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Kanizsa

(93)

A Nyugat-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Köz-
pont az alábbi szakmákban, illetve
munkakörökben kínál elhelyezke-
dési lehetõséget 
(állás, végzettség, fizetés)

villamosmérnök
felsõfokú, megegyezés szerint
gépészmérnök
felsõfokú, megegyezés szerint
fõkönyvelõ
felsõfokú, megegyezés szerint
motor és kerékpár szereléshez
értõ eladó
szakirányú, 90 000 Ft
finomárú sütéshez szakács
szakirányú, 100 000 Ft
kárpitos
szakirányú, 110 000 Ft
varró
szakirányú, megegyezés szerint
terméktechnikus
szakirányú, megegyezés szerint
nemzetközi tehergépkocsi-vezetõ
középfokú, 170 000 - 200 000 Ft
izometrikus csõszerelõ
szakirányú, megegyezés szerint
szerszámkészítõ
szakirányú, megegyezés szerint
CO, AWI hegesztõ
szakirányú, megegyezés szerint
HR munkatárs
középfokú, megegyezés szerint
munkafelvevõ
középfokú, 120 000 Ft

Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi
ajánlatokról Nyugat-dunántúli Regioná-
lis Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központban
Nagykanizsa, Fõ út 24. szám alatt
adunk, vagy www.nyugatrmk.hu címen.

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

ÁLLÁS

EGY KATTINTÁS 
weblapunkra, és naponta

friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.

Tekintse meg 
KÉPGALÉRIÁNKAT, 
írjon FÓRUMUNKBA,

vagy adjon fel INGYENES 
APRÓHIRDETÉST
(regisztrációhoz kötött)

wwwwww..kkaanniizzssaauujjssaagg..hhuu

A kiskanizsaiak régi álma va-
lósult meg az Egészségház fel-
avatásával. A mintegy százhu-
szonhét millió forint összköltsé-
gû projekt hatvanmillió forint
vissza nem térítendõ EU-s támo-
gatásban részesült. 

Az Egészségház komplex szol-
gáltatást nyújt az egészségügyi
alapellátás területén, kiemelt hang-
súlyt helyezve a definitív, és külö-
nösen a preventív szolgáltatások
biztosítására. A kivitelezési mun-
kálatok két ütemben zajlottak. A
létesítmény üzembe helyezésével
két felnõtt-, és egy gyermekorvosi
rendelõt, valamint új védõnõi szol-
gálatot alakítottak ki. A létesít-
mény az egészségügyi szolgáltatá-

sok mellett egészségnevelõ elõ-
adásokkal és szervezett szûrõvizs-
gálatokkal várja az érdeklõdõket.

Köszöntõjében Cseresnyés Pé-
ter polgármester ismertette a pro-
jekt elõzményeit: 2008. áprilisá-
ban a Nyugat Dunántúli Operatív
Program keretén belül került ki-
írásra a pályázati felhívás. A cél az
volt, hogy a régió kistérségeiben
minden lakos számára hozzáférhe-
tõvé váljanak a megfelelõ infra-
strukturális ellátottsággal rendel-
kezõ egészségügyi intézmények
közszolgáltatásai. Az Egészségház
felújítására és bõvítésére 2009 jú-
niusában nyújtotta be a város a pá-
lyázati anyagot, s a Regionális
Operatív Programok Irányító Ha-
tóságának fõigazgatója júliusban

döntött a támogatás odaítélésérõl.
A benyújtott pályázat támogatási
szerzõdésének aláírására 2009.
szeptember 24-én került sor. Az
Egészségház kialakításával a mai
igényeket kielégítõ, sokrétû szol-
gáltatást biztosító komplexum jött
létre. Az udvarban parkolóhelye-
ket alakítottak ki, és megtörtént az
épület teljes körû akadálymentesí-
tése. Tárnok Ferenc a Városfej-
lesztési Osztály vezetõje a beruhá-
zás történetét foglalta össze, majd
a történelmi egyházak képviselõi
megszentelték és megáldották az
épületet. Az avatási ünnepség a
kiskanizsai iskola tanulóinak mû-
sorával zárult.

B.E.

FFeellaavvaattttáákk aa kkiisskkaanniizzssaaii EEggéésszzsséégghháázzaatt

35.qxd  2010.10.22.  9:54  Page 1



Október 6-án két helyszínen
emlékezhettek meg az érdek-
lõdõk a nemzeti gyásznap alkal-
mából. Délelõtt a rossz idõjárás
miatt a Vasemberházba szorul-
tak a résztvevõk.

– Október hatodika van, az Ara-
di vértanúk napja, mely 2001 óta
egyben nemzeti gyásznapunk is –
hangsúlyozta Cseresnyés Péter
polgármester, majd így folytatta: –
Hagyományainknak megfelelõen
idén is itt, az Aradi udvar közelé-
ben emlékezünk az 1848-49-es ese-
ményekre, a szabadságharc vala-
mennyi, többségében névtelen hõsi
halottjára, s hajtunk fejet az 1849.
október 6-án, Aradon mártírhalált
halt 13 hõs, illetve a pesten kivég-
zett akkori miniszterelnök, Batt-
hyány Lajos emléke elõtt. Ünnepe-
ink mindig olyanok, amilyenné mi,
az ünneplõk formáljuk. A mainak
meghittnek, magasztosnak, erõt
sugárzónak és lelkeket megérintõ-
nek kell lennie. Ez azonban akkor
érhetõ el, ha az emlékezõk tudják,
értik, átérzik, mi miért történt. Az
1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc idején sok, különféle nem-
zetiséghez tartozó ember döntött
úgy, hogy harcolnak egy nemze-
tért, egy nemzet szabadságáért,
egy nemzeti egységért a Kárpát
medencében. Összefogtak annak
érdekében, hogy évszázados elnyo-
más, politikai függés után segítsék
a sorsuk irányítását saját kezébe
venni akaró magyarokat céljaik
megvalósításában. A magyarokon
kívül voltak közöttük hazai örmé-
nyek, szerbek, osztrákok, horvátok,

németek. Rájuk emlékezve és az ál-
taluk kijelölt utat követve azt
mondhatjuk, hogy a nemzeti össze-
fogás számunkra olyan érték, ami-
ért ma is meg kell tennünk min-
dent. Tudjuk, hogy az értékek, a
követésre érdemes szándékok, az
igaz ügyért való küzdelem, és nem
a napi érdekek határozzák meg,
mikor, hogyan lehet szolgálni he-
lyesen a nemzetet. Így gondolták
ezt az aradi vértanúk is valameny-
nyien. Igazságért, eszméikért vál-
laltak mártírhalált, ami máig ható
példa, s ami arra figyelmeztet,
hogy a közös föld, hit, hagyomá-
nyok, az egységes nemzet igazsá-
gát akkor is szolgálni kell, ha a fel-
adat nehéz, vagy lehetetlennek tû-
nik. S ugyanígy gondolták ezt a 48-
49-es szabadságharc katonái is,
valamennyien. Mert tudták, össze-
fogás nélkül, s ha kell, hát önfelál-
dozás nélkül nem megy! Hittek ab-
ban, hogy kellõ akarattal, kitartás-
sal, elszántsággal, összefogással
elérik céljukat. A végsõkig küzdöt-
tek az igazságukért, eszméikért.
Gondoljuk csak végig, kik is voltak

õk? – tette fel a kérdést a pol-
gármester, amit meg is válaszolt: –
Katonák, akik a fegyelmet, a harc-
tereken kiérdemelt dicsõséget tar-
tották fontosnak életük során. Em-
berek, akik a magyar szabadság-
harc hívó szavára katonai tudásu-
kat adták azért, hogy Magyaror-
szág szabad és független legyen.

Õk azok, akik végigharcolták a
szabadságharc csatáit, vezették
csapataik embereit keményen
küzdve, mert hittek abban, hogy
gyõzhetnek. Életük azzal zárult,
hogy rajtuk mutattak a megfélemlí-
téshez példát a megtorlásra. Meg-
haltak, mert tartották esküjüket,
amelyet a magyar kormányra, a
magyar alkotmányra tettek. Õk
azok, akik elmenekülhettek volna,
amikor már tudható volt a vég,
hátrahagyva a hozzájuk beosztott
katonákat, mégsem tették. Olyan
hõsök õk, akiket Magyarország
történelmében csakis vérvörös be-
tûkkel lehet írni, mert a vérüket ál-
dozták ezért az országért. Nézzük
csak az akkori eseményeket! –
szólította fel hallgatóságát Cseres-
nyés Péter. – A magyar seregek
nem bírtak a túlerõvel, 1849 au-
gusztusában már az ország kilenc-
tized része az ellenség kezébe ke-
rült. A túlerõ háromszoros volt. Az
elfáradt, lerongyolódott honvéd-
csapatokat felfegyverzett, elsöprõ
fölényben lévõ császári csapatok
fogták közre, míg végül 1849. au-

gusztus 13-án a magyar seregek
Világosnál letették a fegyvert. A
szabadságharc elbukott. Sok volt
az áldozat, de a Habsburgoknak ez
nem volt elég, jött a megtorlás
napja. A cél az volt, hogy a magyar
nép súlyos megbüntetésével elret-
tentsék a birodalom többi népét.
Ezért Ferenc József teljhatalmat

adott a kegyetlenkedésérõl hírhedt
Haynau tábornoknak, aki augusz-
tus 25-én százával írta alá az ítéle-
teket: kire halált mért ki, kire sú-
lyos, sokéves várfogságot. Haynau
valószínûleg már ekkor tudta,
hogy az elsõ felelõs magyar kor-
mány miniszterelnökét, Batthyány
Lajost és a tizenhárom – szerinte –
lázadó katonai vezetõt kivégezteti.
Ennek tükrében hozta meg a had-
bíróság a döntést 1849. szeptem-
ber 26-án. Felségsértés címén ki-
lenc tábornokot kötél-, négyet go-
lyó általi halálra ítélt, az ítélet
végrehajtását pedig október 6-ára,
a bécsi forradalom évfordulójára
tûzték ki.  Eljött október hatodika
hajnala: Pesten Batthyány nem en-
gedte, hogy bekössék a szemét, és
maga vezényelt tüzet a katonák-
nak. Õt egyébként csak 1870. júni-
us 9-én temethették el nyilvános
tiszteletadással, majd 1874. május
26-án helyezték örök nyugalomra
a Kerepesi temetõben. Ugyancsak
október 6-án, Aradon is megtör-
tént a 13 honvédtábornok kivégzé-
se. Lõpor és golyó általi halált
halt: Lázár Vilmos, Dessewffy
Arisztid, Schweidel József és Kiss
Ernõ. A többiekre kötél általi halál
várt, sorban egymás után: õk
Poeltenberg Jenõ, Török Ignác,
Lahner György, Nagysándor Jó-
zsef, Knézich Károly, Aulich Lajos,
Leiningen-Westerburg Károly,
Damjanich János, végül gróf Vé-
csey Károly. A holttesteket elret-
tentésül estig még a bitófán hagy-
ták, de ezzel elrettentés helyett an-
nak éppen az ellenkezõ hatást ér-
ték el, mert a kivégzés helye való-
ságos búcsújáró hellyé lett. A
tizenhárom tábornok Aradon és
Batthyány Lajos Pesten emberfe-
letti bátorsággal viselte a halált.
Bár a szabadságharc bukása után
a teljes terror jegyében a vérta-
núkról említést sem lehetett tenni,
titokban annál többet beszéltek ró-
la. Ma már tudjuk, hogy a vérta-
núk nem 13-an, hanem lényegesen
többen voltak. Csak néhányat em-
lítve a hõsök közül: 1849. augusz-
tus 22-én Ormay Auffenberg Nor-
bert ezredest felakasztották. Kazin-
czy Lajos ezredest október 5-én fõ-
be lõtték, és 1850. február 19-én
kivégezték Ludwig Hank bécsi hír-
lapírót, és lehetne még sorolni a
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bosszú áldozatainak nevét. Az Or-
bán-kormány 2001-ben kormány-
rendeletben nyilvánította október
6-át nemzeti gyásznappá. De mi,
akik évrõl-évre eljövünk ide emlé-
kezni ezen a napon, tudjuk, ez a
nap nem csak a gyászé. Tudjuk, a
történelem 161 esztendõvel ezelõt-
ti eseményei egyben követendõ
példát is mutatnak nekünk haza-
szeretetbõl, emberfeletti küzdeni
tudásból, elszántságból, bajtársi-
asságból, összefogásból. Példát
mutatnak nekünk abban, hogy él-
hetnek emberek akár több száz ki-
lométernyi távolságban egymástól,
lehetnek akár más-más nemzetek
fiai, ha van hitük, ha a céljaik kö-
zösek, annak elérése érdekében
utolsó leheletükig képesek az ösz-
szefogásra, az együttmûködésre. 

Végül Cseresnyés Péter szemé-
lyes hangvételû kívánsággal fejezte
be beszédét: Az aradi vértanúkra

történõ emlékezés, az akkor mutatott
történelmi példa hagyjon nyomot
lelkünkben és mutatkozzék meg min-
dennapi cselekedeteinkben. Emléke-
zetünkben õrizzük meg Damjanich
tábornok imájának gondolatát: „Ol-
talmazd meg, Mindenható, az én kü-
lönben is szerencsétlen hazámat a
további veszedelemtõl”. 

