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Norvégok Pályakezdõk és vasdiplomások
a Zrínyiben
Tizenkét norvég pedagógus –
kilenc iskolaigazgató és három
oktatási vezetõ – látogatott a
Zrínyi iskolába. A vendégeket
Faller Zoltán igazgató, Cseresnyés Péter alpolgármester és
Balogh László, az OKISB elnöke köszöntötte.
Szmodics Józsefné, a Mûvelõdési és Sportosztály vezetõje bemutatta a város oktatási rendszerét,
amit a diákok mûsora követett.
A Holmestrand városban lévõ
partneriskolával 2000. óta van
kapcsolata az intézménynek –
mondta Faller Zoltán igazgató,
három évig pedig együtt dolgoztak egy Comenius iskola-együttmûködési projektben. A vendégek
elsõsorban a nem kötelezõ órák
gyakorlati megvalósítására voltak
kíváncsiak, így az ének-zene, a
rajz, a kézmûvesség, a modern
tánc oktatására, különbözõ hagyományos jubileumi mûsorok és
nemzeti ünnepek megszervezése.
A Zrínyi iskola pedagógusai
már két alkalommal jártak Norvégiában, ahol fõleg az esélyegyenlõséggel és a kompetencia alapú
oktatás bevezetésével ismerkedtek
– összegezte az igazgató.
B.E.

Díszdiplomás, nyugdíjba vonuló és pályakezdõ pedagógusokat köszöntöttek a Medgyaszay Házban.
– Különleges ünnep a mai, hiszen olyan embereket köszönthetünk, akiket vas, gyémánt és
arany oklevéllel jutalmaznak –
hangsúlyozta beszédében Marton
István polgármester. – A jutalmazottak mindegyike napi kapcsolatot ápol korábbi tanítványaival,
így nap, mint nap sikerül lemérnünk emberi, pedagógiai nagyságukat. Õk azok, akik nemzedékek
sorát oktatták, nevelték, segítették eligazodni az élet göröngyös
útján. Végezetül megköszönte a
nyugdíjba vonuló harminc pedagógus tevékenységét, és a húsz fi-

atal pályakezdõt arra kérte, merjenek a pályán a szeretet, a tiszta
erkölcs felvállalásával olyan embert formáló oktató-nevelõ munkát végezni, amire büszkék lehetnek ötven, hatvan, sõt hetven év
múltán is. Váljanak a hivatás
szolgálóivá, olyanokká, akik
nemcsak a tudományok világába
vezetik a tanítványokat, hanem az
emberi kapcsolatok titkaiba is.
Tóth Lajos, a Pedagógus Szakszervezet városi titkárának köszöntõ szavai után a pályakezdõk
eskütételére került sor. Az okleveleiket Marton István polgármester nyújtotta át. A pedagógus
szolgálati emlékérmeket és a
nyugdíjba vonulók elismerését
Cseresnyés Péter alpolgármester
adta át. A tizennégy arany, hat

gyémánt és öt vas diplomás pedagógus az egykori fõiskolájuk jelenlegi vezetõjétõl vette át a díszdiplomát. A szombathelyen végzetteknek Dr. Gadányi Károly, a
Berzsenyi Dániel Tanárképzõ fõiskola rektora, a Kaposváron végzetteknek pedig a Kaposvári
Egyetem Csokonai Vitéz Mihály
Pedagógia Fõiskolai Karának
képviseletében Dr. Rosta István
professzor adta át az elismerést.
Az ünnepelteket a Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium tanulói valamint
Pulai Viktória és Dorottya köszöntötték mûsorukkal.

Kanizsa
DÉL-Z
ZALAI HETILAP

Városunkban október ötödikén emlékeztünk az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
során Aradon kivégzett és vértanúhalált halt tizenhárom tábornokra, valamint a szintén
kivégzett Batthyány Lajosra,
Magyarország elsõ független
miniszterelnökére. A százötvennyolc évvel ezelõtti eseményeket
a Hevesi Sándor Általános Iskola diákjai idézték meg mûsorukkal az Aradi udvarban lévõ
szoborparkban, ahol Cseresnyés Péter alpolgármester mondott ünnepi beszédet. Hangsúlyozta, 1848 hõsei emberi nagyságból adtak bizonyságot, becsületbõl, hazaszeretetbõl mutattak példát közösségüknek.

XIX. évfolyam 35. szám
2007. október 11.

Nem a gyász, hanem a helytállás napja
Vörösfenyõt ültettek a székely szabadságharcosok emlékére

Bakonyi Erzsébet

Kanizsáról
Izlandra

Az Izlandi Eszperantisták Országos Kongresszusának meghívott díszvendégeként Szabadi Tibor J. eszperantó mûfordító tartott
elõadást a Rejkyaviktól 350 kilométerre lévõ Hale városban, délkelet Izlandon. A kanizsai eszperantista tevékenységét ismerve és
elismerve kérte fel Kristján Eriksson, az Izlandi Eszperantó Szövetség elnöke, tartson elõadást a
fordítástudományról az eszperantó közvetítésével az irodalmi fordítás viszonylatában. Az ott töltött
egy hét alatt vendéglátói kíséretében megismerkedett az izlandi táj
szépségével, nevezetességeivel,
az izlandiak életmódjával. Vilborg
Dagbjartsdóttir neves izlandi költõnõ büszkén köszönte meg, hogy
Titok címû versét lefordította magyar nyelvre.
B.E.

Fotó: Horváth Attila
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– Október hatodikát, a tizenhárom aradi vértanú halálának napját
olyan napként kell emlékezetünkbe
vésni, amelyik erõt ad nekünk, példát, hogy bízni kell a jövõben, s hitet
ahhoz, hogy minden áldozatnak van
értelme akkor, ha az a nemzet felemelkedését szolgálja – mondta
Cseresnyés Péter. – Tudnunk kell
azonban azt is, hogy helyettünk senki nem fogja meghozni az áldozatot,
s habár a magas erkölcsöt hordozó
egyes emberek elbukhatnak, érdemeik, eredményeik megmaradnak
egy közösség számára. Errõl adtak
tanúbizonyságot az aradi mártírok,
Batthyány Lajos miniszterelnök és
mindazok, akik Haynau ámokfutásának lettek az áldozatai. De mit is
mondott magáról ez a hóhéroknak
munkát adó osztrák? Azt mondta:
„Én leszek az az ember, aki rendet
fog teremteni. Nyugodt lelkiismerettel lövetek agyon százakat is, mert
szilárd meggyõzõdésem, hogy ez az
egyetlen mód, ami intõ példát szolgáltathat minden jövendõ forradalomnak.” Ezek a szavak egy, a tömegeket megfélemlíteni akaró ember gondolatait tükrözik. Azonban õ
is csak egy eszköz volt azok kezében,
akik a magyarságot meg akarták
büntetni, mert azok fegyverrel is
nyomatékot adtak szabadságvágyuknak.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Székely kerti szilánkok

Fotó: Horváth Attila

Nekem tetszik!

Történelmünkben azonban a késõbbiekben is volt példa arra, hogy
megfélemlítéssel akarták a szájakat
befogni, s az emlékezet erejét korlátozni. Azonban míg Haynau hóhérként maradt meg emlékezetünkben,
addig mások sajnálatosan, az idõnként furcsán mûködõ emberi emlékezet következtében elfogadott emberek lettek. Ezen a gondolkodáson
kell változtatni úgy, hogy végre rend
legyen emlékezetünkben, hogy meg
tudjuk különböztetni a jót a rossztól.

nyolc diákja és Cseresnyés Péter alpolgármester. A fenyõfákat az 1849.
augusztus elején a nyergestetõi csatát megvívó székelyek emlékére telepítették, fõvédnöknek pedig
Kányádi Sándor költõt nyerték meg,
aki hangüzenetet is küldött az ünneplõknek. A Székelykertben ismét
Cseresnyés Péter mondott beszédet,
aki az Erdélyben élõ költõhöz hasonlóan hangsúlyozta, hogy egy közösség csakis akkor lehet életképes,
ha a múltjából táplálkozik.

Az ünnepség után még néhányan ott maradtunk a csemeték
köré mûanyagfonatot rögzíteni.
Így hallhattuk az arra járók véleményét. Az alsós gyerkõcök
büszkén keresték ki és mutatták
meg anyukájuknak, melyik fácskát ültette az osztályuk. Néhány
fölsõs is arra kanyarodott biciklivel, egyikük a katonás rendben
sorakozó fenyõkre megjegyezte:
„Nekem tetszik!”

Mégis templom lett!
Ez a csemetéket felajánló erdész száján csúszott ki, amikor
gyönyörködött az elültetett erdõcskében. Benne volt ebben a
keserû visszaemlékezés arra, amikor 2003-ban néhányan szégyenletesen megakadályozták, hogy itt
ajándékból templom épüljön.
Másrészt tudjuk: az erdõ Székesegyház!

Hatszáz gyerekkel
kerül szembe…
Hallhattunk néhány aggódó
jóslatot is az erdõ jövõjérõl. Itt
nem a kutyákra gondolok, mert

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Mert egy közösség, egy nemzet érdekeinek szemszögébõl vannak jó
intézkedések és rosszak, jó vezetõk,
akik a közösség érdekében dolgoznak, és rosszak, akik a saját érdekeiket képviselik elsõsorban. A rendrakásban segíthet a mártírok emléke.
Cseresnyés Péter azt is kijelentette, hogy október hatodikára, hazánk elsõ miniszterelnökének és a
szabadságharc tizenhárom tábornokának kivégzésének napjára
nem gyásznapként, hanem a nemzetért való helytállás, az erkölcsi
tartás napjaként kell emlékeznünk.
Az ünnepi program a Székelykertben folytatódott délután, ahol a
Polgári Kanizsáért Alapítvány szervezésében a tömbépületek által határolt park közepén ültetett el negyvenkilenc vörösfenyõt a Hevesi
Sándor Általános Iskola negyven-

Záró momentumként a Thúry
György Múzeumban nyílt egy, a
Zala Megyei Levéltárral közösen
szervezett, Magyarország elsõ felelõs miniszterelnökének életútját,
fontosabb törekvéseit bemutató kiállítás, amely – a feleségétõl búcsúzó Batthyány Lajostól idézve egy
mondatot – A magam útját jártam
címet viseli. A jobbára dokumentumokat felvonultató tárlatot Molnár
András, a Zala Megyei Levéltár
igazgatója nyitotta meg.

Eddig egy gyõzelem, egy vereség

egy gazdiban van annyi természetszeretet, hogy négylábú kedvencét nem engedi a csemeték
közé. A vandáloktól pedig azért
nem féltem a Székely Negyvenkilencesek Fenyvesét, mert hatszáz
hevesis gyerekkel kerül szembe
az ilyen…

Jó hírünk a világban
A Székely kerti fenyõültetésrõl a gondola.hu közvetítésével
a Kanizsa újságból értesült egy
sepsiszentgyörgyi publicista,
Sylvester Lajos. Írt is róla az
október hatodikai Háromszékbe – és a www.3szek.ro portálra – Külhoni emlékezés október hatodikára címmel. Így
zárja: „…amint azt a nagykanizsai és annyi más példa bizonyítja, az együvé tartozás tudata és érzése tovább él –
amennyiben ezt az ügyet,
Babicsné Bertha Éva szavait
idézve, a történelmi emlékezet
ébren tartói ápolják – s így az
elszakított nemzetrészek a ,,kicsi magyarországiakkal” együtt
alkothatnak magyar nemzetet,
és õrizhetik ennek egységét.”
P.J.

