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Csillagvadászok

Fotó: Horváth Attila
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A Nagykanizsai Amatõrcsillagász Egyesület felújította a
volt úttörõház udvarán lévõ
Canis Maior csillagvizsgálót,
amelyet új szerepéhez igazodva,
immár átkeresztelve, szombaton adtak át az égiek iránt érdeklõdõ közönségnek.
Az ünnepélyes szalagátvágást
kis történeti visszatekintés elõzte
meg az egyesület elõdjének, a csillagászati szakkör születésének
helyszínéül szolgáló hajdani úttörõház, ma a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Telephelyének ott-

hont adó épületben. A kanizsaiak
munkáját méltatta Mizser Attila, a
Magyar Csillagászati Egyesület elnöke is. Az ünnepséget megelõzõen beszélgettünk a Nagykanizsai
Amatõrcsillagász Egyesület elnökével, Gazdag Attilával.
– A történetünk harmincegy éve
kezdõdött, amikor is Vilmos Mihály
és az akkori Városi Úttörõház beindította Nagykanizsa elsõ csillagász
szakkörét – idézte fel lapunknak az
egyesület születésének körülményeit Gazdag Attila. – Ez sok munkával és nehezen volt kivitelezhetõ,
mivel a csillagászat ebben az idõ-

ben még nem volt jelen a városban.
Ennek ellenére sikerrel járt a kezdeményezés, az évek múlásával
egyre nagyobb lett a szakkör létszáma, s nem csak diákok, hanem
felnõttek is csatlakoztak hozzá. A
szakkör annyira felfutott, hogy igényelte egy csillagvizsgáló építését.
A terveket az akkori Városi Tanácshoz eljuttatta Vilmos Mihály és
Molnár József (az Úttörõház akkori igazgatója), s nem sokkal ezután,
1981-ben átadták Nagykanizsán a
Canis Maior Csillagvizsgálónak elkeresztelt épületet. Ezentúl itt tartottuk a szakköröket, s tartjuk máig
is. Az elmúlt években azonban
rendkívüli módon leromlott az állaga, több helyen beázott, s a fal is
átnedvesedett, mivel eresz nélkül
csak azon tudott távozni a csapadék. Ezért ledobta a vakolatot,
amikor meg napos, meleg idõ volt,
porban úszott itt minden.
Nos, az áldatlan idõszaknak vége, ugyanis az egyesület tagjai az
önkormányzat támogatásának és
saját forrásaiknak köszönhetõen
kívül-belül lefestették a csillagvizsgálót, a kupola hézagjait szilikonnal töltötték ki, a fal belsõ felületérõl hulló, málló vakolatot leverték, s a csupaszon maradt téglafelületet farost lapokkal burkolták.

A csillagvizsgáló távcsövét is felújították, most ránézésre emberfia
nem mondja meg, hogy a mûszer
már majd’ harminc éves. A csillagda újjászületése új névvel is jár,
amely eztán a Canis Maior Csillagvizsgáló és Napobszervatórium
nevet viseli. A szerepváltozásnak
praktikus okai vannak: a városi
környezet óriási mértékû éjjeli fényei már zavarják az égbolt megfigyelését, ezért itt a jövõben legfõképpen a Nap vizsgálatára szorítkoznak az amatõr csillagászok.
Aki pedig az égbolt többi szépségében gyönyörködne, annak ott
lesz a hamarosan teljesen elkészülõ becsehelyi csillagvizsgáló.
– Az egyesületnek van egy speciális Nap-megfigyelõ távcsöve is,
amellyel a napkitöréseket tudjuk
vizsgálni. Mivel a város már körbenõtte a csillagdánkat, az éjszakai fények egyre kevésbé teszik lehetõvé a csillagvizsgálatot. Ezért
arra gondoltunk, hogy a továbbiakban a Nap megfigyelését végezzük itt, a korábbiaktól eltérõen
gyakrabban, hetente pénteken öt
órától, s szeretettel várunk minden
érdeklõdõt megszépült csillagdánkban – mondta Gazdag Attila.
Horváth Attila
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A kanizsai gazdasági élet szereplõibõl álló kilenc fõs delegáció járt október végén Kínában,
élén Marton István polgármesterrel.
A látogatás során Marton István polgármester Nagykanizsa
gazdasági-idegenforgalmi adottságait, Gõcze Gyula, az ipari
park vezetõje pedig a város ipari
övezetét mutatta be az alkalomra
meghívott félszáz gazdasági potentát elõtt. A kanizsai vállalkozók is megmutathatták magukat
és vállalkozásukat.
Egy újabb testvérvárosi kapcsolat elsõ lépcsõfoka lehet a látogatás, amelyet a polgármester a kanizsai gazdasági élet szereplõivel
és a sármelléki Fly Balaton repülõtér vezetõivel tett a csaknem kilencmilliós, különösen a textil- és
gyógyszeriparban erõs Shijiazhuang városban, Ji Chuanting
polgármesternél, akivel együttmûködési megállapodást is aláírt.
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Marton István a kínai útról
tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, merõben új irányból
közelítik meg a testvérvárosi
kapcsolatokat a kínai várossal,
ugyanis míg korábban szerinte a
kulturális kapcsolatok, együttmûködések kiépítése dominált a
hasonló folyamatokban, addig
most a gazdasági kapcsolatok
kerültek elõtérbe.
A város elsõ embere kitért az
együttmûködés további lehetõségeire is, e szerint évente egy-egy
alkalommal Nagykanizsa és Shijiazhuang vezetése látogatást
tesz egymásnál, s erõsíteni kí-

Leendõ testvérünk a messzi Kínából
vánják az ipari, gazdasági, kereskedelmi, oktatási, tudományos és kulturális kapcsolatokat
is. A tervek szerint a két város
felsõoktatási
intézményeiben
hallgatók és oktatók között is

cserekapcsolat jönne létre, hasonlóan a kulturális csoportokhoz, amelyek kölcsönös látogatása jelentõsen segíthetné a két
eltérõ kultúra megértését.
Marton István kérdésünkre el-

mondta: reményeik szerint a tavasz folyamán nagyobb delegáció érkezhet városunkba a távoli
Shijiazhuang-ból.
Horváth Attila
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Betemették a fõtéri mélygarázs-ttorzót

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a
Közgazdasági Társaság a nagykanizsai bankok, pénzintézetek
bevonásával
ismeretterjesztõ
vetélkedõt indít középiskolások
számára Pénz beszél címmel.
Horváth Balázs, a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a vetélkedõt beharangozó sajtótájékoztatón elmondta, hogy az
alapötletet az a szomorú tapasztalat
adta, miszerint a középiskolából kikerülõ gyerekek pénzügyi, gazdasági ismeretei messze elmaradnak
a kívánatostól. A felmérések szerint
a fiatalok nem tudják, hogy mi a
különbség például a svájci frank és
az euro alapú hitelek között, s nincsenek tisztában a kamatláb fogalmával sem. Ezért játékos formában
kívánják átadni a szükséges információkat a nagykanizsai középiskolásoknak, akik egy májusig tartó,
többfordulós vetélkedõn vehetnek
részt, ahol a legjobbak értékes jutalmakkal, százezer forinttal, de ennél talán sokkal értékesebb információkkal lesznek gazdagabbak.
Emellett a döntõbe jutott csapat valamennyi tagja részt vehet a Magyar Nemzeti Bank látogatóközpontjába tett kiránduláson is. Horváth Balázs megköszönte a programban részt vevõ tizenhárom,
Nagykanizsán képviselettel jelen
lévõ pénzintézet, bank támogatását
és segítségét, s jelezte: a vetélkedõ
jelentkezési lapja már letölthetõ a
www.nakkik.hu honlapról. Az ötfõs csapatok november huszonötödikéig jelentkezhetnek.
Dr. Polay József, a Közgazdasági Társaság helyi szervezetének elnöke hangsúlyozta, korábban is volt példa ehhez hasonló
közös akcióra a kamarával, tehát
az együttmûködés egyáltalán
nem újkeletû. Megjegyezte,
hogy a zsûribe megnyerte a Magyar Nemzeti Bank alelnökét, dr.
Karvalits Ferencet, de a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete is képviselteti magát
egy taggal.
Jelezte, siker esetén elképzelhetõ, hogy a vetélkedõt városi
szintrõl kiterjesztik a régióra is.
H.A.