A Szózat elhangzása után a kö-
zönség az Aradi udvarba vonult,
ahol a városvezetés, a pártok, civil
szervezetek, intézmények vezetõi
koszorút helyeztek el a szoborcso-
portnál.

A kellemetlen idõjárás miatt a
Hevesi Sándor Általános Iskola
tornatermében folytatódott az ok-
tóber 6-ikai megemlékezés a dél-
után folyamán, amelyen Cseres-

nyés Péter mondott beszédet a hu-
szárok és az ünneplõbe öltözött di-
ákok, pedagógusok elõtt. 

A Himnusz dallamai zengték
be a Hevesi iskola tornatermét
október 6-án délután, majd az
1848-49-es szabadságharc áldo-

zataira, az 1849. október 6-án
kivégzett tizenhárom aradi vér-
tanúra, valamint gróf Battyhány
Lajosra, az elsõ felelõs magyar
kormány miniszterelnökére em-
lékeztek az iskola diákjai. A
Felszállott a páva kezdetû nép-
dalunk eléneklése után versek-
kel idézték meg a hõsök emlé-
két a gyerekek, majd Cseres-
nyés Péter kezdte meg ünnepi
beszédét:

„Emlékezni gyûlünk össze min-
den év októberének elején azokra,
akik szülõföldjükért, vagy épp vá-
lasztott hazájukért, Magyaror-
szágért haltak meg százhatvanegy
évvel ezelõtt. Évrõl évre október 6-
án emlékezünk a szabadságharc
hõseire, áldozataira, valamint a
kivégzett tizenhárom tábornokra.
Haynau 1849 december elsején
utasítást adott ki, amelyben arról
rendelkezett, hogy mindenki, aki
1848 október 3-a után forradalmi
cselekményekben vett részt, jelent-
kezzen a kerületi katonai parancs-

nokságon. Minden magasabb ran-
gú honvéd hadbíróság elé került.
Az ítéletek a megfélemlítést szol-
gálták. A honvéd sereg huszonöt-
harminc százalékát besorozták a
császári-királyi hadseregbe. A már
augusztusban megkezdõdött kivég-
zések folytatódtak. A megtorlásnak
és a kivégzésnek a híre eljutott Eu-
rópa népeihez, nagy felháborodás
és tiltakozás miatt Haynau nem
tudta teljesíteni bosszúját, de így is
több mint száz halálos ítéletet haj-
tott végre 1850. tavaszáig. A meg-
torlás legerõsebb és legmegdöb-
bentõbb hulláma 1849. október 6-
án kezdõdött. Ezen a napon végez-
ték ki Pesten gróf Batthyány Lajos
miniszterelnököt, valamint Arad
városában a tizenhárom vértanút.
A kivégzett mártírok között volt
gróf, nemesember és polgár, egy-
ben azonban mindenki azonos né-
zeteket vallott, abban, hogy eskü-
jüket, melyet a magyar alkotmány-
ra tettek, még az uralkodóval
szemben is kötelezõnek tartották.
Tisztelt ünneplõk! A miniszterelnök
és az aradi tizenhárom kivégzését
nem véletlenül idõzítették október
6-ára. Egy évvel korábban ezen a
napon végeztek a bécsiek Latour
hadügyminiszterrel, ezért Haynau
emlékeztetõül és megtorlásként je-
lölte ki ezt a napot a kivégzésekre.
Emlékezzünk tehát az e napon ki-
végzett mártírokra! Gróf Batthy -
ány Lajos kivégzése szimbolikus
volt, hiszen ezzel kívánták elpusz-
títani  a magyar függetlenség
gondolatát is. Tisztelt emlékezõk!
Október 6-án emlékezünk és ün-
neplünk. Ünneplünk is, mert a be-
csület és a hazaszeretet magasz-
tos érzését is örökül hagyták ne-
künk az október 6-án kivégzett
mártírok, és azt üzenték, hogy a
hazáért érdemes a legnagyobb ál-
dozatot is meghozni.”

B.E. - Z.A.

MMaaggyyaarroorrsszzáággéérrtt 
hhaallttaakk mmeegg 
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‘56
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata nevében tisztelet-
tel meghívom Önt 2010. október
23-án,  az 1956-os forradalom 54.
és a Magyar Köztársaság kikiáltá-
sának 21. évfordulója alkalmából
szervezett ünnepi rendezvényekre
Cseresnyés Péter polgármester

PROGRAM
Október 23.

Deák tér

8.30 A Kanizsa Fúvós Egyesü-
let Zenekarának ünnepi térze-
néje. Vezényel: Ámon István
karnagy.
8.45 Ünnepélyes zászlófelvo-
nás. Közremûködnek: a Kani-
zsa Lovasklub Hagyományõrzõ
Huszárjai és a Történelmi Vité-
zi Rend Nagykanizsai Had-
nagysága.

'56-os Emlékkert

9.00 Koszorúzás az 1956-os
forradalom és szabadságharc
hõseinek emlékmûvénél és a
kopjafánál, valamint Orbán
Nándor emléktáblájánál.

Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ

10.00 Emlékmûsor az 1956-os
forradalom és szabadságharc
hõseinek tiszteletére. Emlékbe-
szédet mond: Cseresnyés Péter
polgármester.
A fiú naplójából – a Thúry
György Kereskedelmi, Vendég-
látó és Idegenforgalmi Szakkép-
zõ Iskola diákjainak elõadása.
Az elõadást rendezte: Bali Judit

Kossuth tér

18.00 Fáklyás emlékezõ séta
Útvonal: Kórház-kápolna; '56-
os Emlékkert, Erzsébet tér, De-
ák tér

Kérjük, hogy koszorúzási szán-
dékukat 2010. október 21-én 16
óráig szíveskedjenek jelezni  az
500-779-es, illetve a 310-465-
ös telefonszámon.
Az a szervezet, amely nem je-
lenti be elõre koszorúzási szán-
dékát, a koszorúzási ünnepség
végén kap lehetõséget a kegye-
let virágainak elhelyezésére.
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Még szeptember elején Mózes úr
a Fidesz elmúlt nyolc évérõl szólva a
legnagyobb ellenzéki párt halálos
szorításáról írt.  A volt tanácselnök
autonóm ember, egy hónapra rá már
úgy látja,  „most látunk az eddigiek-
nél következetesebb kormányzati tö-
rekvéseket (…) a piac teljes liberali-
zációjával, a bankok mohóságával
szemben”.

Sajnálom, hogy nem az önkor-
mányzati választás elõtt jelent
meg levele. Akkor talán azok, akik
számára még mindig tekintély volt
tanácselnökünk, elgondolkoztak
volna. Akkor talán nem kapott
volna kettõ-kettõ és félezer szava-
zatot városunkban az MSZP-
MSZDP választási szövetség.

Az országos és a kanizsai ered-
mény azonban azt mutatja, ha a
jelenlegi ellenzéki pártok még
nem is, volt választóik zöme vá-
laszolt a kormány kinyújtott,
nemzeti egységet ajánló kezére.
Még azok is, akik nem mentek el.
Orbán Viktor mondatával: „az tud
befolyást gyakorolni a dolgokra,
aki él a lehetõséggel, vagyis részt
vesz a választáson. Aki nem megy
el, az a többiekre bízza a döntést.
A többiekre bízza, vagyis elfogad-
ja a többiek döntését. Ez pedig
számunkra, a magyar kormány
számára azt jelenti, hogy aki el-
ment, felhatalmazást adott, aki
otthon maradt, engedélyt adott a
munkánk folytatására. Magyaror-
szág átlépte saját árnyékát, hiszen
immár nemcsak abban elszánt és
egységes, hogy merre ne menjünk,
hanem abban is, hogy merre men-
jünk. Mindannyian jól tudjuk, ked-
ves Barátaim, tisztelt Hölgyeim és
Uraim, hogy a neheze most követ-
kezik. Most már tudjuk, mit aka-
runk, de végig is kell csinálni. Eh-
hez mindenkire szükség lesz. Szük-
ség lesz Nagykanizsára és Szol-
nokra, Aggtelekre és Kozármis-
lenyre. Nem érdemes áltatni ma-
gunkat, nehéz lesz, és biztosan
lesznek pillanatok, amikor úgy
érezzük, nem sikerül, kicsúszik a
kezünkbõl, de bírni kell, és muszáj
kitartani. Egy valamiben Magyar-
ország biztos lehet. Bármi lesz,
bárhogy is történjen, de mi szeré-
nyen, alázattal, de a végsõkig ki fo-
gunk tartani, végig fogjuk csinál-
ni.”

Papp János

SSzzaabbaadd vvéélleemméénnyy::
SSzzüükksséégg lleesszz
NNaaggyykkaanniizzssáárraa 

Falunapot, szüreti felvonulást
és Mindenki Háza újraszentelést
is tartottak Miklósfán. A nap bõ-
velkedett programokban, így
táncbemutatók, kézmûves foglal-
kozások és a bordalnokok elõadá-
sa szórakoztatta a miklósfaiakat.

Dömötörffy Sándor, a Miklósfai
Mûvelõdési és Városszépítõ Egye-
sületének elnöke elmondta, húsz év-
vel ezelõtt társadalmi összefogással,
a helyi vállalkozók és a városrész
lakóinak közös segítségével sikerült
megépíteni az intézményt, amely
azóta számos kulturális és közössé-
gi rendezvény helyszíne.

– Annak idején csak az volt a cél
a ház megépítésénél, hogy az épü-
let ellássa funkcióját, a minõségi
szempontok teljesen háttérbe szo-
rultak. Ezt a hiányt pótoltuk a tel-
jes felújítással, amely magába fog-
lalja a parkosítást, külsõ-belsõ át-
festést, a központi fûtés megoldá-
sát, presszó kialakítását, járólapo-
zást, valamint az irodahelyiségek
rendbetételét. Az önkormányzattól
nyolc millió forintot kaptunk, en-
nek megközelítõleg a kétszeresét
kellett még ráfordítanunk a mun-
kálatokra. Mûvelõdési házként is
mûködik a Mindenki Háza, itt ka-
pott helyet a Kertbarát Kör, Nyug-
díjas Klub és az Ifjúsági Klub, va-
lamint tervezzük egy Baba-Mama

Klub megszervezését is. A tervezett
Szentendrei Edgár-szobor felava-
tása sajnos elmarad a mai napon a
szobrászmûvész betegsége miatt,
november elsejére tervezzük az
esemény pótlását.

Lovak dobogása töltötte be Mik-
lósfa utcáit, a szüreti felvonulás
szekereinek utasai nem fukarkod-
tak a nótázással és a borosflaskát
sem irigyelték senkitõl. A kocsma
elõtt szállt le a kisbíró és harsogva
tette közhírré a nap programjait, a
vidám bevezetõ utáni mazsorett-
bemutatót pedig sokan házaik abla-
kából nézték végig. Kis késéssel

ugyan, de Bojtor Róbert miklósfai
pap házszentelése után megkez-
dõdtek a falunapi programok. Fel-
léptek kanizsa bordalnokai, a surdi
Szangria Tánccsoport, a Liszói
Tánccsoport, este volt tombolasor-
solás, és élõzenés bálon mulatha-
tott a falu lakossága. Egész nap
fonhattak, szõhettek, vagy épp hul-
ladék anyagból játékokat készíthet-
tek a kreatív tevékenységre vá-
gyók, a kirakodó vásáron pedig
foltvarró munkák és mázas edé-
nyek közül lehetett válogatni.

Z.A.

HHáázzaavvaattóó ffaalluunnaappppaall

Az inkubátorház az induló kisvál-
lalkozások kezdeti támogatásával jött
létre és a piacra jutásukat segíti szol-
gáltatásaival. Az inkubátorház
ugyanis olyan vállalkozásfejlesztés,
amely az elsõ, de legnagyobb lépcsõ-

fokát jelenti a vállalkozás indítása és
fejlõdõképes fenntartása között. A fó-
rumon Kámán László vezérigazgató
többek között elmondta, a házat úgy
építették meg, hogy energiatakaréko-
sabb, mint bármely más épület a vá-

rosban. Az elsõ hónapokban ötven
százalékos kihasználtsággal fog mû-
ködni.  A jelenlegi adatok alapján ti-
zenöt kisvállalkozás kezdi meg a
munkáját az épületben. A beruházás-
ról Mihovics Zoltán projektmene-
dzser adott átfogó képet. A pályázati
lehetõség nem adódott könnyen, –
hangsúlyozta –, nem is elsõre nyerte
meg a város a pályázatot. 2007. de-
cemberében volt arra lehetõség, hogy
nyolcvan százalékos támogatással
366 millió forintot sikerült a városnak
megszerezni a fejlesztésre, s így elin-
dulhatott az elõkészítés, a volt Gábor
laktanya 5. számú legénységi épüle-
tének átalakítása. A tervek szerint a
mûszaki átadást követõen már no-
vemberben beköltözhetnek a kisvál-
lalkozók. Az épület a Buda Ernõ utca
megnyitásával a régi 7-es felõl is
megközelíthetõ lesz. A fórumon a le-
endõ betelepülõk tájékoztatást kaptak
az alapszolgáltatások mellett az emelt
szintû szolgáltatásokról is, végül
megtekintették az új az épületet.