Kányádi Sándor üzenete
A kanizsai Székelykertben az
emlékállítás hasonlatosnak tetszik ahhoz, ahogy a nyergestetõi
emlékmû létrejött. Az emlékmûhöz a pénzt az elesettek tiszteletére a XIX. század végén Bukarestben szolgáló székely cselédleányok adták össze. Nemcsak a gyökerekben lüktet a szabadságharcosok vére, hanem
még a Bukarestben szolgáló cselédlányokban is, tehát a közemberekben. Ez hasonlatos a
Döbrentei utcában lévõ Benedek
Elek apó kútja történetéhez. Ezt
az õ emlékére állítottuk, az van
ráírva, hogy „Azok emlékére,
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akik nem lehettek Elek apó olvasói...” Ez a pénz úgy gyûlt össze,
hogy nem került az adófizetõknek egy fillérjébe sem. A gyûjtésben az lebegett a szemünk
elõtt, hogy a nyergestetõi emlékmûvet is így adogatták össze.
Nemcsak tetszetõs verssorokban, hanem cselekedetekben,
tettekben kell a nép emlékézetébe vésni az eseményeket,
hiszen így mindenkinek köze
van hozzá. Én azért mondom,
hogy Nyergestetõre emlékezzenek a kanizsaiak, mert ezt az
emlékezést össze lehet kapcsolni
az ötvenhatos forradalommal.

Horváth Attila
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Fõszerkesztõ: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Czene Csaba, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintézõ: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervezõ: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztõség és
kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu
Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa
Újság Kft. Felelõs vezetõ: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetõje. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg
Felelõs vezetõ: László Károly. Terjesztõ: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelõs vezetõ: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban.
ISSN 0865-3879

Kanizsa KK-DKG-East –
SMAFC 74-61 (12-10, 18-19,
23-14, 21-18.). Kanizsa: Kasza
26/6, Beck 13, Fodor 4/3, Zsámár,
Szabó B. 22. Csere: Becze 2,
Millei 7. Edzõ: Kovács Nándor.
A férfi kosárlabda NB I B-csoportjában elkezdõdött a bajnokság, s a kanizsaiak rögtön egy addigi mumussal mérkõzhettek elsõként. A kezdõ negyedben mindkét csapat jól védekezett, majd a
folytatásban továbbra is nagy
akarattal játszottak a hazaiak, de
nem tudtak elhúzni ellenfelüktõl.
A fordulás után feljavult Kaszáék
támadójátéka, továbbra is jól védekeztek, ennek köszönhetõen 10
pontos elõnyre tettek szert. A be-

fejezõ játékrészben nagy küzdelem alakult ki, ám a lelkes vendéglátók nem engedték közelebb
magukhoz ellenfelüket, és a soproniak elleni rossz szériájukat
megszakítva megérdemelt gyõzelmet arattak. Jók: Kasza, Szabó
B., Millei.
– Végig nagy akarattal játszottunk, jól védekeztünk, ennek köszönhetjük ezt az értékes gyõzelmet
– mondta Kovács Nándor edzõ.
Fehérvár KC – Kanizsa KKDKG East 83-76 (13-19, 22-16,
20-14, 28-27). Kanizsa: Kasza
18/6, Beck 11/6, Fodor 2, Zsámár
17, Szabó B. 18/3. Csere: Becze
4, Millei 4, Nagy, Murvai 2, Horváth. Edzõ: Kovács Nándor.

A kanizsaiak a másodosztályú
bajnokság második körében a tavalyi év legjobb dunántúli csapatához látogatott. az elsõ tíz percben ott folytatták Kovács Nándor
kosarasai, ahol a soproniak ellen
abbahagyták - remek védekezéssel
léptek meg vendéglátóiktól. A második negyedtõl aztán a lendület
alábbhagyott, a hazaiak is belõtték
a gyûrût, ráadásul a magassági fölényük is kiütközött. Valami
ugyan az utolsó játékrészben felcsillant, de ahogy a meccs után az
edzõ is fogalmazott: Küzdöttünk,
hajtottunk, de ez most ennyire volt
elég. Jók: Szabó B., Zsámár.
P.L.

Törökországban vezetik a bábukat
Az Aquaprofit-NTSK magyar
bajnok sakkcsapata megkezdte
szereplését Törökországban a
Bajnokcsapatok Európa Kupája
küzdelmeiben. Az elsõ fordulóban
ír ellenféllel szemben bizonyíthattak, s a papírformának megfelelõen biztos gyõzelmet arattak.
Az I. Forduló eredményei:
Aquaprofit-NTSK – Kilkenny
Chess Club (ír) 5,5:0,5
(Lupulescu – Baburin 0,5:0,5,
Lenic – Quinn 1:0, Szabó Gergely
– Heidenfeld 1:0, Bokros – Griffiths 1:0, Faragó – Keogh 1:0,
Bérczes –Bradly 1:0)
A második fordulóban a kanizsai csapat az olimpiai elsõ Örményország
bajnokcsapatával
mérkõzött. A szuper erõs ellenféllel szemben majdnem jól indult a
meccs, hiszen Bokros Albert a
18. lépésben nyerést hagyott ki.
Sajnos a mérkõzés innen már
nem a dél-zalai csapatról szólt,
hiszen Szabó Gergely is remis állásban hibázott. Faragónak nem

volt esélye, Lenic az extraklasszis
Vaganjannak remire adott egy
jobb állást. Bokros Albert, nemzetközi mesterünk a beszámolójában elmondta, hogy ez a meccs a
két csapat közti nagy tudáskülönbség ellenére is, akár 3:3 is lehetett volna. Az örmény csapat
nagymenõ sakkozóból állt, a kanizsaiak az éltáblákon óriásit
küzdöttek.
A II. forduló eredményei:
Aquaprofit-NTSK – Bank King
Jerevan 1,5:4,5
(Kotroniasz – Asrian 0,5:0,5,
Lupulescu – Lputian 0,5:0,5, Lenic
– Vaganian 0,5:0,5, Szabó G. –
Petrosian 0:1, Bokros – Minasian
0:1, Faragó – Anastasian 0:1)
A kanizsai csapat 4,5:1,5 arányban gyõzelemmel zárta a törökországi BEK harmadik fordulóját a
házigazdák együttese ellen. A törökök elleni mérkõzés remekül
kezdõdött, hiszen a 16 éves tartalék játékos, Bérczes Dávid szépen
nyert, ezzel már második gyõzel-

Ha egy üzlet beindul
Az NB III Dráva csoportjában
ismét sikeres mérkõzésen van túl
az NTE 1866 labdarúgó csapata.
a mintegy négyszáz nézõ elõtt
lejátszott találkozójukon ugyanis
1-0 arányban gyõzték le a bonyhádiakat. a Tolna megyeiek a
forduló elõtt a harmadik helyen
álltak, ezért is különösen értékes
a Tóth Attila edzette kanizsai

mét szerezte, s Szabó Gergely
sem adta alább, az õ jutalma is a
gyõzelemért járó egy pont lett.
Közben Lupulescu egy fölényes
állásban óriásit hibázott és öt órán
át küzdött, hogy mentse az állását.
A kanizsaiak bizonytalankodása
nem várt izgalmakat okozott, de a
végére javítottak.
Turk Hava Yollari (török) –
Aquaprofit-NTSK 1,5:4,5
(Haznedaroglu – Kotroniasz
0:1, Erdogdu – Lupulescu 0:1,
Can Emre – Lenic 0,5 :0,5, Ari
Zeki – Szabó G. 0:1, Erbis – Faragó 0:1, Gokhan – Bérczes 0:1)
A következõ, vagyis negyedik
körben a norvég Asker gárdája
volt soron az Aquaprofit sakkozói számára, s az északiak csapatát 4,5:1,5-re gyõzték le Luka
Lenicék. A BEK küzdelmei hét
fordulót ölelnek fel, s a dél-zalai
csapat elõzetesen a 16 közé várta
helyezését.
P.L.

Ismét Hevesi Kupa

futballisták sikere. A három pontot jelentõ találatot Kisharmadás
jegyezte, a kapus, Benkõ pedig
büntetõt hárított a mérkõzés hajrájában. Ezzel az NTE megszerezte második gyõzelmét, s csakúgy mint Tamási ellen, ezt is hazai pályán.
P.L.

Szombaton tizenegy órától
rendezik a Hevesi Sándor Általános Iskolában a már hagyományosnak tekinthetõ sportakrobata Hevesi Kupát.
A kupára az ország valamennyi sportakrobata szakosztálya, klubja elküldte nevezését, ezért népes mezõny várható az iskola tornatermében.
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Lukovits bajnok. A korosztályos bajnokságok sorával folytatódott az NTE 1866 dzsúdósai számára a versenyévad, melyek közül
elsõként a Diák B (11 évesek)
megmérettetését rendezték Solton.
Lukovits Balázs +60 kg-ban a teljes mezõnyt maga mögé utasítva
négy gyõzelmével szerzett bajnoki
címet. Cegléden a Diák C (10 évesek) korosztály Köztársaság kupáján a 36 kg-ban mérlegelõ Huszár
Martin a legnépesebb súlycsoportú mezõnyben a második helyen
végzett. Szekszárdon pedig Csonka Richárd 41 kg-ban négy nyert
és egy vesztett párharccal a harmadik helyet szerezte meg.
Bécsi bronz Szabinának.
Bécsben nemzetközi kadett kardversenyt rendeztek, melyen az
NTE 1866 vívóit Mátyás Szabina, Péntek Brigitta, Magyar Zsanett, Kocsis Eszter és Varga
Viviána képviselte. Péntek Brigitta a végül második helyezett versenyzõtõl kapott ki a nyolc között, Mátyás Szabina viszont a
négy közé jutott, s a késõbbi
gyõztes ellen alulmaradva végül a
harmadik helyen végzett.
Számukra nem volt határ. A
2007. Évi Határõr Bajnokság öszszesített eredménysora alapján 11
csapatból a Nagykanizsai Határõr
Igazgatóság sportos csapata végzett az elsõ helyen, megelõzve a
szombathelyi és kiskunhalasi
egységeket. A versengés az év folyamán mezei futó, atlétikai, kispályás foci, illetve lõ- és járõrbajnokságot foglalt magában, s az
utóbbiak közül a kanizsai egység
a második helyre „lõtte magát”
Varga Tibor-Horváth Szilárd, Rózsa György, Tóth Andrea Dalma,
Homály Annamária összeállításban. A járõrbajnokságban a nõi
egység (Szõke Anita, Vajda Anita,
Szummer Gréta) harmadik lett, s
a férfiak (Németh István, Matola
Zénó, Kósa Róbert) negyedik helyével együtt ez összesítésben a
második helyet jelentette.
Az országos döntõbe jutottak. A Toto-játék 60. Születésnapja alkalmából életre hívott országos kispályás labdarúgó-torna
zalaegerszegi selejtezõjén remekül szerepelt két kanizsai csapat
is, melyek így az október 12-13ára kiírt fõvárosi fináléban is szerepelhetnek. A König SE az
egerszegi pontvadászatot megnyerte, míg a Dél-Dunántúl Postás SE harmadikként szerzett jogot a budapesti indulásra.
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INGATLAN

szõlõbirtok olcsón eladó. Érd.: 20 óra után
a 93/315-559-es telefonszámon. (6101K)

Belvárosban 800 m2-es építési terület eladó. Érd.: 30/227-3294 (6040K)
Platánsoron kétszobás, II. emeleti,
szép állapotú lakás eladó. Érd.: 30/4486072 (6086K)
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
fûtéses, önkormányzati lakásomat egyszobás, önkormányzatira. Érd.: 30/9587390, 93/322-537 (6092K)
Látóhegyen a szeszfõzde feljárónál
525 négyszögöl szõlõ-gyümölcsös kétszobás lakóházzal (extra bútorokkal berendezett konyha, fürdõszoba ) nagy terasszal, pincével, présházzal eladó. Érd.:
20/335-6095, 30/3788-757 (6098K)
Nagybakónakon kétszobás családi
ház nagy telekkel eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559 (6099K)
Elcserélném nagykanizsai, belvárosi
40 m2-es, egyszobás, félkomfortos,
önkormányzati lakásomat egy és fél
szobás, belvárosi, önkormányzatira
értékegyeztetéssel. Érd.: 93-322-537
(6093K)
Nk-án Csengery u. elején 57 m2-es,
2,5 szobás, jó állapotú, III. emeleti lakás
9,5 millió Ft-ért eladó. Érd.: 30/3489669 (6100K)
Szép természeti környezetben, kicsi

BÉRLET
Belvárosban egyszobás lakás bútorozottan kiadó. Irodának is alkalmas.
Irányár: 23.000 Ft + rezsi, kaució szükséges. Érd.: 20/805-2950 (6102K)

Almaértékesítés: Idared, Golden és más
téli fajtákból Nagykanizsa, Kisfaludy u.

