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KKaanniizzssaa
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Egy kattintás, és naponta 
friss híreket, tudósításokat, 

riportokat olvashat. 
Képeslapküldő, fórum, 

apróhirdetés. 
Kattintson rá!

wwwwww..kkaanniizzssaauujjssaagg..hhuu

SSzzüürreettii  vviiggaassssáágg  PPaalliinnbbaann
– Ehhez hasonlót nem látott a

palini városrész lakossága a ’60-
as évek óta – kezdte élménybe-
számolóját lapunknak a hétvégi
palini szüreti felvonulásról a fő-
szervező, Kuti László.

– A vidám hangulat már a me-
net indulása előtt „eluralkodott”
a társaságon, hiszen a sportpá-
lyán a kocsik díszítése nótázással
és borozgatással indult. Lovas-
huszárok ékesítették a menet ele-

jét, majd a szépen feldíszített
lovaskocsik és hintók sora a meg-
állóhelyekre vonult, ahol a kisbíró
kidobolta a nap programját, kö-
szöntötte a résztvevőket. Néptán-
cosok szórakoztatták a kíváncsis-
kodókat, akik nagy érdeklődéssel
figyelték a városrész főutcáján és
az „újtelep” utcáin a díszes mene-
tet. Városunk polgármestere, Mar-
ton István a rendezők meghívásá-
ra megtisztelte rendezvényünket
jelenlétével. Este jó hangulatú

szüreti mulatsággal zárult a nap a
helyi presszóban.

A szervezők ígérete szerint az
első, idei sikeres falunap után a
szüreti felvonulással is hagyo-
mányt szeretnének teremteni a vá-
rosrészben. Kuti László lapunk ha-
sábjain szeretné köszönetét kife-
jezni társainak, akik részt vettek a
szervezésben, ők a következők:
Huszár György, Kovács Zoltánné,
Kuti Lászlóné, Lebár János, Simon
Zoltán, Vernyelné Takács Mária.
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KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

Huszonegy fő részvételével in-
dult el a fenti címmel, a Zala
Megyei Polgári Védelmi Szövet-
ség és a Nagykanizsai Polgári
Védelmi Kirendeltség által szer-
vezett, pályázati támogatásból
megvalósuló képzés ebben az év-
ben.

A képzésen a Nagykanizsai Pol-
gári Védelmi Kirendeltség illeté-
kességi területén lévő polgármeste-
ri hivatalok alkalmazásában álló
ügyintézők, a polgármesterek által
kijelölt személyek vesznek részt. A
polgári védelmi képesítés megszer-
zése után a sikeres vizsgát tevő sze-
mélyek nagy segítséget nyújtanak a

polgármesterek polgári védelmi,
katasztrófavédelmi munkájában.

A megnyitó alkalmával
Karóczkai János ezredes, a Zala
Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság igazgatóhelyettese és Ke-
mény József nyugalmazott ezredes,
a Zala Megyei Polgári Védelmi
Szövetség elnöke köszöntötte a
megjelenteket.

A képzés négy oktatási napot je-
lent, októberben kettő, november-
ben egy és decemberben szintén
egy alkalommal találkoznak a „ta-
nulók” jól felkészült polgári védel-
mi szakemberekkel, majd ezt kö-
vetően decemberben adnak számot
tudásukról.

Mint Prepok Attilától, a nagyka-
nizsai kirendeltség vezetőjétől
megtudtuk, ez a hatodik év, amikor
a tanfolyam elindul. Az illetékes-
ségi területen negyvenkilenc tele-
pülés található, s huszonhárom
azoknak a személyeknek a száma,
akik elvégezték már ezt a tanfolya-
mot. Ezért igyekeztek azokon a te-
lepüléseken felhívni a polgármes-
terek figyelmét a lehetőségre, ahol
még nincs ilyen szakember. A
mostani huszonegy fő közül né-
gyen érkeztek Letenye körzetéből,
s négy fő nemzetőr is található
köztük.

S.E.

PPoollggáárrmmeesstteerrii  sseeggííttõõkk  kkééppzzééssee
Mintegy negyven előterjesztés

szerepelt az október 6-ára össze-
hívott közgyűlés napirendjén. 

A városatyák nem támogatták a
Kanizsa Vizilabda SE kétmillió fo-
rintos póttámogatási kérelmét, me-
lyet a 2009/2010-es versenykiírás
őszi fordulóinak zavartalan finan-
szírozása érdekében kértek a város-
tól. Zborai Gyula paralimpikon
500 ezer forintos támogatási kérel-
me sem ment át a szavazáson. A tá-
mogatást a 2012-es Paralimpiára
való felkészüléséhez használta vol-
na fel a sportoló. Egyetértettek az-
zal, hogy az új kiadásban megjele-
nő Zala megye atlaszában Nagyka-
nizsa város egy oldalon bemutat-
kozzon. Az atlasz 50 ezer példány-
ban jelenik meg, a bemutatkozás
költsége 290 ezer forint + áfa. Elfo-
gadták a Kanizsai Kulturális Köz-
pont (HSMK) intézményében a
többműszakos munkarend alapján
dolgozó munkavállalók délutános,
15 százalékos műszakpótlékra való
jogosultágát. Módosítással elfo-
gadták a középfokú intézmények-
ben lévő üres álláshely számának
felülvizsgálatára előterjesztett ja-
vaslatot. Egyhangú szavazással el-
fogadták az ifjúsági feladatok telje-
süléséről és a diákönkormányzat
tevékenységéről szóló előterjesz-
tést, a polgármester beszámolóját a
Többcélú Kistérségi Társulás Tár-
sulási Tanácsában végzett tevé-
kenységéről, és Dr. Csákai Iván
képviselő önálló indítványát, me-
lyet a 2008. év júliusában beveze-
tett költség alapú lakbér, és a hozzá
kapcsolódó lakbértámogatás hatá-
sainak kivizsgálására, valamint az
önkormányzati bérlakások elidege-
nítésének előkészítésére írásban
nyújtott be. 17 igen és 7 tartózko-
dás mellett elfogadták a bölcsődei
férőhelyek bővítéséről szóló javas-
latot. Pályázati támogatás igénybe-
vételével 40 férőhellyel bővülhet
az intézmény. Érdekes döntés szü-
letett az inkubátorházzal kapcsolat-
ban. A beruházás forráshiánnyal
küzd az ÁFA-változás és a kivitele-
zési árajánlat miatt. Ezért a testület
új közbeszerzési eljárásról döntött.
Öt millió forinttal támogatja az ön-
kormányzat a Mindenki Háza fel-
újítását, és a kért egymillió forinttal
a Főrhénci kápolna tetőszerkezet-
ének a felújítását.

B.E.

KKöözzggyyûûllééss

Október 22-én, jövő csütörtö-
kön 17.30-ra várja a Kopjafához
a polgári oldal hagyományos
előesti ’56-os megemlékezésére
városunk lakóit a Berzsenyi Pol-
gári Kör. Ünnepi beszédet mond
Cseresnyés Péter országgyűlési
képviselő, alpolgármester. Tisz-
teletünket egy-egy szál virággal
róhatjuk le – tájékoztatta lapun-
kat a kör nevében Molnár János-
né.

Miért az ’56-os Emlékkertben
tartjuk ünnepségünket? Nem jelzi

tábla ennek a közterületnek a ne-
vét. Érdemes tehát újra és újra fel-
frissíteni, miért keresztelte át ön-
kormányzatunk három éve – sok
kanizsai várakozásának engedve –
ezt a szép parkot. 1956. október
26-án a Magyar Dolgozók Pártja
városi székházából – ma Sugár út
10. – lőttek a tömegre. Hárman:
Skerlágh Józsefné, Ungor Károly
és Balázs László halálos sebesü-
lést kaptak. 1989-ben ezért itt állí-
tották fel a kopjafát, ezért itt emlé-
kezünk azóta is. Bízom benne,
hogy akik még régi nevén emlege-

tik e helyet, néha le is írják így,
csak megszokásból teszik. A múlt
rendszerben favorizált vörös gróf,
akit a Trianonban bekövetkezett
tragédiáért is felelősség terhel,
minden bizonnyal nem méltó erre.

És miért a Berzsenyi Polgári Kör
rendezi az idén az ünnepet? Egy-
részt a Nagykanizsai Polgári Egye-
sület – mint majd Kóré elnök úr be-
számol róla – november 3-án Ötven-
hatos vers ünnepre készül. Másrészt
– mindenki beláthatja – ez az októ-
ber 22-i megemlékezés nagyon is
beleillik rendezvény sorozatunkba,
mely a Visszaszámlálás címet viseli.

K.H.

’’5566,,  vviisssszzaasszzáámmlláállááss  

Hamarosan folytatódik a város
elöregedett növényállományának
felújítása. A fakitermelési mun-
kákról Lancsák Lajos városi fő-
kertész a következőket mondta el.

– A szükséges engedélyeket besze-
reztük, az árajánlatok kiértékelése
után megkötöttük a szerződéseket a
kivitelező vállalkozókkal. A munkák
várhatóan a jövő héttől elkezdődnek.
Sor kerül a Felsővárosi templom előt-
ti négy nagyon beteg vadgesztenyefa,
az Ady utcában a húsz darab legve-
szélyesebb hársfa, az Alsóvárosi

templomhoz bevezető járda két olda-
lán a töredező, elöregedett japán
akácok, a Kossuth téren nyolc szára-
dó juhar és hárs, a Sétakertben tíz ve-
szélyes vadgesztenye, juhar és hársfa
kivágására. A Múzeum téren az el-
öregedett, allergén nyírek, Bajcsán az
elöregedett két darab ezüst juhar, egy
lucfenyő, továbbá Miklósfán egy da-
rab beteg nyír, három száradó lucfe-
nyő kivágására. Az Olaj és Vécsey ut-
cákban, valamint a Platán soron visz-
szavágunk néhány veszélyesen távol-
ra kinyúló oldalágat. Elvégezzük a ki-
vágott fák tuskóinak földfelszín alá

történő lemarását, nemcsak a mosta-
ni, hanem a korábban kivágott fák
maradványai közül is. Összesen mint-
egy nyolcvan darab fa kivágására,
harminc visszavágására és száz tuskó
marására kerül sor. A kivágott fákat
természetesen még az ősz folyamán új
növényekkel pótoljuk. Általában a ki-
vágottakkal azonos fafajú, előnevelt
2,5-3 m magasságú sorfákat ültetünk,
azonban lesz olyan hely, ahová szebb,
jobban oda illő, kevésbé allergén nö-
vények kerülnek.

B.E.

ÕÕsszzii  ffaakkiitteerrmmeellééss  aa  kköözztteerrüülleetteekkeenn
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Október 9-én hivatalosan is
átadták a Scania Hungária Kft.
új kirendeltségét az Ipari Park-
ban. A létesítményt ünnepélyes
szalagátvágási ceremóniával
Cecilia Björner, Svédország bu-
dapesti nagykövete, Marton Ist-
ván polgármester, Carl-Fredrik
Zachrisson, a Scania Hungária
Kft. magyarországi ügyvezető
igazgatója, és Szalai László ré-
gióigazgató nyitotta meg. Az ese-
ményen a svéd vállalat vezetőin
túl a svéd nagykövet és a város
polgármestere is beszédet mon-
dott.

A legkorszerűbb és minden
igényt kielégítő szerviz-berende-
zésekkel rendelkező kirendeltség

nemcsak Nagykanizsa vonzáskör-
zetében lévő fuvarozási vállalato-
kat szolgálja ki, hanem a dél-eu-
rópai országokba közlekedő te-
hergépjárműveknek is magas
szintű szervizszolgáltatásokat
nyújt. 

A Scania Hungária Kft. zöldme-
zős beruházásként kezdte meg a
hatodik saját márkakereskedésé-
nek és szervizének építését még az
elmúlt év végén. A helyszín kivá-
lasztásában nagy szerepet játszott
az M7 autópálya országhatárig
tartó új szakaszának átadása, vala-
mint a térségben fellendülő lo-
gisztikai környezet. Mindebből
egyenesen következett, hogy a
Scania ebben a régióban is erősít-
se jelenlétét, és még közelebb ke-

rüljön meglévő és leendő ügyfele-
ihez. A beruházás a terveknek
megfelelően haladt, így június vé-
gén a sikeres műszaki átvétel után
az építkezés hivatalosan is véget
ért. Időközben az új munkatársak,
köztük a szervizvezető, munkafel-
vevő és autószerelők szakmai fel-
készítése is befejeződött. A leg-
újabb Scania márkakereskedés új-
és használtjármű értékesítéssel,
teljes körű szerviz- és finanszíro-
zási szolgáltatással áll az ügyfelek
rendelkezésére. Jelenleg tízen dol-
goznak a kirendeltségen, de a
munkaerő képzése és felvétele fo-
lyamatos. 

A több mint 620 millió forintos
beruházás egy 15 ezer négyzetmé-
teres telken épült és 1200 négyzet-
méteres épületet foglal magában.
Az új telephely is a Scania szigorú,
nemzetközileg egységesített arcu-
lati előírásainak megfelelően ké-
szült el a márkától megszokott ki-
váló minőséget és szolgáltatási
színvonalat biztosítva. 

Az avatóünnepséget követően
Sáránszky Róbert értékesítési
igazgató bemutatta a megjelent
vendégeknek a nemrég megújult
Scania R-szériát, egyúttal elmond-
ta azt is, hogy az új típus magyar-
országi forgalmazása januártól
várható.

B.E.

ÚÚjj  SSccaanniiaa  kkiirreennddeellttsséégg  NNaaggyykkaanniizzssáánn
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Két szlovén és három ma-
gyar partner közreműködésé-
vel 2009 szeptemberétől há-
rom éven át Biofuture néven
egy az Európai Unió által tá-
mogatott projekt valósul meg
Magyarországon és Szlovéniá-
ban, mely a fenntartható ener-
giagazdálkodást és építészetet,
konkrétan az energiatakaré-
kos építészetet, a megújuló
energiákat, a hagyományos fa-
építészet megőrzését helyezi
középpontba.

A partnerek – Bistra Hisa/Okos
ház (Szlovénia), Fenntartható Fej-
lődésért Egyesület (Nagykanizsa,
Zala megye), Pannon Megújuló
Energia Egyesület (Vas megye),
SI.ENERGIJA Egyesület (Szlové-
nia) és a Zala Megyei Vállalkozás-
fejlesztési Alapítvány (Zala me-
gye) – sajtótájékoztatójukat köve-
tően írták alá az együttműködési
megállapodásukat, melynek értel-
mében Szlovéniában, Martjan-
ciban folytatják az „Okos ház”
projektet, egy régi iskola ökoház-
zá alakítását, valamint a megújuló
energiáknak más épületekben való
felhasználását. Kiskanizsán, a
Bajcsy-Zsilinszky utca 104. alatt
egy megújuló energia-központot
hoznak létre.