B.E.

NNoovveemmbbeerrttõõll vváárrjjaa llaakkóóiitt aazz iinnkkuubbááttoorrhháázz

Hamarosan átadják az Ipari Park és Logisztikai Központban lévõ
új Inkubátorházat. A közgyûlési határozat alapján megépült létesít-
mény üzemeltetõje, a Vagyongazdálkodási Zrt. vállalkozói fórumra
hívta az érdeklõdõket, ahol a résztvevõk megismerkedhettek a köz-
pont tevékenységével, a bérleti lehetõségekkel. 
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Lehet-e ennél nagyobb elisme-
rés egy mûvész számára? Ahogy
lehullott a lepel a szoborról,
szépségén meglepõdött kisisko-
lások sikkantása hallatszott. Az
el nem fojtott érzelmek órája volt
ez a péntek koradélután. Öröm-
tõl könnyes szemek. Hála. – Be-
széljen helyettem a szobor! –
mondta a megrendült mûvész. A
Mamma Bella szobor október 8-i
avatásáról tudósítunk a nagyka-
nizsai Piarista Iskola udvaráról.

Az 1,8 méter magas, a nagykapu
tengelyében a Sugár útra nézõen
felállított bronzszobor elnevezése
Pirrotti Szent Pompiliusztól szár-
mazik, aki félelem nélküli szeretet-
tel emlegette az isteni személyeket
is. Az Atyaistent édes jó apjának,
Krisztust kedves testvérének, a
Szentlelket pedig galambocskájá-
nak hívta. Kligl Sándor Prima
Primissima- és Magyar Örökség
Díjas szobrászmûvész Máriát a kis
Jézussal ábrázoló alkotásának ava-
tása annak az ünnepségsorozatnak
volt a záróeseménye, amelynek ke-
retében Pirrotti Szent Pompiliusz
születésének 300. évfordulójáról
emlékeztek meg városunkban. Ma-

gyarok Nagyasszonya ünnepén
Vereb Zsolt igazgató atya a szobor
létrehozásának szándékára emléke-
zett, a házasságig megõrzött tiszta-
ságra és az édesanyai hivatásra se-
gítse növendékeiket ez a jelenlét.
Az alkotó kiválasztásában elsõren-
dû szempont a hitelesség volt. Aki-
nek szobrai visszatükröznek vala-
mit a láthatatlan valóságokból. Az
iskola elõzõ igazgatója, a kanizsai
születésû Perendy atya olvasta fel a
tanítórend tartományfõnökének,
Urbán Józsefnek erre az alkalomra
küldött levelét. A provinciális Szent

Ágostont idézve Mária hitét állítot-
ta a kanizsaiak elé. Õ az Igazságot,
Krisztust elõbb fogadta lelkébe,
mint méhébe. Kligl Sándor szob-
rászmûvész megvallotta: évtizedek
óta várt erre a megrendelésre, min-
dig szeretett volna egy Szûzanya
szobrot készíteni. – Az ilyenhez
életben kell maradni! – fejezte ki
magát az 1945-ben született mû-
vész. Alkotótársa, Radványi György
építészmérnök a szobortalapzat hét
lépcsõjének és az alatta csordogáló
víznek szimbolikájáról szólt, meg-
köszönte a helybeli kivitelezõk pre-

cíz munkáját, s bejelentette: – A
Madonna megérkezett Nagykani-
zsára! Ekkor következett a már em-
lített leleplezés, egy végzõs lány és
fiú kezétõl. Az áldás szolgálatát az
evangélikus lelkészasszony, Demé-
né Smidéliusz Katalin és Perendy
László piarista végezte. Elõbbi a
Boldogságos Szûz hálaénekére, a
Magnificatra alapozta bibliai mély-
ségû imádságos gondolatait. Az
utóbbi az egyház õsi imáját mond-
ta: – Kérünk, áldd meg ezt a szob-
rot, amelyet a Boldogságos Szûz
Máriának, a mi Urunk Jézus Krisz-
tus Anyjának tiszteletére és emléke-
zetére készítettünk. Add kegyelme-
det, hogy aki ez elõtt a szobor elõtt
a Boldogságos Szüzet könyörögve
kéri és tiszteli, az õ érdemeiért
nyerjen oltalmat a földön, és örök
dicsõséget a mennyben. Krisztus, a
mi Urunk által.

Befejezésül Vereb Zsolt igazga-
tó atya mondott köszönetet min-
denkinek. Az Úristen után az alko-
tóknak, a kivitelezõknek, a szép-
számú adományozónak, a szobor
felállításának képeit megörökítõ
oklevelet nyújtva át. Elnézve csön-
des mosolyát, ahogy a mások örö-
mének örült, alighanem ezért a
szoborért a megálmodót is megil-
leti a köszönet.

P.J.

AA SSzzééppssééggeess AAnnyyááccsskkaa vvoonnzzáássáábbaann 
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Így többek közt a lendvai Haj-
nal Mûvelõdési Egyesületen be-
lül mûködõ Gyertyánosi Népdal-
kört Gyertyános faluból. A helyi
rendezvényeken kívül több ma-

gyarországi és szlovéniai ven-
dégszereplés áll mögöttük. Rend-
szeres szereplõi a népdalköri mi-
nõsítéseknek, népzenei találko-
zóknak, aratóversenyeknek, és

egy kiemelt rendezvénynek, a
lendvai szüretnek. Céljuk a mu-
ravidéki magyar népdalkultúra
megõrzése és ápolása. Meghívást
kapott a Göcsej Szíve Dalkör
Nováról, a Zalaszentbalázsi Fel-
nõtt Népdalkör, valamint a Fitye-
házát képviselõ Fityeházi Ha-
gyományõrzõ Népdalkör. Mint
hagyományõrzõk, elsõsorban a
horvát dalokat szeretnék megis-
mertetni és megszerettetni a fia-
talokkal, hogy a gyönyörû dalok
továbbéljenek a faluban. Magyar
népdalokat is örömmel énekel-
nek ha magyar nyelvû a hallgató-
ság, de mindig szerepel elõadá-
sukban egy-két horvát népdal. A
megyei és országos népdalverse-
nyeken bronz, ezüst és területi I.
helyezést tudhatnak magukénak.
A mostani találkozóra magyar
nótával, csárdásokkal készültek.
A mûsorban két helyi versmon-
dónak is lehetõséget adtak a be-
mutatkozásra. Mint ahogyan a
szervezõ népdalkör mûvészeti
vezetõje, Hajgató Rita fogalma-

zott, fontosnak tartják a helyi te-
hetséges fiatalok felkarolását és
bevonását a kulturális életbe:
Varga Döníz és Roósz Péter szá-
mos vers- és prózamondó ver-
seny díjazottja. Az intézmény
elõcsarnokába lépve fityeházi
népviseletbe öltöztetett babák fo-
gadták a közönséget. Az Árvács-
ka Dalkör által elõadott dalokból
kiderült, mennyire fontos szá-
mukra Kiskanizsa, és milyen
szép helyen terül el. De ugyan-
olyan fontos számukra az árvács-
ka is, ami nemcsak szép virág,
hanem sok embernek ad munka-
lehetõséget. Az együttes célja:
feléleszteni és ápolni Kiskanizsa
népi hagyományait és dalkultúrá-
ját. Repertoárjukban zalai nép-
dalok szerepeltek Vajda József és
Horváth Károly gyûjtésébõl. A
dalkör ez év májusában Gellén-
házán, a 15. Térségi népzenei mi-
nõsítésen Kiváló Fokozatot ért
el. 

B.E.

EEggyymmááss öörröömméérree iiss nnóóttáázzttaakk KKiisskkaanniizzssáánn

Népdalkörök találkoztak szombat délután a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Házban. Az önkormányzathoz benyújtott sikeres pá-
lyázatnak köszönhetõen a Kiskanizsai Polgári Olvasókör Árvácska
Dalköre azokat a csoportokat hívta vendégségbe, akiknél õk is sze-
repeltek. 
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Kincseink címmel nyílt kiállí-
tás Herbály László és Herbályné
Szalánczy Ildikó természetfotói-
ból a Hevesi Sándor Általános Is-
kolában. A tárlat rendhagyó volt,
hiszen a fényképek kiállítása
mellett két diaporáma-vetítést is
prezentáltak az alkotók.

A házaspár már huszonnyolc éve
foglalkozik fotografálással, és mint
két megszállott, kutatják a természet
csodáinak apró részleteit, titkos üze-
neteit. A most nyílt kiállításon az el-
múlt öt év fotótermését tárják a nyil-
vánosság elé, összesen harminc ké-
pet, amelyek a világ számos részén,
így Amerikában, Afrikában, Európa
számos országában ellesett pillanato-
kat mutatnak be. Ez a fajta rögzítés
azonban cseppet sem dokumen-
tarista jellegû, hanem nagyon is
szubjektív, alkotó módon ragadja
meg a természet azon részleteit,
amelyek mellett nap mint nap, szem-
rebbenés nélkül elmegyünk. Nem
csak arról szólnak a fotók, hogy az
alkotók a kamera segítségével kime-

revítenek egy-egy látványt, hanem
mély gondolatiság tükrözõdik min-
den egyes kiemelt részletben. 

– Képeinkkel a természet kincseit
tolmácsoljuk a közönség felé, több-
nyire tájakat, madarakat és érdekes
természeti képzõdményeket rögzí-
tünk az optika segítségével. Tagjai
vagyunk a Nemzetközi Természetfo-
tós Egyesületnek, illetve mi alapítot-
tuk a Foto Natura Természetfotósok
Egyesületet. Számos versenyen in-
dultunk, legutóbb tavaly, a Vizek Éve
pályázaton nyertem elsõ helyezést
Bodrogzug címû képemmel, és a
Nemzetközi Természetfotós Verse-
nyen tájkép kategóriában is elsõk let-
tünk a férjemmel. – vallott magukról
Herbályné Szalánczy Ildikó.

A megnyitó után a Csehország-
ban díjat nyert diaporáma-vetítést
tekinthették meg a résztvevõk, ahol
több diát jelenítettek meg úgy, hogy
a képek egymásmellettisége, elsöté-
tedése, kivilágosodása, illetve
egyiknek a másikra való vetítése ad
ki egy történetet. A második vetítés
a Zsákmányolás címet viselte, és a

vadászmadarakat ábrázoló képek
egymásutániságából lassan kibonta-
kozott az üzenet, miszerint 2050-re
elfogynak a halak tengereinkbõl, ha
így folytatjuk kizsákmányolásukat.

A rendezvényen a Tungsram
Hevesi Sándor Versmondó Köré-
nek és a Honvéd Kaszinó Városi
Diákszínpadának tagjai is szere-
peltek, verseikkel a vizuális alko-
tásokat foglalták szavakba.

Z.A.

KKaanniizzssaa –– KKuullttúúrraa 2010. október 14.6

Ludvig Zoltán és fia, Ludvig
Dániel festõmûvészek képeibõl
nyílt kiállítás október 7-én a
Palini Általános Iskola galériá-
jában. A tárlaton szereplõ képek
kétféle stílust, kifejezésmódot
képviselnek, a huszonnyolc alko-
tás mégis harmonikusan illesz-
kedik egymáshoz. 

Az elsõ kiállítást nyitotta meg
Magyar Ferenc, a Palini Általános
Iskola igazgatója az intézmény ga-
lériájában, és hozzátette, szeretné-
nek hagyományt teremteni a tárlat-
szervezéssel. Pezsgõ közösségi

élet megteremtését tûzték ki célul,
ezért az iskola programjainak jó
része nyitott a nagyközönség elõtt.
Kiemelte, az iskola egyik feladata
az oktatás, melynek eredménye-
képpen a diákok boldogulni tud-
nak az életben, a másik küldetése
pedig a nevelés, méghozzá azért,
hogy kultúra iránt érdeklõdõ, mû-
vészetszeretõ emberek kerüljenek
ki az intézménybõl. 

– Ludvig Zoltán és Ludvig Dá-
niel, bár apa és fia, stílusuk telje-
sen eltérõ,  két különbözõ irányt
képvisel a mûvészetük. Ludvig
Zoiltán képeirõl elmondható, hogy

a festményeken látható dolgok
mintha csak úgy megteremtõdné-
nek , s bár történet nincsen, mégis
minden megfestett virág belsejé-
ben ott rejtõzködik a mese. – hang-
zott el dr. Kalmár Katalintól, aki a
Ludvig-család jó barátja, és pár
gondolattal összefoglalta a mûal-
kotások legmarkánsabb jegyeit. –
Míg Ludvig Zoltán a  képein  a sok
festékkel, színes ceruzákkal, térbe
is kijövõ felületeivel olyan összha-
tást képes produkálni, amely a ke-
letkezés mámorát, a virágok növe-
kedését ébreszti, addig Dániel a
képek megalkotásakor meleg föld-
színeket használ, melyek tükrözik
melegszívûségét, jólelkûségét is,
tehát inkább emberi tulajdonságo-
kat ragad meg a technikai kifeje-
zõeszközök segítségével.

