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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?

– Nincs más célunk, mint 1848-
49 hõseinek: nemzeti önrendelke-
zésünk újbóli megteremtése. Csak
most nem a politikai béklyótól
akarunk szabadulni, hanem a
gazdasági elnyomás alól. A haza
ügye ma nem kér emberáldozatot,
de megköveteli, hogy mindannyi-
an tisztességgel, tiszta lelkiisme-
rettel ezt az ügyet szolgáljuk. Tar-
tozunk ennyivel a ’48-49-es hon-
védõ harcok hõseinek, mártírjai-
nak, és tartozunk ennyivel a jövõ-
nek, az utánunk következõ nem-
zedékeknek is. – szögezte le az
október 6-i megemlékezésen
Cseresnyés Péter polgármester.

A szabadságharc valamennyi
hõsi halottja – a csatákban eleset-
tek és a megtorlás áldozatai – elõtt
tisztelegtek október 6-án a Nagy-
kanizsa Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata által rendezett ün-
nepségen. – Nem merengenünk
kell a múlton. – a Hevesi Sándor
Általános Iskola tanulóinak mûso-
ra egybecsengett polgármesterünk
gondolataival. – Emlékezzetek
rám, de ne sirassatok! – idézték az
Újépületben kivégzett Szacsvay
Imrének a városi meghívóra is
nyomtatott szavait. A vesztesnek
indult isaszegi csatát megfordító
Elõré-nek Somogyváry Gyula által
írt valóságos hõskölteményét meg-
rendítõ erõvel szólaltatta meg egy
fiú: „– Az ezredes kigyúl, fordul,
kardot húz, széles karikát vág pen-
géjével a feje körül, és egész forró-
vá lett lelke zendül meg a szavá-
ban: – Utánam! Elõre! S dobok,
trombiták, emberek verik, harsog-
ják, ordítják: – Elõre! Elõre! Elõ-
re! – Elõré!-t zeng az erdõ, az
egész világ, a ropogó targally a
bakancsok és paták alatt, – Elõré!-
t csattognak a megforduló zászlók,
– Elõré!-t zúgnak a rõt napfényben
álló fák, mögöttünk talán az égõ
erdõfoltok, és elõttünk az égõ
Isaszeg füstbõl idõnként kiemelke-
dõ temploma is; – Elõré!-t böm-
bölnek a balszárnyon megfordult
ágyúk, és – Elõré!-t, Elõré!-t,
Elõré!-t üvöltenek az elõretolt, át-
tüzesedett ütegek ott, a hegyorron,
miközben minden lövés után úgy

ugranak föl a levegõbe, mint a dü-
hükben toporzékoló gyerekek. És
hallom, úgy hallom ezt a mindent
betöltõ – Elõré!-t, mintha valami
most ébredt óriás bömbölné, vagy
éppen ez a hat mérföldnyi Király-
erdõ mozdult volna hirtelen életre,
óriás oroszlánná válva, és ez üvöl-
tené Isaszeg felé, Besnyõ felé, a
Rákosmezõ és a Duna felé: – Elõ-
re! Elõre! Elõre!” Aki áthallást ér-
zett napjaink történéseivel, nem té-
vedett. Az ifjúság elõadását a pol-
gármester, Cseresnyés Péter ünne-
pi beszéde követte:

„A múltra való emlékezés nem
más, mint a jövõ iránti elkötele-
zettség.”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ezeket a szavakat II. János Pál

pápa, a szabadság pápája vetette
papírra. Most, amikor honvédõ
harcunk mártírjainak emléke elõtt
tisztelgünk, talán érdemes felidéz-
nünk ezt a gondolatot, hiszen nem
öncélúan kell emlékeznünk törté-
nelmünk egyik legsötétebb regge-
lére, és nem merengenünk kell a
múlton. A mai napon inkább azt
keressük, miként tartozunk össze

azokkal a derék hazafiakkal, akik
Aradon vagy Pesten áldozták éle-
tüket a magyar szabadságért. Ha
valahol elhelyezzük a koszorún-
kat, az azt jelenti: fontos számunk-
ra az a hely, fontosak azok az em-
berek, akikre emlékezünk. Koszo-
rút olyanoknak fontak a görögök
és a rómaiak, akikrõl úgy gondol-
ták, kiérdemelték az utókor csodá-
latát. Valami olyasmit vittek vég-
hez, ami kiállja az idõk próbáját.
Ezt fejezte ki a hervadhatatlan le-
velekbõl álló babér. Nos, a magyar

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)
szabadság mártírjai – életükkel

és halálukkal! – örök példát állítot-
tak minden szabadságszeretõ em-
bernek, minden magyarnak.

Tisztelt Emlékezõk!
„Amit Isten ad, kedves öregem,

el kell viselnünk, mint oly sok há-
borús veszedelmet. Keményen és
félelem nélkül nézzünk szemébe a
kaszásnak, és próbált férfiként
álljuk ki mindazt, amit ránk mér-
tek.” Ezt írta Damjanich kedves
barátjának, a néhány cellával
odébb raboskodó gróf Leiningen-
Westerburg Károlynak. Majd ma-
ga járt elöl jó példával. Rendíthe-
tetlen nyugalommal, szivarozva
ment az akasztófa alá. És nem
azért, mert nem félt, hanem azért,
mert tiszta volt a lelkiismerete.
Tudta, hogy az ügy, amelyért éle-
tét áldozza, igaz ügy. És tudta azt
is, hogy megéri az áldozatot. És
ránk maradt egy másik megrendí-
tõ levél is, amelyben Vécsey Ká-
roly búcsúzott feleségétõl: „Drá-
ga, imádott, Linám! Szeretett,
erényes, legkedvesebb feleségem.
Látom, ez életem utolsó pillanata
– meg kell halnom, tehát még
egyszer Isten veled! Óvjon Isten,
vezessen minden lépésedben –
utolsó leheletem, Lina, hogy oda-
át egy jobb életben bizonyosan új-
ra egyesülünk. – Isten veled, jó lé-
lek, és bocsáss meg mindazért a
fájdalomért, amit talán akaratla-
nul is okoztam neked; csókollak,
csókolom kedves lányomat – lá-
nyodat – Gizellát. Isten veled.” És
a többiek is, mind, bátran, a halál-
tól nem félve búcsúztak szerette-
iktõl. És az igaz ügyért, a magyar
szabadság eszményébe vetett hi-
tért, bátran, a haláltól nem félve
álltak hóhéraik elé. Sokan más
nemzetiségûként, de a magyar
szabadságért áldozták a legdrá-
gábbat: az életüket. Lõpor és go-
lyó általi halállal halt meg reggel
fél hatkor: Lázár Vilmos, gróf
Dessewffy Arisztid, Kiss Ernõ és
Schweidel József, valamint Pes-
ten Batthyány Lajos, az elsõ fele-
lõs magyar kormány miniszterel-
nöke. Kötél általi halállal halt
meg reggel hat óra után: lovag
Poeltenberg Ernõ, Török Ignác,
Lahner György, Kneziæ Károly,
Nagysándor József, gróf Leinin-
gen-Westerburg Károly, Aulich
Lajos, Damjanich János és gróf
Vécsey Károly, tábornok.

Kedves Kanizsaiak!
Fontos ez a gondolat, és fontos,

hogy 2011-ben is megerõsítsük:
tiszta lelkiismeret kell és igaz

ügyek, amelyek szolgálatáért
ugyan ma nem kell életünket ál-
dozni, de mártírjaink áldott emléke
is arra kötelez, hogy ezeket az
ügyeket, az igaz ügyeket szolgál-
juk. És akkor, minden igaztalan tá-
madás ellenére, nyugodt lelkiisme-
rettel élhetjük mindennapjainkat.
Ilyen kötelezettségünk a magyar
nemzet talpra állítása, az ország
függetlenségének megteremtése.

Szerencsére ma nem fegyverrel
fenyegetik hazánkat, hanem csu-
pán pörölyös szavakkal. Pedig
nincs más célunk, mint 1848-49
hõseinek: nemzeti önrendelkezé-
sünk újbóli megteremtése. Csak
most nem a politikai béklyótól
akarunk szabadulni, hanem a gaz-
dasági elnyomás alól. A haza ügye
ma nem kér emberáldozatot, de
megköveteli, hogy mindannyian
tisztességgel, tiszta lelkiismerettel
ezt az ügyet szolgáljuk. Tartozunk
ennyivel a ’48-49-es honvédõ har-
cok hõseinek, mártírjainak, és tar-
tozunk ennyivel a jövõnek, az utá-
nunk következõ nemzedékeknek
is. Erre a kötelezettségünkre fi-
gyelmeztetnek II. János Pál pápa
már idézett szavai is.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Emlékeznünk kell a múltra, hi-

szen életünkkel – akárcsak az ara-
diak -, a jövõt kell szolgálnunk.
És amikor emlékezünk, fejet haj-
tunk, nekünk is el kell kötelezõd-
nünk közös jövõnk iránt. Azért,
hogy legyen értelme mártírjaink
áldozatának, és azért, hogy legyen
értelme a mi életünknek is. 1849
októberének áldott emlékû hõsei
az életüket adták a közösség szol-
gálatáért. Az aradi vértanúk, nem-
zetünk halottai nem mindennapi
emberek voltak. Némelyikük
gróf, a legtöbben egyszerû polgá-
rok. Közös bennük, hogy életük-
kel és halálukkal arra tanítanak
bennünket, hogy egyikünk sem
csak önmagában, és legfõképpen
nem önmagáért él. Mindezt Palá-
gyi Lajos gyönyörû sorai közvetí-
tik számunkra:

„S õk élni fognak, élni mind-
örökkön,/Szent lesz, örökké szent
a sírgödör,/A míg az eszmény ki
nem hal a földön,/Míg magyar
szellem még magasba tör,/Az igét,
melyért életet áldozának,/Szívébe
írták az egész hazának,/Utódtól

fogja hû utód tanulni:/Hogyan kell
élni, s hogy lehet meghalni!” 

Az idei napsugaras õsz talán
utolsó meleg délelõttjén a város, a
pártok, a rendvédelem és a civil
szervezetek tiszteletadását az okta-
tási intézmények koszorúzása kö-
vette, majd valamennyi résztvevõ
szívébõl szólt: – Hazádnak rendü-
letlenül légy híve, ó magyar…

„Tinéktek jutott az a szerencse,
éltetek feláldozásával megadni e
szép honnak õsi önállását, nem-
zetiségét, szabadságát, örök fenn-
létét. Ez legszebb, legszentebb
feladatotok. Elõre, bajtársaim!
Mindig elõre! Emlékezzetek róla,
ha új csatára keltek.”  – Görgey
Artúr komáromi kiáltványa külö-
nösen idõszerûen szólt délután a
Székely kertben, ahová, a 2007-
ben a diákok által ültetett
nyergestetõi emlékfenyveshez a
Munkás utcán és a Kazanlak kör-
úton a hagyományõrzõ huszáro-
kat követve érkeztek a résztve-
võk: fiatalok és lélekben fiatalok.
A hevesisek megismételték dél-
elõtti mûsorukat, majd Dénes
Sándor alpolgármester lépett a
mikrofonhoz: „Micsoda fényes
deputatio megy Isten õfelsége
elé, hogy a magyarok ügyében
reprezentáljon!”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ezt mondta Poeltenberg tábor-

nok társainak, amikor a hóhér az
akasztófa alá szólította. 162 évvel
ezelõtt a magyar történelem egyik
legsötétebb reggele virradt fel.
Vesztes szabadságharcunk utolsó
mozzanataként ekkor végezték ki a
magyar honvédsereg kiváló veze-
tõit. Az õ halálukkal megpecséte-
lõdni látszott mindazon eszmék
sorsa, amelyek megvalósításáért a
Kárpát-medence oly’ sok nemzeté-
nek annyi fia vérzett el a megelõzõ
másfél esztendõben. 

Vajon kik voltak ezek a veze-
tõk?

Mindannyian hivatásos katonák,
de egyikük sem világforradalmár.
Élték a maguk életét, gondoskod-
tak a rájuk bízott legénységrõl.
Udvaroltak, nõsültek, gyermeket
neveltek. Úgy éltek, mint bárme-
lyikünk.

Aztán 1848 márciusának forgó-
szele kimozdította õket békés éle-
tükbõl. Azok az eszmék, amelyek

megérintették a kor Európáját, a
Habsburg-monarchia népeit is el-
érték. 

Szûnjenek meg a kiváltságok,
hogy mindenki annyira juthasson
elõre életpályáján, amennyire te-
hetsége és szorgalma elõreviszi!
Szûnjék meg a cenzúra, hogy min-
denki elmondhassa, megírhassa
azt, amit gondol! Szûnjék meg a
jobbágyság, hogy senki ne ural-
kodhasson polgártársai felett! Ezt
tartalmazta a magyar alkotmány,
amelyre esküt tettek, és amelyért
harcba indultak. Meglett férfiak és
ifjak, akik közül oly’ sokan vesz-
tek oda a csatamezõkön.

