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Kanizsa – Koncert
– Egy az Isten, egy a Nemzet,
a mai koncert és egyben egy dalotok címe is. Az állítás elsõ részével nem szállnék vitába, de
ami a nemzet egységét illeti, kétségeim vannak…
– Az Isten egy nemzetet teremtett. Az, hogy egy nemzetet megosztanak, arról nem az Isten tehet
és kedvét sem leli benne. Az is lehetséges, hogy a megosztókat nem
is Õ teremtette. Én a nemzet alatt
a Szent Korona országának egységét értem, a székelyekkel, já-

Kárpátia: Egy az Isten...
„Mi a magunk módján harcolunk a drogozás,
a másság és mindenféle liberális
szokkal, kunokkal, palócokkal, teeltévelyedés ellen.”
Egy az Isten, egy a Nemzet
címmel az Ossián, a Kárpátia és
a Lord együttes koncertet adott
péntek este a nagykanizsai
MÁV NTE Sportcsarnokban. A
teltházas, késõ éjszakába nyúló
koncert szünetében a Kárpátia
együttes vezetõjével, énekesével, Petrás Jánossal beszélgettünk.

hát mindenkivel, aki a történelmi
Nagy-Magyarországhoz tartozik.
– Dalaitokban többször említitek, vesszen Trianon! Ez lenne
ma a magyarság legégetõbb problémája, nincs ennél nagyobb baj?
– Nincs! Minden bajnak ez a
gyökere. A jelenlegi országvesztésnek is ott az eredõje. Ami meg jelenleg folyik, az maga a tragédia.
Nagyon felgyorsult az ország
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kiárusítása. Egy biztos, annak nem
lesz sehol sem maradása, békéje,
aki egy nemzetet így megnyomorít.
– Két szám között említést tettetek a nagy vihart kavart Magyar
Gárdáról, mi a véleményed róluk?
– Minden olyan kezdeményezés hasznos az országnak, amely
egy nemzet felemelkedését, épülését szolgálja. Nekem személyes
ismerõseim is vannak ott. Semmi
kétségem a jó szándékukat illetõen. Azok, akiknek a gárda létezése csípi a szemét, nem az ország érdekeit szolgálják. Sõt.
– Az egyik számotokban egy
eskü volt hallható…
– Ez egy elsõ világháborús katonai eskü részlete, amelynek manapság is érvényesnek kellene
lenni. Mondom ezt a nagy esküszegések idején. Gondoljunk bele,
a mai parlamentben mindenki letette az esküt.
– A több ezres közönség vevõ a
szövegeitekre.
Identitástudatot
akartok adni nekik?
– Nem errõl van szó. Mi csak a
kezdõ lépést adjuk meg, hogy jobban eligazodjanak a rájuk zúduló
álságos információk között. Nagyon fontos lenne a továbbiakban

a család szerepe. Úgy gondolom
ismert problémát érintettem, hiszen a legkisebb közösség, a család ellen is megindult a hadjárat.
Mi a magunk módján harcolunk a
drogozás, a másság és mindenféle
liberális eltévelyedés ellen.
– Milyen terveitek vannak a jövõt illetõen?
– Hatodik nagylemezünk bemutató koncert sorozata után, jövõre
már nem vállalunk évi száz koncertnél többet, de ugyanúgy járjuk
Nagy-Magyarország területét.
– Az elcsatolt országrészeken
milyen a zenekar fogadtatása?
Nem volt a szövegek miatt problémátok?
– Nem. Nagyon jó a fogadtatás.
Bár a propaganda gyakran azzal
vádol bennünket, hogy mi eljövünk,
a közönség meg ott marad. Lenne
tudomásunk arról, ha valakinek a
koncert után bántódása esne.
– És mi a helyzet az itthoni hatalommal?
– Kénytelek vagyunk tudomást
venni a hatalomról, ahogy a hatalom is kénytelen tudomást venni
rólunk. Ki-ki munkálkodik a másik ellen.
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A rehabilitáció tehát elengedhetetlenné vált, ezért az akkori önkormányzat pályázatot nyújtott be
a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív Fejlesztési Programra, aminek eredményeként
mintegy 666.028.480 forinttal támogatta a projektet az Európai
Unió. A projekthez 137.237.667
forintot biztosított a kormány,
míg a saját erõ 88.807.350 forintra rúgott, amelybõl csaknem 35,5
millió forint volt az önkormányzati tõke, a többi pedig a Belügyminisztérium EU-Önerõ Alap támogatása volt.
A kivitelezést meghívásos közbeszerzési eljárás keretében a
Szabadics Közmû- és Mélyépítõ
Kft. nyerte el. A munkálatok során tizennyolc épületet bontottak
el, 26000 négyzetméternyi bazaltbeton térburkolatot szedtek fel, s
daráltak le törmelékesre.
(folytatás a 2. oldalon)
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Ciklusokon átívelve

Átadták a Thury-vvárosrészt

Czene Csaba

Fotó: Horváth Attila
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Cseresnyés Péter alpolgármester, Marton István polgármester és Szabadics Zoltán elnök-vezérigazgató

Ünnepélyes körülmények között átadták az egykori Thúrylaktanya helyén kialakított új
városrészt, amely – természetesen – továbbra is a legendás
várkapitány nevét viseli majd.

A Thúry György laktanya 2002.
novemberében került a város tulajdonába, a területen lévõ épületek akkorra már jelentõsen amortizálódtak.
Bár a laktanya kiürítésekor még
használhatók voltak a közmûvek, az

idõ múlásával nagy részük tönkrement, s amúgy sem feleltek már meg
az érvényben lévõ mûszaki elõírásoknak, így a rendszert abban a formájában semmiképpen nem lehetett
csatlakoztatni a városi hálózathoz.

Helyreigazítás
A 2007. február 8-i lapszámunkban a „Perre mentek” címû újságcikkben valótlanul állítottuk, hogy a Litter Nándor,
Röst János, dr. Kelemen Marcell nevével fémjelzett önkormányzati ciklusban a polgármesteri hivatal, illetve a képviselõ-testület által hozott határozatok, vagy más miatt indult
perekben az önkormányzat pervesztéseiért, az önkormányzatot ért károkért dr. Kelemen
Marcell felelõs. Valótlan következtetés levonását lehetõvé tevõ módon utaltunk arra, hogy a
jegyzõ, mint a „törvényesség
õre” ne látta volna el a jegyzõi
minõségébõl következõ feladatait. A valóság ezzel szemben
az, hogy dr. Kelemen Marcell
jegyzõ az önkormányzat pervesztéseiért, az önkormányzatot ért károkért nem felel és ellátta jegyzõi feladatait.
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Kanizsa – A mi ügyeink

(folytatás a címlapról)
Szükség volt lõszermentesítésre
is, valamint a földbe süllyesztett
üzemanyagtartályok kiemelésére,
a környezõ, üzemanyaggal szenynyezett talaj eltávolítására, elszállítására. Kiépítették az ivóvíz- a
csapadékvíz-elvezetõ és a szennyvízcsatorna-hálózatot, valamint út
és kerékpárút épült – az eredeti
tervekhez
képest
kevesebb,
ugyanis közben kiderült, hogy a
projekt csak részben finanszírozható az uniós forrásokból, így
tervmódosításra volt szükség, amit
elsõsorban az úthálózat bánt.
A kivitelezõ végezte a parkosítást is, mintegy hatvanezer négyzetméteren füvesített, és több
száz cserjét ültetett el.
Az avatáson Marton István
polgármester és Cseresnyés Péter
alpolgármester is a beruházás
kapcsán kibontakozó összefogást
méltatta.
– A mai napon egy hosszú idõszak végére kerül pont – mondta
Marton István polgármester. – A
mintegy negyven hektáros területre a VÁTI Kht. már 2000-ben
részletes szabályozási tervet készített, azaz a laktanya rehabilitációja még a harmadik önkormányzat idején indult, s most már
az ötödik regnál. A szabályozási
terv szerint a régi sportpályák
helyén lakóterületeket kell kialakítani, a keleti szektorban pedig
ipari, gazdasági terület lett kijelölve. A kettõ között közpark készült. Ennek egyik eleme a nyugatról kelet felé haladó kerékpárút, s a terület keleti részére képzelték el a szakemberek a majdani sportcsarnokot. Mindannyiunk
nevében köszönöm azok munkáját, akik bármilyen módon hozzájárultak egy régi álom megvalósulásához.
Cseresnyés Péter beszédében
azt mondta, senki nem sajátíthatja ki magának az eredményeket,
hiszen azokat egy közösség érte
el. Egyúttal a város nevében szintén megköszönte mindazok munkáját, akik részt vettek a projekt
megvalósításában.
Ezt követõen a kivitelezõ cég
elnök-vezérigazgatója, Szabadics
Zoltán készre jelentette a beruházást, végül sor került az ünnepélyes szalagátvágásra.
A ceremónia a Medgyaszay Házban folytatódott az elvégzett munkálatok részletes ismertetésével.
H.A.
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Neve napján avatják

Fotó: Horváth Attila

32.qxd

Miklósfán hamarosan elhelyezik a már egy éve elkészült
Szent Miklós szobrot – tudtuk
meg Karádi Ferenctõl, a városrész önkormányzati képviselõjétõl.
– A szobrot Csávás Csaba faragta, a munkálatokat a Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesü-

let finanszírozta – mondta Karádi
Ferenc. – Az alkotás tavaly nyárra készült el, s hogy azóta miért
nem került a helyére, azt pontosan magam sem tudom, de úgy
vélem, hogy akik kitalálták a szoborállítást, nem mérték fel kellõen, hogy ennek komoly talapzat
kell, ha pedig közterületre kerül,
akkor valamiféle engedélyeztetésre is szükség van. Azt hiszem, maga a szoborállítás volt az elsõ
gondolat, arról pedig valóban
mindenki megfeledkezett, hogy ez
némi procedúrával is jár.
Karádi Ferenc azt mondta, várhatóan december hatodikán, Miklós napján helyezik ki a csaknem
két és fél méter magas szobrot,
méghozzá a Kápolna tér és a Bem
József utca sarkára. A munkálatokat a városrészben mûködõ lokálpatrióta szervezetek tagjai végzik
majd.
A képviselõvel körzete más jel-

legû problémáiról is váltottunk
szót. Karádi Ferenc kérdésünkre
elmondta, a közvilágítás rekonstrukciós programjának elõkészítése során kérte, hogy a városba vezetõ kerékpárút, amely egyúttal
gyalogos közlekedésre is szolgál,
teljes hosszában kapjon közvilágítást, s hasonló problémára hívta
fel a figyelmet a Gárdonyi utcai
buszforduló és a Sörgyár utca
kapcsán is. A városatya szintén az
önkormányzat felhívására tolmácsolta a ligetvárosi iparterület
dolgozóinak kérését, miszerint a
Ligetvárosig közlekedõ autóbuszjáratok a jövõben a Miklósfa utca
végén forduljanak meg, ahol
ezért egy autóbusz-forduló kialakítására is szükség van.
Horváth Attila

Séták
Szalagvágás és rongálás a város
múltjában

Már a környéken lakók és a
vandálok is birtokba vették
Nagykanizsa legfiatalabb városrészét, egyesek szemétlerakónak használják, erõs emberek pedig kihúzkodják az elültetett fák mellé letûzött karókat, széttördelik a fákat.