2/c. szám alatt házhoz szállítással is.
Tel.: 93/312-479, 20/570-7717 (6084K)

Somogyi Kaputechnika
Nagykanizsa, Király út 9-11.
 Garázskapuk, ipari kapuk  Távvezérelt kapu
mozgató automatikák
 Lakatosipari munkák
 Kovácsoltvas kapuk,
kerítések, korlátok

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

SZOLGÁLTATÁS
Festõmûvész régi olajfestmények
tisztítását, hibák javítását vállalja. Érd.:
30/3233-820 (6097K)
Történelem és földrajz korrepetálást
vállalok. Érd.: 20/805-2950 (6103K)

A Kanizsa Vásár ideje alatt folyamatos akciók

ÁLLÁS
Nk-i Keleti Étterembe gyakorlattal
rendelkezõ felszolgáló hölgyet vagy felszolgálót éves állásra felveszünk. Érd.:
20/482-4545 (6079K)
Kéthektáros terület gondozására
udvari munkást felveszek. Szõlõskert
Fogadó, Nagykanizsa.

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)
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Eséllyel a munkaerõ-p
piacon
Eséllyel a munkaerõpiacon címmel kétnapos konferenciát szervezett a Dunántúli Roma Vezetõk Szövetsége az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával. A Halis István Városi
Könyvtárban megrendezett konferenciát Cseresnyés Péter alpolgármester, országgyûlési képviselõ nyitotta meg.
Esélyadásról van szó, amikor
egy ilyen összejövetelt szerveznek – hangsúlyozta. Esélyt adnak
azoknak az embereknek, akik nehéz helyzetben vannak, akik
nemcsak azért kérnek esélyt,
hogy a munkaerõpiacon megtalálják a helyüket, hanem az élethez kérnek esélyt, hiszen ha valakinek nincs rendszeres munkája, nem tudja eltartani a családját, nagyon nehezen éli meg a
mindennapokat. Nemcsak a romáknak van ilyen problémája, a
társadalom jelentõs részének ezzel a gonddal kell megküzdenie.
Igaz a már közhelynek számító
mondás, tanulni, tanulni, mert a
tanulással lehet nagyobb eséllyel
belépni a munkaerõpiacra. Minél
szélesebb ismeretekkel rendelkezik valaki, annál nagyobb esélylyel indul el a munkához jutás
versenyében.

Nagy József György, a DRVSZ elnöke köszöntõjében kiemelte, érdemes megvizsgálni a konferencia címéül szolgáló mondatot, van-e esélye a romáknak a munkaerõpiacon.
Nagyon komoly erõfeszítéseket
tesznek a munkaügyi központ vezetõi és a roma civil szervezetek a képzési foglalkoztatási programok indításáért annak érdekében, hogy minél
több romát el tudjanak helyezni.
Rengeteg képzést indítottak az elmúlt években, azonban nem tudták
õket a munkaerõpiacra visszajuttatni. Ezen változtatni kell, olyan szakirányú képzéseket kell elindítani,
amire szükség van. A hagyományokkal foglalkozó képzéseket meg
kell õrizni, de ezekkel, sajnos, nem
tudnak napi megélhetési forrást biztosítani. Folytatják a tanulási hajlandóságot vizsgáló felmérést megyénkben, és kiterjesztik Dél-Dunántúlra is. Megkérdezik a romákat

Pályázati lehetõségek
Állás

Internetezési lehetõséget is biztosítanak a másfél éve megnyílt
közétkeztetéssel foglalkozó Király Vendéglõben. A déltõl éjfélig tartó nyitvatartási idõben a 15-35 éves korosztály böngészhet a neten,
számtalan játékprogram közül választhat, s akár New York-i ismerõsével is beszélhet, játszhat a világhálón.

A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetõséget:
autóvillamossági szerelõ
szakirányú
150.000 Ft
lakatos
szakirányú
140.000 – 150.000 Ft
CNC gépkezelõ
szakirányú
100.000 – 150.000 Ft
hajlító kiszolgáló-gépkezelõ
szakirányú
megegyezés szerint
lyukasztó gépkezelõ
szakirányú
megegyezés szerint
vagyonõr
szakirányú
65.500 Ft
targoncavezetõ
szakirányú
80.000 – 110.000 Ft
kárpitos
szakirányú
90.000 – 130.000 Ft
ápoló
szakirányú
150.000 Ft
varró
szakirányú v. betanított
70.000 – 90.000 Ft
pék
szakirányú v. betanított 65.500 – 120.000 Ft
árukiadó
8. általános
65.500 – 80.000 Ft
árubeszállító
8. általános
65.500 – 80.000 Ft
informatikus
fõiskola
megegyezés szerint
villamosmérnök
fõiskola v. egyetem
megegyezés szerint
olajmérnök
fõiskola v. egyetem
megegyezés szerint
Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fõ út 24. szám) alatt adunk.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–16.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra

A zalaegerszegi Kamarák Házában került sor a Zalai Falvakért Egyesület által szervezett
29. Területfejlesztési Mûhelyre,
ahol Horváth Jácint, a Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség Kht. nagykanizsai
irodájának vezetõje a Nyugatdunántúli Regionális Operatív
Program pályázati lehetõségeirõl tartott elõadást.
A szakember elmondta, a program keretében a 2007. és 2013.
közötti idõszakban mintegy 140
milliárd, azaz évente húszmilliárd
forint hívható le maximálisan. A
legtöbb forrás a közlekedésfejlesztésre, a környezet- és energiapolitikai fejlesztésekre, a gazdasági operatív programra, valamint
a társadalom megújítása operatív
programra jut.
Az operatív program prioritásai
közé tartozik a regionális gazdaságfejlesztés, turizmusfejlesztés,
városfejlesztés, környezetvédelmi
és közlekedési infrastruktúra, valamint a helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése.

Már több programot meg is hirdettek, így az Önkormányzati felelõsségi
körbe tartozó intézmények utólagos
akadálymentesítése, Kerékpárút-hálózat fejlesztése, Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése, Befektetési környezet fejlesztése – iparterületek és inkubátorházak címût.
A kiírás egészen friss a Turisztikai attrakciófejlesztés és A balatoni térség turisztikai vonzerejének fejlesztése címet viselõ pályázatok esetében.

és a munkaadókat, milyen irányba
szeretnének elindulni. Milyen foglalkozásokat szeretnének a romák, és
mire van szüksége a munkaadóknak.
A konferencián számos elõadás
hangzott el a romák képzési, elhelyezkedési lehetõségérõl, kiemelten
a fiatalok, a tartósan munkanélküliek
és a nõk esélyeirõl. A konferencia elérte célját – összegezte Nagy József
György, DRVSZ elnök.
Hangsúlyos téma volt a média
szerepe az elõítéletek csökkentésében és a reális cigánykép kialakításában, hiszen a médiák többségében a romákról közölt hírek nagy
része negatív hír. Ebben nagyon
nagy változást szeretnének elérni,
ha kell, a kormányzat segítségével
is. A médiumok egyik oldalról azt
mutatják be, a romák bûnözõk és
nem dolgoznak, a másik oldalról
viszont azt, hogy nagyon sok pénzt
költenek roma ügyre, aminek gyakorlatilag nincs hozadéka. Nagy
József György szerint azonban a romákra fordítható pénzek nem érnek
le a romákhoz, elvesznek valahol.
B.E.
Várhatóan november elején írják
ki a kereskedelmi szálláshelyek kapacitásainak bõvítésére, a helyi környezetvédelmi infrastruktúra és
szolgáltatások fejlesztésére, a nem
megyei jogú városok városközponti
területeinek és leromlott városrészeinek fejlesztésére, a helyi és helyközi közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítására, valamint a szociális infrastruktúra és
szolgáltatások fejlesztésére vonatkozó pályázatokat – tudták meg az érdeklõdõk a kanizsai szakembertõl.
H.A.

3

Figyelik az
influenzát
A háziorvosok megkezdték
az influenzagyanús megbetegedések figyelését – tudtuk meg
az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
Nagykanizsai, Letenyei Kistérségi Intézetének tiszti fõorvosától, dr. Buzás Judittól.
A szakember elmondta, a figyelõszolgálat keretében a háziorvosok
az ÁNTSZ-nek október elseje óta
jelentik a betegforgalmi adatokat, a
kórházba utaltak, s a vizsgálatra jelentkezõ betegek számát. Ez az
alapja az influenza elleni védekezésre való felkészülésnek.
A korábbi éveknek megfelelõen a krónikus betegek és a hatvan
év fölötti nyugdíjasok ezúttal is
igényelhetnek háziorvosuktól ingyenes oltóanyagot. Az aktív korosztályba tartozók ötven százalékos kedvezménnyel juthatnak
hozzá a vakcinához. Fontos tudni, hogy évente újra kell oltatni
magunkat, hiszen évrõl-évre
újabb
influenzavírus-mutációk
jelennek meg, s az oltóanyag öszszetétele mindig ehhez igazodik.
Dr. Buzás Judit kérdésünkre elmondta, a tavalyi év szükségletei
alapján idén tizennégyezer oltóanyag áll a háziorvosok és a páciensek rendelkezésére a térségben.
A legfrissebb adatok szerint
eddig két megbetegedést regisztráltak az orvosok.
H.A.
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM INDUL:
 10.12-én 16 órakor
C+E (nehézpót)
 10.16-án 16 órakor hétközi
 11.09-én 16 órakor hétvégi
elõadásokkal személyautó,
motor és segédmotor
kategóriákban
Részletfizetés!
Diákkedvezmény!
Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
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A Citromsziget és más problémák

Fotó: Horváth Attila

35.qxd

Szakemberekkel járta be a
minap körzetét Bene Csaba önkormányzati képviselõ. A „túra” a 2-es számú választókörzet
legneuralgikusabb pontján, a
Citromszigetként ismert Dózsa
György út 73.-75. alól indult.
Számos lakossági felvetést
gyûjtött be e napon a képviselõ.