Kedves Fiatalok!
Ezek az emberek otthagyták

családjukat, vállalták a fegyveres
harcot, és naponta szembenéztek a
halállal. Odaadták a legértékeseb-
bet, amit ember csak adhat: odaad-
ták az életüket. 

Szinte a semmibõl teremtõdött
meg a honvédõ sereg, amelyben a
ti korosztályotok, az akkori fiata-
lok is harcoltak. Akinek volt már
annyi fizikai ereje, fegyvert raga-
dott, aki még nem bírta el, futárnak
állt, parancsot továbbított, vagy
dobot vert, trombitát fújt a csata-
mezõn.

Nem akartak õk történelmet írni,
nem akartak hõsök lenni. Nem
gondoltak arra, hogy egyszer majd
hálával fog rájuk gondolni az utó-
kor. Csak volt egy céljuk, egy kö-
zös céljuk, ami összetartotta, egy-
ségbe kovácsolta õket.

Nos, Kedves Fiatalok! Ilyen kö-
zös célok ma is vannak, ma is kel-
lenek. A család, az iskola – de to-
vábbmegyek: - egy város, egy or-
szág sem boldogul közös akarat
nélkül. 

Akik elõtt ma fejet hajtunk, nem
a csatamezõn estek el. A táborno-
kok a vesztõhelyen adták oda éle-
tüket a magyar szabadságért. Még-
hozzá olyan halállal, amelyet egy
katona csak akkor érdemel, ha a
leggyalázatosabb bûnt követi el:
akkor, ha áruló lesz.

Ezek az emberek mégis vállal-
ták ezt. Vállalták rendületlen lé-
lekkel és emelt fõvel. Vállalták ak-
ként, amint a Bibliából Jézus sza-
vaként megtanulták: „Senkinek
sincs nagyobb szeretete annál,
mint aki életét adja barátaiért.” 
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2011. október 13.

A város hírnevét a lakói köré-
ben és országos, valamint nem-
zetközi szinten is erõsítõ progra-
mokat indít január 1-jétõl Nagy-
kanizsa, ahol a város polgármes-
tere szombaton hirdette meg a
Bethlen-évet.

Cseresnyés Péter (Fidesz-KDNP)
sajtótájékoztatóján azt mondta: olyan
jelképet kerestek, amely a fejlõdést is
szimbolizálja, ezért esett a választá-
suk Bethlen István egykori miniszter-
elnökre, aki kormányfõi megbízatása
után, az 1930-as évek végén négy
éven át Nagykanizsa országgyûlési
képviselõje is volt. A szombati dátum
sem véletlen, 1874-ben október 8-án
született a politikus.

A polgármester úgy fogalma-
zott, hogy az 1921 és 1931 közötti
miniszterelnököt „lehet kritizálni”,
de mûködése idején Magyarország
„példátlan gazdasági fejlõdésen
ment keresztül”. A trianoni döntés
után nemcsak gazdaságilag állítot-
ta talpra az országot, hanem az ok-
tatás megújításával vagy a nyug-
díj- és betegbiztosítás bevezetésé-
vel kulturális és szociális vonatko-
zásban is jelentõs fejlõdés indult
el.

A Bethlen István nevével fém-
jelzett év Nagykanizsán az arculat-
építést szolgálja, amelynek révén
megismerhetik az országban és a
világban, hogy „a hõn áhított be-
fektetõk is könnyebben találják

meg Nagykanizsát”, ami által a
társadalmi és kulturális fejlõdés is
lendületet kap – mondta a városve-
zetõ.

Az elképzelések szerint a város-
hoz kötõdést erõsítõ, közösségfor-
máló, de országos érdeklõdésre is
számot tartó programok, rendezvé-
nyek indulnak januártól. Példaként
említette, hogy mûvészek, irodal-
márok, történészek részvételével
közéleti kávéházak és újszerû kiál-
lítások nyílnak, a fiataloknak ve-
télkedõket szerveznek, a helybéli-
ekkel „aktív párbeszédre” törek-
szenek.

Önállóan is jelentõs program-
ként szerepel a tervekben a most
felújítás alatt álló városközpont át-
adása, ez a harmincas éveket idézõ
„polgári lét szimbólumaként” is
szerepel. Az idei év végére össze-
álló tervekben olyan rendezvények
szerepelnek majd, amelyek a gaz-
dasági lehetõségeket is bõvítik.

Kérdésre válaszolva Cseresnyés
Péter elmondta: a város a feszített
költségvetésébõl nem kíván külön
összeget fordítani a Bethlen-év
rendezvényeire, csupán az idén
vagy a korábbi években is város-
marketingre, rendezvényekre szánt
összeget – néhány tízmillió forin-
tot – használják fel erre a célra.

MTI 
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Erzsébet tér. Körvonalazódik a
jelenleg palánkkal körbekerített Er-
zsébet tér déli oldalának új arcula-
ta. Az elmúlt hetekben elhelyezésre
kerültek a történelmi belvárosi
hangulatot megidézõ Schreder
Boulevard típusú villanyoszlopok.
Megépült a szökõkút, valamint a
zenepavilon alépítménye is. Jelen-
leg a térkövezési munkálatok zajla-
nak.

Zrínyi utca – Teleki utca
összekötés. Befejezõ szakaszához
értek a Zrínyi u. – Teleki u. össze-
kötési munkálatai. Jelenleg az utó-
munkálatokat végzi a kivitelezõ.
Az arra közlekedõk és az ott lakók
2011. október hónapot követõen
vehetik birtokba az új útszakaszt.

Magyar utca – Petõfi utca
összekötés. Az aszfaltozási mun-
kálatok a Kinizsi u. és a Hunyadi

u. között befejezõdtek. A Királyi
Pál u. – Hunyadi u. és a Petõfi u.
összekötésénél a járdaépítés, vala-
mint a tereprendezési munkák zaj-
lanak. A Hunyadi u. – Petõfi u. kö-
zötti szakaszon a Királyi P. u. meg-
hosszabbításában a tervezett új út
építési munkálatai is folynak.

A Magyar u. – Május 1. u. kö-
zötti szakasz megújítása csak a
szennyvíz projekt kivitelezési
munkálatait követõen fejezõdhet
be. Ez a jelenlegi ütemterv alap-
ján 2012. április végi munkakez-
dést, és 2012. június 30-ai befeje-
zést eredményez ezen a szaka-
szon a városrehabilitációs prog-
ram keretében. A Magyar utca –
Petõfi utca összekötés befejezési
határideje tehát 2011. szeptember
30-ról 2012. június 30-ra módo-
sult.

AAmmíígg aazz iiddõõjjáárrááss eennggeeddii,, ffoollyyttaattóóddnnaakk aa mmuunnkkáállaattookk

Az idei Spartathlon nõi gyõzte-
sét, dr. Lubics Szilviát fogadta
Cseresnyés Péter polgármester.
Mint ahogy múlt heti számunk-
ban megírtuk, a kiváló futó az
Athéntõl Spártáig tartó 245,3 ki-
lométeres Spartathlont 29 óra 7
perc 39 másodperc alatt teljesí-
tette, és ezzel nyert a nõk között,
a magyarok közül elsõként. 

Lubics a magyar férfi indulóknál
is gyorsabb volt. Dr. Lubics Szilvia
tavaly is célba ért a Spartathlonon,
akkori 35:32:12-es idejét most több
mint hat órával megjavította.

B.E.

VVáárroossuunnkk 
mmaarraattoonniissttáájjaa
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Ami az újságból
kimaradt... 
...de az interneten
olvasható

III. Palini Szüreti
felvonulás

Körbetartozásról, 
vezetéstudományról

A Kreatív Klub 
programjai az év második
felére

Játszva tanulnak
Együtt énekeltek 

a szomszédok
Budapest Spar Maraton – 

Töretlen lendülettel
Franciaországban jártak a

Batthyánysok
Amerikai 

jogász-professzor a PEN-en
Nincsen sötét kor
Pályázzunk, de okosan!
Bánk bán a világdráma

színpadán
Új szerkezetszerelõ 

csarnokot adtak át a DKG-
EAST Zrt-nél

Pályázat gyerekeknek,
hogy mindenki 140/90 alatt
éljen

A XX. század történelmi 
viharában – Jesch Aladár

A Kanizsai Dorottya
Kórház tudományos ülésérõl

Népmûvészek munkáiból
nyílt kiállítás

Vizuális környezetszennyezés
a Magyar Plakát Társaságtól

Testvér nélkül egyedül 
vagyunk

Zalai dominancia volt a
jellemzõ a Gyermek 
Országos Bajnokságon

Hogy naponta képben
legyen városáról...
mert az interneten 
többet lát.
www.kanizsaujsag.hu

Kattintson,
hogy mmég
többet ttudjon
Kanizsáról!

70 évvel ezelõtt, 1941 októ-
berében avatta fel dr. Papp Si-
mon, a MAORT vezérigazgatója
Bázakerettyén a MAORT Mun-
kásotthont, a késõbbi Déryné
Kultúrházat. Ebbõl az alkalom-
ból szervezett jubileumi prog-
ramsorozatot a Bázakerettye és
Térsége Bányász Mûvelõdési
Egyesület.

A rendezvény hangulatát Soós
Zoltán (olajos költõ): A furuszár
forog címû 1987-ben megjelent
kötete Zalai Szonettkoszorújának
gondolatai alapozták meg.

„Mi lesz, ha nem lesz olaj? / Mi
lesz, ha nem lesz? Mind mélyebbre
mar / a fúrófejek regimentje s egy-
re / drágább a JÁTÉK? Addig úr
marad / Folyékony Arany Õke-
gyelmessége, / míg nem jön egy új,
forradalmin-olcsóbb / valami, egy
új energiaforrás, / mi letaszítja
trónjáról s örök / fedõt forraszt a
pénznyelõ kutakra. / S akkor…nos,
akkor eme Új miatt / nyírják egy-
mást kerge nemzetek. / A föld kút-
jai pedig úgy lapítanak, / mint egy
beroppant betonkripta. / Olajbá-
nyászok, ti, modern nomádok…/ ”

A meghívott vendégeket, az
olajipari cégek vezetõit, képviselõ-
it, valamint a falu egykori és jelen-
legi lakóit Biri László, a MOL Bá-
nyász Szakszervezet elnöke és
Iványi László, Bázakerettye pol-
gármestere köszöntötte a mûvelõ-
dési ház udvarán felállított sátor-
ban. Ezt követõen Bajzik Zsolt
helytörténész négy fejezetben fog-
lalta össze a 70 éves intézmény
történetét, mely a sorsfordító kriti-
kus pillanatokat mindig túlélte, és
mûködése egybeforrt Bázakerettye
fénykorával. 

A Horváth Józsefné által veze-
tett interaktív beszélgetést többek
között Udvardi Géza mérnök szí-
nesítette a ’60-as évek elejét fel-
idézõ történeteivel. Két kiállítást is
megtekinthettek a nosztalgiázók.
A helytörténeti kiállítást Tóth Já-
nos, a Magyar Olajipari Múzeum
igazgatója nyitotta meg, a Zala
Megyei Nemzetközi Festõtelepek
anyagából összeállítottat pedig
Szabó Tibor, az intézmény korábbi
vezetõje.

A rendezvény csúcspontja a za-
laegerszegi Hevesi Sándor Szín-
ház elõadása volt délután. A Mulat
a fúrós címû egyfelvonásos zenés
vígjátékot a közönséggel együtt
fejezték be a színészek. „Rendes a
dobos, a fúrószára forog / a fúrós
legény vígan éli a világát.” – hang-
zott messzire a kellemes nyárvégi
délutánon a közismert fúrós nóta. 

A közönség körében hajdan nagy
sikert aratott vígjáték érdekessége,
hogy bázakerettyeiek szerzeménye,
és õk is adták elõ egykor a kultúr-
házban. Írta: Farkas Sándor; Dalszö-
veg: Lakos Sándor; Zene: Stepán
Rudolf. A darab cselekménye Báza-
kerettyén történt, 1947-ben. 

Két emléktáblát is avattak e na-
pon. Egyiket Gyurcsák János
(1914-1979) kultúrház igazgató
emlékére állítatta a Bázakerettye
és Térsége Bányász Mûvelõdési
Egyesület és Bázakerettye Község
Önkormányzata. A másik táblát a
MAORT Munkásotthon, majd Dé-
ryné Kultúrház fennállásának 70.
évfordulója alkalmából állíttatták
a magyar olaj-és gázipari vállala-
tok, valamint a MOL Bányász
Szakszervezet. 

