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Részletfizetés! 
Diákkedvezmény! 

Ingyenes tankönyv kölcsönzés!

Nagy érdeklõdés övezte a
szombaton elsõ alkalommal meg-
rendezett „Kultúrszüret” elneve-
zésû programot. Az eseménynek
otthont adó Miklósfai Mindenki
Háza a vigasság, a multi-kultúra
és a jó hangulat fellegvára lett. A
családias hangulatú, hagyo-
mányteremtõ és hagyományápo-
ló rendezvényen nemcsak a régi,
falusi népszokásokat elevenítet-
ték fel nagy sikerrel a szervezõk,
hanem – mintegy teret adva az
„újnak” – a modern mûvészeti
motívumokat is.

Van egy mondás, miszerint
„minden kezdet nehéz.” Ez az állí-
tás tekinthetõ némileg közhelynek
is, legalábbis a „Kultúrszüret” ren-
dezvény debütálása tekintetében.
Ugyanis akik ellátogattak szomba-
ton Miklósfára, azok láthatták,
érezhették: annak ellenére, hogy
elsõ ízben szervezték meg közösen
a nagykanizsai közmûvelõdési in-
tézmények és a Miklósfai Minden-
ki Háza munkatársai a szüret és a
kultúra jegyében lezajlott progra-

mot, nem volt tapasztalható a rögös
elindulás. Ehhez minden bizonnyal
hozzájárult az is, hogy a szervezõk
minden korosztály igényét, érdek-
lõdését figyelembe vették a prog-
rampaletta összeállításakor. S hogy
a kultúra, a mûvészet és a népha-
gyományok szegmensei közül
mennyire megtalálhatja mindenki a
saját maga ízlés – és érzésvilágá-
nak megfelelõt, annak ékes bizo-
nyítéka volt a zenével, tánccal, íny-
csiklandó ételekkel színesített vi-
gasság, melynek -alfától-omegáig
– megadták a módját a rendezõk.

Mint minden szüret a régi szép
idõkben, a Kultúrszüret is felvonu-
lással kezdõdött. Az Erzsébet tér
szívében gyülekeztek szombaton a
helyi- és környéki hagyományápo-
ló fiatalok, felnõttek. A kisbíró
„kidobolta”– mintegy útnak indí-
totta – az eseményt, ezt követõen
lovashintókba és lóerõ hajtotta
modernkori gépjármûre szálltak a
felvonulók, énekkel invitálva a
nagykanizsaiakat is Miklósfára.
Miután megérkezett a vidám csa-
pat a rendezvény fõ helyszínére,

menetükhöz csatlakoztak még gó-
lyalábas ifjak, hogy a településrész
apraja-nagyját is elhívják egy csa-
ládias hangulatú délutánra, mely-
hez még az Égiek is kegyesek vol-
tak. A szép õszi idõnek köszönhe-
tõen a szabad ég alatt, a Mindenki
Háza udvarán felállított színpadon
köszöntötte az érdeklõdõket
Dömötörffy Sándor, a Miklósfai
Közmûvelõdési és Városszépítõ
Egyesület elnöke. Szavaiban a ren-
dezvény igazi célját, a hagyo-
mányápolás és értékmegõrzés fon-
tosságát emelte ki. Az összefogás
közösség összetartó erejérõl, a ne-
mes cél érdekében véghezvitt
munkáról és gyümölcsérõl Nagy-
kanizsa polgármestere osztotta
meg gondolatait a megjelentekkel.
Cseresnyés Péter rávilágított: „a
legfontosabb az, ha egy kis közös-
ség önerõbõl cselekszik. Ennek
ékes bizonyítéka a városban fel-
avatott Patkófal s a Kultúrszüret
rendezvény. Hiszen mindkét eset-
ben lelkes, igazi lokálpatrióta em-
berek mutatták meg, hogy külsõ...

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)
...segítség nélkül is képesek tö-

megek érdeklõdését felkeltõ dol-
gokat véghezvinni.” A polgár-
mester beszédében kiemelte: „a
répafesztivál kapcsán már az or-
szág egésze ismeri, kedveli a te-
lepülésrészt, ez a rendezvény pe-
dig szintén öregbít Miklósfa, s
vele együtt Nagykanizsa hírne-
vén. A munkának tehát van értel-
me – mondta Cseresnyés Péter –
jelen esetben azért, hogy mind-
azt, amit tudunk – átadhassuk a
jövõ generációnak.”

A város elsõ emberének ünne-
pélyes megnyitója után a Magic
Ritmo tánccsoport fellépése ala-
pozta meg az éjszakába nyúló
fergeteges hangulatú Kultúr-
szüretet. A délután folyamán a
résztvevõ közmûvelõdési intéz-
mények (a Kanizsa Kulturális
Központ, a Honvéd Kaszinó, a
VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdé-

si Ház és a Miklósfai Mindenki
Háza) mûvészeti csoportjai szó-
rakoztatták a nagyérdemût. S

hogy ne csak a szellem, hanem a
test is jóllakjon, errõl – oldott
hangulatú fõzõversenyen – a he-
lyiek és a kulturális szakemberek
gondoskodtak. A népi ételek

egész tárháza, bográcsgulyás,
vad- és vargányapörkölt, dödölle,
nyárson sütött süldõ malac – csak

néhány a sok közül – lucullus-i
lakomára az asztalokhoz csábított
mindenkit, természetesen jórava-

ló nedûk kíséretében, melyek el-
maradhatatlan hozzávalói a jó
szüreti hangulatnak. 

S hogy lesz-e folytatása a ren-
dezvénynek jövõre?- tettük fel a
kérdést a résztvevõ intézmények
vezetõinek. Farkas Tibor, a KKK
igazgatója, Kámánné Szép Teré-
zia, a VOKE Kodály Zoltán Mû-
velõdési Ház vezetõje, és Dö-
mötörffy Sándor, a Miklósfai
Közmûvelõdési és Városszépítõ
Egyesület elnöke egybehangzóan
állították: minden bizonnyal, hi-
szen a néphagyományok ápolása,
megõrzése feladatunk, a kultúra
pedig közös értékünk. Habár a jö-
võ kiszámíthatatlan, nekünk ak-
kor is kell kultúr-missziónkat vé-
gezni, együtt, egymással egyetér-
tésben. Ehhez elengedhetetlen
egy ilyen rendezvény, ahol oldott

légkörben, családias hangulatban
erõsíthetjük meg összetartozá-
sunkat. 

Nemcsak a kultúrában nap, mint
nap aktívan tevékenykedõk köré-
ben aratott nagy sikert az esemény,
hanem a helyi lakosoknál is. Kis-
Gergely Lilla ugyan nemrégiben
költözött párjával Miklósfára,
mégis úgy érzi, mintha a település-
rész igazi, nagy családjához tartoz-
na már hosszú évek óta. „A hely-
béliek nevében is mondhatom:
örömmel fogadtuk a rendezvényt,
remélem, a közeljövõben is folyta-
tódik ez a szép hagyomány”-
mondta a Halis István Városi
Könyvtár mozgókönyvtáros csa-
patát erõsítõ hölgy. 

Az elsõ Kultúrszüretet báli mu-
latság zárta. 

Sz.Zs.
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KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

„SZILÁNKOK” - Ferkovics Jó-
zsef képzõmûvész kiállítása
Megtekinthetõ: október 15-ig
SZÉKELY DRÁGAKÕ - a koron-
di Tótfalvi József aragonit ásvány-
gyûjteményének bemutatása.
Megtekinthetõ: november 4-ig a
HSMK nyitvatartási idejében.

Október 4., 11., 18., 25. 16.30 óra
KEREKÍTÕ - mondókás félóra 0-
3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit
zenepedagógus (30/6160-847)
Részvételi díj: 700 Ft/család, bér-
lettel 600 Ft/család

Október 5. 10 óra - Aradi Udvar
ÜNNEPI MÛSOR AZ ARADI
VÉRTANÚK TISZTELETÉRE
Közremûködnek: a Hevesi Sándor
Általános Iskola diákjai

Október 6. és 20.
AGYKONTROLL TANFOLYAM
INDUL GYERMEKEKNEK
Tanulási és stresszoldó módszerek
elsajátításához nyújt segítséget a
tanfolyam. Jelentkezni és érdeklõd-
ni lehet Kelemen Gyula oktatónál a
30/9299752-as telefonszámon.

Október 8-13.
IDÕSEK HETE
Részletes program: www.kani-
zsaikultura.hu 

Október 14. 18 óra
Színház - Rátkai bérlet
Lehár Ferenc: LUXEMBURG
GRÓFJA - nagyoperett három fel-
vonásban 
Fõszereplõk: Kõszegi Németh Jó-
zsef, Illés Gabriella, Dráfi Mátyás,
Rózsa Sándor (Teátrum Polgári
Társulás Komárom -Szlovákia)
Rendezõ: Dráfi Mátyás
Belépõdíj: 3700 Ft

PARAFRÁZISOK - Z. Soós Ist-
ván kiállítása
Megtekinthetõ: december 1-ig

Október 11. 13 óra
ÁLMOM INDIA - Juhász Balázs
fotókiállítása
Megtekinthetõ: november 9-ig

Október 11. 13 óra
ENIGMA - Kiállítás Sass Brunner
Erzsébet és Brunner Erzsébet Indi-
ában festett alkotásaiból
Megtekinthetõ: december 21-ig

KATONA GYÖRGY
festõmûvész kiállítása
Megtekinthetõ: 
október 25-ig
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2012. október 4.

Kiemelkedõ munkájáért Dr.
Nád Márta, a Kanizsai Dorottya
Kórház Csecsemõ- és Gyermek
Osztályának osztályvezetõ fõor-
vosa kapta idén a Semmelweis
Ignác orvosról, a gyermekágyi
láz kóroktanának megalapítójá-
ról, a magyar orvostudomány
történetének legnagyobb alakjá-
ról elnevezett, és a kórház által
tavaly alapított Semmelweis
Emlékérmet.

Beszélgetésünkben az elisme-
résrõl, a terveirõl és orvosi hitval-
lásáról kérdeztük a fõorvosnõt.

– A kitüntetés nagy elismerést
jelent számomra – kezdte Dr.
Nád Márta. – Nagyon örülök ne-
ki – folytatta –, és köszönöm,
mert megjeleníti a fõigazgató úr,
és mindazok elismerését, akik ér-
demesnek tartottak a díjra. Más-
részt úgy érzem, nem én vagyok
erre a legméltóbb, semmi ki-
emelkedõt nem tettem, csak a
munkámat végeztem ugyanúgy,
ahogyan már több évtizede. Az
utóbbi másfél évben új távlat, új
lehetõségek nyíltak meg elõttem,
egy gyógyító osztály munkájá-
nak megszervezése, irányítása,
miközben gyermekvállalás, szak-
vizsga miatt kollégáim száma
hirtelen jelentõsen csökkent. A
teljesítmény értékelésénél felte-
hetõen szerepet játszott, hogy
feladatainkat így is igyekeztünk
maradéktalanul elvégezni, még
olyan területen is, ahol az ország
közel 70 százalékán a gyermek-
osztályok kapacitáshiánya miatt
már megszûntették mûködésü-
ket. Például a Mozgó Szakorvosi
Szolgálat, a vegyes háziorvosi
praxisok csecsemõi és kisgyer-
mekei számára lakóhelyükön
végzett tanácsadás, ahova be-
szélgetésünk után én is éppen in-
dulni készülök. Négy település
mintegy hatvan csecsemõjét
vizsgálom, szüleikkel, háziorvo-
sukkal konzultálok. Örömmel,
megnyugvással tölt el, hogy mi-
lyen szépen fejlõdnek, mindig
van azonban egy-egy olyan cse-
csemõ, aki külön figyelmet érde-
mel, és további célzott ellátást,
vizsgálatokat igényel. 

– Meddig tart a munkaidejük
naponta?

– Nyolc óra a napi munkaidõ, de
az osztály orvosai gyakori ügyelet
mellet naponta tíz, tizenkét órát
dolgoztak az elmúlt hónapokban.
A beteglétszám nem csökkent az
orvosok számával párhuzamosan,
folyamatosan száz százalékos ágy-
kihasználással dolgoztunk. Ezt mi
nagy megtiszteltetésnek éreztük, a
háziorvos kollégák és a szülõk ré-
szérõl megnyilvánuló bizalom je-
leként értékeltük. 

– Mióta áll a Gyermek Osztály
élén, és milyen elképzelésekkel fo-
gott hozzá az új feladatához? 