S.E.

BBiiooffuuttuurree

Az állatok világnapja 1931-ben
született meg, Magyarországon a
rendszerváltás után vált népszerűvé.
Eredetileg a vadon élő állatokra
hívta fel a figyelmet, ma inkább a
velünk élő állatok szerepe dominál.

Ebből az alkalomból jelentős ese-
mény történt az Élettér Állat- és
Természetvédő Egyesület Ady utcai
állatmenhelyén. 

A világnaphoz kapcsolódó
szombati nyílt napon avatta fel

Papp Nándor, a terület önkor-
mányzati képviselője, az egyesület
felügyelő bizottságának tagja azt a
tíz kennelből álló kennelsort,
melyben két zárt, fűthető, könnyen
tisztítható járólapos helyiséget ala-
kítanak ki. Egyiket cicák foglalják
el még a tél beállta előtt, míg a má-
sikba kiskutyák költöznek majd.
Maros Sándorné, az egyesület tit-
kára elmondta, a beruházás mint-
egy öt millió forintba került. A ta-
valyihoz hasonlóan az önkor-
mányzattól idén is kaptak 2,5 mil-
lió forintos támogatást a működési
költségükhöz. A menhelyben je-
lenleg 160 kutya és 50 cica lakik.
Az eseményre kutyusokat is hoz-
tak magukkal az érdeklődők, hi-
szen e napon második alkalommal
rendeztek keverékkutya kiállítást. 

B.E.
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Ezúton értesítjük Önöket,
hogy 2009. október 21-én (szer-
da) 17 órakor lakossági fóru-
mot tartunk az alábbi témában:
Nagykanizsa-Csónakázó-tó pá-
lyázati forrásból történő fejlesz-
tési terveinek ismertetése.

Helyszín: Vasemberház
Díszterem. Cím: 8800 Nagy-
kanizsa, Erzsébet tér 1-2.

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata és a Pannon-
hát Dél-zalai Turisztikai Egyesület
pályázatot kíván benyújtani a Csó-
nakázó-tó turisztikai célú haszno-
sítására. A lakossági fórum során a
pályázat elemeit és várható hatása-
it kívánjuk bemutatni.

A lakossági fórum résztvevői:
Marton István polgármester, Var-
ga László tervező, Tuboly Kinga
a Pannonhát Dél-zalai Turisztikai
Egyesület képviseletében.

MMeegghhíívvóó  
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Október végéig adhatják be
azok a társasházak igényüket a
Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium által kiírt, köz-
nyelvi nevén Panelprogram pá-
lyázatra, melyek az eddigi évek-
ben még nem éltek ezzel a lehe-
tőséggel, vagy csak egy részét
használták ki.

A pályázat pontos neve: Zöld
Beruházási Rendszer (ZBR), azon
belül Klímabarát Otthon Panel
Alprogram – Az iparosított tech-
nológiával épült lakóépületek
széndioxid-kibocsátás csökken-
tést és energia-megtakarítást ered-
ményező korszerűsítésének, fel-
újításának támogatása. A pályá-
zattal a társasházak a következő
tevékenységeket végezhetik el:
külső nyílászárók energia-megta-
karítást eredményező felújítása
vagy cseréje, homlokzatok és fö-
démek hőszigetelése, épületgépé-
szeti rendszerek korszerűsítése,

felújítása (fűtés, szellőzés, közös
villamoshálózat, felvonók), a
megújuló energiafelhasználás nö-
velése, az épületek nyári
hővédelmének javítása, árnyékoló
vagy árnyékvető szerkezetek be-
építése, az épületek erkélyeinek
beüvegezése a szoláris nyeresé-
gek passzív hasznosítására.

Lapunk az idei lehetőségeknek,
s az elmúlt évekhez képest történt
változásoknak járt utána. Megkér-
deztünk közös képviselőt, lakót,
pályázatírót, s az önkormányzati
kapcsolattartót is – nem mindenki
szerette volna a nevét adni nyilvá-
nosan, ezért úgy döntöttünk, hogy
nem említjük a megszólalókat név
szerint.

Elöljáróban annyit, hogy az
összes megkérdezett véleménye
egyezett abban, miszerint a leg-
jobban azok a társasházak jártak,
amellyel 2006-ban beadták pályá-
zatukat, hiszen akkor még a költ-
ségeknek csupán az egyharmadát

kellett állni a lakóközösségnek,
mivel vissza nem térítendő támo-
gatás formájában a pályázat útján
egyharmadát adta az állam, egy-
harmadát adhatta az önkormány-
zat – s akkor még adta is. Azóta ez
változott, tavaly még adott támo-
gatást az önkormányzat, azonban
kikötött egy maximumot (össze-
sen 100 milliós keret állt rendel-
kezésre, s ezt a társasházaknak öt
év alatt öt egyenlő részletben fi-
zeti), ebben az évben már egyálta-
lán nem vesz részt a programban.
Ellensúlyozza azonban ezt vala-
milyen szinten az idén újnak szá-
mító KlímaBÓNUSZ, mellyel az
alaptámogatáson felül akár 27
százalékos plusz támogatást is
kaphat egy-egy társasház. Szak-
emberek azt mondják, így is még
mindig érdemes beadni a pályáza-
tot, hiszen nem lehet tudni, hogy
az állam mikor fog kiszállni, s ak-
kor sok társasház kerül abba a
helyzetbe, hogy egyáltalán nem
fognak tudni ekkora beruházásba
belekezdeni.

Az eddig elkészült házak vélet-
lenszerűen felkeresett lakóitól, s to-
vábbmenve az ő közös képviselőik-
től szinte csak pozitív véleménye-
ket kapott lapunk. Hasznosnak ta-
lálták magát a programot, azt
mondták, az elvártakat teljesítette a
beruházás, vagyis a pályázatban
feltüntetett energia-megtakarításo-
kat elérték (30%!), télen nem kell
megfagyniuk, s nyáron egy-két fok-
kal hűvösebb van, mint kint. Ezen-
felül az esztétikai értéke jócskán
emelkedett a házaknak. Az egyik
lakó negatívumként annyit emelt
ki, hogy az erkélyen a szakipari fal
helyettesítésére alkalmazott techno-
lógia nála nem vált be. Egy közös
képviselő arra mutatott rá, hogy
utófinanszírozott projekt lévén egy-
mást váltották az alvállalkozók, vi-
szont kisebb csúszásokkal ugyan,
de tudták tartani a határidőket.

Az idén nagyon kevés idő jutott
a társasházaknak a döntésre. Cik-

künk megjelenésekor a panelpá-
lyázat mellett döntők még nagy
valószínűséggel a pályázatokon
dolgoznak, melynek kiírásában
nagy változtatások történtek a ta-
valyihoz képest. A megkérdezet-
tek egyöntetűen azon a vélemé-
nyen voltak, rövid határidőt adott
az állam: augusztus elején került
kiírásra a pályázat, s október 31-
ig el kell küldeni a minisztérium-
hoz mind postán, mind elektroni-
kusan. Menjünk végig sorban a
lépéseken, melyek elengedhetet-
lenek ahhoz, hogy a pályázat be-
adásra kerüljön: Először is a la-
kóknak meg kell egyezni. Ez je-
lent egy lakógyűlést, ahol a közös
képviselő, illetve a meghívott
szakember bemutatja a progra-
mot. Ha nincs mindenki – a meg-
felelő többség – jelen, a közös
képviselő összehívhat még egy
gyűlést (ez esetben nem biztosí-
tott, hogy mindenki megjelenik,
aki az előzőn nem), vagy csalá-
donként végigjárhatja a házat,
összegyűjtve a hozzájárulásokat a
beadáshoz. Ezután meg kell bízni
egy pályázatírót, aki összeszedi a
megfelelő papírokat, szakvélemé-
nyeket, szakhatósági nyilatkoza-
tokat, elkészíti a pályázatot. Ezt
követően – ha a helyi önkormány-
zat részt vesz – be kell adni a pá-
lyázatot az önkormányzathoz, ott
még a szakemberek dolgoznak
rajta, elvégzik a megfelelő számí-
tásokat, döntenek a továbbjutás-
ról, s innen kerül az államhoz.
Egylépcsős pályázat esetén ter-
mészetesen a lakóközösség köz-
vetlenül az államhoz küldi el a pá-
lyázati anyagot.

A fent említett KlímaBÓNUSZ
támogatásról (hatékonyság ará-
nyos támogatás) a következőket
kell tudni: amennyiben az épület a
felújítás eredményeképpen eléri
legalább a „C” energetikai kategó-
riát, akkor jogosult a plusz támo-
gatásra. A támogatás mértéke az
elért kategóriától (amely lehet a
„C”-nél magasabb  is, tehát „B”,
„A”, „A+”, vagy „A++” is) függ,
mértéke a beruházási költség kb.
10-27%-a.

A „panelprogram” mellett mű-
ködött még az elmúlt évben is az
egycsatornás gyűjtőkémények
(termofor kémények) felújításának
támogatása. Idén ezt az állam már
nem írta ki, bár szakemberek sze-
rint ez az, amelyik életet menthet,
s ez képezi a kevesebb költséget a
panellel szemben.

Steyer Edina

PPaanneellpprrooggrraamm  rrééggeenn  ééss  mmoosstt

Év Panel Termofor kémény
2005 27 ház (1739 lakás) 6 ház (283 lakás)
2006 24 ház (11 komplett) (1231 lakás) 10 ház (424 lakás)
2007 Nem írt ki pályázatot az állam -
2008 19 ház adott be pályázatot  16 beadott pályázat,

soknak még mindig hivatalosan eddig egy 
nincs eredménye pozitív döntés született

AAzz  eellmmúúlltt  éévveekkbbeenn  ssiikkeerreess  ppáállyyáázzaattookk  sszzáámmáánnaakk  öösssszzeessííttééssee
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Hajgató Sándor volt kiskani-
zsai önkormányzati képviselő
(FKGP) azzal a kéréssel kereste
fel szerkesztőségünket, hogy je-
lentessük meg az alábbi gondo-
latait. Kívánságát teljesítettük.

A 90-es években kértem a polgár-
mestert, szóljon a megyéhez, hogy a
Bajcsai, a Szepetneki és a
Homokkomáromi utcában csökkent-
sék a sebességet, mert úgy  közleked-
nek ott a teher- és személykocsival,
busszal és traktorral, mint az őrültek.
Kiskanizsán csak egy utcának van
alapkövezése, az országútnak neve-
zett Bajcsy-Zsilinszky útnak. A má-
sik utca csak amolyan hevenyészett.
A Bajcsai és a Szepetneki utca egy
része, a 18-as számig keskeny, az új
házak fala megrepedezik a rázkódás-
tól. Annak idején a megyei parancs-
nok azt üzente, hogy nem időszerű,
és nem indokolt a kérés. Az ember
megmondhatja a véleményét, csak
az a baj, hogy jogorvoslat nincs. 

Amit mostanában tesznek a kép-
viselők, az egyszerűen botrányos.
Ne egymást vádolják és sározzák be.
Itt van Polai József esete is, akit az-
zal vádolnak egyesek, hogy az
MSZP-nél akart indulni. Ez nem
igaz, a Kisgazdapárt tagja volt. A
másik ügy, hogy örökké a holocaust-
ról beszélnek. Nemcsak cigány, meg
zsidó, hanem magyar holocaust is
volt. És az ÁVH mit tett? Nem azt
mondom, hogy a zsidók nem szen-
vedtek. Én is voltam lövészárokban
a fronton. Nekünk sem volt arany-
életünk. Aztán meg szovjet vendég-
ségben. Ott sem volt aranyélet. Ké-
rem, egyszer már szűnjön meg, hogy
egész üzletet csinálnak a holocaust-
ból. A németek kárpótolták elég be-
csületesen. Tudom mit jelent, ha va-
laki elveszíti a családját, de a ma-
gyar is sokat vesztett. Hány ember
lett öngyilkos a deportáltak közül is.
Jó lenne most már ezzel is foglal-
kozni. Elismerem, hogy szenvedtek.
Ne akarjanak bennünket kiközösíte-

ni, hogy senkik vagyunk. Amikor
hazakerültünk a fogságból, a volt
Csendőrlaktanyában székelt egy bi-
zottság, s bizony elég durván visel-
kedtek a volt hadifoglyokkal.

Akkor is volt munkanélküliség, s
azzal jöttek hozzám, párttag az elv-
társ? – Én mondtam, hogy nem, nem
is leszek. Hadifogoly voltam, nekem
az elég volt. Most pedig, sajnos a
változással megszűnt a gyors elhe-
lyezkedés lehetősége. Igen sok em-
ber ráfizetett a változásra, és igen so-
kan jól jártak. Akik azelőtt is fönt
voltak, azok zöme most is fönt van.

Az országgyűlési képviselőkkel
kapcsolatban az a véleményem, két
képviselője van Kanizsának: Ellen-
zéki és kormánypárti, de abban az
ügyben, ami érdekelné a kis embert,
nem sokat ténykednek. Az önkor-
mányzati törvényt is módosítani kel-
lene. Nem elég kimondani, hogy ezt
meg azt kell megtenni az önkor-
mányzatoknak, hanem biztosítani
kell hozzá a megfelelő pénzt is.

Ezen kívül itt van a hegyközségi és a
bortörvény, amely a törpebirtokos-
okra nézve sérelmes. Semmit sem
tesznek ez ügyben. Nem csak fi-
nomkodni kell. A szépmondásból,
az örökös ígérgetésből elege van a
népnek. Amikor képviselő voltam,
az oktatási bizottságban az volt a jel-
szó, hogy egy fillért sem kell költeni
a Flórián és a Hunyadi tér közötti ré-
gi óvoda épületére, mert a plafonig
vizes. Az egyéni érdeket a közérdek-
től el kell választani, akár tetszik,
akár nem. Ezekkel kellene foglal-
kozni a képviselőknek, nem egy-
mást vádolni különféle dolgokkal,
mert unja a nép azt a cirkuszt, ami itt
folyik. Nem azért választották meg
őket, hogy egymást támadják. 

