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Kanizsa

Egy kattintás 
weblapunkra, 

és naponta friss híreket, 
tudósításokat, 

riportokat olvashat.

Tekintse meg 
KÉPGALÉRIÁNKAT, 
írjon FÓRUMUNKBA,

vagy adjon fel
INGYENES 
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(regisztrációhoz kötött)
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Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa, 

Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

A Volán Oktatási KFT.
értesíti a régi és leendõ Ügyfeleit,

hogy új néven és új helyen 
továbbra is várja Önöket:

VOKSH KFT. 8800 Nagykanizsa,
Ady E. u. 30. Tel./fax: 93/516-634,

30/491-7051

Kategóriás képzések: személyautó,
motor, segédmotor, tehergk. vezetõ,
nehézpót- és autóbuszvezetõ
Szaktanfolyami képzések: ADR,
gépkezelõ (targonca, emelõgép, föld-
munkagép), árufuvarozó és személy-
szállító GKI (a régi belföldi és nemzet-
közi helyett)

Induló tanfolyamainkról 
érdeklõdni a fenti címen 
és telefonszámon lehet.
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A hortobágyi kényszermunka-
táborok áldozatainak emlékére
60 Év 1950-2010. címmel köny-
vet jelentetett meg a Hortobágyi
Kényszermunkatáborokba El-
hurcoltak Egyesülete.

„Az 1950-ben megindult töme-
ges megtorlások egyik eszköze a
kitelepítés volt.” – írja a kiadvány
elõszavában Eötvös Péter, az
egyesület elnöke. Ma 60 éve, hogy
sok ezer család durva dörömbölés-
re ébredt fel a hajnali órákban. Az
ÁVH, helyi rendõrség kíséretében,
a riadt, mit sem sejtõ családokat
gyerekestõl, nagyszülõstõl a helyi
vasútállomásra hajtotta, ahol mar-
havagonokba toloncolták az áldo-
zatokat. Senki sem ismerte, sem az
erõszakos akció valódi okát, sem

az utazás célját. Sokan – nem min-
den ok nélkül – Szibériát emleget-
ték, de a vonat a hortobágyi pusz-
tában megállt. A sokszor megéne-
kelt romantikus puszta ezrek pok-
lává változott. Több részletben,
tízezer ártatlan embert zsúfoltak
tizenkét kényszermunkatáborba. A
megpróbáltatás a kevésbé szeren-
cséseknek három és fél évig tar-
tott. 

A táborokat és a kitelepítéseket
az 1953 nyarán meghirdetett am-
nesztia szüntette meg. Jellemzõ
az akkori politikai viszonyokra,
hogy a közkegyelem közel nyolc-
százezer embert érintett. E szerint
az ország lakosainak mintegy tíz
százaléka állt büntetés alatt, ami
a felnõtt társadalom több mint a
harmadát jelentette. A táborélet

lehangolóan borzalmas részletei-
rõl, majd a szabadulás utáni re-
ménytelen helyzetrõl a még élõ
sorstársak írtak megrázó beszá-
molókat, melyekbõl egy kis válo-
gatást közöl az emlékkiadvány.
Az egyesület célja felhívni a köz-
figyelmet a megtörtént borzal-
makra. 

Dr. Semjén Zsolt e szavakkal
ajánlja a könyvet olvasásra: „For-
gassuk ezt a könyvet azzal a ko-
moly figyelemmel, amellyel az al-
kotók elkészítették, azzal az erõs
lélekkel, amely a hajdani rabokat
jellemezte, és engedjük hatni ma-
gunkra azt a katartikus élményt,
ami ennek a könyvnek a végsõ üze-
nete, hogy igenis jobb jónak lenni,
meg lehet maradni jónak, és hogy
az utolsó szó végül úgysem a go-
noszságé, hanem Istené.”

B.E.
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Sajtótájékoztató keretében
vázolták fel a szervezõk az e
hétvégi (szeptember 3-4.) 7. Ka-
nizsai Bor- és Dödölle Fesztivál
legjelentõsebb eseményeit, prog-
ramjait. 

A rendezvény egyrészt kulturá-
lis, másrészt gasztronómiai prog-
ramok sokaságát nyújtja az Erzsé-
bet-téren, immár hetedik éve. A
fesztiválon a város kulturális cso-
portjai jelentõs szereplési lehetõ-
séget kapnak, ilyen például a Tüttõ
János Nótaklub, vagy a fellépõ
néptáncegyüttesek, az esti progra-
mok pedig valódi fesztiválhangu-
latot teremthetnek, például a rock
and roll dallamokat idézõ Tom
White Zenekar mûsora. A szerve-
zõk elsõ alkalommal rendeznek
tûzijátékot, amely szombaton ki-
lenc órától várható. 

Idén is lesz Kanizsa Bordalnoka
vetélkedõ, amelyre négy produkciót
várnak a szervezõk. Sok kísérõ prog-
ram színesíti a fesztivált, így lesz kira-
kodó vásár, játszóház, egészségügyi
tanácsadás és városnézõ kisbusz. 

Prikryl József a Kanizsa és Kör-
nyéke Gasztronómiai Egyesület el-
nöke pozitívumként említette, hogy
a tavalyi huszonnégy csapathoz ké-
pest idén eggyel többen versengenek
a pénznyereményért, illetve a meg-
tisztelõ Dödölle Királyok címért. 

A két nap alatt természetesen
magyaros, népi ételeket lehet
megkóstolni, úgymint dödölle, gá-
nica, prósza, szomjoltónak pedig
válogatott borokkal, pálinkával
várják a mulatni vágyókat. Idén is
bónok beváltásával lehet tesztelni
az ételeket a versenyzõ csapatok
portáin. Az étel-kavalkád egyéb
érdekessége a Mangalica-udvar,
ahol a bográcsokban szürke-
marhából és bivalyból készült fi-
nomságok is fortyognak majd.

A hagyományos borversenyre
csapatonként három, összesen hu-
szonnégy fajta borral indulhatnak a
versenyzõk, amire érdemes igé-
nyes nedûkkel készülni, hiszen ok-
levéllel jutalmazzák a legjobbakat.

Szombaton Kanizsa horvát test-
vérvárosából, Csáktornyából vár-
nak negyvenöt fõs hagyományõr-
zõ néptánccsoportot és tamburaze-
nekart, valamint a helyieken kívül
nagy számú látogatóra számítanak
az ország különbözõ pontjairól.

Z.A.

DDööddööllllee FFeesszzttiivvááll
hheetteeddsszzeerr

Az Új Pólus Közéleti-és Kultu-
rális Egyesület tartott megemlé-
kezést augusztus 30-án Fejtõ Fe-
renc születésének 101. évfordu-
lója alkalmából. Az egy éve ava-
tott emléktáblát Czuczi Tünde,
Röst János és Halász Gyula ko-
szorúzták meg.

A szakadó esõ sajnos elvette a
koszorúzás perceinek ünnepélyes
hangulatát, de Halász Gyula be-
széde méltóképpen emlékeztetett
Fejtõ Ferenc munkásságára:

„Egy év telt el azóta, hogy Fejtõ
Ferenc író, történész és publicista
emléktábláját, melyet születésének
100. évfordulójára állított Nagy-
kanizsa Önkormányzata és a Fejtõ
Ferenc Alapítvány – felavattunk.
Az akkori résztvevõk közül többen
abban a szerencsében részesülhet-
tünk, hogy személyesen ismerhet-
tük városunk európai hírû gondol-
kodóját, a XX. század történései-
nek tanúját, az európai egyesítési
folyamat szorgalmazóját. Itt és
most szólnunk kell Fejtõ Ferenc-
rõl a humanistáról, aki konzerva-
tívnak, liberálisnak és szociálde-
mokratának tartotta magát. Benne
jól megfértek ezek az irányzatok,

melyek értékei, alkotóelemei ré-
szeivé váltak életútjának. A nevel-
tetésébõl fakadó hagyománytiszte-
let, a szabadságvágy és a szolida-
ritás, a fél és totális diktatúrákkal
szembeni kíméletlen kritikája,
azok a pillérek melyen, minden al-
kotása nyugszik, s amely példaér-
tékû lehet, a XXI. század a politi-
kai és a gazdasági folyamatok irá-
nyítói számára. Biztos vagyok
benne, hogyha ma is közöttünk
lenne, nagyon keményen fogal-
mazna, az európai politikai élet
bizonyos szereplõivel kapcsolat-
ban. Fejtõ Ferenc életmûvének ta-
nulmányozása mindannyiunk szá-
mára tanulságokkal és kellemes
idõtöltéssel járó feladat lehet.
Történelmi és irodalmi témájú
könyvei, publicisztikái a mai kor
embere számára is iránytûként
szolgálhatnak. Az emléktáblán ta-
lálható idézetet Rajk Lászlóval és
Rajk Judittal közösen választottuk
ki, mert Fejtõ Ferencre nagyon is
jellemzõnek tartottuk.

Különös aktualitása lehet 2010-
ben, két kiváló költõnk egy-egy
versének, ma Magyarországon és
Nagykanizsán egyaránt. Ady End-
re: A föl-földobott kõ és József At-

tila: Thomas Mann üdvözlése címû
versére gondolok. Ez utóbbi vers,
záró sorai így hangoznak:

Arról van szó, ha te szólsz, ne
lohadjunk, / de mi férfiak férfiak
maradjunk / és nõk a nõk– szaba-
dok, kedvesek / s mind ember, mert
ez egyre kevesebb… / Foglalj he-
lyet. Kezdd el a mesét szépen. / Mi
hallgatunk és lesz, aki csak éppen /
néz téged, mert örül, hogy lát ma
itt / fehérek közt egy európait.

Kezdeményezõként, és építtetõ-
ként örülök, hogy részese lehet-
tem annak a folyamatnak, amely-
nek végén Péter Vladimir, és a
kanizsai Ádám Krisztián alkotása
Fejtõ Ferenc szülõházának falára
került. Ezúton is szeretném kife-
jezni köszönetemet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának, az alkotóknak, Jancsi
György építész-tervezõnek, a Fej-
tõ Ferenc Alapítványnak, Rajk
Lászlónak és Rajk Juditnak, vala-
mint a Csengery út 22. valameny-
nyi lakójának, tulajdonosának.

Úgy érzem, mindannyiunk köte-
lessége Fejtõ Ferenc emlékének
ápolása, ezért barátainak és tiszte-
lõinek nevében további dokumen-
tumokat, és fotókat kívánunk fel-
ajánlani a készülõ Fejtõ Ferenc
Emlékház javára.”

Z.A.

FFõõhhaajjttááss FFeejjttõõ eellõõtttt
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AA 6611-eess eellkkeerrüüllõõ kkééppeekkbbeenn
Hamarosan csökken a Nagy-

kanizsa belvárosán átmenõ tran-
zitforgalom. Mint azt már több-
ször megírtuk, a 61-es fõút új, a
várost dél-keletrõl elkerülõ
nyomvonalon éri el a 7-es fõutat. 

Az óránként 90 kilométeres se-
bességre tervezett fõút a Budapest-
Murakeresztúr vasúti fõvonalat ke-
resztezve, azzal párhuzamosan to-
vábbhaladva, a 7-es fõút csomó-
pontjáig tart majd. A beruházás egy
kétszer egysávos, 3,29 kilométer

hosszú elkerülõ út mellett tartal-
maz egy 425 méter hosszú, kétszer
egysávos bekötõutat Sánc irányá-
ba, valamint egy ugyancsak két-
szer egysávos bekötõutat, 70 méter
hosszan a Kaposvári útra. Az elke-
rülõn két csomópontot alakítanak
ki, valamint a vasútvonal kereszte-
zésére vasúti felüljáró készül.

A Kaposvári úton lévõ vasúti
sorompót elhagyva munkagépeket
láthatunk reggeltõl estig. A felvé-
telek a Csónakázó-tó közelében
készültek. 

Acél hullámlemez csõhíd 6,90 méteres nyílással, szerelési állapotban.
A 190+259,10 kilométerszelvényben vezetik át a Bakónaki patakot egy
Tubosider 150 TR/18 paraméterû csõhídban, 48,70 méter hosszan. A híd
környezetében 78 folyóméteren mederburkolat készül a patak vízhoza-
mának átvezetésére kifolyási és befolyási oldalon. A csõhíd megépültét
követõen 6 méteres fedõtöltés kialakítása a következõ feladat.

A 190+430,65 Budapest-Murakeresztúr vasútvonal különszintû ke-
resztezése MÁV felüljáróval. Az épülõ felüljáró a tervek szerint három-
nyílású, takaréküreges, elõfeszített vasbeton lemez híd, két szélsõ nyílás-
köze: 13,10 méter, a középsõ pedig 23,20 méter. A hídfõ és a közbensõ
támaszok alapozása pergetett cölöpökkel, vert-manipulációval, 13-15
méter hosszan már elkészültek. A felvételen éppen a 61. számú fõúti kör-
forgalmú csomópont felé esõ hídfõjét és a közbensõ alátámasztások pil-
léreinek építését láthatjuk. 

A190+664,66 km szelvényben lévõ különszintû keresztezése, amely a Sánc,
Kaposvári utcáról a Csónakázó tóhoz vezetõ út – csónakázó-tói sétány – átve-
zetését biztosítja csõhídban az elkerülõ út alatt. A képen a T200 TR/17
TUBOSIDER csõhíd összeszerelt állapotban van. Az átvezetés az elkerülõ út
alatt 45,30 méter hosszan történik. A csõhíd felett két méteres fedõtöltés építése
és a csatlakozó elkerülõ út töltésének átvezetése a következõ útépítési feladat.