Így például a Virág Benedek utcában arra panaszkodtak a lakók, hogy az úttesten nagy tócsákban áll a víz, ha esik az esõ.
A problémát csak növeli, hogy
üzletek is találhatók itt, s az elhaladó autók gyakran befröcskölik vízzel az ingatlanokat. Elengedhetetlen tehát a Virág Benedek utca mihamarabbi felújí-

tása. A Belus József utcában járhatatlan járdával találkoztak a
bejárás résztvevõi, a gyalogosok és az anyukák babakocsival
az autók között kényszerülnek
rodeózni – ez szintén megoldásra vár.
A nemrég felújított Árpád utcában úgy látszik, a jó minõségû úttest láttán vérszemet kaptak az
autósok, s gyakran nagy sebességgel közlekednek, ezért felmerült fekvõrendõrök telepítésének
a lehetõsége. A Magyar utca 150.
és 170. között nem megoldott a
csapadékvíz-elvezetés, az itt lévõ
árokban egy átereszt kell kialakítani. A Garay utcában szûkösek a
parkolási lehetõségek, itt szükséges a meglévõ parkoló hosszabbítása – mondta el érdeklõdésünkre
Bene Csaba.
A Citromsziget udvara eléggé
elhanyagolt állapotú, szükséges a
rendbetétele, s egyfajta parkolási
rend kialakítása. Még láthatók
annak a sportpályának a marad-

1111 aláírás: Lesz-e
e belõle rendõrõrs?
Befejezõdött a kiskanizsai
rendõrségi szolgálati hely létrehozása érdekében indított aláírásgyûjtés. Összesen 1111 aláírást sikerült összegyûjteni a
városrészben – tudtuk meg
Polai Józseftõl, a városrész
egyik önkormányzati képviselõjétõl.
A képviselõ elmondta, több
aláírást már nem gyûjtenek, segítõivel együtt összesen 1111
kiskanizsait sikerült megnyerniük
a célnak, hogy létesüljön a városrészben egy rendõrségi szolgálati
hely, ami a kiskanizsai közbiztonságot jelentõsen növelné. Mint
N

kifejtette, információi szerint a
városrészben hétrõl-hétre szaporodnak a betörések, tolvajlások.
Ugyanakkor jelezte, még nem
döntötte el, hogy Marton István
polgármester közbenjárását kérjee az ügyben, avagy önálló képviselõi indítványt készítsen a következõ közgyûlésre.
– Elképzelhetõ az is, hogy
önálló képviselõi indítványt készítek, mert azt remélem, hogy így
nagyobb támogatottságot kaphatok a szolgálati hely létrehozásához, hiszen korábban dr. Molnár
József rendõrkapitány nem támogatta a felvetésemet – mondja
Polai József. – A képviselõtársa-

imtól kérek hát támogatást, de
természetesen, korábbi ajánlatunk még mindig érvényes, nem
akarjuk kisajátítani magunknak
ezt a majdani szolgálati helyet,
inkább azt szeretnénk, ha a szolgálati hely autója és rendõrei
rendszeresen megjelennének a
többi településrészen is.
H.A.
A Nagykanizsai Rendõrkapitányság Bûnmegelõzési Csoportja vagyonvédelmi, áldozatvédelmi elõadásokat tart az október 12-13-14-én megrendezésre kerülõ Kanizsa Vásáron.

ványai, amely felújításának igényével az itt élõ gyerekek keresték meg a városatyát.
Bene Csaba kérdésünkre azt
mondta: járható útnak tartja a
Monarchia egykor szebb napokat látott hajdani laktanyájának
szakaszos felújítását, erre talán
még lehetne forrásokat szerezni.
A Thury-pályán is lenne munka. A terület a város tulajdona, de
kezelésérõl senki nem gondoskodik. Ugyan több sportegyesület is
mûködik ott, akik az általuk
használt részt rendben tartják, ám
a többit benõtte a gaz. A kaszáláson kívül a kerítést is javítani
kellene.
Bene Csaba megjegyezte, a
Dózsa György út 115.-tõl kicsit
távolabb húzódó Kanizsai Dorottya utca közvilágítása hosszú
ideje nem megoldott, csak a vezetékek állnak ki a földbõl. A
képviselõ szerint a lakók érdekében mihamarabb megoldást kell
találni a problémára.
Horváth Attila

Munkarend
változás
Értesítjük Nagykanizsa város lakosságát, hogy a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási
rendje a 2007. október-novemberi munkaszüneti napok miatt
az alábbiak szerint alakul:
Október 19. (pénteken) hétfõi munkarend szerint 8.0016.30 óráig, október 20.
(szombaton) pénteki munkarend szerint 8.00-12.00 óráig,
október 22. (hétfõ) pihenõnap,
október 27. (szombaton) pénteki munkarend szerint 8.0012.00 óráig, november 2.
(péntek) pihenõnap.
Megértésüket köszönjük!

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
11.07, 12.05
08:30
131/2
Magyar u. 18. lakóház, udvar
19.692.000 + áfa
11.07, 12.05
09:00
4372/1
Alkotmány u. 160. szociális otthon
51.800.000 + áfa
11.07, 12.05
09:30
4277/1
Palini beépítetlen terület
25.809.000 + áfa
11.07, 12.05
08:00
2190/A/3
Csányi u. 8. - iroda
10.700.000 + áfa
11.07, 12.05
10:30
2243/1
Ady Endre u. 25.
13.334.000 + áfa
11.07, 12.05
11:00
3817
Csengery u. 111. - telephely
5.220.000 + áfa
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

2007. október 11.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Használja ki a kellemes napsütéses napokat, és ne foglalkozzon a gondokkal.
Minden önnek sem sikerülhet, és a hibákból is lehet tanulni. Érzelmi téren is
számíthat küzdelemre, de megéri.

IV.20.–V.20. Bika
Kitartása meghozhatja a régóta vágyott
eredményt. Megvalósíthatja álmait, és
komoly eredményeket könyvelhet el magának. Fontos döntéseket hozhat párkapcsolatában is.

V.21.–VI.21. Ikrek
Hangulata a megszokottnál kedélyesebb,
jól érzi magát a bõrében, akár otthon van,
akár társaságban. A költekezést azonban
gondolja meg. Ha unalmasan telt a magánélete, most ez is megváltozhat.

VI.22.–VII.22. Rák
Nem mindig kap az ember a jócselekedeteiért köszönetet. Elõfordulhat, hogy
nem kap segítséget attól, akinek viszonoznia illene az ön nagylelkûségét. Ha
magányos, járjon többet társaságba.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Ha kinéz az ablakon, melegen süt a Nap,
ön azonban már a téli ünnepekre gondol.
Ne szaladjon ennyire elõre a gondolataival, vannak még más tennivalók is. A hétvégét töltse kellemes kikapcsolódással.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Sokféle változásra, jóra és rosszra is számíthat ezekben a napokban. A kínálkozó
munkalehetõséget azonban ne utasítsa el.
Ha magányos, a hétvégi városi programokon kellemes kalandra számíthat.

IX.23.–X.22. Mérleg
Élvezi az ön körül történõ sürgés-forgást, a zsivajt, és elégedetten fogadja az
élet által kínált apró örömöket. Ha idejét
jobban beosztja, megtalálja azt a személyt, akire régóta vágyakozik.

X.23.–XI.22. Skorpió
Néha úgy cselekszik, mint egy független
ember, és elfelejti, hogy már régóta nem az.
Tudja mi a jó, és mi nem, ezért nem hagyja
befolyásolni magát. Ha magányos, ha nem,
érdemes kimozdulni egy kicsit otthonról.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Nagyobb türelemre lesz szüksége, mint
az elmúlt hetekben. Ha figyelmes, nem
sért meg senkit a családjában. A rossz
hangulatát ne vigye haza, hiszen õk is jó
szóra vágynak.

XII.22.–I.20. Bak
Kapkodás közben megeshet, hogy elfelejt
egy fontos dolgot elintézni. Érdemes sorrendet fállítani az elvégzendõkrõl. Ha magányos, tartsa szem elõtt, hogy hét közben
is lehet ismerkedni, barátkozni.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Többet kell ösztönöznie a családjának
mostanában. Mindez azért van, mert
nem pihente ki magát az utóbbi idõben.
Ne vállaljon plusz munkát, töltsön több
idõt a társával, partnerével.

II.20.–III.20. Halak
Ha nem sikerül valami, nem kell bezárkózni, újítsa fel emberi kapcsolatait, és elszállnak a komor fellegek. Érzelmi életébe
is vigyen új színt, vidámságot, hiszen mindenkinek szüksége van a változatosságra.
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Az interaktivitás szépségei
Szántó Gábor: A gyerekek valóban résztvevõi a foglalkozásoknak
Az oktatásban egyre nagyobb
teret hódító interaktív táblákhoz kapcsolódó, „Az én interaktív táblám” címû pályázat
során az ország hét legjobb demonstrációs anyagának egyikét
sikerült elkészítenie Szántó Gábornak, a Cserháti Sándor
Szakképzõ Iskola magyar-informatika szakos pedagógusának. A programot sajtótájékoztatón mutatták be.
– A város önkormányzata és a
kanizsai pedagógustársadalom is
büszke lehet Szántó Gábor teljesítményére, amit az Oktatási Minisztérium és a Mûszaki Könyvkiadó pályázatán nyújtott – mondta
köszöntõjében Szmodics József-

né, a polgármesteri hivatal mûvelõdési osztályának vezetõje. – A
tanár úr igazán nívós, az interaktív táblához használható oktatóprogramot készített, amit egy budapesti konferencián hat kollégájával együtt be is mutatott az ország más pontján élõ pedagógustársaknak. Egy-egy ilyen tábla
egyébként mintegy 1,5-2 millió
forintba kerül, s több mint harminc már van belõle a város oktatási intézményeiben.
Szántó Gábor Balassi Bálint:
Egy katonaének címû versének
befogadásához készítette el programját, amely hangzó anyagot,
képet, szöveget egyaránt tartalmaz. A szoftver segítségével a
gyerekek lépésrõl-lépésre bont-

hatják ki a verset, amelyen keresztül megismerhetik Balassi
életszemléletét, emberi-költõi hitvallását is.
Szántó Gábor tapasztalatai
egyébiránt azt mutatják, a tábla
segítségével háttérbe szorul a hagyományos, frontális tanítási
módszer, amelynek helyét átveszi
az interaktivitás. A gyerekek valóban úgy érzik, hogy nem csak
hallgatói, hanem aktív résztvevõi
az egyes foglalkozásoknak. Ráadásul a dinamikus, számítógéppel összekapcsolt, érintõ képernyõként viselkedõ tábla sokkal
közelebb is áll a mai kor ifjaihoz,
mint a papír alapú, statikus tankönyv. Ráadásul a lehetõségek
tárháza kimeríthetetlen, a kvíz-

szerû feladatok éppúgy helyet
kaphatnak a repertoárban, mint a
megértést segítõ, grafikákra, ábrákra támaszkodó mûelemzés.
S hogy mi a véleményük az új
eszközrõl a gyerekeknek?
– Szerintem sokkal jobb, mintha leírnánk egy szöveget, én nem
is szoktam otthon tanulni, mert
már az órán megjegyzem a tananyagot – mondja a 12. osztályos
Varga Péter. – Tavalyelõtt ismerkedtünk meg az interaktív táblával, ám sajnos csak magyarórán
használjuk, de jó lenne informatika-, vagy történelemórán is.
A fiatalember osztálytársa,
Korpics Miklós pedig férfiasan
bevallja: nem szerette soha a magyar nyelv és irodalmat, de mióta
az iskolába megérkezett a tábla,
hozzá is közelebb került a tantárgy.
H.A.

A projektet az EU támogatta

Együttmûködés, határok nélkül

E napokban zárul a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképzõ Iskola eddigi talán legsikeresebb uniós projektje, amelyet a város önkormányzatával és a csáktornyai Graditeljska Škola Èakovec mûvészeti középiskolával közösen
bonyolítottak le a kanizsai
szakemberek. A program keretében energiapark és keramikus mûhely készült Kanizsán.

A Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképzõ Iskola az
INTERREG IIIA Közösségi Kezdeményezés
Szlovénia/Magyarország/Horvátország Szomszédsági
Program 2004-2006 uniós pályázat
révén majdnem harminchétmillió
forintos támogatást nyert a horvátországi intézménnyel történõ szakképzési együttmûködés kialakítására.
A program ideje alatt a két iskola
kölcsönös tapasztalatcserével segí-

tette egymást a két szakma, a kerámiakészítés, fazekasság és a megújuló energiák hasznosításával kapcsolatos kanizsai képzés területén.
Az együttmûködés a kerámiakészítés és a fazekasság tekintetében a horvát partner szakértelmére
épít. A csáktornyai Graditeljska
Škola Èakovec középiskolában
ugyanis magas fokú mûvészeti
munka folyik. A projekt keretében
a ZSVSZI SZKI Petõfi úti könynyûipari tanmûhelyében kialakítottak egy keramikus-fazekas mûhelyt is, amelyet felszereltsége alkalmassá tesz nemcsak szakkörök
tartására, de a gyakorlati képzés
minden feltétele is biztosított.
– Iskolánk szerette volna egy
olyan lehetõséggel bõvíteni képzési
palettáját, amely visszanyúl a zalai
kézmûves hagyományokhoz, ezáltal alkalmazkodik a kor elvárásaihoz, másrészt egy olyan kis központot alkot, amely lehetõséget
biztosít a fiatalok mûvészi alapképzésének megvalósításához, létrehozva egyfajta alapfokú mûvészeti

mûhely feltételeit – mondta el lapunknak Horváth Henrietta Szilvia, a projekt vezetõje. – Az együttmûködés másik nagy témaköre a
megújuló energiaforrások hasznosítása volt. Öt különbözõ oktatási
jegyzet készült el magyar és horvát
nyelven a geotermia, napenergia,
szél és vízi energia, biomassza, valamint a megújuló energiaforrások
témakörében. Megjegyzem egyébként, hogy munkatársaim dolgozták ki a képzés szakmai programját
is, eddig még egyedüliként az országban. A projekt keretében ismeretterjesztõ elõadásokat is rendeztünk diákok számára Magyarországon és Horvátországban. Legnagyobb feladatunk azonban a
megújuló energiákat hasznosító
berendezések elkészítése volt, amelyek szintén a horvát és magyar
gyerekek, illetve pedagógusok közös munkájának eredményei. A demonstrációs modellek az Energiaparkban kaptak helyet a ZSVSZI
SZKI Erdész úti Tantelepén –
mondta el a projekt vezetõje.

2007. október 11.
A legközelebbi közgyûlésen
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyûlése létrehozhatja a Kanizsai Kulturális Centrum kiemelten közhasznú nonprofit
zártkörû
részvénytársaságot.
Miért van erre szükség?! Az önkormányzati többség azt gondolja, hogy a meglévõ mûvelõdési
intézményeink sokszínû programkínálata a felújított, kibõvülõ infrastruktúrában egy új típusú mûködtetési formában tudja
ellátni a közmûvelõdés mindenki
számára való biztosításának kötelezõ önkormányzati feladatát.
Az új forma elõnyei lehetnek:
az áttekinthetõbb gazdálkodás, a
hatékonyabb mûködés, a koordináció bõvebb lehetõsége, a kibõvülõ pályázati és szponzori lehetõségek, a rendezvények feladatfinanszírozása, esetleges adómentességek és -kedvezmények.
Ez az átalakulás egy hosszú történet. Kezdõdött a Kulturális Negyed-ötlettel, folytatódott a Magyar Plakát Házzal, majd a
Medgyaszay Ház megújulásával.
A tartalommal való kitöltést még
ötletbörze is segítette. Közben a
Mûvészeti Térkép is elkészült, s
mára a HSMK-t is felújítottuk.
Természetesen a közalkalmazottak, a civilek, a minisztérium és
szakértõk is véleményezik az elképzelést, s párhuzamosan a kulturális koncepciónkat is megújítjuk.
Közmûvelõdési életünk felfrissülését akarjuk! Képletesen szólva
azt szeretnénk, mindenki a kultúra
részvényese legyen Nagykanizsán. Az élet minden területén
húsz-harminc évenként (egy generációváltás ideje) meg kell újulni.
Ezért van ez a mostani stratégiai
döntés. A bõvebb közmûvelõdési
infrastruktúránk – hiszen a Magyar Plakát Ház és a Medgyaszay
Ház pluszként lépett be a rendszerbe – bõvebb tartalmat is kíván
újabb, példaértékû struktúrában.
Olyan modellt kívánunk megvalósítani, amely az országban csak
néhány helyen mûködik: Szentendre, Terézváros, Mûcsarnok. Ha
úgy tetszik, egy nagy kísérlet részesei vagyunk. A kultúra áru is,
de nem szeretnénk piacosítani.
Bár látszólag fiskális szempontú a
készülõ elõterjesztés, de a következmény remélhetõleg pozitív
lesz. Jelenleg mintegy 185 millió
Ft-ból és 31 fõvel mûködik a közmûvelõdési
intézményrendszerünk. Ez bõven 200 millió Ft fölé,
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Mi az a „Kanizsai Kulturális Centrum”?!
– avagy a kultúra gazda(g)sága
és akár 36 fõre nõhet. Hiszen ez
idáig együttesen még nem mûködött az összes közösségi terünk, a
Magyar Plakát Ház és a
Medgyaszay Ház tulajdonképpen
újonnan lép(ett) be a rendszerbe!
Természetesen az átalakítás jogi
hátterében ott kell lennie a megszüntetõ okiratoknak, a leltár szerinti vagyon átadására-átvételére
vonatkozó üzemeltetési kezelési
szerzõdésnek, a közhasznúsági
szerzõdésnek, a leendõ alapító okiratnak és SZMSZ-nek, a feladatfinanszírozási mintának és álláshelyszámításnak. Fontos kérdés, hogy
ki lesz a vezérigazgató, ki lesz az öt
fõs igazgatóság és a felügyelõ bizottság tagja, ki látja el a könyvvizsgálói feladatokat. A közgyûlési
elõterjesztés sok mellékletében
benne kell lennie a vezérigazgató
munkaszerzõdésének és munkaköri
leírásának. A meglévõ dolgozókkal
kívánjuk ellátni az új feladatokat is,
sõt még jönnek hozzájuk.
Ha Nagykanizsa valóban régiók
kapujaként, több régióra és az országra rányíló kulturális centrumként kíván létezni, akkor a meglévõ szinte ajándékként kibõvülõ
kulturális infrastrukturális növekedést követnie kell egy ilyen fajta átalakulásnak. Reméljük, hogy ez az
ágazat Nagykanizsán nem lesz a
maradványelv áldozata! Hisszük,
hogy Nagykanizsa éppenséggel
nem kulturális mélyrepülésben
szenved, hanem éppen emelkedõben van. Hogyan lehet költségvetési megszorítások közepette is fenntartani a pezsgõ kulturális életet?
Szegények lehetünk, de ez nem ok
arra, hogy ostobák és igénytelenek
is legyünk. Hosszabb távon a kultúrába érdemes befektetni. Ilyen
szempontból a kultúra és a gazdaság gyökerei ugyanazt jelentik.
Nem hiszem, hogy lennének ellenérdekeltek, ha azt mondom, pénzt
kell fektetni az emberi erõforrásokba, a kultúrába és az oktatásba. A
jövõ útja az lehet, ha nem elsõsorban az intézményeket, hanem a tevékenységeket támogatjuk. Vannak
jó példák: Szentendre, Balatonfüred, Zalaegerszeg, Debrecen…
Eddigi kulturális palettánk sokszínûségére is büszkék lehetünk, de
természetesen voltak problémák. A
magas mûvészetek hátrébb szorulá-

sa a populárisabb mûfajok elõnyére, a minõségpolitika hiánya, a
programegyeztetések elmaradása…
Mindezeket egy klasszikus népmûvelõi szemlélettel már valószínûleg
nem lehet megoldani. A városok
versenyében, például a rendezvényekért való viaskodásban csak úgy
lehetünk eredményesek, ha mások
számára is fogyaszthatóvá tesszük
specialitásainkat, s nívós szállással,
folklorisztikus kuriózummal és
gasztronómiai kalandozással is
szolgálni tudunk. Színvonalas város
sok van a világban, hogy melyiket
választja a vándor, azt az egyedi kínálat dönti el. Ennek az egyszeri és
megismételhetetlen, másutt reprodukálhatatlan attrakciónak egyszerre kell befogadhatónak és különlegesnek lennie! Ezt jelenti a kulturális gazda(g)ság.
Persze segíthet ebben egységes és
hálózatos intézményirányítási modell is, pénzügyi, gazdasági és szervezeti átvilágítások, a közmûvelõdés szakigazgatási problémáinak
kezelése, valamint a régebbi költségvetési mûködés tanulságai. Lehetett volna más irányokba is menni. Egy mamutintézmény létrehozása, vagy sok kicsi szép, esetleg nonprofit kft., netán maradhatott volna
minden a régi formájában. 2007. július 1-jétõl KHT, azaz közhasznú
társaság létrehozása már nem lehetséges, helyettük van ez a nonprofit
gazdálkodási forma. De az új kihívásokra adott válasz hosszabb távú,
stratégiai, fejlesztési és modernizációs kell, hogy legyen. Errõl gyõzött
meg az év eleji ötletbörzére adott
sok értékes visszajelzés is. Ezekbõl
is kikristályosodtak erõsségeink: kiváló mûszaki állapot és felszereltség, ideális befogadóképesség, oktatási intézmények közelsége, centrális elhelyezkedés, könnyû megközelíthetõség. Gyengeségek: nincs kialakult mûködési struktúra, önkormányzati forráshiány. Lehetõségeink: együttmûködés a közoktatási
intézményekkel és a civil szférával,
a kulturális turizmus fejlesztése, pályázati források elérése, kistérségi
együttmûködés, határmenti kapcsolatok. Veszélyek: EU-források el
nem érése, vesztes pályázatok, nem
megfelelõ kommunikáció.
A megújuló kanizsai kulturális
struktúra nem jelentené a hagyo-

mányos formák megszûnését, de
egy erõteljes impulzus lenne a
munkatársak ösztönzése révén a
tartalmi megújulásra és megerõsödésre. A Kanizsai Kulturális Centrum civil centrum is kell, hogy legyen! A jelenlegi elõterjesztés nem
tartalmazza a Honvéd Kaszinó, a
Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház, a
Zsinagóga, a Miklósfai Mindenki
Háza, a Halis István Városi
Könyvtár és a Thúry György Múzeum bekapcsolását ebbe a struktúrába. A Kanizsai Kulturális Centrum kiemelten közhasznú, nonprofit, zártkörû részvénytársaság
egyelõre csak a Hevesi Sándor
Mûvelõdési
Központot,
a
Medgyaszay Házat (benne a Képzõmûvészetek Háza, Magyar Plakát Ház), a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házat és közösségi tereit
tartalmazná, de vizsgálni kell a jövõben minél bõvebb körû együttmûködések lehetõségét.
Ezen elképzelésünkben az igényesség és a lokálpatriotizmus is
vezetett bennünket, s a kulturális
sokszínûség megõrzése. A mûveltség többféle lehet, de a kultúra
egy. Azért még összedolgozhatunk, hogy nem vagyunk egyformák. A versengés mellett összefogás is lehetséges. Azonban ahhoz,
hogy valami szellemi béke legyen,
a kultúra területén is változtatás
szükséges. Hiszem, hogy Nagykanizsán gazdagok vagyunk a kultúrában. Elég legyen itt csak egy
konkrét friss példára utalni. Október 6-ára pályázati támogatással
két Batthyány Lajos-kiállítás is
nyílt volna Nagykanizsán, az
egyik a Thúry György Múzeumban, a másik a Magyar Plakát
Házban. Végül sikerült megegyezni, hogy a második majd március
15-én nyíljon. Viszont a mostani
kiállítás az országban a 4., így
büszkék lehetünk rá, hogy ilyen
aktuálisak és gazdagok vagyunk.
De ne felejtsük el a Kanizsai
Kulturális Centrum költségvetése
nem mérhetõ majd profitban, hiszen nonprofit gazdálkodási formájú lesz majd. A költségvetés elsõsorban csak adalék a célok eléréséhez. Az érték a valódi mérõszám.
Balogh László,
a Kulturális Bizottság elnöke
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Kanizsa – Városháza
Kanizsa Vásár 2007. (Október 12-13-14.)