Például, annak idején a Nagyrác
utca és a Jakabkuti dűlőben olaj
után fúrtak, s mivel csak melegvizet
találtak, lezárták. Azzal kellene
foglalkozni, hogy alkalmas-e
gyógyvíznek vagy nem, mert a me-
legvizet hasznosítani lehetne példá-
ul kertészetben. Bagóhegynél is
volt fúrás, de lezárták, nehogy elvi-
gyék a szovjet „vendégek”. A fog-
ságban megtanultam, hogy meg
kell mondani az igazat, akár tetszik,
akár nem. Sajnos most hiába mond-
juk el, hogy mit kellene tenni, pusz-
tába kiáltott szó a mi szavunk. Itt
csak egy-két ember kigondol vala-
mit, és azt csinálják. Azt szeret-
nénk, ha a hátralévő időben a közér-
dek lenne a fontos, és nem az egyé-
ni. Nem helyeslem azt sem, hogy az
országgyűlési képviselő egyben vá-
rosi polgármester is legyen, mert a
kettőt együtt nem lehet teljesíteni,
hiába mondja akárki. Azt kérném, a
közérdek legyen a fontos, ne az
egyéni. Remélem a következő vá-
lasztásnál észhez térnek az embe-
rek, és megnézik, kire szavaznak.
Akik most vádaskodnak, főként bal-
ról, szálljanak magukba, mert ami
most van, azt ők idézték elő a hely-
telen gazdálkodásukkal. A gazdál-
kodó fiatalok részére újra kellene
tartani ezüstkalászos tanfolyamo-
kat. A méhészkedéssel foglalkozók
száma nagyon lecsökkent. Ne enge-
délyezzék olyan permetszer haszná-
latát, ami pusztítja a méheket. Az a
baj, hogy csak szólamokra adnak. A
törvény előtt legyen egyenlőség, ne
csak szóban, hanem gyakorlatban
is. Az országgyűlési képviselők a
kisemberek érdekében is tegyenek
valamit a törvényhozás során. Jó
lenne, ha a kormánypárti és ellenzé-
ki képviselők is magukba szállná-
nak, és ne adják a nagyot. Amit ed-
dig tettek felejtsék el, és a közérdek
legyen az első. Ezt kívánja a nép. 
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Egy konszenzust kereső közös
nyilatkozatot olvastam a Kanizsa
múlt heti számában, közben a Par-
lament Emberi jogi, kisebbségi, ci-
vil- és vallásügyi bizottsága elnö-
kének alábbi szavai gondolkoztat-
tak el. 

„A gyűlöletet, azt el kell ma-
gunktól távoztatni, hogy ilyen
károlyigáspáros nyelven mond-
jam. Azért, mert a gyűlölet minket
tesz tönkre, az megöl minket, az a
méreg, amely minket öl. De a ne-
mes haragot föl kell ébreszteni.
Mindazzal szemben, ami a kom-
munizmus öröksége. Mert ez a
neoliberális kapitalizmus is a
kommunizmus öröksége nálunk,
Magyarországon. Mert szerintem
két dolgot külön kell választani.
Hogy az ember a saját lelkét meg-
próbálja nemesíteni, és az ember
megpróbál szeretetből élni, és nem
gyűlöletből. A másik pedig az,
hogy a bűnt viszont radikálisan
kell gyűlölni. Nem a bűnöst kell
gyűlölni, hanem a bűnt kell gyű-
lölni. Mindazt, amit tettek, arra, a
tettekre nincs bocsánat. És hogyha
annak az embernek majd lesz bo-
csánat az utolsó napon, mert az
Úristen azt mondja, enyém a bosz-
szúállás, majd én megfizetek, az
legyen az Úristennek és annak az

embernek a dolga. Az a lényeg,
hogy megszabadítsam őket azok-
tól a tettektől és magunkat annak
következményeitől, amiket ők el-
követettek. A keresztény szeretet
nem egy ilyen mindent beborító
aranyos, szirupos érzés: szeressük
egymást gyerekek, mert minden
percért kár! A nyugdíjasklubban
kell úgy énekelni, ott helye is van
ennek a dolognak. Hanem az ki-
mondja világosan, hogy a bűn
utálatos, és aki ártott a közösség-
nek, azt el kell távolítani abból a
helyzetből, abból a pozícióból,
ahol ő továbbra is ártani tud. Te-
hát ebben kíméletlenség van. És
aztán egyébként, hogy ő kegye-
lemre szorult emberként – mint
ahogy mi is mindnyájan kegyelem-
re szorult emberek vagyunk –
megtalálja-e azt az utat, hogy el-
nyerje a bűnbocsánatot, az legyen
az ő ügye és majd – bocsánat a ki-
csit talán otromba tréfáért – a
börtönlelkészeké, ezt bízzuk rájuk.
De nekünk ilyen szempontból
nincs engednivalónk. Mondom, az
a nagyon fontos, hogy azt a sze-
mélyre irányuló gyűlöletet, ami
bennünk lenne, ami mérgezne, azt
ne engedjük, hogy az mozgassa a
cselekedeteinket. Hogy egyébként
negatív érzéseink vannak velük

kapcsolatban? Én azt gondolom,
hogy attól nem vagyunk messze, és
remélem, hogy leszünk még ilyen
helyzetben, hogy rájuk lehet nézni,
és tulajdonképpen meg lehet látni
bennük azt a nyomorultat, hogy
milyen rossz a rossznak az oldalán
lenni. Én maximum így tudom ma-
gamban fölébreszteni a szánal-
mat. Nekem is van történelmileg
elszámolnivalóm, és szerintem
azokat a dolgokat el is kell szá-
molni. De mondom, nagyon fon-
tos, hogy ez igazságtalan gyűlölet-
re bennünket semmilyen konkrét
személy ellen ne vezessen. Mert
akkor nekik használunk, akkor ők
győztek, akik erre építik a politi-
kájukat. Ezért kell ezzel vigyázni,
és mondom, senkinek ne legyen
félreértése, hogy mi ezzel valami
mindent beborító szirupos érzést
propagálnánk. Mert ott kőkemény-
nek és határozottnak kell lenni,
ahol bűnről van szó, és nem sza-
bad engedni.  Egyébként akkor se,
ha a sajátunkról.”

Meglehet, ahhoz is hozzásegít,
hogy keresztényként hogyan dol-
gozzuk föl az elmúlt hetek-hóna-
pok (évek-évtizedek) kanizsai (ha-
zai, kelet-európai) történéseit?

Papp János

AA  bbûûnnrrõõll  ééss  aannnnaakk  bbooccssáánnaattáárróóll
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Most, hogy a közgyűlés úgy
döntött, nem lesz soron kívüli
önkormányzati képviselő és pol-
gármesterválasztás, a hónapok
óta élő egyik dilemmánkra vá-
laszt kaptunk. Akár hátra is dől-
hetnénk karosszékünkben. Ez a
dilemma természetesen a város
társadalmát is megosztotta. Való-
színű, hogy e döntés után sem
fog jobban összezárni a város ér-
deklődő népessége. Ez természe-
tesen nagyban függ attól, hogy a
kibontakozás a város érdekeit
szem előtt tartva, a város előtt ál-
ló feladatok megoldására az eh-
hez szükséges feltételek kialakí-
tására irányul-e? Mi, a város pol-
gárai csak ebben vagyunk érde-
keltek. Én magam is ezt szorgal-
mazom. Apellálva arra, hogy a
döntést hozó képviselők többsé-
ge a felelősségtől áthatva csak
felismeri végre, hogy egy ilyen
időszakban, amikor a város jövő-
je szempontjából akár sorsfordí-
tónak is nevezhető döntéseket
kell hozni, akkor nem lehet más
fontosabb, ami ezt felülírhatná. A
választással több hónap holt idő
keletkezett volna, ez pedig nagy
időveszteség lenne a döntésre vá-
ró kérdések előkészítésében. Ezt
a város nem engedheti meg ma-
gának. Ha van a pártoknak és
képviselőinknek jó füle, azt is
kell, hogy hallják, a választópol-
gárok egy része úgy vélekedik,
ha a pártok képesek voltak ezt a
kaotikus helyzetet létrehozni, ak-
kor az ő felelősségük és köteles-
ségük is a kibontakozást megta-
lálni. Ezt a város társadalma jog-
gal el is várja tőlük. Az egyik di-
lemmánk megoldódott azzal,
hogy a városatyák nem szavazták
meg az önfeloszlatás napirendre
tűzését sem. A döntés a szavaza-
tok összetételét szemlélve nem
eléggé meggyőző, sőt törékeny-
nek látszik. Ugyanakkor megma-
radt a másik dilemmánk, hogy a
józanul gondolkodó felelős több-
ség képes-e az eddigi őrületes
szembenállás helyett a város ér-
dekeit szem előtt tartva a soron
lévő, halaszthatatlan döntésekre,
a folyamatos működésre helyezni
a hangsúlyt. Tehát a kérdés egy-
szerűen úgy vetődik fel, hogy
merre tovább és hová a közgyű-
lési döntés után? A pártok és kép-
viselőink előtt az út nyitva áll a
tevőleges munkához. Ha él még

a felelősség szikrája is képvise-
lőinkben – a döntés után ezt van
okunk feltételezni – akkor a drá-
ga időt tovább nem vesztegetve
felülvizsgálják a már-már vesze-
delmes, sokakat megvakító pár-
tos szemléletet, gondolkodásuk-
ban és munkájukban a város
egyetemes érdekei kerülnek elő-
térbe. Mi, akik itt élünk a város-
ban függetlenül attól, hogy me-
lyik pártért dobog a szívünk, az
eszünk szerint mindannyian, ka-
nizsaiak vagyunk, ezért a város
gyarapodásában és ütemesebb
fejlődésében vagyunk érdekel-
tek. Képviselőink ráadásul erre
tettek esküt és nem a pártjaikra.
A döntés után még aznap nagy fi-
gyelemmel hallgattam a városi
televízióban a frakcióvezetők és
a polgármester nyilatkozatait a
hogyan továbbról. Reménykeltő-
nek tűnt a szándék a minimális
együttműködésre, a lehetséges
kompromisszumok elérésére.
Nem mondtak ellent a vita végén
a polgármester által vázolt teen-
dőkre sem, amelyek pénzügyi
megalapozása az EU-s források-
ból megteremthető. Ez akár még
megnyugtatóbb is lehetett volna,
ha az SZDSZ-frakció is képvisel-
tette volna magát, és hallhattuk
volna véleményüket is nagy nyil-
vánosság előtt. Sajnáljuk, hogy
ehhez ismételten nem volt sze-
rencsénk. Hogy megnyugtatá-
sunk nem vált teljessé, abban
közrejátszott  Karádi képviselő
úr disszonáns hangvétele, mely-
nek tételeitől akár gellert is kap-
hatott volna a televíziós vita han-
gulata és kimenetele. A remény
ennek ellenére tovább él ben-
nünk, mert élnie kell, ha hinni
akarjuk, hogy nem Abszurdisz-
tánban éljük további életünket. A
városban élő lakosság számára
nem lehet közömbös, hogy lesz-e
és milyen irányultságú lesz a
döntés utáni kibontakozás és ho-
vá vezet. Most, amikor olyan és
annyi projekt került a konkrét
előkészítés és megvalósíthatóság
kézzelfogható közelségébe, és a
megfelelő nagyságrendű EU-s
források biztosítása is a végső
stádiumához közeledik, egysze-
rűen nem engedhetik meg ma-
guknak a pártok, hogy ehhez ne
működjenek közre hathatósan.
Mert itt nem más forog kockán,
mint a városi népesség élet- és

munkakörülményeinek további
jobbítása. Érintve a környező ti-
zennégy település népességét is.
Ez az egyetemes cél, melyről
egyetlen város vezetése sem
mondhat le, ám csak megfelelő
szintű egyetértés és együttműkö-
dés révén érhető el.

Minden párt programjának
mindenkori sarokköve a munka-
helyteremtés, a foglalkoztatott-
ság szintjének növelése. Ami az
országunkban és a városunkban
is ebben az időszakban különö-
sen fontos. Feltételezhető, hogy
minden párt tisztában van azzal,
hogy az önkormányzat munkahe-
lyeket közvetlenül nem hozhat
létre, ez nem is a feladata. Az vi-
szont senki másra át nem ruház-
ható feladata és felelőssége,
hogy tőkevonzó körülményeket,
más városokkal is versenyképes
jogi és adminisztratív környeze-
tet, kiszámíthatóan optimális
megtérülési feltételeket kell te-
remtsen. A tőke olyan jószág,
amely előnyben részesíti a lakos-
ság bizalmát élvező önkormány-
zatot, a több cikluson átívelően
gondolkodó városi vezetést.
Csak ebből és így következhet
munkahelyteremtés, a foglalkoz-
tatottság növekedése, ez hozhat
több adóbevételt a városnak. Így
teremthet az önkormányzat,
prosperálóbb, élhetőbb várost
számunkra. Sokunk előtt ismert a
polgármester és a frakciók időn-
kénti sajtótájékoztatóiból, hogy
mely projektek kerültek a város
számára kézzelfogható közelség-
be. Ezek közül én is megemlítek
néhányat. Az egyik a város és a
kistérség tizennégy települése
csatornahálózatának kiépítése és
bővítése, az ezzel járó szenny-
víztisztítás bővítésének és kor-
szerűsítésének a programja vár-
hatóan 12 milliárd ráfordítással.
A másik program a belváros re-
konstrukciója. Ez érinti a közle-
kedés lehetséges átszervezését, a
belvárosi forgalom lehetséges át-
rendezését, a belvárosi forgalom
lehetséges csillapítását, a körfor-
galmi csomópontok kialakítását,
az átvezető forgalom zökke-
nőmentesebb biztosítását, várha-
tóan 2 milliárd forint ráfordítás-
sal. Ez rendkívül felelősségteljes
feladat az urbanisztikai szakma
sok ágának igénybevételét jelen-
ti. A harmadik program az inku-

bátorház létrehozása. A kis- és
középvállalkozások logisztikájá-
nak sokoldalú szolgáltatási igé-
nyeit lesz hivatva kielégíteni,
hozzávetőleg 500 milliós elői-
rányzattal. Megemlíteném még a
kiskanizsai egészségház megépí-
tését 140 milliós előirányzattal.
További programok is élnek, elő-
készítésük folyamatban van.
Ezek megvalósítása, üzembe he-
lyezése beindítja a foglalkoztatás
bővítését. Az eredményes végre-
hajtás feltételezi az önkormány-
zat normális működését, a dön-
tésképesség fenntartását. Ennek
a felelőssége a pártok, a frakciók,
és a polgármester vállán nyug-
szik. Szomorúan venném sok ka-
nizsaival egyetemben, ha ezek a
célok és feladatok sem adhatná-
nak elég motivációt képviselő-
inknek az egyetértésre, a szüksé-
ges kompromisszumok megtalá-
lására az eredményes végrehajtás
érdekében.

Epilógus
Kedves városi újságot olvasó

honfitársaim, akik megtiszteltek
azzal, hogy elolvasták írásai-
mat, tudhatják, hogy hiányol-
tam, hogy a pártok és képvise-
lők, valamint a polgármester úr
között nincs meg a normális
együttműködéshez szükséges
egyetértés. Késedelmet szenved
egyes projektek jóváhagyása, a
végrehajtás megalapozása. Elő-
fordul döntésképtelenség az ön-
kormányzatban. E mögött a pár-
tok különböző irányú érdekei
húzódnak meg, a város egyete-
mes érdekeinek érvényre jutását
veszélyeztetve. A soron kívüli
választás sem eredményezett
volna vélhetően kiegyensúlyo-
zottabb erőviszonyokat, az
iszapbirkózás folytatódott vol-
na. Garantáltan több hónapos
időveszteség érte volna az érde-
mi munkát. Ezért én az önfel-
oszlatás helyett a megértést, a
k o m p r o m i s s z u m k é p e s s é g e t
szorgalmazom, mert a mostani
írásom végén jelzett programok
megvalósítása az ezekhez kap-
csolódó és lehetséges EU-s for-
rások lehívása nem tűr halasz-
tást, csorbát nem szenvedhet.
Az ezzel járó felelősséget pedig
a pártok és választott képviselő-
ink kötelesek viselni.