– Fontosnak tartjuk a gyerekek
esztétikai nevelését, ezért volt egy
olyan küldetése a tárlatnak, hogy a
diákok „élõben” is találkozzanak
a képzõmûvészettel. Úgy gondo-
lom, hogy szükségük van az embe-
reknek egyfajta kapaszkodóra a
mindennapokban, ebben segíthet a
mûvészet. A fiammal mindketten
vegyes technikával dolgozunk, de
természetesen a saját utunkat jár-
juk. – foglalta össze Ludvig Zoltán
festõmûvész.

Z.A.
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Idén negyedik alkalommal ke-
rült megrendezésre a gyalogló
nap, melynek célja felhívni a fi-
gyelmet az egészségre, a környe-
zetre, az ember és a természet
kapcsolatára.  

Az eseményen lehetõség nyílt
vérnyomás, koleszterin és testzsír-
tömeg mérésre, valamint szabadon
kipróbálható volt a „Nordic Walk-
ing”.

A programot dr. Buzás Judit
Kistérségi Tiszti Fõorvos nyitotta
meg. Beszédében kihangsúlyozta
a gyaloglás és a tiszta levegõ fon-
tosságát a szervezetre, emellett a
nap folyamán többször hangzottak
el egészséges táplálkozással kap-
csolatos hasznos információk, táp-
lálkozási trendek, valamint a kü-
lönbözõ népcsoportok ételei. 

Kovács Gyula gyógynövény is-
mertetõt tartott, majd a program
részeként zsíros kenyeret és teát
fogyasztottak az érdeklõdõk.

A gyalogló napot minden év ok-
tóber elsõ hetében rendezik meg
az Idõsügyi tanács, a Zala Megyei
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szer-
vezete és a Nagykanizsai Civil
Kerekasztal Idõsügyi csoportja. 

N.Zs.

GGyyaallooggllóó
nnaapp aa
CCssóóttóónnááll

Egy sikeres pályázatnak kö-
szönhetõen Õszidõ címmel ba-
rátkozással, ismerkedéssel egy-
bekötött kulturális bemutatót
szervezett a Belvárosi Nyugdíjas
Klub.

A mûsorban fellépett Szlotta Haj-
nalka, a Gyöngyvirág Nyugdíjas
Tánccsoport, a VOKE Kodály Zoltán
Énekkar és a hagyományõrzõ MA-
MIK, Hölgyklub, Hikádi Vilmosné, a
Szepetneki Nyugdíjas Klub, a Tungs-
ram Klub Énekkara, a Szívbetegek
Klubja az Újudvari Nyugdíjas Klub
és Sulyokné Nagy Erzsébet. 

A színes és vidám összejövetel
elérte célját, új ismeretségek szö-
võdtek a klubok tagjai között.

B.E.

ÕÕsszziiddõõ
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a nyugdíjasok elhelyezésére
épült bérlakások bérletérõl szóló 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelete alapján
a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban  megüresedett 3 db ön-
kormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére.
Pályázatra kiírt lakások: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 16., 2. Nagy-
kanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 17. 3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2. 
A pályázat benyújtásának határideje:  2010. október 29. Helye: Polgármesteri Hi-
vatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100. A licitálás idõ-
pontja: 2010. november 3. (szerda) de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A bérlemény leírása: 
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 16.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 31 m2, szobaszáma:
1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított. Bérleti díja:
bérlakást leadó pályázó esetén 15.221 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizeten-
dõ díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és
az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 17.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma:
1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja:
bérlakást leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizeten-
dõ díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és
az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 37 m2, szobaszáma:
1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti
díja: bérlakást leadó pályázó esetén 17.316 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fi-
zetendõ díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, re-
zsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
A lakások megtekinthetõk: 2010. oktlóber 27. (szerda) 13.00-15.00 óráig. 
A pályázaton való részvétel feltételei. 1./ Személyi feltételek. Pályázhat mind-
azon nagykanizsai állandó lakhelyû nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagy-
kanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkor-

határ elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakás-
sal kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ ten-
ni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történõ licitálást el-
fogadja
2./ Egyéb feltételek. Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/,
aki/k/ pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati bérlakását té-
rítésmentesen a bérbeadó rendelkezésére bocsátja, aki városrendezési célból ki-
ürítendõ, illetve életveszély miatt lebontásra kerülõ önkormányzati lakás bérlõje,
és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.
Pályázni a  Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) átve-
hetõ PÁLYÁZATI LAP két példányban történõ kitöltésével lehet, melyen fel kell
tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatol-
va az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerü-
lõ önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bér-
leti díját, csatolva a bérleti szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén
annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyisége-
it, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést
nem küldünk. 
A licitálás szabályai. A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határ-
idõben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással
meghatalmazottja is képviselheti.
A licitálás induló összege: 
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 16. 2.100.000 Ft
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 17 2.000.000 Ft
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2. 2.200.000 Ft
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.

A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerzõdést a Nagykanizsa Va-
gyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve
önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követõ 15 napon belül. A
feljánlott adományt a kijelölést követõ 6 hónapon belül kell az önkormányzat
számlájára megfizetni.  
A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhetõ, tartási szerzõdés nem
köthetõ.

PPáállyyáázzaatt - nnyyuuggddííjjaasshháázz

A Nagycsaládosok Országos
Egyesülete, a fõvárosi Green-
Dependent Fenntartható Megol-
dások Egyesülete és a helyi
Nagycsaládosok Egyesülete szer-
vezésében nagykanizsai csalá-
dok is csatlakoztak a „Nagycsa-
lád – Kislábnyom” elnevezésû
országos kampányhoz. 

A program a családokat, azon
belül is a nagycsaládokat célozza
meg. A szervezõk a nagycsaládok
környezet-, klíma- és energiahasz-
nálati tudatosságát szeretné elõ-
mozdítani, mivel a családi környe-
zet, a háztartás az, ahol az összes
CO2 kibocsátás harminc százaléka
keletkezik, az összes energia fel-
használás negyven százaléka törté-
nik, s a következõ nemzedék, a
gyerekek a leginkább ránevelhetõk
a környezettudatos magatartásra. 

Horváth Tamás, az egyesület el-
nöke a környezetvédelmi program-
ról többek között elmondta: – A fõ-
városból érkezett elõadók magyar
és külföldi példák alapján különféle
hasznos praktikákkal is megismerte-
tik a szülõket. Az a célunk, hogy a
háztartások széndioxid kibocsátását

csökkentsük, s ezáltal egy szebb jö-
võképet mutassunk fel a gyermeke-
inknek. Igazából a zsebünkre is
megy, hiszen nem mindegy, mekkora
a háztartások energia-kibocsátása.
A nap során külön szerveztünk a
gyerekeknek egy kézmûves klubot,
ahol valójában szemétbõl, gyufás-
és papírdobozból, flakonból alko-
tunk játékokat, autópályát, várost.
Igyekszünk arra nevelni õket, hogy
nem kell megvenni a boltban az egy-
szer-kétszer használható mûanyag-
játékot, mert otthon is lehet készíte-
ni. Sok szemetet termelünk napja-
inkban. Arra azonban nem emlék-
szem, hogy nagyanyámnak lett vol-
na szemetes kukája. Mindent meg-
termelt és mindent hasznosított fa-
lun. 

Horváth Tamás, háromgyerme-
kes apa. Tizennyolc évesen köl-
tözött el Nagykanizsáról azzal az
elhatározással, hogy többet nem
akar ide visszakerülni. Húsz év
után mégis visszaköltözött Szé-
kesfehérvárról a feleségével.
Nagycsaládból származik, szülei
is egyesületi tagok voltak. 

– Miért fontos önnek a család? 
– A Nagycsaládosok Országos

Egyesületének egyik szlogenje,
hogy minden nagycsalád az elsõ
gyermekkel kezdõdik. Küldetésünk
nemcsak a három, vagy több gyer-
meket nevelõ családokhoz szól, ha-
nem a kevesebb gyereket vállalók-
hoz, sõt a fiatalokhoz is. Egy kicsit
vonzóvá szeretnénk tenni számuk-
ra a családot, a családi életet, a
házasságot. Az élet, a házasság
tisztelete, a jövõ generációjáért ér-
zett felelõsség, az apaság, anyagág
tisztelete mind fontos értékek. A
legalapvetõbb közösség, a társa-
dalom alapját képezõ család
olyanná tudja nevelni, szocializál-
ni a gyermekeket, hogy a társada-
lom hasznos tagjaivá váljanak. 

– Miért kell három gyermeket
vállalni?

– Rengeteg örömöt és biztonsá-
got adnak. A család tudja azt a biz-
tonságot megadni, amit más nem.
Ahová mindig hazamehet a gyer-

mek. Annak idején a szociális ter-
vezésben dolgoztam, és egy buda-
pesti kutatásba bevontuk a rászo-
rulókat. Kétfajta szegénycsoport
volt. A hajléktalanok, és akik nagy-
jából hasonló körülmények között
éltek, de mégsem váltak hajlékta-
lanná. Hogy mi volt ennek az oka?
A hajléktalanoknál nem volt meg
az a megtartó közösség, család,
vagy barátok, míg másoknál meg-
volt. Hazaköltözhetett a szüleihez,
vagy a gyermekeihez, amikor el-
vesztette a lakását, és nem került
az utcára. A család azért is fontos,
mert megtart. Van egy nagy ál-
munk, szeretnénk egy közös gon-
dolkodást elindítani a városban.
Novemberben, az egyesület meg-
alakulásának húsz éves évforduló-
ján egy fórumra, vagy konferenci-
ára szeretnénk meghívni a város
azon szereplõit, akik döntéshozói
pozícióban vannak. Addig is sze-
retnénk összegyûjteni az ötleteket,
és tenni is a nagycsaládosokért!

B.E.

KKöörrnnyyeezzeettttuuddaattoossaakk aa nnaaggyyccssaallááddoossookk

MAGYAR KÁRMENTÕ ALAP
A magyar kormány által a  vörösiszap tragédia áldozatainak 

javára, a helyreállításra létrehozott bankszámlaszámok:
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"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmûködve  ezennel kiírja
a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázatot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. 
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hát-
rányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik: a.) a 2010/2011. tanév-
ben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások; b.) felsõfokú diplomával nem
rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és
a 2011/2012. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû
(nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzés-
ben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben kívánnak részt
venni. 
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2011-ben elõ-
ször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2011/2012. tanévben ténylegesen megkezdik. 
Az ösztöndíj idõtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2011/2012. tanév elsõ féléve, keresztfél-
éves képzés esetén a 2011/2012. tanév második féléve. Az ösztöndíj-folyósítás
feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2010/2011. tanév el-
sõ 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 ösz-
töndíjra való jogosultságát elveszíti.
A pályázat kötelezõ mellékletei: 1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban
élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl. 2. Igazolás a pályázó és a vele egy
háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl, amely nem haladhatja
meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át, jelenleg 42.750 Ft-ot.
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: jövedelem igazolás
(APEH adónyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói kere-
setigazolás;), rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli segély folyó-
sításáról szóló határozat; elvált szülõk esetén jogerõs bírósági ítélet; fél/árvaság
esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány másolata; eltartott
testvérek iskolalátogatási igazolása; családi pótlék összegérõl igazolás; hatósá-
gi igazolás az egy háztartásban élõ személyekrõl.
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együttesen
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.
Apályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármes-
teri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által
aláírva, egy példányban kell benyújtani. (Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Erzsé-
bet tér 7. - Mûvelõdési és Sportosztály). A pályázat benyújtási határideje: 2010. októ-
ber 29. A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon a felhívásoknál.

BBuurrssaa HHuunnggaarriiccaa ““BB””

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttmû-
ködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási  hallgatók számára a
2010/2011. tanév második és a 2011/2012. tanév elsõ félévére vonatkozó-
an.

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendel-
kezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhet-
nek, akik a képzésre vonatkozó keretidõn belül, teljes idejû (nappali tago-
zatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, egy-
séges, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben folytatják ta-
nulmányaikat.Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást köve-
tõ tanulmányi félév (2010/2011. tanév második, illetve a 2011/2012. tan-
év elsõ féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2011. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszo-
nya a 2010/2011. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak.
Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pá-
lyázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
A pályázat kötelezõ mellékletei:
1. A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
3. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó
jövedelmérõl, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjmini-
mum 150%-át, jelenleg 42.750 Ft-ot.
3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:Jövedelem-iga-
zolás (APEH adónyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkálta-
tói keresetigazolás;), rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli
segély folyósításáról szóló határozat; elvált szülõk esetén jogerõs bírósági
ítélet; fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyít-
vány másolata; eltartott testvérek iskolalátogatási igazolása; családi pótlék
összegérõl igazolás; hatósági igazolás az egy háztartásban élõ személyek-
rõl.
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együttesen
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrla-
pon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. 
( Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.  - Mûvelõdési és Sportosz-
tály)
A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29.
A teljes pályázati kiírás a  www.nagykanizsa.hu honlapon a felhívásoknál.

BBuurrssaa HHuunnggaarriiccaa ““AA””

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városfejlesztési, Környezet-
védelmi és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák eltüntetésének
támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet szerinti ön-
kormányzatit támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2010. évben 500 000 Ft.
A pályázati kiírás és a pályázati adatlap kérhetõ Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási idõben
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 14.), vagy letölthetõ a
www.nagykanizsa.hu honlapról.
A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekbõl nyújtott támogatások át-
láthatóságától szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség,
illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és
csatolása.

