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KanizsaGarantálom a legalacsonyabb beruhá-
zási költségek elérését a kivitelezõk
megversenyeztetésével. Szigorú  pá-
lyáztatás, beruházás-lebonyolítás, épí-
tési mûszaki ellenõrzés. Épületenerge-
tikai tanúsítás. Felelõs mûszaki vezetés. 

Balassa Béla építész vezetõ tervezõ
30/9019013, balassabela@chello.hu

Szeretne rengeteg pénzt 
megtakarítani házépítése,
lakásfelújítása során?

Második alkalommal látoga-
tott városunkba Õexcellenciája
Gauri Shankar Gupta, az Indiai
Köztársaság nagykövete. Ezút-
tal a városunkkal közösen ren-
dezett India Napok keretében
megtekintette az Indiában letele-
pedett Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erzsébet festményeibõl
összeállított kiállítást a Kiskas-
télyban, majd sajtótájékoztatót
tartott Cseresnyés Péter polgár-
mesterrel India és Nagykanizsa
kapcsolatairól.

Cseresnyés Péter elöljáróban ki-
emelte, nagy öröm számára, hogy
a nagykövet úr kimondottan egy
nagykanizsai programra érkezett,
többek között azért, mert összeköt
bennünket valami közös, ami a
múltból gyökerezik, és a jelent át-
ívelve a jövõben is tartani fog. A

Brunner család adta az apropót ar-
ra, hogy Nagykanizsa és India
egymásra találjon, pontosabb India
rátaláljon Nagykanizsára, hiszen
nagyon komoly megbecsülésnek
örvend a két festõmûvész Indiá-
ban. Ezt az alkalmat kihasználva
kaptuk most azt a lehetõséget,
hogy India a nagykövet úron ke-
resztül képviselteti magát Nagyka-
nizsán, és hagyományteremtõ
szándékkal India Napok keretében
bemutatkozik, aminek majd lesz
folytatása, és eljön az idõ, amikor
Nagykanizsa tud bemutatkozni a
nagykövet úr segítségével Indiá-
ban. 

Gauri Shankar Gupta azt hang-
súlyozta, hogy Nagykanizsa és In-
dia közötti különleges jó kapcso-
lat egyik legfõbb oka elsõsorban
az, hogy a Brunnerek második ott-
hona India volt. Több száz fest-

ményt hagytak maguk után, és ez
nagyon nagy érték India és Ma-
gyarország számára is. Városunk-
kal szeretné folytatni az együtt-
mûködést a jövõben is, és megkö-
szönte, hogy Cseresnyés Péter
ilyen lelkesen, és odaadóan szer-
vezte meg a napot. 

Cseresnyés Péter kiegészítés-
ként megjegyezte: a nagykövet úr
kezdeményezése és segítõ szándé-
ka nélkül a két napos rendezvény
nem jött volna létre. Elárult egy
meglepetést is, Kõfalvi Csilla
munkájának eredményeképpen
nemsokára napvilágot lát egy al-
bum, mely a Brunnerek életútját
mutatja be. Újságírói kérdésre
Gauri Shankar Gupta elmondta, a
kulturális kapcsolatokon túl a gaz-
daság, a kereskedelem és az ipar
területén is lát lehetõséget az

(folytatás a második oldalon)
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(folytatás az címlapról)
...együttmûködésre. Szeretne

Nagykanizsával továbbra is
együttmûködni, egyébként Ma-
gyarországon 1,3 milliárd dolláros
befektetéssel szerepel India. 

A Medgyaszay Házban este jóga
bemutatót és a Sivasakti Kalánan-
da Táncszínház elõadását tekint-
hették meg a meghívott vendégek,
végül megkóstolhatták India
gasztronómiai különlegességeit.
Este ugyan a kultúráé volt a fõsze-
rep, de a két fél szánt idõt elõadás
közben arra is, hogy a jelentõsebb
vállalkozók bemutassák Nagyka-
nizsa lehetõségeit.

Az Indiai Napok programsoro-
zatát Cseresnyés Péter polgármes-
ter nyitotta meg.

Tisztelt Excellenciás Úr! 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Vendégeink!
Hidakat építünk. 
Hidakat szomszédainkkal, mun-

katársainkkal, ismerõsökkel és is-
meretlenekkel, hiszen az embert,
sok más mellett, a kapcsolatai, és
azok minõsége határozza meg.
Ezeket a személyes hidakat felépí-
teni gyakran kemény feladat, de ha
stabilak a cölöpök, akkor sem idõ,
sem távolság nem rombolhatja le
azokat. 

De nemcsak emberek, hanem
városok és országok között is épül-
nek hidak, amelyek mögött, mint
esetünkben is, mindig személyes
kapcsolatok állnak. A bizalom és a
nyitottság építõkockáiból készül-
nek ezek a szerkezetek.

Ilyen híd épült az elmúlt hóna-
pokban Nagykanizsa és India kö-
zött is. 

A barátság alapja két festõmû-
vész, Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erzsébet tisztelete.
Nagykanizsa is büszkén óvja és
ápolja emléküket, magáénak te-
kinti õket, akárcsak India, ame-

lyet új hazájuknak választottak.
Az õ élettörténetük bizonyítja,
hogy a különbözõ kultúrák bé-
késen megférnek egymás mel-
lett, sõt: erõsítik, táplálják egy-
mást. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Európa szívébõl nézve India

egy hatalmas, távoli, olykor misz-
tikus ország, rohamléptekkel fej-
lõdõ gazdasági hatalom, ugyanak-
kor hagyományait erõsen õrzõ ál-
lam. De ha sikerül a történelem-
és az útikönyvek leírásain, a hír-
adók és útifilmek képein túl lát-
nunk, akkor egy csodálatos világ
tárul elénk. 

És itt nemcsak a természeti kin-
csekre vagy az UNESCO által a
világörökség részének nyilvánított
megannyi helyszínre gondolok.
Hanem az emberekre. Például
nagykövet úrra és munkatársaira,
akik barátságuk, nyitottságuk jelé-
ül két napra ízelítõt hoztak Indiá-
ból – Nagykanizsára. 

Kedves Vendégeink!
A két ország történelmében – a

nagyon sok különbözõség mellett
– vannak azonosságok is. Mindkét
nép megküzdött a szabadságáért.
Indiában az 1857-es forradalom,
az úgynevezett szipojlázadás még
nem járt sikerrel, de 90 esztendõ-
vel késõbb, a Mahátma Gandhi ve-
zette mozgalom kivívta az ország
függetlenségét. 

Az itthoni dátumokat jól ismer-
jük: 1848-49 és 1956 áldott emlé-
kû veresége után 1990-ben szakí-
tottuk le végleg az elnyomás bék-
lyóját. Erõszakmentesen, akárcsak
indiai barátaink. 

Nos, tisztelt hölgyeim és uraim,
a szabadság szeretete és élménye
is összeköt bennünket. Olyan talaj

ez, amelyre stabil, erõs hidat lehet
építeni. 

Ez a két nap, remélem, meggyõ-
zi önöket is arról – amiben egy
ideje már biztos vagyok –, hogy
érdemes ezt a formálódó barátsá-
got ápolni, tovább mélyíteni, újabb
kapcsolódási pontokat, együttmû-
ködési területeket keresni. 

Köszönöm még egyszer nagy-
követ úrnak, hogy két napra elhoz-
ta hozzánk Indiát, önöknek pedig a
mai estéhez tartalmas kikapcsoló-
dást, jó szórakozást kívánok! 

Gauri Shankar Gupta nagykövet
magyarul kezdte köszöntõ szavait,
amit nagy tapssal viszonzott a kö-
zönség. Köszönetet mondott a két-
napos indiai rendezvény megszerve-

zéséért. Személyes megtiszteltetés-
nek érezte, hogy itt lehet Nagykani-
zsán. Beszédében felidézte a két fan-
tasztikus nagykanizsai mûvész, Sass

Brunner Erzsébet és Brunner Erzsé-
bet Indiában töltött éveit, kialakított
kapcsolatait a különbözõ közössé-

gekkel. Az elmondott történetek
alapján felvázolta, miért is van ilyen
közös kapocs India és Magyaror-
szág, India és Nagykanizsa között.
Bízik benne, hogy indiai befektetõk
is megjelennek a régióban, melynek
eredményeként létrejöhetnek közös
vállalkozások itt is. 

Végül indiai szokás szerint a
nagykövet és a polgármester meg-
gyújtott egy lámpást, s ezzel kezde-
tét vette az esti kulturális esemény,
amely jógabemutatóval kezdõdött,
és aznap a Sivasakti Kalánanda
Táncszínház elõadásával végzõdött.

Az India Napok második napján
filmvetítéssel várták az érdek-
lõdõket a Medgyaszay Házban,
ahol este Tóth Gabriella Kúcsipúdi

táncelõadásával zárultak az
események. 

B.E.
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Az India Napok Nagykanizsán
címû rendezvény miatt a meg-
szokottnál korábban, 13 óra he-
lyett délelõtt 11 órakor kezdte
meg munkáját a szeptember 29-
ére összehívott soros közgyûlés.

Közbeszerzési eljárással 800
millió forint mûködési hitelt venne
fel vagy kötvényt bocsátana ki
Nagykanizsa önkormányzata,
amely elkerülhetetlennek tartja a
külsõ forrás bevonását.

A város közgyûlésének ülésén
született döntés értelmében az ön-
kormányzat a 2011-es költségve-
tésben szereplõ, 747,6 millió fo-
rintra csökkentett mûködési hiá-
nyának fedezésére közbeszerzési
eljárást hirdet. A maximum 800
millió forint keretösszegû, négy-
éves futamidejû hitelre vonatkozó
eljárással párhuzamosan ugyaner-
re az összegre és futamidõre mû-
ködési kötvény kibocsátására is
ajánlatokat kérnek.

A témáról szóló elõterjesztés
szerint elkerülhetetlenné vált a
mûködési hiány külsõ forrásból
történõ finanszírozása, így azt hi-
telbõl vagy kötvénykibocsátásból
fedeznék. A legutóbb módosított,
még 914,4 millió forintot megha-
ladó mûködési hiányt 747,6 milli-
óra sikerült lefaragni, de Cseres-
nyés Péter polgármester a közgyû-
lési vitában azt is jelezte: év végé-
re várhatóan ez az összeg tovább is
csökkenthetõ.

A nyílt ülésre tervezett napiren-
di pontok sorából Cseresnyés Pé-
ter polgármester visszavonta a
megújuló energiaforrások felhasz-
nálása érdekében közös tulajdonú
gazdasági társaság létrehozására
elõterjesztett javaslatot, valamint
az intézményfenntartó társulásban
részt vevõ önkormányzatok bejáró
tanulói után szerzõdött és fizetett
összegek rendezésére elõterjesztett
javaslatot.

A városatyák módosították a
közgyûlés Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló önkormány-
zati rendeletet, a 2011. évi költség-
vetésrõl szóló rendeletet, valamint
12 igen, 1 nem, és 3 tartózkodással
elfogadták az önkormányzat 2011.
évi költségvetésének I. félévi vég-
rehajtásáról szóló tájékoztatót. A
Pénzügyi Bizottság a tájékoztató-
val egyetértett, és a közgyûlésnek
elfogadásra javasolta. A bizottság
véleménye szerint az elõterjesztés

részletesen mutatja be az I. félévi
teljesülést, mind a kiadások, mind
a bevételek területén, a kiadások
31,1 százalékra, a bevételek 32,7
százalékra, a tárgyi eszköz értéke-
sítésbõl, és az ingatlanhasznosítás-
ból befolyó bevételek összesen
17,2 százalékra teljesültek. A II.
félévben a városüzemeltetés terü-
letén kiemelt figyelmet kell fordí-
tani arra, hogy a feladatait el tudja
látni a város, s ezért takarékos gaz-
dálkodásra van szükség. 

A városatyák meghallgatták a
könyvvizsgálói véleményt, és mó-
dosítással szintén elfogadták az
önkormányzat 2011. évi költség-
vetésérõl szóló 7/2011.(III.04.)
számú rendeletének 6.§-a alapján a
mûködési hiány finanszírozására
elõterjesztett javaslatot. 

Módosítással igen szavazatot
kapott többek között az adótanács-
adó feladatok ellátásáról, a
2012/2013-as tanév szervezésérõl
szóló elõterjesztés a középiskolák-
ban. 

A képviselõk döntése értelmé-
ben a Kanizsai Dorottya Kórház
részt vehet a Rehabilitációs szol-
gáltatások fejlesztése címû pályá-
zaton, az önkormányzat pedig az
„art” mozihálózatok digitális fej-
lesztésére kiírt pályázaton. Döntöt-
tek a Nagykanizsai Szociális Fog-
lalkoztató Nonprofit Kft. ügyveze-
tõ tisztségének betöltésére szóló
pályázat kiírásáról. 

A pártok által használt önkor-
mányzati tulajdonú helyiségek pi-
aci bérleti díjának megállapítására
viszont december 31-éig visszatér
a testület egy olyan új megoldás-
sal, ami a pártok számára is elfo-
gadható.