A körforgalmi csomópont és a vasút feletti híd közötti területen föld-
munka építése. A földmû 370 méter hosszan a Bakónaki-patak felett át-
vezetve. A 14 méter magas felüljáróra történõ rávezetésének építése fo-
lyamatban van.
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gázpalack vizsgáló középfokú megegyezés szerint
pék-cukrász szakirányú 90.000 Ft
minõségellenõr középfokú 90.000 Ft
CO, AWI minõsített hegesztõ szakirányú megegyezés szerint
betanított hegesztõ középfokú 73.500 Ft
kárpitos középfokú 100.000 - 105.000 Ft
óvónõ felsõfokú megegyezés szerint
kõmûves (gipszkarton szerelésben jártas) szakirányú megegyezés szerint
húsipari munkás szakirányú megegyezés szerint
fémfestõ szakirányú megegyezés szerint
raktári mûszakvezetõ középfokú megegyezés szerint
szerelõ lakatos szakirányú megegyezés szerint
karusszel esztergályos szakirányú megegyezés szerint
gyógytornász és sportanimátor felsõfokú megegyezés szerint
CNC gépbeállító szakirányú megegyezés szerint

BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁS
a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

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

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

Nyugat-ddunántúli RRegionális MMunkaügyi KKözpont
Nagykanizsai KKirendeltség éés SSzolgáltató KKözpont
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Wirt Mihály (1912-1953) korpa-
vári házára emléktáblát szándé-
koznak elhelyezni iskolatársai, a
család beleegyezésével. A legsöté-
tebb sztálinista idõkben ártatlanul
kivégzett férfi tábláján azonban a
körzet jelenlegi önkormányzati
képviselõje szerint nincs helye „a
kommunizmus áldozata” szókap-
csolatnak. Eltekintve attól az ab-
szurditástól, amit a tv-reklám hety-
ke kérdését idézve így fejezhet-
nénk ki: – Közöd? – tisztelettel ar-
ra figyelmeztetném Miklós bátyá-
mat (aki, mint tudjuk, a legidõsebb
a közgyûlésben): – Ha hallgattál
volna, bölcs maradtál volna.
Ugyanis ez a tiltakozás felér egy
beismerõ vallomással: az MSZP –
és az átmaszkírozására alakult
egyesületek, így az a Marton grün-
dolta KKE is, melyben Bicsák úr
indul – utódai a diktatúrát mûköd-
tetõ állampártnak. Ennyit a meg-
újulásukról…

P.J.

Kilépési nyilatkozat:
Alulírottak, a Nagykanizsa Roz-

gonyi Polgári Kör és Egylet tagjai

kifejezésre juttatjuk azon elhatáro-
zásunkat, mely szerint azonnali
hatállyal kilépünk a fent említett
körbõl. Elhatározásunk okát a kö-
vetkezõen foglaljuk össze:

A Fidesz Magyar Polgári Párt
támogatásának céljából 8 évvel ez-
elõtt létrejött Rozgonyi Polgári
Körnek 8 éven át odaadó, lelkes
segítõi voltunk. Aktívan támogat-
tuk a Fideszt, hogy ennek a párt-
nak a választási gyõzelmét és ezál-
tal a magyar nemzeti egység meg-
teremtését elõsegítsük.

Most, miután az április választá-
sokon elsöprõ erejû Fidesz gyõze-
lem született, 65 év után elõször
reménykedhetünk egy egységes
Magyarország megteremtésében.
Tehát: mi szükség van arra, pont
most, hogy a Polgári Kör vezetõje
helyi viszonylatban, mások pedig
országos szinten a Fidesz ellenes
erõkhöz csatlakozva gyengítsék,
illetve bomlasszák a Fidesz által
létrehozott nemzeti egységet?

Érthetetlen és felháborító, hogy
Körünk elnöke, Miha Tamásné az
utóbbi két év folyamán immár leg-
alább két alkalommal, ország-vi-
lág elõtt nagy hírveréssel a Fidesz-
szel szemben lépett föl. Elõször,
amikor a Zalai Hírlap riporterével
közöltette, hogy kilépett a Fidesz-
bõl. Ezt most ismét megerõsítette a
„Kanizsáért Közéleti Egyesület”
szórólapján, mondván, hogy „óriá-

sit csalódott” a Fideszben, ezért lé-
pett ki a pártból. Így a polgármes-
ter-választáson a Fidesz ellenje-
löltje. Marton István mellett óhajt
korteskedni.

Miha Tamásnénak joga van, az õ
elveinek megfelelõen, bármelyik
politikai vagy gazdasági csoporto-
suláshoz csatlakozni, de nem a MI
nevünkben. MI nem kívánunk
semmiféle Fidesz-ellenes, balol-
dalra húzó, bomlasztó erõnek a
szekértolói lenni. Ezért lépünk ki a
Nagykanizsai Rozgonyi Polgári
Körbõl. 

A Kör 17 kilépett tagja

Az ÚJ PÓLUS mind a tizenkét
körzetben leadta a kopogtatócé-
dulákat a választási bizottságnak.

A képviselõjelöltjeik a válasz-
tóktól nagyon sok javaslatot, infor-
mációt kaptak a körzetekrõl, ami-
ket az ÚJ PÓLUS a részletes váro-
si programjába beépít. 

A véleményekben alapvetõ
igény jelentkezett új polgármester
megválasztására és a civilizált
közgyûlésekre, közéletre.

Az ÚJ PÓLUS ezúton is megkö-
szöni a kanizsai emberek támoga-
tását, bizalmát és az irányukba
megnyilvánuló figyelmet, barátsá-
got, szeretetet.

Röst János

Marton István a szocialisták
ügynöke tovább folytatja azt a
hazudozását, amelyet két éve
kezdett el és három hete valami-
féle újság kiadásával emelt bete-
ges magasságba. 

A napokban kiadatott egy sajtó-
közleményt (http://www.kanizsau-
jsag.hu/index.php?m=200&ckid=
5121 - a szerk.) amellyel csak az a
célja, hogy önmagát méltatlanul
felmagasztalja, és riválisairól ha-
zugságokat állítson. Másik célja,
hogy Cseresnyés Péter alpolgár-
mestert és az önkormányzat na-
gyobbik részét megpróbálja lejá-
ratni.

Marton István és a vele együtt-
mûködõk tehát minden megszóla-
lásban, minden sajtómegjelenésé-
ben, kiadványában a szocialisták
helyett végzik el, jó ügynökként

azt a feladatot, hogy a helyi jobb-
oldali összefogást szétverje.

Nézzük Marton embereinek saj-
tóközleményében levõ hazugsá-
gok egyikének-másikának cáfola-
tát, példák bemutatásával.

1. „Nagykanizsa 2006 utáni gaz-
dasági konszolidációja, a csõd el-
kerülése egyike volt az országban
lezajló legkiemelkedõbb teljesít-
ményeknek, mely nyomán a város
a válság ellenére sem növelte ér-
demben az adósságállományát”.
–állította Marton közleménye. A
város az adósságállományát, köte-
lezettségvállalásaival 2006-tól,
2010-ig nem hogy nem növelte ér-
demben, hanem gyakorlatilag
megháromszorozta, Marton Ist-
ván. A számítások szerint az adós-
ságállomány valamennyi elkötele-
zettség figyelembevételével – a
2006-os év 2,6 MRD Ft-os állomá-
nyáról – 7,8 MRD Ft-ra emelke-
dik. Milliárdokat hazudni, azért
durva nem? 

2. „2006 októberétõl 2009 szep-
temberéig 1,8 milliárd forinttal ja-
vult a város folyószámla egyenle-
ge”! – állította Marton minden va-
lóságot nélkülözõ közleménye. A
város folyószámla egyenlege
2010. évben a tavalyi év azonos
idõszakához hasonlóan alakult. A
2009. évi folyószámla egyenleget
jelentõsen javította az a 157 855
e Ft-os bevétel, amelyet egy Ady
utcai épület egyházi tulajdonba
adásáért kapott az önkormányzat.
Ilyen nagyságrendû, szabadon fel-
használható bevétel az idei évben
nem folyt be az Önkormányzat
számlájára.

A város folyószámla egyenlege
2009. augusztus 26-án -192 852
741 Ft volt. 2010. augusztus 26-
án a folyószámla egyenleg: -198
257 994 Ft. Ha a 2010. évi egyen-
leg összegét megemelnénk az el-
múlt évi rendkívüli, minisztérium
által folyósított bevétel (157 855
000 Ft) összegével, akkor a 2010.
augusztus 26-i folyószámla egyen-
lege -40 402 994 Ft lenne, szem-
ben az elõzõekben említett, 2009.
évi azonos napi egyenleggel: -
192 852 741 Ft-tal. Ez 152 449
747 Ft-tal kevesebb folyószámla-
hitel igénybevételét jelentené, a ta-
valyi év azonos idõszakával össze-
hasonlítva. A költségvetési elszá-
molási számla egyenlege 2009.
szeptember 30-án 1 616 958 647
Ft volt, 2010. június 23-án a pol-
gármester utolsó munkanapján
261 737 446 Ft volt. Tehát 1
355 221 201 Ft-tal kevesebb, mint
tavaly szeptemberben. Ez is eltûnt
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Nyaraláskor mmegtetszett –– hhazahoznám!

Kis dolog a nagydolog,
legalább is Balatonalmádi-
ban, ahol a képen látható
módon segítik a gazdikat a
kulturált kutyatartásban.
Valószínû, nem pénz, csak
hozzáállás kérdése. – írja
„Almádi kutyák” jeligével
olvasónk.

Továbbra is várjuk beszámoló-
ikat! Kérjük, jeligésen küldjék el
nekünk élményeiket, amelyeket
szívesen látnának megvalósulni
városunkban is. Szeptember vé-
gén ajándékkönyvekkel háláljuk
meg ötleteiket. 

Kanizsa Lokálpatrióta 
Hetilap szerkesztõsége

BBiiccssáákk 
ééss aa kkoommmmuunniizzmmuuss

BBúúccssúútt iinntteetttteekk 
MMiihháánnéénnaakk

AAzz ÚÚJJ PPÓÓLLUUSS lleeaaddttaa

EEggyy MMaarrttoonnii 
ssaajjttóókköözzlleemméénnyy
mmééllyyssééggeeii 
NNaaggyykkaanniizzssáánn
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A Felnõttképzési 
Szakképzõ Iskola

Nem sikerült a felvételid?
Tanulj technikus szintû szakmát

Ápoló - 3 év
Gyógyszertári asszisztens - 2 év
CAD-CAM informatikus (CNC-programozó) - 2 év
Megújulóenergia-gazdálkodási technikus - 2 év
Kereskedõ - 1 év
Vendéglõs - 1 év

Elmúltál 18 és nincs még érettségid?
Választhatsz alábbi képzéseink közül:

Irodai asszisztens - 2 év
Pincér - 1 év
Cukrász - 1 év
Szakács - 1 év
Panziós, falusi vendéglátó - 1 év

Felsõ korhatár nincs!
Elsõ szakma esetén ingyenes, esti tagozatú, OKJ-s végzettséget adó

képzéseinkrõl további információ: www.kanizsatiszk.hu
Érdeklõdés: titkarsag@kanizsatiszk.hu,

telefon: 0630/467-4882 vagy 0693/510-251 
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Kampánynyitó 
a Honvéd Kaszinóban!
Cseresnyés Péter polgármester-jelöltünk vendége 

Lázár János, Hódmezõvásárhely polgármestere, 
a Fidesz frakcióvezetõje.

2010. szeptember 10. péntek 18.15 óra

Újra Fidesz! 

Együtt a kétharmaddal, városunk javára!

pénznek minõsül? Hova tette Mar-
ton István?

3. „Marton István 2010. június
24.-i kényszerszabadságolásáig
még idén sem volt tartósan negatív
tartományban a város számlája”.
– állítja a hiteltelen közlemény.
2009. évben, elsõ alkalommal
2009. július 16-án került tartósan
negatív állományba a város szám-
lája, mely negatív tendencia egé-
szen a 2009. évben befolyó helyi
adóbevételek önkormányzati
számlára való érkezéséig, 2009.
szeptember 14-ig állt fenn, ekkor a
város folyószámla egyenlege -219
385 e Ft volt. (A 2009. szeptember
14-i egyenleg már tartalmaz némi
helyi adó bevételt, határidõ lejárta
elõtti befizetések miatt.) 2010.
évben 2010. július 14-én került a
folyószámla negatív tartományba,
tehát akkor, amikor a múlt évben is
ez megtörtént, Marton István aktív
korszaka alatt. 

Ennyit Marton szavahihetõségé-
rõl. Tovább lehetne sorolni a pél-
dákat, de nem érdemes, mert min-
denki tudja róla, hogy nem mond
igazat, ha az érdeke úgy kívánja,
hogy valótlant állítson.

(Mi azért vitatkozunk azzal az
állásponttal, hogy van olyan eset,

amikor a hazudozás lenne az érde-
ke annak, aki ott akar lenni a követ-
kezõ testületben, de nem hisszük,
hogy errõl hatásosan meg tudnánk
gyõzni a Martont – a szerk.)

Azt is meg kell állapítani ezek
után, hogy bár M.I. saját magát
válságmanagernek tartja, ez csak
egy kis csúsztatással igaz. Mert
nem rendet rak, hanem ahol õ te-
vékenykedik, ott válságot csinál.
Kezdi a morális válsággal, aminek
egyenes következménye lesz a
gazdasági hanyatlás is.