Szabó Attila, a kivitelezõ
Szabadics Zrt. építésvezetõje elmondta, a volt Thúry-laktanya rehabilitációja során a szemétgyûjtés sok munkát adott a szakembereknek. A területen ugyanis újra,
meg újra megjelennek a szemétkupacok, ismeretlen személyek
szemétlerakónak nézik a leendõ
városrészt és folyamatosan hordják ide a kommunális hulladékot.
A kivitelezõ több alkalommal is
jelezte a történteket a Közterületfelügyelet és a rendõrség számára, s bár a hatóságok a maguk részérõl mindent megtesznek, változás mégsem tapasztalható.
Amióta a kerítést elbontották, a

terület több pontján is megjelent
a lakossági szemét.
– Az úthálózat gyakorlatilag
teljesen bejárható, és ezt meg
is teszik a környéken lakók, annak ellenére, hogy a behajtást
tiltó táblákat kihelyeztük –
mondja Szabó Attila. – A rendõrök gyakran megjelennek itt,
és komoly bírságokat szabnak
ki a területen felbukkanó autósokra. De van itt más probléma
is: az U1-es út (ez köti össze a
keleti városrészt a Kaposvári
úttal) mindkét oldalán törökmogyoró-csemetéket ültettünk,
minden egyes fát három karóval öveztünk. A karókat illetéktelenek kihúzkodják, a csemetékbõl pedig többet derékban
kettétörtek.
A szakemberek szerint a nagyobb károk elkerülése érdekében mihamarabb meg kell oldani
a Thúry-városrész õrzését.

A szeptemberi Városi Séták
elsõ két állomásaként a Várostörténeti mozaikok címû gyûjteményt gondozó Czupi Kiadó a
Csengery út 86. alá, az egykori
Kávégyárhoz, illetve a Deák
térre szervezte találkozóit. Az
érdeklõdõk két-kétórás séta keretében Kunics Zsuzsa és
Tarnóczky Attila szerzõpárossal
közösen barangolhatták be a városrészeket úgy, hogy közben
élõszóban szerezhettek ismereteket az útba esõ neves kanizsai
épületek történetérõl. A sorozat
záró részét szeptember 25-én,
kedden tartják 16 órától. A Kanizsa történetével megismerkedni és sétálni vágyók ezúttal
is a Deák térrõl indulnak körútjukra a két helytörténettel
foglalkozó szakemberrel.

H.A.

P.L.
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Nagyon
belekezdtek.
A
Kiskanizsai Sáskák csapata a megyei másodosztályban a szép sorozat kellõs közepén áll, hiszen a felnõtt, a tartalék- és a serdülõcsapat is
pontveszteség nélkül áll a tabella
élén. A nagyok a legutóbbi fordulóban Páka csapatát gyõzték le 2-1-re,
s állnak az elsõ helyen öt nyert
meccsel, 19-4-es gólkülönbséggel.
A tartalékoknál és a serdülõknél
nyáron annyi változás történt, hogy
mindkét gárda edzéseit Magyar Antal irányítja, s játékosai eddig még
nem ízleltették meg vele a pontvesztés keserûségét. Ez annyit tesz, hogy
a kicsiknél a Sáskák a Zalaapátit 43-ra, Tótszentmártont 12-1-re, míg
Zalaszentbalázst 10-0-ra gyõzték le.
A tartalékoknál eddig Zalaszabar
(10-1), Tófej (5-0), Lovászi (12-0),
Molnári (8-0) és Páka (2-0) látta kárát a kiskanizsaiakkal vívott mérkõzésnek. Ugyan még messze a szezon vége, de többen már hármas
bajnoki címrõl beszélnek a meccseit
továbbra is a Bányász-pályán játszó
Sáskákkal kapcsolatban.
Gyõzelemmel
hangoltak.
Keszthely II. – Avantgard Kanizsa
NFE 0:6 (0-3). Keszthely, 50
nézõ. Játékvezetõ: Nagy T. Góllövõk: Kanizsai D. (2), Somogyi Zs.
(2), Vitykó A., Uber N. A megyei
nõi nagypályás labdarúgó bajnokságban a Keszthelyen vendégeskedõ kanizsaiak megérdemelt gyõzelmet arattak. A siker remek felvezetõje lehet az Avantgard elsõ hazai
mérkõzésének, melyen a tavalyi
bajnok Kertvárosi LSC-t fogadják
szeptember 23-án vasárnap 10 órától a miklósfai futball-pályán.
Nyugaton a helyzet változatlan: döntõsök… A Nagykanizsa
Ants baseball-csapata gyakorlatilag hozta a kötelezõt, vagyis a
bajnoki elõdöntõben a Jánossomorja Rascals együttesét legyõzve bejutott a fináléba. A három
nyert mérkõzésig tartó meccs-sorozat elsõ két hazai összecsapását
biztosan nyerte hazai pályán a kanizsai alakulat, így csupán a
Gyõr-Moson-Sopron
megyei
helyszínen még egy strigulát kellett behúzni. Nos, ez sikerült is,
hiszen végül Hajdu Lászlóék 5:2vel nyertek, így 2004 után ismét
bekerültek a fináléba. Ugyan az
Ants csapata a hazai pontvadászatban sokáig egyeduralkodó
volt, utoljára négy esztendeje,
2003-ban nyert bajnoki címet,
akkor a Szentendre Sleepwalkers
gárdáját gyõzték le. Az ellenfél
idén is a Duna-parti együttes lesz.
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Erõt ad a hétköznapi élethez
A fogorvosi hivatása mellett
három fiú gyerkõc édesanyja,
vagyis élete igencsak tempós.
Ha ehhez hozzáadjuk, hogy
szabadidejében dr. Lubics Szilvia serényen gyûjtögeti a kilométereket – két lábon, lévén
hogy hobbiból ultrafutó, hát
akkor életében tényleg nincs
megállás. De mint mondja, ez
így van rendjén, s a napokban
egyik nagy álma teljesült, amikor a hollandiai Winschoten városkájában indulhatott a 100
km-es EB-n és egyben Világ
Kupán, pedig…
– Tulajdonképpen az orvosi
egyetem
befejezéséig
antisportoló voltam, ha szabad ezzel a
kifejezéssel élnem – kezdte a jászsági származású doktornõ. – A pécsi évek után aztán Zalaegerszegre kerültem, ahol már belekóstoltam az aerobikozásba, majd az
életem úgy alakult, hogy nagykanizsai lettem. Ebbõl persze, még
nem következik, hogy ultrafutó
lesz valaki, de második gyermekem születése után már vettem
magamnak a fáradságot, s elkezdtem kocogni. Ez olyan jól ment,
hogy néhány hét alatt már egyhuzamban letudtam 14 km-t, s elõször 2004-ben már a fél-maratonit is lefutottam.
– Gondolom ebbõl, még nem
következik, hogy valaki az igazán
nagy távok rabjává válik…
– Természetesen nem, s igazi
komolysággal talán négy éve csinálom a futást, illetve ultrafutóként egy éve ûzöm a sportot. Az
országos versenyeken ugyanakkor nem csupán kijelölt hosszúságú távokon lehet indulni, hiszen
van, amikor 6-12-24 vagy éppen
48 órás idõlimitet határoznak

meg, s az a döntõ, ki mennyit bír
ezalatt teljesíteni.
– Mégis, mi a döntõ tényezõ
abban, hogy valaki hosszú távon
bírja az iramot?
– Olyan edzésmunkát kell végezni, ami az állóképességet fejleszti, s szoktatni kell az izmokat,
csontokat, izületeket az ilyen fokú
terheléshez, mivel csak így képesek alkalmazkodni a nagy igénybevételhez. Amúgy azon, hogy
mennyit bír a láb, talán ha
harminc százalék múlik, a többi a
fej és a gyomor kérdése. Ami pedig az edzéstávokat illeti, havonta
350-400 kilométert szoktam lefutni, mindezt persze amatõrként,
vagyis a hivatásom mellett a családommal is foglalkozva.
– S miként került a képbe a
hollandiai világverseny?
– Mint már említettem, egy éve
vetõdött fel komolyabban, hogy
ezt a 100 km-es versenyt érdemes
lenne megcéloznom, majd idén
tavasszal a veszprémi hat órás,
valamint a sárvári tizenkét órás
távon is gyõztem, amelyek tovább
erõsítették az elhatározást.
– Aztán hipp-hopp, le is lett
tudva a 100 kilométer?
– Ez azért nem volt ilyen egyszerû, már csupán azért sem, hiszen a távot 9:40:23 óra alatt sikerült teljesítenem. Ez egyébként
jobb idõ volt annál, mint amire
számítottam, de a hatvanöt-hetven kilométer között jelentkezett
egy olyan fokú holtpont, ami nálam még soha nem fordult elõ.
Akkor tényleg feje tetejére állt a
világ, s valóban beugrott, na most
eddig és ne tovább. Amit lehetett,
mindent be kellett vetni, hogy
folytatni tudjam, majd a kritikus
idõszak lezárulta után már nem
volt semmi probléma.

Ezúttal „Horvátban” készültek
Az elmúlt hétvégén a horvátországi Virje városában rendezett
nemzetközi felkészülési kupán
vett részt a KKK DKG-EAST
férfi kosárlabda-csapata három
horvát II. ligás horvát csapat társaságában. A kanizsaiak az elsõ
mérkõzésüket végig vezetve
nyerték meg a Djurdjevac csapata
ellen, majd a késõ esti döntõben a
hazai Podravac Virje csapatával
küzdöttek. Jó színvonalú mérkõzésen a vendégek ugyan kezdet-

ben vezettek, de a hazaiak idõvel
kihasználták megingásainkat és
átvették az irányítást. Ekkor még
nem volt veszve semmi, de az
utolsó negyedben egy kétperces
rövidzárlat elegendõ volt a vendéglátóknak ahhoz, hogy eldöntsék a mérkõzést az addigra elfáradó kanizsaiak ellen. A KKK
eredményei:
Kanizsa KK DKG-EAST –
Durdevac 68 - 61 (18-15, 2013, 15-15, 15-18.)

– Milyen környezetben futottak?
– Alapvetõen ilyenkor meditatív
állapotban vagyunk, de természetesen azt nagyon jó érzés volt hallani, hogy a 10 kilométer hosszú
körön bonyolított versenyen a
szurkolók sok esetben nevén szólítva a futót drukkoltak. Megadták
a körítést a szervezõk, hiszen az
utcákon, ahol elhaladt a mezõny,
minden fel volt díszítve, léggömbök ezrei voltak a fejünk fölött,
szóval valóban nagy élmény volt
indulni és persze célba érni.
– Milyen helyezést ért az idõeredménye?
– Az Eb-futam számításában a
nõknél 27. lettem, ez összesítésben a
86. helyet jelentette, míg a Világ
Kupa mezõnyében a nõi mezõnyben
a 44. helyet szereztem meg. Ezen túl
még a válogatottak idõeredményét
és helyezését is számolták, s a magyar nõi csapat – rajtam kívül még
két futóval – az Eb-n hatodik lett.
– További tervek?
– Most, hogy már tudom, milyen egy 100 km-es verseny, ezen
a távon szeretnék javítani, ezért a
Bécs-Budapest távon nem is nagyon gondolkodom. Emellett
nagy általánosságban azt tudom
mondani, hogy az ultrafutás a
hétköznapi életben is kiegyensúlyozottabbá tesz, mivel az ember
egy kicsit önmaga korlátjait is átlépi, s jólesõ érzés azt tudomásul
venni, hogy képes voltam rá, ami
erõt is ad a továbbiakhoz.
Itt tartottunk, amikor végszóra
jött a telefon, hogy futás a legnagyobb fiúért, hiszen nemsokára vége a karate-edzésének, s oda kell
érni érte. Egy újabb kihívás, még
ha ez nem is volt 100 kilométer…
Polgár László
Kanizsa KK DKG-EAST: Kasza
18/6, Beck 8/6, Becze 7/3, Murvai
5/3, Zsámár 16/3. Csere: Millei 3,
Fodor 9/3, Horváth, Nagy 2, Silló,
Lovas. Edzõ: Kovács Nándor
Podravac Virje – Kanizsa
KK DKG-EAST 89 - 74 (1927, 23-13, 18-20, 25-14.)
Kanizsa KK DKG-EAST: Kasza 18/3, Beck 10/3, Fodor 13/6,
Zsámár 9, Millei 7. Csere: Murvai 9, Becze 3/3, Nagy, Horváth,
Silló 3, Lovas 2.
P.L.
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GYÉKÉNYESEN az „A”
szektorban, közvetlenül a
vízparton kétszintes (40 m2
szintenként) nyaraló eladó.
Érd.: 30/227-3294
Belvárosban 800 m -es építési terület eladó. Érd.: 30/227-3294 (6040K)
Platánsoron kétszobás, II. emeleti,
szép állapotú lakás eladó. Érd.: 30/4486072 (6086K)
Nk-án, nyugodt környezetben 87+25
m2-es lakás beépíthetõ tetõtérrel, kerttel,
garázzsal, pincével, teljesen felújítottan
eladó azonnali beköltözéssel. Kisebb
lakást beszámítok. Érd.: 20/9616-404
(6077K)
Nk-án a Deák tér 10. szám alatt tetõtéri, azonnal beköltözhetõ, új, 46 m2-es +
galériás, turbókazános, kétszobás lakás
9,99 millióért eladó, akár önrész nélkül
is. Érd.: 30/901-9013 (6078K)
Elcserélném nagykanizsai, 44 m2-es,
földszinti, 1,5 szobás, felújított, egyedi
2
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fûtéses, önkormányzati lakásomat egyszobás, önkormányzatira. Érd.: 30/9587390, 93/322-537 (6092K)
Elcserélném nagykanizsai, belvárosi
42 m2-es, félkomfortos, udvari, önkormányzati lakásomat nagyobb önkormányzatira értékegyeztetéssel. Érd.: 93322-537 (6093K)