Mózes Pál
Nyugalmazott tanácselnök  

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

Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője foga-
dóórát tart október 20-án, kedden 17 órakor a Vécsey Zsigmond Általános Is-
kolában, 18 órától a Zárda utcai kollégiumban. 

KKééppvviisseellõõii  ffooggaaddóóóórráákk

Hrsz. Helye, jellemzői Kikiáltási ár / Versenytárgyalások időpontjai
3071. Nagykanizsa, Bartók B.u.1.

Tízemeletes, 48 lakásos lakóépület, és mellette lévő orvosi rendelők. 72.500.000 Ft + ÁFA okt. 19, 26. 08:00 óra
4378/29 Ipari Park területén, 1 ha, 4833 m2 nagyságú, beépítetlen terület 59.330.000 Ft + ÁFA okt. 19, 26. 09:00 óra
4378/32 Ipari Park területén, 3015 m2 nagyságú, beépítetlen terület 11.460.000 Ft + ÁFA okt. 19., 26.10:00 óra
649/93 Ipari Park területén, 6389 m2 nagyságú, beépítetlen terület 25.560.000 Ft + ÁFA okt. 19., 26. 11:00 óra
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolg. Zrt., 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21. 
Az eljárás kezdetéig a versenytárgyalás kiírója változtatási jogát fenntartja!
A versenytárgyalás kiírója jogosult a szerződés megkötéséig ajánlatától elállni, ez esetben a vevő által befizetett árverési előleg kamatfize-
tési kötelezettség nélkül visszafizetésre kerül. 
További információk, iratbetekintési lehetőség előzetes telefonos egyeztetést követően, munkaidőben: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és
Szolg. Zrt. (8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.) Telefon: 93/311-241. 16-os mellék.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaalláássookk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki Nagykanizsán
és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezők, valamint a városból elszármazot-
tak részére a Kanizsai Antológia 10. számában való megjelenésére. Pályázat tárgya:
irodalmi, művészeti, tudományos, valamint megjelenő versek, prózák, grafikák.
Pályázati feltételek: egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6 A/4-es
oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betűnagyság, palatino linotype  betűtípussal) ter-
jedelemben. A kéziratokat kinyomtatva, valamint merevlemezen vagy CD-n kell
benyújtani az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály, Hal-
mos Csaba Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai
bizottság végzi. Kéziratot nem őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre
nem vállalkozunk. A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 10-es számában a
"Karácsonyi Könyvhét" alkalmával jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem,
csak tiszteletpéldányokban részesülnek. A pályázat beadásának határideje: 2009.
október 30. (péntek) 13.00 óráig

KKaanniizzssaa  AAnnttoollóóggiiaa  1100..

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási és Kul-
turális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2010. évre a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot fel-
sőoktatási  hallgatók számára a 2009/2010. tanév második és a 2010/2011.
tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a
képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alap-
fokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésbe
felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.Az ösztöndíj időtartama 10
hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2009/2010. tanév második,
illetve a 2010/2011. tanév első féléve).

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2010. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogvi-

szonya a 2009/2010. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírás-
nak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a
pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

A pályázat kötelező mellékletei:
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó

jövedelméről.
3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: jövedelem-iga-

zolás (APEH adónyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói
keresetigazolás;), rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli segély
folyósításáról szóló határozat; elvált szülők esetén jogerős bírósági ítélet;
fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány máso-
lata; eltartott testvérek iskolalátogatási igazolása; családi pótlék összegéről iga-
zolás; hatósági igazolás.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtte-
sen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minősül.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon,
a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. ( Polgármesteri Hivatal
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. - Művelődési és Sportosztály) A pályázat
benyújtási határideje: 2009. október 30.

A teljes pályázati kiírás megtekinthető a  www.nagykanizsa.hu honlapon a
„Felhívások" között.

BBuurrssaa  HHuunnggaarriiccaa  „„AA””  

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási
Minisztériummal együttműködve  ezennel kiírja a 2010. évre  a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok
számára.

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagyb) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még
felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2010/2011. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes
idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alap-
képzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben
kívánnak részt venni. 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2010-ben
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2010/2011. tanévben ténylegesen megkezdik. Az ösztöndíj időtartama 3 x 10
hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósításának
kezdete a 2010/2011. tanév első féléve, keresztféléves képzés esetén a
2010/2011. tanév második féléve. Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2010/2011. tanév első félévében
illetve keresztféléves képzés esetén a 2010/2011. tanév második félévében
megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói
jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra
való jogosultságát elveszíti.

A pályázat kötelező mellékletei: 
1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó

jövedelméről.
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: jövedelem iga-

zolás (APEH adónyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói
keresetigazolás;), rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli segély
folyósításáról szóló határozat; elvált szülők esetén jogerős bírósági ítélet;
fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány máso-
lata; eltartott testvérek iskolalátogatási igazolása; családi pótlék összegéről iga-
zolás; hatósági igazolás.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtte-
sen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minősül.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon,
a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.  (Polgármesteri Hivatal
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.  -  Művelődési és Sportosztály). A pályázat
benyújtási határideje: 2009. október 30. 

A teljes pályázati kiírás megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlapon a
"Felhívások" között.

BBuurrssaa  HHuunnggaarriiccaa  „„BB””  

A Nagykanizsai Cukorbetegek
Egyesülete ezúton köszöni meg a
személyi jövedelemadóból 2008.
évben egyesületünkhöz beérkezett
44.657 Ft-ot, amit teljes egészében
az alapszabályban meghatározott
célra fordítottunk. Egyesületünk a
támogatást a jövőre nézve is tiszte-
lettel kéri, s ezúton megköszöni. 

Jaskó József mb. elnök

KKöösszzöönnjjüükk
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Ügyiratszám: 03-426-6/2009. Ügyintéző:Tóthné Őri Ibolya. Telefon: 93/540
- 091. Tárgy: Nagykanizsa, Fő u. 5-7. szám előtti  1941/1 hrsz-ú közterületen
vendéglátó terasz építés bejelentés ügyében döntés közzététele.

HIRDETMÉNY

Zalakaros Város Jegyzője a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás ál-
talános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. § (3) bekezdés értelmé-
ben felhívom az érintettek figyelmét, hogy az építési hatóság döntést hozott a
Nelson Admirális Kft. (címe: Nagykanizsa, Fő u. 5.) kérelmező, Nagykanizsa,
Fő u. 5-7. szám előtti 1941/1  hrsz-ú közterületen vendéglátó terasz építés be-
jelentés ügyében. Az ügy tárgya: Nelson Admirális Kft. (címe: Nagykanizsa, Fő
u. 5.) vendéglátó terasz építés bejelentés ügye. Építéssel érintett ingatlan:
Nagykanizsa, Fő u. 5-7. szám előtti 1941/1 hrsz-ú közterület. Az ügy iktatási
száma: 03-426/2009.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy: az ügyben keletkezett iratokba betekint-
hetnek a Zalakaros Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán
(Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) Tóthné Őri Ibolya építéshatósági ügyintézőnél
(földszint/ 03 szoba, telefon: 93/540-091) az alábbi ügyfélfogadási időben: hét-
főn 8-14 óráig, kedden 8-14 óráig, szerdán 8-14 óráig, pénteken 8-12 óráig, a
03-426-5/2009. számú határozat ellen a hirdetmény levételének napjától számí-
tott 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Za-
la Megyei Kirendeltségéhez  címzett, de a Zalakaros Város Polgármesteri Hi-
vatal Műszaki Osztályán benyújtandó 30.000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fel-
lebbezéssel lehet élni.

Az ügyben érintettek: a ingatlanokkal rendelkezni jogosult tulajdonosok:
1941/1 hrsz-ú közterülettel határos ingatlanok tulajdonosai. Elektronikus elér-
hetőség: zkarosmuszak@mail.datanet.hu.

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg  ––  0033--442266--66//22000099..

Ügyiratszám: 03-485-2/2009. Ügyintéző: Józsa Attila. Telefon: 93/540 - 091
Tárgy: Nagyknaizsa M.J.V. Önkormányzata és Gyuricz Barnabás Nagykanizsa,
belterület 695/1 és 695/2 hrsz-ú ingatlan telekalakítási engedély kérelme.

HIRDETMÉNY
Zalakaros Város Jegyzője a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás ál-

talános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80 § (3) bekezdés értelmé-
ben felhívom az érintettek figyelmét, hogy az építési hatóság döntést hozott
Nagyknaizsa M.J.V. Önkormányzata (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) és Gyuricz
Barnabás (Nagykanizsa, Kinizsi u. 18.) kérelmezők, a Nagykanizsa M.J.V. Ön-
kormányzata tulajdonát képező Nagykanizsa, belterület 695/1 hrsz alatti 2 ha
8750 m2 területű és Gyuricz Barnabás tulajdonában lévő Nagykanizsa, belterü-
let 695/2 hrsz alatti 1159 m2 területű ingatlanok telekhatár-rendezési ügyében.

Az ügy tárgya: Nagyknaizsa M.J.V. Önkormányzata és Gyuricz Barnabás
Nagykanizsa, belterület 695/1 és 695/2 hrsz-ú ingatlan telekalakítási engedély
kérelme. Építéssel érintett ingatlan: Nagykanizsa, belterület 695/1 és 695/2
hrsz-ú ingatlanok. Az ügy iktatási száma: 03-485/2009.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy: az ügyben keletkezett iratokba betekint-
hetnek a Zalakaros Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán
(Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) Józsa Attila építéshatósági ügyintézőnél (föld-
szint/ 03 szoba, telefon: 93/540-091 vagy 93/340-100/112. mellék) az alábbi
ügyfélfogadási időben: hétfőn 8-14 óráig, kedden 8-14 óráig, szerdán 8-14 órá-
ig, pénteken 8-12 óráig,  a 03-485-2/2009. számú határozat ellen a hirdetmény
levételének napjától számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális
Államigazgatási Hivatalhoz címzett, de a Zalakaros Város Polgármesteri Hiva-
tal Műszaki Osztályán benyújtandó 30.000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fel-
lebbezéssel lehet élni.

Az ügyben érintettek: a szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosult tu-
lajdonosok: 675, 694, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703 hrsz.-ú ingatla-
nok tulajdonosai. Elektronikus elérhetőség: muszak@zalakaros.hu

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg  ––  0033--448855--22//22000099..

Ügyintéző: Szamosi Gábor. Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás
felfüggesztéséről. Szám: 6/59-30/2009. 

Hirdetmény

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján
értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a
Nagykanizsa, Király u. 25. szám alatti 41. hrsz-ú ingatlanon létesítendő vegyes
rendeltetésű épületek és 9 beállásos garázs elhelyezésére vonatkozó építés
engedélyezési eljárását az üggyel szorosan összefüggő kérdés más szervnél
folyó eljárásában való elbírálásáig felfüggesztette. 

Mivel a fenti építéshatósági eljárásban a szomszédos ingatlannal rendelkezni
jogosultak száma jelentős, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról
hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az
alábbiak szerint.

A hirdetmény 2009. október 15-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján
(Nagykanizsa, Eötvös tér 16.). 

Az eljáró hatóság megnevezése:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügy száma:  6/59/2009., tárgya:  építési
engedély. A kérelmező ügyfél neve: Jazzloft Kft. 8800 Nagykanizsa, Deák tér
10. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határ-
vonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa, Király u. 23-23/a.
és Vásár u. 17. sz. alatti, 43. hrsz-ú ingatlan. 

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügy-
ben meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető:
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 302. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-
12, 13-17, péntek: 8-12.

A Ket. 98. § (3) bekezdése kimondja: "Az eljárást felfüggesztő, az
eljárást megszüntető, a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító, az
eljárási bírságot kiszabó, valamint a költség összegének megállapítása és a
költségviselés tárgyában hozott elsőfokú végzés ellen önálló fellebbezésnek
van helye."

Erre figyelemmel a végzésben a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk.
A végzés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli

Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett,
de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályhoz két példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékű illetékbélyeggel
ellátott fellebbezéssel lehet élni.

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg  ––  66//5599--3300//22000099..

Ügyintéző: Kém Eszter. Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás
megindításáról és helyszíni szemle időpontjáról. Szám: 6/1404-6/2009.

Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) alapján értesítem az
érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Épí-
téshatósági Osztályára építésügyi hatósági engedély iránti kérelem érkezett,
melynek tárgya a Nagykanizsa, Arany J. u. 11.. szám alatti, 966. hrsz-ú ingat-
lanon épített társasház használatbavételére vonatkozó engedély iránti kérelem.

A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi
tájékoztatást adom.

A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határ-
vonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 967. hrsz-ú és 964.
hrsz-ú társasházi tulajdonban lévő és a 969., 965.,961., hrsz-ú ingatlan. 

Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Polgármesteri Hivatal Építésható-
sági Osztályán, az alábbi helyen és időpontban tekinthetnek be: Nagykanizsa, Eöt-
vös tér 16. III. emelet 303. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-
12 . Egyben értesítem az érintetteket, hogy a fenti ügyben a Nagykanizsa, Arany
J. u. 11. szám alatti 966. hrsz-ú ingatlanon 2009. október 16-án (pénteken) 10 óra-
kor helyszíni szemlét tartok. Találkozás: az érintett ingatlan előtti közterületen.

Kérem a kérelmezőt ill. ingatlantulajdonost, hogy a helyszíni szemle feltét-
eleit a fenti időpontban biztosítani szíveskedjen, valamint a kiértesítettek, hogy
az eljárás lefolytatását a szemlén való részvételükkel szíveskedjenek elősegíte-
ni. Továbbá tájékoztatom az érintetteket, hogy a helyszíni szemlén az érdekelt
ügyfelek - személyazonosságuk megfelelő igazolása mellett - részt vehetnek,
véleményüket ott előadhatják, de megjelenésük nem kötelező.

Mivel a fenti eljárással érintett ingatlannal szomszédos ingatlanokkal rendel-
kezni jogosultak száma jelentős, az eljárás megindításáról az érintetteket a Ket.
29. § (6) bekezdése értelmében hirdetményi úton értesítjük.

A hirdetmény 2009. október 8-tól kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Polgármesteri Hivatala hivatalos hirdetőtábláján.