Az a szemlélet, hogy a város ja-
vaival gazdálkodni kell, számára
ismeretlen, teljesen fogalmatlan ez
ügyben. Azt tartja fõ tevékenysé-
gének és büszke is erre, hogy mé-
regdrágán lebonttat épületeket a
városban. Nagykanizsát „vezetni”,
számára egy megoldhatatlan fel-
adatnak bizonyult. Megmaradt az
állandóan a valaki elleni harc
szintjén, mindig talál egy ellenség-
képet és annak a „kicsinálása” él-
teti a mai napig. Egy ilyen ember
akar még egyszer polgármester
lenni Nagykanizsán.

Ezért sem és azért sem alkalmas
vezetõnek, mert anyagi értelemben
is visszaél hatalmával. Gondoljunk
csak a közpénzen vásárolt szem-

üvegére, az olimpiát plazmatévén
nézem az irodámban kényelmesen,
százezer forintos forgó fotelembõl
akciójára, közpénzen vásárolt lu-
xusautó ötletére, a feleségének na-
pidíjat kifizetni akaró szándékára,
vagy arra, hogy támogatást ígérve
hány embernek szabta feltételül a
vele való együttmûködést.

Egy szavát sem lehet hinni, mert
betegesen hazudozik. Hiteltelen
minden vele összehozható kiad-
vány, vagy másfajta megnyilvánu-
lás. Gátlásai nincsenek és eszkö-
zökben sem válogat, ha a vélt poli-
tikai riválisainak lejáratásában látja
saját érvényesülésének lehetõségét.

A malis vituperari laus est. (A
gonosz gyalázkodása dicséretnek
számít – a szerk.)

Ezt javasoljuk figyelembe venni
a Marton hazugságai által érintet-
teknek.

Forrás: bakkker.hu

Az elõzõ nyolc év kormányai az
elsõ lépéseiktõl, kezdeményezése-
iktõl az utolsóig a legnagyobb el-
lenzéki párt halálos szorításában
kormányoztak. Ennek káros hatását
szenvedte el az egész ország bele-

értve mindannyiunkat. Kaptak is a
kormányok érte hideget, meleget
érdemeset és érdemtelent egyaránt.
A vége egy nagy bukás lett, mely-
bõl a kilábalás keserves csigalassú-
ságú lesz. Folyamatosan voltak õk
illegitimek, csalók, voltak a banká-
rok kormánya, legutóbb, pedig már
az oligarchák kormányának a bé-
lyegét is rájuk sütötték. Már a fele-
dés mély homályából reaktivált mi-
nõsítõ jelzõvel, hosszú évtizedek
óta már csak történészeink kiváló
leírásainak újraolvasáskor találkoz-
hattunk. Még az úgynevezett szoci-
alizmus idõszakában is csak elvétve
volt a politikai közbeszéd eszköze
és tárgya, bármely elõzõ hatalom,
természetének, tartalmának minõsí-
téséhez az oligarchák szitokszóként
való alkalmazása. Amikor az oli-
garchák elhangzott az ellenzék ve-
zérének szájából futótûzként terjedt
el szerte szét az országban. Az el-
lenzéki párt megyei és városi veze-
tõinek sajtótájékoztatóit szinte ural-
ta a Gyurcsány és Bajnai kormány
az oligarchák kormányának való
minõsítése, hogy ez hozott-e vala-
mit az ellenzéki párt konyhájára azt
nem tudni, azt viszont igen, hogy az
oligarchák jelszó kérész életû volt. 

(folytatás a 6. oldalon)

OOlliiggaarrcchháákk??
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(folytatás az 5. oldalról)
További sorsát mély csend és ho-

mály fedi, tehát visszahullt korábbi
hamvába. Ha viszont kíváncsiság-
ból netán halványuló történelmi is-
mereteink, elevenítése, bõvítése
okán belelapozunk a lexikonokba,
szótárakba, a magyar történelem
lapjaiba, pontos képet kaphatunk
az oligarchákról történelmünk nem
éppen fényes szakaszában játszott
szerepérõl. Ez a történelmi szakasz
a feudális társadalom idõszaka
volt, melynek gyökerei az árpád-
házi királyok idõszakába nyúlnak
vissza. Az oligarchák uralma, ha-
talma jelentette magát a feudális
társadalmat és indította el annak
széttagolását is. A feudalizmus te-
hát sok száz évvel ezelõtt a totális
kizsákmányoláson alapuló társada-
lommá vált. Ebben a társadalom-
ban a nagybirtokosok, fõnemesek –
oligarchák – jelentették a fõhatal-
mat gyakran a királyi törvénykezés
semmibevétele a királyi hatalom
rovására, önzõ céllal, erõszakkal.
Ahogy azt a krónikás leírja, váro-
sok, falvak pusztultak, a szegények
állati sorsra jutottak, magukat kel-
lett szekér elé fogni, mert igavonó-
ik zsákmányul estek fõuraiknak. A
kérdés tehát az, hogy releváns-e a

sok száz éves távlatból kézzelfog-
ható közelségbe hozni az oligar-
chákat a mai magyar valóságban
bárkivel, bármilyen összefüggés-
ben. Egyáltalán lehetséges-e bár-
milyen párhuzam. Én azt hiszem,
hogy nem. Történelmi múltunk le-
írt szakaszának természetét, tartal-
mát sok száz éves távlatból össze-
mosni a mai magyar valóságban a
kormányok bármelyikével, törté-
nelmietlen, sõt abszurd. Még az
elõbbinél is izgalmasabb kérdés,
hogy lehetséges-e egy totális ki-
zsákmányoláson, kiáltó igazságta-
lanságon alapuló társadalmat, mint
amilyen a feudalizmus volt, a mai
többpárti rendszeren alapuló alkot-
mányos demokráciával bármilyen
vonatkozásban még oly nagy kö-
rültekintéssel is kontextusba állíta-
ni. Ne legyünk szemérmesek,  ez
anakronizmus. Ha mégis, bizonyá-
ra sokan lennénk kíváncsiak ennek
magyarázatára. Ma még azonban
nem vagyunk kíváncsiak, ezért
nem is lesz magyarázat. Abban két-
ségeink ne legyenek, hogy önké-
nyesen, ha a pártok pillanatnyi ér-
dekei úgy kívánják a ma igenje, a
holnap nemje lehet, és fordítva is
minden politikai és morális követ-
kezmény nélkül. Ez addig tarthat

ameddig mi naivak nem kellõen
koncentrálunk a pártok mondani-
valójának tartalmára, nem ismerjük
föl benne a realitást, a jövõbe mu-
tatót, mely rövid távon lehet kese-
rû, hosszabb távon viszont mara-
dandóan jobb. Ennek hiányában a
csalódást már megtapasztaltuk bal-
ról is jobbról is a korábbi ellenzéki
párt mégis miért tartotta helyénva-
lónak a közelmúltban az oligarchá-
kat párhuzamba hozni a mai ma-
gyar baloldal prominenseivel. An-
nak vélhetõen egy oka lehetséges,
az, hogy õk is gazdagok és az úgy-
nevezett felsõ tízezerhez tartoznak.
Az ide tartozók jóval gazdagabbak,
jóval gondtalanabbul élhetnek a
középosztályhoz tartozó jómódú-
aknál, nem beszélve az átlagos jö-
vedelmûekrõl, különösen nem a
szegénységben élõk viszonylag
nagy táboráról. Csakhogy az oli-
garcháknak nevezett gazdagok
nem csak a baloldalon, hanem a
jobboldalon is vannak. Gyanítom,
hogy a jobboldalon ma már ilyenek
jóval többen vannak. Az ország
leggazdagabbjainak többségét is
õk teszik ki. A ma még csak lenge-
dezõ, a jövõben bizonyára erõsödõ
széljárás is nekik kedvez elsõsor-
ban. A ma már hatalmon lévõ párt

mégis önkényesen úgy gondolta,
hogy a baloldalon lévõk érdemesek
csak az oligarchák megbélyegzõ
jelzõjére. A gazdagoknak ilyetén
való szegregálása, mélyen igazság-
talan, szociológiai értelemben sem
jogos és nem megalapozott. Közis-
mert, hogy a gazdag honfitársaink
egyike sem jött át ilyen gazdagon a
régi rendszerbõl a mai új rendszer-
be. Igazán gazdaggá az utóbbi húsz
évben váltak. A társadalom túlnyo-
mó többsége akarta a rendszervál-
tást, azóta is több demokratikus vá-
lasztáson tett hitet a többpárti al-
kotmányos demokrácia mellett.
Nem mellékesen a piacgazdaság
kapitalista formációját választva,
amelyben dominál a magán tulaj-
donon alapuló gazdaság. Ennek
ilyetén való létrejöttében közremû-
ködött az elmúlt húsz év minden
kormánya. Fiatal demokráciánk
mindenben még nem mûködik ola-
jozottan a vele szembeni elvárása-
ink talán még a lehetõségekhez ké-
pest sem érvényesültek maradékta-
lanul. Ezért sokan jogosan ostoroz-
zák az éppen regnáló kormányokat,
a nekik nem tetszõ történéseket, a
napi folyamatoknak õket negatívan
érintõ hatásait, a társadalom polari-
zációját. De ez a demokráciában
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természetes, megengedett, sõt kí-
vánatos. Ma már itt az ideje, hogy
elfogadjuk a valóságot. A mai ma-
gyar gazdagok, leggazdagabbak
túlnyomó többsége legyen a bal
vagy jobboldali, netán liberális, élt
a rendszerváltás kínálta lehetõsé-
gekkel. Egy része már a spontán,
nagyobb része az éppen regnáló
kormányok által szabályozott, fel-
kínált, kedvezményezett lehetõsé-
gekkel élt. Nem kevés bátorsággal,
saját tõkéjük kockáztatásával vál-
lalkoztak a korábbi piacok elvesz-
tése miatt is leépült gazdaság egy-
egy szeletének újraélesztésére. Ne
hallgassuk el azt a valóságot sem,
hogy az érintett vállalkozók –  oli-
garchák – politikai beállítottságuk-
tól függetlenül, csak nem mind-
annyian, ahogy szokták volt mon-
dani jó idõben jó helyen voltak.
Reaktiválták kapcsolataikat, infor-
mációs csatornáikat, ezeket újab-
bakkal bõvítették a kormányok
mindegyike által eltûrt mértékben,
és kiterjedtségben kiépítették kap-
csolataikat a döntéshozókkal, a
döntéseket elõkészítõ szakmai mû-
helyekkel. Mindezekhez jó érzék-
kel hozzáillesztették tehetségüket,
kreatív képességüket, más szóval
ügyesen és tudatosan kivették ré-
szüket az eredeti tõkefelhalmozás-
ból. Ez által is a volt állami vagyon
jelentõs hányada a hazai és külföl-
di magántõke kezébe került. Ha ez
nem történik meg általuk, akkor
megtörtént volna mások által,
vagy az állami vagyon még na-
gyobb hányada enyészik el még
nagyobb veszteséggel, kerül az
idegen  tõke kezére. A mindenkori
politikai elit döntött úgy a nép ál-
tal választott legfõbb törvényhozó
szerv, az országgyûlés által alko-
tott törvények alapján. Az ország-
gyûlés által ellenõrzési joggal fel-
ruházott szervek a végrehajtást el-
lenõrizték, ezáltal a magántulajdo-
non alapuló gazdaság kapitalista
formációja legitim. Ez a társadal-
mi formáció nem zárja ki, sõt an-
nak törvényszerû velejárója, hogy
életünk részeként körünkben le-
gyenek az ország javára is eredmé-
nyesen mûködõ magánvállalko-
zások, a tulajdonosai  pedig gazda-
gok és még gazdagabbak. A de-
mokrácia államának a feladata és
kötelessége, hogy szabályozza az
egyes társadalmi csoportok között
a társadalmi javak elosztását az
életviszonyok és boldogulás tisz-
tes arányainak folyamatos érvé-
nyesülését. A gazdagokat politikai
és világnézeti hovatartozásuk
alapján megkülönböztetni – oli-

garchák – a demokráciákban elfo-
gadhatatlan.

Mózes Pál
Nyugalmazott tanácselnök

A 2010-es helyhatósági válasz-
tásokon nem indít jelölteket a
Nagykanizsaiak a Nemzetért
Hagyományõrzõ Egyesület –
tudtuk meg Ladányi Istvánnétól,
az egyesület szóvivõjétõl.

Korábban tervezték ugyan, hogy
részt vállalnak a város leendõ veze-
tésében, ám amikor körvonalazó-
dott, hogy a megmérettetésre je-
lentkezõ különleges összetételû
pártok jelöltjei szinte ugyanazok,
akik a várost a jelenlegi helyzetébe
juttatták, akkor elálltak szándékuk-
tól. Elsõ lépésben azt fontolgatták,
hogy távol maradnak a voksolás le-
hetõségétõl is. Ám, amikor kide-
rült, hogy párton kívüli szervezetek
is indulnak, akiknek tagjai között –
megítélésük szerint – vannak olyan
személyek, akik sikerükkel már bi-
zonyítottak eddigi személyes életük
során, ennél fogva képesek lehet-
nek a lakosság és a város érdekeit
képviselni; úgy gondolták, hogy
szavazataikkal támogatják a civil
szféra kezdeményezéseit.