JÁRMÛ
Opel Agila 3 éves, 22.000 km-rel,
haláleset miatt eladó. Érd.: 93/315-526
(6091K)

ÁLLÁS
Nk-i Keleti Étterembe gyakorlattal
rendelkezõ felszolgáló hölgyet vagy felszolgálót éves állásra felveszünk. Érd.:
20/482-4545 (6079K)

SZOLGÁLTATÁS
Idõsebbek figyelmébe! Kanizsai
ingatlanért eltartási szerzõdést kötnék!
Egy gyermeket egyedül nevelõ, dolgozó, becsületes, leinformálható nõ keresi azt az idõs nénit, aki családi harmóniára, õszinte szeretetre, törõdésre vágyik. Nehéz a megélhetés, fáradságos
a házimunka? Szolid, becsületes em-

berek levelét várom. “Együtt könynyebb” jeligére, a 8801 Nagykanizsa,
Pf.: 508-ra. (6081K)
Érettségizett fiatal hölgy bármilyen
betegségben szenvedõ személyt ápolna,
gondozna. Felbélyegzett válaszborítékot
kérek: Nagykanizsa, Pf.: 484 (6089K)
Hivatásos gépkocsivezetõ, nagy
gyakorlattal állást keres! Tel.: 30/5295647 (6094K)
Szakdolgozatok, egyéb anyagok
gépelését, számítógépes szerkesztést vállalok rövid határidõvel.
Érd.: 30/9932-534 (6090K)

VEGYES
Új állapotú, 170 literes prés eladó.
Érd.: 30/448-6072 (6082K)
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok
régi dísz és használati tárgyat, porcelánt,
képet, könyvet, régi újságokat, stb.! Érd.:
20/555-3014 (6083K)

Túra
Szeptember 23. Kanizsa
Napok - teljesítménytúra
Indulás: 7.35 autóbuszállomás
Kalmár utca
Érkezés: 17.00 autóbusz-állomás
Gyalogtúra útvonala:
10, 15 km-es gyalogos,
kerékpáros útvonal

Almaértékesítés: Gála és Elstár
fajtákból Nagykanizsa, Kisfaludy u.
2/c. szám alatt házhoz szállítással is.
Tel.:
93/312-479,
20/570-7717
(6084K)

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

INDULÓ
TANFOLYAMAINK:
 09.24-én 16 órakor hétközi
 09.29-én 8.30 órakor
hétvégi elõadásokkal
személyautó, motor
és segédmotor kategóriákban

Részletfizetés!
Diákkedvezmény!
 09.25-én 16 órakor
könnyû és nehézgépkezelõ
(alap- és típusvizsga)

Állásbörze
A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ tájékoztat minden munkalehetõség iránt érdeklõdõ személyt, hogy munkahelyeket ajánló
munkáltatók részvételével a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban
(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.) 2007. szeptember 26-án 9-12
óráig állásbörzét szervez.
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Várhatóan október végén,
november elején elhelyezhetik
a város minden idõk talán
legsikeresebb polgármesterének emléktábláját a róla elnevezett utcában. Dr. Sabján
Gyula emlékmûvének ügyét
unokája dr. Varga-Sabján
László, illetve munkásságának
kutatója, dr. Károlyi Attila karolta fel.
Dr. Sabján Gyulát Vécsey
Zsigmond halála után, 1913 novemberében választották polgármesterré.
Munkásságának
legnagyobb erénye, hogy ma is
mûködõképes városi rendeleteket alkotott. A háború után minden erejével azon fáradozott,
hogy a meginduló nagyarányú
középítkezésekhez
kölcsönt
szerezzen. A Sugár úti volt honvédlaktanyában lévõ gimnázium számára megfelelõ körülményeket biztosított az épület
átalakításával, polgármestersége alatt 1926-ban új városi bérház épült, tetõ alá került a
kiskanizsai elemi iskola és
megtörtént a közkórház részleges renoválása is. Ebben az évben épült fel az új színház,
1928-ra pedig befejezõdött a
vízvezeték-rendszer bõvítése,
majd a csatornázás. Sabján
Gyula sokat tett a város egészségügyi ellátásának fejlesztése
érdekében is, többek közt létrehozta a Stefánia Anya- és Csecsemõvédõ Intézetet. Polgármesterségének idõszakában beruházások egész sora indult el
és valósult meg, Nagykanizsa a
városi infrastruktúra új elemeivel
gyarapodott.
Hivatalát
1930. február 10-ig töltötte be.
A közelmúltban a képviselõtestület döntött arról, hogy a
kommunizmus évei alatt Terv
utcára átkeresztelt, eredetileg a
polgármester nevét viselõ utca
visszakapja régi nevét. Úgy tûnik, a több évtizedes elhallgatás után dr. Sabján Gyula életmûve kapcsán méltó megbecsülés kezd kibontakozni, hiszen hamarosan kikerülhet a
róla elnevezett utcába a volt
polgármestert ábrázoló emléktábla is.
– A dombormû gipszöntvényét
már elkészítette Móritz István,
ám a bronzba öntésre még egy
kicsit várnunk kell – mondta lapunknak dr. Károlyi Attila, aki
lelkes lokálpatriótaként karolta

3

Készül a Dr. Sabján Gyula-e
emlékmû

Fotó: Horváth Attila

32.qxd

fel többek között dr. Sabján
Gyula életmûvének, munkásságának népszerûsítését, emlékének méltó ápolását. – Ugyanis
az adományozó, dr. Varga-Sabján László, a paksi atomerõmû
személyügyi vezérigazgató-helyettese egyéb okok miatt még
nem tudta átutalni az ehhez
szükséges pénzt. Amúgy õ a volt
polgármester unokája, s amint
rendezõdik az ügy, végleges formába öntjük a szobrot, majd ünnepélyes körülmények között
felavatjuk. Reményeink szerint
ez év október végén, november
elején következhet be.
Dr. Károlyi Attila azt is
megjegyezte, hogy egy, az akkor már elhunyt polgármestert

ábrázoló festmény megfestésérõl, síremléke elkészítésérõl és
az akkoriban még csak épülõ
rendõrségi palota melletti utca

Sabján Gyuláról való elnevezésérõl már a harmincas években döntött a nagykanizsai
képviselõ-testület. Ezért a
mostani testületi határozat nem
újdonság, csupán a hetven évvel ezelõtti rendelkezések végrehajtása.
A helytörténész-jogász érdeklõdésünkre még elmondta, hogy
további céljai közt szerepel Buda Ernõ, a közelmúltban elhunyt olajipari mérnök zalaegerszegi szobra nagykanizsai
másolatának elhelyezése, a
bakónaki mártírok emlékmûvének
újjáépítése,
valamint
Krátky István polgármester
szobrának elkészítése.
Horváth Attila

32.qxd
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Új-Z
Zrínyivár életre kel
Elsõ alkalommal, hagyományteremtõ szándékkal rendezik meg szeptember harmincadikán az Õrtilos és Belezna
közti Szentmihályhegyen az ÚjZrínyivár Várjátékot és Kulturális Bemutatót. A rendezvény
folytatása, vagy inkább betetõzése azoknak az ásatásoknak,
amelyek révén bebizonyosodott,
hogy valóban itt állt a Zrínyi
Miklós által építtetett palánkvár, ami élénk tiltakozást váltott
ki a Habsburg-udvarból.
A kutatások még 1996-ban indultak, amikor a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem munkatársai felvették a kapcsolatot Belezna önkormányzatával. A tárgyalások eredményesek voltak, közös szándéknyilatkozatok születtek arra vonatkozóan,
hogy ki, milyen feladatokat vállal
magára a kutatások során.

– A végcélunk az, hogy emlékhellyé minõsíttessük a Szent Mihály-hegy lábánál lévõ területet –
mondta lapunknak Papp Ferenc
alezredes, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem humánpolitikai osztályának fõelõadója, az
ásatások irányítója. – Az ehhez
szükséges lépések meg is történtek, mind horvát, mind magyar oldalon egy-egy szép emlékmû tanúskodik arról, hogy 1661. és
1664. között ezen a helyen állt ÚjZrínyivár. Magyarországon 2003ban egy nagyon szép ünnepség
keretében fel is avattuk ezt az emlékhelyet. Három éve úgynevezett
Zrínyi-táborokat szervezünk ide
az egyetem hadtörténeti tanszékének hallgatói részére, a Zala, illetve Somogy Megyei Múzeumok
Igazgatósága és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakembereinek bevonásával. Velük próbál-
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kozunk valamiféle részleges feltárással, s az elmúlt két évben több,
mint kétszáz tárgyi emléket találtunk itt. Ezek többsége korabeli
puskagolyó, amelyek egy része arról tanúskodik, hogy csak úgy
vaktában lõtték ki, másik részérõl
viszont nagyon pontosan megállapítható, hogy mibe csapódott,
csontba, avagy páncélba. Kutatásainkkal sikerült bizonyítanunk
azt, amit dr. Vándor László, a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága vezetõje már a hetvenes években sejtett, hogy itt, a hegyen állt
Új-Zrínyivár, amelybõl több alkalommal sikerrel verték vissza a török támadásokat.
Igaz, nem volt egyszerû idáig
eljutni, ugyanis az ötvenes években megbolygatták a területet, s a
térségben egy hatalmas erõdrendszert alakítottak ki Jugoszláviával
szemben. Futóárkok készültek,
rengeteg földet mozgattak meg,
ami nem kedvezett a maradványoknak. Ennek ellenére a szak-

