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Felújítják a Zárda utcai kollégiumot
PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS!
A KanizsaTISZK pályázatot
hirdet a Nagykanizsa középiskoláiban tanuló diákok részére valamely magyar feltaláló
Magyarországon megvalósított találmányának, újításának infokommunikációs technológiával történõ bemutatására.

Mire figyelj?
Pályázatod tartalmi helyességére, kreativitásra, a megjelenítés esztétikájára és minõségére.

Kik indulhatnak?
Egyénileg vagy maximum
három fõs csapatba szervezõdve adhattok be pályázatot.

Hogyan kell
nevezned?
A pályamunkát multimédiás alkalmazással kell elkészíteni,
melynek terjedelme maximum
10 perc, CD-re vagy DVD-re kiírva.

Hova kell
küldened?
A jeligével ellátott pályázatodat
postán, vagy személyesen adhatod le: KanizsaTISZK Nonprofit
Kft. Nagykanizsa, Erdész u. 30.

Beadás határideje:
2011. március 31. 12.00 óra

Mi lesz a díjazás?
Az elsõ három helyezett értékes jutalomban részesül, valamint lehetõséget kap pályamûvének nyilvános bemutatására.

Eredményhirdetés:
2011. április 07.

További információ:
Tel.: 93/ 510-251, e-mail:
titkarsag@kanizsatiszk.hu,
www.kanizsatiszk.hu

Egyetlen napirendi pont szerepelt a keddre összehívott soron
kívüli közgyûlés meghívójában.
A Kanizsa Felsõoktatásáért Alapítvány számára 2009-ben nyújtott húszmillió forintos támogatás elszámolásának határidejét
kellett módosítania a testületnek.
Az alapítvány a fejlesztési célú
támogatást a kezelésében lévõ
Zárda utca 20. szám alatti Kollégium épületének korszerûsítésére, a
KEOP – „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás
hasznosítással” – pályázati önrészként használja fel. A Felsõoktatásért Alapítvány a támogatás fel-

használásának határidejét 2011.
december 31-re, az elszámolás határidejét 2012. január 31-re kérte
módosítani azzal az indokkal,
hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia
Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott „Nagykanizsa, Zárda utcai kollégium épület energiahatékonyság fokozása”
címû pályázatukat az Energia Központ Nonprofit Kft. harmincmillió
forint összegû támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatás folyósításának elõfeltétele azonban a
Kanizsa Felsõoktatásáért Alapítvány és a Környezet és Energia
Operatív Program Irányító Hatósága képviseletében eljáró EK Kft. –

Energia Központ Nonprofit Kft.,
mint közremûködõ szervezet közötti támogatási szerzõdés megkötése. Az alapítvány az elõfeltételek
határidõre történõ teljesítésének
elmulasztása esetén elesik a támogatástól. A kollégium felújítását –
hõszigetelését, napkollektorok elhelyezését, kazáncserét –, a tervek
szerint az õszi tanévkezdésig befejezik.
A támogatási szerzõdés módosításának elfogadása után a városatyák még nem álltak fel az asztaltól, munkaértekezlettel, a 2011. évi
költségvetés megvitatásával folytatódott a közgyûlés.
B.E.

Illúziók nélkül, felelõsséggel
A kommunizmus áldozataira
emlékezik a Nagykanizsai Polgári
Egyesület emléknapjukon, február 25-én, pénteken 17 órakor a
könyvtárban.
Idén kiemelten arra a mintegy 150
ezer amerikai katonára, akik életüket
vagy épségüket adták, hogy feltartóztassák Koreában a kommunista terjeszkedést. Az e napig a könyvtárban megtekinthetõ Nem haltak hiába: Korea,
1950-53 kamara kiállításhoz középiskolás vetélkedõ kapcsolódott, melynek
eredményhirdetésére a megemlékezés
keretében kerül sor. A díjakat átadja
Evan G. Roelofs ezredes, az Egyesült
Államok budapesti nagykövetségének
légügyi attaséja. Köszöntõt mond:
Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ, városunk polgármestere.
Innen nem lehet tovább passzolni
– a kártyából vett kifejezéssel: The