Kívánatosnak azt tartanák, ha
Nagykanizsát rátermett, tapasztalt,
nem a pártpolitikát szem elõtt tartó, az
egyéni és pártérdekeken felülemelke-
dõ polgármester képviselné. Eme el-
gondolás mentén motiválják tagjai-
kat, illetve minden nagykanizsai pol-
gárt is arra buzdítanak, hogy tájéko-
zódjanak a párton kívüli jelöltek sze-
mélyérõl, és voksaikkal támogassák.

Cz.Cs.

A panelprogrammal kapcsola-
tosan tartottak sajtótájékoztatót
Gyalókai Zoltán és Bizzer András
önkormányzati képviselõk a Fi-
desz Nagykanizsai Frakciója ne-
vében. 

Gyalókai Zoltán elöljáróban el-
mondta: „Eddig szó nélkül hagytuk,
hogy Marton István és csapata az
általuk jegyzett kampányújságban
olyan nevetséges állításokat fogal-
mazzanak meg mint, hogy Marton
István az ország második legjobb
polgármestere. 

(folytatás a 8. oldalon)
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Dátum Gyógyszertár neve Gyógyszertár címe Telefonszám Ügyeleti idõ
2010. szeptember 1. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 18.00 - 08.00
2010. szeptember 2. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 - 07.30
2010. szeptember 3. SZENT GYÖRGY KIRÁLY U. 53. 93/510-135 18.30 - 07.30
2010. szeptember 4. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 - 08.00
2010. szeptember 5. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 08.00 - 07.00
2010. szeptember 6. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 - 07.30
2010. szeptember 7. CENTRUM(INTERSPAR) TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 19.00 - 08.00
2010. szeptember 8. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2010. szeptember 9. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 - 07.30
2010. szeptember 10. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00 - 08.00
2010. szeptember 11. KANIZSA FÕ U. 5. 93/510-267 13.00 - 08.00
2010. szeptember 12. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 08.00 - 08.00
2010. szeptember 13. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 - 07.00
2010. szeptember 14. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2010. szeptember 15. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2010. szeptember 16. KANIZSA FÕ U. 5. 93/510-267 18.30 - 07.30
2010. szeptember 17. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 - 08.00
2010. szeptember 18. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 - 08.00
2010. szeptember 19. SZENT GYÖRGY KIRÁLY U. 53. 93/510-135 08.00 - 07.30
2010. szeptember 20. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 - 08.00
2010. szeptember 21. CENTRUM(INTERSPAR) TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 19.00 - 08.00
2010. szeptember 22. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 - 07.30
2010. szeptember 23. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 - 07.00
2010. szeptember 24. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 - 08.00
2010. szeptember 25. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 12.00 - 08.00
2010. szeptember 26. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 08.00 - 06.00
2010. szeptember 27. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 - 08.00
2010. szeptember 28. KANIZSA PLAZA EURÓPA TANÁCS U. 2. 93/510-073 19.00 - 08.00
2010. szeptember 29. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2010. szeptember 30. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 - 07.30

Gyógyszertári üügyelet - sszeptember

Értesítjük Önöket, hogy 2010.
szeptember 3-4-én megrendezésre
kerülõ  Kanizsai Bor- és Dödölle
Fesztivál miatt forgalomelterelések
lesznek. Szeptember 4-én, szomba-
ton 10.00-11.00 óráig lezárásra ke-
rül az Eötvös tér-Fõ út-Erzsébet tér.

Ezen idõ alatt az autóbuszok nem
érintik az Eötvös téri, Deák téri és
Dél-Zalai Áruház elnevezésû meg-
állókat. Kerülõ útvonalak K-i irány-
ban: Király út-Zrinyi úti ideiglenes
megálló-Zrinyi út-Kórház utcai
megálló-Teleki u. Ny-i irányban:
Eötvös tér -Deák tér- Sugár út-Roz-
gonyi út-Vásár út-Kalmár út

A 18-as helyijárat mindkét irány-
ban a Zrínyi úton közlekedik."

Megértésüket köszönjük!

Forgalomelterelés 

Pályázati felhívás kollégiumi
férõhelyek elnyerésére:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata a 43/2008. (X. 09.)
számú helyi rendelet értelmében, az
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport-
bizottság 2010. augusztus 30-i ülésén
döntött a Pécsi Tudományegyetem
kollégiumi férõhelyeirõl. A kilenc fé-
rõhelybõl fennmaradt még kettõ,
amelyre 2010. szeptember 2-án 14.00
óráig lehet pályázatot benyújtani.

Pályázhat az a nagykanizsai ál-
landó lakos, aki a pécsi felsõoktatá-
si intézmény nappali tagozatán
folytatja tanulmányát, és akinek
kollégiumi férõhely iránti igényét
helyhiány miatt elutasították.

A pályázat elbírálásának szem-
pontjai: a hallgató szociális körül-
ményei, az elbírálást megelõzõ fél-
évben, illetve a felvételi vizsgán el-
ért eredmény, kiemelkedõ tevé-
kenység. A pályázat adatlapon
nyújtható be, amely a Polgármesteri
Hivatal Mûvelõdési és Sportosztá-
lyán igényelhetõ, vagy a
www.nagykanizsa.hu honlapról le-
tölthetõ. 

Kollégiumi fférõhely

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz. Helye Nettó kikiáltási ár Versenytárgyalások idõpontjai

(Ft) Szeptember Idõ
961 Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.297.000 1, 15, 29. 9:00
3817 Csengery u. 111. - telephely 5.350.050 1, 15, 29. 10:00
1188/3/A/5
1188/3/A/6 Fõ út 7. irodák és manzard 23.185.000 1, 15, 29. 10:30
3779/17 Csengery úti szántó (ipari ter.) 15.000.000 1, 15, 29. 11:00
3779/21 Csengery úti szántó (ipari ter.) 16.650.000 1, 15, 29. 11:30
30155/3 Miklósfa, Iskola u. építési telek 6.100.000 1, 15, 29. 13:30
30155/4 Miklósfa, Iskola u. építési telek 6.100.000 1, 15, 29. 14:00
4372 Lazsnaki kastély 53.445.000 14:30
0128/12  külterületi gyep 610.000 09:00

A versenytárgyalás helye:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nk, Er-
zsébet tér 7. II. em. 6. ajtó) Tel.: 93/500-724. Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségeken
kérhetõ.

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii iinnggaattllaannookk nnyyiillvváánnooss vveerrsseennyyttáárrggyyaalláássaaii

(folytatás a 7. oldalról)
Szó nélkül hagytuk azt is, hogy Mar-

ton István az elmúlt 4 évbõl minden po-
zitív eredményt kizárólag saját magá-
nak és a pár hónapja létezõ egyesületé-
nek tulajdonít.

Figyelmen kívül hagyva azt az
egyszerû tényt, hogy amire ma
Marton István olyan büszke, azt
bizony a jelenlegi közgyûlés és az
ott lévõ Fidesz-frakció szavazta
meg. Most azonban nem marad-
hattunk tovább csendben, mivel
Marton István kampányújságjai-
ban folyamatosan odáig merészke-
dik, hogy olyan érdemeket vall ma-
gáénak és egyesületének, amihez
neki semmi köze. Ugyanis legtöbb-

ször éppenhogy a megvalósult
eredmények ellen dolgozott. Ter-
mészetesen nem csak egyszeri eset
amikor újságja hazugságokkal van
tele, de most jöjjön egy példa.”

Bizzer András a témával kap-
csolatban kifejtette: – Hiába
olyan büszke most Marton István
arra, hogy 2007 óta 625 millió fo-
rintot szentelt a város a panel-
program támogatására, a valóság
az, hogy a ciklus elején éppen
Marton István akarta visszavonni
- vagyis elvenni az emberektõl - a
már megítélt támogatás jelentõs
részét. Ebben a céljában pedig
egyedül a Fidesz-frakció akadá-
lyozta meg. Bizonyítékul itt van a

2006 december 28.-ai közgyûlés
meghívója és a meghívóban sze-
replõ 3. napirendi pont, ami a pa-
nelprogram-támogatás nagy ré-
szének visszavonásáról szól. –
mutatta fel az elõterjesztést a kép-
viselõ, majd így folytatta: – Ezt az
elõterjesztést Marton István ké-
szítette és õ maga írta alá. Termé-
szetesen már akkor sem volt erõs-
sége az egyeztetés, így miután
meglepõdve tapasztalta, hogy a
Fidesz-frakció ellenáll az elõter-
jesztésének, a közgyûlésen már le-
vette a napirendek sorából, mert
akkor még nem akarta nyíltan fel-
vállalni, hogy leszavazza az egész
Fidesz-frakció. Mindezek alapján

arra kérjük Marton Istvánt és csa-
patát, hogy hagyjanak fel a vá-
lasztók megtévesztését szolgáló
hazug szólamokkal és a lejárató
kampánnyal, ami elsõsorban Cse-
resnyés Péter lejáratását tûzte ki
célul, mert félnek az alpolgármes-
ter munkabírásától és higgadtsá-
gától. Ez mellett, természetesen a
szocialisták érdekét szolgálva, ki-
zárólag csak a Fidesz van még a
lejárató kampányuk célkeresztjé-
ben. Végül szeretnénk megjegyez-
ni, hogy a város erejéhez mérten a
jövõben is folytatni kívánjuk a pa-
nelprogramot és a termofor kémé-
nyes felújításokat.

B.E.
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KKaanniizzssaa –– VVáárroosshháázzaa 2010. szeptember 2. 9

Felhívjuk a választópolgárok figyelmét arra, hogy a jogszabályváltozások
következtében Nagykanizsán a választókerületek és ennek következtében a
szavazókörök területi beosztása is jelentõsen átalakult. A változás több szava-
zóhelyiség címét is érinti.

A 2010. augusztus 16. és augusztus 19. között kézbesített választási értesí-
tõk tartalmazzák azon szavazóhelyiségnek a címét, ahol a választópolgárok a
szavazataikat leadhatják.Kérünk mindenkit, hogy az értesítõn szereplõ szava-
zóhelyiség címét figyelmesen olvassa el, szavazás céljából ne a korábban meg-
szokott, hanem az értesítõn szereplõ címen jelenjen meg.

A választókerületek és szavazókörök területi beosztása, továbbá a szavazó-
helyiségek címe a  www.nagykanizsa.hu honlapon, vagy a Polgármesteri Hiva-
talban (Erzsébet tér 7. I. emelet 11. 12., illetve Eötvös tér 16. fsz. 4.) is megte-
kinthetõ. Tájékoztatás az alábbi telefonszámokon kérhetõ: 93/500-898, 93/500-
918, 93/500-752.

Dr. Tuboly Marianna, a Helyi Választási Iroda vezetõje

VVáállttoozznnaakk aa sszzaavvaazzóókköörröökk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgár-
mesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályán  beruházási ügyintézõ  munka-
kör betöltésére

Ellátandó feladatok:  
- Az osztályvezetõ kijelölése alapján részvétel az önkormányzati beruházá-

sok, felújítások elõkészítésében, szakszerû operatív végrehajtásában, admi-
nisztrációjában, pályázatok elõkészítésében.

- Az éves költségvetés beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos tételeinek
tervezéséhez, valamint beszámolókhoz és elõirányzat módosításokhoz javaslat
készítése.

- Az önkormányzati beruházások programjainak, beruházási okmányainak
kidolgozása.

- A befejezett beruházásokról szóló elszámolások, üzembe helyezési okmá-
nyok elkészítése.

- Támogatásokhoz, egyéb fejlesztési forrásokhoz szükséges mûszaki doku-
mentációk, pályázati munkarészek kidolgozása. 

- Támogatásokhoz szükséges anyagok, pályázatok elõkészítése.
- Beruházási statisztika készítése a KSH részére.
- Tulajdonosi  nyilatkozatok, hozzájárulások elkészítése.
- Testületi elõterjesztések tervezetének elkészítése.
- A jóváhagyott beruházások, felújítások tervezésében, szervezésében, kivi-

telezési munkák koordinálásában, helyszíni ellenõrzésében közremûködés.
- A beruházások vállalkozásba adásában, a beruházási és közbeszerzési sza-

bályzat és/vagy a Közbeszerzésekrõl szóló tv. szerinti eljárásban közremûködés.
- Közremûködés a településrendezési tervek készíttetésében.
- Közremûködés a Közgyûlés bizottsági ülésein.
A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény

(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidõben, határozatlan
idõre szól, hat hónap próbaidõ kikötésével.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõké-
pesség, a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995 (II. 3.) Korm. ren-
delet 1. sz. mellékletének I/19. Településfejlesztési és - rendezési, valamint tele-
pülésüzemeltetési feladatok c. pontjában felsorolt szakképesítések valamelyike

Elõnyt jelent: beruházói gyakorlat.
Apályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, motivációs levelet, há-

rom hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy igénylésére vonatkozó igazo-
lást), a pályázatban feltételként megjelölt  iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító
okiratok másolatát, a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vál-
lalására vonatkozó nyilatkozatot, arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázat elbírá-
lásában résztvevõk a pályázati anyagot megismerhetik, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján
elõzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot beruházói gyakorlat hivatalos igazolását.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és Mûködé-
si Szabályzata,  valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor. 

A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzõnek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyúj-
tani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. szeptember 15. A pályázat elbí-
rálásának határideje:  2010. szeptember 30. A munkakör 2010. október 1. naptól
tölthetõ be.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706 vagy
500-759-es telefonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányza-
ti Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Internetes olda-
lán (www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu). 