F õ i s k o l a i k é p z é s a C K Ö -n
nél

Jó gazda
az NKTT

Fõiskolai képzést indít szeptember huszonnegyedikétõl a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Teleki László, a CKÖ
elnöke lapunknak elmondta,
hogy a megnövekedett feladatok ellátására terveik között
szerepel a Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi Ház
tetõtér-beépítése is.
– Több, mint három éve vetõdött
fel az ötlet, hogy a már meglévõ oktatási rendszerünk teljessé válhatna,
ha a CKÖ égisze alatt valamilyen
diplomához is juthatnának a nemcsak roma fiatalok – mondta Teleki
László. – Megkerestük az ügyben a
Pannon Egyetem nagykanizsai képzési helyének oktatási igazgatóját,
Birkner Zoltánt, s arra kértük, segítsen, hogy a Veszprémi Egyetemmel közösen elindítsuk egy ilyen
képzés akkreditációját. Õ örömmel
segített, elindította az akkreditációs
folyamatot, ám ezt követõen sajnos,
két év sem volt elég arra, hogy a
képzés valóban mûködõképes legyen. Ekkor úgy döntöttünk, felvesszük a kapcsolatot a Pécsi Tudományegyetemmel is, s cirka másfélkét hónapnyi egyeztetés után eljutottunk oda, hogy az egyetem kihelyezett képzési tagozatává válhatunk. A feltételük csak annyi volt,
hogy minimum harmincöt fõ vállal-

embereknek sikerült egy török
sáncárokra bukkanniuk az ásatások során, amelyben számos tárgyi emlék, ha úgy tetszik, bizonyíték rejtõzött.
Miután a vár helyére vonatkozó
sejtés immár bizonyosság lett, természetes igényként fogalmazódott meg, hogy a Zrínyi-táborok
folytatásaként egyfajta kulturális
program helyszíne legyen a vár
helye. Ezért idén elsõ alkalommal, szeptember harmincadikán
kerül sor a horvát oldalról légrádi,
csáktornyai és alsódomborúi, míg
a hazai oldalról beleznai, õrtilosi,
murakeresztúri és nagykanizsai
együttmûködéssel megvalósuló I.
Új-Zrínyivár Várjáték és Kulturális bemutatóra. A hagyományteremtõ rendezvényre meghívást
kapott a csáktornyai és a szigetvári Zrínyi Gárda, dr. Szekeres Imre
honvédelmi miniszter, a HM Zrínyi SE Végvári Haditorna Szakosztálya, a horvát és a török nagykövet, valamint a három ország

ja a költségtérítéses, levelezõ tagozatos fõiskolai képzést. Mi a szükséges feltételeket megteremtettük, a
„hallgató-toborzás” sikeres volt,
így három hét leforgása alatt negyvenkét fõ részére kérhettük a felvételi eljárás megindítását.
Teleki László azt mondja, a most
indított, hat féléves andragógia
szak hallgatóinak a negyedik félévtõl kell szakirányt választaniuk,
amelynek megfelelõen személyügyi szervezõ, mûvelõdésszervezõ,
munkavállalási tanácsadó, vagy
felnõttképzési szervezõ diplomát
kaphatnak majd kézhez. A hallgatók havi egy alkalommal három napig tartó konzultáció alkalmával sajátíthatják el a képesítéshez szükséges ismereteket, természetesen a

Gyalogos és kerékpáros túra
A Városi Természetbarát Bizottság és az Olajipari Természetbarát
Egyesület 2007. szeptember 23-án (vasárnap) gyalogos és kerékpáros túrát szervez. A túra útvonala: nagykanizsai Csónakázó-tó büfé
– Gáspár hegy – Erzsébet telep – Csákányháza – nagykanizsai Csónakázó-tó büfé. Táv: 10 km-es könnyû, 15 km-es középnehéz és 15
km-es kerékpáros túra. Rajt és cél: Csónakázó-tó büfé. Nevezés: a
rajtnál 8.30 és 10 óra között. Nevezési díj nincs.
A rendezvényt az idõjárási körülményektõl függetlenül megtartják, azon mindenki a saját felelõsségére vehet részt.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Kiemelkedõ teljesítményt nyújthat
ezen a héten. Még segítséget sem kell
kérnie barátaitól, könnyedén legyõzheti
a napi problémákat. Céltudatossága, bátorsága elbûvöli a párját.

IV.20.–V.20. Bika
Ügyeljen jobban az egészségére. Ne utasítson vissza semmilyen munkalehetõséget, mert az elkövetkezõ napok sikereket
hoznak. Gondolkodjon saját vállalkozáson
is. A szerelem terén is sikerre számíthat.

V.21.–VI.21. Ikrek
Ha úgy érzi, nem mennek jól a dolgai,
nem kell elkeserednie. Nem fogott össze a
világ ön ellen, csupán meg kell dolgoznia
az eredményért. Nem árt, ha idõnként
meghallgatja a párja véleményét is.

VI.22.–VII.22. Rák

Minden, ami az újságban van, és még több

Ha nem kedvezõen alakultak az elmúlt
hetek, most pozitív fordulatra számíthat.
Bátran vállalja társaságban a véleményét,
és örüljön az életnek. Ha még keresi a
párját, szánjon több idõt az ismerkedésre.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Szerencsésen alakulhatnak a dolgai. A korábban kigondolt ötleteit érdemes megvalósítani. Ennek érdekében kérje hozzáértõ ismerõse véleményét. Hagyja magát sodortatni az élettel, így hamarabb rátalál az igazira.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Ismét elõtérbe kerülhetnek azok a feladatok, amelyekre kevés idõt szánt. Higgadtan tervezze meg a lépéseket, ne pazarolja
energiáját. Ha magányos, ne búslakodjon,
a lehetõségek ön elõtt sétálnak.

A Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulásának polgármesterei fél óra alatt megtárgyalták az ülés valamennyi napirendi pontját. Elfogadták a
2007-es év elsõ félévi beszámolóját, valamint a költségvetési elõirányzat módosítását.

Bogdán János Cigány Kisebbségi
Közösségi Házban, ami már egyfajta esélyegyenlõségi központtá
nõtte ki magát, hiszen itt már valamennyi, az oktatásban ismert képzési forma jelen van.
S mivel itt egyre kevesebb a
rendelkezésre álló hely, ezért tervezik az „u” alakú épület teljes
tetõterének beépítését is, az erre
vonatkozó mûszaki tervek már
készülnek.
Teleki László kérdésünkre elmondta, a fent említett képzések
mellett szeretnék, ha szociológus
és szociális munkás szakok is indulhatnának Kanizsán – esetleg
már a következõ tanévtõl.

Marton István polgármester, a
társulás elnöke a fentebbiek kapcsán megjegyezte, az elsõ félévben
nem merült fel likviditási probléma
a társulás gazdálkodását illetõen.
Az állami támogatások a megadott
ütemezés szerint érkeztek, s az elsõ
félévben a bevételek 47 százaléka,
míg a kiadások 34 százaléka teljesült az elõzetesen meghatározottakhoz képest. A polgármesterek
ötszázezer forintnyi támogatást
szavaztak meg a városkörnyéki diákolimpia megszervezésére, mivel
a korábbi évekhez képest kisebb
mértékû támogatások miatt a társulás segítségét kérték a szervezõk.
Végül a polgármesterek meghallgatták Horváth Balázs, a
Saubermacher-Pannónia Kft. ügyvezetõjének tájékoztatását a nagytérségi hulladékgazdálkodásról.

H.A.

H.A.

A Bogdán János Közösségi Ház. Nagyobb sebességre kapcsolnak.

2007. szeptember 20.

IX.23.–X.22. Mérleg
Élje ki magát a munkájában, a karrierjében.
Kitartó munkával most egy régi álmát
megvalósíthatja, de ne feledje, ha nem sikerül, próbálja újra. Ha magányos, még
szeptemberben találkozhat a szerelemmel.

X.23.–XI.22. Skorpió
Úgy érzi, nem sikerül visszazökkeni a régi kerékvágásba, és nem érzi jól magát a
bõrében. Ismerõsei fontos dologban kérhetik ki véleményét, amit ezúttal érdemes
halogatni, mert megbánthat másokat.

IX.23.–XII.21. Nyilas
Kedvezõ fordulatra számíthat, ha eddig
nem is mentek jól dolgai. Keresse a beszélgetés lehetõségét azzal az ismerõsével,
akivel kerülték egymást mostanában. A békülés megnyugtató lesz mindkettejüknek.

XII.22.–I.20. Bak
Legyen türelmesebb a környezetével,
még akkor is, ha a hétvégén kellemetlenségek érik. Ha magányos, induljon
párkeresõ útra, sokféle hétvégi program
közül válogathat.

I.21.–II.19. Vízöntõ
A Mars kellemetlen hatása miatt napolja el
fontos ügyeit. Ha az élet úgy hozza, álljon
ki a saját elhatározása mellett, és céljaiért.
Kapcsolatába vigyen egy kis változatosságot, játékosságot, mert megéri.

II.20.–III.20. Halak
Ha nem úgy mennek a dolgai, mint ahogy
szeretné, ne csüggedjen el. Hamarosan
fordul a kocka, és ismét sikeres lesz. Ha
még keresi az igazit, ne küldje el csak
azért, mert elsõ látásra nem tetszik.
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A Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban nagysikerû koncertet adott az Alegre Correa
Horváth Kornél duó. A délAmerikai népzenei motívumokban bõvelkedõ produkció
után Hováth Kornéllal beszélgettünk.

való, akkor a kezembe vettem
valamit, hogy segítsem a ritmust. Ez a tevékenységem késõbb egyre inkább eltolódott a
különbözõ, egyre újabb ritmushangszerek irányába. A hetvenes
években egyébként hatalmas
lendületet vett ezek gyártása és

2007. szeptember 20.
Azóta történt egy fajta stílusváltás, aminek én nagyon örülök.
Ennek a váltásnak a következménye, hogy ma Alegrével játszhatom. Ennek az együtt muzsikálásnak végtelenül örülök,
mert én önzõ módon nagyon sok
mindent próbálok ellesni, eltanulni tõle. A frissítésre, az új
dolgokra feltétlenül szükség
van.
– A jazz zenekarok, formációk
általában nem hosszú életûek.
Színvonalas produkciók jönnek
létre, aztán mindenki megy a maga útján. Jobb esetben az utókor
számára marad egy-két lemez.
Milyen érzés ez?
– Mi az együttzenélés kezdetén tartunk. A Budapesti Jazzfesztivál után még az idén õszszel tervezünk egy ausztriai turnét, remélem ezt követõen Alegre jövõre újra ellátogat hozzánk. Ami a lemezfelvételt illeti,
éppen az elõbb beszélgettünk
arról, hogy DVD formájában
meg kellene örökíteni ezt a produkciót.

százötven ütõ- és ritmushangszeren játszom, beleértve a különbözõ csengettyûket is.
– Amerre jár a világban, mindenhol beszerzi a különlegességeket?
– Hogyne, ez természetes. Ennél tovább megyek, mindent meg-

Alegre Correa és Horváth Kornél
improvizációi Kiskanizsán
– A koncerten elhangzott, hogy
Ausztriában egy gitárfesztiválon
találkoztak, ott vetõdött fel az
együttzenélés gondolata. Egymástól távol élnek, hogyan oldották meg a próbákat, és egyáltalán
mennyi felkészülési idejük volt a
látott, hallott produkcióra?
– Bécsben találkoztunk nem
egészen egy éve. A produkció
azonban nagyon friss, ugyanis
Alegre szeptember tizenegyedikén
érkezett Budapestre. Másnap volt
egy próbanapunk, azután már
Szolnokon koncerteztünk.
– Dél-Amerikai népzenei elemeket tartalmazó produkciót hallottunk. Alegre szerzeményei?
– Lehet, hogy meglepõ, de az
egész koncert tulajdonképpen
improvizáció volt. Vadonatúj zenét hallott a közönség. Annyira
újat, hogy többségük itt született
a színpadon.
– Ehhez nagyon passzolni kell
két muzsikus zenei világának….
– Ez így van! Nekem nagyon
nagy szerencsém van, mert a kezdetekben, amikor zenélni kezdtem
– a hetvenes évekrõl van szó –,
nagyon sok brazil zenét hallgattam, de nem játszottam. Most
Alegrével játszom is ezt a zenét.
Próbálom megtanulni, de igazán
tökéletesen talán sohasem fog
menni. Lehet, a produkcióban az
a kuriózum, hogy egy magyar
ütõhangszeres játszik egy brazil
gitárossal, ami nyílván más
hangzás, mintha két brazil játszana együtt.
– Fúvós hangszeren kezdte a
zenélést, hogyan lett ütõhangszeres?
– Így hozta a sors és persze a
megélhetés. A megélhetés azonban többszörös idézõjelben értendõ, mert nagy kedvencem
mindenféle ritmus és ütõhangszer. Eredetileg fuvolista voltam
és zenekarokban játszottam,
amikor éppen nem volt fuvolázni

minden zenében, így a jazzben is
egyre nagyobb szerepet kaptak e
hangszerek. Igyekeztem mindegyiket beszerezni, a végén már
annyi lett, hogy ki se látszottam
belõlük.
– Ha már a különbözõ ütõhangszereknél tartunk, ma este is
elbarikádozta magát velük a színpadon. Készített leltárt arról,
hogy szám szerint hány „zsibárun” játszik?
– Konkrét leltárom nincs, de
voltam ütõhangszer-forgalmazó
is. El lehet képzelni, hogy akkor
mi volt nálunk. Jelenleg száz-

ütögetek, még a háztartási alkalmatosságokat is.
– Érintettük a hetvenes éveket,
akkoriban a Kaszakõ Együttesben
játszott, többek között László Attilával és Lattman Bélával. A két
zenésszel manapság is gyakran
együtt muzsikál és nem csak
jazz-t.
– Lattman Bélával töretlen a
kapcsolatunk. Különbözõ neves
zenészek, szólisták kísérõzenekarában játszunk. Hamarosan
Zoránnal jövünk ide Nagykanizsára. László Attilával huszonnyolc évig játszottunk együtt.