A mûvészeti csoportok mûsorá-
ban Nagykanizsáról felléptek a

VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési
Ház mûvészeti csoportjai is. 

GGyyaarrmmaatt aa fföölldd aallaatttt

A mûsoros program elõestjén
mutatták be a Gyarmat a föld alatt
címû, MAORT perrõl készült fil-
met a Déryné Mûvelõdési Házban.
A filmrõl a vetítés utáni beszélge-
tést levezetõ Tóth Jánost, a Ma-
gyar Olajipari Múzeum igazgató-
ját kérdeztük, elõbb azonban idéz-
zük fel a történelmi hátteret a
wikipédia alapján.

AA ttöörrttéénneellmmii hhááttttéérrrrõõll 

A MAORT perrel a kormány
ürügyet próbált találni az Egyesült
Államok legnagyobb olajipari cé-
gének a Standard Oil Company of
New Jersey magyarországi leány-
vállalatának, a MAORT-nak az ál-
lamosításához, melyhez jogalapja
nem volt, mert a részvények 96
százaléka amerikai kézben volt és
a koncessziós szerzõdést betartot-
ták, a kitermelt kõolaj 15 százalé-
ka az állam tulajdonába került.
1948. augusztus 13-án az ÁVÓ
õrizetbe vette a már nyugdíjazott
Papp Simont, majd több vezetõvel
együtt letartóztatták. A késõbb
nyilvánosságra hozott vád alapja
„szabotázs” volt. Vádlói szerint
Papp Simon szándékosan rossz he-
lyeken végeztetett mélyfúrásokat,
a dokumentációkat meghamisítot-
ta, a termelést visszafogta, amivel
szándékosan kárt okozott a nép-
gazdaságnak. Az amerikai vezetõ-
ket, akik a letartóztatás után beis-
merõ vallomást tettek, a határra kí-
sérték és kiutasították az ország-
ból. Az amerikaiak Bécsben köz-
jegyzõk elõtt eskü alatt vallották,
hogy a beismerõ vallomást kény-
szer alatt tették, ezért azt semmis-
nek tekintik. Az Egyesült Államok
kormánya hivatalos jegyzékben
tiltakozott a letartóztatások és a
per lefolytatása ellen. A pert a
„koncepciós” perek forgatókönyve
alapján folytatták le kikény-
szerített vallomásokkal, amelyeket
hamis tanúskodásokkal támasztot-
ták alá. A budapesti népbíróság kü-
lön tanácsa 1948-ban „a demokra-
tikus államrend megdöntésére irá-
nyuló bûncselekmény” miatt Papp
Simont halálra, társait 4 és 15 év
közötti fegyházra ítélte. 1949-ben
Papp Simon büntetését a másodfo-

AA MMAAOORRTT iiddõõkkrree eemmlléékkeezztteekk

A MAORT állami kezelésbe vételének bejelentése Lovásziban 1948-ban
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2011. október 13.

kú bíróság életfogytiglani fegy-
házbüntetésre változtatta és még
1948-ban kizárták az MTA tagjai
közül, családját kitelepítették.
Papp Simont a börtönben is dol-
goztatták az olajipari terveken, sõt
a recski kényszermunkatábor víz-
ellátásának megvalósítását is vele
terveztették meg.

1955 júniusában a börtönbõl
szabadon engedték, és munkát vál-
lalhatott. Az OKGT a kutatási do-
kumentációk rendezését bízta rá,
ahol 1962-ben bekövetkezett
nyugdíjazásáig dolgozott. Kárpót-
lására és teljes rehabilitációjára
nem került sor. 1970-ben bekövet-
kezett halála után 1989-ben állítot-
ták helyre akadémiai tagságát,
majd 20 évvel halála után (posztu-
musz) Széchenyi-díj kitüntetésben
részesítették az elsõ magyar ipari
jelentõségû kõolaj elõfordulás fel-
tárásáért, mellyel hazánk kõolaj-
termelõ országgá vált. 

– A filmet 1951-ben készítették –
jegyezte meg elöljáróban Tóth Já-
nos. – Aki nem ismeri az akkori
történelmi hátteret, azt mondhatja,
hû de jó filmet forgattak már 1951-
ben nagyszerû színészekkel a fõ-
szerepben, azonban a történelmi,
politikai háttér ismeretében azt
mondhatom, a film egy nagyszerû
korrajz a II. világháborútól kezdõ-
dõen az 1940-es évek végéig, és
egészen jó propagandafilm néha
bugyuta részletekkel.

– Milyen célból készítették a fil-
met?

– A II. világháború befejezése
után katonai vezetés irányította a
MAORT-ot, egyrészt ezzel próbálták
igazolni, hogy törvényes cselekedet
volt és az ország érdekét szolgálta a
MAORT-per és a MAORT államosí-
tása. A valóság azonban más volt,
ugyanis 1941-ben, a világháború
alatt az állam kincstári kezelésbe
vette a MAORT-ot, de akkor azért,
hogy a németektõl próbálja megóv-
ni, és ne kelljen teljesen kiszolgálni a
német hadigépezetet – annak ellené-
re, hogy a szövetségesünk volt. A II.
világháború utáni állami kezelésbe
vétellel, illetve az államosítással pe-
dig az volt a cél, hogy könnyen meg-
szerezzenek egy külföldi tulajdont. A
magyar államnak jóvátételi kötele-
zettsége volt elsõsorban a Szovjet-
unió felé, az rt. termelésének a két-
harmad része ment a Szovjetunióba
néhány éven keresztül, s az itthon
maradt rész nem egy esetben kevés
volt az ország energiaellátására. 

– A filmben lejátszott részletek
megfeleltek a történelmi tények-
nek?

– Sajnos nem. Mindezeket konk-
rét adatokkal tudjuk igazolni, mert
a MAORT termelése 1943-ban ér-
te el a csúcspontját, akkor már je-
lentõs exportálás is történt érthetõ
módon elsõsorban Németország
felé, de döntõen piaci alapokon ex-
portálták az olajat. 1944-ben, a to-
tális háború idején már csökkent
az olajtermelés közel 100 ezer ton-
nával, elsõsorban azért, mert a
MAORT-nál tevékenykedõ szakem-
berek, élükön Papp Simonnal a
legfontosabbnak tartották a ma-
gyar állami és nemzeti érdekek vé-
delmét. A magyar föld, a zalai föld
alatti szénhidrogénkincs megõrzé-
sét, és azt, hogy ne legyen rabló-
gazdálkodás, jelentõs mértékben
sikerült is megakadályozni. A rab-
lógazdálkodás igazából Báza-
kerettyén, Lovásziban, aztán majd
Gellénházán, már a II. világhábo-
rú utáni idõszakban folyt, amit az
olajmezõk nem is nagyon tudtak
kiheverni. 

– Nevezhetõ-e egyáltalán doku-
mentumfilmnek?

– Nem, mivel minden doku-
mentális alapot nélkülöz. Egy ki-
csit hasonlít Galgóczi Erzsébet
Vidravas címû könyvéhez. Az is
egy korrajz, és ez is, de Galgóczi
Erzsébet a korrajz pozitív oldalát
domborította ki, a valóságot, itt
a film pedig a negatív oldalát,
azt, hogy egy hatalom, a hatalom
birtoklása érdekében mi minden-
re vetemedik, mi mindenre képes,
és hogyan szolgálják ki a külföl-
di érdekeket. Pontosabban, ez
esetben 1945 után a szovjet érde-
kek szolgálatában állt a magyar
állam nagy része. Mondok egy
példát: amikor szövetségesei vol-
tunk a II. világháborúban a né-
meteknek, nem hiszem, hogy ko-
molyan felmerült volna, hogy né-
met egyenruhát rendszeresítse-
nek a magyar hadseregben, de
’45 után felmerült, hogy a szovjet
hadsereg egyenruháját kellene
rendszeresíteni a magyar hadse-
regben. Ugyanez a szemlélet vé-
gigvonult a magyar iparon ke-
resztül is. Szándékosan ellenez-
ték a nyugati szemléletet, a nyu-
gati technika átvételét, holott ha
már valaki jól kitalált valamit
elõttünk, azt saját érdekünkben
érdemes lett volna átvenni. Nem-
csak a szovjet ipar állt a legma-
gasabb színvonalon, hanem nyu-
gaton is voltak komoly tapaszta-
latok, épp az olajtermelés terüle-
tén.

Bakonyi Erzsébet

„Lássunk tisztábban III. –
avagy a hozzánemértés ára!”
címmel tartott sajtótájékoztatót
a Kanizsáért Közéleti Egyesület
részérõl Marton István KKE-
elnök, egyben önkormányzati
képviselõ, valamint Polai József
KKE-tag.

Marton István elmondta:
„Amitõl korábban tartottunk, be-
következett. A legutóbbi közgyû-
lésen Cseresnyés Péter – az általa
kézben tartott FIDESZ – frakció-
val – megszavaztatott 750 millió
forintnyi mûködési célú hitelfel-
vételt, formáját tekintve négy
éves futamidejû kötvénykibocsá-
tással. Ekkora szégyenre eddig
még nem volt példa Nagykanizsa
történetében. Tette mindezt an-
nak ellenére, hogy polgármester-
ségem utolsó három évében
egyetlen forint hitelt sem kellett
felvennünk mûködési célra, rá-
adásul közintézményeink várható
államosítása miatt Nagykanizsa
városnak sokkal kevesebbet kell
majd költenie fenntartásra.

A könyvvizsgálói vélemény sze-
rint is „… az önkormányzat a hi-
telfelvételi korlátot ugyan nem lé-
pi túl, azonban végsõ felhasználást
finanszíroz és a mûködési költség-
vetés szerkezeti átalakítása nélkül
a hitel a következõ években, újból
jelentkezik.”

Mindezt tetézi, hogy továbbra
sem tett le újabb 3 milliárd forint
összegû fejlesztési célú kötvény-
kibocsátásról sem. Figyelembe
véve, hogy az elmúlt egy évben
Nagykanizsa lényegében nem
jutott pályázati pénzhez – és a
polgármester hatékonyságát is-
merve az elkövetkezõ három év-
ben sem fog – józan ésszel szin-
te megmagyarázhatatlan. Hogy
mindenki érezze, mekkora ösz-
szegrõl is van szó, ez a három-
milliárd forint a polgármestersé-
gem idején elõkészített, elnyert
és elindított 20 milliárd forintos
fejlesztések önrészével vetek-
szik. Miközben – még egyszer
kihangsúlyozom – a jelen veze-
tés alatt jelentõsebb új fejlesz-
téssel nem számolhatunk.

Hová tûnik el ez a 750 millió
forint? Ezt magyarázhatjuk egy-

részt a vezetés részérõl a szakértõ
pénzgazdálkodás teljes hiányával,
vagy azzal, hogy vannak akik
még ebben a válságos idõszakban
sem látják be, hová vezet a fele-
lõtlen hitelfelvétel. De ennyire
nem lehetünk naivak… Egy biz-
tos, ez a pénz – pártszimpátiától
függetlenül – a nagykanizsai em-
bereké. És ha hagyják, hogy a
mostani városvezetés elherdálja,
akkor el is fogja herdálni. Mert
tényleg bármit megtehet büntetle-
nül…”

Sajtótájékoztatót tartott Gön-
dör István országgyûlési képvise-
lõ Õszi ülésszak, adó, költségve-
tés és minden olyan kérdés,
amely Önöket az olvasókat érde-
kelheti címmel. 

Elõrevetítette, hogy az õszi jog-
alkotásról, és a figyelemelterelõ
mozdulatok (Gyurcsány Ferenc
meghallgatása, képviselõi jövedel-
mek) fontosságáról kíván szólni,
de újságírói kérdésre, az elõzete-
sen felvázolt pontok közül a devi-
zahitelesek sorsát fejtette ki bõ-
vebben, más megvilágításba he-
lyezve azt. Elmondta, az emberek
körében 2008-ban jelentkezett az
elsõ probléma, mikor többen el-
vesztették munkahelyüket, ezt kö-
vette az árfolyam-ingadozás. Ezen
gondokra nem jelenthet megoldást
a végtörlesztés, mert csak szûk ré-
teget juttat elõnyhöz. Ha pedig nõ
a forinthitelt felvevõk száma, ak-
kor lesz egy indokolatlanul nagy
kereslet a hitelpiacon, amely kö-
vetkezményeként megemelkednek
a kamatok. A kihelyezhetõ pénzt a
bankból elszívhatja ez a kis létszá-
mú devizahiteles, így nem marad a
kis- és középvállalkozások számá-
ra. A bankszektorban ez nagyon
komoly kockázatot jelent. 

A devizahitelesek helyzetét se-
gítené a kiszámítható gazdaságpo-
litika, amely stabilizálná a forint-
árfolyamot. Továbbá támogatják a
rögzített árfolyamot és az eszköz-
kezelõt, amelyet már elkezdtek a
saját kormányzásuk alatt. Az új
költségvetés szerint összesen há-
rom milliárd forinttal, amely a
több mint százezer nehéz helyzet-
ben levõ ember számára kevésnek
bizonyulhat. 