– 2011 márciusa óta vezetem a
Csecsemõ- és Gyermek Osztályt
az Újszülött Részleggel együtt.
Amikor a lehetõséget, feladatot
átgondoltam, több évtizedes gya-
korlati tapasztalatra támaszkodva
alakíthattam ki a programomat.
A magas szakmai színvonal, kor-
szerû protokollok mentén végzett
gyógyítás, folyamatos tovább-
képzés megszervezése mellett
nagy hangsúllyal szerepelt a ter-
veimben egy olyan légkör kiala-
kítása, amely elõsegíti a sziszte-
matikus munkát, a megfelelõ
kommunikációt az osztály dolgo-
zói és a területen dolgozó kollé-
gák között. Fontos, hogy az or-
vosok, a nõvérek nyugodtan,
megfelelõ szakmai magabiztos-
sággal, ugyanakkor alázattal,
legjobb tudásukat, személyisé-
gük legjobb tulajdonságait meg-
mutatva dolgozhassanak. A fel-
adatokat úgy kell kijelölni, hogy
mindenki találja meg a helyét az
egyéni ambíciójának megfelelõ-
en, ugyanakkor az osztály mun-
kájába illeszkedve. Szerettem
volna elõtérbe helyezni a bete-
gekre fordított idõ fontosságát,
mert azt semmilyen technikával,
vizsgálattal, tudással nem lehet
pótolni. A tudományos munka
elõsegítését úgy terveztem, hogy
a kollégák egy téma köré gyûjt-
sék a tapasztalataikat, az ismere-
teiket, a betegeket, majd azokat
feldolgozva elõadhassák az osz-
tályon hetenkénti eset-megbeszé-
léseken, illetve havonta a házior-
vosok bevonásával megtartott té-
mareferálókon. Tehát így indul-
tunk, és lelkesen fogtunk hozzá,
hogy egy olyan csapatot, egy
olyan osztályt építsünk, ahol jó

lesz dolgozni, és „jó lesz beteg-
nek lenni”.

– Legutóbb, amikor a találkozá-
sunk idõpontját egyeztettük, Tapol-
cán, a Magyar Gyermekorvos Tár-
saság ülésén vett részt. Ebben a
szûkös orvos-létszámú idõszakban
mennyire sikerül bekapcsolódni a
tudományos közéletbe?

– Törekedtünk rá.  Elsõ a beteg
ellátása, de ugyanolyan fontos,
hogy fejlõdjünk a szakmában, ké-
pezzük magunkat, olvassunk, és
részt vegyünk a szakterületünknek
megfelelõ tudományos közéletben,
például készülünk a Gyermek-
gyógyászati Társaság, majd a Peri-
natológiai Társaság éves kongresz-
szusára. Még nem elõadással, de
hamarosan erre is sor kerül. Több
idõt tudunk fordítani rá, miután két
új kolléga kezdi meg hamarosan a
munkát osztályunkon. Így megint
alaposabban elmélyedhetünk a tu-
dományos munkánkban, és egy
éves késéssel fel tudunk lépni a he-
lyi és területi szakmai tudományos
üléseken elõadásokkal.

– Miért választotta az orvosi pá-
lyát, és az egyetem után éppen a
nagykanizsai kórházat?

– 1978-ban végeztem a Szegedi
Orvostudományi Egyetemen, és
rögtön itt kezdtem dolgozni. Még a
kezdet kezdetén, egyetemista ko-
runkban sokunknak volt ambíciója
egyetemi klinikán dolgozni. Talán
lett is volna rá lehetõségem, de
amint kiderült, hogy két évet elmé-
leti intézetben kell eltölteni, mielõtt
betegellátó klinikára kerülhet egy
új orvos, azonnal kizártam ezt a

gondolataimból. Én mindig betegek
mellett tudtam elképzelni magam,
és a klinikákon látva a sok orvost,
attól tartottam, hogy nekem nem
lesz betegem. A pályaválasztásnál
sem merült föl bennem más lehetõ-
ség, természetes volt számomra,
hogy orvos legyek.  Családi indítta-
tás nem volt az orvosi pályára, de a
szüleim mindenben támogattak.
Balatonkeresztúron nõttem fel, Ka-
nizsán végeztem a gimnáziumot és
a kanizsai kórház került a látókö-
römbe, így a kezdettõl, 1978 októ-
berétõl itt dolgozom. Valószínûleg
több tapasztalatot szereztem volna,
ha más munkahelyeken is kipróbá-
lom magamat, de én ilyen hûséges
típus vagyok, és ezt a kórházat
éreztem mindig a magaménak. 

Nekem már nem az a fontos,
hogy a saját egyéni ambícióm
mentén építsem a pályámat, ha-
nem munkatársaimmal együtt ki-
alakítsak egy olyan osztályt, ahol
jól érzi magát az orvos, a nõvér, a
beteg, mert a biztonságos, jó lég-
kört érzékelve bízik bennünk. Egy
szigorú rendszerben mûködõ, de
mégis mindenkinek az egyéni sza-
badságát biztosító osztály a cél,
ahol szorongás nélkül, oldottan, de
ugyanakkor megfelelõ stílusban, a
saját kompetenciáját tudva végez-
heti a munkáját a dolgozó. Mind-
ezt annak érdekében, hogy az új
kollégákkal kiegészülve szakmai
munkánkat a mi lehetõségeink
mellett klinikai szinten végezzük.
Talán sikerül… 

Bakonyi Erzsébet

DDrr.. NNáádd MMáárrttaa:: OOllyyaann oosszzttáállyy kkiiaallaakkííttáássáánn ddoollggoozzuunnkk,, 
aahhooll jjóóll éérrzzii mmaaggáátt aazz oorrvvooss,, aa nnõõvvéérr,, aa bbeetteegg......
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A közgyûlés után közmeghall-
gatást is tartott a testület a
Medgyaszay Házban. Legtöb-
ben, így Gudlin Györgyné, Tálos
Tibor és Országh József a förhén-
ci hegyen megalakult vízközmû
társulattal kapcsolatos anomáli-
ákra hívták fel a figyelmet és
kérték a polgármester segítségét. 

A válaszában Cseresnyés Péter
polgármester hangsúlyozta: ha a
tulajdonosok azt akarják, hogy le-
gyen társulás, az önkormányzat
nem akadályozza meg, megadja
hozzá az erkölcsi támogatást, de a
tulajdonosoknak kell eldönteni,
hogy legyen-e ott víz, vagy ne. 

Kérései között Gudlin Györgyné
még felvetette, hogy megérdemel-
nének a régi gyárak is egy emlék-
táblát.

Elsõként a közmeghallgatások
állandó felszólalója, Ferincz Jenõ
lépett a mikrofonhoz. Õ a polgár-
mester választási ígéreteit kérte
számon, egyben lemondásra szólí-
totta fel. Ezen kívül megkérdõje-
lezte néhány képviselõ vagyonnyi-
latkozatának tartalmát is.

Gyarmati Ernõ Erdész utcai la-
kos a lakása közelében éjjel-nap-
pal üzemelõ cég miatt mûszeres
zajméréshez kért segítséget az ön-
kormányzattól, mivel a gépek zaja
zavarja az ott élõket. Kérései kö-
zött szerepelt még csapadékvíz el-
vezetés, a temetõ bejárat elõtti bal-
esetveszélyes gödrök kijavítása, az
Eötvös téri buszmegálló kitört ab-
lakának cseréje. A sanyarú körül-
mények között albérletben élõ Ti-
limon Gyula Károlyné és párja ön-
kormányzati bérlakás kiutalásához
kérte a polgármester segítségét. 

Horváthné Polai Mária kiska-
nizsai lakos, mint mondta, hatod-
szor áll a közgyûlés elé a Dózsa
György téri régi óvoda állapota
miatt. A környék lakói szeretnék
tudni, mi lesz az óvoda sorsa.
Hogyha nem bontják le, akkor leg-
alább a külsõ vakolását el kellene
végezni. Válaszában Cseresnyés
Péter megjegyezte, még nem tudja
megmondani, mi lesz a sorsa, mert
Kiskanizsa népe még nem döntötte
el. Reménykedjünk benne – foly-
tatta –, hogy a jövõ Nagykanizsá-
jának meg tudjuk menteni az épü-
letet. Jó szívvel nem tudná támo-
gatni a lebontását, de azt sem,
hogy funkció nélkül súlyos millió-
kat fizessen ki a felújításához az

önkormányzat. Megígérte, utána-
néznek, mennyibe kerül az épület
külsõ vakolása. 

Egyed Gyuláné Berzsenyi utca
14. szám alatti lakos az elviselhe-
tetlen csatornabûz miatt fordult pa-
naszával a testülethez, ugyanis az
útfelújítás befejeztével nem építet-
ték be a bûzelzárót, emiatt ha ki-
nyitja az ablakot, úgy érzi, mintha
csatornában élne. 

Palotás Tibor felajánlotta a ma-
ga és a fia közremûködését a vá-
rosképet rontó, nehéz sorsú szemé-
lyek megsegítésére. 

A felvetett problémákra a kérde-
zõk írásban is megkapják a választ
a polgármestertõl. 

Az áprilisi elsõ forduló után a
második jegyzõi pályázatot is
eredménytelennek nyilvánította
Nagykanizsa közgyûlése.

A megismételt jegyzõi pályázatra
öten jelentkeztek, de a napirend tár-
gyalása elõtt ketten visszavonták
pályázatukat, két pályázót pedig
kizártak, a nagykanizsai képviselõk
így a zárt ülésen egyetlen jelöltként
hallgatták meg Kiss Tamás Györ-
gyöt. A jelentkezõ 2011-ig a Fejér
megyei Vál jegyzõje volt, és a
tavaszi jegyzõi pályázaton is részt
vett. 

Az akkori döntéshez hasonlóan
a testület ezúttal is eredménytelen-
nek nyilvánította a pályázatot.

A korábbi jegyzõ, Tuboly Mari-
anna közszolgálati jogviszonyát
múlt év végén, 2012. február 22-ei
hatállyal, indoklás nélkül szüntette
meg a nagykanizsai közgyûlés, és
a posztra februárban írtak ki
elõször pályázatot.

A közgyûlésen támogatták a
nagykanizsai képviselõk a kör-
nyezõ, az intézményfenntartó
társulásban résztvevõ települések
kérését, és csökkentették a Nagy-
kanizsára bejáró tanulók után fi-
zetendõ hozzájárulást, ami idén
együttesen 19 millió forint lett
volna. Hat község kérte a fize-
tendõ összeg mérséklését, így
összesen mintegy 11 millió fo-
rintra csökkentették a települé-
sektõl a bejáró diákok után járó
összeget.

A közgyûlésen megszavazták a
közterületek és közterület jelle-
gû területek használatáról szóló
önkormányzati rendelet módosí-
tását tartalmazó elõterjesztést.

A változtatások értelmében az
engedély nélkül, vagy attól eltérõ-
en a közterületen lévõ építményt a
tulajdonos költségére a terület ke-
zelõje eltávolíthatja, melyet har-
minc napig köteles megõrizni,
majd a tulajdonos költségére meg-
semmisítheti. Továbbá, tûzifa táro-
lására közterület-használati megál-
lapodás csak a kérelmezõ ingatla-
na elõtti területre köthetõ. A táro-
lás évente hatvan napig ingyenes,
azonban azon túl a rendeletben
szereplõ díjak az irányadók.

Módosították az állattartás sza-
bályairól szóló önkormányzati
rendeletet, miszerint nem korlá-
tozzák a mezõgazdasági haszon- és
a kedvtelésbõl tartott állatok tartá-
sát és azok számát városunkban.

A változtatásnak köszönhetõen
többen és több állatot is tarthatnak
olyan ingatlanokon, melyeken ko-
rábban egyáltalán nem engedélyez-
ték, így várhatóan az állattartók lét-
száma több városrészben megnõ. 

A rendelet értelmében az állattar-
tásra, állatvédelemre vonatkozó
jogszabályokat a jövõben is be kell
tartani, azonban aki ezeket figyel-
men kívül hagyja, az ellen a környé-
ken élõk jogorvoslatot kérhetnek.

A közgyûlés elfogadta az art mo-
zihálózat digitális fejlesztésének tá-
mogatását célzó, az Emberi Erõfor-
rások Minisztériuma által kiadott
rendelet alapján kiírt pályázat be-
nyújtásáról szóló elõterjesztést, és
ezzel együtt biztosítja a fejlesztési
céltartalékból a majd 4 millió forint
összértékû pályázati önrészt.

A pályázat célja a mozik digitális
fejlesztésének a megvalósítása, me-
lyek a filmszínházak mûszaki felté-
teleire vonatkozó nemzetközi para-
méterekhez való igazodást szolgál-
ják, illetve lehetõséget teremtenek a
magyar és európai filmek országon

belüli egyidejû bemutatására. 
A támogatás egy összegben fo-

lyósított, nem visszatérítendõ jutta-
tás, mely nem haladja meg a 12,5
millió forintot. 

A növényi hulladékégetéssel
kapcsolatban gyakran felmerülõ
kérdések megválaszolása céljából
tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
helyi önkormányzati rendeletben
meghatározottak alapján Nagyka-
nizsa város belterületén avart, ker-
ti és növényi hulladékot október 1
és április 30 közötti idõszakban a
hét elsõ és második munkanapján
lehet égetni 8 órától 18 óráig az
emberi tartózkodásra szolgáló
épülettõl legalább 25 méter távol-
ságra. Közterületen tilos az égetés.

Az elõírás október és március hó-
napokban a város központjában a –
Király utca mindkét oldala – Kalmár
utca mindkét oldala – Magyar utca
páros oldala 26. házszámtól délre esõ
ingatlanok – Garay utca páros oldala
– Petõfi utca mindkét oldala – Huszti
tér – Eötvös tér – Kórház utca – Kos-
suth tér – Liget utca – Tripammer ut-
ca – Erdész utca mindkét oldala –
Ady E. utca páros oldala 80. számtól
(3746 hrsz) északra és páratlan olda-
la 83. számtól (3630 hrsz.) északra –
Nagyváthy utca és Zárda utca mind-
két oldala – Zrínyi Miklós utca
mindkét oldala által határolt területre
is vonatkozik.