Városi Fõépítész Nagykanizsa 

PPáállyyáázzaatt - ffaallffiirrkkáákk eellttüünntteettéésséérree

Bizzer András a 6. számú választókerület (Rózsa u. 14-tõl végig páros
házszámok, Rózsa u. 21-tõl végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 1-tõl
végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 2-12/C-ig páros házszámok,
Munkás utca 1-3/B-ig páratlan házszámok, Munkás utca 2-tõl végig páros
házszámok, Munkás 5-tõl végig páratlan házszámok) önkormányzati
képviselõje fogadóórát tart 2010. október 29-én 17 órakor a Hevesi Sándor
Általános Iskolában.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Férfitársaik hátrányos helyzetének csökkentése érdekében öt évvel
ezelõtt Férfinapot találtak ki a MOL Nyugdíjas Klub hölgytagjai. Bár
e helyi kezdeményezés nem terebélyesedett országos mozgalommá,
minden évben lelkes szervezõmunkába kezdenek az olajos menyecs-
kék, hogy örömet szerezzenek a klub hím tagjainak. A VOKE Kodály
Zoltán Mûvelõdési Házban közel hetven ünneplõ ruhába öltözött
molos-nyugdíjas ült a terített asztalokhoz. 

A mûvelõdési intézmény vezetése meglepetésként hastánc csoport
bemutatóval emelte az est fényét. A testet-lelket megérintõ tánc közben
az egykori munkatársi kapcsolatok, és az olajos szakma kedves törté-
netei is szóba kerültek. 
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati bérla-
kásokról szóló 42/2007. (IX.25.) számú helyi rendelete alapján, az alábbi
üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére: 

SZOCIÁLIS ÉS NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN:

Csere - önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyával rendelkezõk részére

1. Nagykanizsa, Eötvös tér 11. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 37 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 15.799 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: a cserélt lakás
bérleti szerzõdésével megegyezõ. A lakás megtekintésének idõpontja: 2010. ok-
tóber 19. 9.00-10.00 óráig

2. Nagykanizsa, Erdész u. 27. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 37 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata:
komfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Bérleti díj
összege: 19.168 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama:
a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ. A lakás megtekintésének idõ-
pontja: 2010. október 19. 13.00-14.00 óráig

3. Nagykanizsa, Fõ u. 9. II/I/9.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 24.462 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: a cserélt lakás
bérleti szerzõdésével megegyezõ. A lakás megtekintésének idõpontja: 2010. ok-
tóber 19. 9.15-10.15 óráig

4. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 2/C. I. em. 3.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Bérleti díj összege:
22.410 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: a cse-
rélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ. A lakás megtekintésének idõpontja:
2010. október 20. 10.00-11.00 óráig

Önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyával nem rendelkezõk részére

1. Nagykanizsa, Berzsenyi u. 14/B. V. em. 31.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
34188 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. 
A lakás megtekintésének idõpontja: 2010.október 20. 12.00-13.00 óráig
2. Nagykanizsa, Rózsa u. 22/A. IV. em. 14.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Bérleti díj összege:
22.734 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének idõpontja: 2010. október 20. 11.00-12.00 óráig
3. Nagykanizsa, Teleki u. 13/B. III. em. 11.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: össz-
komfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Bérleti díj
összege: 24.168 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtarta-
ma: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2010. október 20. 14.00-15.00 órá-
ig
4. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 7/A. VIII. em. 53.
A lakás alapterülete: 57 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Bérleti díj összege:
21.318 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének idõpontja: 2010. október 20. 15.00-16.00 óráig
5. Nagykanizsa, Csengery u. 88. I. em. 21.
A lakás alapterülete: 39 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege: 16.185 Ft. A
lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megte-
kintésének idõpontja: 2010. október 19. 13.00-14.00 óráig
6. Nagykanizsa, Csengery u. 88. II. em. 37.
A lakás alapterülete: 39 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege: 16.185 Ft. A
lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megte-
kintésének idõpontja: 2010. október 19. 14.00-15.00 óráig
7. Nagykanizsa, Csengery u. 117/15. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás

településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 13.886 Ft. A lakás állapo-
ta: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpont-
ja: 2010. október 21. 15.00-16.00 óráig
8. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/D/3.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 15.796
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2010. október 19. 15.00-16.00 óráig
9. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/7.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 15.796
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2010. október 20. 14.00-15.00 óráig
10. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/B/2.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: össz-
komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege:
15.796 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A
lakás megtekintésének idõpontja: 2010. október 20. 14.00-15.00 óráig
11. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/G/4.
A lakás alapterülete: 48 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 17.732
Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2010. október 20. 14.00-15.00 óráig
12. Nagykanizsa, Csengery u. 117/3. fsz. 10.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 12.314 Ft. A
lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás meg-
tekintésének idõpontja: 2010. október 20. 13.00-14.00 óráig
13. Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 50 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: félkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 10.000
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének idõpontja: 2010. október 20. 15.00-16.00 óráig
14. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/B/5.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám:  2 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 15.796
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2010. október 19. 15.00-16.00 óráig
15. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/B/6.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 15.796
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2010. október 19. 15.00-16.00 óráig

NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN:

Önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyával nem rendelkezõk részére

1. Nagykanizsa, Király u. 34. II. em. 3.
A lakás alapterülete: 113 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 61.472
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2010. október 19. 12.45-13.45 óráig. 

2. Nagykanizsa, Fõ u.  8. II. lh. II. em. 5.
A lakás alapterülete: 80 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 40.400 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2010. október 19. 10.30-11.30 óráig

3. Nagykanizsa, Fõ u.  8. I. lh. II. em. 14.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
39.168 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének idõpontja: 2010. október 19. 11.30-12.30 óráig

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. I. em. 100.) lehet benyújtani.  Pályázati nyomtatvány ugyan-
itt kapható!

Pályázatok benyújtásának határideje:  2010. október 29.

Önkormányzati bbérlakás sszociális éés nnem sszociális hhelyzet aalapján
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„Ha nem elég jók a képeid,
nem voltál elég közel”– ez az idé-
zet a magyar származású Robert
Capától származik, aki ugyan
fotóriporteri munkájára vonat-
koztatta a mondatot, de érvé-
nyes lehet bármilyen jellegû  fo-
tós tevékenységre is. A Kanizsa
Fotóklub tagjai arra törekednek
elsõsorban, hogy ne átlagos,
gyorsan elkészíthetõ képeket ké-
szítsenek, hanem csendes vizsgá-
lódással, a fotótémák körbejárá-
sával és a legjellegzetesebb rész-
letek kiragadásával alkossanak
maradandót a jövõ számára. Er-
rõl és általában a klub tevékeny-
ségérõl  beszélgettünk Molnár
Tibor fotóklub-vezetõvel és
Zágon László fotómûvésszel.

– Hogyan szervezõdött a Kani-
zsa Fotóklub, volt/van-e  meghatá-
rozó szervezõ elve, hitvallása a
klubnak, amihez igazodtak/igazod-
nak az alkotók?

– A Kanizsa Fotóklub 1956-ban
jött létre. Ebben az idõszakban sok
fotóklub alakult az országban, fõleg
Budapesten, de Zalaegerszegen és
Kanizsán is. A két város között
amúgy nagy volt a rivalizálás. A
legrégebbi tagunk Dröszler Vilmos,
1960-ban lett a tagja a Kanizsa Fo-
tóklubnak, és mind a mai napig tart-
ja a kapcsolatot velünk. A kezdetek-
kor többnyire orvosok, tanárok,
egyetemisták alkották a csapatot,
nem volt olyan heterogén a társa-
ság, mint ma. Ekkor még a Sugár
úton lévõ múzeumban volt a szék-
helyünk. Én 1961-tõl vagyok tag,
tizenhét évig vezettem a klubot,
utána Kotnyek István festõmûvész
vette át ezt a pozíciót. Aztán na-
gyon vegyes lett az összetétel, a ta-
gok között van grafikus, festõmû-

vész, nyugdíjas, kertész…Jelenleg
van hat-nyolc fotós, akik rendszere-
sen kiállítanak, de szervezünk kol-
lektív kiállításokat is. Nagyon jó a
csapat, nincs olyan hétfõ, hogy ne
találkoznánk. Nagyon örülök, hogy
sok fiatal van a klubban, csak buz-
dítani tudom õket. Azt sajnálom
csak, hogy a fiatal fotómûvészek
gyakran összekeverik a mûvészetet
a számítástechnikával, valamint
amikor olyanok kritizálnak, akik
valójában nem értenek a fotografá-
láshoz. Amúgy nagyon sok elõnye
van a digitális technikának,  csak
nemrég  ismerkedtem meg vele. Én
voltam az egyedüli az idõsek közül,
aki élt a modern technika elõnyei-
vel. Számomra a fekete-fehér fotó
az igazi, de úgy gondolom, hogy
csak az tud fekete-fehér képet al-
kotni, aki alaposan ismeri a színe-
ket. Amikor kiválasztjuk a hónap
képét, akkor soha nem az számít,
hogy ki csinálta a fotót, hanem  azt
nézzük, melyik a jó kép. Ehhez
azért azt is hozzátenném, hogy a fo-
tók alapján már azt is meg tudjuk
állapítani,  ki csinálta az adott fotót,
annyira jellegzetes egy-egy alkotó
stílusa. A mai fotómûvészetet ke-
ményen bíráljuk, mert az alkotók
többnyire nem követik a klasszikus
elemeket, a kompozíciók teljesen
felborulnak, a fény-árnyék, a színek
nem harmonizálnak egymással. A
demokratizmus nehézzé tette a fo-
tózást, mert tulajdonképpen min-
dent szabad, ráadásul sokszor csak
az anyagiakról szól minden – fogal-
mazott Zágon László.

– Mit vár el a fotóklub a tagjai-
tól, van-e valamilyen rendezõ elv,
ami szerint szervezõdik ez a közös-
ség?

– Különösebben nincs szigorú
értelemben vett elvárás a tagokkal

szemben, még azt sem követeljük
meg, hogy mindenkinek legyen
fényképezõje – veszi át a szót
Molnár Tibor. – Van olyan tagunk,
akinek nincs is gépe, mégis eljön,
leül, és hasznos tapasztalatokat
szerez a többiekkel folytatott be-
szélgetések során. Eszközöket
nem tudunk biztosítani a fotózás-
hoz, de tanácsokat adhatunk a kép-
alkotással vagy a gépvásárlással
kapcsolatban. Természetesen nem
nézünk le senkit amiatt, ha csak
egy kompakt fényképezõgépe van,
nem kikötés, hogy csúcskategóriás
géppel rendelkezzen a fotós. Úgy-
sem a géptõl, inkább az embertõl

függ, hogy milyen lesz a kép. Ha
valakinek már van egy kis gépe és
ráérez a fotózás ízére, idõvel úgyis
rájön, hogy a kompaktnak korlátai
vannak, így érdemes gyûjteni egy
kicsit, és késõbb beruházni egy ko-
molyabb eszközre. 

– Hány tagja van a klubnak? 
– Körülbelül harmincan va-

gyunk, de folyamatosan bõvül a
csapat. Nemrég csatlakozott hoz-
zánk Újhelyi Zsolt, aki elsõsorban
analóg technikával dolgozik, és azt
vallja, amíg be lehet szerezni az
ehhez szükséges eszközöket, nem
is vált át digitálisra. Nem hirdetjük
magunkat, de örülünk az érdeklõ-
dõknek, és az a jó, ha minél többen
részt vesznek egy-egy fotótúrán. 

– Az analóg vagy a digitális
technikát részesítik elõnyben a ta-
gok?

– Természetesen van, aki hasz-
nálja még a régi technikát, én is
csak két hónapja álltam rá a digitá-
lisra. Melega István, Hegedûs Ottó
és Kotnyek István még analóggal
dolgozik, Peterman Károly mind-
két lehetõséggel él, de õ is fõként
az analógot részesíti elõnyben.
Egyre nehezebb hozzáférni a fil-
mek elõhívásához szükséges alap-
anyagokhoz,  ráadásul most már
elég drága a régi technika. Ha ve-
szünk egy analóg és egy digitális
tükörreflexes gépet, kívülrõl
ugyanolyanok, a lényeges különb-
ség viszont az, hogy az elõbbiben
film van, utóbbi pedig digitális
képérzékelõvel dolgozik, és a kettõ
egyáltalán nem ugyanaz, mivel a
film három rétegbõl épül fel, a di-
gitális gép érzékelõje pedig csak
egy réteg.  Ha kivetítünk egy diát,
a rajta lévõ képnek mintha na-
gyobb lenne a mélysége, mint a di-
gitális kép által nyújtott látvány-

nak. Elõbbi mintha három dimen-
ziós lenne, míg utóbbi kissé síksze-
rû, és ez zavar a leginkább a digitá-
lissal kapcsolatban. A másik a na-
gyítás problémája. Ha van egy fe-
kete-fehér nagyítás, akkor ugyan-
azt a minõséget a digitálissal nem
lehet reprodukálni, mivel nem adja
vissza a szürkék széles skáláját. A
régi fekete-fehérnél még az amatõr
képek is sokkal szebbek, jobb mi-
nõségûek, mint a digitális úton ké-
szültek.  Ez baj, hiszen egyre in-
kább visszatér a fekete-fehér képal-
kotás, a minõséget illetõ problémá-
kat viszont meg kell oldani. Annyi-
ban jó a digitális gép, hogy van egy

azonnali kontrollunk a képek felett,
azonnal vissza lehet nézni a képe-
ket, ezzel semmi gond nincs, csak
nem mindegy a fotózás végered-
ménye. Tanulás szempontjából
nem ideális az analóg, viszont ah-
hoz jó volt, hogy az ember alapo-
sabb legyen. Ekkor nem lehetett
csak úgy nyomkodni az exponáló-
gombot, hanem kiment a fotós a
helyszínre, körbejárta a témáját,
gondolkodott a legjobb nézõpon-
ton, és csak akkor nyomta meg a
gombot, amikor megtalálta a leg-
ideálisabb beállítást. Manapság
sajnos azt venni észre, hogy egy té-
mára elmegy tíz-húsz kocka, a kép
készítõje pedig nem gondolkodik.