Buck Stops Here feliratú, a Fehér
Ház ovális irodájának íróasztalára
helyezett kis táblával emlékeztette
magát Harry Truman elnök arra, övé
a végsõ döntések felelõssége. És ez
a józan, lelkiismeretes ember nem is
riadt vissza a feladattól. A róla elnevezett Truman-doktrína fogalmazta
meg a két létforma, a demokrácia és
a diktatúra, a szabad világ és az önkényuralom lényegükbõl fakadó ellentétét. A kommunista agresszió
feltartóztatása – mint 1950-53 között Koreában – komoly áldozatokat
követelt az amerikai társadalomtól.
– Csak saját eredményeiben és jövõjében száz százalékig biztos társadalom tudta összpontosítani lelkesedését és erõforrásait erre a mérhetetlenül nehéz szerepre. Hiszen bizonytalan, akkor még be nem látható idõtartamra szállt szembe a szovjet elnyomással egy olyan óriási térség-

Hagyományaikhoz híven
Február 10-én a felsõtemplomban szentmise keretein belül emlékeztek meg az 1945. február 11-ei,
a budai várból való kitörés napjáról a Nagykanizsaiak a Nemzetért
Hagyományõrzõ Egyesület tagjai.
Másnap este a templom mögött a
Doni hõsök emlékmûvénél gyertyagyújtással folytatódott a megemlékezés, tudtuk meg Ladányi Istvánnétól,
az egyesület szóvivõjétõl. Az egyesület fennállása óta hagyományosan
minden évben megemlékeznek – az

óvatos becslések szerint is – minimálisan negyvenezer hõs várvédõ áldozatról, mondta Ladányiné, akiket a
várat bekerítõ, vérgõzös szovjet horda mészárolt le. A rendszerváltás után
húsz évvel már széles körben illik
tudnunk, hogy az áldozatok között
nagy számban voltak civilek, egyházi személyek: papok, szerzetesek,
apácák is. „Nem értjük, mi ez a nagy
hallgatás még mindig, bár örvendetes, hogy Budán, a II. kerület fideszes
polgármestere tartott egy megemlékezést. A polgármesterhez hasonlóan

ben, mely a legkülönbözõbb kultúrákat foglalja magában Ázsiában, a
Közel-Keleten és Európában. – méltatja a feltartóztatás politikájának
hátországát Henry Kissinger Diplomácia címû mûvében. Mint ismeretes, a magyar jogtulajdonos, a
Panem kiadó szíves hozzájárulásával vehette igénybe a Nagykanizsai
Polgári Egyesület a koreai háborúról
készült kiállításához és középiskolás
vetélkedõjéhez ezt az izgalmas és élvezetes, bizony nem soványka
könyvet. Az egyesület immár 10. alkalommal emlékezik a kommunizmus áldozataira – negyedszerre a
középiskolások, a ’90 után születettek bevonásával. Valamennyi alkalommal a Fidesz országgyûlési képviselõjének, Cseresnyés Péternek
hathatós támogatásával.
K.H.
Boros Péter, egykori miniszterelnök is
fejet hajtott az áldozatok emléke
elõtt” – tette hozzá a szóvivõ. Kifogásolta, hogy városunkban a mai napig
sincs emlékmûve a második világháború áldozatainak. „A városi temetõben van ugyan egy holokauszt emlékmû, amely a fasizmus áldozatainak
állít emléket, de ott mégsem emlékezhetünk egy másik világrontó eszme
keresztény áldozataira.” Mint rögzítette, a kitörõk szellemiségét, hõsiességét tisztelnünk kell, mert azt vallották: „Inkább legyünk hõsök egy pillanatig, mint rabszolgák egy életen át!”
.
Cz.Cs