Nagykanizsa külterületén (volt zárt-
kerti ingatlanok) október 1 és április 30
közötti idõszakban avart, kerti és növé-
nyi hulladékot ünnepnap és vasárnap
kivételével bármely munkanapon és
munkaszüneti napon lehet égetni. 

Arendelet értelmében a város köz-
igazgatási területére kiterjedõ tilalmi
idõszak május 1-tõl szeptember 30-
ig tart. Arendeletben elõírt szabályok
megsértése tiltott, közösségellenes
magatartásnak minõsül és annak el-
követõjét a közterület-felügyelõ 50
ezer forintig terjedõ helyszíni bírság-
gal vagy a közigazgatási hatóság 150
ezer forintig terjedõ közigazgatási
bírsággal sújthatja.

Felhívjuk az ingatlantulajdonosok
figyelmét, hogy a növényi hulladék
ártalmatlanítása megoldható azok
komposztálásával, valamint azokban
a városrészekben, ahol megvalósult a
növényi hulladék rendszeres begyûj-
tése, a növényi hulladékgyûjtõ kon-
ténerek igénybevételével.

B.E. - K.F. - MTI - V.M.

ÁÁttvveettttee aa kköözz aa sszzóótt

MMáássooddsszzoorr sseemm 
ssiikkeerrüülltt jjeeggyyzzõõtt
vváállaasszzttaannii

AA kköözztteerrüülleetteekk
hhaasszznnáállaattáárróóll

MMóóddoossííttoottttáákk aa hheellyyii
áállllaattttaarrttáássii rreennddeelleetteett

ÚÚjjaabbbb ffeejjlleesszzttééss 
lleehheett aa kkaanniizzssaaii mmoozziibbaann

ÍÍggyy ééggeessssüünnkk 
aavvaarrtt ookkttóóbbeerrttõõll
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Cseresnyés Péter polgármester
fogadta irodájában Grzegorz
Lubczyk budapesti lengyel nagy-
követet és feleségét Krystynát.
Mindketten a II. világháború
alatt Magyarországon menedé-
ket találó lengyelek sorsát kutat-
ják. A 2010 áprilisában megje-
lent Emlékezés Lengyel mene-
kültek Magyarországon 1939-
1946 címû kötet után most a má-
sodikat mutatják be a Halis Ist-
ván Városi Könyvtárban, este
pedig Zalaegerszegen.

A szerzõk a kötet bemutatója
elõtt találkoztak Cseresnyés Péter
polgármesterrel. Az üdvözlõ sza-
vakat követõen Krystyna rögtön
megjegyezte, nagyon tetszik nekik
a megújult Erzsébet tér, de azt ta-
pasztalta – jegyezte meg moso-
lyogva –, még nagyon sok pénz
kellene a szomszédos utcák meg-
szépítéséhez. Elnyerte tetszésüket
Erzsébet királynõ gyönyörû szob-
ra. Elárulta azt is, nagyon sok
könyvet olvasott kedvenc király-
nõje életérõl. 

Válaszában a polgármester el-
mondta, most próbálnak pénzt
szerezni a munkálatok folytatásá-
hoz, a felújítás azonban önerõbõl
nem megy, szükség van európai
uniós támogatásra. Most azért
küzd, hogy ez sikerüljön. – Ez
Lengyelországban sem megy
másképp – hangzott el a vendé-
gektõl. A beszélgetésben szó esett
a könyvekrõl is. Az elsõ album a
magyarok háborús nemzedékét
megilletõ elismerés és hála kife-
jezése. Különösen azokra gondol-
tak, akik 1939 õszén megnyitot-
ták államhatárukat, otthonaikat és
szíveiket a németek és a szovje-
tek által megtámadott hazájukból
menekülni kényszerülõ mintegy
120 ezer lengyel elõtt. A II. kötet
sok-sok lengyel személyes sorsán
keresztül mutatja be a történel-
met. A naplók, visszaemlékezé-

sek, emlékkönyvek és levelek az
album hõseinek nem mindennapi
élmény- és érzelemvilágába en-
gednek bepillantást. 

A magyar-lengyel baráti
kapcsolatok csaknem ezer éves
múltja elevenedett meg a Halis
István Városi Könyvtárban
csütörtökön megtartott kötet-
bemutatón. Lengyelország volt
budapesti nagykövete, Grze-
gorz Lubczyk és felesége Krysty-
na Lubczyk „Emlékezés” címû
könyvük 2. részével ismertet-
ték meg városunk középiskolás
diákjait, mindemellett rendha-
gyó történelem óra keretében
feltárták a két nemzet közti
összetartozás történelmi jelen-
tõségét is.

Nem elsõ alkalommal látoga-
tott városunkba az egykori kon-
zul. Tavaly is ünnepélyesen fo-
gadta s köszöntötte Cseresnyés
Péter polgármester a lengyel-ma-
gyar kapcsolatok megszilárdítá-
sán és elmélyítésén ma is aktívan
munkálkodó nagykövetet. Aki
egyfajta kultúrmissziót is végez
írói tevékenységével: célja az,
hogy minél szélesebb körnek fel-
tárja a lengyel és a magyar nép
közös történetét, történelmét. Fõ-
ként gazdagon fotókkal illusztrált
hiteles egykori dokumentumok-
kal. A két nemzet együvé tartozá-
sának egyik legékesebb bizonyí-
téka Grzegorz Lubczyk legújabb
kötete, mintegy 600 fényképpel
és korabeli levelekkel, melyek az
olvasókat a második világháború
zivataros korszakába is visszare-
pítik. A könyv egyik érdekessége
a sok közül, hogy nemcsak a bo-
rús, hanem a derûs események ve-
tületét is taglalja. Azt az idõsza-
kot, 1939-tõl 1946-ig, amikor len-
gyel menekültek éltek Nagykani-

zsán, akik igazán otthonuknak
érezték városunkat. Habár errõl a
7 évrõl kevés sajtóhír maradt
fenn, az egykori lengyel nagykö-
vet és felesége idõt, fáradtságot
nem sajnálva hiteles élménybe-

számolókat, fotókat gyûjtött ösz-
sze, a teljesség igényére töreked-
ve- mondta el köszöntõjében
Czupi Gyula, a Halis István Váro-
si Könyvtár igazgatója. 

„Különleges a két nemzet ösz-
szetartozásának története, hiszen a
magyarok és a lengyelek is hánya-
tott sorsúak voltak évszázadokon
keresztül. A nehézségek azonban
összehozták az egykoron szomszé-
dos országokat, folyamatosan se-
gítették, támogatták egymást. En-
nek egyik ékes bizonyítéka az is,
hogy a magyarok otthont adtak a
2. világháború lengyel menekültje-
inek, akik közül sokan Nagykani-
zsán kezdtek új életet” – ismertette
könyvének fõbb mondanivalóját,
értelmét Grzegorz Lubczyk. Arra
is rávilágított, hogy a lengyelek
mindezt a segítséget soha nem fe-
lejtették el, mellyel a magyarok
egy új esélyt, egy új lehetõséget
adtak nekik. Ennek köszönhetõen
ma is él és virágzik a szívélyes ba-
ráti viszony a két ország között. 

Az idén elsõ alkalommal meg-
rendezésre kerülõ Kanizsai Sör-
fesztivál és Fúvószenekari Talál-
kozóról tartott sajtótájékoztatót a
Kanizsa Turizmusért Egyesület.
Cseresnyés Péter polgármester pe-
dig egy, a jazzfesztivállal kapcso-
latos szóbeszédet tisztázott. 

– Az elmúlt egy évben jelentõs
mennyiségûre szélesedett a szóra-
kozásra lehetõséget adó rendez-
vények sora Nagykanizsán és a
meglevõk is egyre színesebbek let-
tek. Egy ilyen választékbõvülést
ad az I. Kanizsai Sörfesztivál és
Fúvószenekari Találkozó is –
kezdte a közös sajtótájékoztatót
Cseresnyés Péter polgármester.
Hozzátette, talán a fesztivál fel-
kelti olyan vállalkozóknak a fi-
gyelmét, akik a sörgyártásban
fantáziát látnak.

A programról részletesen az
egyesület elnöke, Magyar Ferenc
számolt be. Elmondta, a feszti-

vállal céljuk, hogy újra a sörre és
annak gyártására irányítsák a fi-
gyelmet, reménykedve abban,
hogy egyszer újraindul a sörgyár-
tás városunkban. A rendezvényt
elsõ alkalommal október 12-13-
án tartják az Erzsébet téren. A sör
és a zene ünnepére meghívták a
Smile együttest, a Firkint és a
Zorallt. A két nap során nyolc fú-
vószenekar mûködik közre, a két
külföldi – lengyelországi és hor-
vátországi – zenekar mellett
nagykanizsai, letenyei, becsehe-
lyi, zalakarosi, zalaegerszegi, szi-
getvári és balatonkeresztúri csa-
patok egyaránt fellépnek. Több
mint húsz féle sör kapható majd a
téren az elsõ ünnepélyes sörcsa-
polást és a megnyitót követõen,
így a hazai sörgyártók mellett
cseh, német, belga sörök. A helyi
vendéglátóknál vásárolható étkek
is illenek majd a fesztivál apropó-
jához.

Cseresnyés Péter zárásként
egy, a sajtótájékoztató témájához
közvetlenül nem kapcsolódó kér-
désrõl is szólt. Az elmúlt napok-
ban, hetekben napvilágot láttak
olyan hírek, hogy a nagykanizsai
jazzfesztivál azért marad el, mert
a várostól nem kaptak elegendõ
támogatást és rászervezték az I.
Kanizsai Sörfesztivál és Fúvós-
zenekari Találkozót. A polgár-
mester hangsúlyozta, minden, a
kanizsai polgárok érdeklõdésére
számot tartó értékes rendezvényt
a lehetõségeihez mérten támogat
a város. Ezt a fesztivált is mûvé-
szeti értéket képviselõ esemény-
nek tartják. Azonban az idõbeni
egybeesés odafigyeléssel, egy
korai szervezéssel kiküszöbölhe-
tõ lett volna, ugyanis az I. Kani-
zsai Sörfesztivál és Fúvószene-
kari Találkozót már tavaly no-
vemberben bejelentették. A két
esemény erõsíthette volna egy-
mást és a jazzfesztiválra is töb-
ben ellátogattak volna, hiszen
nagyon fontos része Kanizsa kul-
turális programjának.

Ünnepélyes keretek között ad-
ták át a Thúry György Múzeum
mögötti téren a szerelmesek pad-
ját, a szerelmesek fáját és a Ka-
nizsai Patkófalat, mely egy egye-
di eljárásnak köszönhetõen 100-
120 évig megõrzi jelenlegi álla-
potát így, aki a patkóját napja-

AA vvoolltt bbuuddaappeessttii
lleennggyyeell nnaaggyykköövveetteett
ééss ffeelleessééggéétt ffooggaaddttaa
CCsseerreessnnyyééss PPéétteerr EEmmlléékkeezznnii 

ééss eemmlléékkeezztteettnnii 

ÚÚjjaabbbb éérrttéékkeess 
kkuullttuurráálliiss pprrooggrraamm
NNaaggyykkaanniizzssáánn

FFeellaavvaattttáákk aa KKaanniizzssaaii
PPaattkkóóffaallaatt –– mmeennjjeenn eell
ÖÖnn iiss aa sszzeerreennccssééjjéééérrtt!!
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inkban felszegeli, méltán bízhat
abban, hogy évek múltán unokái
is megcsodálhatják.

– A patkófal egy példaadó civil
összefogás eredménye. A megyei
múzeumi rendszer megváltozásá-
val nagy erõt ad az a tudat, hogy a
múzeum mögött áll a város – kö-
szöntötte a vendégeket Kaján Imre
megyei múzeumigazgató. 

Ezt követõen dr. Polay József, a
Kanizsai Múzeumért Alapítvány ku-
ratóriumának elnöke ismertette a pat-
kófal elkészültének körülményeit. El-
mondta, az alapítvány tagjai olyan
dolgok után kutattak, melyek erõsen
kötõdnek a város történetéhez. Több

könyvet átböngésztek, míg rátaláltak
a Kanizsai fejetlen, fehér mén legen-
dájára. A történet szerint Kanizsa
utolsó török basája, Musztafa 322 év-
vel ezelõtt, a vár átadása elõtti éjsza-
kán összegyûjtött kincseit elásta, és a
betemetett gödörre lovának vérét
csorgatta. A kanizsaiak viharos éjsza-
kákon többször hallani vélték, amint
Musztafa lovával vágtat a réten át. Az
ezt követõ napokon pedig patkókra
bukkantak a Várréten, melyek általá-
ban szerencsét hoztak a megtalálóik-
nak. A történet a Halis által gyûjtött
anyagban szerepel. Polay József
hangsúlyozta, a történetet a patkófal-
lal szeretnék feléleszteni, és erre egy
idegenforgalmi nevezetességet kiépí-
teni. A legenda nyomán elkészítették
a szerencsepatkót, a szerelmesek pat-
kóját, a kerámia és ólom kispatkókat,
melyeknél az elsõ kettõbe üthetõ név
és felszegelhetõek  a falra. A többféle
változatban kapható patkókat ajánl-
ják a szerelmeseknek, a friss háza-
soknak, a házassági évfordulót ün-
neplõknek, vagy ballagó középisko-
lásoknak és turistáknak. 