A néhány héttel ezelõtti szimbolikus, képviselõi gödörtemetés
után megtörtént az, amire a város autósai már csaknem egy éve
várnak: eltûntek a Siloparking
ámokfutása után itt maradt Erzsébet téri gödrök, illetve az azt
körülvevõ irdatlan palánkok.
No nem maguktól, hanem a
közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelezõ, és az önkormányzat beinvesztált nyolcmillió forintja révén. A mélygarázs-kezdemények mellett maradt földkupac nem volt elég ahhoz, hogy a gödröket teljesen
betemessék, ezért az ipari parkból is kellett hozni földet. Amint
az képünkön is látható, a terület
már majdnem a régi arcát mutatja, s az élmény akkor válik teljessé, ha a felszín napokon belül
egy aszfaltréteget is kap. A kivitelezõ helyreállítja a szétvert
járdákat is, s novemberben talán

Eltûnt a palánk, az Erzsébet tér nemsoká újra a régi arcát mutatja

tucat növény eltávolításából keletkezett kár több mint egymillió forint. A kérdés csak az,
hogy ezt és a helyreállítás költségét kin hajtsa be az önkormányzat?

teljesen elkészül a hetvenhat autó befogadására alkalmas parkoló, ami talán enyhítheti a mélygarázs-beruházás miatt kialakult
parkolási gondokat.
A kivágott, fél évszázados fákat azonban sajnos, már senki
nem tudja visszahozni, az egy

Horváth Attila

Közösen a családokkal
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Egyedülálló szakmai, közösségi mozgalmat rendeztek a
Magyar Vöröskereszt Családok
Átmeneti Otthonában az ott élõ
családok, valamint az intézmény összes dolgozója és segítõ
önkéntesei közös részvételével.
A Családok Átmeneti Otthona
a segítõ munkának egy sajátságos
színtere, mert a segítõ munkát
végzõk munkahelye a családok

otthonában van – mondta Körmendi Viktória intézményvezetõ.
Az Egyesült Államokból, az
1970-es években indult Home
Builders mozgalom a krízishelyzetbe került családok számára ad
komoly krízisintervenciós modellt. A tevékenységet ott egyetemi szociális munkások végezték.
A modell lényege – folytatta az intézményvezetõ –, hogy a segítõ, a
nap huszonnégy órájában elérhetõ,

és a klienssel együtt fõz, takarít,
végzi a háztartási munkát, gondozza, neveli a gyermeket. A rutintevékenységek végzése egy sor
gátlási mechanizmust felszabadít
az ott élõkben, ezáltal könnyebben
beszélnek a problémáikról.
Az életvezetési tanácsadás
ezen interaktív fórumán gyakorlati technikákat alkalmaztak a Teleki úton lévõ intézményben
élõkkel együtt. Közösen ragadtak
fõzõkanalat, törlõrongyot, vagy
éppen seprût. Korábban természetesen kérdõíves felméréssel tájékozódtak a szülõk együttmûködési hajlandóságáról. Az otthon
vezetõi szeretnék kiemelni az intézményt a köztudat szintjén a
hajléktalan szállás fogalomkörébõl, mert a gyermekjóléti alapellátást biztosító Családok Átmeneti Otthona sokak számára nem ismert intézményforma. A családok
önkéntesen vehetik igénybe az
intézményt, a bennmaradás feltétele viszont az együttmûködés.
B.E.
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Kanizsa – Sport
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Válogatók és évforduló. Rangos sporteseménynek ad otthont az
NTE Rózsa utcai vívóterme, november 17-18-án felnõtt, illetve
kadett válogató versenyeket bonyolítanak az NTE 1866 vívó
szakosztályának
rendezésében.
Férfi kadett korcsoportban szombaton kard fegyvernemben lépnek
pástra a sportolók, míg a vasárnap
– szintén a férfiaknál – a felnõtt tõrözõké. Szintén válogató lesz
szombaton a nõknél, náluk a
kadett kard korosztály vív majd a
minél elõkelõbb helyezésekért.
Egyben arra is emlékeznek, hogy
1997. október 25-én Nagykanizsán
a MÁV NTE rendezte az elsõ magyarországi nõi kardversenyt.
Az elsõ külföldi megmérettetés. A Nagykanizsa Demons amerikai futball csapata továbbra is eltökélt, s nem tett le arról, hogy a
sportág hazai mûvelõi között komoly szerepet vívjon ki magának.
Nemrég a CroBowl 2007 keretében elsõ külföldi tornájukon vettek részt Zágrábban, ahol, a
Zagreb Thunder, a szlovén Ljubljana Silverhawks és a szerb Vrbas
Hunters volt az ellenfelek között.
A kanizsaiak két mérkõzést vívtak, s elõbb a szlovénoktól kaptak
ki 21-6-ra, míg a másodikon a
szerbek voltak jobbak 30-0-lal. A
dél-zalaiak pontjait a Ljubljana ellen Németh Milán szerezte.
A kanizsaiak is bekapcsolódtak. Az országos amatõr pontgyûjtõ poolbiliárd versenysorozatba
bekapcsolódva a Kanizsai Darts
Egyesület is megrendezte elsõ fordulóját a versengésnek. Az elsõ
körben a gyõzelmet végül Molnár
Imre szerezte meg, megelõzve
Bicskei Bertoldot, s a megosztott
harmadik helyen végzett Borbás
Bertoldot és Csordás Krisztiánt.
Most nem voltak korlátlan
urak. Nagykanizsán rendezték
meg a lábtoll-labda ifjúsági országos bajnokságot, az Addinol
Kupát, melynek a város már tizenegyedszer adott otthont. A
csapatversenyek
során
a
Budavölgyi Veronika, Bátor Hajnalka, Dominkó Dóra, Göncz Annamária alkotta lány egység
megvédte tavalyi bajnoki címét,
míg a fiúknál a Hartai Attila,
Csizmadia Tamás, Szatmári Tamás hármasnak nagy csatában ezúttal csak a második hely jutott.
Budavölgyi Veronika egyéniben
szintén kitett magáért, s ott is bezsebelte a bajnoki címet, míg
Hartai Attila második lett.
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Felvették a felsõbb osztály ritmusát
Jelentjük, megtörtént a labdarúgó NB III Dráva csoportjában
az NTE 1866 MÁV gárdájának
aklimatizációja, vagyis a csapat
felvette a felsõbb osztály sebességi fokozatát. Ezt mi sem jelzi jobban, minthogy az együttes csatlakozott a középmezõnyt alkotó
csapatokhoz úgy, hogy a következõ mutatókkal bír: 4 gyõzelem, 4
döntetlen, 5 vereség, 16 pont,
gólkülönbsége pedig 21-22.
Az elmúlt hetekben elõször a
Pécsváradot fektették kétvállra
hazai pályán 2-0-lal (gólszerzõ:
Burucz (2)), majd ezt követte egy
vereséggel végetért (2-3) kaposvári kirándulás (Cs. Horváth,
Ujvári), illetve egy kanizsai 1-1-

es meccs (Bagarus) a dombóváriakkal. Utóbbi két meccsnél maradva: az NTE kétszer is
vezetett Somogyország fõvárosában, míg a Dombóvár ellen már a
második percben elõnyhöz jutottak, s úgy sem sikerült elõnyüket
gyõzelemre váltani, hogy a találkozó bizonyos szakaszaiban
majd felbillent a pálya Tóth Attila edzõ játékosainak rohamai végett. Mindezek után érkeztek el
legutóbbi összecsapásukhoz, melyen a Nagyatád fogadta Visnovicsékat mintegy 350 nézõ
elõtt. Nem mindennapi mérkõzés
kerekedett a szomszédvárak csatájából, hiszen Ujvári és Bagarus
találataival már 2-0-ra is ment az

elsõ félidõ után az NTE. Aztán
rákapcsoltak a hazaiak, s nem is
maradt el az egyenlítés a 87.
percben. Már-már a felek gondolatban kiegyeztek a döntetlennel,
amikor az utolsó percben büntetõhöz jutott a kanizsai gárda, s
Visnovics biztos ítéletvégrehajtó
volt, amivel nyertek a kanizsaiak, s ezzel kellemes 40 kilométeres hazautat varázsolt az egész
csapat számára. Remélhetõleg az
eredményes folytatás sem marad
el, illetve ötvenszázalékosra sikerül alakítani a mérleget vasárnap 13.30-tól a Marcali csapta
ellen az NTE-pályán.
Polgár László

Ezúttal alulmaradtak a kanizsai fiúk
Flextronics KSZC Sárvár –
Kanizsa KK DKG-EAST 71-67
(18-18, 13-19, 25-11, 15-19.)
Kanizsa: Kasza 12/9, Beck 13/3,
Fodor 11/6, Zsámár 10, Szabó B.
15. Csere: Becze, Horváth, Millei
4, Murvai 2. Edzõ: Kovács Nándor. Jók: Fodor, Szabó B.
A férfi kosárlabda NB I B-ben
ahogy azt várni lehetett – az elõzõ
évek nagy küzdelmeinek jegyében
–, nagy vehemenciával estek egymásnak a csapatok a sárvári találkozón. Az elsõ negyedben is inkább a
küzdelem dominált, miközben a támadások befejezésébe mindkét ol-

dalon számos hiba csúszott. A folytatásban fokozatosan átvette az irányítást a kanizsai gárda, mely a védekezésben is ellenfele fölé nõtt.
Fordulás után nem sokkal tíz
pontos elõnyt könyvelhetett el a
vendégcsapat (22. perc: 31-41),
ám ezután a zónavédekezésre átálló, s emellett sportszerûtlen eszközöket is bevetõ hazaiak gyorsan ledolgozták a hátrányukat (27. perc.:
48-48). A pankrációba illõ jeleneteket – amelyeket a játékvetõk érthetetlen módon engedtek – nem
tudta jól kezelni a dél-zalai gárda.
Ezt kihasználva a sárváriak jelen-

tõs elõnyre tettek szert (35. perc:
70-56). Az idõkérést követõen újra
a kosárlabdáé lett a fõszerep, s az
egészpályás letámadásra váltó, és
ezzel több labdát szerzõ Kanizsa
KK újra nyílttá tette a találkozót.
Ám a fordításra már nem maradt
idõ, így a vendéglátók örülhettek a
parázs hangulatú mérkõzésen
megszerzett gyõzelmüknek.
Kovács Nándor: „Sokáig a kezünkben tartottuk a mérkõzést,
ám az idegek harcában végül
alulmaradtunk.”
P.L.