Czene Csaba

Halász Gyula, az SZDSZ
nagykanizsai szervezetének ügyvivõje múlt heti sajtótájékoztatóján elmondta, a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat
elõzménye 1984-re nyúlik vissza.
Franciaországban ekkor indult útjára a Történelmi Mûemlékek
Nyílt Napja címet viselõ mozgalom, amelynek az volt a célja,
hogy e napokon olyan jelentõs
építészeti értéket képviselõ épületek is megtekinthetõek legyenek a
nagyközönség számára, amelyek
egyébként ritkán, vagy egyáltalán
nem látogathatóak. Az Európai
Unió 1991-ben Kulturális Örökség Napjai néven hivatalosan is
intézményesítette ezt az összeurópai mozgalmat, amelyhez nyolc
évvel késõbb hazánk is csatlakozott. A Kulturális Örökség Napjainak rendezvényeire városunkban
szeptember 15-én és 16-án került
sor.

– Idén „Haza és Haladás”
szlogen alatt a reformkor és a
klasszicizmus építészete kerül a
középpontba – mondta Halász
Gyula. – A Kanizsai Liberálisok
ennek kapcsán azt tûzték ki célul,
hogy egy jazz-koncerttel hívják fel
a figyelmet a város egyik legértékesebb mûemlékének, a Zsinagógának a megmentésére. Az ingyenes koncertre a múlt szombaton a
Honvéd Kaszinóban kerül sor a
Tiborcz Quartet közremûködésével.
A kanizsai zsinagógát 200 éve,
1807-ben kezdték el építeni és
1821. szeptember 14-én avatták
fel. A klasszicista stílusú mûemlék épület több évtizede felújításra szorul, de a tetõszerkezet felújításán kívül csupán egy-két ablak üvegezésére futotta, amit még
az elõzõ ciklusban jómagam indítványoztam. Az épület aljzatának szigetelése és a csapadékvíz
elvezetésének megoldása halaszthatatlan feladat, hiszen az épület
állagának további romlását csak
így lehet elkerülni. Úgy vélem, a
Norvég Alaptól remélt támogatás
mellett külön is kellene forrásokat biztosítani az épület felújítá-

katonai attaséi. A Zrínyi korát idézõ programok közül érdemes kiemelni a vívásoktatást, az íjászatot, a kelevéz (azaz lándzsa) – vetést, a csatacsillag-dobást, ólom
puskagolyó-öntést, s nem utolsósorban az ásatás eredményeit felvonultató fotó- és leletkiállítást.
– Célunk, hogy mutassunk egy
kicsit abból a hadikultúrából, ami
a tizenhetedik század környékén
volt tapasztalható, illetve bemutatkozási lehetõséget adjunk törököknek, horvátoknak és magyaroknak, hogy megismertethessék egymással a saját kultúrájukat. Ez a
nap egybeesik a hagyományos
szentmihályhegyi búcsúval, amikor ideiglenes határnyitásra kerül
sor Légrád és Õrtilos között,
ilyenkor a magyarok és a horvátok szívesen látogatják egymást –
reményeink szerint ez nemzetközivé szélesíti a rendezvényt.
Horváth Attila

Ezer aláírás
Jól halad a kiskanizsai rendõrségi szolgálati hely létrehozása érdekében elindított aláírásgyûjtés.

Jazz-zzenével a Zsinagógáért
A hétvégén, a Kulturális
Örökség Napjaihoz kapcsolódóan a Zsinagóga rossz állapotára
hívták fel a figyelmet a kanizsai
liberálisok egy jazz-koncert segítségével.

Kanizsa – A mi ügyeink

2007. szeptember 20.

sára, kis lépésekkel, évrõl évre
sok mindent el lehetne érni,
ahogy ez más városokban, például Gyõrben is történt.
Halász Gyula megjegyezte, a
jazz-koncert másik apropóját az
adta, hogy 120 éve született Sigmund Romberg, azaz Rosenberg
Zsigmond világhírûvé vált nagykanizsai zeneszerzõ, akinek kétezer
dalát és hetvennyolc musicaljét játszották, játsszák ma is a világon.

Polai József, a városrész egyik
önkormányzati képviselõje, a kezdeményezés elindítója elmondta,
õ már csaknem hatszáz aláírást
gyûjtött, amihez még hozzájön a
segítõk gyûjtése, tehát várhatóan
több, mint ezer aláírással támaszthatják alá igényüket a kiskanizsaiak. A városrész lakói tevõlegesen
is szeretnének hozzájárulni a rendõrségi szolgálati hely mûködtetéséhez, ezért díjmentesen a rendõrség rendelkezésére bocsátanának
egy helyiséget is a polgármesteri
hivatal kirendeltségében.
Polai József azt is hozzátette, õ
maga pedig kezdeményezi a város költségvetésének összeállítása
során, hogy évi egymillió forintot
tervezzenek be a szolgálati jármû
üzemeltetésének költségeire.
Egyúttal
kijelentette,
a
kiskanizsaiak nem akarják kisajátítani a városrész majdani rendõreit, ezért javasolni fogja, hogy
a szolgálati helyrõl rendszeresen
ellenõrizzék a város többi peremterületét, külsõ városrészeit is –
ehhez pedig kéri a képviselõtársak támogatását.

Horváth Attila

H.A.

Számítógép ajándékba

Fotó:Horváth Attila
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Tóth Nándor, a kiskanizsai 14es számú választókörzet önkormányzati képviselõje egy számítógépet adott át a Templom téri
Általános Iskolában tanuló Kovács Géza hetedik osztályos tanulónak, akit nagyszülei nevelnek.
A jó tanulmányi eredménnyel bíró gyermeknek eddig csak a számítástechnika tantárgyat nem sikerült jelesre teljesítenie, ugyanis
számítógép hiányában nem tudott
otthon gyakorolni. Ezért a család
azt kérte a képviselõtõl, hogy segítse hozzá a kisfiút egy computerhez. A kérés teljesült, a Batthyány Lajos Gimnázium leselejtezett számítógépei közül ajánlott
fel egyet Dénes Sándor igazgató.

Bölcsõdei férõhely, csigatempóban
Megvárjuk-e, amíg a bölcsisek kiöregszenek? – ezt, az
akár költõiként is értelmezhetõ
kérdést tette fel sajtótájékoztatóján Bárdosi Gábor, az MSZP
önkormányzati képviselõje, aki
azt firtatta, vajon miért nem
történtek érdemi lépések a júliusi közgyûlésen, a bölcsõdei
csoportbõvítéssel kapcsolatban
hozott képviselõ-testületi határozat végrehajtása ügyében?
Bárdosi Gábor emlékeztetett
arra, hogy a közgyûlés már három alkalommal, márciusban,
májusban, s legutóbb júliusban is
foglalkozott a témával, ugyanis a
város bölcsõdéi már a száznegyven százalékot is meghaladó létszámtöbblettel dolgoznak, s
kénytelenek folyamatosan elutasítani az ellátást igénylõ családokat. Annak ellenére, hogy a közgyûlés két hónappal ezelõtt úgy
határozott, hogy szeptember harmincadikai határidõvel egy cso-

porttal bõvüljenek a bölcsõdei férõhelyek, majd a késõbbiekben
folyamatos gondozói létszám-növelés mellett újabb csoport induljon, hogy megoldódjon a bölcsõdei elhelyezések egyre dagadó
problémája városunkban.
– A képviselõ-testület elé a
következõ közgyûlésen még csak
egy több variációs megoldandó
feladat kerül, amirõl ismét dönteni kell – mondta Bárdosi Gábor. – Miközben korábban már
született egy, a csoportbõvítésre
vonatkozó határozat, amit szerintem nem kérdés, hogy kinek,
kiknek kellett volna már rég
végrehajtani. De eddig csak
annyi történt, hogy lássuk, Bárdosi Gábor képviselõ elég kitartó-e… No, meg az is kérdés számomra, hogy a halogatás hogyan illeszkedik az Isten, Haza,
Család, három gyerek, három
szoba, négy kerék programját
meghirdetõ pártok elképzelésébe?

Fotó:Horváth Attila
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A képviselõ hozzátette, a probléma megoldása érdekében kívánatosnak tartaná, ha a bölcsõdekomplexumot átköltöztetnék az
Egészségügyi Alapellátási Intézmény épületébe.
H.A.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

2007.09.19.

Fotó: Horváth Attila
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Szeptember 8. az Írás-olvasás Világnapja. Ebbõl az alkalomból hagyományteremtõ szándékkal elõször rendeztek olvasást népszerûsítõ
elõadásokat a Dr. Mezõ Ferenc
Gimnáziumban. A tanórák közti
szünetekben könnyedebb hangvételû mûveket adtak elõ a diákok, bízva abban, hogy jó élménnyel gazdagodva társaik is kedvet kapnak az
olvasáshoz. A tanulókat a felolvasáson kívül rendhagyó könyvtári órákra is várták, ahol a könyvhasználat
titkaival és az elektronikus könyvtár
mûködésével ismerkedhettek meg.

2007.09.19.
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Kanizsa – Városháza
Szociális Alap 2007.