A Környezetvédelmi és Informatikai Szakkiállítás és Konferencia részletes programja.
Október 12. péntek:  15.00 Ünnepélyes megnyitó (A kiállítást megnyitja:
Kovács Kálmán a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium államtitkára, Marton István Nagykanizsa MJV Polgármestere, Vásárdíjak átadása. Fellép: Szan-Dia
Fitness Center)  16.30 Black Jack  17.00 Sztárvendég: VARGA MIKLÓS
Október 13. szombat:  11.00 Szárazelemgyûjtõ akció sorsolása  15.00
Orff Ütõsegyüttes  17.00 Black Jack  16.00 Szan-Dia Fitness Center
Október 14. vasárnap:  14.15 Bálna Bál - zenés gyerekmûsor  15.00
Szan-Dia Fitness Center  16.15 Zserbo Duó
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!
A KIÁLLÍTÁS MINDEN NAP DÍJMENTESEN LÁTOGATHATÓ
Nyitva tartás
Péntek:13.00-18.00, Szombat:10.00-18.00, Vasárnap: 10.00-17.00

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 öszszege: 26.128 Ft. A lakás állapota:
felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
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.
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.
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.
2. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u.
1/B. 9/58.
A lakás alapterülete: 64 m2, 3 szobás, összkomfortos, keleti városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: 9. emeleti lakás. A lakásbérleti
díj összege: 19.900 Ft. A lakás álla-

pota: felújított. A bérleti jogviszony
idõtartama: 5 év.
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 .
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.
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 pályázatok benyújtásának helye
és határideje: 2007. október 10. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
Csákai Iván, bizottsági elnök

2007. október 11.

2007. október 11.

Kanizsa Antológia 6.
Nagykanizsa MJV Önkormányzata pályázatot ír ki Nagykanizsán és
kistérségében állandó lakhellyel rendelkezõk, valamint a városból elszármazottak részére a Kanizsai Antológia 6. számában való megjelenésére.
Pályázat tárgya: Irodalmi, mûvészeti, tudományos, valamint megjelenõ
versek, prózák, grafikák. Pályázati feltételek: Egy pályázó több pályázatot is
beadhat, maximum 6 A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betûtípussal) terjedelemben. A kéziratokat kinyomtatva, valamint merevlemezen vagy CD-n kell
benyújtani az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztály
Halmos Csaba Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A beérkezett pályamûvek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem õrzünk
meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk. A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 6-os számában a karácsonyi könyvvásár alkalmával jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak tiszteletpéldányokban
részesülnek. A pályázat beadásának határideje: 2007. november 05.

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. 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.
Értesítjük tisztelt betegeinket, hogy a XVII. számú Felnõtt Háziorvosi
Szolgálat DR. BACHER ILONA háziorvos 2007. október 1-jétõl új helyen,
az Erzsébet tér 8/2. szám alatti orvosi rendelõben folytatja a betegellátást.
A rendelési idõ és a telefonszám változatlan.
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a XIV. számú Felnõtt Háziorvosi
Szolgálat DR. BEZNICZA ERNESZTINA háziorvos 2007. október 1-jétõl a
Rózsa u. 6. szám alatti orvosi rendelõben folytatja a betegellátást.
A rendelési idõ változatlan. Új telefonszám: 93/333-614

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Ingatlankezelési Intézménye
Nagykanizsa, Deák tér 5.
nyílt versenytárgyalást hirdet
a következõ ingatlan bérbeadására

Nagykanizsa, Deák tér 13. sz. alatt található
(volt Muskátli cukrászda) 114 m2 alapterületû üzlethelyiség
és a hozzá tartozó 31 m2 alapterületû pincehelyiséggel
Az induló licit bérleti díj:
- üzlethelyiség
3600 Ft/m2/hó + áfa
- pincehelyiség
600 Ft/m2/hó + áfa
A versenytárgyaláson a licitlépcsõ 100Ft/m2/hó + áfa (üzlethelyiségre)
A pályázónak vállalnia kell, hogy nyertes pályázat esetén a helyiséget kávézó és cukrászda tevékenységi körrel fogják mûködtetni.
A bérlemény megtekinthetõ: 2007. október 17-én 10-11 óráig (Külön kérésre más idõpontban is.)
A versenytárgyalás ideje:
2007. október 19-én 10 óra
A versenytárgyalás helye:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ingatlankezelési Intézménye
(Nagykanizsa, Deák tér 5.) Ebédlõ
Érdeklõdni lehet: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Ingatlankezelési Intézménye Nagykanizsa, Deák tér 5.sz.,
telefon: 311-241, vagy 516-532

Kanizsa – Hirdetés
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Kanizsa – Krónika

2007. október 11.
idõskor beláthatatlanul sokféle.
Jelenthet sokféle elõnyt, ugyanakkor felelõsséget és kihívást a
fiatalabbak számára is. Kívánom, hogy minden ilyen alkalommal találkozhassunk azért,
hogy erõsíthessük egymást törõdéssel, szeretettel a következõ,
elõttünk levõ idõszakban. Isten
áldja önöket.
Végezetül további jó szórakozást kívánva a 90 éves Gréger
Sándornén keresztül köszöntötte
a jelenlévõ és a városban élõ
nyugdíjas hölgyeket, és a 84 éves

Idõsekért Ünnepi Hét Nagykanizsán
szükségünk, hogy az önök hosszú
éveken át érlelõdött bölcsessége
minket is bölcsebbé tegyen. Ez a
hét fokozott jelzése annak, hogy
nemcsak a hétköznapokban figyelünk önökre, hanem ilyen kiemelt ünnepen is. Az idõsek hete
és Világnapja jelzi, hogy belátjuk és vállaljuk, az idõsödés, az

Idõs, amatõr mûvészek kiállításának
megnyitójával
vette kezdetét az Idõsekért
Nagykanizsán Ünnepi Hét. A
Hevesi Sándor Mûvelõdési
Ház galériájában Kustár Zsuzsanna iparmûvész méltatta
az alkotók harmóniát, örömöt, szépséget megragadó és
sugárzó munkáját. Majd az
intézmény színháztermében a
házigazda Koller Jutka, az
Egyesített Szociális Intézmény igazgatójának köszöntõ
szavai után Cseresnyés Péter
alpolgármester, országgyûlési
képviselõ nyitotta meg az ünnepi hét rendezvénysorozatát.
– Az önök élettapasztalata, a
sok megélt élethelyzet figyelmet,
és köszönetet követel. Tudjuk, ez
a város, település elképzelhetetlen önök nélkül – hangsúlyozta.
– Nekünk pontosan arra van

Kiss Lászlón keresztül a férfiakat.
A program ünnepi mûsorral,
nyugdíjas mûvészeti csoportok
bemutatkozásával folytatódott, és
állófogadással zárult. Pohárköszöntõt Takács János, Nagykanizsa díszpolgára mondott.
B.E.

Bánk Bán

Tájékoztatjuk a vasárnapi vásárok helyhasználóit és a vásárlóközönséget, hogy az idei Kanizsa Vásár rendezvény miatt a 2007. október 14-i
vasárnapi vásár és bolhapiac ELMARAD.
A Csarnok Üzletház élelmiszerpiaci területén kizárólag gyümölcs, zöldség
és virág árusítására lesz lehetõség.
Via Kanizsa Városüzemeltetõ Kht.

Tájékoztató
A 20/2001. (III. 9.) FVM. Rendelet 1.§ által módosított 41/1997. (V.28.)
FM rendelet Az Állategészségügyi Szabályzat 213.§-a, valamint a 81/2002.
(IX. 4.) FVM r. 8.§-a alapján, értesítem a tisztelt lakosokat, hogy a 3 hónaposnál idõsebb ebek kötelezõ, veszettség elleni immunizálására kerül sor. A
fenti idõszakban az oltást az alábbi idõpontokban és helyszíneken végzik el a
kijelölt állatorvosok.

A Kreatív Klub programján
Lehota János tanár elõadását
hallgatták meg az érdeklõdõk és
a klubtagok Nemzeti identitásunkról a Bánk Bán elemzése
kapcsán.
Az est moderátora
Cseke Zoltán volt. A vitától sem
mentes, nagy érdeklõdéssel kísért
elõadást követõen szervezeti kérdésekrõl és a vezetõség megújításáról tárgyalt a klub közgyûlése.
Elfoglaltsága miatt Wilheim
Gábor lemondott a klub vezetésérõl, egyben a klub elnökségének
javaslatára felkérte Cseke Zoltánt, a klub alapítóját, vállalja el
az elnöki teendõket. A közgyûlés
egyöntetû szavazata alapján a
klub új elnöke Cseke Zoltán, aki
megköszönte a bizalmat, és megígérte, a klub alapító okiratának
szellemében végzi tovább a munkáját. Az elnökség új tagja októbertõl Ekler István és Vass István.
B.E.

Kamatozó kapcsolatok Jobbra lejt a Kanizsa
A város számlavezetõ bankjának kiválasztásával kapcsolatos
közgyûlési döntést kritizálta minapi sajtótájékoztatóján Röst
János, az SZDSZ önkormányzati képviselõje és Kereskai Péter,
banki szakember. Véleményük
szerint pénzpazarlás három millió forintért megbízni egy fõvárosi ügyvédi irodát a bank kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárás elõkészítésével.
Röst János azt mondta, a polgármesteri hivatalban számos kolléga dolgozik, aki el tudná végezni a feladatot. A képviselõ azt gyanítja, hogy esetleg baráti kapcsolatok állhatnak a megbízás mögött.

Kereskai Péter úgy véli, a pályázati kiírásban megfogalmazott
szempontrendszer legnagyobb hányada másodlagos, szinte lényegtelen követelmény, olyanok például,
mint hogy a banknak legyen legalább két fiókja a városban, s tíz településen legyen jelen a kistérségben. Mint mondta, ezek a kérdések
teljesen lényegtelenek Nagykanizsa
önkormányzata számára, ellentétben olyanokkal, mint például
mennyibe kerül egy-egy tranzakció.
Röst János az SZDSZ aggályai
miatt Marton István polgármestert felszólította az eljárás visszavonására.
H.A.

A fideszes városvezetés elmúlt egy évérõl és –az ellenzéki
oldalról immár harmadikkénta város számlavezetõ bankjának kiválasztásával kapcsolatos
eljárásról tartott sajtótájékoztatót az MSZP-frakció.
A sajtótájékoztatón Tóth László
frakcióvezetõ kijelentette, hogy
az elmúlt idõszakban városunkban növekedett az egyébként a
Fidesz ellenzéki korszakában oly
sokszor számon kért munkanélküliség, a párt energiái nagy részét a gazdasági és a kulturális
pozíciók megszerzésére fordította. Véleménye szerint átformálták
a helyi írott sajtót is, úgy látja, la-

2007. október 11.

Tájékoztató
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punk – ahogy fogalmazott –
„igencsak jobbra lejt”.
A frakcióvezetõ azt is hangsúlyozta, azt tapasztalja, hogy a Fidesz a pozíciók elosztása során
olyan káderpolitikát folytat,
amelynek egyetlen szempontja a
feltétlen lojalitás.
Lelkó Tamás, a Pénzügyi Bizottság tagja ismét a város számlavezetõ bankja kiválasztásával
kapcsolatos eljárást vette górcsõ
alá, s azt firtatta, kinek az érdeke
hárommillió forintért megbízni
egy fõvárosi ügyvédi irodát a
közbeszerzési eljárás elõkészítésével?
H.A.