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - bbeerruuhháázzáássii üüggyyiinnttéézzõõ II.. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgár-
mesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályán beruházási ügyintézõ  munka-
kör betöltésére

Ellátandó feladatok:  
- Az osztályvezetõ kijelölése alapján részvétel az önkormányzati beruházá-

sok, felújítások elõkészítésében, szakszerû operatív végrehajtásában, admi-
nisztrációjában, pályázatok elõkészítésében.

- Az éves költségvetés beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos tételeinek terve-
zéséhez, valamint beszámolókhoz és elõirányzat módosításokhoz javaslat készítése.

- Az önkormányzati beruházások programjainak, beruházási okmányainak
kidolgozása.

- A befejezett beruházásokról szóló elszámolások, üzembe helyezési okmá-
nyok elkészítése.

- Támogatásokhoz, egyéb fejlesztési forrásokhoz szükséges mûszaki doku-
mentációk, pályázati munkarészek kidolgozása. 

- Támogatásokhoz szükséges anyagok, pályázatok elõkészítése.
- Beruházási statisztika készítése a KSH részére.
- Tulajdonosi  nyilatkozatok, hozzájárulások elkészítése.
- Testületi elõterjesztések tervezetének elkészítése.
- A jóváhagyott beruházások, felújítások tervezésében, szervezésében, kivi-

telezési munkák koordinálásában, helyszíni ellenõrzésében közremûködés.
- A beruházások vállalkozásba adásában, a beruházási és közbeszerzési sza-

bályzat és/vagy a Közbeszerzésekrõl szóló tv. szerinti eljárásban közremûködés.
- Közremûködés a településrendezési tervek készíttetésében.
- Közremûködés a Közgyûlés bizottsági ülésein.
A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény

(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidõben,  helyettesítés
céljából, 2010. 12. 31-ig tartó határozott idõre szól  próbaidõ kikötésével.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképes-
ség, a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995 (II. 3.) Korm. rendelet 1.
sz. mellékletének I/19. Településfejlesztési és - rendezési, valamint településüze-
meltetési feladatok c. pontjában felsorolt szakképesítések valamelyike. Elõnyt je-
lent: beruházói gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, motiváci-
ós levelet, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy
igénylésére vonatkozó igazolást), a pályázatban feltételként megjelölt  isko-
lai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatát, a 2007. évi
CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó
nyilatkozatot, arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázat elbírálásában
résztvevõk a pályázati anyagot megismerhetik, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alap-
ján elõzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot, beruházói gyakorlat hivata-
los igazolását.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és Mûködé-
si Szabályzata,  valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor. 

A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzõnek címezve (Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. szeptember 30. A
pályázat elbírálásának határideje:  2010. október 15. A munkakör 2010. októ-
ber 20. naptól  tölthetõ be.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706 vagy
500-759-es telefonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányza-
ti Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Internetes olda-
lán (www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu). 

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - bbeerruuhháázzáássii üüggyyiinnttéézzõõ IIII..

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

Dr. Csákai Iván önkormányzati képviselõ 2010. szeptember 6-án 18 órától fogadóórát
tart a Hevesi Sándor Általános Iskolában. Meghívott vendég: Cseresnsyés Péter ország-
gyûlési képviselõ, Nagykanizsa Megyei Jogú Város alpolgármestere.

Halász Gyula önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden szombaton 10-11 órá-
ig a Városkapu körúti autóbuszállomásnál található Stílus Bútorházban. Telefon: 06-
30/470-03-12; e-mail: halaszgyula1@gmail.com

Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.

Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Szõlõsi Márta önkormányzati képvi-
selõ fogadóórája augusztus hónapban elmarad. Ezen idõszakban a 06-30/301-81-85-ös te-
lefonszámon illetve a szolosi.marta@fidesz.hu; szmarta25@hotmail.com e-mail címen áll
rendelkezésükre.

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

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk
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A mesék és az álmok világá-
ban való jártasság kevés ember-
nek adatik meg, Kustár Zsuzsa
iparmûvész viszont azon alkotók
közé tartozik, aki nemcsak érti,
hanem képekbe is önti álmainak
üzeneteit. Vele beszélgettünk
mûvészetének fõ motívumairól,
az alkotás és a transzcendencia
közötti összefüggésekrõl, a ma-
gyar néphagyomány által közve-
tített õsi bölcsességrõl, amely át-
meg átszövi mûveinek többségét.

– Minek a hatására döntött
úgy, hogy az Iparmûvészeti Fõis-
kolára jelentkezik? Volt a csa-
ládjában mûvész? 

– Falusi származású, hétgyere-
kes családba születtem. Kiskorom
óta nagyon szerettem rajzolni.
Mégis úgy alakult, hogy a Képzõ-
mûvészeti Gimnáziumba nem
vettek fel, mert nem volt olyan
felkészítõ tanárom, aki kellõkép-
pen elmagyarázta volna a rajzolás
alapvetõ szabályait. A perspekti-
vikus ábrázolást például nem is
tudtam akkoriban megtanulni. A
sorsom az volt, hogy nyolcadik
osztály után Budapestre, a Ruha-
és Cipõipari Technikumba kerül-
tem, mert szüleink arra gondoltak,
hogy valamilyen szakma kell a
kezünkbe. A technikum alatt is
rajzoltam, egyfajta belsõ készte-
tést éreztem erre. A felvételire
úgy készültem, hogy rajzszakkör-
re jártam. Van még egy titkos hát-
tere is ennek a dolognak, méghoz-
zá az, hogy én tizenhárom éves
koromban megnéztem a tenyere-
met, és az úgynevezett mûvész
vonalam egy rendkívül kedvezõ
állást mutatott. Ennek ismereté-
ben erõs belsõ öntudattal vágtam
neki az összes feladatnak, amit

kaptam az élettõl. Van egy olyan
érzésem, hogy nagyon szerencsés
vagyok és kegyeltje vagyok az
égnek. Az érettségi után mindjárt
felvételiztem az Iparmûvészeti
Fõiskolára, és szerencsémre pont
abban az évben indult cipõtervezõ
szak, így elsõre fel is vettek. Már
akkor is úgy gondoltam, hogy a
pályám nagyobb ívet rajzol le,
mint a cipõtervezés. A fõiskola
után közvetlenül férjhez mentem
és ezt követõen sorban jöttek a
gyerekek. Velük voltam itthon,
majd mintegy természetes átme-
netként szabad pályára kerültem.
Az indítékom tehát az volt, hogy
a szakmát magasabb fokon mû-
veljem. Éreztem magamban olyan
adottságokat és lehetõségeket,
amelyeket ki tudtam bontani.
Hozzátenném, hogy mindkét
nagyapám és a dédnagyapáim is
iparos emberek voltak, a kéz-
ügyesség tehát családi örökség.
Az hogy én mûvészi pályára lép-
tem, egyéni vágy volt, amit aztán
a lehetõségekhez mérten meg is
tudtam valósítani. Óriási lélekve-
zetést és szellemi-lelki erõt adtak
az álmaimban felbukkanó útmuta-
tások. Amikor nagyobb feladato-
kat éreztem közeledni az életem-
ben, akkor az álmaim és a céljaim
ismeretében könnyebben meg
tudtam valósítani azokat. 

– Az álomfejtés hogyan kap-
csolódik a mûvészetéhez?

– Tavaly dolgoztam egy na-
gyobb megrendelésen, Budapest
belvárosában, az Aranytíz Mûve-
lõdési Központban csináltam pad-
lómozaikot. Ezt egy korábbi,
1987-ben állami megbízásra készí-
tett padlómozaikom felújítása volt.
A Zodiákus Névadó Világtükröm
alapján készítettem, amelyet kö-

rülbelül öt évvel ezelõtt egy belsõ
átalakítás miatt tönkretettek. Ha-
talmas kegyelem volt a sorstól,
hogy újból elkészíthettem ezt a
munkát. A mozaik a magyar nép-
mûvészetben fellelhetõ huszon-
nyolc állatjelképet ábrázoló zodiá-
kus gyûrû megjelenítése. Ez a fe-
kete-fehér padlómozaik arról szól,
hogy amennyiben az ember tudja,
milyen energiákkal jött a világra,
akkor jobban ki tudja teljesíteni
önmagát. Alapvetõen nincs benne
az iskolai tanítási gyakorlatban az
önismeret megtanítása. A gyere-
keknek rengeteg olyan tananyagot
kell megismerniük, ami idegen a

létüktõl. Úgy gondolom, hogy már
óvodában el kell kezdeni elõmoz-
dítani az önmegismerés folyama-
tát. Ha tudja a gyerek, hogy milyen
indulatokkal jött a világra, akkor
meg is tudja oldani az ebbõl faka-
dó problémáit. A kellõ pillanatban
képes megfegyelmezni magát, így
önuralmat szerez. Ezáltal már ki-
egyensúlyozottabbak a társadalmi
kapcsolatai, jobban tudja hasznosí-
tani önmagát az emberi közösség-
ben. Ez az egyik fõ üzenete ennek
a mozaiknak. Van néhány alkotá-
som, amelyek mandalák is egyben.
A mandala egy belsõ világrend,
ugyanakkor a külvilág rendje is, és
a kettõnek összhangban kell len-
nie. Az ember egy kozmikus lény,
és ahogy a csepp része a tenger-
nek, úgy része a tenger is a csepp-
nek. Az egyes ember is magában
hordozza a világegyetem minden
adottságát. Errõl is szólnak ezek a
mûvek.

– Az Ön munkáival kapcsolat-
ban elmondhatjuk, hogy a mû-
vészet és a transzcendencia ösz-
szefonódik, éltetik egymást. 

– Abban a szerencsés helyzetben
vagyok, hogy szabad pályán va-
gyok, szellemi és lelki síkon egy-
aránt, és ezzel a  szabadsággal
messzebbre is el lehet kalandozni.
Mivel végtelen képzeletvilágom
van, ezért megengedhetem ma-
gamnak ezt az óriási szellemi sza-
badságot. Valószínûleg a dolgom
is ez, hiszen belsõ, jó érzést okoz.
Sokszor többet elmélkedem, mint
dolgozom, de igyekszem megtar-
tani az egyensúlyt. 

– Volt alkotói életének olyan
periódusa, amikor úgy érezte,
hogy nem tud továbbhaladni a
munkában, nem volt képes meg-
valósítania az elképzelését?

– Amikor az ember kidolgozza
magát, akkor vákuum van a lelké-
ben. Ez természetes jelenség.
Ilyenkor az ember azt se tudja mi-
hez kezdjen, és ilyenkor jönnek a
segítõ álmok. Ez egy fajta keresõ,
bizonytalan, nyugtalan állapot,
amiben keresi az ember a követke-
zõ dolgát. Ilyenkor még a morzsa-
szerû álomnak is meg szoktam
örülni. 

– Melyik az Ön által legjobban
kedvelt iparmûvészeti technika?

– Szenvedélyes, lobbanékony a
természetem, és mindig azt szere-
tem a legjobban, amit éppen csiná-
lok. Ha azt lelkesen tudom csinál-
ni, akkor abból jó munka születik,
ha csak ímmel-ámmal, akkor in-
kább abbahagyom, mert abból
nem lesz semmi. Most a mozaik
tetszik a legjobban, ezt csináltam
legutóbb. A fõiskola után olajképe-
ket is festettem, de ebben a mûfaj-
ban nem mûvelem magam. Az
energiáimat eddig sem ebbe tettem
bele, sokkal inkább a nemez-mun-
kákba. Csakhogy a nemez kevésbé
állja az idõt, ezeket valószínûleg
majd megfestem olajképnek is.

– Honnan ered  technikai sok-
oldalúsága?

– Valószínûleg  a gyerekkorom-
ban szerzett önbizalom és bátorság
segített az elképzeléseim megvaló-
sításában. Volt bátorságom több
technikát kipróbálni, és valószínû-
leg ennek köszönhetem azt, hogy
semmibe nem buktam bele. Ami-
kor más-más technikát kívánó fel-
adatnak álltam neki, akkor alapo-
san utánanéztem annak, hogyan
kell kivitelezni, mit enged az adott
anyag. Az anyagszerûséggel és a
technikával való ismerkedésnek
köszönhetõen csinálom meg a mû-
veimet.

– Voltak/vannak tanítványai?
– Van egy kis növendékem, Szõ-

ke Veronikának hívják. Mély, sze-
retetteljes barátság alakult ki kö-
zöttünk. Látva az õ rendkívüli te-
hetségét, bátorítottam és tanítgat-
tam, de szerencsére õ egy olyan te-
hetség, akivel veleszületett minden
olyan adottság, ami a képzõmûvé-
szethez kell. Inkább csak irányvo-
nalakat adtam neki. Rajta kívül
Szilágyi Csillát készítettem fel az
Iparmûvészeti Fõiskolára. Ezen kí-
vül Jármai Zsuzsa tanárnõvel taní-
tottam építész karra felvételizõ fia-
talokat. Az én dolgom a rajzok stí-
lusának megtanítása volt. Sajnos
egyre kevesebb idõt adnak a gye-
rekeknek a felvételire való felké-
szülésre. Vannak ugyan õstehetsé-
gek, de a mûvész pályán ötven
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százalék szorgalom, ötven száza-
lék tehetség szükségeltetik. Én
nem is akartam soha tanító lenni,
csak rajzszakkört vezettem. Nem
tudok fegyelmezni, mert a gyere-
keket azonnal barátságomba foga-
dom, és a kisgyerekek ezzel visz-
szaélnek. Csak egy embert tudok
tanítani. 

