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Kanizsa – Szépkorúak ünnepe
– A programok összeállításánál
minden alkalommal fontos szempont volt és idén sem történt ez
másként, hogy lehetõség szerint
mindenki találjon érdeklõdésének, igényeinek megfelelõ tartalmas idõtöltést – mondta köszöntõ
szavaiban a zárórendezvény házigazdája, Szõlõsi Márta önkormányzati képviselõ, majd átadta a
szót Bene Csaba önkormányzati
képviselõnek. – A szervezõk és a
támogatók jóvoltából sok színes
program várta önöket – hangsúlyozta Bene Csaba. – Megtekinthették az amatõr alkotók kiállítá-

Az idõseket ünnepeltük városszerte
Díjátadás, koncert, vendéglátás és jó hangulatú bál zárta az
immár negyedik alkalommal megrendezett Idõsekért Nagykanizsán Ünnepi Hét rendezvényeit a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központban.

Hadiárva kesergõ
Hadiárva vagyok, édesapám 1943-ban szovjet hadifogságban
meghalt. 2006-ban lehetõség volt kárpótlási igényt benyújtani, hozzátartozó élet elvesztéséért. A kiadott nyomtatványon beadtam a
kérelmet. 2007. januárban megkaptam az Igazságügyi Hivataltól az
„Elutasító határozat”-ot, valamint a Zala Megyei Bíróságtól az
„Elutasító végzést”. Indoklás mind a két helyrõl, hogy édesapám
sorkatona volt, illetve 1945. augusztus 1-jén már nem élt. Az Állampolgári Jogok Országgyûlési Biztosához írtam levelet, tõlük kértem
segítséget. Dr. Kántor Ferenc válaszlevelében és telefonon történt
beszélgetéskor elmondta, hogy tulajdonképpen az 1945. augusztus 1je mit is jelent. Ugyanis csak az kaphatja meg a kárpótlást, akinek a
hozzátartozója 1945. augusztus 1-jén még hadifogságban volt és
ezután az idõ után halt meg. A hadigondozásról, illetve a kárpótlásról szóló törvények (1992. évi XXXII, az 1997. évi XXIX.) a sérelmet
szenvedett „Kétség kívül a magyar hatóság vagy hatósági személy
politikai indíttatású önkénye” miatt vesztette életét. Apáink nem
jószántukból mentek a háborúba, ugyanis nem a Szovjetunió támadta
meg hazánkat, hanem Magyarország a németek mellett a Szovjetuniót. A katonai esküben az van, hogy „hazámat minden külsõ és
belsõ ellenség ellen az életem feláldozásával is megvédem”.
Parancsra mentek a háborúba, megtagadás esetén fõbelövés volt az
intézkedés. Tehát a „politikai indíttatás” megvolt. A 2006-ban
kiadott 67/2006/II.27/Kormányrendelet, a 2006. évi XLVII. Törvény,
valamint az Igazságügyi Hivatal által kiadott két intézkedés nem
foglalkozik az 1945. augusztus 1-jei dátummal. Így több ezer hadiárva be lett csapva. A meghirdetéskor mindenkinek azt mondták, hogy
adja be a kérelmet. A rendszerváltás óta egyetlen kormány, Országgyûlés nem vállalta fel az akkori államhatalom politikai önkényét.
Tudomásom van arról, hogy van olyan személy, aki 2006. májusában
beadta a kérelmét és még ez ideig nem kapott választ.
A Hadirokkantak Hadiözvegyek Hadiárvák Nagykanizsai
Szervezetének tagja vagyok. Az országos elnökünk Dr. Vitéz Lovag
Padányi Márius úr, hadirokkant 83 éves korában elhunyt. Helyette
Ipacs József nyugállományú ezredes lett megválasztva elnöknek.
Országosan kb. 120 alapszervezet van. A nagykanizsai szervezet
elnökét Görcsi Frigyes urat érte az a megtiszteltetés, hogy országos
elnökségi tagnak megválasztották. Erõt, egészséget kívánok az
elkövetkezõ idõre munkájához.
Gerencsér József, hadiárva

sát, részt vehettek az egészségnap
rendezvényein, a sportnapon aktívan sportoltak is egészségük
megõrzéséért, és filmvetélkedõn
feleleveníthették régi emlékeiket.
Kívánom a megjelent idõseknek,
az év minden napján érezzék maguk körül a kiemelt figyelmet városunkban és családjuk közelében
egyaránt.
A rendezvény zárszavát követõen az eddigi hagyományokhoz
híven díjak átadására került sor.
A hétfõi nyitó ünnepség szereplõi
okleveleket vehettek át a színpadon. A MÁV Sportcsarnokban
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megrendezett sportnapon tíz csapat, összesen kétszázkilencvenöt
fõ vett részt hét versenyszámban.
Az ügyességi verseny dobogós
helyezettjeinek Kupó Csaba, a
GE Nagykanizsa Fényforrásgyár
Demokratikus Szakszervezetének
elnökhelyettese adta át a díjakat.
I. helyezett: Tungsram Nyugállományú Klub II. csapata. II. helyezett: Napfény Egyesület. III. helyezett: Honvéd Szakszervezet
Nyugállományú Csoportja. A
sportnap legidõsebb résztvevõi, a
83 éves Sárdi Lászlóné és a 86
éves Horváth János oklevelet és
jutalmat kapott. A sportnap összesített eredményei alapján a 2007.
évi Sportkupát a MOL Bányász
Nyugdíjas Klub nyerte el, akik tavalyi kupagyõztesként megõrizték a Vándorkupát. A filmvetélkedõ nyertese a Vasút Barátok
csapata lett. A II. helyezést a
Kórház Klub, a III. helyezést pedig a Fegyveres Erõk Klubja érte
el. Az ünnepi hét eseményei csak
a HSMK-ban fejezõdtek be aznap, a város központjától távolabbi városrészeken, Bagolán, Bajcsán, Miklósfán, Palinban és
Kiskanizsán a következõ napokban kapcsolódtak a programhoz.
B.E.

Hölgyklub és barátaik
Múlt év decemberében a
Honvéd Kaszinó ötödik születésnapját ünneplõ Hölgyklubjának tagjai elhatározták, a táblaavatás mellett egy másik ötlettel is emlékezetessé teszik a
jubileumot.
Létrehozzák az õket segítõ, rendezvényeiken rendszeresen megjelenõ ismerõseikbõl álló pártolótag-hálózatot, vagyis összefogják
azokat az embereket, akik eddig
is körülöttük voltak. Az ötlet egy
vállalkozó hölgytõl származik,
aki elfoglaltsága miatt nem vehetett részt a foglalkozásaikon.
Hogy ki lehet pároló tag? Büki
Pálné, a klub vezetõje szerint
mindenki, aki a klub eszmeiségé-

vel, célkitûzéseivel egyetért. Például a férjek, a volt munkahelyi
barátok, közéleti személyiségek.
Jelenleg a harmincfõs társaság ötvenkét pártoló tagot tudhat maga
mellett a báljaikon, kirándulásaikon, vagy éppen színházi látogatásaikon. Az új belépõket ünnepélyes alkalommal grafikusmûvész
által készített emléklappal ajándékozzák meg. A hétvégén közös kirándulást szerveztek a Miklósfai
Parkerdõbe, ahol szalonnasütés,
borozgatás közben beszélgettek,
és egy kellemes fél napot töltöttek
együtt. A Hölgyklub életét bemutató fotókiállítást már közösen
szervezik novemberben.
B.E.

Gondoskodás
Kilencvenhét éves az anyukám. / Mint egykor neki voltam én, /
most nekem Õ a kisbabám. / Babusgatom, dédelgetem, / puha ágyát
megvetem, / lépteit kísérgetem, / virágok közt vezetem. / Szeretettel
megölel, / és boldog vagyok, / hogy még én is ölelhetem.
Németh Jánosné, Aranydiplomás középiskolai tanár
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ezzel összefüggõ innovációs kutatás-fejlesztés jöhet szóba. Nagykanizsa már többször végrehajtotta a nagy ugrást történelme során. El lehet rajt gondolkodni,
hogy a szénhidrogén utáni korszakban mi lesz a város szerepe.
Ha már volt itt egyszer szénhidrogén központ, miért ne lehetne
egy megújuló energia központ is?
A délelõtt folyamán elõadások
hangzottak el a megújuló energia
hasznosításának lehetõségeirõl. Így
többek között szó esett a szél- és
geotermikus energia felhasználásának lehetõségérõl a lakásépítésben,

Konferencia és IV. Kanizsa Vásár
A hétvégén ismét megrendezésre került a Kanizsa Vásár.
A program a demonstrációs
energiapark megnyitásával kezdõdött a Zsigmondy-Széchenyi
SZKI Erdész utcai tantelepén. A
város önkormányzata az iskolával
együttmûködve a Jövõ Iparágai
Informatikai és Környezetvédelmi Szakkiállítás keretében konferenciát szervezett a Medgyaszay
Házban. Marton István, városunk
polgármestere nyitotta meg a
szakmai rendezvényt.
Az elõrejelzések szerint az
energiaigény 2060-ra a háromszorosa lesz a mainak. Ezért a
tiszta, környezetbarát energia fokozottabb felhasználása egyre inkább elengedhetetlen. A rendezvény célja az volt, hogy a tudo-

mányos és gazdasági élet szereplõivel megismertesse a megújuló
energiaforrások hasznosításában,
a kutatási-fejlesztési technológiában elért eredményeket, valamint
a konferenciát követõ további
együttmûködést, illetve gazdasági
kapcsolatok kiépítését elõsegítse.
Dr. Matolcsy György, a Magyar
Gazdaságfejlesztési Intézet elnöke A megújuló gazdaságpolitika –
megújuló energiaforrások témakörû elõadásában kifejtette:
– Amikor a kanizsai vezetõkkel,
képviselõkkel arról beszélgettem,
hogy mi lehet Nagykanizsa számára a kitörési pont, akkor az
energiaszektor, ezen belül is az új
korszak, a megújuló energiaforrások
hasznosítása
került
elõtérbe. Ehhez kapcsolódóan
gyártó kapacitások, üzemek, és az

az egészségturizmus és a geotermikus energia kapcsolatáról, valamint
a napenergia hasznosításáról a távfûtéses épületeknél.
A kiállítást Marton István polgármester és Kovács Kálmán, a
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Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium államtitkára nyitotta
meg, majd ezt követõen a vásárdíjak átadására került sor. A Környezetvédelmi Minisztérium Környezettudatos Gondolkodásért díját a Bolyai János Általános Iskola, Nagykanizsa önkormányzata
elismerését pedig a Dél-Zalai Vízmû Zrt. kapta. A Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara díját
a Tûz-õr Kft., míg a megyei kamara díját a Zalai Hírlapkiadó
Kft. vehette át. A vásár szervezõi
a Saubermacher Pannónia Kft. és
a Szan-Dia Fitness Center munkáját részesítették elismerésben. A
három napos vásáron közel ötven
kiállító mutatkozott be.
B.E.
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Kanizsa – Vásár

Kürtõs
kalács
800-é
ért
A hétvégén több száz vagy
ezer nagykanizsaihoz hasonlóan jómagam is kint jártam a
Kanizsa Vásárban. Jelzem, az
álomból végre valóság lett. A
színes vásári forgatagban
ugyanis ráleltem a jövõ iparágára, s városunk gazdaságának
lehetséges kitörési pontjára. Ez
pedig nem más, mint a vásárba
látogató kíváncsi érdeklõdõk
táplálékigényének maximális
kielégítése, minden áron. S ezt
tessék szó szerint venni!
Ugyanis, megint csak azt kellett
megállapítanom, hogy legyen
szó bármilyen városi nagyrendezvényrõl, az ezeken sátrat verõ sütödések, lacikonyhások,
kézmûvesek minduntalan arra
törekednek, hogy a rendelkezésükre álló két-három nap (vagyis a rendezvény idõtartama)
alatt lehetõleg az egész hónap,
vagy kevésbé kurrens árucikk
esetén talán az egész év bevételére szert tegyenek.
Azért az mégiscsak nonszensz, hogy egy kürtõs kalácsért nyolcszáz forintot is elkérnek(tek). S ez csak egyetlen a
számtalan példa közül. A mit
sem sejtõ anyuka, apuka, nagymami a gyermekkel besétál a
vásárba, vagy inkább a csapdába, kinek, mi tetszik.
A kicsi rögtön kiszúrja az
édességet, s addig nem nyugszik, amíg ki nem harcolja magának a „cukros, kerek micsodát” – nyolcszáz forintért. Miközben az elõbb említett micsoda hétköznapi ára három-négyszáz forintnál megáll az utca
porától mentes üzletekben. Hát
ez bizony, vérlázító. Persze,
rögvest lehetne ellenvetést tenni, hogy drága a helybérlet, sokat kér a szervezõ, meg nincs
vásárló, ésatöbbi.
Azonban higgyék el: a közmondás javasolta önmérséklet
megtérül. Mert aki sokat akar
markolni, az bizony, keveset
fog.
Horváth Attila

2007. október 18.