Sajtótájékoztatón ismertette
Cseresnyés Péter polgármester a
szeptember 29-ei közgyûlés leg-
fontosabb döntéseit.

Nem született megállapodás a
pártok helyiségeinek bérleti díjá-
ról, december 31-ig elhalasztot-
ták a döntést. Ezzel idõt adva a
pártoknak, abban bízva, hogy ta-
lálnak olyan mindenkinek megfe-
lelõ megoldást, melynek segítsé-
gével törvényesen tudják megál-
lapítani a díjakat. A polgármester
elmondta, hogy négy párt bérel

városunkban irodát, melyek nem
földszintiek és nem a belvárosban
találhatóak, így ha kiköltözné-
nek, az önkormányzat bevételtõl
esne el, és a helyiségek állapota
is romlana. Ezen okok miatt fon-
tos, hogy döntés szülessen, és a
pártok a megfelelõ bérleti díj el-
lenében a helységben maradhas-
sanak.

Az ülésen döntést hoztak az in-
dítható középiskolai osztályok
számát illetõen, mely beleillik a
mûködési hiány csökkentése érde-
kében létrejött szerkezetátalakítás-
ba, és hatékonyabb mûködést
eredményezhet az iskolákban. A
közgyûlés meghatározta az indít-
ható osztályok létszámát. Meg-
emelték az átlag osztálylétszámot
huszonhatról huszonnyolcra. Te-
hát, abban az esetben, ha a cso-
portlétszámok átlaga huszonnyolc
vagy több, engedélyezik a har-
mincegy csoport kezdését, de ha
kevesebb az átlagnál, akkor har-
minc vagy kevesebb osztály indul-
hat.

A mozi ügyében létrejött meg-
állapodás a nagykanizsai polgá-
rok érdekében született. Az üze-
meltetõ vállalkozás vezetõje el-
mondta az ülésen, hogy egy éven
belül meg fog szûnni a celluloid
szalag, és digitális adathordozón
kapják majd meg a filmeket,
melyhez speciális vetítõ berende-
zés szükséges. Ennek megvásár-
lásában kéri a segítséget, ugyanis
a digitális technológia megterem-
tésére kiírt pályázaton csak ön-
kormányzatok vehetnek részt, és
bizonyos önrész is szükséges az
elnyeréséhez. A cég, az önkor-
mányzati támogatás fejében to-
vábbra is vállalja, hogy a nagyka-
nizsai iskolák ingyen látogathat-
ják a mozit.

Továbbá, a polgármester tájé-
koztatást adott az India Nap
kapcsán történt eseményekrõl.
Kiemelte, hogy sikeres volt a
nap kulturális és gazdasági
szempontból egyaránt, ugyanis
a nagykövet úr köszöntõ beszé-
dében hangsúlyozta, Nagykani-
zsát érdemesnek tartja arra,
hogy az indiai vállalkozók be-
ruházási célpontja legyen. Re-
mélik, a kulturális kapcsolatból
hamarosan gazdasági kapcsolat
lesz.

B.E - MTI - V.M.
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Az önkormányzati önrész
mellett európai uniós forrásból
valósult meg a Kanizsa Felsõok-
tatásért Alapítvány használatá-
ban lévõ Zárda utcai kollégium
épületének energiahatékonysági
fokozása – tudtuk meg az intéz-
mény sajtótájékoztatóján.

Dr. Pintérné Grundmann
Frida, az alapítvány elnökhelyet-
tese ismertetõjében elmondta, a
mai kor követelményeinek meg-
felelõen a rendszer a napenergiát
hasznosítja, s az összesen 50 mil-
lió forintos beruházás (melybõl
20 milliós önrészt az önkormány-
zat biztosított) mind funkció,
mind esztétika terén a lehetõ leg-
jobbat nyújtja. A megvalósult
programban a lényeges felújítá-
sok mellett például az épület
alagsorában lévõ társalgó „felfej-
lesztésére” is sor kerülhetett, így
egy 80 fõs elõadótermet nyertek a
felsõoktatási intézménynek, mely
a továbbiak során a felnõttkép-
zésnek is helyet biztosíthat.

Az alapítvány elnökhelyettese
külön köszönte a hallgatók, kollé-
gák hozzáállását, hogy az eltelt 3-
4 hét során türelemmel viseltettek
a munkálatok alatt, de ahogy azt
hangsúlyozta, ezzel nincs megál-
lás, hiszen az elektromos energia
kiváltására további lehetõségeket
kívánnak kiaknázni, illetve a kol-
légiumi szobákban a bútorzat és
nyílászárók kicserélésére is sort
kell kerítsenek.

Veitné Molnár Anikó kollégi-
um-igazgató hozzátette, a pályá-
zatot másfél éve nyújtották be, s
az önrészhez elnyert 30 millió a
lehetõ legmagasabb „fokozatot”
jelentette. A felújítási program
megvalósítása július 1-gyel in-
dult és szeptember hónap végé-
vel zárult, melynek fõ része a
melegvíz-szolgáltatás kiváltására
irányult, ezzel 60 százalékos
megtakarítást is nyerhetnek a 18
napkollektor üzembe helyezésé-
vel.

Emellett egy másik, közbeszer-
zéses felújítás folyamata is meg-
valósult, amely környezetvédelmi
és minden más szempontból a leg-
magasabb kategóriás besorolást
kapott.

P.L.

UUnniióóss ppéénnzzeekkbbõõll aazz
eenneerrggiiaahhaattéékkoonnyyssáágg
ffookkoozzáássáárraa
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2011. október 6.

Milyen gyógynövényeket szed-
hetünk õsszel? – tettük fel a kérdést
Göncz Józsefné õstermelõnek, a
Szívbetegekért Egyesület rendez-
vényei egyik támogatójának.

– A galagonya, a csipkebogyó
és a kökény a legismertebbek, és
a környéken is megtalálhatók. Ha
nincs tapasztalatunk a gyûjtésük-
ben, hasonlóan a gombaszedés-
hez, célszerû szakvezetõvel elin-
dulni egy gyógynövénytúrára, de
könyvekbõl is felismerhetjük a
növényeket. – hívta fel a figyel-
münket Göncz Józsefné. – A be-
gyûjtést mindig napos, száraz
idõszakban végezzük, dél körüli
idõpontban, mert ilyenkor magas
a növények hatóanyag tartalma.
Kosarakba, vászonzacskóba aján-
latos szedni, semmiképpen sem
mûanyag zacskóba, mert köny-
nyen befülled. A gyûjtés után pa-

pírládákba rakjuk, egy rétegben
kiterítjük, és a napra tesszük,
idõnként megforgatjuk, hogy
szellõzzön. Öt-hat nap alatt meg-
szárad. 

Már szedhetjük a májusban vi-
rágzó galagonya piros bogyóját.
Fõzhetünk belõle akár lekvárt is
almával vegyítve. Szívizom erõsí-
tésre, szívritmus szabályozásra na-
gyon jó a teája. Általános ér- és
vértisztító. Teakészítés elõtt beáz-
tatjuk, mint a csipkebogyót, s egy
éjszakai áztatás után másnap lassú
tûzön öt percig fõzzük. 

A csipkebogyó a legmagasabb
C-vitamin tartalmú immunerõsí-
tõ gyógynövényünk. A napon
gyorsabban szárad, míg a lakás-
ban három hétig is eltarthat ez a
mûvelet. Téli fogyasztáshoz
szeptembertõl szedhetjük, ilyen-
kor a legmagasabb a C-vitamin
tartalma. Amint megcsípi a dér,
azt legtöbbször lekvárnak hasz-
nálják. Nagyon jó vesetisztító,
magas a vas- és szeléntartalma,
továbbá gazdag nyomelemekben.
Jó ízû, zamatos, frissítõ, immun-
erõsítõ teának tartom. Lekvárt,
ivólevet, tinktúrát is lehet belõle
készíteni. A galagonyát is lehet
frissen enni. Ha kimegyünk az
erdõszélre, és öt-hat szemet meg-
eszünk, nagyon jót teszünk vele a
szívünknek. 

A kökényt, miután megcsípte a
dér, a helyszínen is megehetjük,
és fõzhetünk belõle lekvárt, mint

a feketeribiszkébõl, vagy a feke-
te áfonyából. Én azt javaslom,
már korábban szedjük le, amikor
szilvakék színe van. Magas vas-
tartalma a legfontosabb értéke.
Nagyon jó hatással van a lépre,
ezáltal szervezetünk erejét növe-
li. Finom italt is fõzhetünk belõ-
le.

– Hallhatnánk a receptjét? 
– Egy liter italhoz egy jó ma-

réknyi, tíz dkg frissen szedett kö-
kény kell. Felforraljuk a vizet,
beletesszük a kökényt a fûszerek-
kel – fahéj, szegfûszeg, citrom-
héj, esetleg vanília – együtt, és
addig fõzzük, amíg mély bordó
színt kap. Leszûrjük, s ha kihûl,
mézet keverünk hozzá. Tápláló,
természetes vitaminforrást ka-
punk. Nagyon jól regenerálja a
fogínyt, ezért fanyar íze ellenére
is érdemes rágcsálni. Zsírégetõ,
tavasszal gyûjtött virágja a fo-
gyókúrás teakeverékek egyik fõ
alkotórésze. 

– Hogyan tároljuk gyógynövé-
nyeinket?

– A szárítás után csomagolhat-
juk akár papírzacskóba, dunsztos
üvegbe, vagy papírral bélelt fém-
dobozba. Cserépbe ültetve is ter-
meszthetõ például a citromfû, le-
vendula, borsmenta, tárkony, bor-
sikafû, snidling, menta.

B.E.

ÕÕsssszzeell sszzeeddhheettõõ ggyyóóggyynnöövvéénnyyeekkrrõõll

Elég csak kilépni otthonunk ajtaján, máris számtalan gyógynö-
vényre lépnünk, anélkül, hogy tudnánk róla, vagy ismernénk jóté-
kony hatását. A gyógynövénygyûjtés hasznos elfoglaltság és kellemes
kirándulás is lehet egyben. Elõtte azonban érdemes feltenni magunk-
ban a kérdést: mennyire ismerjük a gyógynövényeket, tisztában va-
gyunk-e azzal, hogy melyik részét és mikor kell gyûjteni, milyen
gyorsan kell feldolgozni, szárítani. Ha nem ismerjük, a gyógynö-
vénygyûjtés veszélyt is rejthet magában, hiszen sok növénynek van
alteregója, vagy más hatást kifejtõ rokona. 
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Zenés, táncos szórakoztató mû-
sor csalogatta a járókelõket a
HSMK épülete elõtti térre, a Szív-
betegekért Egyesület és az Egész-
ségügyi Alapellátási Intézmény
közös rendezvényére.

A Szív Világnapja alkalmából
kulturális programokkal színesített
szakmai napot Karádi Ferenc al-
polgármester nyitotta meg. A meg-
jelenteket Dr. Matoltsy András fõ-
orvos és Hegedûs Györgyné, az
egyesület elnöke köszöntötte.

A Szív Világszövetségének kez-
deményezésére 2000 óta a világon
mindenütt egyszerre, szeptember
utolsó vasárnapján rendezik meg a
Szív Világnapját. Ezen a napon
számos rendezvényen hívják fel a

figyelmet a szív- és érrendszeri
megbetegedések megelõzésének
szükségességére. 

A Szívbetegek Egyesülete prog-
ramjainak középpontjában is a
mozgás és az aktív kikapcsolódás
egészségmegõrzõ szerepe állt. A
fellépõ csoportok bemutatóikkal
mosolyt csaltak a közönség szemé-
be, feledtetve a betegségükkel kap-
csolatos gondokat. Az intézmény-
ben többek között lehetõség nyílt
ingyenes egészségi állapotfelmé-
résre, szûrésekre és tanácsadásra,
az ételbemutatók pedig felhívták a
figyelmet az egészséges életmód és
táplálkozás fontosságára. 

A XXIV. Nemzetközi Sporttör-
téneti Konferenciát tartották
2011. szeptember 24-én Tusnád-
fürdõn. A Közép-európai Sport-
akadémia keretében 2005 óta ez
már a kilencedik rendezvény volt
Erdélyben.

Albert Tibor, Tusnádfürdõ pol-
gármesterének megnyitója után
Kis János Az olimpiák története,
Hencsei Pál és Surányi Péter Aki-
ket a mozdony füstje megcsapott,
100 éves a BVSC, Csiki András
Tusnádfürdõ sporttörténete, Me-
csériné Doktor Rozália A sport sze-
repe egy modern magyar regény-
ben, Petendi Zsolt Teljesítményfo-
kozás a sporttörténetben. Új utak –
doppingvád nélkül? és Horváth
Vilmos Hol volt, hol nem volt
olimpia, 1906 Athén címmel tartot-
tak elõadást.