– Kanizsán kívül hol voltak
még kiállításai?

– A múlt év nagyon gazdag volt
kiállításokban. Egy életmû-kiállí-
tás keretein belül Mosonmagyaró-
váron, Sopronban, Kõszegen, Ka-
locsán, Letenyén állították ki a
munkáimat. Nemrég egy pályázat
segítségével tudtam egy, a mûvei-
met összegzõ katalógust kiadni.

– Hogyan tudná összefoglalni
mûvészetének lényegét, legmar-
kánsabb jegyeit?

– Ez nagyon nagy kérdés, így
csak rögtönzött választ tudok adni.
Jobban kéne ismernem önmaga-
mat, az önmegismerésen fárado-
zom most is. Amennyiben önmaga-
mat megértem, akkor szeretõbb és
megbocsátóbb tudok lenni a többi-
ekkel szemben is. Gyerekkorom-
ban elhittem magamról, hogy alkal-
mas vagyok erre a pályára, és ezzel
a hozzáállással sikerült is megvaló-
sítanom, amit szerettem volna. 

– Volt olyan szellemi társa, aki
segítette élete során?

– Egy megérzés révén rájöttem,
hogy nekem a magyar hagyo-
mányban és jelképvilágban kelle-
ne komoly tudást szereznem. Pap
Gábor mûvészettörténész elõadá-
saira jártam Pestre, neki köszönhe-
tem a szellemi örökségünk iránti
mély tiszteletet. Azon fáradozom,
hogy mûvészetem révén ezt má-
soknak is közvetíthessem.

– A mûvészetét illetõen volt
olyan mestere, akinek az útmu-
tatásait követte?

– Technikai szempontból sok
mindent köszönhetek volt férjem-
nek, Haraszti László festõmûvész-
nek. 

– Milyen módon alkotja meg
képeit?

– Nem vagyok az a típus, aki
egyben látja a képét, mielõtt meg-
csinálja. Keresõ vonalakkal talá-
lom meg a végsõ megoldást. En-
gem inkább a gondolat irányít. Ha
megvan a kompozíció, akkor bele-
teszem valamilyen technikai meg-
oldásba. A végeredményt magam-
ból kell kibányásznom, nem látom
magam elõtt az ideális kész képet.
Ez magányt igénylõ feladat. 

– Mit gondol, mi a mûvészet
célja vagy funkciója?

– Ezt csak úgy fogalmazhatom
meg, hogy a magam számára mi a
funkciója. Számomra mindig egy-
fajta gondolatiság, nem csak for-
ma. Ez a saját belsõ realitásom.
Képeim összhatásában a harmóni-
ára, a béke, nyugalom, öröm kife-
jezésére törekszem, és ha ez átjön
a képen, akkor megvalósítottam a
saját mûvészi célomat. 

– Jelenleg dolgozik valamilyen
munkán?

– Most a vákuumot élem meg.
Figyelek az álmaira és próbálom
megérteni õket, hogy segítségük-
kel alkotni tudjak. Most azzal fog-
lalkozom, hogy a saját sorsfordító
álmaimról mandala-szerû rajzokat
készítek Az álmok megfejtéseit is
közlöm, a képeket és az írásokat
pedig olvasókönyvbe szeretném
szerkeszteni. 

– Mi a véleménye napjaink
mûvészetérõl?

– Azt gondolom, hogy szellemi
és lelki szabadság révén a mai mû-
vészet nagyon sokféle üzenetet
hordoz. A kíváncsi érdeklõdõ
vagy tanul, vagy kap valami
pluszt a kiállításokon, de el is uta-
síthatja a látottakat, ez jogában áll.
Szeretek kiállításra járni, de való-
jában az okoz örömöt, ha pozitív
élményekkel gazdagodom. Pont
emiatt a gyerekrajz-kiállításokat
kedvelem a legjobban. Egyszerû-
en csoda, amiket a gyerekek mû-
velnek!  Nagyon sok mûvész a
maga kríziseit éli meg, tárja fel a
mûvein keresztül. Teljesen hangu-
lat dolga, hogy erre mennyire va-
gyok vevõ. Ugyanakkor nagyon
sok tehetséges ember is van. A vi-
lág meglehetõsen szétesõ, ugyan-
akkor mindig képes újrarendezõd-
ni. Van olyan mûvész, aki képes
arra, hogy közvetítse a rendezett-
ségét, van aki ezt nem is akarja,
így csak a káoszt sokasítja. Próbá-
lom megemészteni, amit egy kiál-
lítástól kapok. Ami meghökkentõ,
az szíven üt, de tudomásul kell
venni, hogy van ilyen valóság is.
Az, hogy egy kiállítástól mit ka-
pok, az teljesen a pillanatnyi érze-
lemvilágomtól függ, hogy mit tu-
dok beengedni magamba. A világ
mindig két oldalú. Az emberséget
én abban látom, hogy az életet és
az életigenlést közvetítsük. Van
aki ezt másképp látja, a kiállítást
ilyenkor úgy veszem, hogy étel
vagy nem étel a számomra. Egy
csöppet sem hasonlítunk egymás-
ra, és ez a tény ekkor bontakozik
ki legerõteljesebben.

Ziegler Anita

A Magyar Fotográfia Napja
alkalmából nyílt kiállítás a Ka-
nizsa Fotóklub tagjainak
munkáiból. Az alkotók monok-
róm technika segítségével vetítik
a befogadó elé a világ egyénileg
kiragadott, apró részleteit.

Kovácsné Mikola Mária kö-
szöntötte a vendégeket, hangsú-
lyozva a Kanizsa Fotóklub tevé-
kenységének fontosságát, hasz-
nosságát. Elmondta, hogy immár
tíz esztendeje ünnepeljük a Ma-
gyar Fotográfia Napját, amelyhez
a Kanizsa Fotóklub az elsõk között
csatlakozott. A tárlat különlegessé-
gét az adja, hogy a fotósok mind-
egyike a klasszikus fekete-fehér
megfogalmazásmódot választotta
képeinek megalkotásakor, így a
fényképezés kezdeti idõszakának
régies báját hordozzák magukban
a mûvek. 

„A fotósok olyan momentumokat
örökítenek meg a minket körülvevõ
világról, amelyeket mi, egyszerû
halandók nem is veszünk észre. A
fotózás a pillanat mûvészete. Az
alkotók olyan szemszögbõl láttat-
ják az ellesett pillanatokat, amely-
bõl a nézõ tovább tudja álmodni a
képen rögzített történetet. Amikor

a fotókat szemléljük, valamennyi
mögött események egész láncolata
sejlik fel. A rögzített pillanatok
hirtelen megelevenednek. Szél su-
sog, kacagást, idõs ember csoszo-
gását, ajtó nyikorgását véljük hal-
lani, lüktetni kezd az élet. A fotók
által érzések, ízek villannak fel, el-
feledettnek vélt emlékek kerülnek
felszínre.” – fogalmazta meg
Kovácsné Mikola Mária. Szomo-
rúság is vegyült az ünnepbe, hi-
szen két hete hunyt el a Fotóklub-
ban harminc évig tevékenykedõ
Pichler József. A kiállítás az õ em-
lékének is tiszteleg.

Összesen húsz fotós munkáját
tekinthetik meg az érdeklõdõk. A
figyelmes szemlélõ észreveheti,
hogy a képeket összekötõ kapocs
elsõsorban az érzékeny, lírai
„fényírás”, vagyis teremtõ látás-
mód, ami mind a húsz képre jel-
lemzõ, témától függetlenül. A
portrék, eseményfotók, életképek
mind-mind az emberi tartalommal
felruházott természet és használati
tárgyak megelevenedését közvetí-
tik a befogadó felé, értékes kap-
csolatot teremtve ezzel az alkotó-
val.

Z.A.

ÉÉlleettkkééppeekk ffeekkeettéénn-ffeehhéérreenn
LLíírraaii fféénnyyíírrááss,, tteerreemmttõõ llááttáássmmóódd
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Ha esetleg eddig nem volt tel-
jesen világos, Letenyérõl Hor-
vátországba érve miért áll az út-
széli táblákon öles betûkkel a
Milenium Speedway Stadium
irányjelzés, augusztus utolsó
hétvégéjén nyilvánvalóvá lett. A
muraközi családi vállalkozás
ugyanis a csúcsra ért, a Formu-
la-1, valamint a gyorsasági mo-
toros vb után világszerte a har-
madik legnagyobb ember-, pon-
tosabban rajongói tömeget meg-
mozgató pályaverseny sorozat
Nagykanizsától 35 kilométerre
megérkezett…

Szombat, 12.30: „Ha lesz…” –
mutat a goricani határátkelõnél
posztoló horvát egyenruhás az ég-
re, amikor arra kap választ, milyen
eseményre tartunk az igencsak bo-
rongós idõben, de az égiek sem
tántoríthatták el a majd nyolcezer
drukkert, kíváncsiskodót attól,
hogy felkerekedjenek, s a Gorican-
Donji Kraljevec között elterülõ sa-
lakmotor-pálya (mit pálya, gyö-
nyörû stadion…) felé vegyék az
irányt – ahol a világbajnokság
nyolcadik futamát rendezték.

13.00: a magyar szurkolók, illet-
ve benzingõz-fanatikusok elõõrse
bukkan fel a katlan körüli parko-
lókban, s egy budapesti ötfõs társa-
ság bizakodik: „Reméljük, hogy
megtartják, hiszen a jegyek már itt
lapulnak a zsebünkben”. Azok a ti-
kettek, melyek 150-400 kunát kós-

tálnak, vagyis az ár garantált szóra-
kozásra „kötelez”. Fõképp persze,
a lengyeleket, akik ebben a sport-
ágban nagyhatalomnak számíta-
nak, de errõl egy kicsit késõbb…

14.00: Miközben a méretes
Caterpillar rodeózik (félve nézzük,
de meglepõ biztonsággal teszi) a
parkoló egyes nagy értékû négyke-
rekûi között, „Jaroslaw Hampel a
legjobb” – kiáltással bont zászlót
egy lengyel csoport, s lassan
amúgy is megindul az élet a stadi-
on körül. A derék polákokon és a
magyarokon kívül természetesen a
helyiek vannak jelen a legnagyobb
létszámban, de a salakmotorozás
szerelmesei a britektõl, csehektõl,
Németországból, Olaszországból,
Szlovéniából érkezvén teszik le
kocsijaikat a kukoricatáblák mel-
lett. Bent pedig a kommunikációs
feladatokkal megbízott fiatal lány
hadarja el gyorsan: majd 160 sajtó-
munkás küldte el akkreditációs ké-
relmét. (Ehhez tegyük hozzá, hogy
26 televíziós társaság vette át a fel-
vételeket, így 30 milliónál több té-
vé-nézõ kaphat(ott) hírt arról, mi is
történt Gorican-Donji Kraljevec
határában…)

15.00: „Nincs mese, lesz futam,
hiszen vasárnap este már lengyel
bajnoki futam van soron…” – önt
lelket sokakba egy gyulai szakértõ,
s halkan jegyezzük meg, csak le-
gyen igaza.

16.00: Égzendülés, villámlás,
úgy tûnik, odafent döntöttek… Ezt

látván a müncheniek már tervezik
is, hol lesz szállás másnapig: „A
térkép alapján itt van Cakovec,
Prelog, vagy menjünk Mariborba?”
–hangzik a költõi kérdés részükrõl,
míg húznak egy jót mindannyian a
sörös mûanyag poharaikból.

18.00: „Köszöntjük a nézõket
Horvátország eddigi legrango-
sabb motorsport eseményén” – tö-
ri meg a bömbölõ kemény rock
basszusait elsõként a hangosbe-
mondó, s a mezõny bemutatásából
kiderül, itt nagy csatára lesz kilátás
a tengerentúliak, illetve a lengyel
vaspapucsosok között. Utóbbiak-
nak volt miben felnõniük, hiszen
„Lengyelországban százezres aré-
na is épült a sportág számára” –
tudjuk meg egy nyíregyházi illetõ-
ségû nézõtõl, s eközben a nyolcez-
res aréna meg is telik – aztán pilla-
natok alatt hamar ki is ürül…

19.00: „Tisztelt szurkolóink, a
versenybizottság döntése értelmé-
ben a futam az idõjárási körülmé-
nyek miatt elmarad, a kedves nézõ-
ket szeretettel várjuk holnap 12
órától” – ez már ismét a hangosbe-
mondó hangja, de a jókedv már
olyannyira a tetõfokára hág, hogy
igazi kalandtúrát sejtetnek a törté-
nések.

20.00: „No, akkor nincs más
hátra, visszamegyünk Kanizsára,
kerítünk valamilyen szállást” –
mondja a nyírségi nagy salakmoto-
ros veterán, Seres János, míg Mis-
kolcról Ildikó teszi hozzá: „Mi már

tudjuk is hová megyünk, hiszen
Zalakaroson foglaltunk szobát…”
Hát, igen, ha egyszer a fanatikusok
valamit elhatároznak, annak lesz
folytatása…

Vasárnap, 11.00: Úgy tûnik, in-
kább a helyiek maradnak otthon,
vagy választják a szentmisét és a
családi ebédet, de azért hatezren a
pótnapra is összejönnek a lelátó-
kon. A lengyelek kitapétázzák he-
lyüket transzparenseikkel, s…

11.30: … végre felbõgnek a mo-
torok is a stadion ovál pályáján.