Rendõrség a Kanizsa Vásáron
Balesetmegelõzés, vagyonvédelem – hogy ne váljunk áldozattá

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Immáron negyedik éve vesz
részt a Nagykanizsai Rendõrkapitányság megelõzési szolgálata a Kanizsa Vásáron.
Az érdeklõdés felkeltése érdekében minden évben újítanak valamit. A bemutatkozás évében
különféle KRESZ- és drogtesztekkel mérhették fel tudásszintjü-

ket a látogatók, otthonuk biztonságának fokát pedig vagyonvédelmi teszttel ellenõrizhették.
Ezen témákban a jelenlévõ rendõrségi szakembereken kívül plakátok, prospektusok és szórólapok álltak az érdeklõdök rendelkezésére. Második évben a stand
kiegészült egy látványos legális
és illegális drogokat bemutató

tablóval, valamint az érdeklõdõk
kipróbálhatták a biztonsági öves
szimulátort.
Tavaly a kiállítás mellett baleset-megelõzési témákban kisfilmeket vetítettek, valamint közlekedési balesetek helyszínén készült elrettentõ célzatú fotókat
mutattak be.
Idén korszerû mechanikai és
elektronikai vagyonvédelmi rendszereket mutattak be a megelõzési szakemberek. A bemutató részét képezte egy családi ház makettje, melyen kipróbálhatták a
különféle riasztó berendezések,
kamerák mûködési mechanizmusát.
A kiállítás fõ célja az állampolgárok figyelmének felhívása
a bûn- és baleset-megelõzés lehetõségeire, valamint arra a
tényre, hogy az áldozattá válás
elkerülése érdekében maguk az
állampolgárok tehetnek a legtöbbet.
S

Kanizsa – Sport
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Két gól az éllovas otthonában. Ugyan vereséget szenvedett
a labdarúgó NB III Dráva-csoportjában az NTE 1866 együttese,
de a listavezetõ Szentlõrinc otthonába látogattak Boros Zoltánék. A
piros-kékek végül 4-2-re maradtak alul a Baranya megyei csapattal szemben, a felállásuk viszont –
közlésével egy eddigi hiányt pótolva – így festett: Benkõ - Boros
(Kotnyek), Cserfõ, Pozsgai, Balázs - Kisharmadás, Visnovics
(Mercigány), Fekete (Budai),
Bagarus - Ujvári, Cs. Horváth.
Tóth Attila edzõ csapatának
góljait Ujvári és Cs. Horváth szerezte, viszont a bajnoki éllovas
ellen végig egyenrangú ellenfelek
voltak Bagarusék.
Szépszámú nézõsereg – jó
mérkõzés. A Kanizsa KK-DKG
East a kosárlabda NB I B harmadik fordulójában ismét hazai pályán játszott, ezúttal a Bonyhád
gárdáját fogadták Szabó Balázsék. A nézõk is ráérezhettek,
hogy nem lesz rossz mérkõzésben részük, hiszen szép számban
foglaltak helyet a lelátón, s érdeklõdésüknek meg is lett a jutalma, hiszen a hazaiak végül 91-81
arányban, gyõztesen jöhettek le a
pályáról, köszönhetõen Beck,
Szabó B., Zsámár, Horváth, Kasza jó játékának.
– Számunkra fontos mérkõzést
nyertünk. A második félidõben
feljavult a védekezésünk, ez hozta
meg a sikert. – mondta Kovács
Nándor, edzõ.

Tizenhárom ország részvételével Szolnokon rendezték meg
az V. Lábtoll-labda világbajnokságot, melyen gyakorlatilag
Magyarország
válogatottját
nagykanizsai sportolók alkották. Bár a teljességhez hozzátartozik, hogy leírjuk, az A-jelû
csapat esetében igaz e megfogalmazás, hiszen volt egy Bjelû szekció is, illetve az elõbbieknél Budavölgyi Kálmán, a
Zemplén SE szakmai munkájának irányítója egyben a szövetségi kapitányi posztot is betöltötte.

Kanizsai szekció: öt bronzéremmel

A távol-keletiek ugyan 2007ben is megtartották vezetõ szerepüket, rögtön utánuk azonban az
eredményességi mutatók alapján
a magyarok következtek. Ez a
számok nyelvére lefordítva anynyit tesz, hogy Magyarország A
csapata öt bronzérmet szerzett, de
a B-nek is jutott egy harmadik
hely. Maradjunk azonban az
„ásoknál”, vagyis férfi csapatban
a Barócsi Andor, Csizmadia Tamás, Hartai Attila, Takács Endre
négyes lett harmadik, de a nõknél
sem adta alább Budavölgyi Veronika, Gozdán Ágota és Végh Dóra triója, vagyis õk is bronzot
nyertek. Férfi párosban Hartai –
Takács egysége verte a magyar
B-gárdát, a nõknél pedig
Budavölgyi és Gozdán ütötte el
az éremtõl Hongkong reménysé-
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geit. Hongkong együttese azért
sem fog szívesen emlékezni a kanizsaiakra, hiszen a válogatott
tagjaként Budavölgyi és Hartai a
vegyes párosban szintén felülmúlta a távol-keletieket a bronzmecscsen.
A világbajnokságot értékelõ
sajtótájékoztató keretében egyben
sor került egy kis nosztalgiázásra
is, vagyis annak felelevenítésére,
hogyan jutottak el a sportág kanizsai mûvelõi a vb-bronzokig, s a
lényeget Gozdán Ágota fogalmazta meg rendkívül frappánsan:
– Az, hogy a nõi mezõnyben
ilyen kiemelt szerepet tölthetünk
be, annak is köszönhetõ, hogy a
helyi srácok nem sajátította ki
maguknak a sportágat, vagyis
velük készülve mi is a sportág
valamennyi csínját-bínját elsa-

játíthattuk. A másik ok pedig az,
hogy komolyan gondoltuk, s nem
maradtunk meg a minél nagyobbat a toll-labdába rúgni szintjénél, így jóval több ragadt ránk a
„mezei” foknál, ami azt takarta,
hogy lõjjük csak a labdát a pálya üres területe felé, aztán
majd csak beesik oda valahogy
– kezdõ röplabdás hasonlattal
élve...
A kanizsai lábtoll-labdások
elõtt még további jelentõs megmérettetések állnak, hiszen következik az ifjúsági, valamint felnõtt országos bajnokság, sõt, idén
is utaznak a németországi German Open-re. Kell-e említeni,
szereplésüket ott majd néhány
arany kíséri vélhetõen...
Polgár László

Újoncként az elsõ tízben

Õk végül nyertek
Ami nem sikerült a fiúknak, a
kanizsai baseballozóknak, az
összejött a lányok sofballcsapatának, vagyis a Röntgen
Kanizsa Ants nõi együttese idén
bajnoki címet szerzett.
Persze, a bajnoki mezõny közel
sem akkora, mint a baseball esetében, de a rivalizálás itt is nagy
az egyes csapatok, ezen belül is a
kanizsai és a fõvárosi softballos
hölgyek között. A kanizsaiak
ugyan nyertek már korábban is,
de volt olyan pontvadászat, amikor az egykori magyar kosárlabda pontvadászatot idézte a történet, vagyis mindössze szinte az
arany és ezüstérmes két csapat
versengett egymással...
No, de vissza a softballhoz,
melynek döntõjét Szentendrén
vívták, s az elõdöntõben a Ka-
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nizsa Ants a Sopron csapatát
verte 21:5-re. Következhetett a
finálé, ahol a nagy ellenfél, a
fõvárosi Hungarian Astros várt
Gyimes Magdolnáékra, s nagy
küzdelemben végül a Hangyák
nyertek 9:8-ra.
A kilencedik szezonját játszó
Röntgen Kanizsa Ants bajnokcsapatának kerete: Balassa Nóra,
Balázs Ivett, Balog Zsuzsa, Bántó
Zsófia, Bonczók Eszter, Czizmadia Anna, Csizmadia Réka,
Gyimes Magdolna, Horváth
Tamara, Horoghné Kovács Rita,
Kunné Poprádi Eszter, Léránt Lívia, Németh Nóra, Ölvedi Anita,
Tóth Szandra, Tótmárton Vera. A
döntõ legjobb játékosa Bántó
Zsófia lett.
P.L.

Befejezõdött a törökországi
Kemer településén az európai topsakkcsapatok seregszemléje. A kanizsai gárda az elõkelõ tizedik helyet szerezte meg. Az ötödik körben ugyan becsúszott a francia
Clichy Echecs ’92 ellenében egy
2,5:3,5-ös vereség, viszont ugyanilyen arányban nyertek a német
Hamburger SK ellen, majd a macedón Alkaloiddal szemben diadalmaskodtak az utolsó fordulóban
4:2-re. A gárda szereplése nagyon
szép eredmény, fõképp úgy, hogy
mindezt a kupa újoncként érték el.
Ugyan az örmény Bank King Jerevannal valamint a francia Clichyvel szemben alulmaradtak, az öszszesített táblázaton mindkét gárdát
megelõzték. Az orosz klubok hagyományos remek szereplése mellett azt sem árt megjegyezni, hogy

két szarajevói alakulat végzett az
elsõ tízben, s a zágrábi sakk kör is
az ötödik helyre futott be környékünkrõl... A kanizsaiak csapatát a
görög Vasziliosz Kotroniasz, a román Constantin Lupulescu, a szlovén Luka Lenic, Szabó Gergely,
Bokros Albert, Faragó Iván és Bérczes Dávid alkotta. A hétfordulós
svájci rendszerû tornán Luka Lenic
és Bérczes Dávid nem szenvedett
vereséget.
A kanizsaiak nem sokat pihenhettek, máris elkezdõdtek az NB I
küzdelmei. Az elsõ forduló Szombathelyre szólította az Aquaprofit
sakkozóit. Flumbort Andrásék
ugyan tartalékosan álltak ki a Haladás ellen, de végül 7,5:4,5 arányú
gyõzelemmel kezdték a szezont.
P.L.
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Kanizsa – Apró
INGATLAN

Belvárosban 800 m2-es építési terület eladó. Érd.: 30/227-3294
(6040K)
Platánsoron kétszobás, II. emeleti,
szép állapotú lakás eladó. Érd.:
30/448-6072 (6086K)
Nagykanizsán, 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 m2es, földszinti, másfél szobás, felújított,
egyedi fûtéses, önkormányzati lakásomat egyszobás, önkormányzatira.
Érd.: 30/958-7390, 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, 30/3788757 (6098K)
Nagybakónakon kétszobás családi
ház nagy telekkel eladó.

A HSMK Premier Táncklub
(adószáma: 18963548-1-20)
a 2006-os bér után SZJA 1%ból felajánlott összeget az
egyesület
versenyeztetésére
fordította.
Köszönet a támogatóknak!

2007. október 18.