PÓTOLTÁSOK IDÕPONTJAI:
2007. október 13. (szombat): Miklósfa Kápolna tér 7.00 - 9.00.
2007. október 14. (vasárnap): Petõfi S. utca víztorony 7.30 - 8.50, Thury
Gy. tér Kispiac 9.00 - 9.50, Sánc József A. utca eleje 10.00 - 11.00, Ady út
Bujóhíd 11.10 - 12.00, Miklósfa Kápolna tér 8.00 - 8.30.
Felhívjuk a tisztelt lakosok figyelmét, hogy Nagykanizsa, Palin városrészben késõbbi idõpontban kerül sor az oltásra, melyrõl a mostani módhoz hasonlóan szintén tájékoztatni fogjuk az érintett kutyatulajdonosokat. Az oltás
díja: bruttó 2.400 Ft. A háznál oltás díja: bruttó 3.000 Ft. Kérjük az oltási
könyveket az oltásra elhozni. Az oltás idején, a veszettség elleni oltásra jogosult állatorvosok rendelõjében is elvégeztethetõ a védõoltás beadása.

Pályázat jegyzõi munkakörre
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a jegyzõi
munkakör betöltésére
A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény, valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján kerül sor. A kinevezés teljes munkaidõben, határozatlan idõre
szól, hat hónap próbaidõ kikötésével. A kinevezés és az illetmény megállapítása a Ktv. szerint történik. A munkakör 2008. január 1. naptól tölthetõ be.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát (eredeti példányokat a pályázó a személyes kapcsolatfelvételkor köteles bemutatni), három hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítványt, a szakmai gyakorlat hivatalos igazolását, a pályázónak a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit.
A pályázatokat Marton István polgármesternek címezve (Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) kell benyújtani. A pályázatok beérkezésének határideje: 2007. október 31.
12.00 óra. A pályáztató a döntést megelõzõen – külsõs szakértõ közremûködésével – vezetõi képességfelmérést szervez, amelyen a pályázók részvétele
önkéntes. A beérkezett érvényes pályázatokat az Ügyrendi, Jogi és Közrendi
Bizottság a pályázók meghallgatása után véleményezi, és a polgármester terjeszti a közgyûlés elé. A pályázatok elbírálásának határideje a beérkezési határidõ lejártát követõ elsõ közgyûlés.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-701
vagy 500-705 telefonszámon.

Bérletek az Ipari Parkban
A Nagykanizsa Régió Ipari Park és Logisztikai Központban 15 darab iroda kerül bérleti szerzõdés keretein belül hasznosításra. A 2005. évben teljesen felújított, részben klimatizált irodahelyiségek a volt Gábor Áron laktanya
parancsnoki épületében – 649/55. hrsz. – találhatók. A helyiségekben telefon,
internetes hozzáférés biztosított. Bérleti díj 1.300 Ft/m2+ áfa/hó + rezsi.
Érdeklõdni Nagykanizsa Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft (Nk.
Garay u. 21.) és a 93/310-256 telefonszámon lehet.
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Képviselõi fogadóóra
Balogh László, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Cseresnyés Péter alpolgármester október 17-én, szerdán 8.30-12.00 óráig
tartja fogadóóráját a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.)
Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart október 15-én 17 órakor a Vécsey Zsigmond Általános Iskolában, 18 órától a Zárda utcai kollégiumban.

Bursa Hungarica
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal
együttmûködve a 2008. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára.
Pályázhatnak:
"A" típusú pályázat esetén: Az ösztöndíjban kizárólag olyan, nappali tagozaton
tanulmányokat folytató felsõoktatási hallgatók részesülhetnek, akik állami felsõoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti
megállapodás alapján nem állami felsõoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott elsõ alapképzésben, elsõ kiegészítõ alapképzésben, elsõ szakirányú továbbképzésben, valamint elsõ akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzésben vesznek részt.
"B" típusú pályázat esetén: Az ösztöndíjban kizárólag olyan (az adott tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolás, illetve felsõfokú diplomával nem
rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok részesülhetnek, akik az adott tanévtõl kezdõdõen állami felsõoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsõoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott elsõ alapképzésben, elsõ kiegészítõ alapképzésben, elsõ szakirányú továbbképzésben, valamint elsõ akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú
szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik 2008-ban elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe
és tanulmányaikat 2008/2009. tanévben ténylegesen megkezdik.
A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben résztvevõ
tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. A 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsõoktatási intézmények hallgatói. PhD képzésben
résztvevõk nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek. Külföldi intézménynyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíj idõtartama:
"A" típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi félév
(2007/2008. tanév második, illetve a 2008/2009. tanév elsõ féléve). Folyósításának kezdete: 2008. február.
"B" típusú pályázat esetén: 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi
félév. Folyósításának kezdete a 2008/2009. tanév elsõ féléve.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a felsõoktatási intézménynek. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó
tanulmányi eredményétõl függetlenül történik. A pályázat elbírálása szempontjából szociálisan rászorult az a pályázó, akinek családjában az együtt lakó családtagok egy fõre jutó nettó átlagjövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 150 %-át (azaz 40700 forintot).
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztályán írásban, a
hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon és kötelezõ mellékletein, a pályázó által
aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje 2008. október 31.
A pályázat eredménye nyilvános: a pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul
a pályázat eredményének, illetõleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történõ nyilvánosságra hozatalához. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a
felsõoktatási intézmény tanulmányi jogviszonyáról a Felsõoktatási Pályázatok Irodájának, illetve az önkormányzat(ok)nak tájékoztatást nyújtson.A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat.
A települési önkormányzat az általa támogatásban részesített ösztöndíjasok listáit 2007. december 10-ig az önkormányzat hirdetõtábláján és a helyben szokásos
egyéb módon hozza nyilvánosságra.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bõvebb felvilágosítás kapható Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Mûvelõdési és Sportosztályán (Erzsébet tér 7. II. emelet 9. ajtó)
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Vona Gábor

Vona Gábor elmondta, hogy
mindezek ellenére az eddigi közönségtalálkozóikon várakozás
feletti volt az érdeklõdés. Kifejtette még, hogy a gárdát szapulók
elfelejtik a választóikat tájékoztatni arról, hogy milyen mértékben silányították le a Magyar
Honvédség létszámát. A meglévõ
létszám pedig többnyire külföldön teljesít szolgálatot, vagy éppen
a „missziós szolgálatát” piheni ki.
Ismert, hogy a NATO-tagság óta
a mindenkori hatalom a szövetségre hárítja a honvédelmi feladatot. Arról azonban megfeledkeznek, hogy a NATO csak a szövetségen kívüli támadás esetén
nyújt védelmet. A jelenlegi feszült magyar-szlovák helyzetben

2007. október 11.
szerint a kialakult hisztériakeltésért elsõsorban az SZDSZ a felelõs, akik nem is annyira a gárdától tartanak, hanem a magyarság
felemelkedésétõl.
A közönségtalálkozó után Vona
Gábor készséggel válaszolt kérdéseinkre.
– Úgy tûnik, az utóbbi idõben a
Magyar Gárdát és a Jobbikot is
az ellenzék, vagyis a jobboldal
támadja a leghevesebben. Mi lehet ennek az oka?
– Kétségtelenül van ilyen tendencia. A jobboldali támadásokra
érzékenyebbek vagyunk, ezekre
nem voltunk felkészülve. E támadásokkal a baloldal elérte a célját,
mely szerint a radikálisabb nemzeti oldalt leválassza a Fideszrõl, és

kott, ennek megint vereség lesz a
vége. Függetlenül a jelen pillanati
közvéleménykutatások eredményétõl. Láthatjuk, hogy ezt a választójogi logikát az MSZP és az SZDSZ
kitûnõen alkalmazza. Ennek ellenére a Fidesz az együttmûködést
senkivel sem akarja, legfeljebb
mindenkit szeretne bedarálni. Ez a
kisgömböc-stratégia, mely nemcsak a jobboldalt nem segíti gyõzelemre, hanem a Fideszt is szét fogja rombolni. Ez pedig nem volna
jó, mert mi is abban lennénk érdekeltek, hogy legyen egy erõs
Fidesz. Nekik is érdekük lenne,
hogy legyen tõlük jobbra egy erõs
Jobbik. Tudomásul kell venni,
hogy nagyon sokan vannak, akik
markánsabban,
radikálisabban

Megvívjuk harcunkat az igazságtalanság ellen
ez elgondolkodtató lehet. Tehát
indokoltnak tartja, a honvédelmi
kötelezettség eltörlése után a fiatalok megfelelõ kiképzését, fizikai állóképességük javítását. Szó
esett még az oktatás, nevelés, felvilágosítás szerepérõl. Elmondta,
hogy az egészségügy és az oktatás „megreformálói” többnyire
magánkézben, illetve alapítványok tulajdonát képezõ intézményekben gyógyíttatják magukat,
taníttatják gyermekeiket. Nekik
semmi sem drága. Vona Gábor

A Florida Testépítõ Klubban
mintegy százfõs hallgatóság
elõtt Vona Gábor, a Jobbik
Magyarországért elnöke, a
Magyar Gárda egyik alapító
tagja ismertette a gárda jelenlegi helyzetét, programját, rövid és hosszú távú célkitûzéseit. Beszámolt az országjáró
program tapasztalatairól, arról az aktív és passzív ellenállásról, amit a különbözõ városi
önkormányzatok fejtenek ki
„rokonszenvük” jeléül.

kölcsönös elhatárolódásokat kényszerítsen ki. Jobboldalon indokolt,
mi több, szükséges lenne egyfajta
stratégiai egyeztetés. Rá kell döbbennünk arra, hogy itt az „egy a
zászló, egy a tábor” stratégia nem
mûködõképes. Ha itt igazából végre kormányt akarunk váltani, kevés
az egy zászló, több zászlóra van
szükség. Le kellene ülni, érvek
mellett egyezetni, mert az nem
megy, hogy a Fidesz a jobboldalon
mindenkit egy pártba akar tömöríteni. Ez a tendencia már megbu-

gondolkoznak a nemzeti sorskérdésekrõl. Gondoljunk csak a volt
Kisgazdákra, MIÉP tagokra, egykori MDF-esekre. Õk nem tudnak
jó szívvel a Fideszre szavazni, nekik szükségük van egy markáns
nemzeti pártra. Én úgy gondolom,
így, összefogva elérhetünk hétnyolc, de akár tíz százalékot is.
– Egyszer már létezett egy
MIÉP-Jobbik választási együttmûködés. Miért jutott ez zsákutcába?
– Ez egy választási szövetség
volt, melynek a létrejöttekor

A magyar valóság 2007. õszén

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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A Rozgonyi Polgári Egylet
vendégeként Bencsik András, a
Magyar Demokrata címû hetilap fõszerkesztõje, a Magyar
Gárda Egyesület alapító tagja
tartott elõadást a Medgyaszay
Házban. Magyar valóság 2007
õszén címû elõadásának középpontjában a Magyar Gárda
megalakulása állt.