12.00: Mi több, el is rajtol a ver-
seny, a húsz elõcsatározás során
kiderül, hogy Chris Harris (brit),
Fredrik Lindgren (svéd), Chris
Holder (ausztrál), Jaroslaw Ham-
pel (lengyel), Greg Hancock (ame-
rikai), Tomasz Gollob (lengyel),
Jason Crump (a címvédõ ausztrál),
valamint Rune Holta (lengyel) jut
az elõdöntõ csatározásaiba. Aztán
a finálé négy köre után a tavaly au-
gusztus elseje után ismét gyõztes
Greg Hancock örülhet, vagyis nye-
ri a Salakmotoros Világbajnokság
Horvát Nagydíját.

15.00: Itt a cseles eredményhir-
detés ideje, a díjak után a pezsgõ-
ket átadó fiatal dekoratív lányok,
bárhogy is szerették volna, nem
ússzák meg az úsztatást. Ha már a
futam szombaton elúszott, ez is
belefér, bár, talán ezt a nagy öröm
közepette már senki sem bánta…

Polgár László
Gorican-Donji Kraljevec 

A sszomszédban íígy ccsinálják

AAmmeerriikkaaii ssiikkeerr aa ggoorriiccaannii SSppeeeeddwwaayy NNaaggyyddííjjoonn

29.qxd  2010.09.06.  12:10  Page 12



KKaanniizzssaa –– EEzz++AAzz 2010. szeptember 2. 13

Horoszkóp

Szerencsés napokra számíthat. Lobbané-
kony természete miatt azonban hibákat is
elkövethet, de emiatt nem kell sokáig ag-
gódnia. Bátran felvállalja a hibáit, és tel-
jes erõbedobással halad tovább.

A vágyai szerint alakul a következõ hét.
Sikerül megvalósítani az õszre kitûzött
tervét. Ha szeretettel közeledik a család-
tagjaihoz, nemcsak békés légkörben lesz
része, hanem a lelke is nemesedik.

Személyiségének megfelelõen a mozgékony-
ság jellemzõ önre továbbra is. Szereti a változa-
tosságot, az újat a divatban, mûvészetben egy-
aránt, bár ezekben a napokban sajnos csak az
idõjárás változékonyságához lesz szerencséje. 

Lehetõleg ne feledkezzen meg a saját érde-
keirõl, mert hátrányos helyzetbe kerülhet
anyagilag. Ha téved valamiben, minél
elõbb korrigálja a hibákat, így rengeteg
idõt és energiát megspórolhat magának.

Lehetõleg minél elõbb rendezze érzelmi
életét, és utána tûzzön ki maga elé reális,
elérhetõ célokat. Olyan barátokkal, új is-
merõsökkel is találkozhat, akiket eddig
megközelíthetetlennek gondolt.

Az égiek támogatásával sok mindent el-
érhet. Bár apróbb idegeskedések fékez-
hetik a lendületét, az önkifejezésre, kitel-
jesedésre még mindig marad bõven ener-
giája, és szabadideje.

Békességre vágyakozik mostanában, és ér-
zelmi életére is nagyobb gondot akar fordí-
tani. Ugyan fontosnak tartja mások vélemé-
nyét, mégis célszerû, ha figyel a megérzésé-
re, és úgy dönt a fontosabb kérdésekben.

Érdekes találkozásokra számíthat, még
az is elképzelhetõ, hogy egy új szerelem
kopogtat be életébe. Nagyra törõ tervei-
hez sikeresen fog hozzá, és az elsõ ered-
mények még magabiztosabbá teszik.

Miután megteremtette anyagi biztonságát,
most már ráléphet saját útjára, a családalapí-
tásra. A célja elérésében az égiek is segítik,
újabb lehetõségeket nyitnak meg ön elõtt, és
egy új szerelem megjelenését ígérik.

Szerencsés napokat jeleznek önnek a csil-
lagok. Számtalan teendõje és dolga mellett
talán a szerencsejátékkal is megpróbálkoz-
hat, ha elhatározza, nem viszi túlzásba, és
határt tud szabni magának. 

Az elkövetkezõ napokban eluralkodhat
önben a szabadságvágy. Fojtogatónak ér-
zi a kötöttséget, a korlátokat. Kísérlete-
zõ, nyughatatlan természete újabb ötle-
tek megvalósítására ösztönzik.

Folyamatosan a családja jövõje érdekében
küzd és dolgozik. Merjen változtatni, és idõn-
ként a kívánságokra nemet mondani. Az õszi
idõszak a tanulásnak is kedvez, használja ki
az adódó lehetõségeket, és képezze magát.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

Az Ön
rádiója

FM 
95,6 MHz

SMS 
szám:

06-30/30-30-956
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IINNGGAATTLLAANN
17+18 lakásos társasház építésére

alkalmas belvárosi telek építési en-
gedéllyel eladó. Tel.: +3630/901-
9013 (7274K)

Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2  szintenként) nyaraló eladó.
(Víz, szennyvíz, villany.) Érd.:
+3630/227-3294 (7180K)

Bacónaki hegyen birtok eladó.
Víz, villany van. Tel.: 0630/916-
1600 (7273K)

Csengery utcában 54 m2-es, két
szoba + konyha + spájz + fürdõszo-
bás, egyedi fûtéses, részben felújított
házrész hozzá tartozó kertrésszel el-
adó. Tel.: 0630/227-3294 (7271K)

Kiskanizsai kétszintes, kertes, saját
építésû, jó állapotban lévõ családi ház
kedvezõ áron eladó. Kis lakást, vagy bu-
dapesti ingatlant beszámítok. Ár: 13,8
millió Ft. Érd.: http://kanizsa.uw.hu,
0630/901-5222 (7275K)

Építési vállalkozók figyelem!
Ha a belvárosban (Hunyadi utca)
akar 700 m2-es, társasház építésére
alkalmas telket, hívjon! Érd.:
+3630/448-6072 vagy +3630/227-
3294 (7108K)

Belvárosi zárt parkolóhelyek ki-
adók. Érd.: +3630/481-2323 (7183K)

FÕISKOLÁSOKNAK! Csen-
gery utcában 54 m2-es, két szoba +
konyha + spájz + fürdõszobás, egye-
di fûtéses, berendezett lakás több di-
áknak kiadó! Tel.: 0630/227-3294
(7271K)

Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi pa-
rasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.: 0620/555-
3014 (7276K)

Masszázs a nagykanizsai Uszodá-
ban! (A szolgáltatás belépõjegy nél-
kül is igénybe vehetõ.) Szolgáltatá-
sok: alakformáló-, talp-, egyéb masz-
százs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek. Ér-
deklõdni és bejelentkezni: a
+3630/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)

65/173/45 éves nõ, aki családi
harmóniára vágyik, keresi káros
szenvedélytõl mentes, nõtlen
vagy özvegy kanizsai férfi is-
meretségét komoly kapcsolat
céljából. Kézzel írott bemutat-
kozó leveleket „Értelmes élet”
jeligére a Pf.: 508-ra kérek.
(7270K)

Tisztelt 
Nagykanizsai VVállalkozók!

A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ 2010
októberétõl várja azon vállalkozásokat, cégeket, amelyek kedvezõ
bérleti konstrukcióval, korszerû körülmények között kívánnak
irodát, mûhelyt bérelni.

A fejlesztés a Nagykanizsai Ipari Parkban, a volt Gábor Áron
laktanya legénységi épületének korszerû, energia-hatékony
felújításával valósul meg. Olyan alacsony rezsiköltségû, ked-
vezõ üzleti környezetet biztosít, amelynek segítségével a vál-
lalkozások megerõsödési esélye jelentõen növekszik.

A projekt megvalósulását követõen a közel 2500 m2

területû épület 30 vállalkozás befogadására lesz alkalmas.

irodabérlet, tárgyaló/elõadó bérlet,
eszközbérlet (fax, scenner, projektor, stb.),
közös helyiségek használata (könyvtár, teakonyha, mosdó),
irodai szolgáltatások, 
bankautomata,
recepciós szolgáltatások, postai szolgáltatás.

üzletviteli tanácsadás,
jogi tanácsadás,
pályázati tanácsadás, pályázatírás,
marketing tanácsadás,
weblap szerkesztés,
vállalkozói képzések,
rendezvényszervezés.

Amennyiben érdekli Önt a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ
által nyújtott kedvezõ iroda-, mûhely bérleti lehetõség, valamint a vállalkozások
részére nyújtott széleskörû szolgáltatási csomag, úgy várjuk jelentkezését.   

További információt kaphat Mihovics Zoltán projektmenedzsertõl, a
mihovics.zoltan@nagykanizsa.hu email címen vagy 06-30-5752943 telefonszámon. 

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:

EMELT SZINTÛ SZOLGÁLTATÁSOK

Hirdetésszervezõt keresünk!
Jelentkezni 2010. szeptember 17-ig személyesen, vagy a

szerkesztõségbe eljuttatott fényképes önéletrajzzal lehet!

Követelmény: jó kommunikációs készség, 
legalább középfokú végzettség.

Azonos munkakörben eltöltött gyakorlat és számlaképesség elõnyt jelent.

Kanizsa Újság Kft., 8800 Nagykanizsa, Király u. 47. Pf.: 154.
Tel./fax: 0693/312-305, e-mail: kanizsahetilap@chello.hu

Multifunkciós lencse AKCIÓ – 30%!
2010. szeptember 1- 30-ig
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Bonyhád VLC (11.) – Nagyka-
nizsai TE 1866 (14.) 1-0 (0-0)

NB III Dráva csoport labdarú-
gó-mérkõzés, 3. forduló. Bonyhád,
250 nézõ. Vezette: Böröczi (Ba-
bos, Radák). G: Márk (58.)

NTE: Markek T. - Antalics (Far-
kas J., 46.), Kotnyek, Boros,
Bagarus - Ujvári, Hegedûs (Berta,
63.), Rácz Sz., Szõke - Nagy T.
(Billege, 78.), Horváth G. Edzõ:
Koller Zoltán.

Ami már az elmúlt két találkozó
során a kanizsaiak teljesítményét
jellemezte, most is visszaköszönt,
hiszen ezúttal sem voltak gyen-
gébbek ellenfelüknél, gyõzniük
azonban mégsem sikerült – ezúttal
sem. Az elsõ játékrész elfogadható

futballja után a másodikban követ-
kezett az ellenfél „felhozatala”, s
õk ezt viszonylag hamar, az
58.percben ki is használták Márk
Attila révén (1-0).

A bonyhádi vereség után talán
nem túlzás leírni, a kanizsai együt-
tes beragadt a rajtnál, ráadásul
most vasárnap is egy idegenbeli
kiruccanás következik, hiszen az
NTE az újonc, de eddig már hat
pontot szerzett Balatonlelle SE el-
len mérkõzik a Balaton-parti tele-
pülésen.

Megyei I. osztály: 
Miklósfa SE (8.) – Gelse Termál

SE (16.) 4-2. Miklósfai gólszer-
zõk: Béli, Tóth T., Gerencsér,
László R.

Megyei II. osztály:
Déli csoport: Rédics KSE (8.) –

Kiskanizsai Sáskák (3.) 1-1.
Kiskanizsai gólszerõ: Kálcsics.

Zalaszentbalázs (16.) –
Nagykanizsa-Bagola VSE 1-4.
Bagolai gólszerzõk: Kovács K.,
Rácz K., Marczin, Lovkó.

Kitekintõ. Mivel az elmúlt lap-
számunkban két kanizsai származá-
sú NB II-es labdarúgóról is említést
tettünk azzal kapcsolatosan, miként
szerepelnek mostani együtteseik-
ben, illõ, hogy egy debütálásról is
beszámoljunk. Burucz Barna
ugyanis nyáron az NTE-tõl került a
Bajai LSE együtteséhez, s a harma-
dik fordulóban mutatkozott be a
másodosztály küzdelmeiben a Gyir-
mót FC elleni, amúgy vesztes baj-
nokin Bognár György együttesében.  

P.L.

BBeerraaggaaddttaakk……

Néhány hetet visszaugorva az
idõben a Nagykanizsai Izzó SE
nõi NB I B-s kézilabda-csapata
a Balatonboglárról érkezett Ka-
tona Sándor vezetésével kezdte
meg felkészülését a szeptember
elején kezdõdõ bajnoki évadra.

Természetesen a játékosállo-
mány is változott, így például a
horvát légiós Petra Gudlin vala-
mint a kapus Pécsi Tímea (Marca-
li) távozott, Rapali Valéria pedig
külföldi munkavállalás miatt nem
tért vissza Kanizsára.  Anek Rebe-
ka tanulmányai miatt hagy fel (leg-
alábbis egy idõre) a kézilabdával,
míg Marton Zsófia a fõvárosban
tanul tovább.

Érkezett viszont kapus-posztra
Gyurákovics Adrienn (Balaton-
boglári SC), a bal kezes lövõ (egy-
ben NB II-es gólkirály) Gácser
Klaudia (BSC), valamint Kiss Er-
zsébet és Tóth Mercédesz (BSC). A
maga 27 esztendejével a nagyatá-
diaktól befutó (ex-siófoki) Gyánó
Kinga már a rutint is képviseli, és
a sérülésébõl felépült Bouti Lívia
is segítséget jelenthet a taktikai va-
riációkban.

További erõsítésekrõl aztán
folytak még tárgyalások a NB I-es
Siófok KC-val kettõs igazolású já-
tékosok bevethetõségérõl, így ke-
rült még a kanizsaiak kötelékébe
négy fiatal kézilabdázó.