A konferencián a helyieken kívül
Csikszeredából, Gyergyószentmik-
lósról és Sepsiszentgyörgyrõl is
voltak érdeklõdõk, Magyarország-
ról pedig tizenhatan vettek részt. A
szervezést Kis János, az Európai

Sport Hagyományõrzõ Egyesület
és a Dr. Mezõ Ferenc Olimpiai Ba-
ráti Kör elnöke, valamint Csiki
András Hargita megyei sportigaz-
gató vállalta magára. A tervek sze-
rint a jövõ évi konferencia színhe-
lye az erdélyi Tekerõpatak lesz.

A szakmai programon kívül a
résztvevõk jártak a Fogarasi-hava-
sokban, megtekintették Temesvár,
Nagyszeben, Tusnádfürdõ, Gyula-
fehérvár nevezetességeit, Vajdahu-
nyad várát, a Balea tó, a Szent Anna
tó és a Mohos-tõzegláp környékét, a
kerci ciszterci apátság templomát,
valamint a Szabó Kati Sportcsarno-
kot Sepsiszentgyörgyön.

GGyyóóggyyííttóó kkeezzeekk

A miklósfai Mindenki Háza
Egészség, fittség programjának
Riszt Orsolya volt a vendége Milá-
nóból. Elõadásában azt tanította:
Ne várj másra! Használd az eszed
és érezd magad remekül! Valósítsd
meg magad, Te Magad! 

Mindannyian szeretnénk jobban
érezni magunkat a bõrünkben. 

(folytatás a 6. oldalon)

AA SSzzíívv VViilláággnnaappjjáánn

SSppoorrttttöörrttéénneettii 
kkoonnffeerreenncciiaa
TTuussnnááddffüürrddõõnn
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(folytatás az 5. odalról)
Szeretnénk megszabadulni fájdal-

mainktól, és jobban élni. Sokan ezért
kívülrõl várjuk a segítséget, azt akar-
juk, a többiek változzanak meg. 

A Gyógyító kezek címû bemu-
tatkozó elõadásán többek között ar-
ról hallhatott a közönség, miért
tartja legfontosabbnak, hogy a kel-
lemetlen érzéseinket észrevegyük,
és magunk is fel tudjuk oldani õket.
Szólt arról is, hogy az Érzelmi Fel-
szabadítás Technikája segítéségé-
vel hogyan tudunk segíteni magun-
kon és másokon. 

A Rozgonyi Úti Általános Isko-
la volt diákjainak segítségét várjuk
iskolatörténeti gyûjteményünk
gyarapításához.

Kérjük, aki rendelkezik az is-
kolára vonatkozó, 1970-nél ko-
rábbi fotókkal, iratokkal, tárgyi
emlékekkel, szíveskedjen máso-
lás céljából behozni azokat a tit-
kárságra. Csoportképeket illetõ-
en különösen a következõ évek-
ben készülteket várjuk: 1980 –
8.a, 1970 – 8.b, 1968 – 8. a-b.,
1966 – 8.b, 1965 – 8.b, 1962 –
8.a, 1957 – 8. a-b. és minden ré-
gebbit. A begyûjtött anyagok egy
része a késõbbiekben kiadvány
formájában is megjelenhet. Se-
gítségüket köszönjük! (tel.:
0693/311-543, 30/8237-602)

A nyugdíjas pedagógusok ne-
vében fordulunk az oktatási és
közmûvelõdési intézmények ve-
zetõihez. Negyven éve mûködõ
klubunk került veszélybe terem-
hiány miatt. Foglalkozásainkat
eddig havi két alkalommal tar-
tottuk, hétfõi napon 13-13.30
órában. 

Ezúton kérjük, hogy számunk-
ra termet biztosítani szíveskedje-
nek! 

Ajánlataikat a nkpsz@upcmail.hu
vagy pindurutalagala@vipmail.hu
címre várjuk. 

Köszönettel: a Nyugdíjas 
Pedagógus Klub vezetõsége

Szülõi igény hozta létre a
Gyermekvarázs Alapítványt,
amely mûködteti a  Mikkamakka
Játéktárat. Tíz évvel ezelõtt vol-
tak, akik úgy érezték, gyerme-
kük képességei, készségei, nem
állnak olyan szinten, hogy isko-
lába léphessen. Egyesek kislá-
nyuk, kisfiuk tanulási problémái
miatt aggódtak. Mások csupán
egy helyet kerestek, ahol gyer-
mekükkel együtt játszhatnak
nyugodt körülmények között,
netalán barátokra lelhetnek. A
felmerült gondokat orvosolandó
10 pedagógus összefogott, és a
Petõfi utca 5. szám alatt kialakí-
tott egy helyet, amely a rohanó,
zajos mindennapokban menedé-
ket nyújt szülõknek, gyermekek-
nek egyaránt. 

Profiljuk a korai prevenciós
munka, amely a problémák kiala-
kulásának megelõzését hivatott
szolgálni. Módszerük a szabad,
kötetlen szülõ-gyermek együttját-
szását biztosító, a kisgyermekek
kreativitására építõ integratív já-

téktevékenység. Játékos formá-
ban fejlesztik azokat a területe-
ket, ahol elmaradás mutatkozik.
Mindehhez természetes alap-
anyagból készült esztétikus,
konstruktív, gondolkodásra kész-
tetõ játékokat adnak a gyermekek
kezébe. A sajátos játékeszközök-
kel a kicsinyek maximálisan ki
tudják élni fantáziájukat, kreati-
vitásukat. Hogy ez valóban sike-
rüljön, harmonikus, szeretetteljes
légkörre van szükség, egy helyre,
ahol a szülõ és a gyermek megél-
heti az együttjátszás pótolhatat-
lan, felejthetetlen, nagyszerû él-
ményét.

A Játéktár fennállásának 10. év-
fordulóját az elmúlt évben ünne-
pelte. Magas színvonalú szakmai

rendezvényeken a város nevelési
területen dolgozó szakemberein
kívül az ország egész területérõl
fogadtak vendégeket. Ebbõl az al-
kalomból tájékoztató könyvecske
kiadására került sor, amely elsõ-
sorban szülõknek ad segítséget ab-
ban, hogy gyermekük nevelésével
kapcsolatos kérdéseikkel kihez és
hova fordulhatnak Nagykanizsán.

A Mikkamakka a kezdetek óta
ugyanazokat a szolgáltatásokat
kínálja, mint ma: családi játék-
tár, nevelési tanácsadás, ovisok-
nak személyiségfejlesztõ foglal-
kozás, játékos iskolára felkészí-
tõ foglalkozás, kézmûves klu-
bok, játéktanácsadás, játékvásár,
„Babusgató „nyári tematikus tá-
bor.

Mindehhez a munkához nyújt
példaértékûen maximális segítsé-
get Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata, hisz a bérle-
ményt õk biztosítják kezdetektõl
fogva a játéktár számára, segítve
így a nagykanizsai családokat. 

Sajnos a város nehéz anyagi
helyzete indokolttá teszi, hogy a
jövõben megváltozott feltételekkel
tudja csak a „Mikkamakka” Játék-
tár számára az eddigi helyet bérbe
adni. 

Ahhoz, hogy a játéktár továbbra
is megfelelõ feltételek mellett fo-
gadhassa a családokat, elengedhe-
tetlenül fontos lenne kisebb-na-
gyobb felújítási munkálatok elvég-
zése a játéktár területén, (nyílászá-
rók cseréje, akadálymentesítés,
stb.).

Ennek anyagi fedezete nem áll
az alapítvány rendelkezésére. A Já-
téktár munkáját jól ismerõ szülõk,
támogatók összefogtak, hogy se-
gítsenek a probléma megoldásá-
ban az ott dolgozó szakemberek-
nek. További támogatókat keres-
nek, valamint jótékonysági estet
szerveznek 2011. október 22-én.
Remélhetõen segítségükkel to-
vábbra is zavartalanul mûködhet
Nagykanizsán a Mikkamakka Já-
téktár! 

Németh Klára képzõmûvész
akvarell és tûzzománc kiállítása
tekinthetõ meg a Palini Általános
Iskolában. A tárlatot Wilheim
Gábor nyitotta meg, a köszöntõt
Magyar Ferenc igazgató mondta.
A rendezvényen közremûködtek a
palini iskola tanulói is. 

Rendhagyó rendezvénynek
lehettek „vendégei” az ott tanu-
ló diákok és tanárok a kiskani-
zsai iskolában. Ludvig Dániel
nagykanizsai és Gyõrfi András
budapesti mûvészek helyben,
az intézmény aulájában készí-
tették el alkotásaikat, ezzel le-
hetõvé téve, hogy a gyermekek
betekintsenek a festészet rejtel-
meibe. Az elkészült képeket
születésük helyén, azaz a
kiskanizsai iskolában hagyták,
amelyek azóta a büszke tulajdo-
nos falát díszítik az arra járó di-
ákok és tanárok nem kis örömé-
re.

Magyarországon meghirdetett 
Családok Éve alkalmából

Erdélybõl a kisbácsi színjátszó csoport elõadja
Dr. Tornyai János könyve alapján színpadra alkalmazott 

GYERE KICSIM, GYERE… címû darabot, 
mely megtekinthetõ 2011. október 8-án, szombaton 10 órai

kezdettel Nagykanizsán a Felsõ templomban. 
Az elõadásra a belépés díjtalan, adományt elfogadunk, melyet a

Kolozsváron épülõ Szent Erzsébet Leányanya Otthon javára fordítjuk!
Rendezõ: Kovács Árpád kisbácsi plébános. Mindenkit szeretettel várunk!

IIsskkoollaattöörrttéénneettii
rreelliikkvviiáákkaatt ggyyûûjjtt aa
RRoozzggoonnyyii

BBeeffooggaaddóó hheellyyeett
kkeerreessnneekk aa nnyyuuggddííjjaass
ppeeddaaggóógguussookk

AA MMiikkkkaammaakkkkaa
JJááttéékkttáárr aazz
„„áállllaannddóóssáágg sszziiggeettee”” 

KKééppzzõõmmûûvvéésszz 
kkiiáállllííttáássaa aa PPaalliinnii
ÁÁllttaalláánnooss IIsskkoolláábbaann

AAllkkoottóómmûûhheellyy lleetttt 
aa kkiisskkaanniizzssaaii iisskkoollaa
aauulláájjaa
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2011. október 6.

A nagykanizsai kórházban tudo-
mányos ülést rendeztek szeptem-
ber 29-én, ahol a stroke-ról és an-
nak rehabilitációjáról, a sürgõsségi
betegellátásról és különbözõ bel-
gyógyászati témakörökrõl hallhat-
tak tájékoztatást az érdeklõdõk.

Az elsõ elõadást Járnecz Mari-
anna tartotta „Rehabilitálni annyi:
új lehetõséget adni az élhetõ élet-
re” A stroke-on átesett betegek re-
habilitációja címmel. A diplomás
ápolónõ kiemelte, fontos, hogy
foglalkozzunk ezzel a témával, hi-
szen Magyarországon az egyik ve-
zetõ megbetegedés a szélütés. Ki-
hangsúlyozta a rehabilitációs ke-
zelés, a pozitív hozzáállás és az
empátia fontosságát, melyek nél-
kül a várt javulás elmaradhat. 

A Sürgõsségi triage-mit ír elõ, a
szakma jelenleg ebbõl mit tudunk
teljesíteni? kérdéskörben Pusz-
tainé Nagy Szilvia egészségügyi
szakoktató tájékoztatta a hallgató-
ságot. A betegek sürgõsségi osztá-
lyozása az elsõ és legfontosabb a
sürgõsségi betegellátásban. El-
mondta, hogy Nagykanizsán a
Sürgõsségi Betegellátó Osztály
munkája sikeresnek mondható,
mivel a betegek hatvanegy száza-
léka tizenöt percen belül, míg
nyolcvan százaléka fél órán belül
ellátásban részesül. 

Ezután dr. Késmárki Nóra bel-
gyógyász ismertette a pajzsmirigy-
gondozás aktuális kérdéseit, majd
dr. Kisjós Balázs, dr. Mendly Jó-
zsef és dr. Matoltsy András bel-
gyógyászok bemutatták a metabo-
likus szindrómás betegek vizsgála-
ti módszerét.

A 60 éves születésnapját ünnep-
lõ könyvtár a kezdetek (1950-es
évek) után a Sugár út 3-ban töltött
idõszak bemutatására készül
(1956-1988). A bemutató több ele-

me látható már az épületben, köz-
tük az a két nagy méretû tükör is,
mely a Sugár úti épület dísze volt.
A tükrök a bejáratnál kerültek el-
helyezésre Tarnóczky Attila felújí-
tó munkája után.

A városunk energia felhasználása
minden évben folyamatosan növek-
szik és sajnos ezzel párhuzamosan az
energia árak is emelkednek. Javas-
lom a nagykanizsai városvezetésnek,
hogy a Keszthely város önkormány-
zata által létrehozott energia közpon-
tot hozzon létre városunkban is,
hogy a város által fenntartott intéz-
mények és a lakosság áltál becsatla-
kozott társasházak a jelenlegi piaci
árnál 10, akár 20-30%-al is kedve-
zõbben kapják az energiát.