Nagykanizsa Megyei jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága pályázatot hirdet a 2007. évi Szociális Alap támogatásának
elnyerésére.
A pályázat célja: Olyan közösségi programok, karitatív és érdekvédelmi
tevékenységek, természetbeni támogatások, szociális formák közvetlen támogatása, melyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetben lévõk szociális élethelyzetének minõségi javulásához. A támogatás nem használható fel a felsorolt célokkal összefüggõ mûködési költségek (dologi kiadások, személyi juttatások) finanszírozására.
Pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
mûködõ intézmények, minden bejegyzett nagykanizsai székhelyû civil szervezetek, egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek, melyek pályázatukkal a fenti célok megvalósítását szolgálják.
A pályázaton nem indulhatnak: pártok, politikai tevékenységet folytatók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. szeptember 30.
Benyújtás módja: A pályázati adatlapot zárt borítékban "Szociális
Alap támogatása" jeligével lehet benyújtani. Pályázati alaplap a Szociális Osztályon igényelhetõ, illetve letölthetõ a www.nagykanizsa.hu. web
oldalról.
Benyújtás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szociális Osztálya Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (I. em. 103. sz. iroda)
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, a pályázó címét,
székhelyét, a pályázó nyilvántartásáról szóló igazolás másolatát, az igényelt támogatás összegét, a kérelem tételes indokolását, a megvalósítás
módját.
A pályázati bírálat határideje: 2007. október 20. A határidõre beérkezett
pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottság bírálja el.
Az elnyert támogatások kifizetésének határideje: 2007. november 20. Az
elnyert támogatások felhasználásának határideje: 2007. december 31. Az
odaítélt támogatások elszámolásának határideje: 2008. január 31.
Dr. Csákai Iván, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

„Hazavárunk”
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata állandó nagykanizsai lakóhellyel rendelkezõ, magyar állampolgárságú, államilag elismert magyarországi felsõoktatási intézmény nappali tagozatán elsõ diploma megszerzése érdekében tanulmányokat folytató fiataloknak meghirdeti a
„Hazavárunk” ösztöndíj elnyerésének lehetõségét.
Az ösztöndíj összege a lakóhelytõl az iskolalátogatási bizonyítványt kiállító intézmény székhelyéig, havi egy alkalommal történõ oda-vissza utazás
költsége. Az ösztöndíj megállapítása az adott pályázati félév elején érvényes
másodosztályú vasúti menetjegy, illetve vasúti összeköttetés hiányában autóbuszjegy diákigazolvánnyal igénybe vehetõ kedvezményes ára alapján történik. Az igényléshez benyújtandó a hallgatói jogviszony igazolása és a diákigazolvány másolata.
Az ösztöndíj két egymást követõ tanulmányi félévre (azaz 10 hónapra)
szól. A Polgármesteri Hivatal félévente, utólag utalja a támogatást.
Az ösztöndíj kiírása, az azt szabályozó rendelet és a pályázati ûrlap letölthetõ a www.nagykanizsa.hu város honlapjáról, valamint beszerezhetõ a
Polgármesteri Hivatal Erzsébet téri portáján, továbbá a Mûvelõdési és
Sportosztályon.
Érdeklõdni a Mûvelõdési és Sportosztályon lehet az 500-780 és az 500753 számokon.
Beadási határidõ: 2007. szeptember 30.

FELHÍVÁS
KIVITELEZÕI AJÁNLATTÉTELRE!
Tájékoztatásul közöljük, hogy a Nagykanizsa, Városkapu körút 14. szám
alatti Társasház, illetve a Nagykanizsa, Városkapu körút 16. szám alatti Társasház az Országos Lakás és Építésügyi Hivatal által kiírt „LKFT-2006-LA-2
– Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának
és környezetük felújításának támogatása" címû pályázat keretén belül támogatást nyert el. A Társasházak a kivitelezõ kiválasztására hirdetménnyel
induló egyszerû közbeszerzési eljárást kezdeményeztek. A kapcsolódó hirdetmények a Közbeszerzési Értesítõ 2007. szeptember 14-én megjelent, XIII.
évfolyam, 105. számában találhatóak meg az alábbi iktatási szám alatt:
Nagykanizsa, Városkapu körút 14. szám alatti Társasház: KÉ 14281/2007
Nagykanizsa, Városkapu körút 16. szám alatti Társasház: KÉ 14282/2007

2007. szeptember 20.

Képviselõi fogadóóra
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület képviselõje,
OKISB-elnök szerdánként 16 órától 17 óráig tart fogadóórát a Batthyány Lajos Gimnáziumban. A képviselõ elérhetõsége: 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden páratlan hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a
kiskanizsai kirendeltség épületében.
Papp Ferenc önkormányzati képviselõ fogadóórát tart szeptember 21-én
(pénteken) 17-tõl 18 óráig a dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.

MEGHÍVÓ
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Walternativák
Walternativák címmel Walter Gábor kecskeméti festõmûvész kiállítása látható szeptember 29-ig a Petró Galériában. Walter Gábor
a szegedi tanárképzõ fõiskolán végzett. Évek óta jól ismert arc a
Kendlimajori Mûvésztelepen. Mûvészeti szemléletét a zebegényi
szabadiskola rendszeres látogatójaként alakította ki. Fõ témái a
magyar táj, az akt, a jazz. A látvány képpé formálásában elsõsorban a bensõséges hangulatok irányítják. Képei megtalálhatók magángyûjteményekben és a kecskeméti képtárban. 2006-ban megkapta Bács-Kiskun Megye Mûvészeti-díját.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlését
KÖZMEGHALLGATÁS céljából
2007. szeptember 25-én (kedd) 17.00 órára összehívom.
Az ülés helye: Medgyaszay Ház, Nagykanizsa, Sugár u. 5.
Javasolt napirendi pont: Egyéb választópolgári kérdések
A közgyûlésre tisztelettel meghívom
Marton István, polgármester
Fotó: Bakonyi Erzsébet

32.qxd

Nyugdíjasházi lakáspályázat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelet alapján pályázatot
hirdet a: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14. szám alatt található
Nyugdíjasházban lévõ bérlakás bérleti jogának elnyerésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. október 10. 18.00 óra. Helye:
Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. fsz. ügyfélfogadó. A licitálás idõpontja: 2007. október 18. de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. A pályázat
célja: az alább megjelölt ingatlan bérleti jogának elnyerése, határozott idõre.
A bérlemény leírása: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja: önkormányzati
bérlakást leadó pályázó esetén 8.122 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség. Adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett
szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség. Megtekinthetõ: 2007. szeptember 25. (kedd) 10-11 óráig. A bérlemény nem örökölhetõ!
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek: Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû
nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy
legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történõ licitálást elfogadja.
2./ Egyéb feltételek: Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ pénzadományt ajánl fel, önkormányzati bérlakását ajánlja
fel. Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér
16.) átvehetõ PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a
pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az
utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülõ
önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi
bérleti díját, csatolva a bérleti szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás
esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát,
helyiségeit, minden tulajdonos adatát. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán (Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk.
A licitálás szabályai: A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát
határidõben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti. A licitálás induló összege: Nk, Kodály Z. u. 10/A. I/14. 2.000.000 Ft. A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ftonként emelkedik. A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerzõdést az Ingatlankezelési Intézmény köti meg a kijelölés, az adomány befizetését, vagy az önkormányzati bérlakás leadása esetén a megállapodás aláírását követõ 15 napon belül. Amennyiben a bérlõ a bérbeadó Ingatlankezelési
Intézménnyel a bérleti szerzõdést nem ezen határidõn belül nem köti meg, a
bérleti szerzõdés megkötésének lehetõségét elveszíti.

– Kiállításának címe technikai
és tematikai sokszínûségre utal.
– Keresztmetszetet kívántam ad-

ni az utóbbi évek munkáiból – válaszolta a festõmûvész. – Azt hiszem, ars poeticám az állandó kí-

sérletezés. Lehet, hogy szakmai
körökben az lenne a megfelelõ, ha
kikötnék egyfajta vonal mellett, és
egybõl felismerhetõk lennének a
képeim, de voltak már a mûvészettörténetben kísérletezõ emberek,
akiket a pillanatnyi inspiráció motivált és elvetették a sémákban való gondolkodást. Ezért sokszor feláldozom azt, hogy úgymond bizonyos stíluselemek alapján megkülönböztethetõ legyek és inkább
alárendelem a témának a különbözõ megoldásokat. Másképp alkalmazkodom egy õszi vízparthoz,
mint egy kontrasztos színû tanya
falán megcsillanó fényhez. Másképp kezelem a jazzt, mint egy balerinás témát. Ezért ilyen változatos a kanizsai kiállításom.
– Sok képet készített zalai hatás alapján.
– A jazz Zalának köszönhetõ,
és az itteni mûvésztelepnek. Zala
a legkedvesebb megyém. A táj
formagazdagsága, a Balaton közelsége miatt sokszor jobban érzem itt magam, mint Bács-Kiskun
megyében. Sopronban születtem,
úgy látszik génjeimben dombosvölgyes tájra vagyok kódolva.
Õszintén szólva nem sokon mú-
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lott, hogy Kecskemétrõl ideköltözzek. Itt az emberek mások, és
vonzanak az általam kedvelt
szomszédos országok is. Belecsöppentem az ország talán legjobb mûvésztelepébe, amit Ludvig
Zoltán szervez. Szerintem errefelé nagyobb az érdeklõdés a mûvészetek iránt. Örülök, hogy ilyen
sokan eljöttek a kiállításomra.
– Különleges, akril és pasztell
technikával készült három tájképe
viszont egyéni, walteres megoldás.
– Mások is dolgoznak akrillal,
de a képeim árnyaltabb, finomabb megoldásai, összetevõi
alapján úgy gondolom, hogy ezek
csak rám jellemzõk, és a magaménak tudhatom. De nem fogok
ennél leragadni, mert az olajat és
az akvarellt is szeretem. Sokféle
anyagot igyekszem kipróbálni.
A kiállítást Lehota M. János
esztéta ajánlotta a megjelentek figyelmébe. A Petró Galéria elmaradhatatlan sorsolásán Walter Gábor, Út a pusztába címû képét dr.
Mátz Lászlóné nyerte. A megnyitón Tiborcz Iván és Farkas Norbert mûködött közre.
Bakonyi Erzsébet

2007.09.19.
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Szépségvadászat
Bernáth Miklós közgazdász pedagógus Szépségvadászat címû
fotókiállítása látható október
másodikáig a Dr. Mezõ Ferenc
Gimnázium galériájában.
A kiállítást Homonnay Szabolcs pedagógus nyitotta meg. A
mûsorban közremûködtek az iskola diákjai, Németh Renáta vezetésével.
Az eredeti szakmáját tekintve
erdõmérnök Bernáth Miklós, zö-

2007. szeptember 20.

Cirkusz az egész világ

mében orchideákról készült fotóit
mutatta be, melyeket a Keszthelyi hegységben fényképezett. A
megnyitót követõen megjegyezte, a különleges formavilágú védett virágokról készített fotóiból
szívesen ajándékoz egy-egy másolatot azoknak a diákoknak,
akik hazavinnének ily módon
egy-egy szálat.

Kossuth Tivadar vajdasági
festõmûvész Cirkusz az egész
világ címû kiállítása látható október elsejéig a Hevesi Sándor
Általános Iskola galériájában.
Az ünnepélyes tárlatmegnyitón
az alkotó munkásságáról Réti
Mária mûvészettörténész, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
kutatója mondott bevezetõt. Közremûködtek a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti
Iskola zene tagozatos hallgatói,
valamint a Hevesi Sándor Általános Iskola és a Tungsram Radnóti
Díjas versmondó körének tagjai.
Kossuth Tivadar 1947-ben, a
vajdasági Törökbecsén született
(ma Szerbia). A festészettel kisgyermekként, otthon ismerkedett
meg. Édesanyja ikonfestéssel is
foglalkozott. Mûvészeti diplomája megszerzését követõen, szülõvárosában a csempegyár finom-

B.E.

kerámia termékeirõl híres részlegének lesz vezetõje, ahol egyedi,
kézzel festett csempéket gyártanak. Közben szobrokat és nagyméretû mozaikképeket készít.
Húsz éve szabad foglakozású festõ. Csak néhány év telik el, és
munkái által ismert lesz Franciaországtól az Egyesült Államokon
és Ausztrálián át Japánig. 2000ben a német Herder Kiadó a
frankfurti könyvvásárra jelentette
meg azt a reprezentatív albumot,
amely a Jézust megörökítõ híres
festményekbõl válogat. Ebben
Leonardo, Rubens, Chagall és
más nagy mesterek mûvei mellé
Kossuth Tivadar két munkáját, az
Utolsó vacsora és a Krisztus bevonulása Jeruzsálembe címû festményeket is beválogatták. 1993
óta Magyarországon él, a Szeged
melletti Szatymazon.
B.E.

Közmûvelõdési Tanács
A közmûvelõdésben ma egyre
nagyobb szerep jut az intézményektõl független civil szervezeteknek, közösségeknek, magánszemélyeknek, kulturális célú
vállalkozásoknak. E csoportok
igényt formálnak arra is, hogy elmondhassák véleményüket a helyi közmûvelõdés tervezésével,
feltételrendszerének kialakulásával kapcsolatban. Ezt a konzultáló, véleményformáló szerepet
igyekszenek betölteni az egyre
több településen mûködõ közmûvelõdési tanácsok.