Itthoni junior ob-n
n bizonyíthatnak
A tavalyi kadett korcsoportos
országos bajnokság, illetve az
idei szerbek elleni válogatott találkozó után ismét rangos ökölvívó viadalnak ad otthont november 8-11 között az NTE-csarnok.
Ezúttal a bokszolók junior magyar bajnokságát rendezik meg
kanizsai kötelek között a Magyar
Ökölvívó Szakszövetség és a Kanizsa Box Klub rendezésében –
számolt be a rendezvényrõl sajtótájékoztató keretében a kanizsai
egyesület vezetõsége.
Draskovics Szilárd, az egylet
elnöke és Korpics Miklós vezetõedzõ szerint, mivel a sportág szövetségi vezetõsége rendkívül elégedett volt az elõzõ alkalmakkor
tapasztaltakkal, bátran vágtak bele az újabb feladatba, s ennek

eredményeképp négy napon át
tart majd a nagyüzem, vagyis a
junior korosztály legjobbjainak
mérkõzéseit követhetik figyelemmel a remélhetõleg szépszámú
nézõsereg tagjai.
Érdekessége a bajnokságnak,
hogy a 69 kg-ban a kanizsai Korpics István mellett a már szintén
kanizsai színekben induló 57 kg-os
Füzesi Adrián is válogatott kerettagként léphet a szorítóba. Utóbbi
sportolóval kapcsolatos az is, hogy
nem csupán õ csatlakozhat
egerszegiként a Kanizsa Box Klubhoz, hiszen nem elképzelhetetlen,
hogy a megyeszékhelyiek a dél-zalaiak színeiben folytatják tovább
pályafutásukat, vagy legalábbis
versenyzésüket. A két jó képességû
öklözõn kívül a dél-zalai egyesület

színeiben indul a juniorok seregszemléjén 60 kg-ban Kollár Gábor, 64 kg-ban Angyal Adrián, 75
kg-ban Vass Richárd, s +91 kg-ban
az újonc Kovács Károly.
Amint azt Korpics Miklós elmondta, a mezõnyt ötven egyesület, százharminc versenyzõje alkotja majd, persze a korosztály
válogatott tagjaival, tehát nem
akármilyen esemény elõtt állnak
versenyzõi. A kanizsaiak szakvezetõje azt is megemlítette, hogy a
léc magasra van emelve, mivel az
elvárások néhány érem megszerzésérõl is szólnak. Vagyis egy dolog a rendezés, de rendezõhöz
méltón kell szerepelnie a kanizsai
bokszklubnak.
P.L.
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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)
Nagybakónakon
kétszobás
családi ház nagy telekkel eladó.

November 10.
Szent Márton
IVV teljesítménytúra
10 és 20 km-es távon
Indulás: 6.30 óra KÖGÁZ
parkoló
Érkezés: 18 óra KÖGÁZ
parkoló
Gyalogtúra útvonala:
kiírás szerint
Részvételi díj: 700 Ft

Érd.: 20 óra után a 93/315-559
(6099K)
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)
Borsfán (a bázakerettyei, letenyei
strandfürdõhöz közel) 100 m2-es családi ház akácossal, kis kerttel eladó.
Nagykanizsai lakáscsere érdekel.
Irányár: 3,9 millió Ft. Érd.: 06-30650-8534, este: 93-329-544 (6108K)
Nk-án bejáratott üzlethelyiség kiadó vagy eladó! Két terem (72+12
m2), raktárhelyiség, mellékhelyiségek. Érd.: 30/227-3294 (6111K)
Belvárosban (Csengery út elején)
garázs eladó. Érd.: 20/446-2968
(6112K)

A Hevesi Sándor Általános
Iskola gazdasági ügyintézõt
keres.
A pályázatokat a következõ
címre kérjük: Hevesi Sándor
Általános Iskola igazgatója
Nagykanizsa, Hevesi u. 2.
Érdeklõdni a 311-265 telefonszámon lehet.
A pályázat leadási határideje:
2007. november 23.

PLÁNDER INGATLANKÖZVETÍTÕ
Hitelek, ingatlanvásárlás, szabadfelhasználás,
hitelkiváltás

Tel.: 06-30-324-3611  06-30-402-3618

Tisztelt Rendezvény/Programszervezõk!
A Nagykanizsai Tourinform Iroda idén is elkészíti a város és környékének eseményeit tartalmazó 2008-as eseménynaptárt. Megkérünk minden szervezõt (intézmények, iskolák, civil szervezetek,
egyesületek, stb.), hogy a tervezett eseményekrõl irodánkat legkésõbb 2007. november 23-ig (péntek) tájékoztassa. Szükséges adatok: rendezvény neve, idõpontja, helyszíne, kontakt személy (név,
telefon, e-mail).
Köszönjük együttmûködésüket!
Tourinform Iroda

2007.10.29-12.15-ig vagy a készlet erejéig!

2007. november 8.

JÁRMÛ
Három éves Opel Agila 22 ezer
km-rel, haláleset miatt eladó. Érd.:
93-315-526 (6109K)

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

VEGYES
Születésnapi, karácsonyi, szilveszteri dekorációk, kellékek rendelhetõk
nagy választékban. Dekor Kuckó

Nagykanizsa, Magyar u. 9. 30/4594461 (6110K)
Fiatal lány keres olyan kedves
nénit, aki megtanítaná kötni, horgolni,
cserébe bármilyen a segítségére
lennék. Érd.: 30/270-8592 (6113K)

TÁRS
Középkorú, független, ápolt,
mûvelt hölgy keresi társát hasonló
adottságokkal rendelkezõ, humoros,
életvidám, anyagilag is független férfiban. Leveleket a Kanizsa Dél-Zalai
Hetilap szerkesztõségébe vagy a Pf.:
154 címre, „Párban” jeligére kérem
(6114K)

TV SHOP
Ha ajándékot akar, de ne kerüljön sokba,
térjen be hozzánk a TOP SHOP-ba!
Nagykanizsa, Király u. 31/B.,
a nagy buszmegállóval szemben
Tel.: 70/518-5533, 93/325-758

November 11. 8-17 óráig
Országos Éremés Bélyeggyûjtõ Találkozó
November 14. 18 óra
Gyógyító természet
Bach virágterápia
Elõadó: Gáspár Zsuzsanna
lélekgyógyász,
Bach-virágterapeuta.
A belépés díjtalan.

November 15. 19 óra
Tengerek zenéje
Kollonay Zoltán koncertje
Belépõdíj: 1000 Ft
November 20. 19 óra
Sztárparádé Kossuth-díjasokkal II.
„Nyitva láttam mennyeknek
kapuját” Sebestyén Márta estje
Belépõdíj: 1700 Ft,
diákoknak 900 Ft

Állás
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:
forgácsoló
szakirányú
95.000 – 105.000 Ft
AWI hegesztõ
szakirányú
95.000 – 105.000 Ft
mûszaki ellenõr
szakirányú
100.000 – 120.000 Ft
hegesztõ technológus
szakirányú
180.000 – 250.000 Ft
minõsített hegesztõ
szakirányú
94.000 – 100.000 Ft
gázszerelõ
szakirányú
94.000 – 100.000 Ft
ács-állványozó
szakirányú
140.000 – 150.000 Ft
kárpitos
szakirányú
90.000 – 130.000 Ft
jövedéki ügyintézõ
szakirányú
65.500 Ft
cipõbolti eladó
szakirányú
65.500 Ft
húsbolti eladó
szakirányú
70.000 – 80.000 Ft
hentes
szakirányú
70.000 – 80.000 Ft
autófényezõ
szakirányú v. betanított 80.000 – 90.000 Ft
varró
szakirányú v. betanított 70.000 – 90.000 Ft
pék
szakirányú v. betanított 65.500 – 120.000 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
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Több, mint hetven résztvevõvel Nagykanizsán tartotta alakuló ülését a Magyar Köztársaság Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériuma, valamint a Horvát Köztársaság
Központi Állami Közigazgatási
Hivatala között idén májusban,
az együttes kormányülés idején
aláírt, a helyi önkormányzatok
együttmûködését szolgáló megállapodás alapján összehívott
munkacsoport.
A magyar tagozat társelnöki
tisztét dr. Szaló Péter területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár, horvát részrõl pedig Antun
Palaric államtitkár, a hivatal vezetõje látta el. A munkacsoporti
ülés tematikájában szerepelt a
térség turisztikai fejlesztéseinek
kölcsönös bemutatása, az aktuális
gazdasági, vállalkozásfejlesztési
kérdések számbavétele és EU-s
tapasztalataink megosztása. Szaló
Péter szakállamtitkár kiemelte a