Mit jelent ez az energiaközpont?
Azt napi szinten is látjuk és

érezzük, hogy az energiaárak fo-
lyamatosan növekednek, és Ma-
gyarország nem tekinthetõ jelentõs
energiatermelõnek, ezért energia-
igényét kénytelen nagyobb rész-
ben külsõ forrásból fedezni (kõ-
olaj, földgáz, elektromos energia).
Közintézményeink a felhasználási
kvóta alapján nem kerülnek a
nagyfogyasztói körbe, így nem
tudják a versenypiacról beszerezni
a földgáz- és elektromosáram-kon-
tingensüket. Így elmondhatjuk,
10-20 százalékkal magasabb áron
kénytelenek energiát vásárolni, ez
pedig jelentõs árkülönbséget ered-
ményez.  Nagykanizsának nagyon
sok intézménye van, több telep-
hellyel, s azok energiafelhasználá-
sa és üzemeltetési módja eltérõ.
Célszerû tehát, hogy a város a saját
tulajdonában és irányítása alatt lé-
võ intézmények energiaellátásának
koordinálására, külön elszámolási
rendszer alapján, meglévõ szak-
emberei segítségével mûködtessen
egy energiaközpontot.

Ez közvetlenül azt jelenti, hogy
nagyfogyasztóként jelentkezik
majd az energia központ (évi 500
ezer m3 gázfogyasztás a városi in-
tézmények fogyasztása) a földgáz-
piacon, ami jelentõs engedménye-
ket fog eredményezni.

Nagykanizsa város intézményei
és társaságai földgázfelhasználása
külön-külön nem jelentõs, azon-
ban közös beszerzés esetén itt je-
lentkeznek a mennyiségbõl adódó
elõnyök. Szabadpiacról való be-
szerzés esetén az árak versenyezte-
tésével érhetõk el jó/jobb kondíci-
ók.

Vagyis a földgáz szabadpiaci be-
szerzése esetén biztosított lehet:
kedvezõbb szerzõdéskötés lehetõ-
sége a kereskedõvel; folyamatos
szakmai kontroll;

Az elektromos energia esetében
ugyanez a helyzet, csak az elérhe-
tõ árkedvezmények mértéke válto-
zó. Nem véletlen, hogy egyre több
városban látják be, érdemes cent-
ralizálni az energia beszerzési le-
hetõségeket, mert egy energiaköz-
pont egységes fellépéssel érheti el
a maximális kedvezményeket.

Ráadásul hosszú távon a szám-
lázási és felügyeleti rendszerek
elektronikus megjelenése szem-
pontjából is lényegesen leegysze-
rûsödnek az intézményekre háruló
feladatok, mivel egy közös rend-
szert használva az könnyebben fi-
gyelhetõ és kezelhetõ lesz.

Természetesen ezen energiaköz-
ponthoz való csatlakozás lehetõsé-
gét meg kell adni a központi fûtés-
sel rendelkezõ társasházaknak is,
mert ez által az összes fogyasztás
nagysága miatt, még kedvezõbb
kedvezményeket lehet elérni.

Más városok vezetése már felis-
merte, hogy közintézményeinek
fenntartási költségei e módon is
csökkenthetõk, ezért központosí-
tották az energia ellátásukat, és be-
szerzésüket.

Javaslom, hogy Nagykanizsa
városvezetése is soron kívül alakít-
sa ki az energia központot Keszt-
hely városéhoz hasonlóan, mert
ezzel jelentõs 20-30 millió forintos
megtakarítást tud elérni éves szin-
ten az intézményeinek fenntartása
során, a becsatlakozó társasházak
pedig 10-30%-os energiaár csök-
kentést tudnak majd a lakóknak
nyújtani.

Lelkó Tamás
MSZP városi alelnök 

Az MSZP Városi elnöksége fel-
szólítja Karádi Ferenc alpolgár-
mestert, hogy tájékoztassa a város
lakosságát arról, hogy megválasz-
tásakor és az egy éves alpolgár-
mesteri munkája során tisztában
volt e cégei és önkormányzat kö-
zötti összeférhetetlenségrõl, és ezt
a törvénytelen állapotot a törvé-
nyességi határidõn belül megszûn-
tette-e?

A város lakossága jogosan várja
el, hogy a Fidesz vezetõi maguk-
kal szemben is kritikusan és a tör-

vényeket betartva járjanak el.
Amennyiben törvénytelen álla-

potot tartott fent az alpolgármester,
akkor felszólítjuk a lemondásra.

Megkérjük Cseresnyés Pétert
városunk polgármesterét és or-
szággyûlési képviselõjét, hogy
vonja meg a bizalmat Karádi Fe-
renc alpolgármestertõl, és kezde-
ményezze visszahívását.

MSZP Nagykanizsai 
Városi Elnöksége

***
Cseresnyés Péter polgármester a

szeptember 29-ei közgyûlésen el-
mondta, már nem áll fenn össze-
férhetetlenség az önkormányzat és
Karádi Ferenc alpolgármester tu-
lajdonában lévõ cég között. 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisz-
telt Közgyûlés!

Mostanában a tényleges straté-
giai többséget alkotó frakcióhoz
tartozván nem kérdezek oly sokat,
mint az elõzõ ciklusban. De most
kivételt teszek, mert belvárosi
képviselõként sûrûsödnek azok a
lakossági észrevételek, melyek a
belvárosi szórakozóhelyek rend-
jét, zaját, fogyasztóvédelmét, ifjú-
sági látogatottságát, hatósági sza-
bályozását célozzák. Így gyakori
kapcsolatban vagyok a Közigaz-
gatási Osztállyal, Közterület-Fel-
ügyelettel és a Rendõrséggel. Kü-
lönösen a Múzeum téren, a
Mozikertben és az Eötvös téren
nagy a probléma (konkrét kocs-
maneveket is említhetnék…), és
különösen pénteken és szombaton
éjszaka zavarják a rendet, csendet,
nyugalmat – nem csak a fiatalok.
A probléma összetett, épp ezért
komplex hozzáállást igényel, s
nem is tudunk a világtrend ellené-
ben azonnal megoldást találni. De
legalább hathatósabban és hatáso-
sabban próbálkozzunk! Néhány
javaslat és kérés: 

Fokozottabb hatósági, fogyasz-
tóvédelmi, zajvédelmi, rendõrségi
ellenõrzést kérünk!

Van ugyan ifjúságvédelmi õrjá-
rat, de ez önmagában csak de-
monstratív megoldás. A jogsza-
bályoknak, helyi rendeleteknek
kellene következetesebben érvényt
szerezni!

18 éves kor alatt tényleg ne szol-
gáljanak ki senkit szeszes itallal!

(folytatás a 8. oldalon)

AA KKaanniizzssaaii DDoorroottttyyaa
KKóórrhháázz ttuuddoommáánnyyooss
üülléésséérrõõll

AA sszzüülleettééssnnaappjjáátt 
üünnnneeppllõõ kköönnyyvvttáárr
eerreekkllyyééii

AA mmeeggoollddááss aa lláábbuunnkk
eellõõtttt hheevveerr……

AAzz MMSSZZPP vváárroossii
eellnnöökkssééggéénneekk
ssaajjttóónnyyiillaattkkoozzaattaa

MMii vvaann aazz ééjjsszzaakkaaii
sszzóórraakkoozzóóhheellyyeekkeenn??
–– BBaalloogghh LLáásszzllóó 
iinntteerrppeelllláácciióójjaa
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Progresszív lencse AKCIÓ – 30%!
2011. október 1 - október 31-ig
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Tisztelettel meghívom Nagykanizsa város idõs állampolgárait a 2011. ok-
tóber 11-15-e között megrendezésre kerülõ „Idõsekért Nagykanizsán” Ün-
nepi hét rendezvényeire.

Cseresnyés Péter polgármester

„Idõsekért Nagykanizsán” Ünnepi hét 2011. október 11-15.
Október 12. Szerda Honvéd Kaszinó (Nagykanizsa, Ady út 7.)
9.00 óra Idõsügyi kerekasztal. Köszöntõt mond: Maronicsné dr. Borka Beáta
osztályvezetõ. Vitaindítót tart: Budavölgyi Kálmán elnök
Október 12. Szerda Hevesi  Sándor Mûvelõdési Központ 
(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)
15.00 óra „Életünk képei”. Kiállítás az Idõsügyi Klubok életébõl. 
A kiállítást megnyitja: Farkas Tibor igazgató 
Október 13. Csütörtök Nagykanizsai Torna Egylet 1866 
(Nagykanizsa, Ady út 78.)
8.45 óra Sportnap. Köszöntõt mond: Balogh László OKISB elnöke
2011. Október 14. Péntek Hevesi  Sándor Mûvelõdési Központ    
(Nagykanizsa. Széchényi tér 5-9.)
15.00 óra Ünnepi Gála. Köszöntõt mond: Cseresnyés Péter Nagykanizsa MJV
polgármestere, országgyûlési képviselõ. Közremûködnek: Zalagyöngye Tánc-
együttes, Baráth Yvett ének, Krishtop Pavel zongoramûvész, Eraklin Táncklub.
Mûsorvezetõ: Dr. Dömötör László 
16.00 óra Fogadás. Pohárköszöntõt mond: Dr. med. Perjés Ottó Nagykanizsa
MJV díszpolgára.
17.00 Idõsek bálja a Party Duó közremûködésével.

Nagykanizsa városrészeinek rendezvényei

Október 11. Kedd Nagykanizsa-Palin Általános Iskola. 15.00 óra Idõsek nap-
ja. Köszöntõt mond: Bicsák Miklós önkormányzati képviselõ. Általános Isko-
la és Óvoda ünnepi mûsora. Ünnepi vacsora.
Október 12. Szerda Nagykanizsa-Miklósfa Mindenki Háza. 18.00 óra Idõsek
napja. Köszöntõt mond: Sajni József önkormányzati képviselõ. Köteles
Józsefné nyugdíjas klub elnöke. Általános Iskola és Óvoda  Nagykanizsa-Mik-
lósfa és a Miklósfai Asszonykórus ünnepi mûsora. Ünnepi vacsora Major La-
jos harmonikás közremûködésével
Október 14. Péntek Nagykanizsa-Bajcsa Kultúrház. 17.00 óra Idõsek napja.
Köszöntõt mond: Tóth Nándor önkormányzati képviselõ. Bajcsai Rezeda Asz-
szonykórus és Bertók György operaénekes ünnepi mûsora. Ünnepi vacsora
Farkas Miklós harmonikás közremûködésével.
Október 14. Péntek Nagykanizsa-Fakos Kultúrház. 18.00 óra Idõsek napja.
Köszöntõt mond: Cseresnyés Péter Nagykanizsa MJV polgármestere, ország-
gyûlési képviselõ. Ünnepi mûsor és vacsora.
Október 14. Péntek Nagykanizsa- Bagola Kultúrház. 16.00 óra Egészségügyi
szûrés. 17.30 óra Idõsek napja. Köszöntõt mond: Cseresnyés Péter Nagykani-
zsa MJV polgármestere, országgyûlési képviselõ. Ünnepi mûsor a Vigadó duó
közremûködésével. Ünnepi vacsora, tombolasorsolás
Október 15. Szombat Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház (Nagykanizsa, Haj-
gató út 1.) 17.00 óra Idõsek napja. Köszöntõt mond: Tóth Nándor önkormány-
zati képviselõ. Bajcsai Rezeda Asszonykórus és Bertók György operaénekes
ünnepi mûsora. Ünnepi vacsora Farkas Miklós harmonikás közremûködésével  
A rendezvény szervezõi: Egyesített Szociális Intézmény, Honvéd Kaszinó, He-
vesi Sándor Mûvelõdési Központ, Idõsügyi Tanács, Nagykanizsa városrészek
szervezõi, Honvéd Szakszervezet, Nyugdíjas Klubok.

(folytatás a 8. oldalról)
23 óra után ne legyenek nyitva a

kocsmák!
Már javasoltam (tudom, bizo-

nyos személyiségi jogokat sértene,
de legalább próbáljuk meg, legfel-
jebb az ombudsman visszadob-
ja…): 22 óra után 14 éves kor alat-
ti gyermek, 24 óra után 14-18 év
közötti fiatal csak felnõttkorú fel-
ügyeletével tartózkodhasson az éj-
szakában!

Közterületen ne lehessen italoz-
ni, bizonyos helyeken dohányozni!

Van olyan önkormányzat, ahol
az éjszakai szórakozóhelyen akkor
is büntetnek, ha 18 év alatti fiatal
kábult állapotban tartózkodik ott;
hiába hivatkoznak arra, hogy fel-
nõttkorú vásárol csak szeszes
italt…!