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.: 93-322537 (6093K)
Nk-án Csengery u. elején 57 m2-es,
2,5 szobás, jó állapotú, III. emeleti lakás 9,5 millió Ft-ért eladó. Érd.:
30/348-9669 (6100K)
Szép természeti környezetben, kicsi szõlõbirtok olcsón eladó. Érd.: 20
óra után a 93/315-559-es telefonszámon. (6101K)
Városkapu krt-on garázs bérleti joga átadó. Tel.: 30/385-1088 (6104K)

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)
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)
Könyvek, festmények, porcelánok,
egyéb berendezési tárgyak készpénzes

felvásárlása! Nagykanizsa,
30/332-8422 (6105K)

tel.:

TÁRS
Nagykanizsai 45 éves, diszkrét,
ápolt férfi diszkrét kapcsolatra keres
ápolt, karcsú, akár nem független hölgyet 20-50 éves korig. SMS:
06/30/907-1474 (6106K)
Nagykanizsai középkorú férfi
komoly kapcsolatra keres csinos,
jó alakú, ápolt, házias, nem dohányzó hölgyet 37-47 éves korig.
SMS-telefon:
06/20/461-6498
(6107K)

Kanizsa – Konferencia

2007. október 18.
Immár harmadik alkalommal
került sor a Pannon Egyetem
nagykanizsai képzési helyén a
Pannon Tudományos Napra.
Mint azt sokan hangsúlyozták,
a tudományos seregszemle legnagyobb erénye, hogy két akadémiai területi bizottság és a
Pannon-régió több felsõoktatási
intézményének együttmûködésével valósult meg.

Pannon tudás

vagyonnak minõsül, miáltal elhárult a privatizáció veszélye, hiszen így maga az Akadémia dönti
el, hogyan gazdálkodik a birtokában lévõ ingatlanvagyonnal. Rámutatott arra is, a jövõben a korábbinál szorosabb együttmûködésre van szükség az egyetemek
és az Akadémia között.
Husvéth Ferenc, a Pannon
Egyetem rektor-helyettese beszédében rámutatott, a nagykanizsai
képzési hely oktatói is bekapcso-

e célra. 1932-ben azonban a jugoszlávok minden eszközzel igyekeztek megakadályozni a hömpölygõ tömegek áradatát, volt,
aki a határt tömegével átlépõ gazdákat látva megállapította, olyan,
mintha nem is létezne a határ. A
legkritikusabb terület a Muraköz
volt, amelynek határát tizenötezer
ember lépte át naponta.
A jugoszláv fél arra hivatkozott, azért kell megszüntetni az
átjárást, mert a kettõsbirtokosok

Együtt a régiók tudományos mûhelyei

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

SZOLGÁLTATÁS
Történelem és földrajz korrepetálást vállalok. Érd.: 20/805-2950
(6103K)

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

Október 18. 18.30 óra
Magyar királyok
és szenten VI.
A Turul-nemzetség uralkodói
Szántai Lajos, mûvelõdéskutató vetítettképes elõadása

Állás
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetõséget:
karosszéria lakatos
szakirányú
160.000 Ft
autóvillamossági szerelõ
szakirányú
150.000 Ft
lakatos
szakirányú
140.000 – 150.000 Ft
CNC gépkezelõ
szakirányú
100.000 – 150.000 Ft
hegesztõ technológus
szakirányú
180.000 – 250.000 Ft
minõsített hegesztõ
szakirányú
94.000 – 100.000 Ft
gázszerelõ
szakirányú
94.000 – 100.000 Ft
hajlító kiszolgáló gépkezelõ
szakirányú
megegyezés szerint
vagyonõr
szakirányú
65.500 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
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–szerda: 8.00–12.00
és 13.00–16.00 óra között, péntek: 8.00–13.00 óra

Több mint harminc, színes, mindenki számára nyilvános tudományos elõadást hallgathattak meg az
érdeklõdõk a tudomány legkülönfélébb területeirõl a Pannon Egyetem kanizsai képzési helye, valamint a Magyar Tudományos Akadémia pécsi és veszprémi területi
bizottsága által megrendezett Pannon Tudományos Napon, amelyet
Hámori József akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke nyitott meg.
Az MTA második embere
hangsúlyozta, nagy öröm számukra, hogy a két területi bizottság közösen számol be a régió tudományos eredményeirõl. Utalt
az MTA mûködését jelentõsen
befolyásoló jövõbeni törvényi
változásra is, mely szerint az eddig voltaképpen egyesületi keretek között mûködõ nemzeti tudományos mûhely a továbbiakban
közfeladatokat ellátó intézményként szerepel az állami nyilvántartásban, amely kiszámíthatóvá
teszi az Akadémia és az albizottságok finanszírozását is. Arra is
kitért, hogy a minap a Sólyom
László köztárasági elnök által jóváhagyott vagyontörvény értelmében az MTA vagyona magán-

lódtak az Akadémia két területi
bizottságának munkájába, s ez
pozitívan befolyásolja az itt folyó
oktatómunkát.
Szolcsányi János, a Pécsi Akadémiai Bizottság elnöke megjegyezte, bár a bizottsághoz a pécsi
és a kaposvári egyetem kötõdik
jobban, úgy véli, hogy a Pannon
Tudományos Nap révén szélesedhet az együttmûködés a PEN irányába is.
Ezt követõen került sor az
egyes elõadásokra, melyek során
elhangzottak a pécsi és a veszprémi központú tudományos régió
legjobb doktori elõadásai is.
A pécsi egyetemrõl érkezett
Hornyák Árpád a jugoszláv-magyar határon a két világháború
között létezõ kettõsbirtokosságról
beszélt.
Elmondta, ennek alapja az volt,
hogy a Trianonban meghúzott új
határ számtalan esetben a földeket
elválasztotta gazdáitól, sõt, az is
elõfordult, hogy szántót vágott ketté. A diktátum e tekintetben mintegy százhetvenezer holdat, huszonkét és félezer birtokost érintett.
A gazdák természetesen többféle módon is eljuthattak földjeikre,
speciális igazolványok készültek

csempészárut, agitprop anyagot,
fegyvereket visznek át a határon.
A helyzetet súlyosbította, hogy
ekkor már mûködött a határhoz
közeli, Belezna-jankapusztai usztasaképzõ.
A jugoszláv vezetés drasztikusan csökkentette a határátlépõ helyek számát, vámot, illetéket vezetett be, egy szóval jelentõsen
megnehezítette az átlépést. Az intézkedés hatására a magyar kormány a Népszövetséghez fordult
segítségért, ám ezt megelõzõen –
nagyon bölcsen – felszámolta a
jankapusztai usztasaképzõt.
Végül a nagyhatalmak nyomására tovább mûködhetett a kettõsbirtokosság intézménye.
A Pannon Tudományos Nap a
díjak átadásával zárult. A régió
legjobb PhD-munkáját elkészí-
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tõk, illetve a legjobb elõadásokat
tartó oktatók a dicsõségen kívül
száz-százezer forinttal lettek gazdagabbak.
A régiók két legjobb tanulmányának egyikét Metzger Szilvia, a
Kaposvári Egyetem doktorandusza készítette a házinyúl vágóértékének vizsgálatáról, a pécsi
egyetemen hallgató Stenger Kovács Csilla pedig a kovaalgák indikátorként történõ alkalmazásáról értekezett.
Díjazták a legjobb elõadókat, a
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
önkormányzata által felajánlott
díjat az erdélyi Sapientián oktató
Vofkori László kapta. Elismerést
vehetett még át a pécsi egyetemen oktató Botz Lajos, valamint
a Pannon Egyetem kanizsai képzési helyének oktatója, Keller
Krisztina is, aki a német identitást választotta elõadása témájául.
Horváth Attila
Kövér László
Murakeresztúron
Október 21-én, vasárnap délután 3
órakor az '56-os emlékmûnél kezdõdõ ünnepség szónoka a Fidesz
Országos Választmányának elnöke
lesz. A közadakozásból 2004-ben
megépült obeliszkhez, az Arany János és Kossuth Lajos utcák találkozásához hívja a megemlékezõket a
rendezõ murakeresztúri '56-os Emlékmûért Polgári Egyesület.
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Kanizsa – Roma világ
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Kultúrájukat ápolták
A Dunántúli Regionális Roma Fesztivált öt évvel ezelõtt
hozta létre a Dunántúli Roma
Vezetõk Szövetsége.

Fotók: Bakonyi Erzsébet

36.qxd

Dobrev Klára Kanizsán
Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc miniszterelnök felesége látogatást tett a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál.
A vendéget a Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi Házban Teleki László, a CKÖ elnöke
fogadta, ahol megismerkedett a
kisebbségi önkormányzat, és a
vele együttmûködõ roma civil
szervezetekkel.
A Nyugat-Dunántúli Regionális
Munkaügyi Központtal és a szombathelyi Regionális Képzõ Központtal közösen elindított OKJ-s képzéseket (szociális gondozó-ápoló, irodavezetõi képzés) Kiss Ambrus és Takács György igazgatók mutatták be.
Ezt követõen Dobrev Klára
nyitó elõadást tartott a roma nõk
egészségügyi helyzetével foglalkozó, Hogyan éljünk mi is egészségesen címû konferencián.
– Nemcsak Magyarországon,
hanem mindenhol a világon, a
szegénység és a betegség kéz a
kézben jár – hangsúlyozta. – Abban a pillanatban, amikor a gyermeknek szakmát, érettségit adunk,
hogy munkája legyen, nagyon sokat teszünk az egészsége érdekében. Mi általában nagyon büszkék
vagyunk arra, hogy a hazai kisebbségekkel hogyan bánik Magyarország, különösen, amikor a
határon túli magyarokkal hasonlítjuk össze a hazai kisebbség
helyzetét. Vajon akik ennyire
büszkék, azok gondoltak-e arra,
hogy ma Magyarországon a legnagyobb kisebbség a cigány kisebbség, sõt az egész EU-ban a
legnagyobb EU-s kisebbség. Az a
kérdésem, hogy mi is büszkék lehetünk magunkra? Nem. – mondta. – Magyarországon 10-15 év-

vel él rövidebb ideig egy roma
férfi illetve nõ. A daganatos megbetegedések száma háromszorosa
a nem roma lakossághoz képest.
Akkor elégedettek lehetünk? Nem.
A délután folyamán Dobrev
Klára meglátogatta a kisebbségi
önkormányzat és a ZsigmondySzéchenyi SZKI által indított
érettségit adó felnõtt képzésben
résztvevõ osztályokat, végezetül
ellátogatott Kendlimajorba, ahol
megtekintette a Nemzetközi Cigány Képzõmûvészeti Alkotótábor kiállítását.

Nagy József György, a Dunántúli Roma Vezetõk Szövetségének
elnöke köszöntötte a megjelenteket. A Kodály Zoltán Vasutas
Mûvelõdési Házban megrendezett
regionális fesztivált Kolompár
Orbán, az Országos Cigány Önkormányzat elnöke nyitotta meg:
– Zene, tánc, kultúra, hagyomány – mi is maradt nekünk más
azon kívül, hogy össze tudunk jönni, bemutatjuk a kultúránkat, de
mindnyájan tudjuk, óriási baj van a

roma társadalom berkein belül. Ma
a rendszerváltás után 16 évvel sajnos kijelenthetõ, sokkal rosszabbul
élnek a romák, mint a rendszerváltás elõtt. Nincs más kiút, összefogásra, egységre van szükség.
A fesztiválon bemutatkozott
többek között a Vári Hagyományõrzõ Cigány Tánccsoport a Somogy megyei Nagyberkibõl, az
Iharosberényi Hagyományõrzõ
Cigány Együttes, a Pécsi Fiúk,
Csonka Anna cigány nótaénekes,
a Babai Roma Koktél Show, a Kanizsa Csillagai, és a Fehér Kígyó
Hagyományõrzõ Együttes.
B.E.

A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete ezúton köszöni
meg a személyi jövedelemadóból 2006. évben egyesületünkhöz beérkezett 80.830 Ft-ot,
amit teljes egészében az alapszabályban meghatározott célra fordított. Az egyesület a támogatást a jövõre nézve is
tisztelettel kéri és megköszöni
a vezetõség.
Poszavecz József, elnök

Klubfoglalkozás
A Nagykanizsai
Cukorbetegek Egyesülete
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos

október 26-án (pénteken)
15.30 órakor

Kellemes változások jönnek. Részt vehet
egy kellemes kiránduláson, s a lelkesedése akár egy új munkahely keresésétõl
sem tántorítja el. Érzelmek terén sem lesz
oka panaszra, viszonozzák közeledését.

a kórház tanácstermében
tartja klubfoglalkozását,
amelyen Dr. Sebestyén Miklós
fõorvos tart elõadást „Aktualitások a diabetológiában” címmel.