Marton 
harmadszor aa
költségvetésrõl

Mi vvár aa 
deviza-
hitelesekre?
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási és Kul-
turális Minisztériummal együttmûködve ezennel kiírja a 2012. évre a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási  hallgatók számára a 2011/2012. tanév második és a
2012/2013. tanév elsõ félévére vonatkozóan

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendel-
kezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
akik a képzésre vonatkozó keretidõn belül, teljes idejû (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfoko-
zatot és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, egységes, osztat-
lan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben képzési keretidõn belül foly-
tatják tanulmányaikat. Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást
követõ tanulmányi félév (2011/2012. tanév második, illetve a 2012/2013.
tanév elsõ féléve).

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2012. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jog-

viszonya a 2011/2012. tanév második félévében megfeleljen a pályázati ki-
írásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel
meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát el-
veszíti.

A pályázat kötelezõ mellékletei:
A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi net-

tó jövedelmérõl, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj-
minimum 150%-át, jelenleg 42.750 Ft-ot.

A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:Jövedelem-igazo-
lás (APEH adónyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói
keresetigazolás;), rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli segély
folyósításáról szóló határozat; elvált szülõk esetén jogerõs bírósági ítélet;
fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány má-
solata; eltartott testvérek iskolalátogatási igazolása; családi pótlék összegé-
rõl igazolás; hatósági igazolás az egy háztartásban élõ személyekrõl.

A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel
együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibás-
nak 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
Sportosztály)

A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.
A teljes pályázati kiírás a  www.nagykanizsa.hu honlapon a felhívásoknál.

BBuurrssaa HHuunnggaarriiccaa ““AA””

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános verseny-
tárgyaláson értékesíti a tulajdonában levõ alábbi gépkocsit. Gépjármû
Típusa: HONDA ACCORD 2.4 I

Mûszaki adatok, állapot: 
Évjárat: 2008.12.12. Sebességváltó fajtája: manuális (6 fokozatú). Mûsza-

ki vizsga érvényessége: 2012.12.12. Hengerûrtartalom: 2354 cm3. Futott
km: 89.218 km (2011.10.03-i állapot). Teljesítmény: 148 kW, 201 LE. Kivi-
tel: 5 ajtós. Szállítható személyek száma: 5 fõ. Állapot: normál. Ajtók szá-
ma: 5. Jelleg: magyar okmányokkal. Klíma fajtája: digitális kétzónás. Üzem-
anyag: benzines. Ön/Összsúly: 1.515/1.995 kg. Szín: fekete gyöngyház.
Csomagtartó: 467 liter. 

Felszereltség: ABS, APS, ASR, automata klíma, automata sebességváltó,
automatikusan sötétedõ belsõ tükör, állítható kormány, bõr belsõ, centrálzár,
dönthetõ utasülések, elektromos ablak (elöl-hátul), elektromos tükör, ESP
(menetstabilizátor), fedélzeti komputer, függönylégzsák, fûthetõ tükör, fût-
hetõ ülés, immobiliser, ISOFIX rendszer, ködlámpa, könnyûfém felni, me-
móriás vezetõülés, oldallégzsák, riasztó, sávtartó rendszer, szervokormány,
színezett üveg, tempomat, tolatóradar, utasoldali légzsák, ülésmagasság állí-
tás, vezetõoldali légzsák, xenon fényszóró. 

Egyéb információ: Rendszeresen karbantartott, törzskönyv, vezetett
szervízkönyv. Az autó kifogástalan mûszaki állapotban van, márkasz-
ervízben szervizelt.

A versenytárgyalás ideje: 2011. október 24.9 óra 30 perc. A versenytár-
gyalás eredménytelensége esetén: 2011. október 28. 9 óra 30 perc. 2011. no-
vember 02. 9 óra 30 perc. 2011. november 07. 9 óra 30 perc. A versenytár-
gyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Va-
gyongazdálkodási Irodája (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., 2. em. 6. iro-
da) 

Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségen
kérhetõ. Kikiáltási ár: 5.100.000 HUF. A gépkocsi megtekinthetõ: Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 8800 Nagykanizsa, Erzsé-
bet tér 7. szám alatti épületénél elõre egyeztetett idõpontban. Kapcsolattar-
tó: Cseresnyés Péter polgármester 93/500-702

EEllaaddóó HHoonnddaa AAccccoorrdd 22..44 II

Liszt Ferenc és Nagykanizsa
Liszt Ferenc és Nagykanizsa címmel, 

megjelent a Nagykanizsai Honismereti Füzetek sorozat 
34. kötete. 

A kiadvány, melynek szerzõje Kocsis Katalin, a Városvédõ
Egyesület és a Czupi Kiadó közös gondozásában látott napvilágot. 

A mûvet október 18-án, kedden, 17 órakor mutatják
be a nagyközönség elõtt a Halis István Városi

Könyvtárban.

2011. november 11-én Szakmai Nap és Öregdiák Találkozó az
olajos és vegyész képzés indításának 60. évfordulója alkalmából.
Elérhetõségek: Csõgörné Kenese Mária (Nagykanizsa, Sugár út 38/A, tel.: 06-
30-572 4804; e-mail: kenesem@freemail.hu), illetve az iskola portája (Hunya-
di u. 18.). Jelentkezési határidõ: 2011. november 8.
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2011. október 13.

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

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Mi-
nisztériummal együttmûködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hun-
garica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendel-
kezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középisko-
lások; b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intéz-
ménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2012/2013. tanév-
tõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali ta-
gozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzés-
ben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben kí-
vánnak részt venni. 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2012-ben
elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2012/2013. tanévben ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíj idõtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmá-
nyi félév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2012/2013. tanév elsõ féléve, ke-
resztféléves képzés esetén a 2012/2013. tanév második féléve.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jog-
viszonya a 2011/2012. tanév elsõ félévében illetve keresztféléves képzés
esetén a 2011/2012. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírás-
nak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg
a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszí-
ti.

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 nyug-
díjminimum 150%-át, jelenleg 42.750 Ft-ot.

2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: jövedelem
igazolás (APEH adó nyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; mun-
káltatói keresetigazolás;), rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanél-
küli segély folyósításáról szóló határozat;  elvált szülõk esetén jogerõs bí-
rósági ítélet; fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bi-
zonyítvány másolata; eltartott testvérek iskolalátogatási igazolása; családi
pótlék összegérõl igazolás; hatósági igazolás az egy háztartásban élõ sze-
mélyekrõl.

A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együtte-
sen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõ-
sül.

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
Sportosztály)

A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.
A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon a felhívásoknál.

BBuurrssaa HHuunnggaarriiccaa ““BB””

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 2 db önkor-
mányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére.

Pályázatra kiírt lakások:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 23.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
A pályázat benyújtásának határideje:  2011. november 2.
Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100.
A licitálás idõpontja: 2011. november 15.. (kedd) de. 9.00 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 23.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma:

1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított, bérleti díja: bérlakást
leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsi-
költség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett
szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.

2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 24 m2, szobaszáma:

1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított, bérleti díja: bérlakást
leadó pályázó esetén 11.784 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsi-
költség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett
szolgáltatásokért díjat köteles fizetni

A lakások megtekinthetõk: 2011.október 27.  13.00-15.00 óráig
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû nyugdíjas, nyugdíjas házaspár,

aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyug-
díjkorhatárt elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakás-
sal kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pá-
lyázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történõ licitálást elfogadja.

2./ Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben

meghatározott összegû pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati
tulajodonú lakással rendelkezik 5 éve, és ott lakik, illetve azt térítésmentesen a  bér-
beadó rendelkezésére bocsátja, aki városrendezési célból kiürítendõ, illetve életve-
szély miatt lebontásra kerülõ önkormányzati lakás bérlõje, és a felajánlott lakást cse-
relakásként elfogadja.

Pályázni a  Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) átvehe-
tõ PÁLYÁZATI LAP két példányban történõ kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntet-
ni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó
havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülõ önkormányzati
bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bér-
leti szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyraj-
zi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, 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 megha-
talmazottja is képviselheti.

A licitálás induló összege: 
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 23. 2.000.000 Ft
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9. 2.000.000 Ft
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerzõdést a Nagykanizsa Vagyon-

gazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormány-
zati 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.

KKiiaaddóó nnyyuuggddííjjaasshháázzii llaakkáássookk
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Pályázati felhívás Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkor-
mányzati bérlakásokról szóló 42/2007.(IX.25.) rendelete alapján az alábbi  üres ön-
kormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:

SZOCIÁLIS ÉS KÖLTSÉG ALAPON
Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezõ (Csere) ill. nem rendelkezõ 
pályázók részére:
1. Nagykanizsa, Berzsenyi u. 9/B. III. em. 10.
a.) A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. b.)

A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. c.) Bérleti díj összege: 19.190 Ft. d.)
A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt la-
kás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. f.) A lakás megtekintésének idõpontja:
2011. október 17. 14.00 - 15.00 óráig.

2. Nagykanizsa, Városkapu krt. 11/D. IV. em. 2.
a.) A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.

b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Bérleti díj összege: 15.504 Ft.
d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt
lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. f.) A lakás megtekintésének idõpont-
ja: 2011. október 19. 15.00 - 16.00. óráig.

3. Nagykanizsa, Csengery u. 14/A. II. em. 4.
a.) A lakás alapterülete: 37 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. b.)

A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. c.) Bérleti díj összege: 20.128 Ft. d.)
A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt la-
kás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. f.) A lakás megtekintésének idõpontja:
2011. október 20. 14.00 - 15.00 óráig.

4. Nagykanizsa, Csengery u. 88. II. em. 37.
a.) A lakás alapterülete: 39 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. b.)

A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Bérleti díj összege: 16.185 Ft. d.) A
lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás
bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. f.) A lakás megtekintésének idõpontja:
2011. október 19. 14.00 - 15.00 óráig.

5. Nagykanizsa, Csengery u. 117/3. fsz. 14.
a.) A lakás alapterülete: 29 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. b.)

A lakás településen belüli fekvése: peremterület. c.) Bérleti díj összege: 7.598 Ft. d.) A
lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás
bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. f.) A lakás megtekintésének idõpontja:
2011. október 19. 14.00 - 15.00 óráig.

Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezõ nem rendelkezõ pályázók részére:
6. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/C/4.
a.) A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1 + 1 fél szoba, komfortfokozata: össz-

komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: peremterület. c.) Bérleti díj összege:
15.796 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év. f.)
A lakás megtekintésének idõpontja: 2011. október 19. 14 00 - 15.00 óráig.

7. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/C/6.
a.) A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1 + 1 fél szoba, komfortfokozata: össz-

komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: peremterület. c.) Bérleti díj összege:
15.796 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év. f.)
A lakás megtekintésének idõpontja: 2011. október 19. 14.00 -15.00 óráig.

8. Nagykanizsa, Teleki u. 3/B. X. em. 61.
a.) A lakás alapterülete: 43 m2, szobaszám: 1 + 1 fél szoba, komfortfokozata: össz-

komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Bérleti díj összege:
17.630 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év. f.)
A lakás megtekintésének idõpontja: 2011. október 19. 14.00 - 15.00 óráig.

9. Nagykanizsa, Rózsa u. 13. IX. em. 58.

a.) A lakás alapterülete: 49 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Bérleti díj összege: 20.090 Ft.
d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év. f.) A lakás
megtekintésének idõpontja: 2011. október 17. 14.00 - 15.00 óráig.

10. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 8.
a.) A lakás alapterülete: 62 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.

b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Bérleti díj összege: 29.016 Ft.
d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év. f.) A lakás
megtekintésének idõpontja: 2011. október 19. 08.00 - 09.00 óráig.

KÖLTSÉG ALAPON:
11. Nagykanizsa, Fõ u. 8.  1/2/14.
a.) A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.

b.) A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. c.) Bérleti díj összege: 42.336 Ft.
d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év. f.) A lakás
megtekintésének idõpontja: 2011. október 19. 14.00 - 15.00 óráig.

12. Nagykanizsa, Deák tér 2. I. em. 1.
a.) A lakás alapterülete: 79 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: komfortos. b.)

A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. c.) Bérleti díj összege: 39.895 Ft. d.)
A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év. f.) A lakás meg-
tekintésének idõpontja: 2011. október 19. 15. 00.-16. 00. óráig.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös tér
16. I. em. 100.) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók!