Tehát tisztelettel kérem az illeté-
kesektõl a bõvebb, határozottabb,
szigorúbb odafigyelést! Megjegy-
zem mindez nem elsõsorban a pe-
dagógusok, az iskola felelõssége,
mint ahogy szokták mondani so-
kan… Hanem sokkal inkább a csa-
ládoké; az iskolának alig van esz-
köze a jelen szabályozás szerint.
Pl. egy iskolai fegyelmi tárgyalás
végén a legszigorúbb büntetés tan-
köteles, tehát 18 év alatti diák ese-
tén az lehet, hogy átkerül az iskola
másik osztályába.) Így a családok-
hoz kellene fordulni leginkább:
Kedves Szülõk! Ne engedjék fele-
lõtlenül szórakozni gyermeküket a
péntek és a szombat éjszakában!
Egyáltalán: figyeljünk jobban
gyermekeinkre! És városunk rend-
jére…!

Október 8-án, szombaton 13
órakor veszi kezdetét a Palini
Sportpályán a lovaskocsik díszí-
tésével a rendezvény. 

A felvonulás az ünnepélyes
megnyitó, a Kanizsa Táncegyüttes
és a Palini Általános Iskola nép-
tánc csoport fellépése után indul a

sportpályáról. A programok sorát a
szüreti bál zárja 20 órakor az álta-
lános iskolában, ahol a Mura Band
szolgáltatja a zenét. A belépõjegy
elõvételben kapható a Rózsa
Presszóban. A szervezõk várják a
tombola és egyéb felajánlásokat. 

V.M.

PPaalliinnii sszzüürreettii ffeellvvoonnuullááss 
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2011. október 6.

A Hétszínvirág Óvoda nevelõ-
testülete szeretettel várta az ér-
deklõdõket a hagyományos
szakmai találkozóra a Med-
gyaszay Házba, melynek témája
a Néphagyományok ápolása és
azon kívül – Játék, zene, tánc
volt.

Böjti Istvánné, a Központi Ró-
zsa Óvoda vezetõje hangsúlyozta
köszöntõjében, a gyermekek éle-
tében rendkívül nagy szerepe van
a hagyományoknak, hiszen ahol
nincsenek gyökerek, ott nincs
anyanyelv és identitás. Ezért is

büszke arra, hogy a Rózsa Óvoda
mind a kilenc intézményében be-
leszövik a gyermekek életébe a
meséken, a verseken, a dalokon és
a manuális tevékenységeken ke-
resztül a néphagyományokat.
Majd felkérte Karádi Ferenc al-
polgármestert a rendezvény meg-
nyitására, aki megköszönte a pe-
dagógusok fáradhatatlan munká-
ját, mellyel alapvetõ értékeket
közvetítenek. 

A programok sorát Búvári Réka,
a Batthyány Lajos Gimnázium ta-
nulójának Népdalcsokor elõadása
nyitotta. A népi hagyományok sze-

repérõl és fontosságáról dr.
Némethné Kovács Edit szólt, az
õszi szokásokhoz kapcsolódva
mutatta be az óvoda tevékenysé-
gét. Elmondta, az óvoda feladata,
hogy átadják a hagyományokat,
megteremtsék az alapokat a legfo-
gékonyabb korban levõ gyerekek
számára. Mivel napjainkban nem
mûködik megfelelõen a tradíciók
ápolása, így a családokat is próbál-
ják bevonni azzal, hogy minden
évszakban tartanak egy családi na-
pot. 

Ezután népi gyermekjátékokat
mutattak be a Hétszínvirág Óvoda
nagycsoportosai Gáspárné Nagy
Katalin csoportvezetõ és dr.
Némethné Kovács Edit közremû-
ködésével. Az érdeklõdõk továbbá
meghallgathatták Szvorák Katalin
Liszt Ferenc-díjas és Kossuth-dí-
jas népdalénekes elõadását, mely
után Miklós Zoltánné ismertette,
milyen volt a Nagykanizsa és kör-
nyéke népi táplálkozása a 20. szá-
zad derekán. Az ebéd után, és a
tánc elõtt pedig Hintalan László
János beszélt a játékhagyomá-
nyokról Aranyalma. Játékhagyo-
mányok címmel. 

V.M.

NNéépphhaaggyyoommáánnyyookk aazz óóvvooddáákkbbaann
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Kilenc esztendõ után találkoz-
hattak ismét a “Dózsás/Thurys”
Bajtársi Találkozó keretében az
egykori Dózsa-Thury Laktanyá-
ban szolgált hivatásos katonák
és polgári alkalmazottak, hogy
emlékezzenek, miszerint “volt
egyszer egy katonaváros” –
Nagykanizsán...

„Uram, higgye el, ez a hely tá-
bornokképzõ volt” – fordult hoz-
zánk az egyik veterán, aki Buda-
pestrõl, míg társa például Szeged-
rõl érkezett a HSMK-beli összejö-
vetelre. – „Mert tudja, mit mondott
Napóleon is, hogy minden közka-
tona tarsolyában ott lapul a mar-
sallbot...”

Gõcze István vezérõrnagy özve-
gye Petõfi versének, A vén zászló-
tartónaknak soraival is köszöntöt-
te a megjelenteket, s ahogy Tarr
Ernõ, a szervezõ bizottság részé-
rõl elmondta, a több mint négy-
száz meghívó elküldése után rop-
pant örömükre szolgált, hogy két-

százan el is tudtak jönni e találko-
zójukra.

Arra a találkozóra, melyet a
dózsás-thurys alakulat egykori pa-
rancsnokai és katonái majd tíz év
után tartottak meg ismét. Az alaku-
lat, mely idõvel a gépkocsizó lövé-
szektõl az MH 14. Thury György
Gépesített Lövészdandárrá válha-
tott, s díszalegysége még vízen is
szolgálhatott például a díszszem-
lék sora mellett.

Poprádi Zoltán nyugállományú
ezredes köszöntõjében elmondta,
az alakulat 1996-97-es megszûné-
se után is feladatuk a hagyomá-

nyok ápolása, s a felvillantott élet-
képek is tanújelét adták annak,
egykor micsoda virágzó katonaélet
volt Nagykanizsán.

„Volt egyszer egy alakulat” – ért
véget a képes vetítés a színházte-
remben, hogy aztán az ünnepi mû-
sor keretében az idén 62 esztendõs
Honvéd Együttes férfi kara szóra-
koztassa a megjelenteket, azt kö-
vetõen pedig már a Honvéd Kaszi-
nó Tükörtermében a felhõtlen
nosztalgiázásnak jusson a fõsze-
rep...    

P.L.

ÉÉlleettkkééppeekk aa ttáábboorrnnookkkkééppzzõõbbõõll

70 évvel ezelõtt, 1941. október
2-án avatta fel dr. Papp Simon, a
MAORT vezérigazgatója Báza-
kerettyén a MAORT Munkás-
otthont, a késõbbi Déryné Kul-
túrházat. 

Ebbõl az alkalomból nagyszabású
jubileumi programsorozatot szer-
vezett szeptember 30. és október 2.
között a Bázakerettye és Térsége Bá-
nyász Mûvelõdési Egyesület.

Szeptember 30-án, pénteken 18
órakor mutatták be a Gyarmat a
föld alatt címû, MAORT perrõl
készült filmet a Déryné Mûvelõ-
dési Házban. 

A vendégeket szombat délelõtt
10 órakor Biri László, a MOL Bá-
nyász Szakszervezet elnöke és
Iványi László, Bázakerettye polgár-
mestere köszöntötte. Majd helytör-
téneti kiállítás megnyitójával foly-
tatódott a rendezvény. A kiállítást
Tóth János, a Magyar Olajipari
Múzeum igazgatója nyitotta meg. 

A nap további részében fest-
ménykiállítás nyílt, a mûvelõdési
ház elmúlt 70 évérõl pedig Bajzik
Zsolt helytörténész tartott elõ-
adást. Délután 14 órakor Mulat a
fúrós címmel egyfelvonásos zenés
vígjátékot adtak elõ a zalaegersze-
gi Hevesi Sándor Színház mûvé-
szei. A 14.30 órakor sorra kerülõ
emléktábla avatást követõen kü-
lönbözõ mûvészeti csoportok mu-
tatkoztak be egészen este 21 óráig,
a bál kezdetéig. 

B.E.

AA MMAAOORRTT
iiddõõkkrree
eemmlléékkeezztteekk
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kizárólagos
tulajdonában lévõ  Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (Nagykanizsa, Sabján Gyula utca 3., továbbiakban: Kft.)  ügyveze-
tõi tisztségének betöltésére.

A Társaság fõbb tevékenysége:
Rehabilitációs foglalkoztatás, mint fõ közhasznú tevékenység. Hátrányos helyze-

tû társadalmi csoportok esélyegyenlõségének elõsegítése. A munkaerõpiacon hátrá-
nyos helyzetû rétegek képzésének, foglalkoztatásának elõsegítése és a kapcsolódó
szolgáltatások. Ennek keretében a kft. engedélyezett tevékenysége különösen: textil-
áruk, alsó-, felsõ-, és munkaruházat, egyéb kiegészítõk gyártása, irodai papíráru, pa-
pír és mûanyag csomagolóeszköz, egyéb papír, mûanyag és kartontermék gyártása,
könyvkiadás, kiadványok kiadása, nyomás, nyomdai elõkészítés, könyvkötés, kap-
csolódó szolgáltatás, elektronikus és optikai eszköz, személyi és háztartási cikk ja-
vítás, seprû és kefe gyártása, textil nagy és kiskereskedelem, ruházati, könyv, újság
és papírárú, csomagküldõ és internetes, valamint egyéb új áru kiskereskedelem, köz-
úti áruszállítás, költöztetés, tárolás, raktározás, gépjármû kölcsönzés, adatfeldolgo-
zás, web-hosting szolgáltatás, egyéb kiadói tevékenység, takarítás, tisztítás, csoma-
golás, fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás.

Az ügyvezetõ fõ feladatai: 
A kft. tevékenységének szervezése és irányítása, a gt. valamint a kft. alapító ok-

irata szerint az ügyvezetõi tisztségre meghatározott feladatok ellátása, különösen: a
kft. hatályos jogszabályoknak, a belsõ szabályzatoknak megfelelõ gazdaságos és ha-
tékony mûködtetése, a kft. képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság
és hatóság elõtt, a kft. alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása, a
kft. pályázati projektjeinek gondozása.

A megbízás idõtartama, formája, díjazás: 
Az ügyvezetõt a közgyûlés határozott idõre, 2011. december 31. naptól kezdõdõ-

en 2016. december 31. napjáig tartó 5 évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a
megbízási szerzõdés megkötésétõl számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megil-
leti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idõ a közlésétõl számí-
tott 4 hónap. Az ügyvezetõi tisztség ellátása a Ptk. alapján megbízási jogviszonyban
történik, a díjazást - a kft. Javadalmazási Szabályzatában foglaltak figyelembevéte-
lével - a közgyûlés állapítja meg.

Pályázati feltételek: 
Magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, felsõfokú iskolai

végzettség. Elõnyt jelent: gazdasági területen szerzett gyakorlat, vezetõi gyakorlat,
pályázati projektben (különösen pályázatírásban) szerzett tapasztalat. 

A pályázatban benyújtandó dokumentumok: 
A pályázónak a kft. mûködtetésére vonatkozó szakmai elképzelései és vezetési

program, szakmai önéletrajz, a felsõfokú iskolai végzettséget igazoló okirat közjegy-
zõ által hitelesített másolata, a pályázó által a pályázatban hivatkozott gyakorlat hi-
vatalos igazolása, 3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány,
amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt nem áll (amennyiben nem áll rendelkezésre, akkor annak kikérésérõl
szóló igazolás), a pályázónak a díjazásra vonatkozó igénye, a pályázó írásbeli nyilat-
kozatait arra vonatkozóan, hogy részérõl az ügyvezetõi tisztség betöltése a Gt. 23. §-
a alapján nem kizárt, vele szemben a Gt. 25. §-a és a közhasznú szervezetekrõl szó-
ló 1997. évi CLVI. törvény alapján összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, a 2007. évi
CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja, a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul, a pályázati eljárás során az elõkészítõ bizottsági üléseken és a döntésho-
zó Közgyûlés ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történõ tárgyalásához hozzá-
járul-e.

(A pályázati határidõ leteltét követõen az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiány-
pótlásnak nincs helye!  Az erkölcsi bizonyítványt legkésõbb a bizottsági meghallga-
táson be kell nyújtani.)

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt: Cseresnyés Péter pol-
gármester (Tel: 06-93-500-701; E-mail: cseresnyes.peter@nagykanizsa.hu). A kft-
vel kapcsolatos információk megtalálhatók a www.nkszoci.hu honlapon.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 29.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve pos-

tai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy személyesen a Polgármesteri Hi-
vatalban ügyfélfogadási idõben lehet benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: "Nagyka-
nizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetõi pályázata".