Nagykanizsa, 2009. október 8.
Jelen eljárás során ügyfélnek minősülnek: Kérelmező, az érintett ingatlannal

rendelkezni jogosultak, tervezők, érintett szakhatóságok, közművek.
Az érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos - a határozattal érintett ingat-

lannal közös határvonalú (telekhatárú) - ingatlanokkal rendelkezni jogosultak:
Nagykanizsa, 964. hrsz-ú társasházi ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, 967.
hrsz-ú társasházi ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, 969. hrsz-ú társasházi in-
gatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, 961. hrsz-ú társasházi ingatlan tulajdonosai,
Nagykanizsa, 965. hrsz-ú társasházi ingatlan tulajdonosai

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg  ––  66//11440044--66//22000099..
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NAGYKANIZSA VAGYONGAZDÁLKODÁSI 
ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Nagykanizsa Garay u. 21. 
NYÍLT VERSENYTÁRGYALÁST HIRDET

önkormányzati tulajdonú üzlet bérbeadására

Nagykanizsa Fő út 1. sz. alatti 181 m2 alapterületű üzlethelyiség 
(volt FOTO-HALL Szaküzlet)

Induló licit bérleti díj: 
üzlet 101 m2 – 3.613 Ft/m2/hó, raktár 80 m2 1.250 Ft/m2/hó. 

A licitlépcső: 125 Ft/m2/hó. 
A bérlemény megtekinthető 2009. október 15. 11-12 óráig. 

A versenytárgyalás ideje: 2009. október 16. 9 óra. 
(A bérlemények megtekinthetők külön kérésre más időpontokban is.)

A díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

A versenytárgyalások helye: 
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 

Kis tárgyaló 1. emelet Nagykanizsa Garay u. 21. 
Érdeklődni: 311-241, 30/2273-192 

"Hol vagytok Ti, régi játszótársak?!"

A már megalakult Nagykanizsai Batthyánys /Landleros/ Irányis Öreg-
diákok Egyesületének hivatalos zászlóbontása.
Időpont: 2009. október 17., szombat 10.00 óra
Helyszín: Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.

Kedves Öregdiákunk!
Iskolánk, a jelenlegi Batthyány Lajos Gimnázium (a volt Landler Jenő
vagy Irányi Dániel Gimnázium) szeretettel hívja és várja volt diákjait, ta-
nárait, partnereit, akik 1948-tól (az államosítástól) tagjai voltak a gimnázi-
um bármely közösségének. Egy múltbanéző és jövőbetekintő izgalmas és
operatív eseménynek szánjuk ezt az öregdiák-találkozót. Szeretnénk a már
2009. június 6-án megalakult, az azóta bejegyzett egyesület céljait konkré-
tabbá, élővé tenni. Nemes hagyományainkat szervezett keretek között kí-
vánjuk ápolni. Ezért hívunk mindenkit, akik gimnáziumunk emlékeinek
ápolásához és iskolánk fejlődéséhez tevőlegesen vagy akár jelképesen hoz-
zájárulni kívánnak. Az egyesület erősíteni kívánja a gimnáziumhoz való
kötődést, közreműködik a mindenkori, iskolatársak közötti barátság ébren-
tartásában, újraélesztésében. Ez lesz az első nyilvános közgyűlésünk!
Jöjjetek minél többen, csatlakozzatok az Egyesülethez!
A Munkaterv vitaanyaga olvasható, letölthető a www.blg.hu oldalról.

Balogh László, a BLG igazgatója (blgkanizsa@chello.hu)
Molnár László, az NBLIÖE elnöke (tablok@tablok.hu)

TTiisszztteelltt  NNaaggyykkaanniizzssáátt  SSzzeerreettõõ  PPoollggáárrookk!!

Arra kérünk mindenkit, hogy csatlakozzék a Zala megye 7 csodája
akciónkhoz és tegyen javaslatot városunk természeti és épített értéke-
ire. Hírforrás: http://7csoda.zalaihirlap.hu/

KKeerreessssüükk::

– a 7 ember alkotta csodát (kiemelkedő értéket képviselő építészeti, táj-
építészeti, művészeti alkotás, ipari létesítmény)

– a 7 természeti csodát (kiemelkedő ökológiai értéket képviselő táj, nö-
vénytársulás, növény, állat)

Az ember alkotta, illetve a természeti csodákra vonatkozó javaslatokat fény-
képpel, rövid leírással a 7csoda@zalaihirlap.hu e-mail címre várjuk október 1-
e és november 20-a között. A nevezéseket a Zalai Hírlap http://7csoda.zalai-
hirlap.hu internetes oldalán tesszük közzé, de ez a site elérhető a kanizsatv.hu,
zegtv.hu, tvkeszthely.hu internetes oldalakon, valamint a megyei önkormány-
zat, a települési önkormányzatok és a kistérségek honlapjáról is. Szavazni no-
vember 21-e és január 15-e között lehet az addig beküldött javaslatokra ugyan-
ezeken az internetes oldalakon. A szavazás január 15-én fejeződik be, az
eredményét pedig a megye napján, a Zala Megyei Önkormányzat ünnep-
ségén jelentjük be. Kérjük, hogy javaslatok küldésekor ne felejtsék el kö-
zölni nevüket, címüket és telefonszámukat, hiszen a nevezők között érté-
kes ajándékot sorsolunk ki. Bővebb információ: http://7csoda.zalai-
hirlap.hu/. Az akciót elindító Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület
nevében: Balogh István, Budavölgyi Kálmán, Lengyák István.

A Jobbik Magyarországért Moz-
galom Nagykanizsai Alapszerveze-
te a közelmúltban ruha-, ruhanemű-
gyűjtést hirdetett meg az arra rászo-
rulók javára. A felhívás értelmében
az alapszervezet Rozgonyi utca 1.
alatti irodájában fogadta mindazok
felajánlását, akik a még jó állapotú,
kinőtt, már nem használt ruháikról
jó szívvel lemondanak az – elsősor-
ban önhibájukon kívül – igen nehéz
anyagi sorban lévő, öltözet ruhára is
félretenni képtelenek számára.

Bár a jó szándékot nem minden
helyi médium tolmácsolta a városla-
kóknak – a Jobbik, mint párt nevét
kampányidőszakon kívül nem írhat-
ják le még egy humánus ügy kapcsán
sem, inkább hozzunk létre egy egye-
sületet –, tömegesen hozták a jóérzé-
sű emberek az irodába a gyakran új,
illetve kifogástalan ruhákat, öltönyö-
ket, kabátokat, a fehérneműt, a cipőt,
de még ágyneműt és kerékpárt is.

A Jobbik – miután eleve nem
maga kívánta megállapítani a szét-
osztás szempontjait –, a sok össze-
gyűjtött adományt a Családsegítő
Központ és Gyermekjóléti Szolgá-
lat részére ajánlotta fel, ahol azt
örömmel fogadták. Egy önzetlen
helyi fuvarozó jóvoltából egész te-
herautónyi ruhanemű jutott így el
oda, ahol vélhetőleg a legjobban
tudják, ki az igazi rászorult. Egyet-
len kérésünk volt csupán az át-
adáskor: az adományozottak lehe-
tőleg ne a kocsmában hagyják a
kapott ruhák árát.

A Jobbik helyi alapszervezete
ezúton köszöni meg minden ada-
kozó önzetlen segítségét, remélhe-
tőleg egyre kevesebben szorulnak
rá mások ilyen támogatására.

Szebb jövőt! Jobbik Nagykanizsai
Alapszervezete, Zakó László, a Job-
bik Zala Megyei Választmányának el-
nöke

AA  JJoobbbbiikk  kköösszzöönnii  aazz  aaddaakkoozzóókk  öönnzzeettlleenn  sseeggííttssééggéétt

EEllnnéézzéésstt  kkéérrüünnkk!!  

Múlt heti lapszámunkban sajnálatos hiba miatt hiányosan jelent meg Halász
Gyula önkormányzati képviselő köszönete, a hibát most korrigáljuk, egyben
elnézést kérünk olvasóinktól és az érintettektől.

Kezdeményezőként és építtetőként ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának, a Fejtő Ferenc Alapítvány ré-
széről Charles Fejtőnek, Lévai Péternének, Kovács Lorántnak, továbbá Kovács Kál-
mán országgyűlési képviselőnek, a Péter Vladimir-Ádám Krisztián alkotópárosnak,
Rajk Lászlónak és Rajk Juditnak, Jancsi György tervezőnek, a Zala Megyei Levél-
tár munkatársainak, a Nagykanizsai Földhivatal munkatársainak, az Építéshatósági
Osztály munkatársainak, a Csengery utca 22. valamennyi lakójának és tulajdonosá-
nak, a média képviselőinek, valamint az avatási ünnepségen megjelenteknek.
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Városunk szívében megnyílt
Nagykanizsa magánkézben lévő,
új kórháza, melyet Bognár Ta-
más atya szentelt fel.

A megnyitón Szántó Miklós, a
klinika tulajdonosa üdvözölte el-
sőként a megjelenteket, aki ki-
emelte, hogy közös érdekként
együttműködési szerződést kötöt-
tek a Kanizsai Dorottya Kórház-
zal. Dr. Balázs Endre ügyvezető
köszöntő beszédében elmondta,
hogy a jelenleg elindult szakrende-

lések – többek között sebészet, re-
umatológia, fogászat, belgyógyá-
szat, radiológia, klinikai szakpszi-
chológia – mellett hamarosan
újabb rendelések nyílnak majd:
szemészet, fül-orr-gégészet, onko-
lógia, urológia, pszichiátria és bőr-
gyógyászat. A kórház szeretné, ha
a betegek TAJ-kártyával is igény-
be vehetnék a szolgáltatásokat, a
tárgyalások még folynak erről az
OEP-pel.

S.E.

KKaanniizzssaa  ––  OOkkttaattááss//EEggéésszzssééggüüggyy 2009. október 15.10
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Ünnepélyes keretek között kö-

szöntötték a díszdiplomás, a
nyugdíjba vonuló és a pályakez-
dő pedagógusokat a Medgyaszay
Házban.

Az ünnepelteket elsőként Mar-
ton István polgármester üdvözöl-
te, aki beszédében kiemelte, hogy
„a pedagógus munkája olyan,
mint a csendes eső, amely sokáig
áztatja a földben rejlő magokat,
melyek magukba szívják a ned-

vességet, s később, akár szárazság
idején is termőre fordul”. A pol-
gármesteri köszöntő után Rába-
völgyi Attila, a Pedagógusok
Szakszervezetének városi titkára a
pedagógusi munka örömeiről be-
szélt, s arról, hogy a pedagógusok
nem csak a diákok, hanem a kollé-
gák számára is mintát nyújthat-
nak: átadják egymásnak a tudást, a
megértést, a jókedvet, a gondolko-
dásmódot, ezáltal egymásból épít-
keznek.

Idén hat pályakezdő pedagógus
tette le esküjét, s vált a város okta-
tási életének szerves részévé. Őket
Balogh László, az Oktatási, Kultu-
rális és Sport Bizottság elnöke kö-
szöntötte virággal. Tizenhárom
nyugdíjba vonuló pedagógustól sa-
ját volt tanítványaik búcsúztak vi-
rággal, közülük nyolcan vehették át
a városi ünnepségen az oktatási mi-
niszter nevében kiadott Szolgálati
Emlékérmet, a többiek saját iskolá-
jukban kapták meg. A díszdiplomás
pedagógusoknak – tizennégy fő
aranydiplomásnak, hat fő gyémánt-
diplomásnak, egy fő rubindiplo-

másnak – dr. Bertalan Péter, a Ka-
posvári Egyetem Csokonai Vitéz
Mihály Pedagógiai Főiskolai Kará-
nak egyetemi docense, valamint
Marton István polgármester köny-
vet és virágcsokrot ajándékozott.

Az ünnepi műsorban a Bolyai
János Általános Iskola és a Dr.
Mező Ferenc Gimnázium és Köz-
gazdasági Szakközépiskola diákjai
működtek közre.

S.E.

PPeeddaaggóógguussookkaatt  kköösszzöönnttöötttteekk
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KKlliinniikkaa  aa  bbeellvváárroossbbaann

Marton István polgármester
irodájában fogadta a németor-
szági Weinheimből partnerisko-
lai látogatásra a Cserháti SZKI-
ba érkező delegáció tagjait.

A kanizsai intézmény a német
iskolával és a csehországi Sihlava
város szakiskolájával közösen

vesz részt 2006-tól az EP és a Ta-
nács határozata alapján az Egész
éven át tartó tanulás cselekvési
program megvalósításában. A pro-
jekt célja a közös szakmai felada-

tok megoldása a közlekedésgépé-
szet és az autószerelés terén. A
projekt másik célja a nyelvtanulás
és a másik fél iskolájának, orszá-
gának megismerése, a diákkapcso-
latok bővítése. A weinheimi iskola
két tanárának és tizenhárom diák-
jának Marton István és Mérksz An-
dor, a Kanizsa TISZK ügyvezető

igazgatója hasznos tapasztalatszer-
zést kívánt az elkövetkező négy
napra. 

B.E.

PPaarrttnneerriisskkoollaaii  llááttooggaattááss

A Pedagógusok Szakszervezete
Zala Megyei és Zalaegerszeg Vá-
rosi Szervezete 2009. október 6-
án Zalaegerszegen kibővített tit-
kári értekezletet hívott össze til-
takozásul a kormány által be-
nyújtott költségvetési törvény-
tervezet közoktatást érintő 60
milliárd forintnyi elvonása miatt.  

A fórum levezető elnöke Takácsné
Barna Éva megyei titkár köszöntötte a
megjelenteket, valamint Galló István-
nét a Pedagógusok Szakszervezetének
elnökét, aki vitaindítójában az aláírás-
gyűjtés szervezési feladatait ismertet-
te. Meghívottként felszólalt Békési Ta-
más, a Pedagógusok Szakszerveze-
tének elnökségi tagja, illetve Rábavöl-
gyi Attila, Nagykanizsa Városi és Te-
rületi titkára. A PSZ  2010. évi költ-
ségvetési törvény – a közszféra mun-
kavállalóinak és a közoktatás finanszí-
rozásának – újragondolását követeli a
kormánytól. Szándéka az, hogy fel-
hívja a közoktatásban érintettek (szü-
lők, önkormányzatok, pedagógusok)
figyelmét a gyermekek sorsát, jövőjét
korlátozó tervezet negatív hatásaira.
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Október 5-én Romsics Ignác
történész professzor a trianoni
ország és nemzetvesztésről szóló
előadásával kezdődött a Piarista
iskolában az Októberi esték ren-
dezvénysorozat. 