Pályázatok benyújtásának határideje: 2011. november 2.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a Garzonházakról szóló
32/2001. (VI.27.)  rendelete alapján,  - 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok
illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élõk részére - az alábbi
bérlakások bérleti jogának elnyerésére: 

1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. I. em. 6.
a.) A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.

b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Szálláshasználati díj összege:
14.920 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A szálláshasználati szerzõdés idõtarta-
ma: maximum 60 hónap. 

2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. II. em. 9.
a.) A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 + 1 fél szoba, komfortfokozata: össz-

komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Szálláshasználati díj
összege: 14.920 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A szálláshasználati szerzõdés
idõtartama: maximum 60 hónap. 

3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 1.
a.) A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.

b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Szálláshasználati díj összege:
12.780 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A szálláshasználati szerzõdés idõtarta-
ma: maximum 60 hónap. 

4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 3.
a.) A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.

b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Szálláshasználati díj összege:
13.490 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A szálláshasználati szerzõdés idõtarta-
ma: maximum 60 hónap. 

A lakások megtekintésének idõpontja: 2011. október 17.  14.00 - 15.00 óráig
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös tér

16. I. em. 100.) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók!

Pályázatok benyújtásának határideje:  2011. október 24.

KKiiaaddóó öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii bbéérrllaakkáássookk

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

Dr. Csákai Iván önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2011. október 18-án
(kedden) 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

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

CCuukkoorrbbeetteeggeekk kklluubbffooggllaallkkoozzáássaa
A nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete otkóber 28-án pénte-

ken 15,30-kor a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében klub-
foglalkozást tart, amelyen Dr. Késmárki Nóra fõorvos asszony A 2-es
típusú diabetes vércukor csökkentõ kezelésének irányelvei (nemzet-
közi és hazai ajánlások alapján) témában tart elõadást. 
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2011. október 13.

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 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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Nem könnyû manapság a ren-
dezvényszervezõk sorsa. Vért
kell izzadniuk, hogy elõteremt-
sék a forrásokat, aztán meg azon
kell aggódniuk, hogy legyen kö-
zönség. És aztán mi a hála? 

Jönnek ilyen magamfajta alakok
és fintorognak. Mirõl is van szó?
Hát arról, hogy évek óta zajlik a
több mint 38 éve zajló nagykani-
zsai jazzfesztivál-sorozat presztí-
zsének felélése. Pedig hát sok-sok
ember dolgozott azon évtizedeken
keresztül, hogy Nagykanizsa a
nemzetközi jazz-életben jegyzett
legyen. Nem kell messze mennünk
ahhoz, hogy meglássuk a folyama-
tot. Elég ehhez megtekinteni az

1997-tõl 2011-ig megrendezett
jazzfesztiválokat bemutató plakát-
kiállítást. Jól mutatja a nívót a
meghívott zenekarok köre és a pla-
kátok színvonala. Három éve a
jazz mellé belépett a világzene,
úgy is mint az Igricfesztivál „meg-

hosszabbított keze”. Nem baj, ha
valaki nem fér be az Igricfesztivál-
ra, majd meghívjuk a jazzfeszti-
válra. Ahhoz azonban, hogy a két
mûfaj jól megférjen egymással
mindkét mûfaj beható ismeretére
van szükség. Nem véletlen, hogy
az egész világon a két mûfaj térben
és idõben elkülönül egymástól
még egy fesztivál keretein belül is.
Könnyû mellényúlni különösen
akkor ha egy ilyen „Big Mac” kon-
cepció születik. Két „világzene”
közé benyomunk két jazzkoncer-
tet. Lehet szeretni a babgulyást és
a túrós palacsintát külön-külön, de

egy tányérban? Ezek után nézzük
is meg mi történt. 

A hagyományosnak tekinthetõ
Életünk fotókiállítással vette kez-
detét a Kanizsa Nemzetközi Jazz

és Világzenei fesztivál. A rangos
kiállítást Stamler Lajos nyitotta
meg. Idén is büszkén konstatálhat-
tuk, hogy a kanizsai fotósok ott
vannak az ország élvonalában. A
megnyitónak kellemes keretet
adott a kanizsai Vámos Janka

Quartetjének mûsora, akikkel az
elsõ nap zárókoncertjén is talál-

kozhatott a közönség. Cseresnyés
Péter polgármester köszöntõje
után kezdõdõ fesztivált, a tehetsé-
ges muzsikusokból álló Tárkány
Mûvek kezdte. 

Afféle lakodalmas „jazz” stílusú
mûsorukban elég nehéz volt felfe-
dezni az avantgard jazz elemeit,
amit a mûfaji kavalkádot jelzõ is-
mertetõjük ígért. Akik viszont vér-
beli jazzt játszottak, azok a mûfaj
hazai kiválóságait reprezentáló
Magyar Jazz Quartet tagjai voltak.
Ennek az együttesnek a tagjai évti-
zedek óta – különbözõ formációk-
ban ugyan-de rendszeres fellépõi a

kanizsai fesztiváloknak. Mûsoruk
ezúttal sem okozott csalódást. Igé-
nyes jól felépített mûsorukban sa-
ját szerzemények hangzottak el. 

Egyik büszkeségünk a cserfõi
jazz-mûhelybõl indult Farkas Nor-
bert bõgõs, aki saját zenekarával ér-
kezett Kanizsára. Rob Bargad zon-
gorista és Michael Erian alkotta a
„tanári vonalat”, míg Oleg Markov
dobos és Farkas Norbi a Graz-i
Mûvészeti Akadémia Jazz tansza-
kának hallgatóit képviselte. Main-

stream stílusú mûsorukban jazz
standardokat és saját kompozíció-
kat is hallhattunk. Finom kis jazz
koncert volt. 

Aztán csapó. Teljesen más mû-
fajt hozott az estébe a Maszkura és
a tücsökraj. Hûen a beharangozó-
hoz, igazi bulizenekar adott kon-
certet. A kérdés csak az volt, hogy
mi köze ennek a jazzhez és a világ-
zenéhez? Míg a Tárkány Mûvek
zenéje határeset volt, a Maszkura
teljesen kilógott a sorból. A nap
mérlege öt koncert. Jóindulattal
hármat a jazzhez, kettõt pedig az
egyéb kategóriába sorolhatunk.
Néha a kevesebb is több tartja a
mondás. A szombati programhoz
viszont teljes szívbõl gratulálha-
tunk. Az elõzõ napról hiányzó ka-
nizsai és vidéki közönség is befu-
tott mutatva ezzel, hogy nem kell a
világzenét bekeverni, hanem igé-
nyes jazz produkciókkal kell meg-
tölteni a két napot úgy, hogy mind-
két napra legyen egy húzó zenekar,
akiket év közben nem sûrûn lehet
látni. Az sem lenne szentségtörés,
ha egy amerikai vagy nyugat-euró-
pai jazz zenekart hallhatnánk.
Lásd elõzõ évtizedek programjai. 

A második nap elsõ zenekara
példát mutathat a fiatal muzsikus

KKaanniizzssaa –– DDzzsseesssszz 2011. október 13.10

KKéétt nnaapp,, kkéétt vviilláágg 
NNeemm eelllleenneedd,, éérrtteedd sszzóóllóókk jjaazzzzffeesszzttiivvááll

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata különdíját nyerte a
csíkszeredai Incze Domonkos Pá-
linkafõzde címû alkotása.

MAFOSZ díjban részesült:
Makrai Márton (Nagykanizsa)
Rendszeretet címû munkája,

Elsõ díjat: a budapesti Molnár
Ferenc Fedezékben címet viselõ
alkotása nyerte,

Második díjat: dr. Simán Lász-

ló (Söjtör) Mementó címû mun-
kájáért kapta,

Gõbölös Fotó díjat: a dabasi
Péli László Billy Cobham címû
fotójáért vehette át.

Zsûri tagjai voltak: Gyõri La-
jos, a Magyar Fotómûvészeti Al-
kotócsoport Országos Szövetsé-
gének elnöke, Zóka Gyula zala-
egerszegi fotográfus és Stamler
Lajos nagykanizsai képzõmûvész.

ÉÉlleettüünnkk ffoottóóppáállyyáázzaatt 
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generációknak. A Gayer Mátyás-
Farkas Norbert-Oleg Markov trió
megmutatta, hogy milyen alázattal
és szerénységgel kell a zenéhez vi-
szonyulni annak ellenére, hogy a
zenekar tagjai pályafutásuk során
elismerést elismerésre halmoztak.
Színvonalas akusztikus hangzású
mûsoruk jó példáját adta, hogy a
jazz a nagyközönség számára is
szerethetõ és hallgatható mûfaj. 

A hazai roma jazz méltó repre-
zentánsa a Balázs József (zongo-
ra) vezette East Gipsy Band. Iga-
zi zenei csemege az, amit Nagy-
kanizsára hoztak. Az együttes
tagjai Bolla Gábor (szaxofon) és
Lakatos Pecek Krisztián (bõgõ),
akik a fiatal jazz-generáció legfé-
nyesebb csillagai. Virtuóz játéku-
kat hallgatva bátran állíthatjuk, ez
nem túlzás. Úgy tûnik egyre na-
gyobb teret követel a magyar
jazzben a cimbalom. Különleges,
unikális hangzást adott Oláh Vil-
mos (cimbalom) és Sárközi Lajos
(hegedû) játéka. Az énekes Ba-
logh Guszti hangja ugyan kevés-
bé cizelláltan, de kristálytisztán,
leginkább az ibériai romák vilá-
gát idézi. A zenekar motorja Ba-
lázs Elemér dobos, aki elképesztõ
tempókat produkálva hozta az es-
tét. Kamara zenei produkciót be-
vinni a nagyterembe? Ehhez az-
tán kell bátorság, mondhatnánk,
de nem két olyan világhírû ze-
nész, mint Lakatos Antal szaxofo-
nos és Snétberger Ferenc gitár-
mûvész esetében. Snétberger Fe-
rencrõl csak szuperlatívuszokban
beszélhetünk. Méltó folytatója a
nagy gitáros elõdök által megte-
remtett zeneiségnek, elég ha csak
Bacsik Elek, Szabó Gábor vagy
Zoller Attila nevét említjük. Snét-
berger évek óta következetes utat
képviselõ akusztikus játékával el-
bûvölve hallgatóit. Varázslatos
kompozíciói és improvizációi La-
katos Antal érzelemgazdag szop-
rán és tenorszaxofon játékával
párosultak. A két napos program
legsikeresebb koncertjét adták. 

Szép íve volt ennek a napnak,
ami Tiborcz Iván bensõséges han-
gulatú köszöntésével és koncertjé-
vel zárult. Nincs is annál szebb
dolog, mint amikor az ünnepelt
családja, barátai körében ünnepel.
Így aztán az egykori tanítványok,
Iván testvérei és jelenlegi triójá-
nak tagjai nem csak az 50. szüle-
tésnapját tartót, de a közönséget is
megajándékozták egy hangulatos
„kis éji jazz zenével”.

H.Gy.

KKaanniizzssaa –– KKuullttúúrraa 112011. október 13.
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A Városvédõ Egyesület kiadá-
sában megjelent a Honismereti
Füzetek 33. kötete. A Horváth
Ilona által szerkesztett Ecsettel,
bronzzal, lélekkel címû könyv
Bálits Kálmán életét és alkotói
munkásságát fogja össze vissza-
emlékezéseken keresztül.

A kiadvány Nagykanizsa önkor-
mányzata, a DKG-EAST Zrt., va-
lamint az egyesület anyagi támo-
gatásával készült a Nagykanizsai
Szociális Foglalkoztató Nonprofit
Kft. nyomdájában. A könyvet a
Honvéd Kaszinóban mutatták be.
Megvásárolható a Tourinform Iro-
dában, a Halis István Városi
Könyvtárban, a Thúry György
Múzeumban és a Deák téri Köny-
vesházban. – tudtuk meg Cserti Ti-
bortól, a VVE elnökétõl.

Bálits Kálmán 1935. április 26-
án született Diszel községben.
Édesapja Bálits Ferenc körjegyzõ,
édesanyja Simon Mária tanítónõ
volt. Két bátyja után látta meg a
napvilágot. Szüleivel 1941-ben
költözött Nagykanizsára. Elemi és
középiskoláit itt végezte el, 1954-
ben tett technikusi érettségit a 20-
as számú Kohó és Gépipari Tech-
nikumban. 1961-ben megnõsült,
felesége Rácz Anna látszerész
volt. 

Nagykanizsára 1963-ban költö-
zött vissza, a Dunántúli Kõolajipa-
ri Gépgyárban helyezkedett el,
ahol nyugdíjazásáig (1991) dolgo-
zott vas- és fémesztergályosként,
mûszaki ellenõrként és függetlení-
tett csoportvezetõként. 