– Úgy gondoltuk, a Kanizsai
Patkófal, a szerelmesek padja és
fája segíthet a város arculatának
pozitív alakításában, és újabb láto-
gatókat vonzhat a múzeumba. A be-
vétel révén pedig biztosíthatjuk a
restaurálások és az ásatások anya-
gi hátterét – tette hozzá az elnök. 

Cseresnyés Péter polgármester el-
mondta, egy újabb látványossággal,
szépséggel gazdagodott a városunk,
mely a városmarketing része lett.
Majd az alapítvány képviseletében

Polay József adta át a patkófalat a vá-
ros részére Cseresnyés Péternek, aki
felszegelte a város patkóját a falra. 

Cseresnyés Péter polgármester
köszöntötte szeptember 27-én
délelõtt az Erzsébet téren össze-
gyûlt mintegy 250 diákot, akik
nyelvi vetélkedõre, rajzverseny-
re és közös játékra jöttek az eu-
rópai nyelvek ünnepén. 

A rendezvényre az AFS (Nem-
zetközi Cserediák Program) Kani-
zsai Körzetének szervezésében ke-
rült sor. A Dialóg, a Katedra és a
Hollywood nyelviskolák angol-né-
met nyelvi versenyt rendeztek a
megjelent középiskolásoknak, a
gyõzteseket pedig ingyenes nyelv-
tanfolyamokkal és nyelvvizsga le-
hetõséggel jutalmazták. A Helen
Doron Nyelviskola az óvodás és
kisiskolás csoportokkal foglalko-
zott, rajzolással és játékokkal fel-
keltve a fiatalok érdeklõdését is a
nyelvtanulásra.

A Nagykanizsán tartózkodó kül-
földi cserediákok is csatlakoztak
az ünneplõ forgataghoz.

Hasonló megmozdulást a jövõ-
ben is tervez Vörös Tünde AFS-
körzetelnök, akit saját iskolája, a
Bolyai János Általános Iskola és a
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata is támogat ebben
a törekvésében.

Alig egy hónapja megvásárol-
ható a nagykanizsai könyvtár-
ban dr. Papp Attila „Ügyészség,
Népügyészség, 20. század” címû
kötete, de máris utánnyomásra
van szükség, mert az elsõ körben
legyártott 100 darab könyv már
mind elfogyott.

A fiatal, elsõ kötetes író a Ka-
nizsa Hetilapnak elmondta, hogy
nagy meglepõdéssel nyugtázta a
tényt, nem gondolta volna, hogy

a szakkönyvek iránt is van érdek-
lõdés Nagykanizsán. Különösen
büszke arra, hogy az elsõk között
vásárolt a könyvébõl a Legfõbb
Ügyészség, a Magyar Ügyvédi
Kamara, a Zala Megyei Fõ-
ügyészség, illetve a Zalaegersze-
gi Törvényszék is a könyvtárai
számára. Alázattal veszi tudomá-
sul az olvasói érdeklõdést, és el-
árulta, nemsokára újabb kötettel
jelentkezik – igaz, most szer-
kesztõként. Ugyanis, még az õsz
folyamán megjelenik a Nagyka-
nizsán – 2012. március 1. napján,
hagyományteremtõ szándékkal –
elsõ ízben megrendezett Nemzet-
közi Alkotmánybírói Konferen-
cia szerkesztett változata. A
nagykanizsai önkormányzat se-
gítségével megjelenõ kiadvány
kereskedelmi forgalomban – te-
kintettel a konferencia rangjára –
ugyan nem lesz kapható, de min-
den nagyobb könyvtárban, illetve
az ország bírósági és ügyészségi
könyvtáraiban is elérhetõ lesz
majd. A nívós konferencia szer-
kesztett változata nemcsak a
szerkesztõ saját jegyzeteivel ke-
rül kiegészítésre, de röviden sor-
ra veszi az idei év nagyarányú
nagykanizsai fejlesztéseit, ered-
ményeit is, azokat a munkálato-
kat, amelyek miatt városunk mél-
tán került a figyelem középpont-
jába.

A II. Kun Világtalálkozó al-
kalmából meghirdetett fotópá-
lyázaton Tanyatehenek címû
tájképével Kisújszállás város
Különdíját nyerte el Zágon
László fotómûvész. A Nemzetkö-
zi Fotómûvész Szövetség EFIAP
„Szövetség Kiválósága” címmel
kitüntetett fotós sikert aratott a
tíz képbõl álló sorozatával is. A
kunsági embereket és téli tájké-
peket ábrázoló, többnyire feke-
te-fehér felvételeiért Kollekció
díjat kapott.

A kiállítás – melyet Kecze Ist-
ván polgármester nyitott meg –,
október 5-ig látogatható a Város-
háza Dísztermében. A kis- és
nagykun települések összetarto-
zását erõsítõ világtalálkozót há-
romévente rendezik meg tíz kü-
lönbözõ településen. Az I. Kun
Világtalálkozót 2009 szeptembe-
rében tartották az 1239. évi bete-
lepülés 770. évfordulójának tisz-

teletére. A kunokat IV. Béla király
az ország védelmének megerõsí-
tésére telepítette le, fõként a mai
Nagykunság és Kiskunság terüle-
tére. A kunok az évszázadok során
magyarrá lettek, önálló nyelvüket
feladták, kun identitásukat azon-
ban ma is õrzik, és ápolják hagyo-
mányaikat. A világtalálkozó célja
a kunok identitástudatának és ha-
gyományainak megõrzése és ápo-
lása.

E szavakkal nyugtázta az ál-
latmenhely sajtóreferense azt a
tényt, hogy határidõre sikerült
átadni a Camping utcai munka-
területet, ahonnan – Cseresnyés
Péter polgármester jóvoltából –
105 darab beton kerítésoszlop
került kiemelésre és elszállítás-
ra.

Mint azt a sajtóreferens a Ka-
nizsa Hetilapnak elmondta, az
oszlopok kiemelését aktivistáik
segítségével kezdték meg, de a
kézi erõvel végzett munka na-
gyon lassan és vontatottan ha-
ladt. Ekkor kereste meg az ál-
latmenhely Rajna Tibort, a Raj-
na ÉP-KER Kft. tulajdonosát,
és segítségét kérte az oszlopok
kiemeléséhez. Az építõipari
vállalkozó habozás nélkül rög-
vest segített. A költségeken
nem gondolkodván, a menhely
rendelkezésére bocsátotta az
egyik munkagépét, amely segít-
ségével 3 óra leforgása alatt ki-
emelésre került az összes be-
tonoszlop. Másnap pedig a Via
Kanizsa munkásai szintén ennyi
idõ alatt elszállították, és a
nagykanizsai állatmenhelyen
deponálták a kerítéselemeket.
Ugyanakkor Tóth György, a me-
gyeszerte profi fakitermelõként
ismert nagykanizsai vállalkozó
is bejelentkezett a menhelyen.
Elmondta, hogy õ is értesült a
nagykanizsai állatmenhely

(folytatás a 8. oldalon)

NNeemmzzeettkköözzii 
ppáárrbbeesszzéédd nnaappjjaa
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(folytatás a 7. oldalról)
tervezett bõvítésével kapcso-

latos anyagi problémákról, és
három tucat akácfa-kerítésosz-
lopot ajánlott fel az õsz elkövet-
kezendõ munkálataihoz, amit a
menhely elnöke, Varga Károly-
né köszönettel elfogadott. „A
városvezetés irányából is nagy-
mértékû és õszinte a támoga-
tás, így nemhiába

...mertem kijelenteni: a város-
rekonstrukció után végre ismét
van egy olyan ügy, amelyért
Nagykanizsa összefog” – mondta
bizakodóan dr. Papp Attila.

AA zzeennee mmiinnddeennkkiiéé

Három helyszín, három kü-
lönbözõ zenei stílus – a Zene
Világnapján a város több
pontján minden korosztály ér-
deklõdését megcélzó koncerte-
ket szervezett Nagykanizsa
Önkormányzata. A fellépõ he-
lyi zenészek muzikális ínyenc-
ségei jó hangulatú rendez-
vényre invitálták az érdeklõ-
dõket.

A Zene Világnapját 1975-ben
indította útjára egy hegedûvész.

Kezdeményezése, miszerint a
„zene mindenkié” világméretû-
vé nõtte ki magát. Az Unesco
Nemzetközi Tanácsa ennek
folytán október elsejére tette azt
a napot, amikor számos ország-
ban figyelemfelkeltõ esemény-
nyel adóznak az emberek a leg-
kedveltebb mûvészeti ágnak, a
muzsikának. Így városunkban,
ahol az év többi napján is rend-
szeresek a zenei rendezvények.
Ám idén „Hangfoglaló” jóvoltá-
ból a zene valóban betöltötte
egész Nagykanizsát. Ugyanis a
város legnagyobb közterein he-
lyi tehetségek adtak repertoár-
jukba betekintõ koncertet. Elsõ-
ként a Deák téren, ahol a lá-
gyabb élõzenei stílusú dalok
csendültek fel, Bogdán Norbert-
nek, Snétberger Ferenc ösztön-
díjasának, és Sipos Jácintnak, a
Farkas Ferenc Zene- és Arany-
metszés Mûvészeti Iskola klari-
nét szakos növendékének elõ-
adásában. Ezt követõen az ’56-
os Emlékkertben a fiatalok kö-
rében népszerû Loud and Black
és a Feszültség, alternatív stílu-
sokat játszó zenekarok léptek a
pódiumra. Ám a szervezésnek
köszönhetõen nemcsak a mo-

dern, hanem az örökzöld, min-
denki által kedvelt klasszikus
zenei motívumok is helyt kap-
tak a Hangfoglaló programpa-
lettáján. Az Erzsébet téren Tatár
Csaba zenetanár és növendékei
rézfúvós duettekkel szórakoz-
tatták a nagyérdemût, a Nagy-
kanizsai Vegyeskar a tõlük már
jól megszokott, közkedvelt igé-
nyes kórusmuzsikával, az Orff
Ütõegyüttes pedig xilofonjaival
népszerû dallamokat „fordított
le” a fiatalabb korosztály ízlés-
világára formálva. Majd kiegé-
szülve a Vegyeskarral – a világ-
nap alkalmából – közösen elõ-
adták Máté Péter egyik halha-
tatlan dalát. 

A koncerteket szervezõ önkor-
mányzat munkatársaitól megtud-
tuk: a rendezvény célja az volt,
hogy felkeltsék az emberek ér-
deklõdését a zenei és mûvészeti
programok iránt. A város kultu-
rális életét színesítõ, nagyobb tö-
megeket megmozgató esemé-
nyeket a jövõben is szerveznek. 

Az elsõ „Hangfoglalót” az Old
Mix Kartell estébe nyúló fellépé-
se zárta.

B.E. - Sz.Zs. - V.M.
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Kanizsai 
HASZNOS

Tintapatron és lasertoner
töltés a nagykanizsai TESCO

Áruházban KEDVEZMÉNYESEN.
Eredeti és utángyártott 

kellékanyagok 100% garanciával.
Tel.: 0670-517-7836

Felhívjuk a színház-bará-
tok figyelmét, hogy a Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központ-
ban  a 2012-2013. évadra szín-
házbérleteket válthatnak.

Régi bérletek megújítása ok-
tóber 4-, 5- és 8-án; új bérletek
vásárlása október 9-, 10- és 11-
én, naponta 9-13 és 14-18 óráig.

Információ és bõvebb felvi-
lágosítás: 06-93-311-468;
www.kanizsaikultura. hu

Az „IDÕSEKÉRT NAGYKANIZSÁN ÜNNEPI HÉT” keretén
belül 2012. október 9-én, kedden 9.00 órától a Honvéd Kaszinó
Tükörtermében Sakkszimultánra kerül sor, melyet Sipos János, az
Aquaprofit Nagykanizsai Tungsram SK játékosa tart.

A szimultánra várják Nagykanizsa idõskorú, sakkszeretõ illetve
sakkozni vágyó idõskorúinak (nemcsak klubtagoknak!) jelen-
tkezését.

Nevezni a mellékelt jelentkezési lapon lehet személyesen dr. Szaba-
dos Gyula önkormányzati tanácsadónál, idõsügyi referensnél a Pol-
gármesteri Hivatal Erzsébet téri épületének I. emeletén (4.ajtó), vagy
írásban illetve e-mail-ben (szabados.gyula@nagykanizsa.hu). 

Jelentkezési  határidõ: 2012.október 5.

A rendezõk minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

JELENTKEZÉSI LAP – SAKKSZIMULTÁN

Jelentkezem a sakkszimultánra:

Név:................................................... Kor: .......................................

Név:..................................... ............. Kor: .......................................

Név:................................................... Kor: .......................................

Név:...............................  .................. Kor: ......................................

Nagykanizsa, 2012. október .........