– Manapság már hallani olyan
híreket, hogy teljesen el fog tûnni
az analóg technika.

– Egyre inkább csak Pesten le-
het beszerezni fekete-fehér alap-
anyagokat. Ennek ellenére nem
gondolnám, hogy teljesen eltûnik,
inkább csak drágább lesz, mert egy
szûk rétegnek gyártják majd az
eszközöket. Régen olyan nagymé-
retû fényképezõgépek voltak,
hogy szinte elfért bennük a fotog-
ráfus, és ezek a nagy gépek adták
csak igazán a profi eredményt. A
telefonnal készült képek nyilván
nem csúcsminõségûek, nem lehet
mûvészi jellegû alkotásokat elvár-
ni, de arra jók, ha épp nincs nálunk
a fényképezõgép, viszont minden-
képp meg akarjuk örökíteni az
adott pillanatot.

– Szoktak változtatni a képeken
digitális úton? Mennyire elfoga-
dott a manipulálás?

– Ez is vita tárgya szokott lenni
a klubban. Van, aki néha túl sokat
nyúl bele egy fotóba, ami viszont
hátrányára válik a képnek. Én azt
szoktam javasolni, hogy kicsit
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visszafogottabban használják a fo-
tósok a képmódosító programokat.
Sokan úgy alkotnak meg egy fotót,
mintha festmény volna, holott a
festmény és a fénykép két külön
dolog, és nem szabadna ennyire
összemosni a kettõt.

– Hogyan zajlanak a klubnapok?
– Van menetrendünk, amit egy

szezonra szoktunk meghatározni,
most például szeptembertõl de-
cemberig terjed ez az idõszak. Egy
klubnap hetven százaléka szabad
és kötetlen. Az a harminc százalék
szól az elõre meghatározott prog-
ramról, ami persze változhat. Ösz-
szeülünk és beszélgetünk a fotó-
zásról. Ha találkozom egy bará-
tommal és beülünk valahova, hiá-
ba szeretnék beszélgetni errõl a té-
máról, nem fogja érdekelni. Itt vi-
szont lehet kérdezni, tanácsot adni
és kapni, megbeszéljük a képeket,
lehet véleményt mondani. Szerin-
tem ebbõl sokkal többet lehet ta-
nulni, mint abból, ha elmagyaráz-
zuk a fényképezõgép mûködését.
Szoktunk vetítéseket tartani, ekkor
lehet kritikát megfogalmazni egy-
más képével kapcsolatban. Ilyen-
kor meghallgatunk minden véle-
ményt, ezek lehetnek nagyon sok-
színûek is, ami nem baj, hiszen
nem tetszhet mindenkinek minden
kép egyformán. 

– Amikor a tagok véleményt for-
málnak egymás fotójáról, akkor
inkább technikai szempontból te-
szik ezt, vagy a szemléletmód olda-
láról fogalmazzák meg a kritikát?

– Fõként technikailag, így pél-
dául azt nézzük, hogy hol van el-
helyezve az adott téma, milyen a
mélységélessége, mennyire tudta
a kép készítõje az adott témát ki-
ragadni. A képek tartalmát tekint-
ve nem nagyon tudunk bírálni,
mert az ezzel kapcsolatos vélemé-
nyek nagyon szubjektívek lesz-
nek. Van, aki él-hal a természetfo-
tóért, de van, aki nem érti, a kép
készítõje mit látott meg az adott
témában. Ez fordítva is mûködik,
mert van, hogy bizonyos idõ után
elõkerül egy fotó, és a készítõje
értetlenül áll elõtte, miért nem
foglalkozott vele addig. Éppen
ezért semelyik képet sem szabad
kidobni, mert lehet, hogy utólag
egy montázshoz fel tudjuk hasz-
nálni õket.  Pont így jártam a hét
végén. Találtam két fényképet,
amelyek külön nem mondtak
semmit, de összemontázsoltam
õket, és így már sokkal érdeke-
sebb lett az összhatás. A téma
nem változott meg, csak izgalma-
sabb lett. Az ember sokszor mást

lát, mint a szeme. Más van a fejé-
ben és más a valóságban. Lehet,
hogy csak azt látja meg, amit õ
már jó elõre meg szeretett volna
csinálni, és emiatt elõfordul, hogy
nem vesz észre valamit, ami
egyébként megzavarja a látványt.
Éppen ezért nem szabad kapkod-
ni.

– A hónap képét hogyan választ-
ják ki?

– Nagyon demokratikusan, tit-
kos szavazással döntjük el, melyik
hat kép legyen a hónap legütõsebb
alkotása. Tagjaink hozzák a fotói-
kat, amit kiterítenek az asztalra,
számokkal látjuk el õket, és min-
denki felír a papírjára három szá-
mot. Ezt összesítjük, és az elsõ hat
kép lesz a hónap alkotása.

– A líraibb vagy a dokumen-
tarista fotográfiát részesítik elõny-
ben?

– Nagyon színes a fotótermés,
van, aki az aktot szereti, van, aki
megint csak az aktot szereti, de
egy egészen más megközelítés-
ben, mert olyan hölgyeket szeret
fotózni, akiknek a testalkata nem
egészen arányos. Már itt megmu-
tatkoznak az ízlésbeli  különbsé-
gek. Az akt ráadásul az egyik leg-
nehezebb téma, mert vigyázni
kell, hogy ne menjen át ízléstelen-
ségbe, giccsbe. Sokan kezdik a
természetfotózással, de ez a mûfaj
elég nagy összegeket igényel, míg
például a csendélethez elég egy
optika és egy helyi, egyedi meg-
világítás. A nemrég elhunyt Pich-
ler József nagyon szerette az em-
berábrázolást, ami amúgy nagyon
nehéz mûfaj. Õ akár az utcán is
megállította az idõsebb vagy szá-
mára érdekes arcú embereket, és
megkérte õket egy fotó erejéig,
hogy álljanak neki modellt. Az
embert a legnehezebb fotózni. A
filmes korszakban amikor a höl-
gyeket fotózták - hogy feloldják
kezdeti zavarukat - a fotózás ele-
jén nem is tettek filmet a gépbe,
hanem anélkül kattogtattak, hogy
megszokják a gép jelenlétét. Aki
emberekkel dolgozik, annak tud-
nia kell, hogy nem elég, ha beál-
lítja a modellt, hanem meg is kell
ismernie õt. Lehet, hogy a mo-
dellnek épp rossz hangulata van,
de ezt is ki lehet használni a fotó
szempontjából. Amúgy azt ta-
pasztalom, hogy egyre nehezebb
az embereket fotózni, mert bizal-
matlanok. Egy-egy fotótúra alkal-
mával jártunk már úgy, hogy
rendõrséggel fenyegettek, de
többnyire azért inkább pozitív él-
ményeink vannak. Amikor a szõ-

lõhegyeket járjuk, van úgy, hogy
behívnak minket, borral vagy sü-
teménnyel kínálnak. 

– Vannak példaképek, régi nagy
elõdök, akiknek a képeit tanulmá-
nyozzák?

– Az internet megkönnyíti a dol-
gunkat ebbõl a szempontból, mert
a régi nagy fotósok képeit bármi-
kor meg tudjuk nézni, át tudjuk be-
szélni, hogy melyik kép miért volt
jó. Hogy segít-e az elõdök képei-
nek tanulmányozása vagy sem, az
jó kérdés, mert néha majdhogy
nem veszélyes, mert akarva-akarat-
lanul fennáll a másolás veszélye.
Egyre nehezebb ugyanis olyan ké-
pet készíteni, amibõl lehetõleg még
nincs. Az ember hiába talál ki vala-
milyen témát, mert egy kis kutako-
dás után rájön, hogy azt a témát
más már megcsinálta. Ahogy múlik
az idõ, úgy halmozódnak a képek,
így egyre nehezebb olyat alkotni,
amire addig még nem volt példa.

– A fotómûvészet mennyire van
hatással a csapat tevékenységére?

– Alapvetõen kissé idegen szá-
munkra a mai fotómûvészet. Van
egy olyan irányzat, amely szerint
fényképezd, amit csak megpillan-
tasz, a keresõbe se kell belenéz-
ned, csak nyomd le az exponáló-
gombot, aztán lesz, ami lesz. Ez a
fajta szemlélet káoszt hozott létre a
fotográfiában. Nem számít az sem,
ha életlen a kép. Ez a trend most. A
pályázatokkal is az a baj, hogy az
aktuális divatnak kell megfelelni,
mi viszont inkább a klasszikusabb
irányzatot követjük.

– Ebben az évben hány kiállítá-
sa volt a klubnak és hányat tervez-
nek még?

– Az év elején volt egy nagyobb
kiállításunk, valamint augusztus
27-én szerepeltünk húsz képpel.
Ezek voltak idén a közös kiállítása-
ink, és persze vannak egyéniek is,
így például Goór Gábor nemrég ál-
lította ki mûveit Debrecenben. Ké-
szülünk egy közös tárlattal a mura-
szombati, csáktornyai és lendvai
fotóklubbal. Ez a kapcsolat úgy
kezdõdött, hogy még az év elején a
csáktornyaiak felkerestek minket
egy találkozó megszervezésének
apropójából. Tavasszal voltunk
Csáktornyán, Lendván, Mura-
szombaton, két hete pedig Prelog
városában, itt tartottunk egy sütés-
fõzéssel egybekötött fotótúrát. Az
ekkor készült fotókból szeretnénk
kiállítást szervezni, ennek anyagát
most gyûjtöttük össze, de bemuta-
tásuk még várat magára…

Ziegler Anita

A Nemzeti Szakképzési és Fel-
nõttképzési Intézet támogatásá-
val szervezte meg a Kanizsa
TISZK a Szakmák Színháza cí-
mû elõadást, amellyel az általá-
nos iskolásoknak nyújthatnak
segítséget a pályaválasztásban.

A Szakmák Színháza Szeged,
Orosháza, Szolnok és Miskolc után
érkezett városunkba, és Kanizsa ál-
talános iskoláinak nyolcadik osztá-
lyos tanulói, valamint Miklósfa és
Csapi iskoláinak diákjai voltak hiva-
talosak az ötven perces elõadásra. Öt
hiányszakmát, az ápoló, lakatos-,
mûszerész-, asztalos- és a szabó-
mesterséget szeretnék népszerûsíte-
ni az általános iskolások körében,
így Jordán Tamás és a szombathelyi
Weöres Sándor Színház színészei a
színpadot használták fel arra, hogy
tanácsot adjanak a pályaválasztás
elõtt álló fiataloknak. Az elõadott
történet arról szól, hogy egy madár-
ijesztõ készítése ürügyén Merlin
szakmákat varázsol a tanulók elé,
amelyek reális életlehetõségeket
adhatnak számukra. 

Z.A.

A Miklósfai Közmûvelõdési és
Városszépítõ Egyesület felkéré-
sére második alkalommal do-
goztak GE önkéntesek Miklós-
fán, a  Mindenki Háza déli olda-
lán létesítendõ emlékparkban. 

A Nagykanizsai Fényforrásgyár
harminc fõs csapata  a nemrég –
szintén az autólámpagyáriak  által
kiásott – sétáló utakat töltötték fel
kaviccsal,  kiszedték a törmeléket a
park egész területén, elegyengették
a terepet,  szétterítettek egy teher-
autónyi fekete földet, valamint
örökzöldeket ültettek.  A szorgos,
kemény munka eredményeképpen
az Emlékparkban az utolsó „simítá-
sok” (szegélyezés, gyöngykavics
terítés, szoborállítás) maradtak
csak a szakemberekre. 

N.B.Gy.
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A Thúry György SZKI hu-
szonöt diákja részesülhetett ab-
ban a szerencsében, hogy egy hé-
tig vendégeskedhetett Kézdi-
vásárhelyen, és bebarangolhatta
Erdély mesébe illõ tájait.