Képzõmûvészeti alaptanulmá-
nyokat Gyöngyösön, Szolnokon és
Kõszegen folytatott. 1954-ben je-
lentkezett a Képzõmûvészeti Fõis-
kolára, de oda – nem a tehetség hi-
ánya miatt – nem vették fel. Ké-
pességét igazából Nagykanizsára
való visszajövetele után kezdte ki-
bontakoztatni. Ebben nagy segítsé-
gére volt a gépgyár akkori igazga-
tója, Kállai Sándor, aki a vállalat
kultúrházának (Erkel Ferenc Olaj-
ipari Mûvelõdési Ház) pincéjében
biztosított számára helyet. Ott ter-
vezte a két mozaikot is.

Nyugdíjazása elõtt kezdte meg a
dunántúli olajipar történetét ábrá-
zoló, mintegy öt méter hosszú
bronzalkotást. Ebbõl három darab
készült el, ezek a gyár irodaházá-
nak tanácstermében láthatók. A
munkát azonban befejezni korai
halála miatt nem tudta. Bálits Kál-
mán 1992. július 2-án, 57 évesen
hunyt el.

„1969-ben a vállalat igazgatója
megállított a gyár udvarán és rá-
mutatott a IV. üzem homlokzatára,

mondván: – Nem bántja a szemét
az a csupasz falfelület? – Valahogy
így kezdõdött.” – Ezeket a gondo-
latokat mondta Bálits Kálmán egy
visszaemlékezésében, amikor a
Történelmi tabló keletkezésérõl
beszélt.

Elsõsorban akvarelleket festett,
de olajképei és grafikái is jelentõ-
sek. A zalai és balatoni tájakon kí-
vül megörökítette Parádot,
Mátrafüredet, Leányfalut, szívé-
hez közel állt az erdõ, a paraszt-
ház, a pince. Bensõséges,
érzelemgazdag kapcsolatot tartott
az õt körülvevõ világgal. Minden
festménye a tájban, a természet-
ben, a szabadban készült. Soha
nem végzett félmunkát, mindig a
teljességre törekedett. 

Elsõ önálló kiállításától (1976)
hosszú út vezetett el munkássága
kiteljesedéséig. Életkörülményei
nem tették lehetõvé a hivatásszerû
képzõmûvészeti tevékenységet,
így a munka mellett szívós emberi
akarat és a tudásvágy töltötte ki
életét. Egyéniségébõl fakadóan
szinte mindent kipróbált a képzõ-
mûvészet területén, így a festmé-
nyeken kívül készített dombormû-
veket, mozaikképeket és szobrokat
is. 

B.E.

EEccsseetttteell,, bbrroonnzzzzaall,, lléélleekkkkeell

Kutasi Miklós festõmûvész
Krisztus – képek, Jézus Krisztus
az emberiség történelmében címû
vándorkiállítása látható szombat-
tól az Adventista Kápolnában.

A négy nagyméretû, egyenként
közel 2 x 3 méteres festmény a Bib-

lia legfontosabb jeleneteit mutatja
be a teremtéstõl az újjáteremtésig. 

Megnyitóbeszédében Dr. Õsz-
Farkas Ernõ, az Adventista
Egyház Dunamelléki Egyházte-
rületének elnöke kiemelte: külö-
nös találkozást jelent ez a tárlat
azért is, mert egy protestáns kö-

zösség, egy újprotestáns közös-
ség hagyományvilágából hiány-
zik a képi megjelenés kultúrája.
Amit a négy mûvön látunk, a
Biblia mintegy 66 könyvét öleli
át. 

A rendezvényen közremûködött
Budai Tünde elõadómûvész, Sipos
Endre mûvészeti író, festõmûvész,
valamint Farkas Tibor.

Akiállítás – melynek védnöke Cse-
resnyés Péter polgármester és Farkas
Tibor, a KKK igazgatója – elõsegíthe-
ti az adventista gyülekezet bekapcso-
lódását a város kulturális életébe. Az
alkotások bibliai hátterérõl Kis István
lelkész szombatonként 17 órától elõ-
adást tart a kápolnában. Október 15-
én Krisztus – a történelem Ura; 22-én
Krisztus – a Megváltó, 29-én Krisztus
– az Elsõ és Utolsó címmel. Abelépés
díjtalan, minden érdeklõdõt szeretettel
várnak.

B.E.

KKrriisszzttuusskkééppeekk aazz aaddvveennttiissttaa kkááppoollnnáábbaann
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A Kanizsa Autó- és Motor-
Sport Egyesület október 15-én
tartja a KAMSE Sztráda Évad-
záró Szlalom-Party elnevezésû
rendezvényét, a Kanizsa Cent-
rum parkolójában és környékén. 

Bánkutiné Dobri Noémi, a
KAMSE elnöke elmondta, június
elején már tartottak ezen a helyszínen
egy szlalomversenyt, de ez a rendez-
vény nem ismétlése az elõzõnek, mi-
vel a pálya nem csak a parkolóban,
hanem abból kilépve a közúton is
folytatódik. A körforgalom felét –
megegyezve az Állami Közútkezelõ-
vel – sikerült erre az idõpontra lezá-
ratni, így az is a versenypálya része,
majd a garázssorok mögött egy iga-
zán gyors szakaszt rajzolntunk fel,
némi lassítással. Averseny három kö-
rös lesz, a pálya hossza két kilométer,
amit a tapasztaltabb versenyzõk 2.30
perc körül fognak teljesíteni.

Apályarajzot a KAMSE honlapjára,
a szlalomverseny.hu-ra és a facebookra
is feltették, a nevezések szinte azonnal
elkezdõdtek. Elõnevezését közel negy-
ven fõ adta már le, nem kevés köztük a
vidéki versenyzõ. A versenyt nyolc ka-
tegóriában hirdették meg. Most is lesz
quad és épített kategória. A szünetek-

ben quad-stant bemutatóval szórakoz-
tatja a nézõket az egyesület oszlopos
tagja, Pezi. Vezetési tudásukat is kipró-
bálhatják az érvényes jogosítvánnyal
rendelkezõ érdeklõdõk. A helyszínen
lehetõség lesz autóbérlésre is.

Már kezd hagyománnyá válni,
hogy a KAMSE rendezvények
nem valósulhatnak meg karitatív
cselekedet nélkül. (Legutóbb a Jet-
Ski Bajnokságon a Máltai Szeretet-
szolgálat családi napközijének tud-
tak segíteni több mint ötvenezer
forinttal.) A rendezvényen több he-
lyen is gyûjtenek, például az
ugrálóvár és az egyesület új ötlete,
a szlalomtaxi jelképes összeggel
fog mûködni.

A gyerekeket rajzversennyel, pe-
dálos gokartokkal és ugrálóvárral
várják. Aki fényûzésre vágyik, an-
nak lesz lehetõsége limuzinnal ko-
csikázni a városban. A 2011-es évet
ezzel az élménydús, látványos ren-
dezvénnyel a KAMSE lezárja. Elnö-
ke reméli, teljesíteni tudták, amit ja-
nuárban a megalakulásunkkor meg-
ígértek: színt hozni a városba a tech-
nikai sportrendezvényekkel, fellendí-
teni ezt a szunnyadó sportot. Továbbá
hozzátette, jövõ évi rendezvény ter-
veik már körvonalazódnak. A legkö-
zelebbi program az áprilisra tervezett
Teleki utcai Bánkuti Kupa.

V.M.

KKAAMMSSEE SSzzttrrááddaa ÉÉvvaaddzzáárróó SSzzllaalloomm-PPaarrttyy

A K&H Bank gyógyvarázs
gyermek-egészségügyi program-
ja keretében összegyûjtött játé-
kokat és könyveket adták át a
Kanizsai Dorottya Kórház Cse-
csemõ- és Gyerekosztályán nem-
régiben, hogy a beteg gyermekek
számára gyorsabban telhessen a
kórházban eltöltött idõ. 

Dr. Nád Márta, a gyermekosztály
osztályvezetõ fõorvosa köszönetet

mondott a bank dolgozóinak a gon-
doskodásért és a törõdésért. Elmond-
ta, hogy a bank programja sokkal na-
gyobb értékû támogatást is az egész-
ségügyi ellátás rendelkezésére bo-
csát, a gyermekgyógyászati- és men-
tési eszközökre kiírt pályázattal.
Azért is fontosak ezek az adomá-
nyok, mert a kórház nagy ellátási te-
rülettel bír Dél-Zalában. Az intézet
gyerekosztálya elsõként alakult meg
Zala megyében 1949-ben.  A statisz-

tikát nézve, jelenleg harminc ágyon
mûködik, és ehhez csatlakozik még
az újszülött osztály évente hatszáz
körüli újszülöttel. Az osztály tudja
biztosítani a gyerekek számára azt az
életteret, amire betegként is szüksé-
gük van, azon kívül képesek fogadni
a szülõket is, lehetõséget adva, hogy
gyerekeik mellett legyenek. 

A bank részérõl Kovácsné Tóth
Éva nagykanizsai fiókvezetõ, Sándor
Ildikó, az LWp kommunikációs kép-
viselõje és Wolf János befektetési ta-
nácsadók voltak jelen. Wolf János
mutatta be a bank programját, melyet
2011-ben országszerte ötven bankfi-
ókban szerveztek, harmincöt intéz-
mény gyermekosztálya részére. Zala
megyében két ponton, Nagykanizsán
és Keszthelyen lehetett leadni a már
nem használt játékokat, könyveket.
Megtudtuk, hogy a K&H Csoport és
K&H Egészséges Nemzetért Alapít-
vány ez évben nyolcadik alkalommal
indította el gyógyvarázs gyermek-
egészségügyi programját. Az akció-
val az orvosok és az ápolók munkáját
szeretnék segíteni. Remélik, hogy el-
viselhetõbbé teszik a kis betegek szá-
mára a kórházban töltött idõt. 

V.M.

KKiiss bbeetteeggeekk nnaaggyy öörröömmee

Az Országos Könyvtári Napok-
hoz csatlakozó letenyei könyvtár-
ban A feliratos falvédõk címû nép-
rajzi kiállítás nyílt, melyet  október
20-ig lehet megtekinteni. A tárlatot
Török Károly és Török Károlyné
gyûjteményébõl rendezték, melyet
Konczér Katalin, a Zala Megyei
Közmûvelõdési Intézmény igazga-
tója nyitott meg. A feliratos falvé-

dõk eredete a polgári otthonok
nagy mûgonddal hímzett falikárpit-
jáig nyúlik vissza, melyeket a fal
védelmére használtak. A falvédõ
eredeti szerepét csakhamar egy má-
sik váltotta fel: a konyha díszévé
lett. A falvédõ az 1960-as évekig
nagy népszerûségnek örvendett. 

V.M.

FFaallvvééddõõkk LLeetteennyyéénn

Október 15. 15 óra
II. TÁNCMÛVÉSZETI FÓRUM
15.00 Kortárs Mûvészetek. Elõadó: Dr.
Petravichné Matyaczkó Olga, a MMIKL
táncmûvészeti szakreferense. 
17.00 Kortárs zene-, ének-, vers- és táncbe-
mutató. 
18.30 Fórum Nagy Gráciával. Támogatók:
Jelmeztár, Anubisz-Med Bt. A belépés díjtalan
Október 15. 16 óra
KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ
Termésbábok készítése. Vezeti: Pulai Lászlóné
népi iparmûvész
Október 17. 10 óra Mazsola bérlet, 14 óra Tapsi
bérlet. Október 18. 10 óra Táltos bérlet, 14 óra
Manó bérlet. Október 19. 10 óra Vackor bérlet,
14 óra Hápi bérlet. Gyermekszínházi bérlet.
Hendry Mária-Radványi Balázs: KUKAMESE
- zenés mesejáték. Fogi Színháza (Budapest).
Rendezõ: Fogarassy András. Belépõdíj: 600 Ft
Október 17. 19 óra
DUMA SZÍNHÁZ
Fellépõk: Aranyosi Péter és Badár Sándor. Be-
lépõdíj: 2 800 Ft
Október 18. 10.30 óra
KEREKÍTÕ - mondókás foglalkozás 0-3 éve-
seknek. 11.10 óra BÚGÓCSIGA - mondókás
foglalkozás félévestõl 5 éves korig. Vezeti:
Törekyné Nagy Zsuzsanna zenepedagógus. Be-
lépõdíj: 600 Ft/család
Október 18. 13 óra
"AZ ERDÕ ÉS AZ EMBER" - rajzpályázat
kiállítása a 15. Európai erdõk hete alkalmából.
Megtekinthetõ: november 3-ig
Október 19. 15 óra
"Idõsen is egészségesen" sorozat keretében.
TESTI ÉS LELKI HARMÓNIA
Elõadó: Onhausz Péter pécsi természetgyógy-
ász. A belépés díjtalan
Október 20. 19 óra
Színház - Hevesi bérlet. Axel Hellstenius:
MINDEN JÓT, ELLING! - színmû. Fõsze-
replõk: Schnell Ádám, Besenczi Árpád
Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg
Belépõdíj: 3 000 Ft
Október 13 16 óra
"LURKÓKÉRT TISZTA SZÍVVEL" - jóté-
konysági mûsor a Nagykanizsai Ûrhajós Úti
Gyermekvédelmi Központ gyermekei javára.
Belépõdíj: 2.000 Ft. Támogatói jegy: 1.000 Ft.
Információ: Feszt Norbert 70/3417-345, Feszt-
né Nagy Zita 30/5949-424

Október 15. 14 óra
BABABÖRZE (LURKÓEXPO)
Információ: Kõvári Márta 30/3344-846
www.lurkoexpo.comoj.com
Október 23. 10 óra
ÜNNEPI MÛSOR AZ 1956-OS FORRADA-
LOM ÉS SZABADSÁGHARC 55. ÉVFOR-
DULÓJA ALKALMÁBÓL
Szerepelnek: a Batthyány Lajos Gimnázium di-
ákjai. A mûsort szerkesztette és rendezte: Né-
meth Ferenc tanár

Október 13. 18 óra
ÚJRATERVEZÉS - Kotnyek István festõmû-
vész 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 Mû-
velõdési Ház IDÕSEK NAPJA

Október 19. 10 és 14 óra
GYERMEKSZÍNHÁZI SOROZAT
PINOCCHIO - zenés mesejáték
A szegedi Miniszínház elõadása
Belépõdíj: 600 Ft
Október 19. 18 óra
EGÉSZSÉGÜGYI ELÕADÁS
Energia - XXI. sz. betegségek alapja
Elõadó: Onhausz Péter természetgyógyász
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2011. október 13.