SSaakkkksszziimmuullttáánnrraa vváárrjjáákk aazz iiddõõsseekkeett
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Telefon: +36 93 510 137 vagy a +36 30 5686 327
Nagykanizsa, Ipari Park, Buda Ernõ utca 19. www.inkubatornk.hu

Multifokális lencse AKCIÓ 20 %
Az akció 2012. október 31-ig érvényes

Nagykanizsa belvárosá-
hoz közel, csendes utcá-
ban, kétszintes, teljes kö-
rûen felújított, nettó 81

m2-es (bruttó 103 m2), amerikai konyhás,
1 + 2 félszobás, cirkófûtéses sorházi lakás,
önálló kis telekkel, dupla garázzsal eladó.
Irányár: 15.8 Mft. Kód: A-73  

Nagykanizsa-Palinban
az Alkotmány úton 1082
m2-es telken, 70 m2-es
felújításra szoruló csalá-

di ház, 2 garázzsal, további melléképüle-
tekkel eladó. Irányár: 7 Mft. Kód: A-79 

Nagykanizsa-Palinban
143 m2-es, amerikai
konyhás + 3 szobás, 2
fürdõszobás, 2003-ban

épült egyszintes családi ház, dupla ga-
rázzsal, 1520 m2-es telekkel eladó.
Irányár: 26.9 Mft. Kód: A-82 

Kiskanizsán, kétszin-
tes,110 m2-es alapterü-
letû, egyedi gázfûtéses,
családi ház, külön bejá-

ratú 38 m2-es lakrésszel, 2 garázzsal, 1
mûhellyel, 1333 m2-es telekkel eladó.
Irányár: 15.5 Mft. Kód: 1689 

Nagykanizsa északi
városrészében 61 m2-es
egyedi gázfûtéses, fel-
újított, földszinti  lakás,

garázzsal, kis telekkel eladó. Irányár 9
Mft. Kód. 1698 

Nagykanizsa belváro-
sához közel, csendes,
forgalomtól mentes la-
kóövezetben, 75 m2-es, 3

szobás, étkezõs, egyedi gázfûtéses, 3.
emeleti, erkélyes, jó állapotú  lakás eladó.
Cirkófûtés kialakítható. Kémény felújítás
megtörtént. Irányár: 8,9 Mft. Kód: A-85 

Nagykanizsán Csoko-
nai utcában 54 m2-es, 1
emeleti, 2 szobás, erké-
lyes, egyedi gáz fûtéses

lakás, panelprogramos tömbben eladó.
Irányár: 5,6 Mft. Kód: A-81 

Nagykanizsán a Sze-
mere utcában, 43 m2-es,
1 szobás, nagy konyhás,
egyedi gáz + kályhafûté-

ses, udvari lakás (2 lakásos udvarban), mel-
léképülettel, 15 m2-es különálló pincével, kis
telekkel eladó. Irányár:4,95 Mft. Kód: A-61 

Nagykanizsa belváro-
sához közel,  28 m2-es,
1 szoba-konyhás, alvó-
galériás, egyedi gáz +

kályhával fûthetõ  udvari lakás eladó.
Irányár: 2,5 Mft. Kód: B-1665 

Nagykanizsán az Észa-
ki városrészben 77 m2-
es, kétszintes, gázfûtéses,
erkélyes, teraszos, felújí-

tásra szoruló sorházi lakás, garázzsal, önál-
ló kis telekkel  eladó. Irányár: 8 Mft. Kód:
B-1626 

8800 Nagykanizsa, Magyar utca 2.
Tel./fax: 0693/314-012
Mobil: 0630/95 92 254
E-mail: info@csaszi.com, Web: www.csaszi.com
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Ön tudta, hogy a legelsõ nyakcsi-
golya – az ATLAS – a legtöbb em-
bernél tartósan el van mozdulva?
Ez  a körülmény egész sor testi és
szellemi zavart okozhat.

Mintegy 19 éve egy svájci bioener-
getikus, dr. Rene-Claudius Schümper-
li dolgozta ki és szabadalmaztatta
módszerét, amelyet már a világ több
mint 30 országában, közel 400
Atlasprof specialista végez. A fej-,
nyak-,gerinc-, és csípõ egyensúlyát
meghatározó elsõ nyaki csigolya
(Atlas) helyzetének korrigálását szol-
gáló egyszerû és biztonságos vibrációs
gépi masszázst szabadalmaztatta és
személyesen oktatja. Az eredmény tar-
tós, mert az Atlas az anatómiailag kor-
rekt helyére kerül és szabaddá teszi a
koponya és test közötti kapcsolatot.

A technika egyedülálló, természe-
tes, nem orvostudományi módszer,
nem gyakorol hatást a  csigolyatestre,
nem manuálterápia és nem csontko-
vácsolás. A módszer neve AtlasPRO-
filax. A gépi vibrációs masszázs spe-

ciális pontokon
fellazítja a nya-
ki izmokat és
s z a l a g o k a t

melynek következtében az Atlas visz-
szatér normál helyzetébe. Magyaror-
szágon 10 Atlasprof specialista van
aki alkalmazza a metódust, a Nyugat-
Dunántúlon egyedül dr. Varga Imre,
aki két éve  járt Zágrábban, ahol
Jasna Tomljenovics  Atlasprof  speci-
alista korrigálta az Atlasát és maga is
megtapasztalta annak tartós, jótékony
hatását. Több régóta fennálló panasza
csökkent vagy szûnt meg, mint a de-
rékfájása, fejfájása, vállfájdalma.
Mindez a szervezet öngyógyító, rege-
neráló mechanizmusának köszönhe-
tõen indult be. Az eredményt tapasz-
talva tanulta meg az eljárást közvetle-
nül Schümperli doktortól.
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Az AAtlas nnem ccsak aa ffej hhordozója

Ingyenes ismertetõ elõadás: Nagykanizsa, Hevesi 
Sándor Mûvelõdési Ház, október 10. (szerda) 18 óra

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) pályázatot hirdet a Fogyatékkal Élõk Integrált Intézménye (8800 Nagykani-
zsa, Ûrhajós u. 6.) intézményvezetõ (magasabb vezetõ) munkakörének teljes
munkaidõben, közalkalmazotti kinevezés szerinti munkakör mellett történõ be-
töltésére.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: A Nagykanizsa, Ûrhajós u. 6. szám
alatti 50 férõhelyes Fogyatékkal Élõk Otthona, a 10 férõhelyes Fogyatékkal Élõk
Gondozóháza, a 20 férõhelyes Fogyatékkal Élõk Napközi Otthona, valamint a Tá-
mogató Szolgálat színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése,
irányítása, ellenõrzése. A központi jogszabályok, valamint az önkormányzati rende-
letek szerint a feladatkörébe tartozó valamennyi önkormányzati feladat magas szin-
tû végzésének megszervezése, koordinálása, biztosítása. 
Pályázati feltételek: 
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékleté-
nek 6.4. pontja szerint az intézményvezetõi munkakör betöltéséhez szükséges felsõ-
fokú iskolai végzettség,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek (Kjt.) a szoci-
ális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjt. vhr.) 3. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést
igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a köz-
oktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
- szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkezõ pályázónak - amennyi-
ben nem mentesül letételének kötelezettsége alól - a nyilatkozata arról,   hogy vál-
lalja annak a kinevezést követõ 2 éven belüli megszerzését, 
- magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval köz-
alkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és  tartóz-
kodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, 
- 18. életév betöltése,
- büntetlen elõélet.
A pályázathoz csatolni kell: a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, a képesítést iga-
zoló okirat(ok), illetve a szociális szakvizsgáról szóló oklevél közjegyzõ által hitelesí-
tett másolatát, az elõírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlõ igazolását, az in-
tézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját, a közalkalmazotti jogviszony
létesítése esetén a büntetlen elõélet igazoló 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bi-
zonyítványt. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
a pályázati eljárás során a testületi bizottsági üléseken és a döntéshozó Közgyûlés ülé-
sén a napirendnek a nyilvános ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e. Szociális
szakvizsgával nem rendelkezõ pályázó esetén - amennyiben nem mentesül letételének
kötelezettsége alól - vállalja annak a kinevezést követõ 2 éven belüli megszerzését,
közalkalmazotti és vezetõi megbízásával kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll
fenn, az álláshely elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségé-
nek, nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
Az álláshely betölthetõ: 2012. december 1-jétõl. 
A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. december 1 - 2017. november
30-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 Kjt. 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételé-
vel - 3 hónap próbaidõ kikötésével. 
Illetmény és juttatások: a Kjt. illetve a Kjt. vhr. elõírásainak megfelelõen. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 15.
A személyügyi központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. szeptem-
ber 15.
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Kjt. vhr. elõírásainak
megfelelõen a pályázatokat a pályázat elõkészítõje által összehívott bizottság véle-
ményezi. A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelõ pályázókat személyesen hallgat-
ja meg. A kinevezésrõl Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése mint munkál-
tató dönt, amelynek eredményérõl valamennyi pályázó írásban értesítést kap. 
A pályázat benyújtásának módja és helye: az írásos pályázatot 1 eredeti példány-
ban Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsé-
bet tér 7.) az alábbi jeligével kell benyújtani: "Pályázat a Fogyatékkal Élõk Integrált
Intézménye intézményvezetõi munkakörére". 
A pályázat elbírálásának határideje: a közgyûlés 2012. november havi soros ülése.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhetõ: Cseresnyés Péter polgármes-
ter Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Szociális Osztályának osztályvezetõje: Maronicsné dr.
Borka Beáta Nagykanizsa, Eötvös tér 16., tel: 20/849-2436. Az osztályvezetõ bizto-
sítja, hogy a pályázók az intézményt megismerhessék. 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése fenntartja azt a jogot, hogy a pályáza-
ti eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat kiírója hiánypótlásra nem bizto-
sít lehetõséget. Kivétel ez alól az erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésõbb a szakmai
elõkészítõ ülésen kell bemutatni.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt:: FFooggyyaattéékkkkaall ÉÉllõõkk 
IInntteeggrráálltt IInnttéézzmméénnyyee vveezzeettõõii hheellyyéérree
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2012. október 4.

Október 8. Hétfõ – Batthyány Lajos Gimnázium Multimédiás Terem 
(Nagykanizsa, Rozgonyi út 23.)
15.00 óra „Digitális Esélyegyenlõségért”– az internet az  idõskorúak szol-
gálatában. Bemutatót tartja: Kele Krisztián informatika tanár. 
Október 8 - 11. (Hétfõ - Csütörtök) – Zenepavilon – Erzsébet tér
16.00 óra Tér - Zene - Szó. Több generációs térzene. A rendezvényt megnyit-
ja: Dénes Sándor  Nagykanizsa MJV alpolgármestere. Háziasszony: Horváthné
Polai Mária.
Október 9. Kedd – Honvéd Kaszinó Tükörterem (Nagykanizsa, Ady út 7.)
9.00 óra Sakkszimultán. Tartja: Sipos János, az Aquaprofit Nagykanizsai
Tungsram SK játékosa. 
Október 10. Szerda – Honvéd Kaszinó (Nagykanizsa, Ady út 7.)
9.00 óra Idõsügyi Kerekasztal, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idõsügyi
Tanácsa és partner szerveinek együttmûködése az „Idõsügyi Koncepció” alap-
ján. Vitaindítót tart: Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezetõ. Háziasszony:
Büki Pálné és Meszes Renáta.
Október 11. Csütörtök – Batthyány Lajos Gimnázium  tornaterme 
(Nagykanizsa, Rozgonyi út 23.)
9.00 óra Sportnap. A rendezvényt megnyitja: Balogh László önkormányzati
képviselõ, OKISB elnöke. Felelõs szervezõ: Horváth Péter és Horváthné Hegyi
Erzsébet. 
Október 12. Péntek – Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ
(Nagykanizsa, Széchényi tér 5-9.)
14.00 óra – Zala Márk terem. Nagykanizsa Megyei Jogú Város  Idõsügyi Ta-
nácsa és az oktatási, nevelési intézmények közötti megállapodás megkötése.
15.00 óra Ünnepi Gála. Köszöntõt mond: Cseresnyés Péter  Nagykanizsa
MJV polgármestere, országgyûlési képviselõ. „Generációk együtt” fotókiállítás
díjátadása, sportdíjak átadása, „Idõsbarát Önkormányzat” díj átadása. Generá-
ciók egy színpadon Gálamûsor. Közremûködnek: VOKE Kodály Zoltán Mûve-
lõdési Ház Kodály Zoltán Énekkara (mûvészeti vezetõ: Tánczos Laura), Hon-
véd Kaszinó SZKES Dance Tánccsoportja (mûvészeti vezetõ: Szécsényiné Ká-
polnás Edina), Rozgonyi úti Általános Iskola Énekkara (mûvészeti vezetõ:
Dávidovits Lászlóné), Magic Ritmo, Magic Duo (házigazda: Halmos Ildikó és
Horváthné Polai Mária, mûsorvetõ: Dr. Dömötör László.
16.00 óra Fogadás. Pohárköszöntõt mond: Csizmadia Ferenc Nagykanizsa
MJV díszpolgára.
17.00 óra Idõsek bálja a Party Duo közremûködésével (háziasszony: Büki
Pálné és Kovácsné Jakatics Margit).

Nagykanizsa városrészek rendezvényei

Október 9. Kedd – Nagykanizsa- Palin Általános Iskola
15.00 óra Idõsek napja. Köszöntõt mond: Bicsák Miklós önkormányzati kép-
viselõ. Általános Iskola és Óvoda ünnepi mûsora. Ünnepi vacsora. Kísérõ prog-
ram: egészségügyi szûrõvizsgálatok.