– Azt vettem észre az elmúlt
hetekben – hangsúlyozta elöljáróban –, hogy nagy bátorság kell
ahhoz, hogy nagy nyilvánosság
elõtt szóba álljanak velem az
emberek. Nem hittem volna,
hogy a rendszerváltás után tizenhét évvel Magyarországon eljöhet egy olyan pillanat, amikor az
emberek elkezdenek félni. Nem a
hivatásos rettegõkre gondolok,
hanem az általam nagyra becsült
emberekre, akik óvakodnak nem
szóba elegyedni velem. Köszönöm Rózsás Jánosnak, hogy
elmondta a Demokratában, mit
kell tudni a levente mozgalomról, amelyet próbálnak befeketíteni a nem túl tisztességes gondolkodású emberek, s amihez képest a Magyar Gárda óvónõképzõ. A gárda messze nem olyan
kemény és bátor, de valami elindult – folytatta, és közben megmutatta a közönségnek a gárda

sok kritikát ért sapkáját. – Amikor a Jobbik Magyarországért
Mozgalomnál egy jelentõs fordulat történt, és Vona Gábort választották meg elnöknek, egy
több éve tartó csendes háború
ért véget azzal, hogy eljött hozzám a szerkesztõségbe. A Fideszszövetség tagjaként azt mondtam, szurkolunk nekik, mert a
következõ generáció tagjai, de
eggyel tisztában kell lenni. A közös ellenséget kell legyõzni, aki
Magyarországot tönkre akarja
tenni, és nem egymás hibáival
kell foglalkozni. Máig is hiszek
az összefogás erejében, azt gondolom, Orbán Viktor az a személyiség, aki képes kilendíteni a
holtpontról ezt az országot. Felvetõdött kettõnk között, mi az,
amit hiányolunk a magyar közéletbõl! Arra jutottunk, kellene
egy olyan szellemi-lelki mozgalom, amely magabiztossá, bátor-

rá, erõssé tehetne bennünket a
szó jó értelmében. Ha például
egy fiatalember elkezd sportolni,
nem azért teszi, mert valakit meg
akar ölni, hanem azért, mert úgy
érzi, egészséges testben, egészségesebbek lesznek a gondolatai,
magabiztossá válik. A hosszú beszélgetések végén megformálódott elõttünk – és egy kicsit benne is volt a levegõben, hiszen a
Nemzetõrséget már jóval korábban Simicskó István fölvetette, és
számos ilyen típusú mozgalom
alakult – mi lenne, ha valamifajta, a Polgárõrségnél markánsabb mozgalmat indítanánk? Így
lassan kicsiszolódott a Magyar
Gárda mozgalom gondolata, és
találtam tíz embert, akivel megalapítottuk az egyesületet. Fölvetettük, milyen viseletünk legyen, és legyen-e valami közös
ismertetõjelünk. Személy szerint
én javasoltam Imre király címe-
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mindkét fél érezte, hogy ez egy
kényszerházasság. Nem is a
programok egyezõségével volt a
baj, hanem a stílusbeli, dinamikai különbözõségekkel, politikához való hozzáállással. Ezen kívül volt még generációs különbség is, ebbõl adódóan a MIÉP
egy kicsit ráérõs, lassabb stílust
képviselt. A szövetség létrejöttére mégis szükség volt, mert a
MIÉP már nem volt, a Jobbik
meg még nem volt olyan erõs,
hogy önállóan megméresse magát. Sajnos manapság, a MIÉPben már nem lehet felfedezni azt
az akaratot, erõt, hogy újra
szervezze magát a választásokig. Csurka István egyébként a
Magyar Fórumban megírta,
hogy nincs már politikai célja a
MIÉP-pel. Leépíti a pártot, szerinte a „lámpás program” köré
kell gyülekezni. Ez azonban
egyesületi szint, ez nem politikai
program. Mi fiatalok vagyunk, a
jövõ rólunk is szól. Van energiánk, a céljaink mellé. Megvívjuk
harcunkat az igazságtalanság
ellen, melyeket nekünk, szüleinknek, nagyszüleinknek el kellett szenvedni. Az embernek elszorul a szíve ha látja, hogy az
a rendszer mely a szüleit, nagyszüleit megnyomorította, annak
a rendszernek a leszármazottjai,
kreatúrái röhögnek az arcunkba
és készséggel tennék tönkre, ra-

bolnák ki még az utánunk jövõ
generációkat is.
– Szó esett a párt stílusáról.
Végighallgatva a rendezvényt,
nem hallani az állítólagos „zsidózás”-t. Mégis antiszemita, neonáci, és még sorolhatnánk a Magyar
Gárda és a Jobbik címkéit, bélyegeit. Miért?
– Nem szoktunk a zsidókérdéssel foglalkozni. Ha megkérdezik, elmondjuk a véleményünket. Igaz a magyar-zsidó együttélés, kérdés ma Magyarországon. Kétségtelen, a magyarság
köreiben manapság nagyon sok
emberben kérdõjelek vannak a
zsidóság magyarországi céljait
illetõen. A legmegnyugtatóbb az
volna, ha végre a magyarországi
zsidóság elmondaná az álláspontját, milyen a nemzethez való
viszonya. Eddig sajnos elég pejoratív kifejezések hangoztak el,
„tetemcafat”,
„micisapka”.
Mindenki számára megnyugtató
lenne tudni, hogy hányadán állunk. Bár vannak e téren bíztató
jelek. Igaz, én a MAZSIHISZ-t
egy lejáratott, leszerepelt csoportnak tartom, posztkommunista vezetõséggel. De példaként ott
van Köves Shlomo rabbi, aki a
zsidóság köztiszteletben álló vezetõ személye. Õ kijelentette,
hogy Magyarországon nincs
semmiféle fasisztaveszély és nem
kíván semmilyen hisztériakeltés-

hez asszisztálni. Én azt gondolom, hogy az ilyen kijelentéseket
kellene minél nagyobb teret adva, mind gyakrabban elismételni. Azonban a meglévõ ellentétek
eloszlatásához mindkét fél részérõl õszinte, egyenes beszédre van
szükség. Ugyanez a helyzet a cigánysággal kapcsolatban, ott is
konkrét megbeszélésekre van
szükség. Mert rossz diagnózis
esetén nehéz jó gyógymódot találni.
– Közeleg a Fidesz által kezdeményezett népszavazás idõpontja.
Milyen jelentõséggel bírhat ez a
sokak által várt népszavazás?
– Nekünk is van egy népszavazási kérdésünk az Alkotmány
Bíróságnál, ami arra vonatkozik, hogy egykori MSZMP és
KISZ KB vezetõk ne lehessenek
államtitkárok, vagy még magasabb kormányzati tisztviselõk.
Ezt az OVB már természetesen
elutasította, de az Alkotmánybíróság még nem foglalt állást.
Kezdeményezésünk megvalósulása esetén ez olyan lenne, mint
a cseheknél lezajlott 1993-as
megtisztulási folyamat, vagy
ami jelenleg Lengyelországban
zajlik. Ha ezt elfogadnák,
Gyurcsány Ferenc nem lehetne
miniszterelnök. Tehát várjuk a
döntést. A Fidesz népszavazási
kérdéseit támogatjuk, hiszen
magyar emberként a feltett kér-

désekre csak igennel lehet válaszolni. Ugyanakkor mindenkit
óvnék attól, hogy a népszavazás
hatásait túlértékelje. Komoly tapasztalataink vannak arról,
hogy ez a kormány hatalma
megtartásáért mindenre képes.
A sikeres népszavazás egy fontos ütés lehet a Gyurcsány kormányon, de nem fog annak automatikus bukásához, leváltásához vezetni.
– A jelek szerint messze még a
következõ választás. Milyen gazdasági programmal készül a Jobbik, lehet egy ilyen romokban heverõ gazdasággal valamit kezdeni?
– A honlapunkon már megtalálható a Bethlen Gábor nevét viselõ program vitaindító elsõ verziója. Bethlen Gábor nevét azért
választottuk, mert Õ bebizonyította, hogy egy hasonló kaotikus
helyzetbõl is egy okos, átgondolt,
higgadt politikával ki lehet lábalni. Itt a történelembõl ismert Erdély aranykorára gondolok. Tehát mindenféle pesszimizmus,
csalódás ellenére a huszonegyedik század elején, ilyen szétesett
országból is lehet elõrelépni. Lehet egy jobb, élhetõbb, büszkébb
országot, nemzetet teremteni, ha
van rá kellõ politikai akarat és
erõ.

rét, mert nem sokan tudják, hogy
a magyarságnak nemcsak a turul
a címerállata, hanem az oroszlán is. Úgy éreztük, többre van
szükség, mint a turulra, ami az
Istenség szimbóluma, amíg az
oroszlán a földi erõ, a királyi
méltóság, a magabiztosság szimbóluma, és Imre királynál jelenik
meg az Árpádsávos pajzsot védõ
kilenc oroszlán. Imre király
egyébként ritka vitéz ember volt,
méltatlanul felejtettük el. A Magyar Gárda egyik érdeme, hogy
elõtérbe került a személye. Sokan össze is keverik Imre herceggel. Miért döntöttünk közfelkiáltással, hogy ez legyen a gárda
címere? Magyarországon a balliberálisok elõszeretettel taposnak bele a nemzet érzékenységébe. Náciznak, fasisztáznak, sovinisztának nevezik azt, aki szeretettel gondol a nemzetre. Összekevernek össze nem illõ dolgokat, melyre válaszul egyre több
ember piros-fehér, úgynevezett
Árpádsávos zászlóval járt ki az

utcára, de nem azért, mert õ náci lenne, hanem azért, mert elege
van a lelki zsarolásból. Tehát
visszanyúltunk a történelem
egyik legérdekesebb uralkodójához, akit nagyon kevesen ismernek. Aki ettõl fél, az beteg ember.
Szemünkre vetették továbbá, miért fekete a gárdisták egyenruhája? – Kizárásos alapon indultunk el a szín kiválasztásánál. A
rágalmak ellenére nem katonai
alakulat vagyunk. Divatos a fekete szín, és mivel a fiatalokat
akartuk megnyerni, a fiatalok által szívesen viselt ruhadarabokat
teszteltük le, és próbáltuk magyarítani. A jelenlévõ Takács
Zsuzsi divattervezõ érdeme az
egyenruha.
Bencsik András bemutatta a
gárdisták piros-fehér sávos kendõjét is, melynek mintadarabját
átadta a Rozgonyi Polgári Egylet
vezetõjének, Miha Tamásnénak.
– A fekete, fehér és a piros szín
együtt tisztaságot, erõt, dinamikát kölcsönöz – folytatta. – A

kendõ jelképezi a magyarságukat, a tisztaságukat. Mi volt a célunk a gárdával? Olyan körök
létrehozása, ahol a fiatalokat
megtanítjuk azokra a nemes érzésekre – testben, lélekben, szellemben képezzük õket – amelyek
az embert emberré teszik a szó
legnemesebb, legmagasztosabb
értelmében. Testi, lelki, szellemi
próbáknak szeretnénk alávetni
õket. Szeretnénk divatba hozni a
kirándulást, a tömegsportot, a
hétköznapi vetélkedést. A fiúkat
férfias, a lányokat nõies viselkedésre szeretnénk tanítani. Ettõl
még nem történik semmi rossz.
Készül a gárda becsületkódexe,
melyben a kilenc oroszlán kilenc
nemes emberi értéket tartalmaz.
A gárda igazából iskola lesz,
nem harci alakulat, annál sokkal
veszélyesebb. Iskola, ahol egy új
korosztályt meg akarunk tanítani
a nemzet, önmaga, a társai szeretetére. Arra szeretnénk megtanítani ezeket a fiatalokat, amire
sajnos, a tapasztalatok alapján

az iskola, nem szólva a médiáról,
nem alkalmas. Azt tervezzük,
hogy a gárdistáknak bölcs emberek, tanárok beszéljenek a magyar jelenrõl és múltról, a magyarság szellemi örökségérõl.
Úgy tûnik, az igazság pillanata
közel van. Elképzelhetõ, hogy
Gyurcsányt novemberben megpuccsolják, ami önmagában nem
megoldás, mert a többiek semmivel nem jobbak nála. Teljes rendet kell csinálni, ez pedig egy új
választás kiírása. Kell hozzá egy
bátor, befolyásolhatalan köztársasági elnök, aki azt mondja,
amikor eljön az ideje: és most
állj. Feloszlatom a parlamentet,
és kiírom az új választásokat.
Egy tönkretett, kifosztott, megalázott, megnyomorított országot
kell, mint a tatárjárás után, felépíteni. Mi, a Magyar Gárda ebben a rendrakásban szeretnénk
cselekvõen részt venni, ehhez keresünk vitézeket, bajnokokat.
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