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. 

Hétvégére összegyûlnek a tennivalói. A
lényegtelen feladatokat tegye félre, ne
tétovázzon, hanem fogjon hozzá. Ke-
ressen rá alkalmas idõt, és beszélje meg a
párjával is a terveit.

A szabadidejében sem tud pihenni. Baljós
sejtelmek foglalkoztatják egy ismerõsével
kapcsolatban, de a végén kiderül, kár volt
felizgatnia magát. Egy új recept
kipróbálásával sikert ér el a családjában.

Töretlen tettvágya a hétvégén sem hagyja
nyugodni otthon. Arra buzdítja a család-
ját, hogy csatlakozzanak önhöz, és vegyék
át a munkatempóját. Fogadja meg a párja
tanácsát, és a hétvégén lazítsanak.

Nem tud nyugodtan megülni a helyén,
folyamatosan tettvágy sarkallja. Legyen
kezdeményezõbb, és ötleteit mutassa meg
másoknak. A bolygók segítik abban is,
hogy rendet tegyen szerelmi élete körül.

A hétvégén az élet napos oldalán sütkérezhet.
A magánéletében szinte diadalt arat újszerû
kezdeményezésével. Apárja helyett most hall-
gasson inkább a szívére, és fejtse meg a rejté-
lyes kívánságot, amivel a családja meglepi.

A hétvégén nem lesz kedve a határidõs
munkák elvégzéséhez. Ha lemond a beter-
vezett utazásról, és idõben hozzáfog, hatal-
mas teher esik le a válláról. Nyugtassa meg
a párját, egyik nap sem ér idõben haza.

Bármilyen feladat elé állítja az élet, egy
pillanat alatt képes lesz megoldani még a
legnehezebbet is. Céljai valóra válnak,
csak bízzon a szerencsében. Partnere
féltékenykedését ne vegye komolyan.

Szerencsés napokra számíthat. Bár a határ-
idõs munkák eléggé lekötik, a szórakozásra
mindig tud idõt szakítani. Hagyja, hogy
menjenek a dolgok maguktól, és a szerelem-
ben ne keressen mindenre magyarázatot. 

Egy jó hír szebbé teszi a hétvégéjét, ha
ön is úgy akarja. Ha tevékenyen tölti el a
napokat, nem érez fizikai fáradtságot
sem. Egészsége érdekében használja ki a
napsütéses szép idõ minden percét. 

Nézze reálisabban a valóságot, és ne
foglakozzon a pletykákkal. Ha lehet,
tanúsítson nagyobb megértést bajbajutott
barátai iránt. Használja ki a hétvégét egy
kis romantikázásra. 

Már unja az egyhangúságot, a monoton
munkával kezdõdõ hétköznapokat. Éppen
ezért kezdje el minél elõbb a változtatást.
A hagyományos családi programokba
illesszen egy kis szórakozást is.

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
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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, hordozha-
tó, vadonat új háztartási gõztisztító
(Modell: SC-238HO), ugyanitt
alig hordott 42-es méretû bõr ba-
kancs. Érd.: 0693/315-559 (este)
(7435K)

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 tár-
gyakat és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7362K)

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

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

Megnyitottunk! Zalakomári
Pékség Szakboltjába várjuk vásár-
lóinkat elérhetõ árakon. Nagykani-
zsa, Zrínyi út 20. Célpont üzlet-
házzal szemben.

Idõsek gondozását, ápolását
vállalom Nagykanizsán és
környékén heti több alkalommal,
megegyezés szerint. (Gyakorlattal
rendelkezem.) Tel.: 0630/340-
5477 (7451K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt//AApprróó 2011. október 13.14

Az UEFA Grassroots Charta
Magyar Nemzeti Programjának
részeként kerül megrendezésre
egy kispályás labdarúgó bajnoki
sorozat a 60 éven felüli labdarú-
gók részére – „Ezt egy életen át
kell játszani” elnevezéssel, tájé-
koztatta elsõként lapunkat He-
lyes Klára. Ennek azonban
nagykanizsai vetülete is van, hi-
szen a Nagykanizsai TE 1866
labdarúgó szakosztályának ope-
ratív ügyeit is intézõ hölgy egy-
ben a dunántúli régió koordiná-
tori feladatát is viszi.

– Mit jelent tulajdonképpen ez a
koordinátori funkció?

– A térségre vetítve a végleges
versenynaptár elkészítése, a fordu-
lók lebonyolítása, a fordulók utáni
szakmai értékelés dokumentálása,
illetve fotós anyag bemutatása a
Magyar Labdarúgó-szövetség ré-
szére – kezdte Helyes Klára.

– Miképp' épül fel ennek a kezde-
ményezésnek a bajnoki rendszere?

– A Grassroots-programon belül
„Ezt egy életen át kell játszani”
címszó alatt indul be a veterán kis-
pályás bajnokság, mely aztán a du-

nántúli területet is felöleli idõvel
és természetesen lesz tavaszi foly-
tatása is.

– Értelemszerûen ebben nagy-
kanizsai együttes is szerepel majd?

– Igen, mi több, a bajnokság raj-
tol is már októberben és a kanizsai
veterán focisták a zalaegerszegiek-
kel, valamint a kaposváriakkal
mérkõznek éppen nálunk, az NTE-
sportcsarnokban, a forduló október
16-án kerül megrendezésre. 

– Kik alkotják majd a nagykani-
zsai csapatot?

– A teljesség igénye nélkül – hi-
szen a keret még természetesen bõ-
vül – õk készülnek a mérkõzésekre:
úgymond a felkészítõ edzõ id.
Vlaszák Géza lesz, a további csapat-
tagok pedig, Buti László, Dr. Füle La-
jos, Harcz Lajos, Józsi Mihály, Kará-
di Ferenc, Kelemen Sándor, Keszei
Ferenc, Ladányi István, Megy-
imórecz József (kapus), Pávlicz Fe-
renc, Rodek György, Simon József,
Söjtör László, Steindl József, Szabadi
Pál, és Szántó Lajos (kapus).

– Mit lehet tudni a kanizsai baj-
noki forduló körítésérõl?

– Ami biztosnak tûnik, az
MLSZ részérõl itt lesz Õze Tibor

Grassroots-menedzser, aki egy-
ben az UEFA kapcsolattartója,
valamint Dr. Barát Gábor, az
Országos Veterán Labdarúgó
Sportegyesület elnöke is. No, és
abban bízunk, hogy mind több
érdeklõdõ követi nyomon a mér-
kõzéseket, melyek nyomán a
nosztalgiázás sem maradhat ki a
sorból.

A veteránok bajnoki fordulója
vasárnap 11 órakor kezdõdik az
NTE-csarnokban. Ahogy a na-
pokban kiderült, arra is van esély,
hogy akár két kanizsai együttest
is ki tudnak állítani a szervezõk,
annyian éreznek kedvet egy kel-
lemes mozgáshoz az egykori lab-
darúgók közül. A rendezvény cél-
ja ugyanis egyértelmû, mindenki
futballozhasson egy jót abban a
néhány órában a sztorizgatások
mellett, közben. Ahogy megtud-
tuk, több önzetlen támogatója is
akadt a rendezvénynek, vagyis
nem lehet akadálya annak, hogy
az „öregek” megmutassák, tudá-
suk semmit sem kopott az évek
folyamán.  

P.L.

„„EEzztt eeggyy éélleetteenn áátt kkeellll jjááttsszzaannii......””
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MMeegghhíívvóó
2011. október 22-én 14 órakor
Orsos Imre: Az én himnuszom

címû verseskötetének bemutatójára
a Halis István Városi Könyvtárba.

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 600 Ft (fo-
lyamatos megjelentetés esetén, a másodiktól 300 Ft). VÁLLALKOZÓI
APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 1200 Ft (folyamatos megje-
lentetés esetén a másodiktól 600 Ft).

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

Októberi esték
A Piarista Iskola ren-

dezvénysorozatának, az
Októberi Estéknek idei
elsõ vendége LÉVAI
ANIKÓ lesz, aki október
17-én, hétfõn 18 órától a
rendezvényteremben
tart elõadást az Önkén-
tesség Éve alkalmából. 

Z. Csuti Hydrocomp SK –
Aquaprofit NTSK 4,5:7,5. NB I-
es sakk csapatbajnoki mérkõzés,
1. forduló. Zalaegerszeg. 

A papírforma a jóval erõsebb játé-
kosállománnyal rendelkezõ kanizsai
együttes fölényes gyõzelmét ígérte.
Az egerszegiek viszont nagyszerûen
küzdöttek, szoros mérkõzést játszot-
tak a bajnoki címvédõvel, s ha a hátsó
táblákon jobban teljesítenek, még ki-
sebb különbséggel zárulhatott volna a
zalai rangadó. Ahárom pontos gyõze-
lemmel, ahogy a futballistáknál, úgy a
sakkozóknál is nagykanizsai gyõze-
lemmel végzõdött a megyei csúcs.

Eredmények. (elöl az eger-
szegiek): Gyimesi - Balogh Cs. dön-
tetlen, Sax - Márkus döntetlen, Hor-
váth J. - Ribli döntetlen, Horváth Á. -
Pintér döntetlen, Mészáros T. - Héra
0:1, Horváth T. - Gonda döntetlen,
Csiszár Cs. - dr. Flumbort 1:0, Mádl
I. - Bérczes döntetlen, Horváth Gy. -
Medvegy 0:1, Juhász - Galyas 0:1,
Dobos - Gara T. 0:1, Csiszár Z. -
Kántor döntetlen.

A kanizsaiak a bajnokság máso-
dik fordulójában a a Makói SVSE
együttesét látják vendégül, a talál-
kozót október 30-án rendezik.

Gyõzelem aa ssakk
megyei rrangadón
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2011. október 13.

Az elmúlt hétvégi labdarúgó
esemény azért hagyott némi nyo-
mott a nagykanizsaiak életében,
hiszen szombaton a szóbeszéd
tárgya imitt-amott az NTE –
Zete kettõ mérkõzés volt a dél-
elõtti órákban.

Sms-ek szóltak arról, hogy a
banda néhány tagja lenéz az NB
III-as találkozóra, de krimó-pult-
nál is zajlott a latolgatás olyan
mélységben, hogy még a pultos is
kedvet kapott a déli zárás utáni
kettes meccskezdéshez.

Amelyre igencsak nehezen gyü-
lekezett a nép, hiszen a középkez-
dés elõtt húsz perccel embert alig
lehetett látni a spottelepen belül.
Aztán mintegy varázsütésre meg-
érkeztek a megyei futball elöljárói,
a megszokott arcok, egyben szur-
kolók, illetve a kerítéslyukakat
megtalálók. Lettek is vagy négy-
százan a mind karizmatikusabb já-
tékot produkáló kanizsaiak, illetve
a labdarúgó hátországát felvonul-

tató egerszegiek összecsapásán.
Mint minden szomszédvári,

egyben megyei rangadón, a dél-za-
lai találkozón is a küzdelem domi-
nált, igazi meccs-fílinget csak
Rácz Szabolcs találata hozott a haj-
rához közeledve. Dörrent is az ülõ-
helyi rész a hamisítatlan s bárhol a
világban oly' jellegzetes
Góóóóól!!!! harsanásával, no meg
látványkeltõ fáklyabegyújtással.