Horváth István gyakorlati okta-
tásvezetõ vetítette le az iskola
könyvtárában az egy hetes kirán-
duláson készült életképeket, és
együtt idézték fel a diákokkal az
utazás élményeit. A Thúry testvér-
iskolája, a kézdivásárhelyi Apor
Péter Középiskola látta vendégül a
csapatot, de számos településen
megfordulhattak a diákok, így

megtekintették Déva várát, a Ki-
rályhágót, a csernátoni falumúzeu-
mot, jártak a Szent Anna-tónál, a
nagy kirándulások után pedig a
torjai Büdös-barlang kénes kigõ-
zölgéseiben pihentethették fáradt
végtagjaikat. A középiskolások az
erdélyi emberek körében találkoz-
hattak olyan szófordulatokkal,
amelyekkel ezidáig biztosan nem,
hiszen már az is csodaszámba
ment, hogy az ottani gyerekek
édesanyámnak és édesapámnak
szólítják szüleiket…

– Az egy hetes kirándulás az
Apáczai Közalapítvány Határtala-
nul címû pályázata segítségével,

összesen 877 ezer forintból való-
sulhatott meg, ami fedezte az úti-
költséget és a szállást. Tizenkét
vendéglátóipari, és tizenhárom
érettségizõ, vendéglátó szakirányú
tanuló utazhatott Erdélybe. Volt
egy szakmai része az útnak, ez ab-
ból állt, hogy iskolánk elvitte a za-
lai paraszti konyha ízeit a kézdi-
vásárhelyieknek, így készítettünk
klumliprószát és dödöllét, míg ven-
déglátóink pityókaraguval (papri-
kás krumplival) és egyéb erdélyi fi-
nomsággal kápráztattak el minket.
Kulturális célú kirándulásokat is
tettünk, melynek alkalmával épített

és természeti értékeinket csodál-
hattuk meg. Azt tapasztaltuk, hogy
mindenhol szívesen fogadtak min-
ket és lelkesen magyarázták az út-
irányokat, látványosságokat. Úgy
gondolom, az utazás elérte célját,
hiszen a diákok megbizonyosod-
hattak arról, hogy határainkon túl
is élnek magyarok, és sok pozitív
élménnyel gazdagodhattak a velük
való kapcsolat által. Egyetértek a
mondással, miszerint aki sokat
utazik, annak színesedik az egyéni-
sége. – foglalta össze Horváth Ist-
ván.

Z.A.

PPiittyyóókkaarraagguu ééss BBüüddööss-bbaarrllaanngg

Nagykanizsa testvérvárosa,
Kazanlak nyertes pályázatának
meghívására a Zsigmondy Vilmos
és Széchenyi István Szakképzõ Is-
kola öt tanulója és az õket kísérõ
tanár vállalt szerepet az „Európai
fiatalok a diszkrimináció és a tár-
sadalmi kirekesztés ellen” elneve-
zésû EU-s projektben. Olyan diá-
kok vettek részt a programban,
akiket a diszkrimináció érinthet,
szembesültek már vele.

A közös munka megvalósításá-
hoz különbözõ országokból – Bul-
gária, Franciaország, Románia és
Magyarország – érkeztek a diákok
és kísérõik Kazanlakba.

A tíz nap alatt a tanulók közös
mûhelymunkában vettek részt ve-
gyes nemzetiségû csoportokban,
ahol a kommunikáció nyelve az an-
gol volt. A csoportmunkák témája
egyben a projekt témája is volt, így
a következõ foglalkozásokon lehe-
tett részt venni: kreatív kézmûves
csoport, ezen belül plakátok, rajzok

készítése, tánc csoport: egyes nem-
zetek néptáncainak tanulása, video
csoport: interjúkészítés, videó felvé-
tel a csoportokról, ének csoport: a
résztvevõ országok nyelvein történõ
dal tanulása volt a feladat.

A vendéglátó ország képviselõi ter-
mészetesen gondoskodtak nevezetes-
ségeik bemutatáról is: Nessebar és
Kazanlak városokkal ismerkedtek meg

a résztvevõk, illetve a hegyekben túrát
szerveztek a lelkes csapatok számára.

Az utolsó napon sajtótájékozta-
tóra és a csoportmunkák bemutatá-
sára került sor – a közös táncok,
dalok felvonultatása, a plakátok ki-
állítása és a videó bemutató zárta
az élményekben gazdag projektet.

K.H.

DDiiáákkookk aa ttáárrssaaddaallmmii kkiirreekkeesszzttééss eelllleenn

A Batthyány Lajos Gimnázi-
umban tartották az Általános-
és középiskolás matematikai te-
hetséggondozás: felkészítés isko-
lai tehetséggondozó szakkörök
feladatsorainak összeállítására
és versenyszintû feladatok meg-
oldására nevû konferenciasoro-
zatot. 

A Batthyány Lajos Gimnázium
1979-ben Cseke Zoltán ötlete és
kezdeményezése alapján rendezte
meg elõször az „Új utak és lehetõ-
ségek a matematikában” címû el-
méleti konferenciát és módszervá-
sárt. Ezzel egy olyan egyedülálló
országos rendezvényt indított el,
amelynek azóta sincs párja. Cseke
Zoltán igazgatói kinevezése után a
szervezõi munkát dr. Pintér Ferenc
vette kézbe, és 1993-tól – az alapí-
tásától – a Zalai Matematikai Te-
hetségekért Alapítvány a rendez-
vény gazdája, a gimnázium hatha-
tós segítségével. 

A kétévente megrendezésre ke-
rülõ konferencia sokáig a matema-
tika egy-egy ágát járta körbe. Na-
gyon sok minõsített egyetemi ok-
tató, professzor fordult meg elõ-
adóként. Büszkék lehetünk, hogy
többek között Nagykanizsán kö-
szönthettük Dr. Szendrei Jánost,
Dr. Csákány Bélát, Dr. Pintér La-
jost, Dr. Reiman Istvánt, Dr. Kósa
Andrást, Dr. Hortobágyi Istvánt,
Dr. Molnár Emilt. 

Múlt szerdán elõadássorozattal
nyílt meg a program. A TÁMOP
3.4.4/B-08/1-2009-0052 pályáza-
tának megvalósulásával az alapít-
vány tagjai és néhány szakmai se-
gítõ egy barcelónai tanulmány-
úton vett részt. A konferencia elsõ
napján a résztvevõk beszámoló-
kat tartottak az ezen út során szer-
zett tapasztalataikról, a katalán
tehetséggondozásról és iskola-
rendszerrõl. Ezt követõen került
sor az állófogadással egybekötött
ünnepélyes megnyitóra, amelyen
Cseresnyés Péter polgármester
köszöntötte a megjelenteket. Az
ünnepségen beszédet mondott
Balogh László, a Batthyány Lajos
Gimnázium igazgatója, dr. Polay
József az alapítvány elnöke, és dr.
Pintér Ferenc az alapítvány titká-
ra.

K.H.

Tehetségek
gondozásáról
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Horoszkóp

Eredményesnek ígérkezik ez a hete is. A
napsütés hatására úgy érzi, egy hegyet is
meg tud mozgatni, ha kell. Nyüzsgését azon-
ban sokkal jobban értékelnék otthon, ha
kezdeményezne például egy nagytakarítást.

A szép, napsütéses órákban legszívesebben
csak ellazulna. Nem érez kényszert a
munkálkodáshoz. Ne sajnáltassa magát, ha
tenni kell valamit. Mint tudjuk, otthon sem
tévézésbõl áll a nap.

Szerelmes hangulatot ígérnek önnek a csil-
lagok. Ha még szingli, használja ki a lehe-
tõségeit romantikus vacsorára, vagy sétára.
Legyen kissé visszafogottabb, ne riassza el
határozottságával a partnerét.

Ezekben a napokban különösen számít fi-
gyelmességére, segítõkészségére a családja.
Ne hárítsa el semmitmondó kifogásokkal a
közeledésüket. A méltatlankodás helyett in-
kább örüljön annak, hogy számítanak önre.

Alig vonultak el az esõt hozó fellegek, máris
úgy érzi, itt a tavasz. Úgy lelkesedik minde-
nért, mint egy szerelmes kamasz. A munká-
ját hajlamos lesz háttérbe szorítani, szeren-
csére a partnere kellõ idõben figyelmezteti.

Ingatlanügyek, és a családja vonja el fi-
gyelmét ezen a héten a szórakozástól. Több
baráti társaságtól is kap meghívást szabad-
téri grillpartira, s mivel senkit sem akar
megsérteni, a döntést a párjára bízza.

Remek hírekkel kezdõdik a következõ hete.
A hét közepén azonban nem a karrierjével
foglalkozik, hanem a magánéletével. Acsilla-
gok állása szerint barátai dolgaival célszerûbb
lesz az esti órákban foglalkoznia. 

Anyagiak terén kedvezõen alakul ez a hét.
Úgy is lehetne mondani, hogy pénz áll a ház-
hoz. Egy spórolással kapcsolatos elhatározá-
sa most meghozza a gyümölcsét. Mindenki
boldog lesz és elégedett. Ön is és a családja is.

Jó hírre számíthat pénzügyei terén. Bár
mindig az anyagi biztonságra törekszik,
most megengedhet magának némi költeke-
zést is. Szabad esti óráiban gondolkodjon el
azon, mi tenné boldoggá, és cselekedjen.

Ha meg akar úszni egy nagy horderejû csa-
ládi konfliktust, a szókimondás helyett nem
árt a bölcs hallgatást választania. Ha elcsi-
tulnak a viharfelhõk, menjen ki a szabadba,
mozogjon és élvezze a napsütést.

A csillagok állása szerint a megszokottnál
több figyelmet kap a barátaitól, kollégáitól.
Fogadja mosolyogva a kedvességüket. Hiva-
talos ügyei intézésében amúgy is egyhelyben
topogásra számíthat, ami kissé lehangolja.

Elégedetten veszi tudomásul, hogy sok feladat-
tal halmozza el a családja. Elsõ a munka, a kö-
telesség, s utána jöhet a szórakozás. Bár a sem-
mittevés is fárasztja, a hétvégét érdemes lesz pi-
henéssel tölteni, vagy vendégségbe menni.

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

35.qxd  2010.10.22.  9:54  Page 13



TTÁÁRRSS

VVEEGGYYEESS

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

KKaanniizzssaa –– AApprróó 2010. október 14.14

IINNGGAATTLLAANN
17+18 lakásos társasház építésé-

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

Kiskanizsai kétszintes, kertes,
saját építésû, jó állapotban lévõ csa-
ládi ház kedvezõ áron eladó. Kis la-
kást, vagy budapesti ingatlant be-
számítok. 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)

Keleti városrészben felújított, 1,5
szobás, 48 m2-es, IV. emeleti, egyedi
fûtéses lakás eladó, vagy földszinti,
illetve udvari lakásra cserélhetõ.
Érd.: 0630/315-4904 (7282K)

Nk-án Babóchay utcában ingat-
lan nagy kerttel eladó. Irányár: 21
millió Ft. Érd.: 0670/419-0280,
0630/332-8449 (7294K)

Nk-án belvárosi, 35 m2-es,
egyedi gázfûtéses, karbantartott la-
kás bútorokkal eladó. Érd.:
0630/539-4580 (7297K)

Platán soron 70 m2-es, nyugati-dé-
li fekvésû, V. emeleti, kétszobás, erké-
lyes, egyedi fûtéses lakás eladó. Érd.:
0693/311-976 (12 óra után) (7298K)

Készpénzért vásárolok köny-
vet, festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tár-
gyakat és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7276K)

Labdarúgó világbajnokság Lutra-
albumába való matricát cserélnék.
Tel.: 0630/9049619 (7296K)

Masszázs a nagykanizsai Uszodá-
ban! (Aszolgáltatás belépõjegy nélkül
is igénybe vehetõ.) Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb masszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb. Hí-
vásra házhoz is megyek. Érdeklõdni

és bejelentkezni: a +3630/481-2323
telefonszámon lehet (6273K)

Meghibásodott távirányítóját
(TV, DVD, HIFI, stb.) megjavítom.
Érd.: 0620/510-2723 (7280K)

Masszázs! Reumatikus, izületi
problémákra, vérkeringés harmoni-
zálására, stressz, feszültség okozta
izomcsomók, letapadások oldásá-

ra. Idõpont egyeztetés és bejelent-
kezés: 0630/540-6664 (7288K)

50 éves rendezett anyagiakkal
rendelkezõ férfi keresi intelligens
hölgy ismeretségét komoly kap-
csolat céljából. Tel.: +3630/722-
8375 (7292K)

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

(A megjelenéstõl november 30-ig)

Multifokális lencse AKCIÓ – 30%!
2010. október 1. - október  31-ig

A Nagykanizsai Cukorbete-
gek Egyesülete ezúton köszöni
meg a személyi jövedelemadó-
ból 2009. évben egyesületünk-
höz beérkezett 39.744 Ft-ot,
amit teljes egészében az alap-
szabályban meghatározott cé-
lokra fordítottunk. Egyesüle-
tünk a támogatást a jövõre néz-
ve is tisztelettel kéri, s ezúton
megköszöni.