Apró problémák tehetik próbára tûrõképességét. Racionális gondolkodása egy idõre
meginoghat. Pihenje ki magát, s minden a
régi kerékvágásban megy tovább. Ha magányos, hétvégén menjen társaságba.

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek
Szebbnek látja maga körül a világot, s
ennek nem lehet más oka, mint az, hogy
valaki viszonozza szenvedélyes közeledését. Tervezzen több közös programot a
párjával.

VI.22.–VII.22. Rák
Rosszkedvének oka a Mars. Emiatt ne
vádolja semmivel sem a környezetét. Pihenjen, hallgasson zenét, s visszatér újra
a jókedve. Érzelmi téren sem árt, ha kissé felvillanyozza magát.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Mostanában anyagi ügyei körül járnak
gondolatai. Nem tudja megvalósítani a
terveit, s emiatt lehangolt. Figyeljen oda
a többi tennivalóira is, s majdcsak megoldódik a többi gond.

VIII.23.–IX.22. Szûz
A Vénusz és a Szaturnusz közösen halad
a saját jegyében, s ez felbolygatja érzelmi
életét. Ne figyeljen fel a bosszantó eseményekre, így elkerülheti a konfliktust.
Szívügyekben is megoldás vár önre.

IX.23.–X.22. Mérleg

Bakonyi Erzsébet

A Nap még a Mérleg jegyében jár, érdemes elidõznie jövõje alakításán. Tûzze
ki a pozitív irányú változást, elõrelépést.
Ha nem kritizálja a párját, elkerülheti a
fölösleges vitatkozást.

Elismerték az EURIFE munkáját
Az Európai Unió Roma Ifjúságáért Egyesület (EURIFE) az
Európai Regionális Fejlesztési
Alap (ERFA) forrásból nyert
közel tíz millió forintos pályázati
támogatással valósította meg az
INTERREG IIIA-projektjét.

Kanizsa – Ez + Az

2007. október 18.

Ez fiataloknak nyújt naprakész
uniós, pályázatírási, forrásfejlesztési, munkaerõpiaci ismereteket.
A projekt elsõdleges célcsoportja
a hátrányos helyzetû, elsõsorban
roma származású középiskolás fiatalok voltak.
A projekt zárókonferenciáján
részt vett Gombás József, az
egyik partner, a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ
nemzetközi stratégiai igazgatóhelyettese. Köszöntõjében Orsós
Vendel, az EURIFE elnöke kiemelte, büszkék rá, hogy a végzett huszonnégy fiatal közül négyen a többségi társadalomhoz
tartoznak. Az aláírt közel százötven támogató nyilatkozat alapján
elmondható, a településeken elismerték a munkájukat. Az
EURIFE számít további lehetõségekre is, a jövõ év elején újabb
három projekt jelenik meg, melyekben szeretnének részt venni
különbözõ témákban.

X.23.–XI.22. Skorpió

Bárczi Miklós, az EURIFE
programmenedzsere összefoglalta,
a képzésben két partner, a Nyugatdunántúli Regionális Munkaügyi
Központ és az eisenstadt-i Caritas
osztrák segélyszervezet vett részt.
A fiatalokat egy éven keresztül képezték EU-s pályázatírásra, forrásfejlesztési- és munkaerõpiaci ismeretekre, valamint jogorientációra, hogy tudjanak megfelelni a kihívásoknak, tudjanak egyedül pályázatot írni, szervezetet alapítani.
A fiatalok bevonásával rendszeres
szakmai tanácsadást tartottak a kisebbségi önkormányzatoknak, civil szervezeteknek. A pályázat
mentora, a képzések szervezésében részt vevõ Mihálylovics Béla
a képzés fontosságáról beszélt a
fiataloknak, hiszen már egy roma
civil szervezet úgy tud levezényelni egy programot, hogy õ képezi
ki a résztvevõket.
B.E.

A Merkúr lassan kihátrál a jegyébõl. A
tettvágy azonban továbbra is állandó tevékenységre ösztönzi, de fontos a mértéktartás. Érzelmi életében színt hoz, ha
meglepi párját némi aprósággal.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Kellemetlenséget okozhat, hogy a környezetével nehezebben tud szót érteni.
Idõnként egyesek irigykednek eredményeire, tehetségére. Ha még szingli, társaságban érdekes találkozásra számíthat.

XII.22.–I.20. Bak
Nincs semmi oka a szomorúságra. Uralkodó bolygója a Szaturnusz kellemes
fényszögben áll. Ne akarjon az élet dolgaira mindenáron magyarázatot kapni. Elégedjen meg idõnként azzal, hogy ez van!

I.21.–II.19. Vízöntõ
A nyugalmas napok után szüksége lehet
a türelmére, jóindulatára. Ha nem szól
vissza senkinek, elkerülheti a fejfájást.
Gyönyörködjön az õszi tájban, lombhullásban, s elfelejt minden rosszat.

II.20.–III.20. Halak
A csillagok felvértezik energiával, minden akadályt elhárít maga elõtt a céljai
elérése érdekében. A szívügyekben adódó kellemetlenséget is gyorsan megoldják a párjával.

2007.10.17.
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Fotó: Bakonyi Erzsébet
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szakokhoz rendelt sporteseményt
jelenti. Fontos momentum a csapathoz, illetve egy adott csoporthoz való tartozás, illetve az egymásért való küzdés élménye. Terveinkben szerepel egy kispályás
futballcsapat összeállítása a legtehetségesebb és legaktívabb gyerekekbõl, akiket a városi bajnokságban indítanánk. Szeretnénk –
a téli forduló kivételével – mindig
más helyszínen, így a Dózsa
György út 73-75-ben és a Csengery út 117- 118-ban megrendezni a Kupát, ehhez azonban szükséges a labdarúgó pályák felújítása, bekerítése, karbantartása.
Egy egész napos összejövetelen a
felnõttek és a gyermekek kapcsolata is szorosabbá válna, a szülõ
is tapasztalná, milyen ügyesen focizik a fia, közben mi is tudnánk
beszélni az anyukával, hiszen
minden probléma a családból indul ki. A család az elsõdleges
színtér, a gyerek alapvetõen azt
csinálja, amit a családban lát –
összegezte Elekes Attila.
Az induló kilenc csapat közül
I. helyezést ért el a Papagáj (Csapi csapata). II. Szecska Fc. III.
Kisfakos Fc.
A Négyévszak Kupát a Segíts,
hogy segíthessünk Alapítvány támogatta, és továbbra is várják a
szponzorok támogatását.

letve életük elsõ részében ne kallódjanak, csavarogjanak, hanem
próbálják megalapozni jövõjüket.
A kollégák véletlenszerûen megkérdezik tõlük, mi újság van otthon, hogy van az anyukád, ha
megbukott a gyerek, megkérdezik
tõle az okát is. A megelõzésre fektetünk nagy hangsúlyt. Meglátásunk szerint a rendszeres kontaktus, és természetesen a megfelelõ
szakemberek jelenléte, ismerete, a
megelõzés alapvetõ tartópillére,
hiszen csak attól kér a gyermek
segítséget, akit személyesen ismer
és tisztel. Párhuzamot szeretnénk

Négyévszak Kupa – nem csak foci
A szeles, hûvös idõ sem vette
el a Négyévszak Kupa résztvevõinek kedvét a focizástól szombat délelõtt, hiszen volt már arra is példa, hogy esõben játszottak. Iván, Iván – szólították
gyakran társai a Citrom Wild
csapatának zöldmezes csatárját
a Családsegítõ és Gyermekjóléti
Központ által immár hatodik
alkalommal megrendezett labdarúgó tornán, a Mindenki
Sportpályáján.
Orsós Iván szemmel láthatóan
jó formában volt, s a két meccs
közötti szünetben, amíg tartott a
lilahagymás zsíros kenyér és az
üdítõ, meg is erõsítette észrevételünket. Õ születésétõl kezdve,
1993 óta, mindig is tudott focizni.
Sõt már elõtte is, az anyukája hasában. Egyébként folyamatosan
edzésben vannak, Petrivente ifjúsági csapatát erõsítik Horváth Deli és Bódis István barátjával
együtt. István a ZsigmondySzéchenyi SZKI. 10. osztályos tanulója, víz- és gázszerelõ szeretne
lenni. A két másik legény még
nem döntött a továbbtanulásról. –
Mindent megteszünk a gyõzelemért – mondták szinte egyszerre,
s máris szaladtak bemelegíteni a
következõ viadalhoz.
2006. nyarán indult útjára a
Családsegítõ és Gyermekjóléti
Központ által rendezett, évszakokhoz kötõdõ Négyévszak
labdarugó torna. Az elsõ kis létszámú torna mára már ismerté
vált, és számos csapat adja le
rendszeresen nevezését.
Elekes Attila, a Csellengõ Közösségi Ház koordinátora, utcai
szociális munkás elmondta, mintegy száz, öt- és tizennyolc év közötti fiatal jelent meg a mostani

találkozón. A gyerekek idõközben megismerték egymást. Mind
földrajzilag, mind társadalmilag a
város perifériájára szorult családokat kívánták megszólítani. A
kupa fõ célja nem csak a testmozgás, a focizás. Természetesen a
mozgás szerepét, valamint az
egészségre való nevelést sem szabad elfelejteni, hiszen a gyermekek megfelelõ fejlõdésében kiemelkedõ szerepet játszik a rendszeres testmozgás.
– Elsõdleges feladatunk a gyermekek problémáinak feltérképezése. Megpróbálunk közvetlen, bizalmi kapcsolatot kialakítani a
gyerekekkel annak érdekében,
hogy életük kezdõ szakaszában, il-

vonni nemcsak a futball, hanem
az élet szabályai között is. Tehát
nem tehet meg mindent a gyermek, hiába látja otthon a rossz
mintát, akkor sem. Itt is vannak
szabályok, és ezt próbáljuk meg
kivetíteni nekik az életre is. Az utcai szociális munkások õrjárata
és a Csellengõ Közösségi Ház
munkája mellett komoly felderítõ
szociális munka helyszíne a rendezvényünk – folytatta Elekes Attila. – Egy oldottabb, közvetlenebb környezetben könnyebb ismerkedni, barátkozni mind a
gyermekeknek, mind a szakembereknek. Megpróbálunk a gyermekek életében egy rendszert kialakítani, amely esetünkben az év-

Kanizsa – Oktatás

2007. október 18.
Egy, a társadalom egészét,
így az oktatást is jelentõsen
érintõ zûrzavaros idõszakban
sikeres tanévkezdésen van túl a
Pannon Egyetem Nagykanizsai
Telephelye. A jövõ tanévtõl új,
klasszikus mérnöki képzések
indulhatnak, ugyanakkor lekerült a napirendrõl a Thuryvárosrészbe álmodott önálló
egyetemi campus megépítése –
tudtuk meg Birkner Zoltán oktatási igazgatótól.
– Jó évet kezdett a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Telephelye
a 2007-2008-as tanévben, hiszen
a legfontosabb feladatunkban sikeresek voltunk. A diákok továbbra is jelentõs érdeklõdést mutatnak szakjaink iránt, és sikerült a

kapacitásnak megfelelõen hallgatókkal feltölteni az intézményt –
mondta Birkner Zoltán. – Pedig
igencsak tartottunk ettõl az évtõl,
mert az új felvételi rendszer elég
nagy szórást hozott a felsõoktatási
intézmények számára. Szerencsére, mi ezekbõl a folyamatokból nagyon jól jöttünk ki, hiszen a tavalyi évhez képest több hallgatót
tudtunk felvenni és a meglévõ kapacitásainkat közel száz százalékosan sikerült feltölteni. Igaz volt
ez a két fõ szakunk, a mérnök-informatikusi és a turizmus-vendéglátás alapszak esetében, és mûködõképes létszámmal indulhattak el
a felsõfokú szakképzéseink is. Ösz-

Immár második alkalommal
került sor a Mindenki Sportpályáján a Tájékozódási és Szabadidõsportok Fesztiváljára.
A fõszervezõk, a Batthyány Lajos
Gimnázium pedagógusa, Gaál Mercédesz és a Bolyai Általános Iskolá-

ban tanító Willmanné Kovács Edit
által összeállított sportpiknikre több
mint százan látogattak el. Az érdeklõdõk részt vehettek GPS-sel segített tájfutó versenyen, de megismerkedhettek többek között a sárkányeregetéssel, a pétanque-kal, a tollas
labdával és lábtoll-labdával is.