A történész bevezetőjében hang-
súlyozta, a rendelkezésre álló idő
miatt az eseményről csak nagy vo-
nalakban tud beszélni. Elmondta,
Trianonban 1920. június 4-én Ma-
gyarország elveszítette területének
és lakosságának mintegy 2/3 ré-
szét, ám ezek népessége különbö-
ző nemzetiségű volt, így mintegy 3
millió magyar rekedt a határainkon
kívül. 

Az előadó ezután a példátlan po-
litikai döntés okairól és a máig tar-
tó következményeiről beszélt. El-
mondta, a tragédia oka elsősorban
az ország nemzetiségi összetétele
volt. Egy ilyen soknyelvű állam
berendezkedése, az igazgatás
szempontjából nehezen felelt meg
a racionalitásnak. A XIX. század-
ban a nemzeti nacionalizmus fel-
éledésével egyre inkább jelentke-
zett az igény, hogy az egy nyelvű,
egy kultúrájú emberek egy köz-
igazgatást, egy államot alkossa-
nak. A nemzetiségiek jogállása
egyre inkább sarkalatos kérdéssé
vált. Az első föderalizálási tervek
már az I. világháború előtt kidol-
gozásra kerültek, de 1914-18-ig a
Magyar Királyság erős volt és
minden erre irányuló törekvést
meggátolt.  A háborúban vesztes
monarchián belül erősödtek a fö-

deralista, szeparatista törekvések.
A háború nyertes hatalmai úgy
döntöttek, stratégiai okokból nem
támogatják az Osztrák-Magyar
Monarchia fenntartását. Szövetsé-
gesként új nemzeti államok létre-
hozását tűzték ki célként. Ezek se-
gítségével kívánták megakadá-
lyozni a szovjet bolsevizmus nyu-
gati terjeszkedését. A trianoni dön-
téssel Magyarország gyengítése,
az utódállamok erősítése volt a cél.
Az államhatárok megnyirbálásánál
szerepet játszottak a stratégiailag
fontos vasútvonalak elhelyezkedé-
sei is. Fontos volt, hogy ezek a tri-
anoni határon kívül fussanak. A
soknemzetiségű jelleg, a háborús
vereség és a nagyhatalmi akarat
következményeképpen zsugoro-
dott az ország területe 93 ezer
négyzetkilométernyire.

Ezt követően Romsics Ignác a
határon kívül rekedt magyarság
helyzetét, az anyaországgal való
viszonyát elemezte. Népszámlálási
adatokra hivatkozva kijelentette,
hogy részint vegyes házasságok,
részint kivándorlások miatt csök-
kenőben van a határon túli ma-
gyarság száma. Szó esett még a két
világháború között a magyarság-
gal szembeni retorziókról és az
egyházak közösségmegtartó erejé-
ről. Kivetített térkép segítségével
láthattuk a II. világháború alatt
visszafoglalt területeket, melyeket
az I. és a II. bécsi döntés értelmé-
ben, ha rövid időre is, de vissza-
kaptunk. Az elmúlt évtizedek poli-

tikáját – mint ismert – sokáig
Moszkva határozta meg. A határon
túli magyarság iránti aktív kötele-
zettségvállalás csak a rendszervál-
tást követően tapasztalható. Az el-
múlt 20 évben minden kormányzat
jelentős részt vállalt a határon túli
magyarság támogatásában, de ez
nem volt egyforma mértékű. Mar-
kánsan elválik egymástól az An-
tall- és az Orbán-kormány idősza-
ka, amely aktív kisebbségvédő po-
litikát alkalmazott. Az anyagi tá-
mogatás a szocialista kormányok
idején sem szünetelt. Hogy ez elég
volt-e, lehet róla vitatkozni. Rom-
sics összegzésként kijelentette,
Trianonban olyan döntés született,
mellyel akár foglalkozunk, akár
nem, a probléma akkor is létezik.
Olyan velünk élő ügy, amely az
eddigi magyar nemzedékeknek is
és a továbbiaknak is állandó fel-
adatot fog jelenteni. 

Templi József nyugalmazott
római katolikus megyéspüspök
volt második vendége a Piarista
Iskolában tartott Októberi esték
rendezvénysorozatnak.

A láthatóan jó egészségnek és
szellemi frissességnek örvendő 79.
évében járó nagyváradi püspök is-
merősként jött városunkba, hiszen
korábban úgymond „állami vona-

lon” már járt itt. Ennek kapcsán ki-
fejtette, minden egyházi személy-
nek, papnak külön küldetése, hogy
az ateisták és a Krisztustagadók
lelki fejlődését segítse, mondván,
nekik jóval több szükségük van a
szeretetre, útmutatásra. 

E rövid kitérő után a trianoni
döntés időszakát az őt püspökség-
ben megelőző gróf Széchenyi
Miklós szellemiségének idézésé-
vel, valamint Reményik Sándor
költészetének segítségével tolmá-
csolta az érdeklődőknek. Mivel a
költő személyes ismerőse volt, így
az est folyamán apró részletesség-
gel, hitelességgel ismertette annak
példaértékű, rendkívüli lelki gaz-
dagságát. A püspök bizonyságot
tett arról, hogy a költészet nagy
barátja, hiszen Mécs László versei
közül is jó néhányat idézett emlé-
kezetből. 

Az előadás során többek között
gróf Széchenyi Miklós püspökről
megtudtuk, hogy a trianoni diktá-
tum után nem volt hajlandó hűség-
esküt tenni a román kormány
előtt, ezért kitoloncolták az or-
szágból. A tragédia oly mélyen
megrendítette, hogy nem sokkal
később elhunyt. Az ő halálát köve-
tően sokáig nem is engedtek a
nagyváradi egyházmegye élére
püspököt szentelni. Csak egyház-
megye vezetők voltak tisztségben,
román jóváhagyással. 

Az előadó elmondta, beiktatása
előtt három kinevezett egyházme-
gye vezető teljesített szolgálatot.
Később az általa vezetett egyház-
megye munkáját ismertetve kitért
arra, hogy tizenhét papot küldtek a
világ különböző kontinenseire, or-
szágaiba, akiknek legfőbb fela-
datául a külföldi magyarság meg-
segítését jelölték meg. 

Ma is fontosnak tekintik az egy-
házi ingatlanok visszaszerzését.
Eddig Nagyváradon négy középis-
kolát és a Püspöki Palotát sikerült
újra birtokba venni. 

Jelentős eredményként könyve-
lik el azt is, hogy a székesegyhá-
zuk megkapta a bazilika címet. 

Céljuk között szerepel a hit sze-
repének, a család összetartó erejé-
nek megerősítése a lakosság köré-
ben, az ifjúság nevelése, oktatása,
valamint meggátolni a magyarság
létszámának egyre tragikusabb
mértékű fogyását. 

Czene Csaba

OOkkttóóbbeerrii  eessttéékk  aa  PPiiaarriissttaa  iisskkoolláábbaann

TTeemmppllii  aazz  eerrddééllyyii

kkaattoolliikkuussookkrróóll

RRoommssiiccss  ttrriiaannoonnrróóll

Deák tér 
8.45 A Kanizsa Fúvós Egyesület Zenekarának ünnepi térzenéje

Ámon István karnagy vezényletével
9.00 Ünnepélyes zászlófelvonás

a Kanizsa Lovasklub hagyományőrző huszárjainak közreműködésével

'56-os Emlékkert
9.15 Koszorúzás az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek 

emlékművénél és a kopjafánál, valamint Orbán Nándor emléktáblájánál

Medgyaszay Ház
10.00 Emlékműsor az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek 

tiszteletére. Emlékbeszédet mond: Marton István polgármester. 
Szerepelnek: a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola diákjai. A műsort rendezte: Dávidovics Mária  

Kossuth tér 
18.00 Fáklyás emlékező séta

Útvonal: Kórház-kápolna; '56-os Emlékkert, Erzsébet tér, Deák tér

Koszorúzási szándékukat kérjük előzeesen jelezzék a Hevesi Sándor Művelődési Központban. 

MMeegghhíívvóó  ––  ookkttóóbbeerr  2233..  
"Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend
lett."

(Márai Sándor)

Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata nevében

tisztelettel meghívom Önt

2009. október 23-án,  
az 1956-os forradalom 53. 
és a Magyar Köztársaság 

kikiáltásának 20. évfordulója 
alkalmából szervezett 

ünnepi rendezvényekre.

Marton István
polgármester
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Egy olyan zártkörű partira
hívta ismerőseit Petró Ágnes, a
Petró Galéria vezetője, amilyent
eddig még nem szerveztek. Egy
kis háztáji show, ékszer- és di-
vatbemutató részese lehetett a
közönség.

A ruhákat Rákhely Zsófi design-
er tervezte, és divatszalonja készí-
tette. A divattervezőt egyre többen
ismerik városunkban, de talán nem
tudja róla mindenki, amellett,
hogy at kütür szalont működtet –
ahol személyre szabottan tervezi
meg a ruhákat és gyárt egydarabos

modelleket –, divattervezést tanít
az Iparművészeti Egyetemen. 

A Petró Galériában ezúttal nem-
csak a lakás díszítéséhez adtak ötle-
teket, hanem a vásárlóik öltözködé-
séhez, feldíszítéséhez is, hiszen már
több éve foglalkoznak ékszerekkel.
Olyan ezüst ékszereket, márkákat
forgalmaznak, amelyek az egész vi-
lágon megtalálhatók. Igyekeznek

többféle igényt kielégíteni a nagyon
trendi Thomas Sabo, az extrava-
gáns Joid’art és a klasszikus Oliver
Weber ékszerekkel. 

Az őszi-téli ékszerkollekciót
szombat este modellek mutatták
be képzőművészeti alkotások kör-
nyezetében és Gerócs Éva jazz
énekes előadásának kíséretében.
Az ékszer és a ruha szimbiózisban

volt egymással. A vásárláshoz, a
műsoron kívül még 20 százalékos
kedvezménnyel keltette fel a galé-
ria a vendégek érdeklődését. S
amint lepergett Thomas Sabo leg-
újabb klipje DVD-n, máris újabb
ajándék, meglepetés sütik és meg-
lepetés ékszerek vártak mindenkit.

B.E.
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A Rozgonyi Polgári Kör és
Egylet két őszi programjára hív-
ta fel a figyelmet Miha Tamásné
elnök. 

A Múzeumi Hónap alkalmával
az egylet klubvezetői és tagjai
egynapos kiránduláson vettek
részt Keszthelyen, ahol többek kö-
zött meglátogatták a Helikon Kas-
télymúzeumot, és a 90 ezer köny-
vet számláló híres könyvtárat. Az
egylet Operabarátok Klubjának
őszi, első összejövetelen névvál-
toztatásra került sor. Az eddigi
Operabarátok elnevezés helyett
Zenebarátok Klubja nevet viseli a
kis közösség. 

A kirándulás részletekről Ger-
gye Ottóné klubvezető számolt be: 

– Szeptember utolsó napján a
Festeticsek városába látogatott a
Rozgonyi Polgári Kör és Egylet. A
park évszázados fái között elmél-
kedtünk Keszthely múltjáról, jele-
néről és arról, mennyi mindent ad-
tak a Festeticsek a városnak és
környékének. A kastély gyönyörű
termeiben és a könyvtárban látot-
tak ismét meggyőztek bennünket
arról, hogy hazánk egyik gyöngy-
szeme a kastély. Ebéd után sétaha-
józás következett, majd megláto-
gattuk a Kis Szt. Teréznek szentelt
kármeliták templomát, amely nem-
rég a Basilica Minor címet érde-
melte ki. Itt kértük Kis Szt. Terézt,
hogy imájával segítsen bennünket
és hazánkat. A jól sikerült kirán-
dulás után már tervezzük újabb út-
jainkat.

A Zenebarátok Klubjának ösz-
szejövetelén Handel, Chopin,
Mendelssohn és ifj. Johann
Strauss életének jelentősebb élet-
rajzi adataival ismerkedtek meg.
Szabó Tiborné klubvezető el-
mondta, azért esett e négy zene-
szerzőre a választás, mert ebben
az esztendőben ünnepeljük szüle-
tésük, vagy haláluk évfordulóját.
A nívós műsor kellemes időtöltést
nyújtott, és hozzájárult a hallgató-
ság zenei kultúrájának gazdagítá-
sához.

B.E.

RRoozzggoonnyyii  PPoollggáárrii  KKöörr

KKiirráánndduulláássrróóll,,  
zzeennee--
hhaallllggaattáássrróóll

Gayer Mátyás zongora, és Varga
Dániel szaxofon játékával vette
kezdetét a 31. „Életünk” Országos
fotópályázat kiállítása a HSMK
Ősze András Galériájában.

A kétévente meghirdetett fo-
tópályázatra 75 fotós 344 képet
küldött be. A nagy mennyiségű
anyagból a zsűri tagjai – Győri
Lajos, a Magyar Fotóművészek

Világszövetségnek elnöke, Ma-
ros Sándor természetfotós és
Stamler Lajos művésztanár –,
32 alkotó 54 képét választotta
ki bemutatásra. A pályázatra
Romániából, Horvátországból,
Szerbiából is érkeztek fotók.
Nagykanizsáról Goór Gábor,
Az utolsó csikk című képe ke-
rült a falra. Nagykanizsa város
önkormányzatának különdíját
Szabó Attila csíkszeredai fotós
kapta Figaro című képéért. A
FotoPont – Szerdahelyi Rita fo-
tográfus díját Dr. Nagy Attila
vehette át Sávok című felvételé-
ért. Az október 30-ig látható
tárlatot Stamler Lajos nyitotta
meg. 

B.E.
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�� Könyves vasárnap. Vasárnap
délután Könyves Vasárnapra hívta az
érdeklődőket a Halis István Városi
Könyvtár. Az intézmény dolgozói be-
mutatták, mennyi könyvből, folyó-
iratból, elektronikus dokumentumból
választhatnak, és ezen kívül még mi-
lyen szolgáltatások állnak a lakosság
rendelkezésére. Aprogramokban sze-
repelt internethasználó idősek órája,
divatos nagyik divatos olvasnivalója,

és örökhagyó nap, nyugdíjas könyv-
tárosok emlékei. Arésztvevők megis-
merkedhettek Nagykanizsa és vidéke
könyvtáraival a www.nagykar.hu-n,
ezen kívül folyamatosan történt a
helyismereti dokumentumok digitali-
zálása a tulajdonos időskorúak közre-
működésével. 

��Szüret az oviban is. „Szüretel-
nek, énekelnek, / Láttál-e már en-
nél szebbet? / Dió, rigó, mogyoró!

/ Musttal teli kiskancsó!” – ezzel a
mottóval vette kezdetét a Hétszín-
virág Óvoda gyermekeinek és ne-
velőtestületének szüreti mulatsága.
Hagyományos programokra töre-
kedtek a szervezők, a táncház
mellett a gyerekek népi gyermek-
játékokban vehettek részt, diót
törtek, s gesztenyét is süthettek.
Akinek kedve volt, kézművesked-
hetett is.
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Mostanában nehezen tűri, ha kritizálják.
Indulatos természetével szinte észre sem
veszi, hogy megbánt másokat, főleg azo-
kat, akik a legközelebb állnak önhöz. Egy
kis testedzéssel hozza magát formába. 