A pályázat elbírálásának módja és rendje: 
A határidõben benyújtott pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottság - a

pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A pályázat elbírálására vonat-
kozó elõterjesztést tárgyalja az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság. A döntést a
Közgyûlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával, vár-
hatóan a 2011. november havi soros ülésén, legkésõbb 2011. november 30. napjáig
hozza meg. A döntésrõl a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - SSzzoocciiáálliiss FFooggllaallkkoozzttaattóó
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) pályázatot hirdet a Fogyatékkal Élõk Integrált Intézménye (8800 Nagy-
kanizsa, Ûrhajós u. 6.) intézményvezetõ (magasabb vezetõ) munkakörének tel-
jes munkaidõben, közalkalmazotti kinevezés szerinti munkakör mellett történõ
betöltésére.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: A Nagykanizsa, Ûrhajós u. 6. szám
alatti 50 férõhelyes Fogyatékkal Élõk Otthona, a 10 férõhelyes Fogyatékkal Élõk Gon-
dozóháza, a 20 férõhelyes Fogyatékkal Élõk Napközi Otthona, valamint a Támogató
Szolgálat színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása,
ellenõrzése. A központi jogszabályok, valamint az önkormányzati rendeletek szerint a
feladatkörébe tartozó valamennyi önkormányzati feladat magas szintû végzésének
megszervezése, koordinálása, biztosítása. 

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy letelepe-
dett státusz, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000.
(I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 6.4. pontja szerint az intézményveze-
tõi munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú szakirányú végzettség, a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak alapján legalább 5 év fel-
sõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem,
a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával
nem rendelkezõ pályázónak - amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége
alól - a nyilatkozata arról, hogy vállalja annak a kinevezést követõ 2 éven belüli
megszerzését. A magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

A pályázathoz csatolni kell: 
A képesítést igazoló okirat(ok), illetve a szociális szakvizsgáról szóló oklevél

közjegyzõ által hitelesített másolatát, a pályázó részletes szakmai önéletrajzát és az
elõírt szakmai gyakorlata meglétének hitelt érdemlõ igazolását, az intézmény veze-
tésére, fejlesztésére vonatkozó programot. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy: a pá-
lyázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással  összefüggõ ke-
zeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik,
pályázata elbírálására nyilvános vagy zárt ülésen kerüljön sor, szociális szakvizsgá-
val nem rendelkezõ pályázó esetén – amennyiben nem mentesül letételének kötele-
zettsége alól – vállalja annak a kinevezést követõ 2 éven belüli megszerzését, az ál-
láshely elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, nem
áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, büntetlen elõéletû,
az álláshely elnyerése esetén büntetlen elõéletét a közalkalmazotti jogviszony létesí-
tésekor 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja.

Az álláshely betölthetõ: 2012. január 1-jétõl. 
A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. január 1-2016. december

31-ig. A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony hatá-
rozatlan idejû, a magasabb vezetõi megbízás 5 évre szól, az intézménynél újonnan
létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével - 3 hónap pró-
baidõ kikötésével. 

Illetmény és juttatások: a Kjt. illetve a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.
26.) Korm. rendelet elõírásainak megfelelõen. 

A pályázat benyújtásának határideje: A Kjt. 20/A. §-a alapján a Nemzeti Köz-
igazgatási Intézet internetes oldalán történõ megjelenéstõl számított 30 napos határ-
idõt figyelembe véve: 2011. október 15.

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a 257/2000. (XII.
26.) Korm. rendelet elõírásainak megfelelõen. A pályázatokat a pályázat elõkészítõ-
je által összehívott bizottság véleményezi, a bizottság a kiírt feltételeknek megfele-
lõ pályázókat személyesen hallgatja meg, a kinevezésrõl Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyûlése mint munkáltató dönt, amelynek eredményérõl valamennyi pá-
lyázó írásban értesítést kap. 

A pályázat benyújtásának módja és helye: az írásos pályázatot 1 eredeti pél-
dányban Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) az alábbi jeligével kell benyújtani: "Pályázat a Fogyatékkal Élõk In-
tegrált Intézménye intézményvezetõi munkakörére". 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejár-
tát követõ elsõ közgyûlési ülés.

A pályázattal kapcsolatos további információ kérhetõ: Cseresnyés Péter Pol-
gármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: (93) 500-708, illetve Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának osztályvezetõje:
Maronicsné dr. Borka Beáta Nagykanizsa, Eötvös tér 16., tel: (93) 500-810. Az osz-
tályvezetõ biztosítja, hogy a pályázók az intézményt megismerhessék. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése fenntartja azt a jogot, hogy a pályá-
zati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat kiírója hiánypótlásra nem biz-
tosít lehetõséget.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - iinnttéézzmméénnyyvveezzeettõõ

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgya-
láson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz./Megnevezése/Nettó kikiáltási ár/Idõpont: 
3051/27. / Munkás utca, 18,2 m2 alapterületû garázs / 608.000 Ft / 2011.10.13.,
2011.10.20., 2011.11.03., 2011.11.17. 10:00 óra 

A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.  tel.: 93/500-724. Versenytárgyalási felhívás
és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségeken kérhetõ.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss - ggaarráázzss

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytár-
gyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:

Hrsz./Megnevezése/Nettó kikiáltási ár/Idõpont
3817. /Csengery u. 111/B. – beépítetlen, ipari terület / 2.800.000 Ft /

2011.10.20., 2011.11.03., 2011.11.17. 11:00 óra
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.  tel.: 93/500-724.
Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségeken

kérhetõ.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss - iippaarrii tteerrüülleett

Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
minden hónap második csütörtökén 17.00 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hi-
vatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.)

Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden hónap máso-
dik szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytár-
gyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait.

Hrsz. /Megnevezése / Nettó kikiáltási ár / Idõpont: 
30155/3. / Miklósfa, Iskola utca, építési telek / 4.080.000 Ft / 2011.10.13.,

2011.10.20., 2011.11.03., 2011.11.17. 09:00 óra. 30155/4. / Miklósfa, Iskola
utca, építési telek / 4.080.000 Ft / 2011.10.13., 2011.10.20., 2011.11.03.,
2011.11.17. 09:30 óra. 2243/1. és /2. / Ady u. 25. szám alatti ingatlan együttes
20.320.000 Ft / 2011.10.13., 2011.10.20., 2011.11.03., 2011.11.17. 10.30 óra

A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.  tel.: 93/500-724

Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségeken
kérhetõ.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss - ééppííttééssii tteellkkeekk

Ungarndeutsch. SSteh ddazu!

Egyenrangú magyar állampolgárokként és európai-
akként vállaljuk és valljuk meg emelt fõvel a népszám-
lálás során is, hogy magyarországi németek vagyunk!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Német Kisebbségi Önkormányzata
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Ez év januárjában nyílt meg
Nagykanizsa belvárosában a Tér-
ségi Integrált Szakképzõ Központ
(TISZK) Tanboltja. A társaság a
Thúry György Szakképzõ Iskolá-
val együttmûködve, lehetõséget
biztosít a tanulóknak, hogy a gya-
korlatban sajátíthassák el a vevõ-
eladó kapcsolat szabályait, vala-
mint a bolt mûködését. Továbbá
megismerkednek a modern érté-
kesítési rendszerekkel, a pénztár-
géppel, mérlegekkel és a raktár-
készlet számítógépes nyilvántar-
tásával is. A diákok ismereteinek
bõvítését kereskedelemben jártas
eladók segítik.

A tanbolt minél több hasznos tu-
dást szeretne tanulóinak átadni, így
Mérksz Andor a TSZK ügyvezetõ
igazgatója arra kéri a vevõket, vé-
leményeikkel, visszajelzéseikkel és
kritikáikkal segítsék a munkájukat,
hogy a diákok a vevõ elvárásainak
megfelelõen végezhessék tevé-
kenységüket. A továbbiakban pe-
dig a tanbolt megnyitásának körül-
ményeirõl tájékoztatta lapunkat.

– Az intézmény megvalósításának
a gondolata már a megnyitás elõtt,
közel egy évvel megfogalmazódott
bennünk. A célunk az volt, hogy a
Thúry György Szakképzõ Iskolának
olyan gyakorlati helyet biztosítsunk,
ahol a tanulók nem csupán elmélet-
ben, hanem gyakorlatban is találkoz-
hatnak kereskedõkként valódi ve-
võkkel. Ezzel szerettük volna segíte-
ni az iskolát, mivel nem állt rendel-
kezésükre olyan gyakorlóhely, ahol
közvetlenül meg tudták volna taníta-
ni a gyerekeknek, szakképzett kollé-
gák bevonásával, a gyakorlati tudni-
valókat. A nyitott szakképzés megte-
remtésével kimondottan az a szán-
dékunk, hogy a tanulók azokat a ke-

reskedelmi fogásokat tudják gyako-
rolni, melyek a mindennapi munka-
végzés során szükségesek. A multik-
nál, persze nem minden esetben
igaz, nem mindig tudták elsajátítani
a szakmájukat, mivel kisegítõ mun-
kásként segédkeztek az ott dolgozók
munkájában. Ezen tényezõk szolgál-
tak alapként az intézmény kialakítá-
sának a gondolatánál. A folyamat
majdnem egy évig tartott, mivel az
önkormányzatnak hozzá kellett já-
rulnia az elképzeléseinkhez. Szeren-
csére pozitívan viszonyultak az el-
gondolásunkhoz, és biztosították
számunkra az Erzsébet téren ezt, az
akkor még üresen álló üzlethelyisé-
get, ahol ki tudtuk alakítani a tanbol-
tot. Tehát, ez a tavalyi egy év a szer-
vezéssel és magának a beruházásnak
a kivitelezésével telt el. Mivel janu-
ártól indultunk, így tanév közben
volt lehetõség arra, hogy bekerülje-
nek hozzánk gyerekek, akkor még
nem volt beépítve az iskola órarend-
jébe ez a gyakorlati foglalkozás. A

tanulókat élesben és jó kihasznált-
sággal szeptember elseje óta tudjuk
fogadni.

– Mennyi tanulót foglalkoztat-
nak jelenleg?

– Két állandó tanulónk van jelen-
leg, akik szerzõdésben állnak velünk
a Kereskedelmi és Iparkamarán ke-
resztül, egy teljes értékû tanulói szer-
zõdést írtunk alá velük – vette át a
szót Péter-Szabó Gergely boltvezetõ.
– Egyikük végzõs, tehát az áprilisi
vizsgáiig, illetve a vizsgafelkészítés
végéig van nálunk. A másik tanuló
kezdõ, õ két tanévet fog nálunk letöl-
teni. Mindketten kereskedelmi sza-
kon tanulnak a szakközépiskolában.
Az tizennyolc éves növendék nyolc
órában dolgozik, az egy évvel fiata-
labb pedig hét órában. Ezen kívül
minden napra, a kereskedelmi iskola
kérésére, beosztunk a kávézó, illetve
cukrászat részre olyan tanulókat,
akik még nem voltak valamilyen ok-
nál fogva gyakorlaton. Õk itt napi
három tanórát töltenek el. A váltás
folyamatos minden nap, így egy hé-
ten körülbelül tíz embert tudunk fog-
lalkoztatni még pluszban. Teljesen
kezdõk is vannak, õk tizenegyedike-
sek és még semmilyen gyakorlati he-
lyük nem volt. Nekik az alapokat, a
munkavédelmi és tûzvédelmi elõírá-
sokat, valamint a gépek kezelését ta-
nítjuk meg, illetve megismerkednek
a teljes körû munkafolyamattal is, a
mosogatástól, a kiszolgáláson és a
sütemény prezentálásán át a csoma-
golásig. 

– Melyek a legnépszerûbb ter-
mékek?

– Megpróbálunk a városban ver-
senyképesek lenni, persze nem a

nagy multikkal, hanem a kisboltok-
kal, illetve a környékbeli kereske-
delmi egységekkel. Népszerû és ve-
võcsalogató a liszt, a cukor, az olaj,
amelyeket megpróbálunk alacsony
áron tartani. Ezeken kívül keresett
még boltunkban a hentesáru, amivel
szintén abszolút versenyképesek va-
gyunk árban és minõségben egy-
aránt. Továbbá, a cukrászterméke-
ink is rendkívül keresettek. Mi nem
csomagolt és messzirõl hozott ter-
mékeket, hanem kézi erõvel készült,
Nagykanizsa környéki termelõk, õs-
termelõk áruit kínáljuk.

– Milyenek a visszajelzések?
– A vásárlók részérõl pozitívak a

visszajelzések. Elégedettek, türelme-
sek a diákokkal, akik általában visel-
nek tanulókitûzõt. Nem egy olyan
eset volt, hogy kerestek egy-egy lányt,
aki korábban kiszolgálta õket. Illetve
a kisvárosi feeling is megfigyelhetõ,
sokan érdeklõdnek, hogy az õ gyere-
kük, ismerõsük nálunk tanulnak-e. Ez
az elégedettség köszönhetõ annak,
hogy a gyerekek gyorsan tanulnak, te-
hát õk már hatvan-hetven százalékban
önállóan el tudják végezni a munkáju-
kat, attól függetlenül, hogy még csak
második hete vannak nálunk. 

A következõkben Tarnai Krisz-
tina, a TISZK tanbolt tanulója vá-
laszolt a kérdésre.