A turizmus a stratégiai fejlesztési irány
Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttmûködési
Program, az úgynevezett IPA
program jelentõségét.
A munkacsoporti ülést idén augusztusban elõkészítette egy Zalaegerszeg, Kaposvár, Pécs és
Nagykanizsa közremûködésével
megrendezett road-show, melynek során az érintett szakemberek
körében igényfeltáró munkát végzett az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium.
A nap eseményeirõl Szaló Péter szakállamtitkár így nyilatkozott:
– Az ülésre meghívták a horvát
pártkormányzati szerveket, a regionális, megyei és helyi önkormányzati és állami szervek vezetõit, a gazdasági kamarák képviselõit, továbbá azokat a civil szervezeteket, amelyek jelentõs eredményeket mutattak
fel a horvát-magyar együttmûködés-

A fogyatékkal élõkért
A minap tartotta alakuló ülését a „Miénk” Fogyatékkal Élõkért Közhasznú Alapítvány kuratóriuma.
Az alapítvány elnöki tisztét dr.
Károlyi Attila ügyvéd, önkormányzati képviselõ látja el, az alapításhoz szükséges kezdõtõkét pedig az alapító magánszemély, Szekeres Sándor ajánlotta fel. A kuratórium tagjai közt ott van Bicsák
Miklós vállalkozó, önkormányzati
képviselõ és Horváth Balázs, a
Saubermacher-Pannonia ügyvezetõje is.
A civil szervezõdés létrejöttére már évekkel korábban is volt
kezdeményezés az Ûrhajós úti
integrált intézményben lakók
szülei, hozzátartozói részérõl,
akkor azonban finanszírozási

3

gondok miatt nem alakulhatott
meg az alapítvány.
A kuratórium alakuló ülésén
elhangzott: az alapítvány céljának tekinti az intézményben és
azon kívül fogyatékkal élõk segítését, életszínvonaluk emelését, a velük foglalkozók képzését, illetve valamilyen szintû jogi- és érdekképviseletet is.
A közeli jövõ legfontosabb feladata a támogatások, illetve a támogatók gyûjtése (Bicsák Miklós
vállalkozóként rögtön fel is ajánlott ötvenezer forintot).
Az alakuló ülésen arról is döntés
született, hogy a kuratórium két
önkormányzati képviselõ tagja közös indítványban kéri az önkormányzat segítségét és támogatását.
H.A.

ben. Ezen kívül számos olyan szervezet jelent még meg, amelyek a
gazdasági, kulturális és társadalmi
élet egy-egy területén jó eredményeket értek el. Egy nagyon szigorú tematikát határoztunk meg, és emiatt
nem tudtunk elmélyedni az egyes területekben, hiszen tízperces prezentációra volt lehetõség. A délelõtt folyamán a turizmus kérdésének szenteltünk figyelmet, illetve az ehhez
kapcsolódó kerékpárút fejlesztésének. Ezt követõen pedig a gazdaságfejlesztés témáját tekintettük át.
Mindezek keretében szerepet kaptak
a térség önkormányzatai is, hiszen
kiemelt figyelmet kapott a Drávamente hasznosítása, fõleg turisztikai
és természetvédelmi célú megközelítése. A vendégéjszakákat tekintve a
horvát turizmus kilencven százalékban az Adria térségére koncentrálódik. A horvát állami szervek stratégiai célja az, hogy a belföldi turizmust, tehát a szárazföldi belsõ turizmust élénkítsék, és ebben közös érdekeink vannak. Dél-Dunántúl Magyarország egyik elmaradott régiója, és ezen belül is elmaradott a
Dráva-mente térsége. Tehát szükséges a gazdasági növekedés beindítása, a foglalkoztatás bõvítése –
hangsúlyozta Szaló Péter. – Közös
érdekünk, hogy megpróbáljuk a
Dráva-mentét a lehetõ legnagyobb
mértékben fejleszteni. Megállapítottuk, hogy az ország egyik legtisztább folyója mentén terül el és
okológiai értéke az egyik legmagasabb az ország védett területei között. Ezt már a horvát hatóságok is
felismerték, a nemzeti turisztikai
stratégiájukban egyre fontosabb
szerepet kap A magyar turisták is
egyre nagyobb számban veszik
igénybe az itteni lehetõségeket. A
délelõtt folyamán Varasdtól kezdve
az ottani kistérségek bemutatták,
hogy milyen mûemlékekkel, természeti védett értékekkel rendelkeznek.

Ezek összekapcsolása lehetõséget
ad arra, hogy nagyobb vonzást tudjunk kifejteni a nemzetközi turizmusra, mert hiszen jövedelemre,
munkalehetõségre van szükség ebben a térségben. Ha már a turizmust választottuk, mint stratégiai
fejlesztési irányt – egészítette ki az
elõbb mondottakat a szakállamtitkár
–, akkor azt is el kell fogadnunk,
hogy nem telepíthetünk ide olyan
iparokat, szolgáltató és egyéb tevékenységet, ami hosszú távon feléli a
turizmus lehetõségét. Önkorlátozással fogunk élni a határ mindkét oldalán. Azt hiszem, ez egy fontos
üzenet a jövõ számára is.
Az együttmûködés további lehetõségeirõl Szaló Péter így
vélekedett:
– Egészen kiválóak. Meghallgattuk a magyar-horvát kereskedelmi
kamarák beszámolóját, vagy éppen
az Országos Magyar-Horvát
Együttmûködõ Civil szervezet prezentációját. Óriási a hajlandóság
az együttmûködésre. Nincsenek viták a két ország között. Mi kiemelten támogatjuk Horvátország uniós tagságát, támogatjuk a határmenti együttmûködésüket. A horvát
kormány is kifejezte támogatását,
azért vettek részt a közös kamarák
rendezvényén. Azt hiszem, ezt elérni sem kis eredmény, de igazából a
hétköznapok számítanak. Tudjuk, a
MOL NyRt-nek és az OTP-nek milyen fontos érdekeltségei vannak
Horvátországban. Ezek a nagyvállalatok részt vesznek a kamarában,
ami nemcsak az õ érdekképviseletüket, megjelenésüket segíti, hanem
az újak belépését is. Nagyon pozitív módon, a kétoldalú kapcsolatrendszerrel rendelkezõ vállalkozók
már segítik azoknak az együttmûködését, akik ma még partnert keresnek.
Bakonyi Erzsébet
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Emléktábla a szobordöntõknek

Fotó: Horváth Attila
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A Polgári Kanizsáért Alapítvány és a Polgári Magyarországért Alapítvány emléktáblát avatott a Vasemberház homlokzatán, amellyel az egykoron Erzsébet tér közepén állt szovjet katonaszobor ledöntõire emlékeznek.
Az avatáson Cseresnyés Péter alpolgármester mondott beszédet.

– Azok az emberek, akik ötvenegy évvel ezelõtt szinte gyermeki
örömmel verték le a vörös csillagot, gyûlölték a hazugságot, s az
önhitt hazudozókat – mondta az
alpolgármester. – El akarták õket
zavarni, el akarták tüntetni a jelképeiket – sokaknak ez volt a legnagyobb bûne, ami miatt a meg-

torlást követõen szenvedniük kellett. Súlyos büntetést kaptak azokkal együtt, akik a rend fenntartásáért azon dolgoztak azokban a
napokban, hogy ne a nihil, hanem
a mûködés jellemezze az átalakulás napjait.
Cseresnyés Péter hangsúlyozta,
a nép akkor is azokért az alapvetõ, elidegeníthetetlen jogokért
küzdött, amelyek lehetõséget biztosítanak az embereknek arra,
hogy a nem megfelelõen tevékenykedõ, az említett jogokat
nem biztosító kormányokat eltávolítsák. Az alpolgármester leszögezte, a nép joga, hogy az
ilyen kormányt eltávolítsa, s új
kormányt alapítson olyan elvek
talaján, amely révén jobban védi
biztonságát. – A józan ész azt kívánja, hogy a jól bevált kormányzatot ne változtassuk meg jelentéktelen nehézségek miatt. Ha viszont a kormány mûködése azt bizonyítja, hogy a népet teljes zsar-

nokságba akarja hajtani, akkor a
nép joga és kötelessége, hogy az
ilyen kormányzat igáját levesse,
és a jövõ biztonsága érdekében
új, védelmezõbbrõl gondoskodjék
– utalt napjaink vonatkozásaira
az USA népeinek 1776-ban elfogadott, ám úgy tûnik, ma is nagyon aktuális függetlenségi nyilatkozatának szavaival Cseresnyés Péter. Hozzátette: ez az a
dokumentum, amely a demokratikus berendezkedés alapja, s emiatt tekintettek fájdalommal 1956
forradalmárai az Amerikai Egyesült Államokra, amely nagyhatalomként ölbe tett kézzel nézte végig, hogy a nagy Szovjetunió mit
mûvel a kis, szabadságszeretõ
Magyarországgal.
A beszédet követõen Cseresnyés Péter vitéz Bodnár Attilával,
a Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület elnökével leplezte le az emléktáblát, amelynél a Polgári
Egyesület nevében Papp János
koszorút helyezett el.
H.A.