A hónapok óta tartó túlórázás előbb-
utóbb fásulttá teszi. Vajon melyik célsze-
rűbb: az ingyen végzett plusz munka,
vagy a munkanélküliség? Kérjen taná-
csot, segítséget.

Időnként tegye le a hétköznapok idegőr-
lő terheit. Önnek is szüksége van harmó-
niára és boldogságra. Szabadidejében
szórakozzon többet, és ne sajnálja az időt
a szeretteitől sem.

Anyagi sikerekre számíthat. A győzelmet
azonban ne arassa le egyedül, jutalmazza
meg azokat is, akik hozzásegítették az ered-
ményhez. A szakmai elképzeléseiről beszél-
jen a környezetében is, hátha jó ötleteket kap.

A Vénusz hatásának köszönhetően a sze-
relemben szerencsés napokra számíthat.
Üzleti ügyeire azonban nem lesz jó ha-
tással az elszigeteltség, de hamar behoz-
za a lemaradást.

Anyagi gondok nem zavarják meg a hét-
köznapjait. Bár legkedvesebb évszaka az
ősz, ugyan téliesre fordult, de nem okoz
fejtörést a ruhatára miatt. Ami tavaly tren-
dinek számított, még idén is hordható.

Magánéleti gondjait sokkal könnyebben
megoldhatná, ha nem élne egyedül. Ne
mondjon hirtelen és meggondolatlanul
véleményt ellenfeleiről, mert kiválthatja
haragjukat.

Bár felszabadult a gátlásaitól, bátornak,
merésznek érzi magát, mégis a jövője
miatt aggodalmaskodik folyamatosan.
Használja ki jobban az adódó lehetősé-
geket, így előbb-utóbb megnyugszik.

Úgy tűnik, pénzügyi gondjai megoldódnak,
de a türelmetlensége fokozódik. Akötöttséget,
a kötelező feladatokat nem szereti, pedig
előbb-utóbb tudomásul kell vennie, nem hó-
dolhat folyamatosan a szenvedélyének.

A Hold hatására megjön a munkakedve,
olyan dolgokkal is kísérletezik, amibe eddig
nem mert belevágni. A munka lázában ne
feledkezzen meg a saját igényeiről, a kikap-
csolódásra, szórakozásra is hagyjon időt.

Szemlélje optimistán az elkövetkező na-
pokat, és párkapcsolatára fordítson több
időt. Nemcsak a munkáról szól a világ. A
hűvös napok a meghitt családi esték szer-
vezésére is kiválóak.

Ha továbbra is szorgalmasan dolgozik, és
vigyáz pénzügyeire, akkor könnyedén
megvalósíthatja év végéig a terveit.
Szánjon időt egészsége megőrzésére is,
és vásároljon gyógynövényeket.

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. Szűz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntő

II.20.–III.20.  Halak

KÖSZÖNJÜK,
HOGY

A KEDDI 
ÁRAMSZÜNET

UTÁN 
VISSZATÉRT
HOZZÁNK!

Kanizsa Rádió

FM 95,6 MHz

SMS szám:
06-30/30-30-956

A megfejtéseket személyesen szerkesztőségünkbe vagy levélcímünkre, a 8801 Nagykanizsa, Pf. 154-re várjuk! 
A helyes választ beküldők között Bakonyi Erzsébet Angyal mélyvörösben című verseskötetét sorsoljuk ki.
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Nk-án a belvárosban, a Hunyadi úton

700 m2-es, társasház építésére alkalmas
ingatlan eladó! Érd.: 30/227-3294
(7108K)

Gyékényesen az „A” szektorban köz-
vetlenül a vízparton kétszintes (40 m2

szintenként) nyaraló eladó. (Víz, szenny-
víz, villany.) Érd.: 30/227-3294 

Városközpontban három szobás, 76
m2-es, egyedi fűtéses, 4. emeleti lakás el-
adó. Érd.: 30/411-4010 (7107K)

Nk-án a Csengery utcában 56 m2-es,
kétszobás, egyedi gázas lakás (pince, pad-
lás, kert) eladó. (7096K)

Miklósfán a Szentendrei úton 800 négy-
szögöl közművesített telken 58 m2-es, bon-
tásra ítélt ház eladó. Irányár: 5,3 millió Ft.
Érd.: 30/621-4117 (7106K)

Vállalkozások figyelem! Nk-án belváros
közeli, társasház építésére alkalmas ingatla-
nok eladók! Érd.: 30/282-0867 (7109K) 

Deák téri patinás épület I. emeleti galériás
stúdiólakása – akár irodai hasznosítással – el-
adó vagy kiadó. Érd.: 30/901-9013 (7112K)

Eladó vagy lakásbeszámítással elcserél-
hető Katonaréten 82 m2-es, felújított, cirko-
fűtéses, nagy teraszos családi ház városköz-
pontban lévő 1. emeleti lakásra. Irányár:
19,5 millió Ft. Érdeklődjön ingatlaniro-
dánkban: Draskovics Ingatlan, Nagykani-
zsa, Sugár út 2. Internetes elérhetőségünk:
www.draskovicsingatlan.hu Hivatkozási
szám: 2009/DI/517

Eladó vagy kisebb lakásbeszámítással el-
cserélhető Nagykanizsától 6 km-re lévő, ki-
tűnő állapotú 120 m2-es, 3 szobás családi ház

Nagykanizsa központi helyén lévő legalább
2 szobás lakásra. Irányár: 9,5 millió Ft. Ér-
deklődjön ingatlanirodánkban: Draskovics
Ingatlan, Nagykanizsa, Sugár út 2 . Inter-
netes elérhetőségünk: www.draskovicsingat-
lan.hu. Hivatkozási szám: 2009/DI/416

Eladó vagy kisebb lakásbeszámítással el-
cserélhető Nagykanizsa városközpontjában
lévő új típusú, 74 m2-es, 2. emeleti, cirko-
fűtéses, tetőtéri lakás. Irányár: 10,5 millió Ft.
Érdeklődjön ingatlanirodánkban: Draskovics
Ingatlan, Nagykanizsa, Sugár út 2. Internetes
elérhetőségünk: www.draskovicsingatlan.hu
Hivatkozási szám: 2009/DI/389

Eladó vagy nagyobb lakásra beszámítás-
sal elcserélhető Nagykanizsa keleti város-
részében, 58 m2-es, 2. emeleti, két erkélyes,
központi fűtéses lakás. Irányár: 5,8 millió Ft.
Érdeklődjön ingatlanirodánkban:Draskovics
Ingatlan, Nagykanizsa, Sugár út 2. Internetes
elérhetőségünk:www.draskovicsingatlan.hu.
Hivatkozási szám: 2009/DI/540

Eladó Nagykanizsától 10 km-re lévő fa-
luban beköltözhető állapotú, 100 m2-es, 3
szobás családi ház 9 millió Ft-os irányáron!
Érdeklődjön ingatlanirodánkban:Draskovics
Ingatlan, Nagykanizsa, Sugár út 2 . Inter-
netes elérhetőségünk: www.draskovicsingat-
lan.hu. Hivatkozási szám: 2009/DI/523

Eladó Nagykanizsa központjához közel
új típusú, 4 szobás, 2. emeleti tágas, szép la-
kás 18,9 millió Ft-os irányáron. Érdeklődjön
ingatlanirodánkban: Draskovics Ingatlan,
Nagykanizsa, Sugár út 2 . Internetes elérhe-
tőségünk:www.draskovicsingatlan.hu. Hi-
vatkozási szám: 2009/DI/503

Eladó Nagykanizsa központjához közel
120 m2-es, igényesen felújított 3 szobás +

amerikai konyhás családi ház 20,5 millió Ft-
os irányáron. Érdeklődjön ingatlanirodánk-
ban: Draskovics Ingatlan, Nagykanizsa, Su-
gár út 2. Internetes elérhetőségünk:
www.draskovicsingatlan.hu. Hivatkozási
szám: 2009/DI/494

Eladó Nagykanizsa északi városrészében
lévő új típusú, 78 m2-es, 1. emeleti, cirko-
fűtéses, két erkélyes lakás nagyon olcsó áron!
Érdeklődjön ingatlanirodánkban: Draskovics
Ingatlan, Nagykanizsa, Sugár út 2. Internetes
elérhetőségünk:  www.draskovicsingatlan.hu.
Hivatkozási szám: 2009/DI/276

Eladó Nagykanizsa északi városrészében
kitűnő állapotú, 88 m2-es, cirko-fűtéses, nagy
teraszos, zárt parkolós, kiskertes társasházi
lakás 18 millió Ft-os irányáron. Érdeklődjön
ingatlanirodánkban: Draskovics Ingatlan,
Nagykanizsa, Sugár út 2 . Internetes elérhető-
ségünk: www.draskovicsingatlan.hu. Hivat-
kozási szám: 2009/DI/501

Eladó Nagykanizsa központjában a Kis-
kastély mögötti új építésű, 2 + amerikai kony-
hás, nagy teraszos társasházi lakás 12,3 millió
Ft-os irányáron! Érdeklődjön ingatlaniro-
dánkban: Draskovics Ingatlan, Nagykanizsa,
Sugár út 2. Internetes elérhetőségünk:
www.draskovicsingatlan.hu. Hivatkozási
szám: 2009/DU/6

170 literes, újszerű állapotban lévő prés
eladó. Érd.: 30/448-6072 (7061K)

50 mázsa léalma (20 Ft/kg), valamint
50 mázsa kiváló minőségű étkezési alma
(70 Ft/kg-tól) eladó Letenyén. Ugyanitt
vajkörte eladó 85 Ft/kg áron. Érd.:
30/9932-534.

Szobanövények eladók! Tel.: 93/315-
861 (7113K)

Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi pa-
rasztbútorokat, használati tárgyakat és
teljes hagyatékot. Érd.: 20/555-3014
(6430K)

Almaértékesítés termelőtől több fajtá-
ból Nagykanizsa, Kisfaludy u. 2/c. alatt. El-
adási ár: 75 Ft/kg-tól. Tel.: 312-479,
20/570-7717 (7114K)

Masszázs a nagykanizsai uszodában! Hí-
vásra házhoz is megyek! Elérni és bejelent-
kezni a 30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)

Egész évben működő kutyaiskola enge-
delmes tanfolyamot indít a Zsigárdi közi ku-
tyakiképző pályán. Jelentkezés: 30/9363-585,
70/200-6849 (7115K)

Az Elektro Mix TV szervíz a Kórház u.
3-ból az Ady u. 11. szám alá költözött (Fod-
rász kombinát épülete)! DVD, TV távirá-
nyító javítás Balaskó István. Nyitvatartás –
H-P: 8.30-12, 13-17 óra, Szo: 9-12 óra.
Érd.: 30/597-1530

174/69/58 értelmiségi férfi keresi 37-
50 (+8, -1) éves, jó alakú, nett hölgy tár-
saságát. Ha beteg vagy, meggyógyítalak,
ha szomorú vagy, felvidítalak, ha nincs
semmi gond, élvezzük az életet. Fényké-
pes, telefonszámos és/vagy postafiók-
számmal ellátott bemutatkozó leveledet
„Művészlélek” jeligére a Szerkesztőségbe
várom. (7094K)

Október 15. 18 óra
AZ "ÚTKERESŐK,
ÚTVESZTŐK" 
RENDEZVÉNYSOROZAT
ÜNNEPI GÁLAMŰSORA

Október 15. 19 óra
DROGMENTES DISCO 
a  "Jövőnk az ifjúság" című 
pályázati program keretében

Október 15-17.
"IDŐSEKÉRT NAGYKANI-
ZSÁN" 
ÜNNEPI HÉT
az Egyesített Szociális Intéz-
mény szervezésében 

Október 17. 16 óra
APRÓK TÁNCA
Belépődíj: 200 Ft/fő

Október 17. 18 óra
FELNŐTT TÁNCHÁZ
Belépődíj: 500 Ft/fő

Október 22. 19 óra
"…Előtted uram, a hon java,
S hulljon a lomb, csak éljen a
fa…" 
SZENTPÉTERI ESZTER, 
a Hír Televízió műsorvezetője 
önálló estje
Belépődíj: 500 Ft

Október 23. 10 óra
EMLÉKMŰSOR AZ 1956-OS
FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARC HŐSEI-
NEK TISZTELETÉRE

Október 16. 18 óra
Bajcsai Kultúrház 
IDŐSEK NAPJA

Október 17. 18 óra 
IDŐSEK NAPJA

Október 22. 10 és 14 óra
SZEGÉNY EMBER 
GAZDAGSÁGA
a Batyu színház előadása. 
Belépődíj: 600 Ft
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… 15 esztendeje: legtöbbet ta-
lán az mondta el a várva várt ZTE –
Olajbányász megyei labdarúgó
rangadóról az NB I-ben, ami a tele-
vízió gól-összefoglalójában hang-
zott el Vitray Tamás részéről, aki
így nyitott a találkozóról: "Mi itt a
fővárosban el sem tudjuk képzelni,
mit jelent a Zete - Olaj párosítás ott
a délnyugati végeken. Náluk a mér-
kőzések mérkőzése volt szomba-
ton…" Nos, a tényeknél maradva,
több mint 15 ezer néző várta a kez-
dő sípszót Egerszegen, köztük több
ezer kanizsaival. A meccsen volt
minden, ami az igazán kiváló körí-
téshez szükségeltetik, kanizsai
szemszögből "mindössze" annyi
hibádzott, hogy a hazaiak biztosan
nyerték 3-0-ra az összecsapást
Keszei Ferenc együttese ellen. A

női tekézők NB I-es küzdelmében
viszont a Kanizsa Sörgyár nyert a
ZTE ellen 5:3-ra, a legjobb teljesít-
ményt Gróf érte el 406 fával.
Simonné és Ivanova vezérletével
nyolcadik győzelmét is megszerez-
te a MÁV NTE a női NB I B-s ko-
sárlabda-bajnokságban (-
Nagykőrös, 73-69). Nem járt ered-
ménnyel a Vasas óvása Kajdy
György ügyében az Olajbányásszal
szemben a labdarúgó NB I-ben.

… 10 esztendeje: a PNB aktu-
ális fordulójában Olajbányász FC
– Lombard FC Tatabánya 0-0 lett
3500 néző előtt, de az NB III Drá-
va-csoportjában harmadik MÁV
NTE sem járt jobban hazai pályán
(- Paksi SE, 0-0). A sakk NB I-ben
a Tungsram SK is döntetlenre
végzett a Honvéd ellen (6:6).