Október 10. Szerda – Nagykanizsa- Miklósfa Mindenki Háza
18.00 óra Idõsek napja. Köszöntõt mond: Cseresnyés Péter Nagykanizsa MJV pol-
gármestere, országgyûlési képviselõ. Sajni József Nyugdíjas klub elnöke, önkor-
mányzati képviselõ. Miklósfai Általános Iskola és Óvoda ünnepi mûsora, Miklósfai
Szirének  örökzöld dallamai, zenél: Major Lajos harmonikás. Ünnepi vacsora.

Október 11. Csütörtök – Nagykanizsa - Fakos Kultúrház
18.00 óra Idõsek napja. Köszöntõt mond: Cseresnyés Péter Nagykanizsa MJV
polgármestere, országgyûlési képviselõ. Ünnepi mûsor és vacsora. Kísérõ
program: egészségügyi szûrõvizsgálatok. 

Október 12. Péntek – Nagykanizsa - Bagola Kultúrház
18.00 óra Idõsek napja. Köszöntõt mond: Cseresnyés Péter Nagykanizsa MJV
polgármestere, országgyûlési képviselõ. Zenés mûsor. Ünnepi vacsora és tom-
bolasorsolás. Kísérõ program: Egészségügyi szûrõvizsgálatok.

Október 12. Péntek – Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház
(Nagykanizsa, Hajgató út 1.)
18.00 óra Idõsek napja. Köszöntõt mond: Cseresnyés Péter Nagykanizsa MJV
polgármestere, országgyûlési képviselõ. Tóth Nándor önkormányzati képvise-
lõ. Kulturális mûsor, ünnepi vacsora.

Október 13. Szombat – Nagykanizsa - Bajcsa Kultúrház
18.00 óra Idõsek napja. Köszöntõt mond: Dénes Sándor Nagykanizsa MJV
alpolgármestere. Kulturális mûsor. Ünnepi vacsora.

IIddõõsseekkéérrtt NNaaggyykkaanniizzssáánn ÜÜnnnneeppii HHéétt
2012. ooktóber 88-113.

Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.)
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden
hónap második szerdáján 17 órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános
Iskolában.
Cseresnyés Péter polgármester - a megszokottól eltérõen fogadónapját –
2012. október 3-a (szerda) helyett 2012. október 10-én tartja 8.30 órától
12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében.

PPoollggáárrmmeesstteerrii,, kkééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kedvezõ feltételekkel kínál
hasznosításra (eladás, bérlet) zártkerti valamint külterületi ingatlanokat a Cser-
fõi-, a Szentgyörgyvári-, a Mórichelyi-, a Förhénci- valamint a Kis- és Nagy-
bagolai hegyen és azok vonzáskörzetében. 
Érdeklõdni:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyon-
gazdálkodási Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. II. emelet. 6. ajtó) címen és a 20/500-
724 telefonszámon lehet.

ZZáárrttkkeerrttii,, kküülltteerrüülleettii iinnggaattllaannookk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése a sze-
mélyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § rendel-
kezései alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási
szerzõdés keretében történõ ellátására pályázatot ír ki.
1. A Kiíró neve, címe, telefon- és telefax száma: 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7., Tel.: 06-20/849-2300; Fax: 06/93-510-077). Kapcsolattartó: Cseresnyés
Péter polgármester (email: cseresnyes.peter@nagykanizsa.hu)
2. Az eljárás tárgya, illetve mennyisége: 
Autóbusszal végzendõ, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési feladatok el-
látása Nagykanizsa Megyei Jogú Város vonatkozásában közszolgáltatási szerzõ-
dés keretében, ezen kívül a pályázatban foglaltak szerint a menetrend, jegyek és
bérletek biztosítása. A személyszállítást meghatározott számú és helyû megálló-
helyet tartalmazó, a pályázati kiírás "A" jelû mellékletét képezõ menetrend sze-
rint kell végezni. 
3. A szerzõdés meghatározása: közszolgáltatási szerzõdés.
4. A szerzõdés idõtartama: kiíró a szerzõdést határozott idõtartamra, - 2013.
január 1. napjától 2020. december 31. napjáig - 8 évre köti.
5. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2013. január 1.
6. A teljesítés helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
7. A pályázat benyújtásának határideje: a felhívásnak a Magyar Közlöny
mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben való közzétételét követõ 60.
nap 12.00 óra.
9. Az eredményhirdetés legkésõbbi idõpontja: 2012. december 10. 10.00 óra.
10. Szerzõdéskötés tervezett legkésõbbi idõpontja: 2012. december 20.
11. Elbírálás módja és szempontja: 
A Kiíró a pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bí-
rálati szempontok alapján az összességében legelõnyösebb ajánlatot benyújtó
ajánlattevõvel köt szerzõdést. 
12. A pályázati kiírás beszerzésének feltételei: 
A pályázati kiírás ellenértéke: 50.000 Ft + ÁFA összeg. 
A pályázati kiírás ellenértékét a pályázó átutalással teljesítheti a Kiíró Magyar-
országi Volksbank Zrt-nél vezetett 14100330-92660049-01000003 számú
bankszámlájára. A pályázati kiírás az átutalási megbízás másolatával vehetõ át
hétfõtõl csütörtökig 8-16 óra között, ill. pénteken 8-12 óra között a következõ
címen:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (8800 Nagy-
kanizsa, Erzsébet tér 7.) Városfejlesztési Osztály.
A pályázati kiírás kérésre - az erre vonatkozó igény kézhezvételétõl számított öt
munkanapon belül - postai úton kerül megküldésre, amennyiben az ellenérték
megtérítését a pályázó igazolja. A megvásárolt pályázati kiírás másra át nem ru-
házható. A pályázati kiírás megvétele elõfeltétele az eljárásban való részvételnek.
14. A pályázók köre: 
A pályázat nyilvános, a verseny tisztaságát és átláthatóságát bárki számára biz-
tosító módon zajlik. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyû szolgál-
tató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a
menetrend szerinti autóbusz közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek szá-
mára. A pályázat nyelve magyar.

PPáállyyáázzaatt aauuttóóbbuusssszzaall vvééggzzeetttt 
mmeenneettrreenndd sszzeerriinnttii sszzáállllííttáássrraa
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Több mint 350 érem, melyek
közül 140 arany, közel 25 kupa,
magyar bajnoki cím, az összesí-
tett ranglistán világelsõ, országos
rekord és egy Guinness-rekord.
Ez a 22 éves Baticz Milán lenyû-
gözõ mérlegének egy szelete…

Milán az évek során rengeteg
versenyre nevezett, és verse-
nyenként nyolc-tíz dobogós he-
lyezést ért el. Legutóbb a 3x3-as
Rubik-kocka kirakásában szerez-
te meg ötödször is a bajnoki cí-
met. A budapesti Magyar Baj-
nokságon 10,3 másodperc alatt
rakta ki a hagyományos 3x3-as
kockát, mellyel országos idejét, a
6,93 másodpercet nem döntötte
meg, de ez is elegendõ volt a
gyõzelemhez. De mikor kezdõ-
dött ez a szenvedély?

– 2005-ben egy matematika tá-
borban találkoztam egy finn csere-
diákkal, aki másfél perc alatt ki tud-
ta rakni a Rubik-kockát. Nagyon
megtetszett, ahogy járt a kezében, és
ennek hatására néztem utána a ki-
rakás szisztémájának. Apukám is
mutatott pár trükköt, és az inter-
netrõl is lestem el pár fortélyt, de
nagyon sok dologra magamtól kel-
lett rájönnöm – mesélt a kezdetek-
rõl Milán. Ahogy mondta, a játék ta-
nulható, a lépéseket be lehet magol-

ni, de ha egy bizonyos idõlimit alatt
szeretnénk kirakni, ahhoz már ren-
geteg forgatás közbeni gondolko-
dásra van szükség, ugyanis egy
adott forgatáskombinációnál arra
törekszenek, hogy a végrehajtása
után minél több elem kerüljön a he-
lyére, illetve a nem kirakott elemek
megoldásához minél kevesebb for-
gatásra legyen szükség.

Általában a versenyzõk ötven-öt-
venöt lépésbõl rakják ki az elõre be-
kevert kockákat. Erre a versenyen
külön kategória is létezik. Ekkor a
versenyzõknek egy óra áll rendelke-
zésükre, hogy leírjanak a kevert
kocka képe alá minden olyan lépést,
mely a rendezéshez szükséges. Eze-
ket összeszámolják és a legkeveseb-
bel kirakó nyer, melyben szintén
Milán a legjobb, huszonkilenccel,
mellyel, nem sokkal marad el a ku-
tatók által kiszámolt húsz forgatás-
tól. Ugyanis legfeljebb ennyi szük-
séges ahhoz, a minap napvilágot lá-
tott eredmény szerint, hogy a kocka
több mint negyvenhárom trillió
kombinációjából rendezett színösz-
szeállítás legyen. 

A legkevesebb forgatásból kira-
kás mellett, a kategóriák közt sze-
repel az egy kézzel, a lábbal és a
vakonkirakás. Utóbbi esetében egy
kikevert kockát kapnak a verseny-
zõk, melyet tanulmányozhatnak,

mielõtt bekötik a szemüket. Fejben
körülbelül 150-200 forgatást kell
elõre végiggondolniuk. Milán hi-
vatalos rekordja 45 másodperc és
véleménye szerint ez a legnehe-
zebb kategória, ha egyet is rossz
irányba fordítanak, akkor egy ösz-
szekevert kockát kapnak. Rubik-
kocka pedig kapható a 2x2-es vál-
tozattól egészen a 7x7-es variáció-
ig, a megaminxen, a pyraminxen, a
rubik's magicen át számos válto-
zatban. 

A 22 éves Milánnak, bevallása
szerint, mostanában már nem jut
annyi ideje gyakorlásra, mint kez-
detben, mivel két egyetemre is jár
párhuzamosan. A Budapesti Mû-
szaki Egyetemen mérnök-informa-
tikusnak, az Óbudai Egyetemen
mûszaki menedzsernek tanul. Ma-
napság, leginkább akkor gyakorol,
ha holtideje van, utazik a buszon
vagy várakozik valahol. De így is
havonta új kockát kell vásárolnia,
melyet szétszed, megreszel és szil-
ikonoz a használat elõtt.

Régebben, gimnazistaként hat-
nyolc órát is gyakorolt egy nap.
Ennek a szorgalomnak köszönheti,
hogy pár hónap után a dobogó má-
sodik fokára állhatott fel az elsõ
versenyén. Elmondta, abból, amit
korábban célul maga elé tûzött,
szinte már mindent elért és a nem

mindennapi teljesítmény mellett,
fejlõdött a logikai készsége és a
térlátása. Eddig körülbelül húsz
országba jutott el, köztük Ameri-
kába és Thaiföldre. 

Az évek során szenvedélyével a
környezetét is megfertõzte. A
batthyánys osztálytársait, az egye-
temi haveri körét és a családtagjait
is megtanította a Rubik-kocka ki-
rakására. 

Milánnak legközelebb október
elején szoríthatunk, ekkor rende-
zik meg az Európa Bajnokságot
Lengyelországban. Szurkoljunk a
szerény fiúnak, hogy ne izguljon
és sikerüljön kiraknia a szobában
elért világcsúcsidõ alatt.

V.M.

BBaattiicczz MMiilláánn aa vviilllláámmuujjjjúú bbaajjnnookk

A Barangolás a történelem kor-
szakaiban címû pályázatnak kö-
szönhetõen közel félszáz gyermek
játékos formában ismerkedhetett
meg a történelem korszakaival, ré-
szesültek a hon- és népismeret ok-
tatásban, ezzel felhívva figyelmü-
ket a helytörténet fontosságára. 

Az élményszerû múzeumi fog-
lalkozásokat lehetõvé tevõ pro-
jekt záró rendezvényére a Thúry
György Múzeumban került sor.
Ahogy Kaján Imre megyei mú-
zeumigazgató köszöntõjében el-
mondta, a múzeum a pályázat-
nak köszönhetõen megvalósít-

hatta az álmait és ezzel a még
nevelhetõ gyerekeknek bemutat-
hatták a kulturális örökség fon-
tosságát. 

A pályázatot Száraz Csilla mú-
zeumigazgató, a projekt mene-
dzsere mutatta be. A Thúry György
Múzeum a Barangolás a történe-
lem korszakaiba elnevezésû
program megvalósítására majd
13 millió forintot nyert, melynek
köszönhetõen az Emberek, utak,
kapcsolatok állandó kiállításhoz
kapcsolódó programsorozatban
óvodások, általános- és középis-
kolások játszva tanulhattak, ösz-
szesen hét oktatási intézmény
471 diákja. 

A gyerekek több alkalommal
látogattak el a múzeumba és ha-
vi szakkörökön, témanapokon
és Kincskeresõ Kalandtúrán
vettek részt, mely interaktív
foglalkozásokon ismerhették
meg a történelem részleteit, így

az újkõkort, a bronzkort, a ró-
mai kort, a török kort és a dua-
lizmust.