Jaskó József elnök

A Nagykanizsa Cukorbete-
gek Egyesülete október 29-én
pénteken 15 óra 30 perckor a
Kanizsai Dorottya Kórház ta-
nácstermében tartja klubfog-
lalkozását, amelyen Dr. Kés-
márki Nóra fõorvosasszony, A
perifériás betegségek diabetes-
ben és a Szív és diabetes témák-
ban tart elõadást.
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A Shotokan Karate SE Nagyka-
nizsa sportolói az elmúlt hétvégén
a Goju (Godzsu) Kupa 2010 nem-
zetközi karate versenyen vettek

részt Szombathelyen. A vasi me-
gyeszékhelyen megrendezett via-
dalon 140 karatéka indult, de a
shotokan mellett más karate stí-

lust képviselõ sportolók is indul-
tak (goju -ryu,  wado- ryu). A ka-
nizsai klub három versenyzõt in-
dított Kata (formagyakorlat)
számban, s mindhárom induló
nagyszerû teljesítményt nyújtva
dobogós helyezéssel végzett a
versenyen.

Lány formagyakorlatban (KA-
TA) a 8 éveseknél Vincze Kármen
az elsõ helyen végzett, a 9 éves fi-
úknál Rácz Zoltán pedig harmadik
lett. Novák Richárd (képünkön) a
12 évesek között indult és õ is egy
bronzéremmel lett gazdagabb.
Edzõjük, a 3. danos shotokan mes-
ter, Nincsics Attila elégedett volt
versenyzõi teljesítményével, ahogy
fogalmazott, a szombathelyi rangos
megmérettetés eredményei alapján
a diákolimpián is jó esélyekkel in-
dulhatnak majd Rácz Zoltánék.

P.L.

Lubics Szilvia, a Kanizsai Futó-
klub versenyzõje Görögországban
járt (illetve futott…), hogy teljesít-
hesse a 28. Spartathlon, vagyis az
Athén-Sparta ultramaraton 246 ki-
lométeres távját – errõl mesélt ter-
mészetesen immár itthon egy rész-
letes élménybeszámoló keretében
a nem mindennapi tettre vállalko-
zott futónõ.

A versenyre több száz nevezés
érkezett, köztük Lubics Szilviáé
valamint a másik kanizsai futóklu-
bosé, Szabó Béláé. A verseny
egyik sajátossága volt, hogy bizo-

nyos, de távban roppant húzós idõ-
közönként komoly szintidõket ha-
tároztak meg, s akik azokon kívül
ért célba, azokat egyszerûen „le-
kapcsolták”. Így, bizony elõfordult
az is, hogy valaki a „munka dan-
dárjának” elvégzése után kapta a
versenybizottságtól a nem kimon-
dottan lelkesítõ hírt, illetve arra is
akadt példa, hogy maga az elcsigá-
zott versenyzõ volt kénytelen fel-
adni a távot.

Szabó Béla a kilométerek gyûj-
tése közben elõbbivel szembesült,
de szégyenkezésre egyáltalán nem

volt oka, Lubics Szilvia azonban
végül sikeresen teljesíteni tudta a
kijelölt távot a 36 órás limitidõn
belül. Eredménye 35:32:12 óra
lett, s ez az összesített táblázat
120. helyére volt elegendõ. Vagyis
õ is tagja lehetett azon 128 ver-
senyzõ csoportjának, melynek tag-
jai idén lefutották a korántsem
szokványos távolságot. A gyõztes
egyébként olasz futó lett, megelõz-
ve egy holland és egy német indu-
lót, s ahogy az õ esetükben, úgy
Lubics Szilviánál is akkor állt meg
az idõmérõ, amikor a spártai cél-
ban megérinthette Leonidasz ki-
rály szobrának lábfejét…

P.L.

LLeeoonniiddaasszz kkiirráállyy lláábbaaiinnááll

VVaassii nneemmeessfféémmeekkkkeell

Pénzügyõr-Spartacus (12.) –
Nagykanizsai Izzó SE (13.) 36-35
(22-17). NB I B Nyugati csoport
nõi kézilabda-mérkõzés, 4. fordu-
ló. 

Budapest, 50 nézõ. Vezette: Kó-
bor, Tasnádi. Izzó SE: Hrankai -
Gyánó 3, Mátyás 13/2, László 4,
Pintér K 5/2, Gácser 5, Papp Zs. 4.
Csere: Gyurákovics (kapus),
Bouti, Csaba E., Dabóczi A. 1.
Edzõ: Katona Sándor. Az öt kiha-
gyott büntetõ nem maradt büntet-
lenül.

Nagykanizsai Izzó SE (3.) – Pé-
csi VSE II (6.) 37-26 (14-12). NB
II Dél-nyugati csoport férfi kézi-
labda-mérkõzés, 5. forduló. 

Nagykanizsa, 100 nézõ. Vezette:
Akácsos, Nagyvizeli. Izzó SE:

Dolezsár - Füle, Balogh Z. 4, Ba-
ranyai 7/3, Horváth Balázs 2, Kiss
G. 12/3, Németh R. Csere: Bolla
(kapus), Felde 2, Horváth Bence,
Kovács B., Nagy B. 2, Németh D.,
Sziva 2. Edzõ: Tóth László. Ha ne-
hezen is lendültek bele, de végül
biztosan hozták a mérkõzést a ha-
zaiak.

A magyar élsportban, illetve
csapatsportágakban jellemzõ
helyzet, hogy igazi ki-ki mérkõ-
zéseken a görcsösség lesz az úr, s
lesz oda a nagy lehetõség meg-

ragadása. Persze, hál' istennek,
éppen mostanság, s épp a kézi-
labdában (veszprémi és debrece-
ni oldalon…) akadnak azért el-
lenpéldák, de ha kanizsai palet-
tára szûkítjük a kört, a közel-
múltban példának okáért a férfi
kosárlabda, valamint a vízilabda
szolgáltatott okot a bosszanko-
dásra – a fentebb vázolt kitételt
bizonyítva.

Ezúttal maradjunk azonban a
nõi kézilabdázóknál, akiknél
kimondva-kimondatlanul na-
gyobb jelentõsége volt a Pénzügy-
õr elleni idegenbeli bajnokinak.
Megvolt az esély, hogy a csapat
vissza-, pontosabban rákapasz-
kodjon a középmezõnyre. Nem si-
került. Hogy ebben kinek van a

legnagyobb felelõssége – játékos-
nak, edzõnek, klubvezetõnek –,
véleményünk szerint nem a kívül-
álló tiszte eldönteni. Nem is ten-
nénk, viszont azt megjegyeznénk,
most lenne nagy szükség az egy
irányba húzásra.

Mert ha nem, még a végén a sió-
foki példa ragadós lesz. Náluk az
NB I-ben hat vesztes találkozó
után három játékosnak – hölgyek-
rõl lévén szó, bizonyára kellõ ud-
variassággal – ajtót mutattak, s a
tréner maradt. Ezt csupán azért
említenénk, mert nem egy játékos
van a Balaton-partjáról az Izzóhoz
„kikölcsönözve” – tehát példa
okán a kapcsolat igazán adott…

Polgár László

KKéézziillaabbddaa ffrroonnttoonn eezzuuttáánn sseemm lleesszz kköönnnnyyeebbbb

KKaanniizzssaa kkoommmmeennttáárr::
MMeegg kkeellll rraaggaaddnnii 
aa ggyyeeppllõõtt

Kiskanizsai Sáskák (2.) – Borsfa
SE (8.) 1-0 (0-0). Labdarúgó megyei
II. osztály, Déli csoport, 9. forduló.
Kiskanizsa, 150 nézõ. Vezette: Pujcsek
(Fogarasi, Kovács P.). G.: Földesi (75.)

Kiskanizsa: Csáki L. - Gáspár,
Gyulai, Csordás (Rajnai, 46.),
Horváth Gergõ - Kálovics, Vis-
novics, Anger, Farkas M. - Földe-
si, Kálcsics. Edzõ: Ifjovics Ferenc.

Nem volt a találkozó egyszerû a
hazaiak számára, hiszen bármi is
szólt hazai pálya mellett (egyebek
mellett az otthoni veretlenség), a ven-
dégek végig jól szûrték meg a ven-
déglátók támadásait, s a középpályán
sem hagyták érvényesülni Visnovics
Istvánékat. Pontosabban, ha esetleg
mégis túljutottak a kiskanizsaiak a
borsfai reteszen, akkor még mindig
ott volt egy kiskanizsai – a borsfai
kapuban. Amikor már épp azon mor-
fondírozhattak a hazaiak, hogy a ka-
pus Novák Gábor lesz a meccs hõse,
Farkas Máté remekül ívelt balról kö-
zépre, s Földesi Gábor bólintott 7
méterrõl a háló közepébe (1-0).

További kanizsai eredmények.
Megyei I. osztály: Tóth Hús Zala-
grár Pókaszepetk SE (13.) - Miklós-
fa SE (15.) 2-1, miklósfai g: Pon-
grácz. Megyei II. osztály Déli cso-
port: Galambok SC (3.) -
Nagykanizsa-Bagola VSE (9.) 1-0.
Megyei III. osztály Déli csoport:
Palini FC (4.) - Reák-Gép KFT Bak
SE (1.) 1-5, palini g: Hajmási, Nyu-
gati csoport: Bajcsa SE (12.) -
Miháld SE (13.) 4-2, bajcsai g:
Zelkó (2), Farkas T., Székelyhidi.
Nõi NB II Nyugati csoport: Szegedi
AK (1.) - NTE 1866 (3.) 7-0.

EEggyy ggóóll ddöönnttöötttt
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A rendezvényt Balogh László is-
kolaigazgató nyitotta meg,  beve-
zetõ gondolatai után pedig át is ad-
ta a szót a Muzsikás együttesnek.
Hamar Dániel, aki bõgõn, gar-
donon és dobon játszik, elmondta
a diákoknak, Kodály Zoltán fõ
gondolataival azonosulva úgy

gondolják a zenekar tagjai, hogy
az énekórának központi szerepû
tantárgynak kellene lennie az okta-
tásban. Ebbõl kiindulva határoztak
úgy, hogy iskoláról iskolára járva
adják át a tanulóknak a zene gyö-
nyörûségét. Egy évben ötven-hat-
van oktatási intézményben fordul-

nak meg, ezen a napon épp a
miháldi iskolából jöttek Kanizsára. 

– Harminchat éve ismerkedtünk
össze az együttes tagjaival, elõtte
nem különösebben foglalkoztunk a
magyar népzenével. Kodályhoz és
Bartókhoz hasonlóan nekünk is fa-
lura kellett utaznunk ahhoz, hogy
megismerjük ezt a muzsikát. Kalo-
taszegen barátkoztunk össze zené-
szekkel, akiktõl megtanultuk a
tánczene alapjait. Azóta játsszunk
népzenét, de elmondhatom, hogy
nagy sikereink vannak a fiatalok
körében is. Idén nyáron például
egy francia rockfesztiválra hívtak
minket, ahol felváltva játszottunk
egy rockbandával. A nyelvünket
ugyan nem értette senki, láthatóan
mégis élvezték az elõadásunkat. –
mesélt  a tanulóknak a zenekarról
Hamar Dániel, majd bele is kezd-
tek egy pattogós táncdalba. Éri Pé-
ter egy különleges hangszert, a so-
mogyi hosszú furulyát mutatta be a
gyerekeknek, melynek különleges-
sége, hogy teljesen egyénre sza-
bott, hiszen a pásztorok úgy farag-
ták ki, hogy az megegyezzen a kar-
juk hosszúságával. A zenész hun-
cut pillantással húzta elõ a tokjából
a hangszert, majd az õsi hangzást
idézõ, morajló zúgással szólaltatta
meg a hosszúra szabott furulyát. 

– A fiatalság manapság úgy
érezheti, hogy a szülõk vagy taná-
rok által meghatározott szabályok
csak akadályozzák szabadságukat,
de sokszor mégis ezek a korlátok
védik meg az életünket. A régi
idõkben az erdélyi településeken
meg volt szabva, hogy a fiatalok
hol és milyen módon találkozhat-
tak egymással. A fiúk és az eladó
sorban lévõ leányok régen a tánc-
házban mulathattak, ide házasem-
ber nem tehette be a lábát. Az elsö-
tétített és székekkel körberakott pi-
tarban – nem pitvarban – turbékol-
hattak a szerelmesek, egyébként
egész szombat éjjel táncoltak. Ez a
fajta mulatás arra volt jó, hogy a
lányok párt válasszanak maguk-
nak, hiszen a kiszemelttel akár két-
szer is szívesen táncoltak. – ma-
gyarázta Hamar Dániel.

Az egy órás „tanóra” alatt csár-
dást és szaporát is hallhattak a ta-
nulók, láthattak tamburát, kontrát
és nagybõgõt, végül pedig egy
nagyszabású lakodalmon érezhet-
ték magunkat. A Muzsikások még
a csujjogatásra is rászedték a kez-
detben félszeg diákokat és érdekes
módon ezt senki sem találta
cikinek…

Z.A.
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Rendhagyó énekórát tartott a budapesti Muzsikás együttes a Batt-
hyány Lajos Gimnázium tanulóinak a Medgyaszay Házban. A „tan-
óra” alatt a sok nevetés közepette hagyományos népzenével ismer-
kedhettek a diákok, bár csöppet sem iskolás módszerekkel…
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