H.A.

szesen száznegyvenkilenc hallgató
iratkozott be, 572 a graduális képzésben részt vevõk száma, s ha a
posztgraduális, azaz a másoddiplomás képzés hallgatóit is ide számítjuk, akkor azt lehet mondani,
hogy ma a PEN-en, a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Telephelyén közel hatszáz hallgató tanul,
ami szerintem csodálatos eredmény. Valamennyi kollégiumi elhelyezést igénylõ diákunknak tudtunk férõhelyet biztosítani. A tantárgyfelvételi procedúra és a beiratkozás rendben lezajlott, a szó
szoros értelmében is elkezdõdött a
tanév, az órák a maguk rendjében
folynak, s minden, az egyetemi lét-

hez kapcsolódó szolgáltatás beindult – gondolok itt például a testnevelésre, a filmklubra. Úgy hogy
nyugodtan mondhatom: rendben
van minden körülöttünk, köszönjük szépen, jól vagyunk. Sikerült
az épületeinket is felújítanunk, az
elmúlt egy évben a Petõfi utcai
kollégiumban az önkormányzat támogatásának köszönhetõen modernizálni tudtuk a vizesblokk egy
részét, tehát velünk együtt fejlõdött a környezetünk is. Azok a tervek, amelyek pedig úgy szóltak,
hogy kiköltözünk egy összevont
campusra a volt Thury-laktanya
területére, ma már nem reálisak.
(folytatás a 6. oldalon)

A projektet az EU támogatta

Nem vég, hanem kezdet

Tájékozódási és szabadidõsportok
– Az Európai Testnevelõ Piknik
sikerére alapozottan szervezzük
most már hagyományosan a Kanizsai Sportpikniket, amelynek keretében olyan sportok megismerésére nyílik lehetõség felszabadult,
kötetlen formában, amelyek a
gyerekek, illetve a családok mindennapi életvitelébe is beépíthetõk, s az alapjai lehetnek egy aktív, egészséges életmód kialakításának – mondta lapunknak a két
fõszervezõ egyike, Gaál Mercédesz, aki megjegyezte, egy kicsit
népnevelési célzattal is indították
útjára a rendezvényt még tavaly.
S hogy miképpen illeszkedik a
sportok közé például a sárkányeregetés? Nos, bizony, azután is
jócskán kell szaladni. A sárkány
segítségével a legkisebbek is
szinte észrevétlenül megkedvelik
a futást.

5

Mérnöki szakképzésekre készülnek

Bakonyi Erzsébet

Fotó: Horváth Attila
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Konferenciával és egy, a megújuló energiaforrások felhasználására alkalmas berendezéseket bemutató energiapark átadásával zárult a Zsigmondy
Vilmos – Széchenyi István
Szakképzõ Iskola (ZSVSZI),
Nagykanizsa önkormányzata,
valamint a csáktornyai Graditeljska Škola Èakovec közös,
az intézmények diákjainak és
szakembereinek együttmûködését bõvítõ projektje.
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 segítette egymást a két szakma, a kerámiakészítés, fazekasság és a megújuló energiák hasznosításával kapcsolatos kanizsai
képzés területén.

Mindkét intézmény vezetõje folytatná a közös munkát
A projekt záró konferenciájára
a Medgyaszay Házban kerüt sor,
ahol az érdeklõdõk megismerkedhettek a határokon átnyúló projekt elemeivel, eredményeivel.
Horváth Henrietta Szilvia, a
ZSVSZI pedagógusa, a projekt vezetõje elõadásában hangsúlyozta, a
megvalósításban oroszlánrészt vállaltak a nagykanizsai oktatási intézmény pedagógusai, akik az országban egyedüliként elkészítették a
megújuló energiagazdálkodási technikus-képzés oktatási programját és
az ehhez szükséges öt szakmai
jegyzetet. A jegyzetek mellett öt demonstrációs eszköz is készült, amelyekkel különbözõ mérések végezhetõk. Ezeket a berendezéseket horvát és a kanizsai oktatási intézmény
diákjai és pedagógusai közösen állították össze, s helyezték el egy úgynevezett energiaparkban, amelyet
másnap Marton István polgármester jelenlétében avattak fel az Erdész utcai gyakorlótelepen. A közös
munka során készült egy napkollektoros töltõállomás, amely a napenergiát alakítja át villamos árammá, s bármi feltölthetõ a segítségével, amit tölteni lehet. Egy park, pedig nem park tó nélkül, ám errõl
sem feledkeztek meg a projekt ter-

vezõi. A tó közepén lévõ szökõkutak mûködéséhez ugyancsak napkollektorok szolgáltatják az energiát. S még nem ejtettünk szót a napkollektorokkal mûködtetett forgótábláról, a hõszivattyús napelemrõl,
valamint a szélgenerátorról.
A projekt másik csapásiránya a
fazekasság nagykanizsai meghonosítása volt, ehhez a csáktornyai intézmény tudáspotenciálját használták fel. Mint a projekt nagy része,
ez is nagykanizsai fejlesztésben öltött testet, ugyanis a ZSVSZI Petõfi
utcai épületében kialakítottak egy
száznegyven négyzetméteres, tizenöt fõ gyakorlati oktatására alkalmas
kerámiamûhelyt is. Az elkészült kerámiákat egyébként a nagyközönség is megtekinthette a Magyar Plakát Házban nyílt kiállításon.
A konferencián Mérksz Andor
nagykanizsai és Zoran Pazman
csáktornyai iskolaigazgató is hangsúlyozta, a projektzárás csak jogipénzügyi értelemben vett befejezés,
mindenképpen szeretnék folytatni, s
ha lehet, bõvíteni az együttmûködést. Tervek már vannak, ugyanis a
megújuló energetikai képzést adaptálni szeretnék a csáktornyai intézményben, míg nálunk a belsõépítészet juthatna hasonló szerephez.
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(folytatás az 5. oldalról)
Ugyanis egy komplex egyetemi
épületegyüttes felhúzása olyan
nagy beruházást igényelt volna,
ami csak állami támogatással képzelhetõ el, de úgy érzem, a magyar
felsõoktatás nem ebbe az irányba
tart. Egyébként meg a mostani oktatási és szolgáltatási kapacitásunk hét-nyolcszáz fõre elegendõ,
tehát van még hova bõvülni. Szerintem egyébként a kérdés most
már le is kerülhet a napirendrõl,
hiszen a belvárosi épületeink öt-tíz
perces sétával megközelíthetõek.
– Úgy tudjuk, hamarosan új
szakok is indulhatnak Nagykanizsán.
– Fontos, hogy a hallgatók
egyre nagyobb számban válaszszák az intézményünket, ehhez
természetesen szükség van a képzési kínálatunk bõvítésére. Az új
csapásirány a klasszikus mérnöki
képzések
meghonosítása,
ez
irányban már folynak a tárgyalások. Elsõ körben felsõfokú szakképzéssel jelentkeznénk, lényegében kihasználnánk a város kiváló
középiskoláinak adottságait és

2007. október 18.

meglévõ kapcsolatainkat. Az informatika és a közgazdasági
programjaink mellett a következõ
tanévtõl megjelenhetnek a mérnöki szakképzések is. Aztán ki tudja,
hogy ezután mi következik… Többet most errõl nem mondanék. Viszont a jövõ szempontjából fontosnak tartjuk a doktori képzést,
örülnénk, ha a nálunk tanító kollégák minél hamarabb elérnék a
minõsítettséget. Ez az akkreditáció, a tudományos munka szempontjából elengedhetetlen. Szeretnénk a város életében is minél
intenzívebben részt venni, ezzel
kapcsolatban most tesszük meg
az elsõ lépéseket. Bekapcsolódnánk a városi, megyei, céges és
kamarai infrastruktúra-, gazdasági és innovációs fejlesztésekbe,
mert úgy vélem, kezd kialakulni
az a fajta tudományos potenciál,
amivel szakértõként segíthetjük a
város fejlõdését. Meggyõzõdésem, hogy egy intézmény nem lehet sikeres, ha nem a környezetéhez igazítja céljait.
Horváth Attila

Életünk fotókiállítás
A 30. Életünk Országos Fotópályázatra száztizenkét szerzõ ötszáztizennégy alkotást küldött be. A zsûri
által kiválasztott harminchat alkotó
ötvennégy képe november 9-ig látható a HSMK Õsze András Galériájában. A fotókiállítást Lengyák István
nyitotta meg. A fotópályázat nyertese
Molnár Ferenc budapesti fotós,
Kommunikáció címû alkotása. A II.
díjat Mátyus Károly veszprémi fotográfus Vén cigány címû képéért érdemelte ki. Nagykanizsa város díját
Csigó Gergely, fertõrákosi alkotó
nyerte Utószezon címû mûvéért. Zala Megye Közgyûlésének díját dr.
Nerhaft Antalné, budapesti fotós
kapta Szigetelõk címû alkotásáért. A
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium díját dr. Alexay Zoltán,
gyõri fotográfus nyerte el Alkalmazkodás címû munkájáért. A magyar

Fotográfusok Országos Szövetsége
díját Erdélyi Gábor veszprémi fotós
Találkozás címû alkotásáért kapta. A
legjobb jazz témájú felvételért a
Göbölös Fotó díját Adelmann István,
kaposvári fotós vette át. Zala Megyébõl két fotós képe került a falra. A
zalaegerszegi Gondy Béla két, míg a
nagykanizsai Pichler József egy fotója látható a kiállításon.
B.E.

Népzenei délután!
2007. október 19-én
16 órakor az Általános Iskola
Kiskanizsa népzenei délutánt
tart élõ zenével, közös dalolással,
táncházzal, pogácsával, teával.
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várnak!

Mindenszenteki temetõ nyitva tartás
Temetõ nyitva tartás:
november 1-tõl (csütörtök) november 4-ig (vasárnap) 7.00 – 22.00
Ügyelet a Temetõgondokságon: november 1-én (csütörtök)
és november 2-án (péntek) 8.00 – 18.00, november 3-án (szombat)
és 4-én (vasárnap) zárva
Gépkocsi behajtás: november 1-én (csütörtök) és 2-án (péntek)
7.00 – 12.00, november 3-án (szombat)
és november 4-én (vasárnap) nincs

Kanizsa – Jazzfesztivál
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Ültessünk fát - célszerûen!
Õsz közepén járunk. Beköszöntött a hûvösebb idõ, rövidebbek a nappalok, s reggel fagyra ébredünk. Nemcsak az emberek, a növények is megérzik az idõ, az idõjárás változását. A lombos fák lehullatják levelüket, nyugalmi állapotba kerülnek. Az örökzöldek befejezik növekedésüket, csökkentik életmûködésüket, azonban mivel télen is zöldek, a hidegben is párologtatnak, nekik kevés vízre télen is szükségük van. Egynyári növényeink elvirágozva magot érlelnek, majd elszáradnak. Az évelõk csak föld feletti részüket dobják el, a talajban lévõ élõ szerveikkel telelnek át.
Eljött az ideje a parkokban, kertekben a fák, cserjék ültetésének. Itt az
ideje az elöregedettek, elszáradtak kivágásának, cseréjének, pótlásának.
Õsztõl tavaszig fagymentes napokon bármikor ültethetünk fát, cserjét. Lombját lehullatott növényeket szabad gyökérrel is ültethetünk.
Örökzöldet szabad gyökérrel legfeljebb csemete korban lehet telepíteni. Nagyobb növényt biztonsággal csak földlabdával, vagy más módon
burkolt gyökérrel (konténeresen) ültessünk.
Az elültetett fa általában hosszú ideig, évekig ugyanazon a helyen
marad, miközben nõ, terebélyesedik, kölcsönhatásba kerül környezetével. Ezért nem mindegy, mit, hova helyezünk! Figyelembe kell venni a
növény talaj-, víz-, tápanyag-, és fény igényét, „felnõtt”-kori méretét,
tér szükségletét. Ha ezeket figyelmen kívül hagyjuk, késõbb sok gondot, bosszúságot okozhatnak. A villanyvezetékbe növõ, a keskeny zöldsávból a háztetõre, az úttestre, útkeresztezõdésbe nyúló, forgalmat, kilátást zavaró fák csúcsát, ágait levágni, csonkolni kell. A túl sûrûn ültetett
növények késõbb egymást zavarják, árnyékolják, egyesek megnyúlnak,
mások alászorulnak, lombjuk megritkul, szárad. A csonkolt, visszavágott, illetve megnyúlt, vagy árnyékban sínylõdõ növények nemcsak díszítõ értéküket vesztik el, hanem kellemetlen látványt is nyújtanak. Mielõtt tehát növényültetésbe kezdenénk, vizsgáljuk meg az adottságokat,
feltételeket mind a növény, mind a környezete szempontjából.
Az említett esetek városunkban is gyakran elõfordulnak. Közös odafigyeléssel elõzzük meg a jószándékú, de hibás ültetéseket magán és
közterületeinken egyaránt!
Kérjük a környezetükért tenni akarókat, hogy közterületi ültetési
szándékukat minden esetben rövid úton (telefonon, személyesen, stb..)
egyeztessék a városi fõkertésszel, a VIA Kanizsa vagy a Park Kft munkatársaival. Szívesen, és ingyenesen adunk tanácsot mindenkinek, mert
ezzel környezetünk rendezését, a köz érdekét szolgáljuk.
Lancsák Lajos, városi fõkertész

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, igazgatás-szervezõi 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.