A két Böske – Deák Krisztina filmje a Brunnerekrõl
Kanizsa hazavárja Indiából a hagyatékot
A Brunner képek hamarosan
megérkeznek Indiából. Hol tároljuk õket, hol állítjuk ki, valamint ki és mennyiért gondoskodik a képek minõségérõl,
védelmérõl? – tette fel a kérdést
egy korábbi közgyûlésen Balogh László önkormányzati
képviselõ, az OKISB elnöke. A
Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erzsébet hagyatékának jelenlegi helyzete szerepelt
a legutóbbi bizottsági ülés napirendjén is.
A Brunner-sztoriról Balogh
László elmondta:
– Egy újabb nagy ajándékot
kap Nagykanizsa kultúrája a
Brunner kollekció révén. Brunner
Erzsébet 1987-ben képeinek egy
válogatott gyûjteményét ajándékozta Nagykanizsának. Elõször
harminc, majd újabb négyszázharminc képet, melyekbõl 1989ben nyílt kiállítás a Képzõmûvészetek Házában. Ehhez érkezik
még 654 darab festmény, grafika
Indiából. A 6,75 köbméter térfogatú és hétszáz kilogramm súlyú
ajándék konténeres szállítással
érkezik meg hamarosan. Jelenleg

Új-Delhiben az indiai magyar
nagykövetségen szállításra készen
állnak. A költségvetésben rendelkezésre álló két millió forint biztosítja a szállítás költségeit.
– A folytatásban mi történik?
– Ez ajándék, amelyet visszaadni már nem lehet. Ebben is,
mint a kulturális életben Nagykanizsán, csak elõre szabad menekülni – hangsúlyozta Balogh
László. – Ezt az ajándékot meg
kell becsülni, és minél magasabbra kell felmutatni. Különleges képekrõl és alkotókról van szó. Kanizsának akár egy unikális jellemzõje lehet, hogy itt vannak a
Brunner képek. A Brunner-sztori
megéri, hogy bõvebben foglalkozzunk vele, hiszen mások is foglalkoznak vele.
– A két festõnõ életmûvének
jelentõs hányada immár a magyar
kulturális örökség részévé vált.
Nemcsak nekünk, kanizsaiaknak
fontosak.
– Deák Krisztina filmrendezõ
és forgatókönyvíró a jövõ évben
fejezi be a Brunner-sztoriról szóló dokumentumfilmjét A két Böske
címmel. Dr. Szabó Lilla, a Magyar Nemzeti Galéria mûvészet-

történésze megküldte a Brunnerekkel kapcsolatos NKA közmûvelõdési pályázat tervezetét,
melyben olyan programtémákat
jelölt meg, melyeket Nagykanizsa
a jövõben is meg tud valósítani és
a Brunnerek és a város kölcsönös
helyzetét elõnyként tudja kamatoztatni további nemzetközi bemutatkozásokkor, pályázatokon.
Központi pénzekbõl jövõre megjelenik a Brunnerekrõl szóló monográfiája, melyet most fordítanak angolra. A tervek szerint
Nagykanizsa fogja finanszírozni
azt a könyvet, mely a Brunnerek
levelezését tartalmazza. De sokkal nagyobb probléma lesz a
mintegy háromnegyed-ezer kép
tárolása, és bemutatása.
– Milyen helyszínek jöhetnek
szóba?
– Jelen pillanatban, úgy tûnik a
Kiskastélyban forgószínpadszerûen be kellene mutatni minél több
képet. A Vasemberház kiállítóterem
része más funkciót kapott. Egyesek
azt gondolják, hogy a Magyar Plakát Ház padlásterében lehetne elhelyezni. A szakemberek véleményét meghallgatva ezt én nem támogatom. Vannak még további ötletek, a volt nyomdaépület és környéke még rendelkezhet olyan kul-

turális zugokkal a jövõben, ahol
esztétikusan kiállíthatók lennének
a mûvek. A problémán még tovább
kell gondolkodni. Azt gondolom, a
jelenlegi városvezetés ezt a folyamatot nem szakította meg, hanem
örül annak, hogy ilyen lehetõség
került a kezünkbe. Egy ilyen ajándék azt a feladatot is jelenti, hogy
törõdni kell, és figyelmet kell fordítani a mûtárgyállomány megõrzése, méltó állapotban tartása érdekében a megelõzõ jellegû mûtárgyvédelemre, a minõségi állománygyarapításra, az informatikai alapú nyilvántartásra és a virtuális
hozzáférés elõsegítésére. Összefoglalva: büszkék lehetünk a Brunnerekre, életük elején Kanizsához
kötõdtek, és nem azért menekültek
el a városból, hogy ne vállalták
volna kanizsaiságukat. Levelezésükbõl és indiai létükbõl is látszik,
megmaradtak kicsit kanizsainak,
magyarnak, kereszténynek és
buddhistának is. Egy olyan izgalmas szellemi közegben léteztek, és
éltek Olaszországban, Japánban,
Indiában és utaztak sokfelé a világban a huszadik században,
amely méltán tarthat érdeklõdésre
számot.
B.E.
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Kanizsa – Ez+Az
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM INDUL:
 11.12-én 16 órakor
hétközi
 11.09-én 16 órakor
hétvégi elõadásokkal
személyautó, motor
és segédmotor kategóriákban
 11.09-én 16 órakor
könnyû- és nehézgépkezelõ
(alap- és típus vizsga)
 11.13-én 16 órakor
autóbuszvezetõ “D”
Részletfizetés!
Diákkedvezmény!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Különösebben nem szokott más problémáira odafigyelni, most mégis úgy érzi,
segítenie kell másoknak. Tegyen így, de
ne feledkezzen meg magáról sem. Párjával legyen figyelmesebb.

IV.20.–V.20. Bika
A csillagok állása erõt adhat megoldatlan ügyei lerendezéséhez. Ha úgy érzi,
új munkahelyre lenne szüksége, ne várakozzon, hanem lépjen. Ha független, új
szerelem is beköszönthet az életébe.

V.21.–VI.21. Ikrek
A csillagoktól segítséget kaphat ezekben
a napokban, legyen szó pénzügyi, vagy
egyéb gondokról. Érzelmi életében is
kedvezõ napokra számíthat, ha mindent
megbeszél a párjával.

VI.22.–VII.22. Rák
A Mars hatásának köszönhetõen elõtérbe
kerülnek régóta halogatott tennivalói.
Bár kellemetlenek lehetnek, a megoldásuk önre vár. Egy régi szerelem emléke
felbolygathatja életét.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
A csillagok állása segítik ügyei elintézésében. Ha ennek ellenére mégsem boldogul, nyugodtan kérjen tanácsot barátaitól. Szürke hétköznapjait színesítse meg
egy új szerelemmel.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Kösse le felesleges energiáit egy új elfoglaltsággal. Tanácsért akár a családjához is fordulhat. Beszélgessen többet a
párjával. Ha magányos, ne keseregjen,
nézzen körül, még jöhet a szerelem.

IX.23.–X.22. Mérleg
Ideje már az érzelmi válságán túljutnia,
mert nem vezet sehova sem ez a helyzet.
A félreértéseket beszélje meg a partnerével, és folytassák tiszta lappal az életüket.

X.23.–XI.22. Skorpió
A Nap a Holddal együtt teszi harmonikussá, széppé az életét. Hajlamos lesz
azonban a múlt eseményein, régi dolgain töprengeni. Inkább nézzen elõre, és
élvezze az életet.

XI.23.–XII.21. Nyilas
A csillagok hatásának köszönhetõen,
nem találja sehol sem a helyét. Pihennie
kellene, hogy rendezni tudja a gondolatait. Ha még keresi a nagy Õt, van rá
esélye, hogy megtalálja.

XII.22.–I.20. Bak
Régi ötleteinek megvalósítása változtathatja meg hétköznapjait, de lelkesedése
közben bánjon óvatosan a pénzzel. Ha
magányos, tegyen úgy, mint a filmekben, alkalmazzon csábítási trükköket.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Amibe belefog, minden sikerülhet ezekben a napokban. Éppen ezért határozottan döntse el, mihez akar kezdeni. Ha
magányos, több idõt fordítson hétvégi
programokra.