A kiállításban és a raktárban le-
võ mûtárgyakat megfoghatták, fel-
próbálhatták a gyerekek. Ennek
köszönhetõen olyan élményekben
részesülhettek, mellyel egy átlagos
múzeumlátogatás alkalmával nem
tapasztalhatnak meg, így emberkö-
zelivé tették számukra a történel-
met. Ezeken túl feladatlapokat töl-
töttek ki és kézmûves foglakozá-
sokon vettek részt, gólyalábaztak
és drámapedagógia oktatásban ré-
szesültek.

A programnak köszönhetõen
megismerkedhettek a múzeummal
és annak munkájával is. A múze-
um munkatársai remélik, az élmé-
nyeknek köszönhetõen a gyerekek
múzeumlátogató felnõttek lesznek. 

A múzeumba továbbra is várják
az egyes foglalkozástípusok iránt
érdeklõdõ diákokat, pedagóguso-
kat és muzeológusokat.

V.M.

JJááttsszzvvaa ttaannuullttaakk aa mmúúzzeeuummbbaann
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2012. október 4.

Horoszkóp

Az anyagi nehézségek miatt egyre több
vita keletkezhet otthon. A problémákat
ne söpörjék a szõnyeg alá, hanem beszél-
jék meg higgadtan. Ne legyen makacs,
mert azzal nem old meg semmit.

Elgondolkodott már azon, hogy mikor ké-
nyeztette utoljára a párját? Ha idejét sem
tudja, kezdje el rögvest bepótolni mindazt,
amit eddig elmulasztott. Ha nem lel viszon-
zásra, ne adja fel, próbálkozzon kitartóan.

Izgalomra vágyakozik, de ezekben a napok-
ban sajnos nem részesül benne. Most érik be
a gyümölcse mindannak, amihez hozzáfo-
gott a nyáron. Semmit sem kell tennie, csak
el kell fogadnia az elismerõ szavakat.

Egy váratlan utazás lehetõsége felforgat-
ja a terveit. A csillagok egy hosszan tartó
kapcsolat kialakulását ígérik. Ne szalad-
jon el a lehetõség elõl, hanem hagyja
menni a dolgokat a maguk útján.

Ha képes rá, uralkodjon az érzelmein, és
diplomatikusan közölje a párjával, ha nem
ért vele egyet valamiben. Sõt, ha kicsit rej-
télyesen mondja el a véleményét, nagyobb
sikert is elérhet, mint gondolná.

A hétvégén késztetést érez arra, hogy nem
árulja el minden gondolatát a párjának. Sze-
rencsére, emiatt a késõbbiekben sem lesz
nézeteltérés önök között. A csillagok sze-
rint, amihez hozzányúl, arannyá változik. 

A bolygóállások szerint hamarosan kibékül
a párjával. Ha azt szeretné, hogy kapcsola-
tuk hosszan tartó legyen, akkor le kell
szoknia a féltékenykedésrõl, sõt meg kell
szabadulnia költséges hobbijától is. 

Ha el szeretne érni valamit a párjánál, ak-
kor közeledjen hozzá természetesen, és ne
manipulációval, mert így is megkapja azt,
amit akar. A problémái elõl ne meneküljön
el, mert tovább nyomasztják a lelkét.

Szenvedélyes érzelmeket ébreszthet önben
egy közeli ismerõse, akinek most el is
nyerheti a szimpátiáját. Ha azt szeretné,
hogy hosszú távon is így maradjon minden,
sugározzon magából több szeretetet. 

Ha a biztonság és az álmai között kell vá-
lasztania, akkor most inkább az utóbbi-
val kezdje. Családi körben súlya lesz
minden szavának, éppen ezért nyugodtan
bevonhatja õket a terveibe.

Közeledjen szeretettel az ismerõseihez, és ak-
kor õk is ugyanígy viszonyulnak önhöz. A
szerelemben szerencsés napokra számíthat, a
munkában azonban kevésbé. Ne lombozód-
jon le, a munkakedve hamarosan visszatér. 

A barátai segítségének köszönhetõen
pénzügyileg kedvezõ hírekre számíthat
ezekben a napokban. A párjának lehetõ-
leg ne mondjon ellent a hétvégén, mert
könnyen megsértõdik. 

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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Katonaréten Levente u. 4. szám
alatt 70 m2-es, két szobás, fedett tera-
szos, kívülrõl hõszigetelt, felújított,
belülrõl jó állapotú családi ház 450
m2-es telekkel eladó. Irányár: 13,9
millió Ft. Tel.: 0630/988-5957
(7519K)

Belvárosban (Hunyadi utcában)
700 négyzetméteres építési terület el-
adó. Érd.: 0630/448-6072 

Garázs bérbeadó személygépkocsi
vagy motorkerékpár tárolására, Nagyka-
nizsán, a Csengery út elején az udvarban.
Tel.: 0693/312-767 (délután) (7517K)

Lada 1500-as személygépkocsira
masszív tetõcsomagtartó kedvezõ áron
eladó. Érd.: 0630/389-5918 (7513K)

Készpénzért vásárolok régi köny-
vet, festményt, porcelánt, régi  népi pa-
rasztbútorokat és ruhákat, valamint
használati tárgyakat és teljes hagyaté-
kot. Tel.: 0620/555-3014 (7523K)

Ápolást, gondozást - akár éjszaka is -
vállalok. Érd.: 0620/382-3085 (7528K)

Idõs néninél gondozást, bevásárlást,
takarítást vállalok. Érd.: 0630-360-
6500 (7529K)

Kidobásra szánt TV-jét, mikróját,

mosógépét, gáztûzhelyét, stb. elszállí-
tom. Tel.:0620/510-2723 (7530K)

Meghibásodott távirányítóját (TV,
DVD, HIFI, stb.) megjavítom. Tel.:
0620/510-2723 (7531K)

55 éves független, rendezett anyagi
körülményekkel rendelkezõ, magas,
igényes, sportosan elegáns,  társaság-
kedvelõ férfi keresi hasonló hölgy
ismeretségét 52 éves korig. Leveleket
Liliom jeligére kérem a hetilap szer-
kesztõségébe.

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt // AApprróó 2012. október 4.14

2012.10.16. Kedd 10:00 – 12:30 Garabonc, 14:00 – 16:30 Nagyrada
2012.10.18. Csütörtök 09:00 – 13:00 Batthyány Gimnázium, 14:30 –
16:30 Hevesi Óvoda.

VVéérraaddááss Magyar VVöröskereszt

Dajka tanfolyam indul Nagykani-
zsán 2012. októberben (70 ezer Ft
vizsgadíjjal, 2-3 részlet). Tel.:
20/4237877, 30/6374083
Ny.sz.: 05-0219-04

Most tanulhat utoljára Ellenõrzési
és minõségbiztosítási munkatárs
és Minõségbiztosítási auditor kép-
zéseken! Elindult, még csatlakozhat!
Érd.: Dékány Adrienn 20/444-97- 00
Griff Kft., www.tanulniakarok.hu
Nysz: 20-0150-04, AL-0276 

NEM FÉLÜNK A VESZÉLYES EMBEREKTÕL!
„Veszélyes hivatások” tematikával indult a hagyományos „Októberi es-
ték” elõadássorozatunk a Piarista Iskolában. Az est következõ, október
8-án, hétfõn 18 órakor érkezõ vendége a sármelléki repülõtér tûzoltópa-
rancsnoka, Tótmárton Balázs lesz. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk
az iskola rendezvénytermében! (Belépõdíj nincs.)

IINNGGAATTLLAANN

Az Egyesített Szociális Intézmény Nagykanizsa Teleki út 19/B.  felvételt hirdet
gazdasági-munkaügyi ügyintézõ munkakör betöltésére az alábbi szak-
képesítések valamelyikével: közgazdasági, pénzügyi-számviteli ügyintézõi,
mérlegképes könyvelõi, általános gazdasági, statisztikai ügyintézõ, gazdasági
elemzõ, munkaügyi-személyügyi  szakképesítés. 
Feltétel: Hasonló munkakörben eltöltött 3-5 év gyakorlat
Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajz, és bizonyítvány másolatának az
Egyesített Szociális Intézmény (8800 Nagykanizsa, Teleki út 19/B.) címre
történõ megküldésével lehet. 
Jelentkezési határidõ: 2012. október 6. 

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt
EESSZZII ggaazzddaassáággii mmuunnkkaaüüggyyii üüggyyiinnttéézzõõ

Szombaton a Heat Group Kani-
zsa VSE OB I B-s vízilabda-együt-
tese is megkezdi szereplését a
2012-13-as idényben, s hazai kör-
nyezetben a Szegedi Vízipóló Suli
együttesét fogadják az A csoport
küzdelmeiben 11 órától. Ami a leg-
lényegesebb, hogy immár új edzõ-
vel, az egykoron KEK-gyõztes ka-
pussal, Németh Zsolttal. Vele be-
szélgettünk a szezonbeli tervekrõl.

– Hogyan került a kanizsaiakhoz?
– Csapatuk augusztus elején a

Margitszigeten edzett, s akkor is-
merkedtünk meg úgymond az
együttessel, bár gyorsan teszem

hozzá, nem voltak számomra isme-
retlen játékosok, hiszen többen kö-
zülük a fõvárosban élnek, tanulnak,
dolgoznak, illetve korábban akár
játszottam is együtt velük – fogal-
mazott a KSI-ben nevelkedett,
majd játékoskorában az Újpestben,
Vasasban, Ferencvárosban és Sze-
geden is megfordult tréner.

– Mire lehet képes a dél-zalai le-
génység ebben az idényben?

– Az OB I B felsõ házába szeret-
nénk kerülni. Nagykanizsai együt-
tesem képességeivel már tisztában
vagyok, de a többiével csak most
ismerkedem. Abban biztos va-
gyok, hogy az itteni társaság szer-

kezetileg jó, ráadásul minden
posztra rendelkezünk 2-3 játékos-
sal. Kérdés persze, hogy mire lesz-
nek jók a többiek a mezõnyben.
Tulajdonképpen az elsõ öt mérkõ-
zésünk után tudunk majd igazán
képet alkotni arról, hogy miként is
tekinthetünk a továbbiakra.

A Kanizsa VSE-be a 2012-13-as
idényre érkezõk: Müller Ábel (Fe-
rencváros-utánpótlás), Cserdi Ist-
ván (MAFC), Kiss Zsolt (Német-
ország), Kádár Bence, Klie Ferenc
(mindkettõ Hegyvidék-YBL), Ta-
kács Kristóf (KVSE-utánpótlás).  

A tréner – Németh Zsolt: A
nagy fõvárosi vízilabda klubok
csaknem mindegyikét végigjáró,
most 40. életévében járó egykori
kapus csaknem 200 elsõosztályú
mérkõzésen védett a legfelsõ osz-

tályban. LEN-Kupagyõztesnek
(1997, 1999) vallhatja magát az
Újpesttel és a Szegeddel (2009)
valamint 2002-ben KEK-et is
nyert a Vasas-Plaket tagjaként. Ér-
dekessége volt a találkozónak,
hogy a zágrábi Mladost elleni visz-
szavágóra háromgólos elõnnyel
érkeztek a piros-kékek, s a házi-
gazdák ugyan 7-5-re nyertek, ösz-
szesítésben a Vasasé lett a Kupa-
gyõztesek Európa Kupája. A csa-
pat kupával jött haza, szurkolóik
viszont aprópénz, öngyújtók és es-
ernyõk nélkül, mivel a horvát ren-
dezõgárda az uszodai beléptetés
alkalmával mindent kipakoltatott a
magyar drukkerekkel – hogy aztán
a tárgyak egy sarokban végezzék...

P.L.

FFeellssõõhháázz mméégg lleehheett......
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2012. október 4.

Lombard Pápa FC II (10.) –
Nagykanizsai TE 1866-Horváth
Méh (3.) 0-1 (0-0)

NB III Bakony csoport labdarú-
gó-mérkõzés, 7. forduló. Pápa, 150
nézõ. Vezette: Szvorda M. (dr. Sza-
bó P., Király Zs.). G.: Rieger (66.)

NTE: Freischmid - Rákhely M.,
Baranyai Z., Cserfõ L., Szép D. -
Bozsoki, Konyek I. - Rieger
(Bagarus, 82.), Nagy T., Babati T.
- László R. (Petánovics M., 69.).
Vezetõedzõ: Koller Zoltán.

Ahogy beharangoztuk, a múlt
heti Komárom elleni gólözön meg
is ágyazhatott egy eredményes Pá-
pa II elleni találkozónak a kanizsai
legénység részérõl. Nos, így is tör-
tént, hiszen a hazai pályán eddig
szintén hibátlan házigazdák ellen
nyert az NTE.

Egészen a dobogóig ért fel a
Nagykanizsai Torna Egylet NB
III-as labdarúgó együttese, miután
vasárnap a Lombard Pápa II ellen
megszerezte idénybeli elsõ ide-
genbeli sikerét. A sárga-feketék

ugyan labdabirtoklásban alapvetõ-
en  a vendégek fölé kerekedtek, de
a gyõztes gólt egy Veszprém me-
gyei származású labdarúgó, Rieger
Márk szerezte – kanizsai színek-
ben.