Tony Lakatos és az akusztikus jazz

feledkezni Toto Blankérõl, akinek
talán az egész külföldi pályafutásomat köszönhetem.
– Németországban, ahol az
utóbbi idõben élsz, milyen a
nemzetközi jazzélet?
– Változatos és nagyon színvonalas. Meglepõ módon sokan jönnek át Amerikából zenélni. Igaz,
ez a zenészinvázió kölcsönös.
– Emlékezzünk meg a kezdetekrõl, milyen volt a beilleszkedés?
– A ’70-es években még nagyon fiatalok voltunk és valószínûleg tehetségesek. Az idõsebb
generáció nagyon örült nekünk,
kedvezõ volt a fogadtatás. Elsõsorban Pege Aladár és Kõszegi
Imre nevét említeném. Emlékszem, végtelenül örültünk minden
meghívásnak.
– Ma este egy utánad, utánatok
jövõ generációnak biztosítasz lehetõséget. Õk is megvívták már a maguk harcát, ismertek, sikeresek lettek. Milyen érzés velük muzsikálni?

– Általában a zenészek a koncert után válaszolnak a sajtó kérdéseire. Te miért választottad a
preventív megoldást?
– Koncert után gyorsan pakolunk össze, megyünk tovább. Nagyon sok a meghívás, persze ezt
nem panaszként mondom.
– A jazz világpolgáraként neveznek különbözõ médiumok. Eljutott hozzád ez a titulus? Mit jelentenek a gyökerek? Mit jelent
Magyarországon zenélni?
– A titulusokról nincs mit mondanom, ezeket nem én aggatom magamra. Nagyon szeretek hazajönni és

itthon zenélni. Itt születtem, ide mindig szívesen jövök. A gyökerek jelentõsek, úgy vélem ez a játékomban is
érzõdik. Külföldön zenélve, zenésztársaim gyakran megjegyzik, hogy
stílusomon érzik, honnan származom. Én ugyan ezt nem hallom ki, de
ettõl függetlenül büszke vagyok rá.
– A tavalyi évben koncertet is
adtál itthon. Két egymástól eltérõ
stílusban. Az egyik egy dél-amerikai, pontosabban brazil projekt,
míg a másik, minthogy a Gipsy
Colours címet viseli, vélhetõen a
gyökerekrõl szól. Ez utóbbi produkcióban többek között Szakcsi
Lakatos Béla jelentõs szerepet játszik. Létezik mindkét formáció?
– Igen. Holnapután a Brazil
Projeckt-tel itthon játszunk Magyarországon.
Párhuzamosan
mûködik mindkét formáció. Szakcsi pedig hamarosan Németországba jön, onnan megyünk egy
indiai turnéra. A közös zenénk
elemei mélyen visszanyúlnak a
gyökerekig, így jócskán tartalmaznak népzenei elemeket is.
– Ha a titulus nem is tetszik,
mégis világsztár vagy. Ezt mutatja
a Top 10-es lista. Gyakran játszol
világhírességek társaságában. Kikre emlékszel a legszívesebben?
– Nagyon hosszú lenne a névsor. Így hirtelen, Randy Brecker,
Al Foster, Trilok Gurtu neve jut
eszembe, de nem szeretnék meg-

Ha jazz,
akkor
HSMK
A jazz-rocktól, az akusztikus
zenén át a bluesig. Talán ez
lehetett volna a mottója a hétvégén megrendezett Kanizsa
Nemzetközi Jazzfesztiválnak.

– Nagyon jó. Egyébként, ha a
lakosság arányát nézzük, százalékosan itt van a legtöbb tehetséges
muzsikus. A beilleszkedésüket illetõen nem bocsátkoznék jóslásokba, de egyre több tehetséges
fiatal van. A közönség száma meg
sajnos érezhetõen csökken.
– Harc és küzdelem az élet.
Aki topon van, mennyire elfoglalt, milyen gyakoriak a fellépések, próbák?
– Ha az ember különbözõ stílusokra nyitott és próbálja azokat játszani, ráadásul párhuzamosan, akkor nagyon felkészültnek kell lennie.
Nem csak a próbák a lényegesek,
hanem az fontos, hogy az ember különbözõ stílusú zenéket ismerjen
meg. A zenei benyomások megszerzése is sok idõbe telik. A fellépések
napirenden vannak, hiszen a Frankfurti Rádió szinte mindennapi elfoglaltságot jelent. Igaz, ezek az alkalmak többnyire a próba szintjén mennek, de szinte minden második napra
esik egy-egy koncert.
– Többször léptél fel városunkban, hogy érzed itt magad?
– Az ország egyik legjelentõsebb jazzfesztiváljáról van szó.
Kicsit félek a tervezett akusztikus
jazz fogadtatásától. Remélem a
közönség vevõ lesz rá. Ide mindig
szívesen jövök!

A kétnapos koncertsorozatot
Dörnyei György quartettje nyitotta.
A kimagasló teljesítményt nyújtó
dobos, egyben zenekarvezetõ formációjával a ’70-es évek Return to
Forever zenei világát idézte fel. Ezt
követõen Elek István Fusio Groupja többféle zenei irányzatot ötvözött
dinamikus kompozíciókba. Az
együttesben a zenekarvezetõ szaxofonos mellett dobszólóival Szendõfi
Péter aratott nagy sikert. A két
elektronikus hangzásvilágot képviselõ zenekar után az akusztikus zene következett. Tony Lakatos és az
õt kísérõ Trio Midnight sokak örömére a legminimálisabb erõsítés
nélkül játszott jazz-standardokat. A
fesztivál elsõ napját a Soul What
együttes örömzenélése zárta.
A második nap nyitókoncertjét
László Attila Quintettje adta. Gondosan hangszerelt, igényes saját
szerzeményeket hallhattunk, láthattunk. A produkció kiforrott csapatmunkát sejtet, hiszen László Attila
mellett Borbély Mihály, Lattman
Béla valamint Borlai Gergõ a Borbélymûhelyben jól egymásra találtak. Az est második fellépõje a Sárik Trió volt, kik nagyrészt saját
szerzeményeikbõl állították össze
programjukat. A záró koncertet a
fesztivál világsztár vendége Archie
Sheep és együttese adta. A kitûnõ
szaxofonos-énekes játéka és énekhangja nem kopott meg az évek
során. A koncert során Papp Ferenc, a HSMK igazgatója köszöntötte a közelmúltban hetvenedik
születésnapját ünnepelõ világsztárt.
Archie Shepp koncertjére megtelt
az addig néha foghíjasnak tûnõ nézõtér. Kísérõ együttesének dobosa
Steve McCrave a humort sem nélkülözõ produkciójával méltán keltette derûre a közönséget.
Összességében egy jól megszervezett, sokféle zenei ízlésnek megfelelõ fesztivál részesei lehettünk.

Czene Csaba

Cz.Cs.

Kanizsára mindig szívesen jövök

A jazzfesztivál hazai sztárvendége Tony Lakatos szaxofonos volt. Pályafutása kezdetén a
sokak által ismert Kis-Rákfogó
együttesben zenélt. Majd a Zenemûvészeti Fõiskolán végzett
tanulmányai és néhány sikeres
hazai és külföldi jazzfesztivál
után külföldre, pontosabban
Németországba, a Frankfurti
Rádió Big Bandjéhez szerzõdött. Tony Lakatos az amerikai
jazzrádiók által felállított Gavin
Report Top 10-ében elõkelõ helyen szerepel. Mintegy kétszáz
lemezen hallható játéka. Több
mint húsz lemezen szerzõként, a
továbbiakban
közremûködõként szerepel. A neves zenésszel
a koncertje elõtt beszélgetünk.
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Oláh Gedeon, pécsi baptista
misszionárius és felesége a közeljövõben költözik városunkba, hogy a baranyai megyeszékhely után Nagykanizsán is létrehozza az elsõ baptista gyülekezetet. Azt mondja, segíteni
szeretnének az embereknek,
hogy a Bibliának megfelelõen
kiegyensúlyozottan, harmóniában élhessék életüket.
A baptizmus az újkor szülöttje.
Európában 1609-ben indult el,
amikor Amszterdamban John
Smyth, az angol államegyház üldözöttje több puritán társával
együtt Jézus Krisztus példájára
bemerítkezett. Ebbõl ered egyébként az egyház görög eredetû neve is: baptidzo. Hamarosan mintegy negyven tagot számláló lelki
közösség létesült, amelynek nagyobb része Smyth vezetésével a
mennonitákhoz csatlakozott. A
többiek Helwys ügyvéd vezetésével visszatértek Angliába. 1612ben õk alapították meg Londonban az elsõ baptista gyülekezetet.
A mai baptizmus tanítását és
gyakorlatát a reformáció korában
keletkezett anabaptista mozgalmak közelítették meg a legjobban. Az anabaptista igehirdetõk
sorsközösséget vállaltak az el-

sok napi konfliktushelyzetbõl a
családok, a fiatalok számára. Azt
kívánjuk tudatosítani az emberekben, hogy nem lehetnek igazán
boldogok úgy, ha nem ismerik fel
Isten akaratát a maguk életében.
E fõ szabály szerint élõ és mûködõ gyülekezetet szeretnénk mi is
létrehozni itt, Nagykanizsán. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy mi
valóban a Bibliát tekintjük a hitünk és tevékenységünk alapjának.
– A történelmi egyházak nem?
Mi különbözteti meg Önöket a
„klasszikus” egyházaktól?
– Talán egy kicsit jobban
hangsúlyozzuk a Biblia gyakorlati gondolatait. De rögtön szeretném is leszögezni, mindenki
vallását, hitét tiszteletben tartjuk, s ezt várjuk viszont is. Mi a
történelmi egyházak képviselõi
mellett, nem velük szemben szeretnénk megmutatni az embereknek, hogyan kell boldogan, kiegyensúlyozottan, a Biblia tanítása szerint élni. Hogy van kiút a
drogból, az alkoholból, a magánéleti válságból. Sok minden
elmondható a ma emberérõl, az
viszont nem, hogy kiegyensúlyozottan, harmóniában, idilli családi fészekben élne. Mióta feleségemmel együtt felismertük Isten igazságát, azóta megtapasztaltuk, hogy mennyire másabb az
élet, ha valaki figyelembe veszi
mindazt, amit Isten elénk tár a

nyomott szegény néppel, s ezért
a reformátorokéval vetekedõ hallatlan népszerûségre tettek szert.
Ezért aztán nemcsak a régi egyház, de a reformátori fõirányok
híveinél sem számíthattak kíméletre. Az anabaptisták legszebb
evangéliumi vonása pedig pont
az a csöndes, alázatos béketûrés
volt, amellyel üldöztetésüket elviselték.
A baptisták most már jelen
vannak Nagykanizsán is – s meglehetõsen határozott célokkal érkeztek.
Oláh Gedeon és munkatársa,
Jim Knies 1995-ben kezdték el
építeni a Pécs-Rózsadombi
Baptista gyülekezetet, amely
ma már hatvan-nyolcvan rendszeres látogatót számlál. A gyülekezet önállóan funkcionál. A
misszionárius és párja valami
hasonlót szeretne létrehozni városunkban is.
– Feleségemmel – õ is baptista
misszionárius – egy világítótornyot szeretnénk építeni itt, Nagykanizsán – mondja Oláh Gedeon.
– Persze, csak jelképesen, fényt,
menekülési lehetõséget akarunk
mutatni a Biblia fényével a sok-

II. Rákóczi Ferenc pénzei

Sámánálom

II. Rákóczi Ferenc korát idézõ érme és bélyegkiállítás nyílt
a Mezõ Gimnáziumban.
A Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete Nagykanizsai Csoportja által összeállított kiállítást Kovács
Sándor, az egyesület titkára nyitotta meg. A kiállítás apropóját az
adta, hogy háromszáz évvel ezelõtt, 1707-ben fejezõdött be a Rákóczi-szabadságharc pénzverése.
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A Biblia fényével akarnak világítani

Fotó: Bakonyi Erzsébet

36.qxd

A kiállítás tárlói többek között bemutatják a szabadságharc kezdeti
pénzverését, a nagybányai, munkácsi és körmöcbányai vereteket,
melyek jelzik, több országgyûlést
is tartott Rákóczi. Láthatók továbbá a szabadságharc utolsó éveinek
pénzverései, történései, a szabadságharc bukását és a törökországi
számûzetést bemutató két könyv.
B.E.