II.20.–III.20. Halak
A csillagok állása sok jót ígér a Halaknak. Sok lehetõséget kínál az élet, csupán ki kell választania a legkedvezõbbet.
Érzelmi életében kiegyensúlyozott napokra számíthat.
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matematika tanár, oktatáskutató
A földrajztól a bolyai geometriáig
címmel elõadást tartott a Batthyány-gimnáziumban. Azt követõen
a volt bolyais diák, Baticz Milán,
a Rubik-kocka forgatás nagymestere tartott bemutatót. A HSMK
színháztermében tartott ünnepi
zárórendezvényen részt vettek az
intézmény volt igazgatói, tanárai
és tanulói. A színpadon közel kétszáz diák köszöntötte színes mûsorával a jubileumi ünnepség
résztvevõit.
Hogy mi mindenrõl mesélnek a
255 éves iskolafalak?

55. születésnap a Bolyai-iiskolában
„A nemzet keze közt az ép, jó mag nem vész el, hanem gyökeret ver”
Ebben az esztendõben ünnepli fennállásának ötvenötödik évfordulóját a Bolyai János Általános Iskola. A jubileumi ünnepségsorozat zárórendezvényére a
Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központban került sor.
Megemlékeztek a névadóról, a
kétszázöt évvel ezelõtt született
Bolyai Jánosról, a nagy magyar

matematikusról, akinek fõ mûve ,
az Appendix 175 évvel ezelõtt
került kiadásra. A város és városkörnyék általános iskolásai részére Bolyai matematikaversenyt
hirdetett az intézmény. Jubileumi
úszó váltóversenyt rendeztek a
Városi Fedett uszodában, és az
iskola tanulóinak alkotásaiból
rajzkiállítás nyílt a HSMK ifjúsági Galériájában. Lénárt István

Eredetileg
kvártélyháznak
épült a XVIII. század közepén,
majd a XIX. században a Zöldfa vendéglõnek és szállodának
adott otthont. Abban az idõben
sok bál és mulatság színhelye
volt a régi szárny. 1880-tól a
bíróság és az ügyészség költözött az épületbe, melynek homlokzatára ekkor került az Igazságügyi Palota felirat. 1943 és
45 között internálótábor, majd
rendõrakadémia kezdte meg
benne a mûködését. 1952-tõl a
mai napig iskolaként mûködik,
immár ötvenöt éve. Ezt az
idõszakot kívánták felidézni a
szervezõk.
Beszédében Kalamár Márta
igazgató elmondta, az iskolával
kapcsolatban hogy kinek, milyen érzésbõl maradt meg több
vagy kevesebb, abban elsõsorban a pedagógusnak van meghatározó szerepe. A pedagógusnak,
aki sokszor nincs is tisztában
önmaga jelentõségével, azzal,
hogy mekkora hatással lehet a
rábízott tanítványok személyiségének, sorsának alakulására. A
tapasztaltabb kollegák jól tudják, a gyakorta átdolgozott pedagógiai programok, szépen
megfogalmazott nevelési-oktatási célok mit sem érnek a személyes ráhatások, a jó idõben jól
elhangzó mondatok nélkül, amelyek lehetnek feddõ, dicsérõ
szavak, vagy éppen arról árulkodók, hogy érdemes odafigyelni
arra, aki mondja. Egyszerûen
elég ha meggyõzõek, hitelesek,
és mindig szeretettõl vezéreltek,
mert ha így van, a tanítvány szemében még a hibázó, olykor

helytelenül cselekvõ vagy beszélõ pedagógus is lehet a mai
szóhasználattal élve jó fej, akár
példakép is.
– Az iskola az eltelt ötvenöt év
alatt azért juthatott el erre az állapotra – folytatta –, mert mindig
többségben voltak a tantestületben a kreatív pedagógusok. –
Mondandóját Bolyai János szavaival zárta: – Derék tehetségekkel, sok eredetiséggel bíró magyar nemzet keze közt az ép, jó
mag nem vész el, hanem gyökeret ver. S egy, minden évben egyegy karikával vastagodó élõ fa
válik belõle. Hiszem – mondta –,
hogy az iskola az elmúlt öt és fél
évtized alatt segíteni tudta ennek
a fának a vastagodását, amiben
jelentõs szerepe van az iskola
korábbi igazgatóinak, pedagógusainak, a sok száz diáknak és
mindazoknak a munkatársaknak,
akik segítették biztosítani az intézményben zajló munka hátterét.
Cserenyés Péter alpolgármester köszöntõ szavaiban elmondta, szorosabb érzelmi kötõdés
fûzi az iskolához, hiszen tíz évvel ezelõtt, szülõként ebbe az
intézménybe íratta be gyermekét.
– Egy iskoláról nem az épület, és taneszközök modernsége
mondja a legtöbbet – hangsúlyozta –, hanem a falai közt zajló munka. A Bolyai János Általános Iskola nagyon jó bizonyítvánnyal rendelkezõ iskola. Az
elmúlt ötvenöt éves története
alatt eljutott a város legrangosabb intézményei közé. Az itt folyó komoly és lelkiismeretes
munka eredménye mérhetõ, nyomon kísérhetõ a tanulmányi és
sportversenyeken elért helyezések után kapott elismerõ oklevelek segítségével. Mi lehet a titka
ezeknek a sikereknek? Mindenképpen meg kell említeni az elõdök, a nagy tanáregyéniségek
lelkiismeretes munkáját, mert
erre alapozva tud továbbépítkezni a ma tantestülete.
A mûsort követõ fogadáson pohárköszöntõjében Balogh László,
az OKISB elnöke megjegyezte, az
iskola városunk egyik legrégebbi
épülete – melynek falaiba az egykori kanizsai vár köveit is beépítették –, rászorul a felújításra! Reméli, hamarosan a belváros rekonstrukciójában erre is sor kerül.
Bakonyi Erzsébet

Kanizsa – Gazdaság és kultúra
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Felfutóban a DKG-E
East

A tavaly decemberi tulajdonosváltás után növekedési pálya jellemzi a DKG–East Zrt.
idei évét. Az elõzetes számítások szerint a tavalyi évhez képest megháromszorozódik a
nyereségük, s további létszámfejlesztés várható.
– Míg 2006-ban 7,2 milliárd
forint volt az árbevételünk, a
nyereségünk pedig 125 millió
forint, addig az idei év várható
árbevétele nyolcmilliárd forint
lesz, s 370 milliós nyereségre
számítunk – mondta lapunknak
Mádé Károly vezérigazgató. –
Ez egyrészt termékeink kiváló
minõségének, másrészt a piacon
tapasztalható
megnövekedett
beruházási kedvnek köszönhetõ.
Mostanában szerencsére már
nem a létszám-leépítésen kell
gondolkodnunk, harminc-harmincöt embert vettünk fel. A létszámfejlesztés zajlik jelenleg is,

ami jövõre folytatódhat. Gondot
csak az okoz, hogy több gépipari szakmában hiány alakult ki a
munkaerõ-piacon -ilyen az esztergályos, a lakatos és a minõsített hegesztõ szakma-, de az e
téren jelentkezõ nehézségeket
saját mûhelyünkben zajló képzésünkkel megpróbáljuk áthidalni
– jelenleg is százötven fiatallal
van képzési szerzõdésünk. Év
közben – fõleg a fizikai dolgozóknál – végrehajtottunk egy
bérkorrekciót, megpróbáltunk a
térség bérszínvonala fölé menni.
Mádé Károly még elmondta,
az idei év meghatározó terméke
a gömbcsap volt, amelynek kilencven százaléka exportra ment
Kazahsztánba, Üzbegisztánba,
Brazíliába, Oroszországba, illetve a volt FÁK-államokba, azonban egyre több európai cégnek is
értékesítenek. Az idei év szakmai kihívása egy négyezer köbméteres PB-gáztartály elkészítése volt. A vezérigazgató kérdésünkre elmondta, már a jövõ évre is 3,6 milliárd forintnyi szerzõdött rendelésállományuk van,
ami az elõzetesen tervezett
mennyiség felét jelenti, s örvendetes tény, hogy egyre több hazai megrendelést is kapnak. A
folyamatos munka tehát biztosított, s a korábbi idõszakhoz hasonlóan jövõre szeretnék ismét
bevonni a város vállalkozásait is
a termelésbe.
Horváth Attila
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Nem hagyták veszni