A Nagykanizsai Közmûvelõdési
Tanácsot kilenc szervezet hozta létre. A szervezet elnöke Nagy Csaba
(Értékközvetítõ Kanizsa Alapítvány), elnökségi tagja Dolmányos
Erzsébet (Kiskanizsai Polgári Olvasókör) és Budavölgyi Kálmán
(Anima Társadalmi és Kulturális
Innovációs Egyesület) lett. A tanács munkája iránt érdeklõdõk telefonon a 93-509-527 és a 309893-676 számon kérhetnek további információt.
S

Önkormányzati
bérlakás-p
pályázat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a többször módosított 55/2000.
(XII.13.) számú helyi rendelet alapján pályázatot hirdet az
alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális alapon történõ elnyerésére:
CSERÉRE
VAGY
GYERMEKES
CSALÁD
RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa, Fõ u. 8. 2/2/5.
A lakás alapterülete: 80 m2, 2 szobás, komfortos, belvárosi
terület. A lakás épületen belüli fekvése: II. emeleti lakás. A
lakásbérleti díj összege: 26.128 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2007. szeptember 25. 13-14.30 óráig.
2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/13. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 56 m2, 2 szobás, komfortos, egyéb
városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti
lakás. A lakásbérleti díj összege: 8.917 Ft. A lakás állapota:
felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2007. szeptember 26. 14-15
óráig.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/15. fsz. 5.
A lakás alapterülete: 51 m2, 2 szobás, komfortos, egyéb
városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti
lakás. A lakásbérleti díj összege: 8.120 Ft. A lakás állapota:
felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2007. szeptember 26. 13-14
óráig.
HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁD
RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa, Berzsenyi u. 14/B. 5/31.
A lakás alapterülete: 66 m2, 3 szobás, összkomfortos,
egyéb városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: 5.
emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 26.130 Ft. A lakás
állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A
lakás megtekintésének idõpontja: 2007. szeptember 24. 1 2 13.30 óráig.
2. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. 9/58.
A lakás alapterülete: 64 m2, 3 szobás, összkomfortos,
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keleti városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: 9.
emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 19.900 Ft. A lakás
állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A
lakás megtekintésének idõpontja: 2007. szeptember 25. 1314.30 óráig.
GYERMEKTELEN PÁR RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa-Palin, Alkotmány u. 89/A.
A lakás alapterülete: 28 m2, 1 szobás, komfort nélküli,
egyéb városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
udvari lakás. A lakásbérleti díj összege: 1.964 Ft. A lakás
állapota: nem felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5
év . A lakás megtekintésének idõpontja: 2007. szeptember
26. 14-15.30 óráig.
GARZONHÁZBAN
A Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázatot hirdet
továbbá az alábbi, Garzonházban lévõ üres önkormányzati
bérlakások bérleti jogának elnyerésére. Elhelyezésre a 35.
életévet be nem töltött fiatal házasok/élettársak jogosultak
lakásigényük végleges rendezéséig, de legfeljebb 60 hónap
idõtartamig, elhelyezésük átmeneti megoldásával és
takarékosságra ösztönzéssel.
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. II. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, 1 szobás, összkomfortos. A
lakás településen belüli fekvése: keleti városi terület. A lakás
épületen belüli fekvése: II. emeleti lakás. Szálláshasználati
díj összege: 14.952 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: maximum 60 hónap. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2007. szeptember 24. 14-15.30
óráig.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. I. em. 7.
A lakás alapterülete: 40 m2, 1 szobás, összkomfortos,
keleti városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: I.
emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.952 Ft. A
lakás állapota: helyreállított . A bérleti jogviszony idõtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja:
2007. szeptember 24. 14-15.30 óráig
A pályázatok benyújtásának helye és határideje: 2007.
október 10. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Pályázati nyomtatvány ugyanitt
kapható.
Csákai Iván, bizottsági elnök
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Idõsekért
Nagykanizsán
Az „Idõsekért Nagykanizsán” ünnepi hét keretén belül kerül megrendezésre az „Idõsek Sportnapja”. Az
eseményen lövészet, teke, ügyességi
verseny, sakk, célba rúgás és kosárra
dobás sportágakban mérhetik össze
tudásukat a nyugdíjas résztvevõk.. A
versenyek ideje és helye:
2007. október 8., hétfõ.
10.00 óra, tekeverseny – Olajbányász tekepálya, Nagykanizsa, Zárda u. 16. 10.00 óra, lövészet – Városi lõtér, Nagykanizsa, Ady E. u.
2007. október 9., kedd
9.00-13.00 óra NTE-csarnok,
Nagykanizsa, Ady E. u. 68. ügyességi verseny, asztalitenisz, sakk,
célba rúgás, kosárra dobás
A versenyre jelentkezhetnek
Nagykanizsa város és környéke
idõskorú nõi és férfi lakossága körébõl azok, akik a versenyek feltételrendszereit vállalják, és nyugdíjas igazolvánnyal rendelkeznek.
Nevezni lehet a város Nyugdíjas
Klubjainak vezetõinél, Jeszenõi
Csabánál a Polgármesteri Hivatal
Mûvelõdési és Sportosztályán
(500-753), valamint a versenyek
napján a helyszíneken.
Várunk minden idõskorút, nyugdíjast, aki szeret sportolni, és természetesen azokat is, akik csak nézni
szeretik a sportot, mert szurkolókra
is szükség van.

Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:

Hrsz.
Megnevezés
Kikiáltási ár
Versenytárgyalás - Hónap.Nap
Idõpont
961
Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar
11.300.000 + áfa
09.28, 10.03-10, 11.07, 12.05
08:30
131/2
Magyar u. 18. lakóház, udvar
19.692.000 + áfa
09.28, 10.03-10, 11.07, 12.05
09:00
4372/1
Alkotmány u. 160. szociális otthon
51.800.000 + áfa
09.28, 10.03-10, 11.07, 12.05
09:30
4277/1
Palini beépítetlen terület
25.809.000 + áfa
09.28, 10.03-10, 11.07, 12.05
08:00
2190/A/3
Csányi u. 8. - iroda
10.700.000 + áfa
09.28, 10.03-10, 11.07, 12.05
10:30
2243/1
Ady Endre u. 25.
13.334.000 + áfa
09.28, 10.03-10, 11.07, 12.05
11:00
3817
Csengery u. 111. - telephely
5.220.000 + áfa
09.28, 10.03-10, 11.07, 12.05
11:30
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
II. emelet 6. ajtó). Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724

Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson együttesen értékesíti a Nagykanizsa
Erzsébet tér északi tömbben lévõ alábbi ingatlanait:

Fotó: Czene Csaba
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Indián nyár 2007. címmel kétnapos rock-pop fesztivál volt Nagykanizsán. Az elmúlt, közel félévszázad helyi zenekarai felidézték az egykori boldog, szép napokat. A Nagy Generáció mellett színpadra léptek a
jövõ ígéretes csapatai is. Képünkön a Radioaktív együttes.

Hrsz.
Megnevezés
Kikiáltási ár
Versenytárgyalás - Hónap.Nap
Idõpont
984
Magyar u. 7. - utcafronti épület nélkül
986/1
Erzsébet tér 12.
987
Erzsébet tér 13.
120.000.000 Ft + áfa
09.28
10.03
10.10
10.00
988/1
Erzsébet tér 14. - 219 m2-t
Az értékesítendõ ingatlanok:
- mûemléki környezetben találhatók,
- a vevõ köteles az érvényes rendezési terv szerint a területet 3 éven belül beépíteni,
- a vevõ köteles az adásvételi szerzõdés megkötésétõl számított 60 napon belül a versenytárgyaláson elnyert vételárat kiegyenlíteni,
- a vevõ köteles a 984.-988/1. hrsz-ú ingatlanok telekmegosztását elvégeztetni.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
II. emelet 6. ajtó). Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724
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Kanizsa – Városrész-n
nézõ
Hirdetmény

Értesítés
építéshatósági
eljárás
megindításáról és helyszíni szemle
idõpontjáról. Szám:6/2334-2/2007. A
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)
29. § (6) alapján értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályára építésügyi hatósági engedély
iránti kérelem érkezett, melynek tárgya a
Nagykanizsa, Kanizsai Dorottya u. 1.
szám alatti 1839/97. hrsz-ú ingatlanon 4
lakásos lakóépület és kerítés építésére
irányuló építési engedély iránti kérelem.
A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében
fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.
A tervezett létesítmény, tevékenység
rövid ismertetése: a fenti érintett ingatlan tulajdonosa az ingatlanon földszint +
emeletes, négylakásos hagyományos
építési módú, beépítetlen magastetõs kialakítású lakóépületet és kerítést kíván
építeni. A kérelemmel érintett ingatlan
valamint az érintett ingatlannal közös
határvonalú (telekhatárú) ingatlanok
(hatásterület): Nagykanizsa 1839/97.
hrsz-ú ingatlan, valamint az 1839/91. és
1839/98. hrsz-ú társasházi tulajdonban
lévõ ingatlanok. Az érintettek az ügy
irataiba és a tervekbe a Polgármesteri
Hivatal Építéshatósági Osztályán, az
alábbi helyen és idõpontban tekinthetnek be: Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III.
emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-18, péntek: 8-12.
Egyben értesítem az érintetteket, hogy
a fenti ügyben a Nagykanizsa, Kanizsa
Dorottya u. 1. szám alatti 1839/97. hrsz-ú
ingatlanon 2007. szeptember 24-én (hétfõn) 9.00-kor helyszíni szemlét tartok.
Találkozás: az érintett ingatlan elõtti, a
Dózsa György utcáról nyíló 1839/92.
hrsz-ú közút területén.
Kérem a kérelmezõt ill. ingatlantulajdonosokat, hogy a helyszíni szemle
feltételeit a fenti idõpontban biztosítani
szíveskedjen, valamint a kiértesítettek,
hogy az eljárás lefolytatását a szemlén
való részvételükkel szíveskedjenek elõsegíteni. Továbbá tájékoztatom az érintetteket, hogy a helyszíni szemlén az érdekelt ügyfelek - személyazonosságuk
megfelelõ igazolása mellett – részt vehetnek, véleményüket ott elõadhatják,
de megjelenésük nem kötelezõ.
Mivel a fenti eljárással érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, az eljárás megindításáról az érintetteket a Ket. 29. § (6) bekezdése értelmében hirdetményi úton értesítjük.
A hirdetmény 2007. szeptember 13tól kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Polgármesteri Hivatala hivatalos hirdetõtábláján.
Nagykanizsa, 2007.09.13.
Junger Mónika, ügyintézõ
Jelen eljárás során ügyfélnek
minõsülnek:
– Kérelmezõ
– Tervezõ
– Érintett szakhatóságok, közmûvek
– Az érintett ingatlannal közvetlenül
szomszédos – a határozattal érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú)
– ingatlanokkal rendelkezni jogosultak:
- Nagykanizsa, 1839/91. hrsz-ú
ingatlan tulajdonosai
- Nagykanizsa, 1839/98. hrsz-ú
ingatlan tulajdonosai