Október 29-ig látható a kaposvári Tarcsai János grafikus
tanár Sámánálom címû kiállítása a Hevesi Sándor Általános
Iskola galériájában.
A kiállítást Lehota M. János
esztéta ajánlotta a megjelentek figyelmébe. A megnyitó ünnepségen közremûködött Tiborcz Iván
(szaxofon), Farkas Norbert (bõgõ), valamint Csákvári Tímea, Illés Evelin, Horváth Bálint és
Miksó Nóra versmondók.
Tarcsai János 1979-ben született Nagykanizsán. Diákéveit is
itt kezdte meg a Hevesi iskolában. Ezért is öröm számára, hogy
a kiállítással visszatérhetett Kanizsára. Érettségi után alkalmazott grafika és képgrafika szakon

Biblián keresztül. Ha vásárolunk
mondjuk, egy autót, akkor kapunk hozzá egy használati utasítást is. Ilyen használati utasítás
az életünkben a Biblia. El lehet
térni tõle, de akkor nem fog jól
mûködni a dolog.
– De miért pont Nagykanizsa?
– Számos városban jártunk,
de érdekes, hogy itt, Nagykanizsán különösen kedvesek az emberek és érdeklõdõk a lelki dolgok iránt. Ez az egyik ok. A másik, hogy itt nincs egyáltalán
baptista gyülekezet, ami egyébként jellemzõ az egész nyugatdunántúli régióra is. A harmadik érv, amit szavakban ugyan
nem tudok megfogalmazni, de
azt hiszem, az Isten akarata,
hogy feleségemmel és négy
gyermekünkkel ide költözzünk,
Nagykanizsára.
– E napokban indul el a Bibliaklub.
– Így van, minden pénteken este tizenhét órától várjuk az érdeklõdõket, leendõ híveket a Petõfi
utca 82. alatti helyiségünkben.
Úgy sejtem, hogy az ország többi
településéhez hasonlóan sajnos,
ebben a városban is sok ember él
depresszióban, kilátástalan helyzetben – elsõsorban nekik, de
minden embernek segítségére
szeretnénk lenni, szeretnénk utat
mutatni a Biblia fényében.
Horváth Attila
szerzett oklevelet a Zichy Mihály
Iparmûvészeti Szakközépiskolában. Ezt követõen a Csokonai Vitéz Mihály Tanárképzõ Fõiskola
vizuális kommunikáció szakán
diplomázott. Új perspektívát jelentett grafikai munkájában a
képalkotás digitális technikájának felhasználása. Annak ellenére, hogy szereti és használja is a
számítógépet, azt mindig valamilyen hagyományos technikával
ötvözi. A kiindulási pontot valamely klasszikus rajz és festéstechnika jelenti, a számítástechnika csak ezután következik. Témáiban szeret visszanyúlni a régi
idõk mondavilágához, vagy
egyéb, a misztika tárgykörébe
tartozó dolgokhoz. Foglalkoztatja az õsi magyarok élete, hitvilága és jelképei.
B.E.

2007. október 18.

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.

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 2007. 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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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
Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden páros hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a
bajcsai kirendeltség épületében.

Tájékoztató eboltásról
Tájékoztatjuk a Korpavári-Palini lakosokat, hogy Dr. Benkõ József állatorvos az alábbi idõpontokban és helyszíneken végzi el a veszettség elleni védõoltást:
2007.október 20. (szombat):
Korpavár 7.00 - 8.00, Palin ÉPGÉP parkoló 8.00 - 10.00
2007. október 21. (vasárnap):
Palin Herkules utca - Gesztenyés utca sarka 7.00 - 9.00
A Pótoltás idõpontja
2007. október 26 (péntek): Palin ÉPGÉP parkoló 15.00 - 17.00
2007. október 27. (szombat): Szent Flórián tér 15.00 - 17.00, Bajcsa 8.00 - 8.30
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.

Ebzárlat, legeltetési tilalom
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2007. október 15-20. között végzik
Zala megyében a rókák veszettség ellen történõ orális immunizálását. Jogkörömnél fogva a rókák veszettség elleni immunizálásáról szóló 13/2002. (I.
30.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján kör/jegyzõség területén 2007.
október 15-tõl november 04-ig ebzárlatot, legeltetési tilalmat, valamint az
egyéb intézkedéseket rendelem el, melyet a mellékelt "Felhívás" tartalmaz.
Egyben az 2005. évi CLXXVI. törvény az Állategészségügyrõl 43. §. (1) bekezdés alapján a fenti idõszakban kötelesek gondoskodni a kóbor ebek befogásáról. További tájékoztatás kérhetõ a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási
Osztályán, Pásztor Lajos ügyintézõnél a 93/500-859-es telefonszámon.
Dr. Tóth Géza, kerületi hatósági fõállatorvos
Melléklet a 13/2002. (I. 30.) FVM rendelethez
Felhívás a lakossághoz a veszettség elleni védekezésrõl
 1. A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos kimenetelû
betegség.  2. A betegség legfõbb terjesztõje a róka.  3. A védekezés leghatékonyabb,
legkorszerûbb módszerét - a rókák veszettség elleni vakcinázását - Európában évek
óta sikerrel alkalmazzák. 1992 októberében hazánkban is megkezdõdött a rókák vakcinázása. Elsõ alkalommal a nyugati határövezetben, az osztrák határtól számított kb.
25-30 km-es sávban került kihelyezésre a csalétek-vakcina.  4. A vakcinát tartalmazó
fólia kapszulát az ember számára bûzös, de a rókák által kedvelt ízû és szagú csalétekbe rejtik, amely gyufásdoboz alakú és nagyságú, szürkésbarna színû. A róka, miközben megeszi a csalétket, szétrágja a kapszulát is, így a vakcina bejut a szervezetébe. 
5. A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülõgéprõl történik.  6. A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ártalmatlan, VESZÉLYT NEM JELENT. A kihelyezett csalétekhez ennek ellenére NEM SZABAD HOZZÁNYÚLNI! Semmi esetre sem
szabad felvágni vagy széttörni, mert a vakcina vírus a bõrbe, szájba, szembe, orrba,
sebbe kerülhet. Amennyiben ez mégis megtörténik az alábbi biztonsági elõírásokat
kell alkalmazni:
a.) ha a vakcina ép bõrfelületre kerül, elegendõ a jódtartalmú: fertõtlenítõszerrel vagy ennek hiányában 70%-os alkohollal történõ lemosás. Mindkettõ
beszerezhetõ a gyógyszertárban. A jódtartalmú fertõtlenítõszer használata során keletkezett barnás folt szappanos lemosással eltávolítható. Ilyen jellegû érintkezés esetén
védõoltásra nincs szükség; b.) ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül,
haladéktalanul: ORVOSHOZ KELL FORDULNI!  7. A helyi vakcinázási kampány
megkezdésétõl számított 14 napig az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani (ebzárlat), és csak pórázon szabad közterületre vinni. A jelzett idõszak alatt a kezelt területen
TILOS A LEGELTETÉS! Ezek a korlátozó intézkedések elsõsorban a vakcinázás hatékonyságát segítik azzal, hogy a kóborló ebek vagy legelõ állatok ne vehessék fel a
rókák számára kihelyezett csalétket.  8. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon
élõ vagy háziállatot talál, a tetemet hagyja érintetlenül és haladéktalanul ÉRTESÍTSE
A LEGKÖZELEBBI ÁLLATORVOST, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOT vagy VADÁSZTÁRSASÁGOT.  9. Kérjük a fentiekrõl gyermekét is tájékoztassa.  10. További felvilágosítással az Önök körzetében élõ állatorvosok és orvosok szolgálnak. 
11. A HELYI VAKCINÁZÁSI KAMPÁNY IDÕPONTJA: 2007. október 15-tõl
november 04-ig tart.
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Rovancs és razzia – állnak elébe
Az SZDSZ rovancsot és razziát akar a fideszes többségû
önkormányzatoknál, amelyek
véleményük szerint a párthoz
közel álló ügyvédi irodáknak,
sajtóorgánumoknak
adnak
szükségtelen megrendeléseket –
mondta Halász Gyula ügyvivõvel közös sajtótájékoztatóján
Röst János, szabad demokrata
önkormányzati képviselõ, városi alelnök.
Röst János szerint hasonló jelenségeket tapasztalnak városunk
esetében is.
– A lakosság részérõl is több
esetben kaptunk kérdéseket arra
vonatozóan, hogy miért kell városon kívüli cégeket olyan feladatokkal megbízni, amelynek elvégzésére az itteni apparátus is felkészült? Miközben a városvezetés
azt hangoztatja, kevés a pénz, nehéz gazdasági helyzetben van a
város, úgy tûnik, bizonyos dolgokra mégis jut – mondta. Röst szerint országos vonatkozása is van a
jelenségnek, hiszen egyre több
olyan önkormányzati visszaélésre,

gyanús esetre derül fény, ami arra
utal, hogy az önkormányzatoktól
pénzek áramlanak ki eddig nem
tisztázott helyekre. A szabad demokraták meglátása szerint egy
modellrõl van szó. Javasolja,
hogy a nagykanizsai önkormányzat esetében a Pénzügyi Bizottság
tekintse át az önkormányzat gazdálkodását, minden, százezer forint feletti kifizetést vizsgáljanak
meg, és az eredmények kerüljenek fel a város honlapjára, továbbá közölje azokat lapunk is.
Röst János a szerinte gyanúra
okot adó pénzmozgások közt említette például azt, hogy a jegyzõi
pályázat közzététele kapcsán hatvanezer forintot fizetett a város a
Hír Tv-nek, illetve a Magyar
Nemzetnek. Majdnem kétmillió
forintba került a pszichológiai
vizsgálat. Budapesti ügyvédi irodák folyamatosan kapnak kanizsai megbízásokat, ezek közé tartozik a polgármesteri hivatal 15
milliós átvilágítása, valamint a
bankszámlavezetéshez kapcsolódó, 3,1 millió forintos közbeszerzési pályázati anyag elõkészítése.

Röst János azt mondta, túl sok
pénzügyi vektor mutat Budapest
felé.
– Azt javasoljuk, a fideszes vezetésû önkormányzatoknál az ellenzék gyûjtse ki a gyanús megrendeléseket, vessük ezeket össze, s kiderülhet, hogyan kívánja a Fidesz az
önkormányzatok pénzébõl feltölteni a pártkasszát. Ez vonatkozzon
az önállóan mûködõ intézményekre
is – javasolta Röst János.
***
Bizzer András frakcióvezetõhelyettes reagálásában elmondta,
a Röst által emlegetett 15 milliós
átvilágításra azért van szükség,
mert általa elérhetõ, hogy hatékonyabban mûködjenek, s optimális
pénzügyi keretek között a legmagasabb szolgáltatást nyújthassák
a város intézményei, köztük a
Polgármesteri Hivatal is. A befektetés a hatékonyabb mûködés
esetén megtérül. A volt alpolgármesternek az átvilágítással kapcsolatos felvetését pedig nem érti,
hiszen a hivatal mégsem világíthatja át saját magát. Rámutatott:
a jegyzõi pályázat költségei azt a

MSZDP: Nem látják a tenni akarást
Munkahelyeket kell teremteni.
Ezzel a mondattal indította Marton István, a FIDESZ polgármesterjelöltjeként 2006. szeptember 9-én tartott sajtótájékoztatóját, kihangsúlyozva, hogy
megválasztása esetén elsõszámú
feladatának tartja a munkahelyteremtést, a munkanélküliek számának csökkentését Nagykanizsán – emlékeztetett rá Bogár
Ferenc önkormányzati képviselõ,
az MDSZD Zala megyei elnöke.