Újjáavatták Bálits Kálmán
Munkát végzõk mozaikját

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Fotó: Horváth Attila

2007.11.07.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

39.qxd

Tulajdonosváltás miatt, az
egykori Erkel Ferenc Olajipari
Mûvelõdési Ház falát díszítõ
mozaik új helyen, a DKG-East
Zrt. volt Egészségügyi Centrumának falán látható. A Munkát
végzõk címû mozaikot a gépgyár egykori dolgozója, Bálits
Kálmán készítette. Az alkotás
újraavatásán a megjelenteket
Mádé Károly elnök-vezérigazgató köszöntötte.
– Utoljára hét évvel ezelõtt,
kétezer õszén, Bálits Kálmán születésének hatvanötödik évfordulója alkalmából, egy általunk szervezett emlékkiállítás keretében találkoztunk így együtt, azok, akik
szerették és tisztelték az egykori
DKG munkatársát, szakemberét
és mûvészét – hangsúlyozta Mádé
Károly. – Most, tragikusan korai
halála tizenötödik évfordulóján
jöttünk újra össze, hogy a megemlékezés mellett ismét avassunk,
pontosabban újraavassunk egy
hozzánk oly közel álló mûvészeti
alkotást. A mû pontosan negyven
évvel ezelõtt, 1967-ben készült. Az
Erkel Ferenc Mûvelõdési Ház
kényszerû elidegenítésekor sem
feledkeztünk meg Kálmán méltán
ismert és elismert, közkedvelt alkotásáról – folytatta a vezérigazgató. – Az adás-vételi szerzõdés
záradékában rögzítettük, hogy a
ház homlokzatának átépítésekor
igényt tartunk a mi mozaikunkra.
Saját leletmentõ próbálkozásaink
ugyan nem voltak sikeresek, de

egy tehetséges fiatal keramikus,
Baranyai Balázs szakszerû, fáradtságot nem ismerõ több tízórás
munkájának köszönhetõen, és cégünk anyagi hozzájárulásának
eredményeként büszkén jelenthetem ki, értéket, nekünk kedves emléket mentettünk meg valamennyiünk örömére.
A mozaik, az alkotóén kívül
négy társalkotó, Hersits József,
Varga István, Hegyi István kõmûves és Horváth István asztalos
nevét õrzi az utókornak.
Az ünnepséget követõ beszélgetésen Hersits József emlékezett
vissza egykori mesterére:
– Nagyszerû ember volt Bálits
Kálmán – mondta. – A hetvenes
években Nagykanizsán nem volt a
szárnyaikat bontogató amatõr
mûvészeknek olyan helyisége,
ahol találkozhattak volna. Az Erkel pincéje azonban különös vonzerõt jelentett a számukra. Ha valami gondjuk volt a lányoknak,
csak jöttek a Kálmánhoz beszélgetni, miközben õ festett, vagy éppen szobrászkodott. Mindegyikük
általános iskolai rajztanár volt.
Sorolhatnám Járási Ildikó, Szarjas Gertrúd, Ambrus Márti és a
zalaszentbalázsi Farkas Marika
nevét. Az ember büszke rájuk.
Végezetül Bálits Károly megköszönte a gyár vezetõjének és
munkatársainak, hogy visszahelyezték öccse munkáját a gyárba,
ahonnan elindult.
B.E.
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Visszatérõ bajok

Fontos lenne a játékok alatti puha esõfelület – ma még azonban csekély
számú kanizsai játszótér felel meg e követelménynek

A város kilencvenegy játszóterébõl nyolcvanhat higiénés
szempontú vizsgálatát végezte
el a közelmúltban az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat NagykanizsaLetenye Kistérségi Intézete.
Az eredmény egyszerûen lesújtó.

A képviselõ-testület tagjai is
olvashatták azt a tanulmányt,
amelyet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Nagykanizsa-Letenye Kistérségi
Intézete munkatársai készítettek a
nagykanizsai játszóterek higiénés
követelményeknek való megfelelése kapcsán. Mint az az anyag-

ból kiderül, a higiénés feltételek
teljesülésének fontos egészségvédelmi megelõzõ hatása lehet.
Azon túl, hogy a játszóteret légszennyezõ objektumoktól távol
kellene kialakítani, biztosítani
kellene az ivóvíz-hozzáférést, toalettet, parlagfû-mentességet, az
is fontos, hogy az ott tartózkodó
gyermekeket ne érhesse napszúrás, kutyák és más állatok ne férkõzhessenek a közelükbe, s a homokozó lehetõleg ne lehessen
fertõzések forrása. A környezõ
fák, bokrok, növények ne legyenek allergizáló hatásúak, vagy
esetleg mérgezõek. Fontos, hogy
fedhetõ szemetesek kerüljenek ki
a területekre, ezekkel ugyanis elkerülhetõek a méh-, illetve darázscsípések. Arról már nem is
beszélve, hogy a megfelelõ állagú
és minõségû játékok alatt az esések tompítására alkalmas felületeket kell(ene) kialakítani – ez
már szinte alapkövetelmény.
Az ÁNTSZ megállapításai szerint ezen követelményeknek minden tekintetben kevés kanizsai
játszótér felel meg. Sok az elavult, balesetveszélyes játszótér,

többségük nem elégítik ki az
alapvetõ higiénés követelményeket sem. A feltárt hiányosságok
pedig újra, meg újra elõbukkannak az objektumok nyolcvan százalékában.
H.A.

Meghívó
a Kanizsa Box Klub
és a Magyar Ökölvívó
Szakszövetség
közös rendezésében
sorra kerülõ

Országos Junior Ökölvívó
Magyar Bajnokságra

November 8-1
11.
Nagykanizsa
MÁV NTE Csarnok
(17-19 éves korostály)

Mérkõzések:
8-án csütörtökön 15.45 óra
9-én pénteken 16.00 óra
 10-én szombaton 15.00 óra
 11-én vasárnap 9.00 óra



2007. november 8.
A hegyközségi törvény készülõ módosítása egy már jól bejáratódott rendszert zilál szét, s
bizonyos érdekeket szolgálva a
nagybirtokot részesíti elõnyben
a magyar szõlõ- és borkultúra
csaknem egyharmadát kitevõ
kisbirtokokkal szemben. Förhénci Horváth Gyula, a Nagykanizsai Hegyközség elnöke úgy
látja, több tízezer kisbirtokos
kerülhet ki így a rendszerbõl, s
Zalában csak három hegyközség maradhat.
– Úgy vélem, hogy a jövõre
életbe lépõ új hegyközségi törvény átgondolatlan változtatásokat hoz a rendszerben, készítõi
nem a magyar valóságból indultak ki – mondta lapunknak
Förhénci Horváth Gyula. – Egészen más egy alapvetõen monokultúrás borvidéken megváltoztatni a meglévõ szabályokat, s
más egy kisbirtokos szerkezetû területre ráerõltetni azt. Egyébként,
amikor 1994-ben megalkották a
jelenleg még érvényben lévõ törvényt, már akkor is óriási hibákat
követtek el.
– Mire gondol?
– Arra, hogy az évszázados hagyományokat nem vették figyelembe, s megpróbálták egységesíteni a birtokszerkezetet, miközben
nem lehet. Magyarországon nemesi-, városi-, és paraszti-kispolgári birtoklású szõlõterületek voltak. Az elsõ kettõn jobbára szocialista nagyüzemek alakultak, míg
a parasztok, kispolgárok kezében
meghagyták apró birtokaikat. A
korszerûnek vélt szõlõ-, borgazdaságunk ezzel négy évtizedre a
tömegtermelés zsákutcájába került, - ám ez messzire visz, s nem
errõl akarok most beszélni. Az eltérõ birtokméretbõl fakadó problémákat az ágazat máig nem oldotta meg. Ellenben a birtokszerkezet nem változott, a zalai, a
somlói, vagy a tolnai borvidéken

Kanizsa – Borban az igazság?
ma is többségben vannak a párszáz négyzetméterestõl a néhány
hektárosig terjedõ kisbirtokok, de
a többi minõségi termõhelyen is
jelentõs az arányuk. A most érvényben lévõ törvény ötszáz
négyzetméterben jelölte meg az
árutermelõ szõlészetek alsó határát, hogy az Európai Unióval
folytatott
kvótatárgyalásokon
Magyarország kedvezõbb helyzetben legyen. Ugyanakkor elfelejtették a kisbirtokosokat integrálni, csak szükséges rossznak tekintették õket. Az elképzelés épp
ezért 1994-ben is irreális volt.
Ennek ellenére azt mondom, ha a
hibás elemeket is tartalmazó
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Az elmúlt évtizedben jelentõsen javult a kanizsa környéki borok
minõsége, köszönhetõen a hegyközségben végzett munkának is