– Mi az eddigi tapasztalatod,
hogy érzed itt magad?

– A Thúry SZKI tizenegyedikes
diákja vagyok, két évet töltök
majd el a tanboltban. Igaz, csak
egy hete dolgozom itt, de eddig
nagyon sok gyakorlati tudnivalót
sikerült elsajátítanom. Szeretek itt
dolgozni. Nagyon tetszik nekem
ez a szakma, így a jövõben is ha-
sonló helyen szeretnék dolgozni.

V.M.
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A Turizmus Világnapját ren-
dezték meg szeptember 27-én a
Deák téren, ahol nyilvános ke-
rekasztal-beszélgetést tartottak
a városunk kapcsán felmerülõ
turisztikai kérdésekrõl, melyen a
lakosság véleményére is kíván-
csiak voltak.

Bali Vera irodavezetõ számolt be
arról, hogy a Turinform Iroda, csat-
lakozva az országos akcióhoz, sze-
retné, ha a nap a mosolyról, a ked-
vességrõl szólna, hiszen ez a sikeres
vendégforgalom egyik alapja. A vi-
lágnapot az ENSZ Turisztikai Világ-
szervezetének 1979-es döntése óta

ünneplik. A turizmus jelentõsége vi-
tathatatlan, szinte kikerülni is nehéz
a világon. Hatalmas szerepe van a
munkahelyteremtésben a nagy mun-
kaerõ igénye miatt. Szinte nincs
pontja a világnak, amit ne érintene a
turizmus. A hozadéka sem hanya-
golható el, hiszen rengeteg ágazattal
kapcsolódik össze, köztük a vendég-
látással, a gazdasággal és a szolgál-
tatás különbözõ részeivel. Idén az
ENSZ úgy döntött, hogy a rendez-
vény mottója a „Tourism-linking
cultures”, azaz „a turizmus, mely
kultúrákat köt össze” legyen. - Azt
hiszem ennél találóbbat nem lehetett
volna kitalálni, mivel a turizmus ar-

ra irányul, hogy megismerjünk más
vidékeket, más embereket, hozzájá-
rul az elfogadtatáshoz, a másságnak,
a más kultúráknak, a más szokások-
nak a megismeréséhez – mondta az
irodavezetõ. 

A beszélgetésen Dobri Noémi a
KAMSE elnöke, Karádi Ferenc
alpolgármester, dr. Birkner Zoltán
kampusz igazgató és Bali Vera vet-
tek részt, megszólítva ezzel az ut-
cán közlekedõ embereket is. Ki-
emelték, hogy nagy jelentõsége
van a napnak, hiszen a turizmus
húzóágazatnak számít a világban.
Továbbá, városunkban számos ér-
ték található, melyek adottságait ki
kell használni. 

V.M.

HHúúzzóóáággaazzaatt aa ttuurriizzmmuuss
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2011. október 6.

Horoszkóp

Lehetõleg ne vesszen össze a partneré-
vel, mert elronthatja a hét végére terve-
zett programját. Feledkezzen meg a
büszkeségérõl, és tisztázzák minél elõbb
a félreértéseket. 

Szerencsére senki nem akar beleszólni a dol-
gaiba, éppen ezért, ha úgy érzi, hogy a gyer-
mekeit meg akarja jutalmazni, akkor tegye
meg nyugodtan. Ne legyen könnyelmû, és
ne másokat, idegeneket segítsen.

Minden a rendelkezésére áll ahhoz, hogy a
hétvégén elmenjen egy kellemesnek ígérkezõ
fürdõhelyre. Üljön le a barátaival egy pohár
bor, vagy esetleg egy kávé mellé, és higgad-
tan válasszák ki a legkedvezõbb helyet.

Nyugodjon meg, kell egy kis idõ ahhoz, hogy
visszatérjen a régi optimizmusa. Nem várt
izgalmakra számíthat a hétvégén, de végül tel-
jes megelégedésére alakulnak a dolgai. A
magánéletében szerencsés napokra számíthat.

Ha úrrá tud lenni rossz szokásain, hibáin,
egy új fejezet kezdõdhet el az életében.
Semmi probléma, gond nem zavarja meg
a hétvégéjét, használja ki a szépnek
ígérkezõ napokat.

Legszívesebben átaludná az egész hétvégét,
ha nem számítana rokonai látogatásra. Aboly-
gómozgások szerelmet ígérnek, és fokozódik
a luxus iránti vágyakozása is. Akövetkezõ he-
tet felvillanyozva kezdheti munkahelyén.

Nyugalmas napokra számíthat. Ezt az idõt
próbálja meg kikapcsolódással, tartal-
masan eltölteni a barátaival, mert utána új
koncepciók, projektek kivitelezésébe von-
ják be, aminek nem tud ellenállni.

Pénzügyi téren nem árt, ha kissé óvatosabb
lesz, mert a családja anyagi ügyeibe be kell
kapcsolódnia. Ha el akarja kerülni a
nézeteltéréseket a párjával, a tévézés helyett
beszélgessenek többet egymással.

Lehengerli környezetét a kirobbanó energi-
ájával. Családcentrikus hete lesz, mégis
szakít idõt legújabb társaságára. A bolygók
segítik szerelmi életét, csak a szívére hall-
gasson és ne a józan eszére.

Bár gondosan megtervezte a nyaralását,
mégsem lett belõle semmi. Tanuljon a
hibákból, és pótolja be télen, amit elmulasz-
tott. Keressen olyan helyet, ahol minden
nap kapcsolatba kerülhet a természettel.

Szereti a meglepetéseket, örül neki, ha
elvarázsolják és döngicsél, mint egy
méhecske. Ne szakkönyveket vásároljon,
helyette lelkiismeret furdalás nélkül
költse pénzét a kedvesére. 

Engedje el magát végre egy kicsit, és ne
foglalkozzon az ön körül zajló pletykákkal.
Ügyeljen arra, hogy pesszimista hangulata
ne rontsa el a hétvégéjét. Éppen ezért töltse
semmittevéssel a szabadidejét.

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

VOKSH Kft.
Nagykanizsa, 

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

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM INDUL
2011.10.12-én 16 órakor

C, D, E
2011.10.13-án 16 órakor

személyautó, 
motor és segédmotor 

2011.10.17-én 16 órakor
gépkezelõ/targonca, emelõgép,
földmunkagép kategóriákban

2011.10.29-i GKI vizsgára 
jelentkezéseket még elfogadunk.

Részletfizetés
Diákkedvezmény

Ingyenes 
tankönyvkölcsönzés
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Elcserélném vagy eladnám

egészségügyi okok miatt, (80%-
ban felújított) jelenleg 100m2-es
családi házamat kisebb családi
házra Nagykanizsán. Érd.:
0630/681-0581 (7432K)

Bacónaki hegyen birtok eladó.
Víz, villany van. Tel.: 0630/916-
1600 (7448K)

Nk-án a Keleti városrészben
bútorozott szoba, konyha, fürdõ-
szoba használattal, egyedülálló
hölgynek, leinformálható sze-
mélynek kiadó. Kaució szüksé-
ges. Tel.: 0670/881-7197
(7449K)

Nagyteljesítményû, hordoz-
ható, vadonat új háztartási gõz-
tisztító (Modell: SC-238HO),
ugyanitt alig hordott 42-es mére-
tû bõr bakancs. Érd.: 0693/315-
559 (este) (7435K)

Készpénzfizetés! Vásárolok
herendi, zsolnay és egyéb porce-
lánokat, festményeket, régi mû-

szereket. Érd.: Nagykanizsán,
0630/332-8422 (7446K)

Almaértékesítés termelõtõl,
Nagykanizsa, Kisfaludy út 2/c.
alatt. Tel.: 0693/312-479 vagy
0620/570-7717 (7447K)

Készpénzért vásárolok köny-
vet, festményt, porcelánt, régi
népi parasztbútorokat, használati
tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: 0620/555-3014 (7362K)

Fa nyílászárók, zsalugáterek:
www.ablakolcson.hu. Tel.:
0630/214-4150 (7411K)

Megbízható 45 éves nõ, kis-
gyermekgondozó-nevelõ vég-
zettséggel, festõ és kreatív ta-
pasztalattal gyermekfelügyeletet
vállal. Tel.: 0630/320-0044
(7428K)

Idõs emberek gondozását,
ápolását vállalom Nagykanizsán
és környékén. Tel.: 0670/881-
7197 (7450K)

Megnyitottunk! Zalakomári
Pékség Szakboltjába várjuk vá-
sárlóinkat elérhetõ árakon. Nagy-
kanizsa, Zrínyi út 20. Célpont üz-
letházzal szemben.

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt//AApprróó 2011. október 6.14

Meghívó a "Szomszédoló" Nemzetközi Dalostalálkozóra
A Kiskanizsai Polgári Olvasókör 2011. október 8-án kórustalálkozót tart. A ren-
dezvényen fellépnek nagykanizsai és határon túli énekesek, valamint A RENDEZÕ
ÁRVÁCSKA DALKÖR. Helye: Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház, Nagykanizsa
Hajgató S.u.1. Ideje: 2011. október. (szombat) l6 óra.

A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központ az alábbi állásokban kínál
munkalehetõséget: 
CNC forgácsoló szakirányú megegyezés szerint
beszerzõ (angol v. olasz nyelvism.) felsõfokú megegyezés szerint
CNC esztergályos szakirányú megegyezés szerint
varrómunkás szakirányú megegyezés szerint
kárpitos szakirányú 95.000 – 105.000 Ft
általános iskolai biológia tanár szakirányú megegyezés szerint
marós szakirányú megegyezés szerint
ács szakirányú megegyezés szerint
villamosmérnök felsõfokú megegyezés szerint
nemzetközi kamionvezetõ szakirányú megegyezés szerint
erõsáramú villanyszerelõ szakirányú megegyezés szerint
minõsített hegesztõ szakirányú megegyezés szerint
garázsmester szakirányú megegyezés szerint
autóvillamossági szerelõ szakirányú megegyezés szerint
Bõvebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: 8800 Nagykanizsa, Fõ út
24. 93/310-327/102. Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00
és 13.00 - 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra

8800 Nagykanizsa, Fõ út 24. 93/310-327/102

Szilvia, a Kanizsa Futóklub ver-
senyzõje ezzel a teljesítményével
tette fel a koronát eddigi pályafu-
tására, dicsõséget szerezve ezzel

nemcsak önmagának, hanem a Ka-
nizsai Futóklubnak, Nagykanizsá-
nak, valamint Magyarországnak
is. 

A verseny során szinte mindvé-
gig vezetõ pozícióban volt, és da-
colva a nappali hõséggel, éjszakai
hideggel, széllel, tartani tudta az
elõzetesen kalkulált tempóját, így
tavalyi idejét közel 6 és fél órával
megjavítva ért Leonidasz király
szobrához. 

A versenyen a világ minden tá-
járól induló, 285 futónak csak a fe-
le jutott el Spártába, Szilvia abszo-
lútban, a férfiakat is beleszámítva
a 14. lett, valamint minden idõk 6.
legjobb nõi idejével ért célba (az 5.
idõtõl 1 másodperccel elmaradva). 

A férfiak versenyét az olasz Ivan
Cudin nyerte meg, aki tavalyi sike-
re után ismételni tudott.

„A tervezett idõmet jóval túl is tel-
jesítettem, hiszen 31 órán belülivel
kalkuláltam – vágott a közepébe már
a repülõtérrõl hazafelé tartván a
nagy siker kovácsa. – Tavaly 35-öt
mentem, most azonban remek álla-
potban érkeztem a versenyre, mivel
elõzõleg gyorsabb edzésekre álltam
át és az alacsony pulzusszám meg-
tartásának módszere is hatott. Mind-
ezekkel együtt ha biztosra nem is ve-
hettem még semmit, de a 31 óra a
dobogóhoz elégnek ígérkezett...

Ez így egyszerûen hangzik,
azonban ami a versenyen történt,
az már egy újabb történet...

„Mint már mondtam, volt egy
idõkalkulációm, illetve az edzõm
is összeállított egy versenytervet,
s ezeket az alábbiak szerint tud-
tam megvalósítani: az elsõ szaka-
szon a pulzusszám nem ment 140
fölé, s ebbe még némi gyaloglás is
beleférhetett, aztán a második 80
km-es szakaszon jött ki igazán a
tréningek színvonala, majd a har-
madik etapon már a magaslatok
ellenére is a futáson volt a
hangsúly, bár azért itt is volt gya-
loglós rész... Annyiban minden-
képp szerencsés voltam, hogy a
kezdettõl vezetõ pozícióban vol-
tam, mi több, még növelni is tud-
tam az elõnyt."

Az érzések a nagy eredmény
után?

„Még most sem fogtam fel, s
biztosan kell még néhány nap ah-
hoz, hogy tudatosuljon bennem,
milyen teljesítményt sikerült elér-
nem. Miként tovább? Ugyanúgy
élem tovább mindennapi életem,
amiben az edzéseknek és a család-
nak jut kiemelt hely. Meg különben
is vannak még legyõzendõ távok,
melyeket kitûztem magam elé..."