Preisinger Sándor, a vendégek
trénere is vitte a színt a körítésbe,
hogy a lelátón azon nyomban meg-
találja a hazai oldal vehemensebb
része. Szerencsére a megyeszékhe-
lyiek azonos nemûekhez vonzó-
dását taglaló rigmus még idejében
abbamaradt, bár a pályán egy pil-
lanatra mindha az indulatok vették
volna át a fõszerepet.

Ellenben még néhány ilyen ösz-
szecsapás, s talán alapból összejön
annyi szurkoló egy NTE-
mérkõzésre, mint a legutóbbi
szombaton. Abban a Bakony-cso-
portban, melybe kissé félve enged-

ték a kanizsaiakat, a ahol eddig
mindössze egy vereséget jegyez
Koller Zoltán együttese.

A sporttelep mindenesetre gyor-
san kiürült, s az állomás környéke
gyorsan felszívta a hazafelé induló
drukkereket. A reméltnél ugyan
kevesebben voltak, de a gyõzelem
íze sok mindent, így talán ezt is fe-
ledteti...

Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (5.)– Zalaegersze-
gi TE FC II (14.) 1-0 (0-0)

NB III Bakony csoport labdarú-
gó-mérkõzés, 8. forduló. Nagyka-
nizsa, 400 nézõ. Vezette: Tuczai
(Marácz, Horváth Z.). G.: Rácz Sz.
(77.).

NTE 1866: Freischmid – Boros
Z., Rákhely M., Cserfõ L., Szép D.
(Kotnyek I., 90.) – Ujvári, Rácz
Sz., Nagy T., Béli M. (Rubens,
89.) – Cs. Horváth G., Szõke Á.
(Budai L., 80.). Vezetõedzõ:
Koller Zoltán.

P.L.

EEggyy hhaannggrroobbbbaannááss mmaarrggóójjáárraa

A férfi kosárlabda NB I B Nyu-
gati csoportjában a Kanizsa KK-
DKG East legénysége a TF-
Budapest, valamint az Újbuda
TC együttesével mérkõzött, míg a
Kanizsai Vadmacskák a hölgyek
második vonalában szezonynyitó
gyanánt Szekszárdra utazott, az-
tán a szombathelyiek következ-
tek a sorban – gyõzelmekkel ab-
szolválva az akadályokat.

Kanizsa KK DKG-EAST –
TF-Budapest 101-53 (19-7, 27-
18, 30-19, 25-9) 

NB I B Nyugati-csoport férfi
koáslabda-mérkõzés, 3. forduló.
Nagykanizsa, 150 nézõ. Vezette:
Török, Németh A. Kanizsa KK
DKG-EAST: Bausz, Neal (23/3),
Beák (12/6), Hoffmann (8),
Zsámár K. (2). Csere: Bus (12/3),
Balogh L. (17/9), Murvai (14/6),
Czigler (2), Tóth O. (7/3), Stárics
(4), Lovas. Edzõ: Kovács Nándor.

Parádésan játékkal nyertek a ka-
nizsaiak Beák Gábor és Bus Milán
múlt szezonbeli együttese ellen.
Majd következett egy másik fõvá-
rosi alakulat... 

Újbuda TC (9.) – Kanizsa KK
DKG-EAST (3.) 55-63 (12-14,
16-14, 15-12, 12-23) 

NB I B Nyugati csoport férfi ko-
sárlabda-mérkõzés, 4. forduló. Bu-
dapest, 50 nézõ. Vezette: Gaál,
Józsa. Kanizsa KK: Bausz (6), Ba-
logh L. (3), Beák (33/15), Zsámár
K. (3), Hoffmann (16). Csere: Bus
(2), Tóth O., Cziegler, Stárics.
Edzõ: Kovács Nándor.

A egyik sérült húzóember, Mar-
cus Neal nélkül sem volt gondja a
dél-zalai legénységnek, és szezon-
beli harmadik gyõzelmét jegyezte
Kovács Nándor együttese. 

A hölgyeknél sem volt semmi
változatosság az eredménysorban.

Atomerõmû KSC Szekszárd
II – Kanizsai Vadmacskák SE
51-79 (6-22, 18-19, 12-16, 15-22)

Amatõr NB Nyugati csoport nõi
kosárlabda-mérkõzés, találkozó a
3. fordulóból. Szekszárd, 50 nézõ.
Kanizsa: Fekete (17), Fuisz V. (16),
Hegyi (7/3), Jurkó (4), Jagarics (6).
Csere: Olasz A. (2), Kiss V. (18),
Oros (6), Rajkai (2), Nagy D. (1).
Edzõ: Gábor Erzsébet.

Végig koncentrált játékkal
kezdte meg szezonját a Vadmacs-
kák csapata. Ezúttal is Fekete Csil-
la, Fuisz Viktória, valamint Kiss
Virág hozta ponterõsségét a tolnai
végeken, s következhetett a vasiak
elleni hazai debütálás.

Kanizsai Vadmacskák SE –
Szombathelyi Egyetem SE 69-51
(15-16, 22-17, 17-10, 15-8)

Amatõr NB Nyugati csoport nõi
kosárlabda-mérkõzés, találkozó a
4. fordulóból. Nagykanizsa, 50 né-
zõ. Kanizsai Vadmacskák: Fekete
(7), Fuisz V. (29/9), Olasz A. (2),
Kiss V. (17), Jagarics (4). Csere:
Hegyi (2), Oros (5/3), Darida (2),
Jurkó (1), Rajkai, Simon, Bernáth.
Edzõ: Gábor Erzsébet.

Jól kezdték a hazaiak a mérkõ-
zést, a 4. percben négy ponttal ve-
zettek, de védekezési hibáikat ered-
ményesen dobó vendégcsapat ki-
használta és ellépett hattal. A ne-
gyed végére sikerült a különbséget
csökkenteni Oros Laura sikeres há-
rompontos dobásával. Hogy nem
volt egyszerû a mérkõzés, arra jó
példa, hogy a Szombathely ismét
összekapta magát, de a nagyszünet
után a játék valamennyi elemében
feljavultak a vendéglátók. Védeke-
zésük agresszívabb lett, támadásai-
kat pontosabban fejezték be. Fuisz
és Kiss kosaraival fokozatosan el-
húztak és végül 18 pontos gyõzel-
met arattak – így két találkozójuk
után két sikerrel állnak a tabellán.

P.L.

HHaa kkoossáárrllaabbddaa,, ggyyõõzzeellmmeekk ssoorraa

A Kanizsa Autó- és MotorSport
Egyesület október 15-én tartja a
KAMSE Sztráda Évadzáró
Szlalom-Party elnevezésû rendez-
vényét, a Kanizsa Centrum parko-
lójában és környékén. 

A pályarajzot a KAMSE hon-
lapjára, a szlalomverseny.hu-ra és
a facebookra is feltették. A 2011-
es évet ezzel az élménydús, látvá-
nyos rendezvénnyel zárja le a
KAMSE.

KKAAMMSSEE SSzzttrrááddaa
ÉÉvvaaddzzáárróó 
SSzzllaalloomm-PPaarrttyy

A szlovákiai Trencsénben ren-
dezték meg az V. Ladislav
Mlynek Szabadfogású Birkózó
Emlékversenyt. A versenyen négy
ország (Szlovákia, Lengyelor-
szág, Csehország, Magyarország)
20 csapatának 167 sportolója mér-
legelt, köztük hét kanizsai birkózó
is.

A legkisebbeknél a gyerek
korcsoportban (2003-04-es szü-
letésûek) a 22 kg-os Ladányi
Benedek bronzérmet szerzett,
míg a 25 kg-os Zaka Zénó Ist-
ván négy mérkõzést nyerve, ket-
tõt elveszítve a negyedik helyen
végzett.

A gyerek I. korcsoportban
(2000-02) versenyzõ 56 kg-os
Nemes Benjamin, két gyõztes
és két vesztes mérkõzéssel
szerezte meg a bronzérmet. A
diák I. korcsoport (1998-99)
40 kg-os mezõnyében kanizsai
döntõt rendeztek, hiszen há-
rom-három gyõztes mérkõzés-
sel Lõrincz Norbert és Egyed
Balázs is a fináléba jutott, az
aranyérmet végül Egyed Ba-
lázs nyakába akasztották.
Ugyanebben a mezõnyben
Ceglédi Bertalan két gyõztes
és egy vesztes mérkõzéssel a
negyedik helyen zárt. A 60 kg-
os Béli Attila (képünkön a do-
bogó legtetején) is remek for-
mát mutatva, négy gyõztes
mérkõzéssel a dobogó legtete-
jére állhatott.

Az éremtáblázat alapján a Kani-
zsa Birkózó SE a negyedik helyen
végzett, a cseh Vítkovice, a szlo-
vák Trencsén és az Orosházi Spar-
tacus mögött.

KKBBSSEE:: 
aazz éérreemmttáábblláázzaatt 
nneeggyyeeddiikk hheellyyéénn
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Zombori Katalin várja vásár-
lóit a Kanizsa Plázában, kreatív
ötletekkel, mosolygós kiszolgá-
lással és folyamatosan bõvülõ kí-
nálattal. A sokoldalú vállalkozó
hat éve nyitotta meg elsõ keres-
kedését, és árukészlete azóta is
folyamatosan bõvül. 

– Mikor nyitotta meg az elsõ
boltját?

– Az elsõ üzletemet hat éve nyitot-
tam meg a Magyar utcán. Akkoriban

még nagyon kis árukészlettel rendel-
keztem egy pici boltban, mely több-
nyire party és dekorációs termékek-
bõl állt. Bõvítenem kellett a kínálatot,
az igényeknek megfelelõen, így min-
dig, mikor kerestek valamit, azt be-
szereztem. A hely szûke miatt költöz-
tem át a Plázába tavaly áprilisban. Itt
is figyelemmel kísérem az elváráso-
kat és ahhoz igazítom a választékot,
mely jelenleg ajándéktárgyakból, vic-
ces, bulis, tréfás termékekbõl, party-,
dekor- és hobbi kellékekbõl áll.

– Mi az aktuális ajánlata?
– Megérkezett az õsz, elkezdõdött

a báli szezon, hamarosan itt a Hal-
loween. Utóbbi már nálunk is elter-
jedt ünnep, mely alkalomra kaphatók
mindenféle kellékek: kalapok, fejdí-
szek, maszkok, vámpír fogak, boszi
orrok és körmök, pókos és csontvá-
zas harisnyák, pókhálók pókokkal,
lufik minden formában, méretben,
színben, töklámpások, és még sok
egyéb érdekes kiegészítõk. Csinosít-
hatjuk az otthonunkat boltok kiraka-
tait, iskolák-, óvodák tantermeit, ren-
dezvények helyszíneit a nálunk kap-
ható dekorációs elemekkel, a szezon-
nak megfelelõen. Minden alkalomra
kínálunk egy kicsit komolyabb, vic-
cesebb, tréfás dekorációs elemeket,

és még dilisebb party termékeket, ki-
egészítve saját alkotásokkal. Terem-
dekorációk készítése is a fõ tevé-
kenységeink közé sorolható, melyet
meg lehet rendelni különbözõ alkal-
makra, szilveszterre, születésnapra,
esküvõre. Továbbá mûködik a
webáruházam is, ahol megvásárolha-
tóak a Dekor Kuckó termékei. A lap,
amely a www.dekorkucko.hu címen
érhetõ el non-stop mûködik. Akciók-
kal is szoktam kedveskedni kedves
vásárlóinknak. Mostantól szerdán-
ként tréfa napot tartunk. Ezen a na-
pon, minden tréfás termékünket húsz
százalékkal olcsóbban adjuk. Ez az
akció visszavonásig érvényes.

V.M.

DDeekkoorr KKuucckkóó:: kkrreeaattíívv ööttlleetteekk,, sszzéélleess tteerrmméékkkkíínnáállaatt

Énekeljünk eegyütt aaz II. BBajcsai DDalos TTalálkozón
Hívunk és várunk benneteket 2011. október 15-én (szombaton),

14 órától a bajcsai kultúrházban.
Fellépõk: Bróz Józsefné (Rozika néni), Csillag Citera Együttes és Baráti Köre, Fityeházi

Hagyományõrzõ Népdalkör, Gyékényesi Nótakör, Hajgató Rita, Honvéd Kaszinó Hölgyklub-
ja, Keppel Julianna, Molnári Asszonykórus, Petripske Ruzice Kulturális és Hagyományõrzõ
Egyesület, Rezedák Bajcsai Dalkör, Rozmaring Asszonykórus, Újudvari  Népdalkör. 

Belépõdíj nincs! Minden érdeklõdõt szívesen látunk és várunk!
Bajcsai Kulturális Egyesület
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