Szégyellték a kakasukat
Immár ötödik alkalommal
rendezték meg Kiskanizsán a
Sáskajárás-Sáskavarázs címû
programot, amely ezúttal nem
csak a rétesevészet, hanem a
gasztronómia és a kulináris élvezetek jegyében is zajlott.
A program fõ vonulatát a tizenhárom órakor kezdõdõ szüreti
felvonulás nyitotta huszárokkal,
hintókkal, lovas kocsikkal, gólyalábasokkal, és kerékpárosokkal. A vidám menet a Homokkomáromi utcától indult, végighaladtak a Bajcsy-Zsilinszky
utcán, majd a Varasdi utcán,
hogy a Kisrác utca érintésével
megérkezzenek a Nagyrác úti iskola épületéhez, ahol az önkormányzat nevében Balogh László,
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sport Bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket.
Itt a kanizsai gólyalábasok bemutatója, a Holle Anyó zenés mesejátéka, a Honvéd Kaszinó Modern Tánccsoportja, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház mûvészeinek operett-délutánja, a
Bojtár Együttes, valamint az Árvácska Dalkör mûsora várta az

érdeklõdõket. A városrész fesztiválja a Zserbó Duó báljával, valamint Reny és David mûsorával
(Bemutatásuk olvasható honlapunkon) zárult.
– Immár negyedik éve rendezzük
meg
a
SáskajárásSáskavarázst, aminek vagy az
idõpontja, vagy a helyszíne változik minden évben – utalt elöljáróban Farkas Tibor, a fõ szervezõ Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Ház igazgatója a rendezvény körül kialakult áldatlan állapotokra.
– Sõt, a korábbi évekhez képest a
tematikája is változott, hiszen
ugyan annak idején rétesfesztiválként indult, rá kellett jönnünk, hogy kiskanizsai rétes nélkül kiskanizsai rétesfesztivált
rendezni, hát, hogy is mondjam
csak… Nem egyszerû feladat.
Sajnos, nem sikerült rávennünk a
kiskanizsaiakat arra, hogy süssenek rétest, ezért most arra gondoltunk, jobb, ha a kulturális-kulináris ínyencségekre helyezzük a
hangsúlyt. Egy bogrács étel elkészítése sem fizikailag, sem pénzügyileg nem túl megerõltetõ,
ezért csapatok jelentkezését vártuk. Tét nincs, zsûri nincs, az

2007. szeptember 20.
gyõz, akinek a fõztje hamarabb
elfogy, mert az azt jelenti, hogy
ízlett az embereknek…
Nos, sajnos, a bográcsos ételkészítés sem dobogtatta meg a
kiskanizsai szíveket, ugyanis csak
három csapat nevezett. A helyi általános iskola csapata Jókai-bablevest készített, az Olvasókör csapata pincepörköltet, míg a Szandi
Baráti Kör tagjai tejfölös vargányalevest fõztek.
Hasonló „érdeklõdés” mellett
zajlott a kakas-szépségverseny is,
pedig a tollas jószágokat ezúttal
senki nem akarta megenni. A felhívás szlogenje, „Ne szégyelld a
kakasodat!” ellenére nem sokan
hozták el hazulról a tyúkudvar királyát, így aztán a mezõnyt könynyen verte az egyedüliként induló
József kakas, akit kis gazdája, Somogyi Dániel nevezett be a megmérettetésre. Igaz, volt egy öregúr, aki váltig azt állította, hogy az
õ kakasa sokkal jóképûbb, s meg
is fenyegette a büszkén feszítõ
József kakast és Danit, hogy
mindjárt hozza a világ legszebb
kakasát, ám lapzártánkig nem érkezett meg sem a kakas, sem a
gazda.
Horváth Attila

Lõtéri óriás Az leszel, amit megeszel
Egészségügyi elõadás-sorozatot indított útjára a miklósfai
Közmûvelõdési és Városszépítõ
Egyesület. Elsõ alkalommal
Soósné Jeszták Andrea, egészségnevelõ pedagógus az egészséges életmód nyolc alapelvérõl
beszélt a Mindenki Házában.

Óriás pöffeteget talált a minap a
volt kiskanizsai lõtér közelében
Polai Ferenc. Az emberfejnél is
nagyobb méretû gomba súlya
3997 gramm volt és több, mint
negyven centiméteres átmérõvel
rendelkezett. A múlt idõ használata amúgy jogos, hiszen az óriás
pöffeteget azóta jóízûen elfogyasztotta a szerencsés megtaláló
és családja.
H.A.

A szakember szerint a hosszú
élet hét titka a következõ: aludjunk napi hét-nyolc órát, reggelizzünk rendszeresen, ne együnk két
étkezés között, õrizzük meg az
ideális testsúlyunkat, végezzünk
rendszeresen, legalább heti négy
alkalommal testmozgást, ne fogyasszunk alkoholt, és természetesen ne dohányozzunk.
Az életmód egy gyûjtõfogalom,
ami két témakört ölel fel: mit teszünk a testünkkel, és mit teszünk a
testünkbe. Betegségeink a rossz
életmódból fakadnak. Megfigyelhetõ, az emberek életmódját alapjaiban meghatározza, hogy gyermekkorukban milyen szokásokat sajátítottak el a családban. Úgy fogalma-

zott, a genetikai adottságok töltik
meg a fegyvert, az életmód, a szokásrend pedig meghúzza a ravaszt.
A tipikus életmód-betegségek
közé tartozik a rák, a cukorbetegség, a csontritkulás, az elhízás és
a különbözõ szív- és érrendszeri
megbetegedések.
Az elõadó szólt a helyes étrend
fontosságáról is. Elmondta, kutatások szerint a napi étrend ötven
százalékát a cukor teszi ki, harminc-negyven százalékát a zsír, a
fehérjebevitel pedig 150-200
gramm között alakul, a szükséges
húsz-harminc helyett. Azaz, tulajdonképpen zsírt és cukrot eszünk.
A szakember leszögezte, elsõsorban a rostdús ételekre, teljes
kiõrlésû gabonafélékre, zöldségekre és gyümölcsökre kellene
épülnie étrendünknek ahhoz, hogy
egészségünket megõrizhessük.
A programsorozat hétfõn Dr.
Kiss Annamária szemész szakorvos elõadásával folytatódott.
H.A.

Kanizsa – Magazin
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Kanizsai futóverseny
etióp résztvevõkkel
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A futókat Takács Tibor és Herczegh Károly, a fõ támogató képviselõi köszöntötték, s természetesen
Balogh László, az OKISB elnöke,
aki a futás egészségre gyakorolt
pozitív hatását hangsúlyozta.
A beszédek után tízperces idõközökkel rajtol el a mezõny.

nak tartjuk – mondta lapunknak
Ferenczy Lehel, a Kanizsa Futóklub és Szabadidõsport Egyesület
elnöke. – A versenyzõk között
azért természetesen profikat is találunk, de többségük csak kedvtelésbõl sportol, akiknek nagy
öröm egy-egy gyõzelem – titkon
azonban azt reméljük, hogy a
profiknak is az.

Horváth Attila

A sikeredzõrõl írt könyvet

Csaknem száznegyvenen vágtak neki a háromezer, ötezer,
tízezer és a félmaratoni, huszonegyezer kilométeres távnak
a Kanizsa Futóklub és Szabadidõsport Egyesület második alkalommal megrendezett Pannon-Work II. Kanizsai Futóversenyen.
Fiatalok és idõsebbek, gyerekek és felnõttek, kicsik és nagyok
egyaránt indultak a múlt szombati, Kiskanizsán megrendezett II.
Pannon-Work Futófesztiválon. A
futósport több jeles képviselõje
részt vett a megmérettetésen, így
az etiópiai Erkolo Ashenafi, több
maraton elsõ helyezettje, a szintén

etiópiai Mossisa Fayessa, a hazai
élvonalat pedig Bérczes Edit,
Nagy György és Keresztes Kinga
képviselte. A mezõny legfiatalabbja a hét éves Valusek Cintia
volt. A délelõtti futásban pedig jó
példát mutatva részt vett Balogh
László, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke,
valamint Birkner Zoltán, a Pannon Egyetem Nagykanizsai Képzési Helye oktatási igazgatója is.
– A lassan hagyományossá váló futófesztiválunk célja, hogy
minél több gyereket és fiatalt
tudjunk megmozgatni, hiszen a
nevünkbõl fakadóan nem csak az
élsport, hanem a szabadidõsportok népszerûsítését is feladatunk-

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Ingatlankezelési Intézménye

BÉRBE ADJA
 Nagykanizsa, Kalmár u. 6. szám alatti Vásárcsarnok
I. emeletén található
különbözõ alapterületû (20-42 m2) üzlethelyiségeket

 Nagykanizsa, Petõfi u. 5. szám alatti
különbözõ alapterületû irodahelyiséget
 Nagykanizsa, Ady u. 1. szám alatti
337 m2 alapterületû (több kisebb részre bontható)
I. és II. emeleti irodahelyiségeket
 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. szám alatti
99 m2, és 41 m2 alapterületû irodahelyiséget

Érdeklõdni lehet:
Ingatlankezelési Intézmény
Nagykanizsa, Deák tér 5. (Telefon: 311-241)

Németh Lajos futball-edzõrõl
írt könyvet a kiskanizsai Szalai
Ferenc, aki korábbi munkájában a magyar futball sanyarú
sorsával foglalkozott.
– Tudom, hogy nem én vagyok a
legilletékesebb, hogy méltassam
Németh Lajos munkásságát, de az
igazság az, hogy pont azok feledkeztek meg róla, akik, amikor bajban voltak, segítségül hívták –
mondja az autodidakta szerzõ. –
Ha én nem írom meg e könyvet, akkor tudom, hogy senki nem emlékezik meg arról a labdarúgó-edzõrõl,
aki a nagykanizsai labdarúgás területén a legmaradandóbbat alkotta. Németh Lajos azon ritka szakemberek közé tartozik, akinek tevékenysége okán soha nem bontottak
szerzõdést idõ elõtt. Olyan rendkívüli talentummal rendelkezik,
amely nagyon kevés magyar edzõnek adatott meg. Bizonyára lesznek
olyanok, akik elfogultsággal vádolnak majd, mert tudják, s én nem is
tagadom, hogy erõs, baráti kötelékek fûznek a szakemberhez. Ám,
amit leírtam, azt a tények birtokában tettem, állításaimat bármikor
alá lehet támasztani adatokkal, információkkal, tényekkel. Bizton állíthatom, hogy a könyvemben nincs
semmiféle túlzás.
– Mi az apropója a kötet megjelentetésének?
– Az, hogy az általam oly nagy-

Fotó: Horváth Attila

2007.09.19.

Fotó: Horváth Attila
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ra tartott szakember ma már „hetvenkedik”, s ebbõl az alkalomból
sehol nem jelent meg semmiféle
méltatás róla. Ezért én úgy gondoltam, nem árt, ha az utókor számára íródik egy olyan tanulmány,
ami hozzájárulhat ahhoz, hogy a
szakember munkája ne menjen feledésbe. Nála sokkal nevesebb
edzõk dolgoztak Kanizsán, s sokkal
szerényebb eredményeket produkáltak, ráadásul õ soha nem hagyta cserben a várost. Ha baj volt,
neki szóltak, õ pedig mindig jött, és
szívesen segített. Soha nem kérkedett a képességeivel, nem tartozott
az önként jelentkezõk közé, s talpra
állította az Olajbányászt is, amikor
az más edzõk tevékenysége kapcsán a földre került.
H.A.

Családi nap a DKG-b
ban
A hûvös, esõs idõ miatt az idén
kevesebben jöttek el ünnepelni a
DKG East Zrt. családi napjára. A
gyerekeket sokféle játék, izgalmas program várta.
– A nyílt nappal azt akarjuk elérni
– mondta Mádé Károly elnök-vezérigazgató –, hogy a nyugdíjasaink
lássák, jól sáfárkodunk azzal a tudással, amit tõlük tanultunk. A gyerekek és unokák ismerkedjenek meg

édesapjuk, nagyapjuk munkahelyével és legyenek rá büszkék. A gyár
gazdaságilag jól áll, 8 milliárdos
összbevétel mellett, 300-350 millió
forint nyereség várható. Ezévben
húsz új dolgozót vettünk fel. A kedvezõ piacnak köszönhetõen jövõre már
kétmilliárd forintos megrendelésünk
van.
B.E.