Mintegy 150 néző előtt Kanizsán
nyert (6:7) a Szentendre a mindent
eldöntő meccsen a baseball finálé-
ban a Thury MenDan ellen - meg-
védve címét az előző évi második
ellen. A lengyelországi sportakro-
batika vb-n kategóriájában 7. lett a
Horváth Milán-Foray Zoltán pá-
ros (Zalaerdő-Hevesi DSE). Dani
Diána (MÁV NTE) is tagja lett a
portugáliai Eb-re készülő junior
vívó válogatottnak. 

… 5 esztendeje: a debreceni
ökölvívó serdülő ob-n második
helyet szerzett Korpics István
(Windbird-Kanizsa Box Klub).
A birkózó IX. Kurucz István Em-
lékversenyen a +85 kg-ban Tóth
Árpád (Kanizsai Birkózó SE) a
rangos mezőnyben elsőként zárt.  

Polgár László

EEzz  ttöörrttéénntt  ((ookkttóóbbeerr  1155--2211..))……

Nagyatádi FC (6.) – Nagykani-
zsai TE 1866 (9.) 1-2 (1-1). NB III.
Dráva-csoport labdarúgó-mérkő-
zés, 8. forduló. Nagyatád, 200 né-
ző. Vezette: Jakab (Neuman, Sch-
midt). Gólszerzők: Kovács O.
(26.); Csepregi T. (13., 71.).

NTE 1866: Horváth G. - Kot-
nyek, Burucz, Pozsgai, Farkas J.-
Ujvári (Iványi, 86.), Rácz, Hege-
dűs, Bagarus - Csepregi T. (Kon-
dákor Sz., 89.), Nagy T. (Szőke,
73.). Vezetőedző: Visnovics László.

Boros Zoltán és Kisharmadás
Gábor sérülés miatt nem vállalhat-
ta a játékot kanizsai oldalon, visz-
szatérhetett viszont Bagarus Gá-
bor a középpálya bal oldalára. A
13. percben Nagy Tamás jó cselek-
kel tört be a tizenhatoson belülre,
aztán Csepregi Tamáshoz játszott,
ő pedig 10 méterről nem hibázott

(0-1). A kanizsai találat után a ha-
zaiak nagy erőket mozgósítottak
az egyenlítésért, s a félidő derekán
Kovács Olivér egalizált is (1-1).

A szünet jót tett a dél-zalaiak-
nak, akik fokozatosan vették át a
játék irányítását, s előbb csak egy
kiállítás-gyanús esetet „harcolt ki"
Csepregi, a 66. percben viszont
Nagy T. lerántása után már villant
is a piros lap. Rá öt percre pedig a
– mint később kiderült – győztes
gólnak örülhettek a vendégek,
amikor Csepregi 16 méterről bom-
bázott a kapuba (1-2). Győzelmé-
vel az NTE neve mögött tíz pont
áll a tabellán, s október 18-án, va-
sárnap az NTE-pályán a Szekszárd
együttesét fogadja.

Edzői mérleg
Visnovics László: „Csapatom

küzdeni tudásból jelesre vizsgá-

zott, s az elmúlt két forduló végre
tavaszi játékunkat idézte." 

A Kanizsa Hetilap értékelése 
Csepregi Tamásról: 
Kissé megijedtünk, hogy amikor

az NTE-hez került, benne marad a
gól a felkészülési időszakban,
majd a bajnokság során is tartot-
tunk görcsössé válásától, miköz-
ben Egerszegen a szezonnyitó
Paks elleni NB I-es meccs szüneté-
ben az U19-es második helyezett
"zetés" együttes színeiben mint
roppant eredményes játékost kö-
szöntötték. Aztán jött egy három-
meccses széria gólokkal Kanizsán,
most pedig két találatával eldön-
tötte a szomszédvári rangadót.
Ilyenkor persze már mindenki
(el)várja a folytatást… 

P.L.

HHáárroomm  ppoonntt  aa  sszzoommsszzééddvváárrii  rraannggaaddóórróóll

Országos diák I-II korcsoportos
rangsor versenyeken vettek részt a
Kanizsai Birkózó Sportegyesület
sportolói, s Szatmári Zsolt edzőtől
megtudtuk, az egyes rangsoroló
viadalokon lehet kivívni a jogot az
országos bajnokságokon való in-
dulásra – ezért sem mindegy, ho-
gyan szerepelnek a növendékek.

Előbb Orosházán a diák I (1996-
97-ben születettek) korosztály küz-
delmeiben Krasznai Bence 42 kg-

ban négy nyert és egy vesztett ösz-
szecsapással a 25 induló között a
harmadik helyen végzett. Egyed
Balázs pedig a diák II (1998-99) 34
kg-osok mezőnyében (31 szabad-
fogású birkózó) öt párharcot hozott
győztesre, kettőt vesztett, így ő is a
dobogó legalsó fokára állhatott.

Veszprémben az Összmagyar rang-
sorversenyen sem ment rosszul
Krasznainak, hiszen három nyert
mérkőzéssel jutott a döntőig, ahol

ugyan vereséget szenvedett, de már
így is jogot szerzett a novemberi püs-
pökladányi országos bajnokságon va-
ló indulásra. Egyed Zsanett szintén 42
kg-ban indult és nem talált legyőzőre. 

A kanizsai klub sportolói azon-
ban nem csak idegenben, hanem
hazai környezetben is bizonyíthat-
nak a kanizsai decemberi országos
serdülő bajnokságon.

P.L.

KKrraasszznnaaii  iinndduullhhaatt  aazz  oorrsszzáággoossoonn
� Újabb három pont a tarsoly-

ban. Heat Group Kanizsa VSE (3.)
- MAFC (5.) 6-5 (2-1, 1-0, 1-2, 2-
2). OB I B-s férfi vízilabda-mérkő-
zés. Fehér-csoport, 3. forduló.
Nagykanizsa, 30 néző. Kanizsa
VSE: Bajnógel - Virt (2), Csente,
Bedő, Karácsony T., Fábry (1), Ké-
ri (2). Csere: Markó, Ujházi (1),
Szabó G. Játékos-edző: Szabó Gá-
bor. Ilyen eredménynél lehet azt le-
írni, amit általában a futballban
szokás, hogy nagy taktikai csata
dúlt – a medencében. Ezúttal való-
ban minden találatért meg kellett
küzdeni, s a MAFC csak nem akart
leszakadni a kanizsaiaktól. Bár,
nem szabad elsiklani a jó kapus-tel-
jesítmény felett sem, s a végig ki-
egyenlített találkozón a végső mo-
mentum ezúttal a dél-zalai klub já-
tékosainak jött össze – ami harom
bajnoki pontot ért számukra.  

� Bronz lett a vége. Ahogy az
várható volt, sőt valamivel annál is
könnyebben szerezte meg a baseball
bajnokság harmadik helyét a Nagy-
kanizsa Ants baseball csapata. Az el-
múlt hétvégén idegenben 3:1-re
nyertek Daróczi Jánosék, hazai pá-
lyán pedig nem kellett mást tenni,
mint ezt még egy győzelemmel
megfejelni a bronzéremért. Nos, a
kanizsai helyszínen gyakorlatilag
egy pillanatig nem volt kérdéses a
győztes kiléte, s ilyen meccs-hangu-
latban lett a vége 16:0 a hazaiaknak.
Eközben megkezdődött a bajnoki fi-
nálé is, melynek első találkozóján a
Szentendre Sleepwalkers 8:4-re
győzte le az Óbuda Brick Factory-t
szombaton, a vasárnapi párharcuk
ugyanakkor esőzés miatt elmaradt…

� Ha maradt volna még idő…
SEAT Lami Véd Győr II – Kanizsai
Vadmacskák SE  59-56 (21-24, 11-
10, 21-10, 6-12). NB I A matőr-baj-
nokság, női kosárlabda-mérkőzés,
2. forduló. Győr, 100 néző. Első
idegenbeli mérkőzését a SEAT-
Lami Véd Győr II. csapata ellen ját-
szotta a Kanizsai Vadmacskák SE
és a végig zónázó győri csapat ellen
három pontos vereséget szenvedett.
Az első félidőt kétpontos előnnyel
zárta a vendég együttes, de a ha-
zaiak NB I A-csoportos játékosaik
révén – Süle Krisztina, Antolovics
Adél – a harmadik negyedben el-
húztak kilenc ponttal. Az utolsó ne-
gyedben egészpályás védekezésé-
vel csökkentette hátrányát a KVSE,
de a végjátékban a találkozót már
nem sikerült megnyernie a kanizsa-
iaknak. Összességében Fuisz Viktó-
ria ponterős és jó játéka mellett re-
mek teljesítményt nyújtott Olasz
Adriána is.
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Talán furcsa hasonlattal ugyan,
de azt is írhatnánk, hogy „színpa-
di Real Madriddal” érkezett a
Hevesi Sándor Művelődési Köz-
pontba a budapesti Körúti Szín-
ház társulata, amikor a közel-
múltban Neil Simon – egyik –
klasszikusát, a Mezítláb a parkban
című vígjátékot vitte színre Ga-
lambos Zoltán rendezésében. 

A szereplők között szemezgetve
talán elég, ha csupán Frajt Edit,
Kautzky Armand, Koncz Gábor vagy
éppen Pikali Gerda nevét említjük, s
bár voltak aggodalmak néhány nap-
pal a bemutató előtt, vajon mennyien
lesznek az előadáson, a kezdés pilla-
natában jóleső érzéssel konstatálhat-
ták a szervezők, hogy a teltház gya-
korlatilag összejött a darabra. Utóbb
kiderült, a várt siker is megvolt, így a
kapcsolódási pont máris adottá vált a
rendezővel folytatott korántsem
szokványos, s mindössze néhány
mondatos diskurzussal. Ahogy Ga-
lambos Zoltán fogalmazott, egy iga-
zán fontos értékmérő létezik számá-
ra, az pedig a közönség. Amennyiben
a visszajelzés pozitív a nézők részé-
ről, az szolgál igazi támpontul a
munkában. Miként azt a késő estében
hallhattuk, a társulat nem kellett,
hogy sikerélmény nélkül távozzon…
A többi pedig? Nos, azok mind csu-
pán járulékos dolgok, s nyugodtan
maradhatnak is csak azok…

Polgár László

KKaanniizzssaa  ––  KKuullttúúrraa 2009. október 15.16

Kevés nagykanizsai zenekar
mondhatja el magáról, hogy sa-
ját klipje van, igazi forgatási
munkálatokkal, statisztákkal,
történettel, vagy legalábbis jó
úton halad efelé. Szeptember
huszonnegyikei számunkban ol-
vashattak arról, hogy az Alarm
zenekar tagjai készülnek első
klipforgatásukra. Ez mostanra
megtörtént, a helyszínen lapunk
is jelen volt.

A munka nemesít című dal for-
gatási munkálatainak számottevő
részére a város egyik fémhulladé-
kot gyűjtő telepén került sor. A
munkálatokról Gerócs Balázst, a
rendezőt, s egyben operatőrt és vá-
gót kérdeztük:

– Mint rendező, teljesen meg
vagyok elégedve a hétvégi
munkával. Örülök, hogy egy
olyan csapattal dolgozhattam,
akik teljes odaadással, precizi-
tással álltak a feladatokhoz.
Ennek köszönhetően a szomba-
ti napot teljes erőbedobással

tudtuk elkezdeni. Sikerült rög-
zíteni a klip történeti szálát,
melyben öt statiszta is szerepel,
majd délután következett a klip
szíve, ahol az együttes kapta a
főszerepet. Szombaton minden
olyan felvételt elkészítettünk,
amelyek elengedhetetlenek a
kisfilmhez. Vasárnap délután
folytattuk, ezek a jelenetek is
nagyon jól sikerültek, de csak

annyit árulhatok el róluk, hogy
nagyon pikánsak lettek... Bár a
forgatásnak vége, a videoklip
készítésének a java még csak
ezután jön, hiszen a továbbiak-
ban következik a vágás, amely-
nek végeztével áll össze a teljes
klip. Igyekszem dinamikusan
vágni, olyan látványos képi vi-
lágot felépíteni, amely nem
hétköznapi, inkább egyéni és
látványos.

Megtudtuk az Alarm tagjaitól,
hogy néhány héten belül a klip
látható lesz a zenekar akkor már

új honlapján (www.alarmrock.hu
– a szerk.), illetve néhány zenei
portálon és tévécsatornán is. Hi-
vatalos premier is lesz, melyet
szeretnének egy nagyobb kon-
certtel összekötni, ahová meghí-
vást kapnak majd a család, a ba-
rátok, s a szereplők is – minden-
ki, aki szereti a rockzenét.

Steyer Edina

EEllssõõ  kklliippjjéétt  ffoorrggaattttaa  aa  kkaanniizzssaaii  AAllaarrmm

NNeemm  vvoolltt
mmeezzííttlláábbaass
ddaarraabb

Akvarellek a BLG nyári alko-
tótáborának anyagából címmel
nyitotta meg a tanév első kiállí-
tását a Batthyány Lajos Gimná-
zium Hyány Galériájában Ba-
logh László igazgató.

Mint Stamler Lajostól, a tábor veze-
tőjétől megtudtuk, több, mint egy évti-
zede fogadják a kis művészeket, akik-
nek a zöme batthyánys, de vannak ven-
dégek is, többnyire a szomszéd iskolák-
ból. Az idei tábornak Homokkomárom
adott otthont, „együtt, de kicsit elkülö-
nülve” alkottak a VABABABA művé-
szeti tábor lakóival.

A művész-tanár azt is elárulta,
hogy a közösen töltött idő olyan volt
számukra, mint egy intenzív kurzus,
folyamatos felkészülésre volt lehető-
ségük azoknak is, akiknek a tervei kö-
zött művészeti szakközépiskola sze-
repel. Részt vettek a táborlakók egy-
fajta rajzos alapképzésen, volt ábrázo-
ló geometria, a most nyílt kiállítás
anyagai között pedig az akvarellek
szerepelnek. A kiállított festmények-
ről annyit mondott Stamler Lajos,
hogy mindegyikük mögött komoly
rajztudás, s kemény munka van.

S.E.

ÚÚjjrraa  mmeeggnnyyíílltt  aa  HHyyáánnyy
A Kanizsai Kulturális Köz-

pont „Én hobbim” sorozatá-
nak keretében Vilmos Mihály
csillagász a Csillagászat Nem-
zetközi Éve alkalmából bemu-
tatott gyűjteményével főleg a
gyerekek figyelmét kívánta
felhívni. A működőképes ma-
kettek mindenki számára
hozzáférhetők, némi kézü-
gyességgel bárki összerakhat-
ja a kis remekműveket. Vil-
mos Mihály, a Nagykanizsai
Csillagászati Egyesület alapí-
tó tagja a csillagászat olyan
eszközeit ajánlotta a figyel-
münkbe, amelyeket az ókor-
tól használtak. 

B.E.
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