Polgár László

LLuubbiiccss SSzziillvviiaa aazz óókkoorrii hhõõssöökk kkiittaarrttáássáávvaall

Fantasztikus magyar siker született az idén 29. alkalommal megren-
dezett görög Spartathlonon, melyet a világ egyik legnehezebb és legna-
gyobb presztízsû ultrafutó versenyének tartanak. Az Athéntõl Spártáig
tartó 246 kilométeres távot az idén a nagykanizsai Lubics Szilvia tette
meg a hölgyek közül a leggyorsabban: 29 óra 7 perc alatt. 
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Szombaton 14 órától az NTE-
pályán mérkõzik egymással az NB
III Bakony-csoportjában a Nagy-
kanizsai TE 1866-Horváth Méh és
a Zalaegerszegi TE FC II együtte-
se a bajnokság 8. fordulójának ke-
retében. 

Nagykanizsa – Zalaegerszeg... E
párosításnak a futball világában
(is) különös presztízse volt, s bizo-
nyára lesz az elkövetkezendõkben
is. Ízlelgetve a párosítás hangzását
tulajdonképpen az elsõ gondolat,
ami az élre kívánkozik, hogy 11
esztendõ után kerül sor újból a két
város valamely együttese közötti
NB-s (bajnoki) tétmeccsre. Utoljá-
ra 2000. szeptember 20-án mérkõz-
tek Zalaegerszegen a felek, s a
Zalahús ZTE FC 2-2-re végzett a
Nagykanizsa FC-vel labdarúgá-
sunk élvonalában...

Az utolsó kanizsai összecsapás
annak az évnek júliusában volt, s
8000 ember elõtt 0-0-s végered-
mény született. Persze, nem csupán
gólszegény döntetleneket hoztak a
dél-zalai összecsapások, hiszen (s
most vonatkoztassunk el attól,
hogy mely' nagykanizsai klub volt
épp' a fõszereplõ...) az 1957-es 2-2

után a harmadik vonalban - ami ak-
kor az NB II Nyugati csoportját ta-
karta – 1967. augusztusában a
Nagykanizsai Bányász 3-3-t ját-
szott a Zetével, '68 áprilisában pe-
dig nyertek is 3-2-re a hazaiak.

Húsz év múltán aztán jöttek a

második vonalbeli „10 ezer nézõs”
nagykanizsai meccsek: 1989-ben
Olajbányász – ZTE 3-0, 1991 nya-
rán szintén 3-0, 1992 augusztusá-
ban pedig 1-1... 1994 májusa a
csúcs: Olaj – ZTE 2-0, majd egy

évvel késõbb Hegedûs László és
Preisinger Sándor találataival 1-1 -
már az NB I-ben...

Az 1999-es PNB-s kanizsai talál-
kozó egyes hírforrások szerint 12 ez-
res nézõsereget vonzott (0-0), majd
következett a fentebb már említett,

2000 nyarán sorra került mérkõzés.
A történeti hûség kedvéért je-

gyezzük meg, hogy a ZTE a har-
madik vonalban 1968-ban mérkõ-
zött bajnokikon a Nagykanizsai
VTE-vel is, s mindkétszer 3-0-ra
nyertek az akkor még zöld-fehér

egerszegiek.
„A Nagykanizsa - Zalaegerszeg

párosításnak mindig is különle-
ges hangulata volt, s ugyan a já-
tékosok között soha nem volt el-
lentét, a városok közötti presztízs-
harc azért érzõdött valamennyi
alkalommal – felelte mosolyogva
a játékos-edzõsködõ Popovics
Lajos, aki az utolsó két összecsa-
pást végig is játszotta. – Termé-
szetesen, így a várakozás min-
denkire átragadt, ami semmihez
sem fogható érzés. A legfantaszti-
kusabb hangulatot azonban a
'91-es Kanizsa – Zete derbi adta,
az a 3-0-s siker tényleg párját rit-
kító volt tízezer ember elõtt...”

A ZTE FC II legénységét je-
lenleg az a Preisinger Sándor irá-
nyítja, aki 1995-ben be is talált a
kanizsai mérkõzésen, s utóbb az
NB I gólkirályi címét is elhódí-
totta 21 találattal.

„Most ugyan valamivel másabb
a felállás, hiszen esetünkben a ket-
tes számú egységrõl van szó – fo-
galmazott az egykori válogatott tá-
madó. – Mindenesetre fiatal csapa-
tommal próbálunk szembemenni a
papírformával. Hogy lesznek-e
visszajátszók nálunk a bajnoki szü-
net végett? Nem hiszem, hogy több
labdarúgót kapnánk az elsõ keret-
tõl ezúttal, hiszen ott is van tenni-
való, de úgy gondolom, nincs is
szükségünk többre, mivel amúgy is
bízunk a srácokban és õk is képe-
sek lesznek jó eredményt elérni
Nagykanizsán.”

***
A két város futballcsapatainak

második világháború utáni baj-
noki eredményei (mind nagykani-
zsai, mind zalaegerszegi helyszí-
nekkel):

NB II Nyugati csoport, 1957. 11.
10. (zárójelben a bajnokság végén
elért helyezésük): Nagykanizsai Bá-
nyász - Zalaegerszegi TE 2-2, 1958.
04. 20.: ZTE (7.) - Nagykanizsai B.
(17.) 2-0. NB II Nyugati csoport (3.
vonal), 1967. 06. 25.: ZTE - Nagy-
kanizsai Bányász 2-1, 1967. 08. 14.:
Nagykanizsai Bányász (6.) - ZTE
(2.) 3-3, a szezon tavasz-õszi rend-
szerben zajlott. NB II Nyugati cso-
port (3. v.), 1968. 04. 07.: Nagyka-
nizsai Bányász - ZTE 3-2, 1968. 09.
29.: ZTE - Nagykanizsai Bányász
(10.) 6-0; 1968. 05. 26.: ZTE -
Nagykanizsai VTE 3-0, 1968. 10.
27.: Nagykanizsai VTE (15.) - ZTE
(1.) 0-3.

NB II Nyugati csoport (2. vo-
nal), 1989. 08. 27.: Nagykani-
zsai Olajbányász SE  - ZTE 3-0,
1990. 03. 10.: ZTE (4.) - Nagy-
kanizsai Olajbányász (11.) 1-2.
NB II Nyugati csoport, 1990. 11.
24.: ZTE - Nagykanizsai Olajbá-
nyász 1-1, 1991. 06. 16.: Nagy-
kanizsai Olajbányász (5.) - ZTE
(2.) 3-0. NB II Nyugati csoport:
Nagykanizsai Olajbányász -
ZTE 1-1, 1993. 03. 13.: ZTE (6.)
- Nagykanizsai Olajbányász (9.)
0-1. NB II Nyugati csoport: ZTE
- Nagykanizsai Olajbányász 2-0,
1994. 05. 15.: Nagykanizsai
Olajbányász (1.) - ZTE (2.) 2-0.

NB I, 1994. 10. 15.: ZTE - Nagy-
kanizsai Olajbányász 3-0, 1995. 05.
13.: Nagykanizsai Olajbányász
(15.) - ZTE (8.) 1-1.

PNB, 1999. 08. 08.: Nagykani-
zsai Olajbányász FC - Zalahús ZTE
FC 0-0, 2000. 02. 26.: Zalahús ZTE
FC (11.) - Nagykanizsa Linair FC
(14.) 0-0. PNB (kvalifikációs õszi
bajnoki rendszer), 2000. 07. 30.:
Nagykanizsa FC - ZTE FC 0-0,
2000. 09. 20.: Zalahús ZTE FC (6.)
- Nagykanizsa FC (8.) 2-2. 

Polgár László
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2011. október 6.

KKaanniizzssáánn aa nnaaggyy pprreesszzttíízzssûû ppáárroossííttááss

Nagykanizsai TE 1866
Alapítási éve: 1866/1968 
(a különbözõ névváltoztatások, 
jogutódlások, fúziók nyomán)
Színe: kék-piros
Stadionja: NTE-sporttelep (1.500 férõhellyel)

Zalaegerszegi TE FC (II)
Alapítási éve: 1920

Színe: kék-fehér
Stadionja: ZTE-Aréna (15.000

férõhellyel)
A klub 2002-ben az NB I baj-
noka volt, míg 2010-ben Ma-

gyar Kupa döntõ volt.
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1995 májusában így fogadták az egerszegieket...

... akik 1999 augusztusában is nagy számban érkeztek
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KKaanniizzssaa –– HHiirrddeettééss 2011. október 6.16

Október 7-8.

Kanizsa Nemzetközi Jazz- 
és Világzenei Fesztivál
Október 7. (péntek)
Õsze András galéria
18.00 A 32. "Életünk" Országos 
Fotókiállítás. Megnyitja: Stamler Lajos
Közremûködik: Vámos Janka Quartet
Színházterem
19.00 Tárkány Mûvek
20.30 Magyar Jazz Quartet
22.00 Norbert Farkas Quartet
23.30 Maszkura és a Tücsökraj
00.30 Vámos Janka Quartet
Október 8. (szombat)
Színházterem
19.00 Gayer Mátyás Trió
20.30 East Gipsy Band
22.00 Tony Lakatos és Snétberger Ferenc
23.30 Tiborcz Iván és Barátai
Belépõdíj: 3000 Ft / nap
Két napra szóló jegy: 5000 Ft
Információ, jegyrendelés:
06-93/311-468
hsmk.nk@kanizsaikultura.hu
Október 12-15.
IDÕSEK HETE
Október 12. 9 óra - Honvéd Kaszinó
Nagykanizsa, Ady út 7.
IDÕSÜGYI KEREKASZTAL
Köszöntõt mond: 
Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezetõ
Vitaindítót tart: Budavölgyi Kálmán elnök
Október 12. 15 óra
Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
"ÉLETÜNK KÉPEI" - Kiállítás az Idõs-
ügyi Klubok  
Megnyitja: Farkas Tibor,a Kanizsai Kultu-
rális Központ igazgatója
Október 13. 8.45 óra - Nagykanizsai
Torna Egylet 1866
Nagykanizsa, Ady út 78.
SPORTNAP
Köszöntõt mond: Balogh László, 
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági 
és Sportbizottság elnöke
Október 14.  - Hevesi  Sándor
Mûvelõdési Központ
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
15 óra ÜNNEPI GÁLA
Köszöntõt mond: Cseresnyés Péter 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
polgármestere, országgyûlési képviselõ
Közremûködnek: Zalagyöngye 
Táncegyüttes, Baráth Yvett - ének, 
Krishtop Pavel zongoramûvész Eraklin
Táncklub 
Mûsorvezetõ: Dr. Dömötör László
FOGADÁS
Pohárköszöntõt mond: 
Dr. med. Perjés Ottó, Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város díszpolgára 
17 óra IDÕSEK BÁLJA

Közremûködik: a Party Duó

Október 9. 14 óra
ALFAPARF FODRÁSZBEMUTATÓ
ILCSI KOZMETIKAI BEMUTATÓ
Október 13 16 óra
"LURKÓKÉRT TISZTA SZÍVVEL"
jótékonysági mûsor a Nagykanizsai 
Ûrhajós Úti Gyermekvédelmi Központ
gyermekei javára
Belépõdíj: 2.000 Ft 
Támogatói jegy: 1.000 Ft
Információ: Feszt Norbert 70/3417-345
Fesztné Nagy Zita 30/5949-424

Október 15. 14 óra
BABABÖRZE (LURKÓEXPO)
Információ: Kõvári Márta 30/3344-846
www.lurkoexpo.comoj.com

VIZUÁLIS 
KÖRNYEZETSZENNYEZÉS
A Magyar Plakát Társaság 
kiállítása
A Magyar Plakát Társaság tagjai 
nagyjából egy generációhoz tartoznak, 
s természetesen évtizedek óta 
figyelemmel kísérik egymás 
munkásságát. Mondhatni: 
félszavakból értik egymást. 
A plakátnak is ez a lényege. 
Hogy elsõ látásra érthetõ 
legyen, felhívja magára a figyelmet, 
érdeklõdést keltsen és megállítsa az 
embert az utcán.
Megtekinthetõ: október 29-ig

XV. EURÓPAI ERDÕK HETE
A Zalaerdõ Zrt. munkatársai 
természetfotóinak kiállítása 
a Magyar Plakát Ház 
konferenciatermében
Megtekinthetõ: november 5-ig

Október 13. 18 óra
ÚJRATERVEZÉS
Kotnyek István festõmûvész 
kiállítása
Megtekinthetõ: november 12-ig

Október 15. 18 óra 
"VENDÉGSÉGBEN A KANIZSA BIG
BAND-NÉL"
Mûvészvendég: Berdisz Tamás (dob)

Október 14. 18 óra - Bajcsa
IDÕSEK NAPJA

Október 15. 18 óra - Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Ház
IDÕSEK NAPJA

33.qxd  2011.10.07.  10:35  Page 16