Közülük az egyik kapus, s
Gyurákoviccsal versenyezhet a
kezdõcsapat-tagságért, név szerint
Hrankai Regina. A 18 esztendõs

ifjúsági válogatottól sokat vár a
szakmai stáb, mint ahogy a siófo-
kiak is bíznak abban, hogy mind
több rutint szerez új állomáshe-
lyén. Bal szélen bevethetõ a 20
éves Csaba Eszter, illetve jött még
két 21 esztendõs játékos, a beállós
Pintér Karolina, valamint az irá-
nyító Dabóczi Adrienn. 

Idõközben kiderült, hogy kérdé-
ses Borsi Bianka dél-zalai játéka, aki
pécsi tanulmányai miatt az ottani le-
hetõségek felé kacsintgat, valamint
továbbra is sérüléssel bajlódik Papp
Zsanett, de õ felépülése után erõssé-
ge lehet továbbra is a keretnek.

Ilyen elõzmények után vendég-
szerepeltek Marcaliban a kézisek –
a második alkalommal kiírt Fõnix
Kupán. Végül a Katona Sándor
trenírozta együttes a négycsapatos
torna harmadik helyén végzett, a
körbeveréseknek is köszönhetõen.

Elõzetesen annyit lehetett tudni
a tornáról, hogy a három NB I B-s
csapat (Marcali, Nagykanizsa,
PTE-PEAC) mellett az NB I-es
Szekszárd érkezik a somogyi kis-
városba. Nos, ez annyiban módo-
sult, hogy végül az UKSE Márker
Szekszárd NB II-es hölgyei indul-
tak a tornán.

A dél-zalaiaknak nélkülözniük
kellett a vírusfertõzéssel ágynak
esett balszélsõ, Gyánó Kinga játé-
kát, ugyanakkor a csapattal tartott
az aláírt szerzõdéssel e hét keddig
még nem rendelkezõ Mátyás Au-
guszta, Atlanta olimpiai bronzér-
mese. Mi több, 24 találattal gólki-
rályként zárta a marcali vendég-

szereplést. A találkozók kanizsai
szempontból úgy alakultak, hogy a
Marcalit 31-24-re, a Szekszárdot
34-26-ra verték, a PTE-PEAC vi-
szont jobb volt náluk (21-33). Az
élen így három hatpontos végzett,
sorrendben a PTE, Marcali, vala-
mint a Kanizsa.

A hölgyek a Lenti elleni edzõ-
mérkõzésüket csütörtökön még az
NTE-csarnokban tudták le, de a lé-
tesítményben egy ideig biztosan az
lesz az utolsó számon tartott nõi ta-
lálkozó, hiszen a bajnokságra õk is
a Zsigmondy-csarnokba költöznek.

Közben már az NB II-es férfi-
aknál is zajlik javában a felkészü-
lés Tóth László edzõ vezetésével,
s visszatért hozzájuk az átlövõ
Kiss Gergely a Nagyatád csapatá-
tól. Az izzósok ismét csoportot
váltottak, ebben a szezonban újra
a Dél-Nyugati csoportban verse-
nyeznek.

P.L.

MMááttyyááss lleetttt aa ggóóllkkiirráállyy aa FFõõnniixx KKuuppáánn

Ez nagy tett volt
Elrajtolt a nõi asztalitenisz Ext-

ra liga küzdelemsorozata, s a Ka-
nizsa Sörgyár SE együttese az el-
múlt évad ötödik helyezettjéhez, a
Soltvadkerthez látogatott. Az
újonnan igazolt Tápai Tímea kitett
magért kanizsai színekben, hiszen
vezérletével a vendégek 6:4-re
nyertek a találkozón. Ezúttal szin-
te minden sikerült, s ebben Ladá-
nyi Dóra és Márkus Enikõ teljesít-
ménye is nagy szerepet játszott.

Egy híján tíz. Ferinc Vince, a 30
éves Nagykanizsai Sportrepülõ
Egyesület pilótája számára a nyár a
kilences szám jegyében telt, hiszen a
gyöngyösi országos bajnokságon a
kétüléses sárkányrepülõk mezõnyé-
ben kilencedik bajnoki címét szerez-
te. Mivel a verseny elõtt még nem
volt navigátora, a változatosság je-
gyében választása ezúttal Vizaknai
Katinkára esett, aki a csonka mezõ-
nyû és programú seregszemlén re-
mekül segítette pilótáját. Ahazai baj-
noki cím megszerzése után az au-
gusztus a páros számára már a tizen-
egyedik FAI Európa-bajnokságról
szólt, melyet egy kis angliai telepü-
lésen, Sywellben (Northampton-
shire) bonyolítottak. A hivatalos
meghívó ráadásul már nem is ultra-,
hanem a „mikrokönnyû” repülõk
kontinensviadalára szólt, így a moto-
ros könnyûrepülõk kétüléses sár-
kánymezõnyében vehették fel a küz-
delmet a többiekkel. Akik nem vol-
tak kevesen, mivel majd harminc ne-
vezés futott be. A magyar mini kül-
döttség így is a mezõny elsõ harma-
dában végzett, helyezésben ez a ki-
lencedik helyet jelentette.

A somogyiak beerõsítettek. A
nyolcadik Plaza Kupa küzdelmeit
bonyolították az elmúlt hétvégén Ka-
nizsán, ami egyben a régiós bajnok-
ság hatodik fordulója volt a sorban. A
házigazda Kanizsa Box Klub termé-
szetesen nem pihentette legjobb ök-
lözõit, s így a rendezvényre ellátoga-
tók valóban színvonalas (persze, nem
csupán a hazaiak okán) párharcok-
nak lehettek tanúi. Négy korcsoport-
ban mérkõzhettek a felek a ringben, s
a kanizsaiak közül az ifjúságiaknál
+91 kg-ban Orbán Gábor pontozás-
sal nyert. Már rutinos a felnõttek me-
zõnyében a 75 kg-ban kötelek közé
lépett Korpics István, aki hozta is
meccsét, csakúgy, mint 48 kg-ban
Nádori Tibor, aki az országos baj-
nokságokról ismert Kanalas Róber-
tet gyõzte le szoros mérkõzésen. Csa-
patban a KBK elõtt végzett a Kapos-
vár, s a bajnokság hajrájába fordulva
a somogyiak összesítésben is vezet-
nek a kanizsai elõtt, harmadik helyen
pedig a Paks együttese áll.

„Sablonokat felesleges lenne
errõl a versenyrõl mondanom –
fogalmazott Korpics Miklós a KBK
edzõje. – Inkább azt jegyezném
meg, hogy így többet nem lehet
megrendezni a tornát. Vagyis, ha
ismét ilyen nagy lesz az érdeklõdés,
akkor két naposra kell bõvíteni az
eseményt. Ez nagy öröm szá-
munkra, de 40 párharcot hat óra
alatt lebonyolítani szinte már
lehetetlen.”
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SZEPTEMBER 17.
18.00 óra - A szabadegyetem baráti közössége  koszorút és virágokat 

helyeznek el a Nagy-Magyarország-emlékmûnél.  
Magyar szemmel a nagyvilágban I.

18.15 óra - NYITVA VAN AZ ARANYKAPU
A LEGÕSIBB KULTÚRÁK EGYIKE TIAHUANAKU

A világ legõsibb romvárosa, elképesztõ építési szerkezettel 
és technológiával - Pap Gábor mûvészettörténész vetítettképes elõadása.

SZEPTEMBER 24.
"Az elhallgatott magyar múlt" - Rendhagyó történelem óra  II.

18.00 óra - Viktor Suvorov: A JÉGTÖRÕ címû könyvének (2. kötet)
nyilvános ismertetése és vitája. Vendégeink: Rózsás János és Takács
János - a kor hiteles tanúi. A beszélgetést vezeti: Horváth Krisztina,

történelem szakos tanár.

OKTÓBER 8. 
FÖLD nevû bolygó rövid története - 2012?

18.00 óra - Mi, mennyi és meddig elegendõ az energiakészlet
dr. Bérczi István geológus - egyetemi tanár vetítettképes elõadása 
A vulkánkitörés miatt. Bemutatkozik a Magyar Olajipari Múzeum

elmaradt elõadás! Vendégünk: Tóth János igazgató. 

OKTÓBER 29. 
MEGMARADÁSUNK ALKOTMÁNYA

18.00 óra - A Szent Korona-eszme a magyar történelemben 
és közjogban. Tóth Zoltán József jogtörténész vetítettképes elõadása.    

NOVEMBER 12.
Magyar szemmel a nagyvilágban II.

18.00 óra - INKA ÖSVÉNYEN  - Azték, Inka, Maya kultúrák
Több templom oldalán a Teremtés történetének eredeti, mezopotámiai,

illetve sumer változatát fedezték fel. Tudták az ember eredetét 
az istenek szerepét…Cuskotól Machu Picehuig. 

Pap Gábor mûvészettörténész vetítettképes elõadása

DECEMBER 3.  
AZ IDÕ NEM MÚLIK - Mi a relativitás elmélet?

18.00 óra - Einstein speciális relativitáselméletének cáfolata
dr. Murguly György elméleti fizikus vetítettképes elõadása 

DECEMBER 17.
AZ EMBERÉLET SZENTSÉGE - "a valóságos hit örök"

18.00 óra - A hajdan volt kerek világban a mindenség lélekrajzát 
valósította meg az ember. Molnár V. József  néplélek-kutató 

vetítettképes elõadása

JANUÁR 21.
KÖSZÖNTJÜK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT!

18.00 óra - Magyar szemmel a nagyvilágban III.
A FEKETE KÖVEK ÜZENETE - Mit ábrázolnak ezek a kövek?
Miért számítanak tiltott köveknek a régészet és a paleontológia 

számára? dr. Cabrera Icai gyûjteményének õsi vésett kövei. Pap Gábor
mûvészettörténész vetítettképes elõadása

FEBRUÁR 11.
TERMÉSZETFELETTI KÉPESSÉGÛ EMBEREK I.

18.00 óra - FEHÉRTÁLTOSOK - a mágia, a jóslás, a természetfeletti
lényekkel, túlvilággal, halottakkal való kapcsolatteremtés bizonyos

módszereit birtokolták! "Révedek, révedek, sólyomként rejtezem: 
Rejtezem, rejtezem, Turulként ébredek." 

Szántai Lajos mûvelõdéstörténész vetítettképes elõadása 

FEBRUÁR 25.
A TEST ÉS A LÉLEK HARMÓNIÁJA

18.00 óra - A magyar néplélek természetes öngyógyulása
Legyünk összhangban a természettel, hogy sokáig és egészségesen 

éljünk a Földön! Rozgics Mária természetgyógyász vetítettképes elõadása

MÁRCIUS 4.
TERMÉSZETFELETTI KÉPESSÉGÛ EMBEREK II.

18.00 óra - GARABONCIÁSOK - A garabonciás tudományos 
ember…"Világod a világ, mindenekkel benne, légy része a fénynek,
ragyogással telve." Szántai Lajos mûvelõdéstörténész vetítettképes

elõadása

MÁRCIUS 25.
A MAGYAR NÉPLÉLEK  FORMÁI

- A magyar népmûvészet kincsei
18.00 óra - Égi vezérlés: néprajzkutatás más úton

Szelestey László néprajzkutató vetítettképes elõadása
Vendégünk: Jerausek Gyula fafaragó - népi iparmûvész és barátai 

ÁPRILIS 8.
ÖRVÉNYLÉS - globális térnyerés és a hitelpénz monopóliuma!

18.00 óra - A nemzetközi pénzrendszer és a demokrácia összefüggései
Dr. Drábik János, közíró, a Szabad Európa Rádió ny. v. szerkesztõje

ÁPRILIS 29.
MAGYAR NÉPI ÉPÍTÉSZET - szerves építés

18.00 óra - Arányos, kiegyensúlyozott házak tervezése és építése
Személyhez, néphez és tájhoz illõ épületek. Ekler Károly építészmér-

nök vetítettképes elõadása

MÁJUS 13.
ÉLET ÉS ISKOLA

18.00 óra - A padban ülõs iskolától a cselekvõ gyermekélet felé: 
iránymutató teljesség-törvények. Hintalan János László tanár 

vetítettképes elõadása

JÚNIUS 5.
Nagy-Magyarország-Emlékmû - Nagykanizsa

14.00 óra - TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS 
A megemlékezés szónoka: Molnár V. József néplélek-kutató 

" Fel kell hagyni azzal az önzésen alapuló nézettel, hogy nem lehetnek igaz
barátaink, ha nincsenek igaz ellenségeink, továbbá ha nem gyûlöljük azt

amik nem vagyunk, nem szerethetjük azt amik vagyunk. "  - Drábik János

Programszervezõ és mûvészeti vezetõ: 
Rajnai Miklós Bánffy Miklós-díjas bölcsész

rajnaimk@t-online.hu  -  rajnaimiklos@drilltrans.hu 
Helyszín: Halis István Városi Könyvtár

(Nagykanizsa, Kálvin tér 4.)

Az elõadások ingyenesen látogathatók.  
Az elõadásokról hang- és videó felvétel készül, amely megrendelhetõ

Horváth Zoltánnál (06-30-6002449)

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!

AA MMAAGGYYAARR MMÛÛVVEELLTTSSÉÉGG KKIINNCCSSEESSTTÁÁRRAA
Helyünk aaz oországban éés aa vvilágban MMûvelõdéstörténeti SSzabadegyetem 22010/2011.
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