– Az elõzõ heti gólzáporunknak
az igazi értéke ezzel a gyõztes
meccsel mutatkozott meg, hiszen
sikerült nyernünk a pápaiak ottho-
nában, mellyel újabb értékes há-
rom ponthoz jutott együttesünk –
fogalmazott Koller Zoltán, a kék-
pirosak vezetõedzõje. – Kérdéses
volt, hogy hány visszajátszó labda-
rúgóval állnak fel a hazaiak, de ne-
künk csak arra kellett koncentrál-
nunk, hogy stabil védekezésbõl in-
díthassuk ellentámadásainkat. 

– Ennyire egyszerû lenne egy
ilyen futball-mérkõzés?

– Maradjunk annyiban, a véde-
kezésünk eredményeképp kidolgo-
zott lehetõsége a vendéglátóknak
szinte nem is volt, inkább egy-két
lövéssel veszélyeztettek.

– S nagykanizsai oldalon mit le-

het elmondani a (támadó)játékról?
– Nekünk sem volt túlzottan sok

helyzetünk, hiszen számtalan alka-
lommal voltunk pontatlanok, amin
javítanunk kell. Gólunk ugyanak-
kor egy szép támadás után szüle-
tett Rieger Márk révén és azt köve-
tõen még vezethettünk is egy-két
veszélyes kontrát.

– Hogyan tovább, hiszen jelen
pillanatban dobogós helyen áll a
csapat?

– Örülünk a gyõzelemnek, de
egyelõre fölösleges azzal foglal-
kozni, hogy jelenleg a harmadik
helyen állunk. Sokkal inkább fog-
lalkoztat minket az, hogy a követ-
kezõ mérkõzésünkre is idegenben
kerül sor, hiszen a Sárvárhoz uta-
zunk.

Ahhoz a Sárvárhoz látogat
szombaton a dél-zalai legénység,
melyhez a kanizsai edzõ
játékospályafutásának egy szaka-
sza is kötõdött.

Polgár László

MMeeggaallaappoozzttáákk,, ss vvééggrree iiss hhaajjttoottttáákk 

Városunk vendége volt a na-
pokban a Kanizsai Birkózó
Sportegyesület invitálására Lõ-
rincz Tamás (képünkön a gyer-
mekek gyûrûjében) olimpiai
ezüstérmes birkózó, aki nyáron
Londonban a kötöttfogás 66 kg-
jában végzett a második helyen.
A ceglédi sportoló nem csupán
pályafutása közelmúltjáról, il-
letve jelenérõl szólt, de a szõ-
nyegek világában történt „fel-
nõtté válása” folyamatát is érzé-
keltette mintegy százfõs érdek-
lõdõserege elõtt.

Hát, nem volt egyszerû... S ezt
most nem az angliai napokra ér-
tette, sokkal inkább arra a pályá-
ra, melyet nagyjából hétéves ko-
ra óta építhet. London? Tamás
számára az egy egyszerû történet
– mondhatni. Peking például
sokkal elkapatósabb volt... Mit
értett ez alatt? Õt is – mint soka-
kat – 2008-ban a játékok elõtt
például már két héttel korábban
kivitték a mesés Kínába, s amit
csak lehetett, megmutattak, meg-
adtak neki (is), így õ is elhitte
magáról, személye kiváltságos.

Nos, ez nem is hozott eredményt
számára...

Az angol fõváros ellenben maga
az alázat helyszíne volt a magyar
ezüstérmes életében. Ahogy fogal-
mazott: „repülõtér, olimpiai falu,
szállás, no meg az edzések, ami ab-
ban a hat napban számomra létezett
ott...”. A külvilág teljes kizárása,
ami roppant fontos volt a birkózó-
nak. Aminek eredménye lett a meg-
szerzett olimpiai második hely.

Melynek bármennyire is akart,
kezdetben nem tudott igazán örül-
ni. Lõrincz Tamás elmondta, ilyen
esetben képtelenség a lelket kordá-
ban tartani, viszont úgy érzi, sike-
rült ezt a külvilág felé rejtve tarta-
ni. Egy sportoló, ahogy õ is, ter-
mészetesen mindig nyerni akar. S
nyerni is fog...

Egy olimpia még mindenképp
lehet benne... Még négy esztendõ,
2016, Rio de Janeiro... A külsõ ha-
tások hatványozott tárháza. Oda
kell figyelni. Persze, remélhetõleg
Lõrincz Tamásra ez a figyelmezte-
tés már nem kell, hogy vonatkoz-
zon. Úgy érzi, felnõtt, s ami neki a
legfontosabb, fejben is...

P.L.

LLõõrriinncczz TTaammááss:: 

AAlláázzaattaa ggyyüümmööllccssee aazz eezzüüssttjjee 

Csütörtökön 18 órától a Kani-
zsai Vadmacskák SE nõi kosár-
labda második vonalban szerep-
lõ együttese is megkezdte 2012-
13-as idényét – rögtön a máso-
dik fordulóval. Az elsõ játéknap
Tata ellen kiírt idegenbeli talál-
kozója ugyanis elmaradt, így a
múlt idényben második helyen
végzett hölgyek már ugrásra ké-
szen toporognak a rajtvonal
elõtt - az elsõ „áldozat” az Autó-
park PVSK lehet...

– Szeretne az együttes ismét az
élbolyban végezni, ami a négy
közé kerülést jelentheti – fogal-
mazott Farkas József, a nõi fel-
nõtt kosárlabdázókhoz lényegé-
ben visszatérõ tréner. – Tulajdon-
képpen a keret gyengülésérõl
olyan értelemben beszélhetünk
csak, hogy távozóban van Kiss
Virág, aki Pécsre került, nos az õ
lapattanózása és pontjai hiányoz-
hatnak. Viszont a lényeg, hogy az
elmúlt idénybeli csapat együtt
maradt, s ez azért szép remé-
nyekre jogosíthat fel bennünket.
Augusztus elsején álltunk edzés-
be, s napi háromszori alkalom-
mal tréningezünk, amit a hónap
huszadik napja után napi kettõre
redukáltunk. A legutóbbi idõ-
szakban pedig átálltunk a heti hat
edzésre.

– Egyébként mindenki a fedélze-
ten a csütörtöki mérkõzés elõtt?

– Korosztályos válogatottunk,
Fuisz Viktória bajlódik sérüléssel,
mivel egy válogatott összetartáson
egyik játékostársa ráesett a lábára.
A még meglévõ fájdalma mellett
ezért bízom abban, hogy nem lesz
probléma vele sem a továbbiak-
ban.

– Milyen érzésekkel tért vissza a
hölgyek kispadjára?

– Lényegében már régóta érle-
lõdött ez a lépés, hiszen annak
idején 2009-ben gyakorlatilag
kislányom születése miatt vo-
nultam kissé háttérbe. Akkor a
családi elfoglaltságok hatványo-
zottan jelentkeztek az életem-
ben, ma viszont eljutott a hely-
zet odáig, hogy a Vadmacskák-
nál ismét vállalhattam a tréneri
szerepet.

P.L.

Kislánya mmellõl 
a kkosaras 
hölgyekhez
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Sajtóközlemény

Megkezdõdött a nagykanizsai 
szennyvíztelep felújítása
18 település szennyvizét tisztítja, biogázt is termel

Nagykanizsa, 2012. szeptember 28. 

Területbejárást és szakmai fórumot tartottak pénteken a nagykanizsai
szennyvíztelepen. A Nagykanizsát és térségét érintõ csatorna-beruházás
utolsó nagy „fejezeteként” induló szennyvíztelep-rekonstrukcióval válik
majd teljessé 11,1 milliárd forintért, az EU Kohéziós Alapjának támogatásá-
val zajló környezetvédelmi projekt, amely a város még csatornázatlan terü-
letei mellett 12 környékbeli település szennyvízgondjait is megoldja.

Tóth Nándor, a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás elnöke köszöntötte a
szakmai fórum résztvevõit, a megjelent önkormányzati képviselõket, polgármes-
tereket, a projekt megvalósításában résztvevõ szervezeteket, szakembereket. El-
mondta, hogy a beruházás megvalósítása a tervek szerint halad, a csatornázási
munkálatok mellett a szennyvíztisztító telep kivitelezése is megkezdõdött, amely
egy újabb mérföldkõ a tavaly óta zajló projekt életében. 
A 12 érintett agglomerációs településen, valamint Nagykanizsa-Bajcsa és
Nagykanizsa-Korpavár városrészén jelenleg is folynak a csatornaépítési munkálatok.
Az SZK Kanizsa Konzorcium, amely az ún. észak-nyugati, valamint a dél-nyugati régió
csatornahálózat bõvítését bonyolítja le, a belterületi gerincvezeték nagy részét már
elkészítette, zajlik még az építkezés Zalaszentbalázs, Bocska, Magyarszerdahely,
Magyarszentmiklós, Hosszúvölgy és Eszteregnye településeken. A kivitelezõk munká-
jának készültségi fokát jól mutatja ezeken a területeken, hogy a szerzõdésben vállalt
43 km gerincvezetékbõl mostanáig 41 kilométernyit, az 57 km nyomóvezetékbõl mint-
egy 45 kilométernyit már lefektettek, és a vállalt házi bekötések 91%-át is elkészítették. 
A nagykanizsai Szabadhegy, valamint a belváros csatornahálózatának bõvítését, re-
konstrukcióját végzõ S-E Nagykanizsa Konzorcium a munkák nagy részét már elvé-
gezte, a házi bekötések többségét kialakította. Ezidáig közel 2 km nyomóvezeték és 14
km gravitációs vezeték készült el. Avárosban mindazonáltal akad még tennivaló: az épí-
tési munkák tervezett határideje – beleértve a szennyvíztisztítóét is – 2013. június. 
A projekt a Nagykanizsa és térsége szennyvíz-elvezetési agglomeráció még ellá-
tatlan területeit fedi le, amelyek közé a város még csatornázatlan területei, valamint
a környezõ települések, Bocska, Eszteregnye, Fityeház, Fûzvölgy, Homokkomárom,
Hosszúvölgy, Magyarszerdahely, Magyarszentmiklós, Rigyác, Semjénháza, Szepet-
nek és Zalaszentbalázs tartoznak. A beruházás tervezett összköltsége – a szenny-
víztisztító-telep fejlesztésével együtt – nettó 11,1 milliárd forint.
Cseresnyés Péter, a térség országgyûlési képviselõje, Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Polgármestere beszédében kiemelte, hogy a város életében jelenleg nagyon fontos
munka zajlik, amely számos forgalomkorlátozással és útlezárással jár, köszöni a lakos-
ság türelmét, és hogy a mindennapi életüket nehezítõ akadályokat tolerálják. Hozzátet-
te, közös érdekünk, hogy ez a beruházás 2014-re a tervek szerint befejezõdjön.
A fórumon Szerdahelyi Noémi, az UTB Envirotec Zrt. vezetõ tervezõje mutatta
be a szennyvíztelep fejlesztésének részleteit, amely megfelelnek a modern kor el-
várásainak, és a megépülõ csatornahálózat végállomásaként elõsegíti a korsze-
rû, környezettudatos szennyvízgazdálkodást.
A nagykanizsai szennyvíztelepen megvalósuló beruházás célja, hogy a meglévõ te-
lep folyamatos üzemelés mellett technológiai fejlesztéssel alkalmassá váljon a na-
gyobb hatásfokú, tápanyag-eltávolítást is megvalósító biológiai tisztításra, a
keletkezõ fölösiszap kezelésére, korszerû és gazdaságos iszapkezelési eljárás meg-
valósításával, amellyel lehetõség nyílik biogáz hasznosításra és komposztálásra. 
A meghívottak Sánta Zoltán telepvezetõ irányításával bejárták a munkaterületet,
és betekintést nyertek a jelenleg zajló kivitelezési munkálatokba.
A kivitelezést a közbeszerzési eljáráson nyertes ESZ-2011 Nagykanizsa Konzorcium
végzi nettó 2.892.000.000 forintért. A Konzorcium vezetõje az EuroAszfalt Kft., a kon-
zorcium tagja a Szabadics Közmû és Mélyépítõ Zrt. A szerzõdésnek része egy új ke-
zelõépület, gépjármûtároló és raktár építése is, továbbá a meglévõ üzemviteli épüle-
tet laborrá alakítása, valamint a meglévõ garázsépület felújítása. A beruházást köve-
tõen az új telep naponta 21 250 m2 szennyvíz megtisztítására lesz képes.
A szennyvíztisztító telepre a Nagykanizsa és térsége szennyvíz-elvezetési agglo-
meráció csatornahálózattal már rendelkezõ településeirõl (Nagykanizsa,
Nagyrécse, Pogányszentpéter, Iharosberény, Iharos, Inke), valamint a projekt ke-
retében újonnan ellátandó 12 településrõl érkezik a szennyvíz. Így a telepen
összesen18 település szennyvízét kezeli majd az üzemeltetõ, az érintett önkor-
mányzatok 100%-os tulajdonában lévõ Délzalai Víz-és Csatornamû Zrt.
A fejlesztés fontos célja, hogy a jövõben a szennyvíztelepen keletkezõ fölösisza-
pot korszerû és gazdaságos módon lehessen kezelni, csökkentve a környezet ter-
helését. A beruházás eredményeképpen a befogadó felszíni víz – a Dencsár árok
– és közvetve a Principális csatorna vízminõségi állapota javul.
További információ: Csabai Anna (06-30-569-7371)

Nagykanizsai Regionális 
Szennyvíztársulás
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
www.kanizsacsatorna.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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