– Az elmúlt évben azonban
semmit sem tett annak érdekében,
hogy ígéretét valóra váltsa. A
2006-os évhez képest 2007-ben
közel tíz százalékkal, mintegy kétszáz fõvel növekedett a munkanélküliek száma városunkban. Az
elõzõ négy év felfutó dinamikája
megállt, negatív fordulatot vett a
város fejlõdése – hangsúlyozta a
politikus. – A fejlesztési terveket
leállították, csak azok a fejlesztések, beruházások valósultak, va-

Az agyonvert tanárra
emlékeztek
A Jobbik Magyarországért
Mozgalom kezdeményezésére
országszerte megemlékeztek az
egy éve Olaszliszkán, a helyi romák egy csoportja által agyonvert Szegi Lajosról.
Mint ismert a tanárt a gyermekei szemeláttára lincselték
meg. Városunkban az országos
kezdeményezéshez csatlakozott

a Nagykanizsaiak a Nemzetért
Hagyományõrzõ Egyesület és
az alakulóban lévõ Magyar Gárda tagsága. A megemlékezésre
hétfõn este nyolc órakor került
sor a Nagy-Magyarország Emlékmûnél. A jelenlévõk imát
mondtak, majd gyertyát gyújtottak a brutális gyilkosság áldozatává vált tiszavasvári tanár emlékére.
Cz.Cs.

lósulnak meg, melyeket az elõzõ
városvezetés kezdett el. Ha ezek
átadásra kerülnek, akkor a szalagátvágások helyett csak a munkanélküliek számának növekedése, a fiatalok elvándorlásának fokozódása marad perspektívaként
a város polgárai számára! A
fideszes polgármester a választási kampánya során, és az alakuló
közgyûlésen büszkén hangsúlyozta, nincs szüksége saját programra, hiszen abból már van egy tucat. Beigazolódott, sajátja valóban nincs, de úgy látszik, a többit
sem találja. Program hiányában
az elmúlt egy évben a vállalkozások fejlesztése, a munkahelyek teremtése érdekében nem születtek
érdemi intézkedések. Annak ellenére, hogy befejezéséhez közeledik az autópálya építése, eladható lett a Thúry laktanya területe,
tiszta viszonyok teremtõdtek az
ipari parkokban, jelentõs beruházó még a láthatáron sincs. E nélkül pedig Kanizsán nem lesz igazi
magújulás. Munkahelyteremtés
helyett a FIDESZ országos vezetése által meghatározott felada-

célt szolgálják, hogy a város végre egy olyan jegyzõt bízzon meg,
aki érti is a dolgát, képes ellátni a
feladatát, és néhány év múlva
nem kell szakmai alkalmatlansága ellenére magas végkielégítéssel megválni tõle, mint ahogy erre korábban számos példa akadt.
– Egyébként a Pénzügyi Bizottság korábbi ülésén Karádi Ferenc
képviselõtársam már javasolta,
hogy minden szerzõdést vitassanak meg, valamennyi kifizetés kerüljön a bizottság elé, így ez a baloldali javaslat csak a miénket követi. Amúgy meg állunk minden
vizsgálat elébe, nekünk nincs mit
rejtegetni – mondta Bizzer András, aki ezzel együtt azt is javasolja, hogy az önkormányzat elõzõ tizenhat, de legfõképpen utóbbi
négy évét is vizsgálják meg. Emlékeztetett a Thúry-laktanya területén értékesített ingatlanok ügyére, amelyen nyolcvanmillió forintot veszített a város.
Röst János egyébként lapunk
kérdésére azt válaszolta: az elõzõ
ciklusban is jelentek meg önkormányzati hirdetések a Népszabadságban.

Kanizsa – A mi ügyeink
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Bárdosi: Faültetés kérdésekkel
A szervezõk szerint a nyírfák békében élnek a vörösfenyõkkel
– Örülünk annak, ha bármely szervezet és személy nemes indítékból, tervszerûen és
szakszerûen parkosítja a környezetét, növeli városunk zöldterületi értékeit, ám nem fogadjuk örömmel, ha az elfogadott
tervektõl eltérõen városunk
egyik legértékesebb közterületén amatõr módon, a tervezett
fejlesztéseket részben ellehetetlenítve történik beavatkozás –
mondta
sajtótájékoztatóján
Bárdosi Gábor, szocialista képviselõ.

akkor a lakosság jelentõs tiltakozása miatt, a zöldterület megóvása érdekében elvetették. Ugyancsak a lakosság kezdeményezésére kezdõdött meg az elhanyagolt
terület tervszerû fejlesztése, parkosítása, amelybe a szocialista
városatya szerint durván beavatkozott az október 5-i faültetés.
Bárdosi szerint a telepítés szakmaiatlanul zajlott, s a templomépítést ellenzõ, a parkosítást támogató lakosság megfegyelmezésére irányult.
A képviselõ arra hívta fel a fi-

H.A.
tok végrehajtása történik városunkban is. Politikai bosszútól
vezérelt személycseréktõl volt
hangos az elmúlt egy év, amit
megbízási szerzõdések sorozata,
majd a Kanizsai Kulturális Centrum Zrt. létrehozása követett.
Ezek látszatintézkedések, munkahelyteremtés helyett mind a költségvetési pénzek újraelosztását,
követhetetlenné
tételét,
a
FIDESZ-közeli cégek, személyek
anyagi gyarapodását, a jobboldali klientúra kiépítését szolgálták csupán. A polgármesteri tájékoztatókból kiderül, hogy a városvezetésnek az elmúlt egy évben
nem voltak érdemi, Nagykanizsa
gazdasági fejlesztését elõrevivõ
tárgyalásai. Érdekérvényesítõ képességük megyei, regionális, kormányzati szinten jelentéktelen. A
város érdekében nem tudnak, nem
képesek, de úgy tûnik nem is nagyon akarnak hatékonyan lobbizni. A csekély létszámú FIDESZközeli vállalkozóktól eltekintve
nincs kapcsolatuk a kanizsai vállalkozókkal sem. Így nem is lehet
eredményes munkát végezni –
mondta Bogár Ferenc.
B.E.

A városatya szavaival az október hatodiki emléknap városi ünnepségéhez kapcsolódó székelykerti faültetésre utalt, amely során
negyvenkilenc vörösfenyõt telepítettek a ’49-es nyergestetõi csatát
megvívó székelyek emlékére.
Bárdosi Gábor emlékeztetett
arra: ugyanide 2003-ban nagyszabású egyházi épületegyüttes megépítésére készültek tervek és történtek lépések. Ezt az elképzelést

gyelmet, hogy a templomépítést
és a jelenlegi akciót is Papp János,
a Polgári Kanizsáért Alapítvány
kuratóriumi elnöke szervezte.
***
– Bárdosi úr rövid sajtótájékoztatójában tárgyi tévedések sokasága található, bizonyára tévesen informálták – reagált a képviselõ felvetéseire Babicsné Berta
Éva, a Polgári Kanizsáért Alapítvány szóvivõje. – A Székelykertbe

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom
Önt az 1956-os forradalom 51. és a Magyar Köztársaság
kikiáltásának 18. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi rendezvényekre
Marton István, polgámester

szánt, végül Zalakaroson megépült templom kezdeményezése
ugyanis Fliszár Károly esperesplébános érdeme, kuratóriumi elnökünknek – ha mégoly hízelgõ is
a feltételezés – nem volt része
benne. Ami pedig a terveket, fejlesztéseket illeti, meglepõ, hogy a
képviselõ úr nincs képben.
Ugyanis a város az iskolák területén és a Thúry pályán kíván
összesen tíz mûfüves pályát létesíteni, nem a Székelykertben. A
szakmaiság kérdésében egy politikus nyilván nem nyilatkozhat
kompetensen. Azonban tény, hogy
mi szakemberrel konzultálva,
szakember közremûködésével ültettünk – hangsúlyozta Babicsné.
A lakossági parkosításról a
szóvivõ asszony azt is elmondta,
a terep elõkészítése során találkoztak a jövendõ fácskákért aggódó lakókkal is, s bizony, akadt,
aki maga is ásót ragadott.
– Hiábavaló próbálkozás lenne
tehát a különbözõ faültetõket egymással szembeállítani, hiszen a
Székelykertben a nyírfák is békében élnek a vörösfenyõkkel. Sajnálom, hogy a politika idáig sülylyedt, hogy a kákán is csomót keresve a hevesis gyerekek és egy civil szervezet kezdeményezésébe
köt bele. Ma már bizonyára képviselõ úr is bánja ezt, hiszen, ha
részt vett volna az ünnepségen,
tudná: 600 gyerek és családja
ügye ez, többen úgy gondoljuk, iskola és család együtt neveli a jövõnket. – mondta még Babicsné
Berta Éva.
H.A.
„Utódai a mártíroknak,
Mi döntsük el a holnapunk!”
(Kiss Dénes)

OKTÓBER 23-I ÜNNEPI PROGRAM
Deák tér
 8.45 Az Olajbányász Fúvószenekar ünnepi térzenéje,  9.00 Ünnepélyes zászlófelvonás
‘56-os Emlékkert (volt Károlyi-kert)
 9.15 Koszorúzás az 1956-os forradalom és szabadságharc hõseinek emlékmûvénél és a kopjafánál,
valamint Orbán Nándor emléktáblájánál
Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ
 10.00 Emlékmûsor az 1956-os foradalom és szabadságharc hõseinek tiszteletére. Emlékbeszédet mond:
Marton István, polgármester. Szerepelnek a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István SZKI diákjai. A mûsort
rendezte: Dr. Gerencsérné Farkas Mária.  15 óra Városi versmondó verseny középiskolásoknak, Nagy
Gáspár Kossuth-díjas költõ emlékére.  19 óra Pitti Katalin operaénekes önálló estje (A belépés díjtalan)
Kossuth tér
 18.00 Fáktyás emlékezõ séta (Kórház-kápolna, ‘56-os Emlékkert, Erzsébet tér, Deák tér)
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Kanizsára jön
az európai
központ

A General Electric Lighting a
kelet-franciaországi
Enneryben található európai logisztikai
bázisát december 31.-vel bezárja, és annak tevékenységét
Nagykanizsára helyezi át – adta
hírül a Magyar Távirati Iroda.
A GE 52 embert foglalkoztató
franciaországi bázisa volt eddig
az amerikai cég villanykörte- és
fénycsõelosztó európai logisztikai
központja. A 2004-ben 55 millió
eurós forgalmat lebonyolító központban az elmúlt hónapokban
már fokozatosan csökkentették a
feladatokat azzal, hogy a gépkocsikba való izzók elosztása átkerült Magyarországra.
A GE franciaországi vezetése
azonban csak a napokban jelentette be a szakszervezeteknek, hogy
költségcsökkentési szempontok
miatt a teljes európai logisztikai
bázist áthelyezik Nagykanizsára.
A GE városunkban mûködõ
nyolcvanezer négyzetméteres üzeme, a korábbi Tungsram-lámpagyár, Európa legjelentõsebb fényforrásgyára: az évi 500 millió villanykörte és fénycsõ gyártása a világtermelés öt százalékát jelenti.
A
GE
sajtóreferensétõl,
Windisch Erikától megtudtuk:
csupán annyi történik, hogy az
eddig a franciaországi logisztikai
központból kielégített megrendelõi igényeknek ezután Nagykanizsáról tesznek eleget. Mindez a
már jelenleg is meglévõ kapacitással történik majd.
Horváth Attila