Pofon a kisbirtokos bortermelõknek
A készülõ hegyközségi törvény a nagybirtoknak kedvez
hegyközségi infrastruktúra akkor
nem alakul meg, a minõségi szõlõ- és bortermelésre ma nem lenne esély. Most pedig, a rendszer
drasztikus átalakításával a magyar állam, az ágazatirányítás és
a szakmai szervezetek ismét az
Európai Unió mögé bújva próbálkoznak bizonyos változtatásokat véghezvinni.
– A birtoknagyság tekintetében
hogyan rendelkezik a készülõ
hegyközségi törvény tervezete?
– Az árutermelõ szõlészet alsó
határát az európai uniós normákhoz igazítják, így az ötszázról ezer
négyzetméterre nõ. Ez azt eredményezi, hogy jelentõsen csökken az
árutermelõ szõlészetek száma, ezáltal szûkül az ellenõrzött bortermelés aránya is. A törvényjavaslat
sajnos, jelenlegi formájában elõrevetíti a kultúrtáj megõrzésének
és a termelõi kultúra eltûnésének
lehetõségét is. A legszomorúbb,
hogy újabb szõlõkivágásokhoz vezet, miközben évek óta a saját ellátásunkat sem fedezi bortermelésünk. A nagykanizsai hegyközség-

ben és szerte az országban mára
végre kezdték megérteni a termelõk, hogy mire való a rájuk rótt jelentõs adminisztrációs teher, beálltak a sorba, s most már tudják,
mit kell csinálni. Erre egyetlen
tollvonással romba döntik az elmúlt évtized fáradtságos munkáját. Ráadásul az sem mindegy,
hogy a hegyközség terheit ezerötszáz szõlõbirtokos viseli, vagy
csak hétszáz – márpedig az árutermelõ birtokok számának csökkenésével ez prognosztizálható.
Akkor ez azt jelenti, hogy az elõnyöket ezerötszáz gazda élvezi, de
csak hétszáz fizeti? Ismét csak azt
tudom mondani, úgy vélem, nem
vizsgálták meg a hazai birtokszerkezetet, amikor ezt a szabályozást
megalkották. Hogyan lehet azt
százötven embertõl elvárni, mondjuk itt, Förhéncen, hogy mindent
finanszírozzon, ha például egy
közmû-fejlesztés történik? Akkor
tulajdonképpen azokat büntetjük,
akik fenntartják a hegyközséget, s
valóban bort termelnek? Miféle
esélyegyenlõség ez? S hogyan lehet elvárni, hogy a rendszerbõl az
új szabályozás miatt kikerülõ kistermelõk minden szabályt betartsanak? Milyen kényszerítõ erõt lehet alkalmazni velük szemben így?
Semmilyent. Magyarul ismét nem
a szõlõ- bortermelõket védik! Nem
a birtoknagysággal kapcsolatos
változás azonban az egyetlen
probléma. Az is komoly bajokat
szülhet, hogy azok az emberek,
akik kikerülnek a rendszerbõl, elesnek az összes szakmai segítségtõl. A kérdés csak az, ha õk sem-

miféle járulékkal nem járulnak
hozzá a mûködéshez, a fejlesztésekhez, semmiféle adatot nem
szolgáltatnak, és semmilyen hatással nem lehetünk rájuk, akkor milyen alapon visszük õket magunkkal? Másrészt tartok tõle, hogy
megint nem lesz elég pénz, infrastruktúra és szakembergárda arra,
hogy a létrejövõ kisebb rendszert
is jobban mûködtethessük. Meg
kell, hogy mondjam, abszolút nem
értek egyet a tervezett változtatásokkal. Lényegi változás lesz az is,
hogy az eddigi ötven hektár helyett ötszáz hektár fölötti területnagysággal lehet hegyközségeket
alapítani, s bizony, a borvidékünkre jellemzõ apróbirtokos termelésszerkezet mellett még a háromszázat sem lesz könnyû összeszedni.
Ezért várhatóan csak három hegyközség marad Zalában. A megmaradó hegyközségeknek fõállású
hegybírót kell alkalmazni, ami a
szûkülõ források közepette jelentõs többletkiadást is jelent majd.
Förhénci Horváth Gyula megjegyezte, a most szétverésre ítélt
hegyközségek tizenhárom éves
történetét jelentõs szakmai fejlõdés jellemzi, amit az is bizonyít,
hogy a nagykanizsai hegyközség
legutóbbi borversenyére kifogástalan, rendkívül jó minõségû borokat neveztek a gazdák. A szakember úgy véli, az új hegyközségek megalakulásával komoly veszélybe kerül a hazai, azon belül
is a zalai és a Nagykanizsa térségi borászat szakmai fejlõdése.
Horváth Attila

2007.11.07.
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Szarvasbélszín grillezett vargányával, vörösboros aszalt áfonyával
és szarvasgombás burgonyaropogóssal

spenót hozzáadásával készült, a
blinit, ezt az olasz palacsintatésztából élesztõvel készült finomságot pedig ízletes mártással
öntötték nyakon a konyhában. A
Chardonnay pedig zöldalmára,
körtére, fehér szirmú virágokra
emlékeztetõ aromavilágával tökéletesen illeszkedett az ételhez.
A fûszeres kéregben sütött bárányborda paradicsom eszenciával
és polentával ugyancsak lenyûgözõ volt, annál is inkább, mert a bárányhús ritkaságszámba menõen
puhának bizonyult, a szájban lágyan olvadt. Gelencsér László ennek kapcsán megjegyezte, egyál-

Szõlõskerti borvacsora a Vylyan-n
nal
Különleges gasztronómiai élményben lehetett része annak,
aki az október huszonhetedikei
estét a Szõlõskert Fogadóban
töltötte. Itt került sor ugyanis a
fogadó elsõ borvacsorájára,
amelye során gasztronómiai
különlegességeket, finom ételeket és a Vylyan Pincészet ízletes
borait ismerhették meg a gasztronómia barátai.
– Fennállásunk óta ez az elsõ
borvacsoránk – mondta Gelencsér László, a Szõlõskert Fogadó
tulajdonosa. – Hogy miért csak
most került sor nálunk az elsõ
borvacsorára, miközben a gasztronómia területén igyekszünk
mindenben az élen járni, s szívesen újítunk? Mert úgy érezzük,
most méltó módon megkoronázhatjuk a villányi Vylyan Pincészettel közel tíz éves múltra viszszatekintõ kapcsolatunkat.
A borvacsora ételeit Gelencsér
László, a Vylyan borait pedig
Ipacs Szabó István, a cég fõborásza ajánlotta a résztvevõk figyelmébe. A fõborász elhozta az idei
év újborát, a Villányi Bogyólét,
amelynek neve találóan a francia
újbor, a Beaujolais Noveau (bozsolé nuvó) nevére hajaz, így lett
– tréfásan – a bozsoléból
bogyólé, azaz primõr oportó. Érdekesség, hogy a bogyólé még
találó is, ugyanis a készítés során
nem törik össze a szõlõbogyókat,
a fürtöket egészben teszik a kádba.
A könnyû újborhoz könnyû
étel is dukál, Gelencsér László
parmesanforgácsokkal meghintett
rukkolás kacsamellsalátát szervírozott, amely tíz éves érlelésû,

eredeti olasz balzsamecettel készült.
A kacsamellben, mint a vajban,
siklott a kés, a balzsamecet csodásan selymes aromája, a parmezán sajt zamata, a rukkola kesernyés íze pedig az ízek harmóniájának egészen különleges kavalkádját eredményezte.
Második fogásként süllõtekercs érkezett zöldséges blinivel,
amihez a Vylyan kétezer-hatos
Chardonnay-ját kortyolhattuk. A
süllõtekerecs baconszalonna és

talán nem mindegy, hogy a bárány
mivel táplálkozott korábban, ezért
a Szõlõskert Fogadóban különösen odafigyelnek az alapanyag kiválasztására. A Vylyan kétezerötös Pinot Noir-ja pedig tökéletesen kiegészítette a fûszeres bárány
nyújtotta ízélményt. Világos rubin
színû vörösbor, amely nem nagy
testével, sokkal inkább kifinomultságával, eleganciájával, sokrétûségével hódít.
A Szõlõskert Fogadó-Vylyan
Borvacsora képzeletbeli étlapjá-

ról ezt követõen a szarvasbélszín következett, amelyet grillezett vargányával, vörösboros
aszalt áfonyával és szarvasgombás burgonyaropogóssal tálaltak, s hozzá a kétezer-ötös évjáratú Montenuovo Cuvée érkezett.
Gelencsér László különleges
Zacher-tortával kedveskedett a
borvacsora résztvevõinek, s nem
is titkolta, nehéz dolga volt,
amikor olyan édességet kellett
kitalálnia, amely a bort és a
desszertet egyesíti magában.
Nos, a végeredmény megérte a
fáradtságot.
A Vylyan Cabernet Sauvignon
selection kétezer-hármas bora
méltó megkoronázása volt az
édességnek, ugyanis ízvilágában
a feketeribizli, szilva, étcsokoládé
versenyeztek egymással.
A vacsora zárásaként mézzel
leöntött kecskesajt és camembert
következett, amelyet mézédes
szõlõvel bolondítottak meg. Az
erõteljes ízvilágú kecskesajt és a
lágy méz tökéletesen kiegészítették egymást.
A fergeteges ízvilágot parfümös illatával a Vylyan kétezerötös Merlot-ja kitûnõen zárta le.

A Kanizsa és Környéke
Gasztronómiai Egyesület diákszekciójának õszi elsõ elõadásán
a Fúziós konyhával ismerkedtek meg a tanulók. A Thúry
György SZKI éttermében és
tankonyháján az európai és az
ázsiai konyha találkozásáról
tartott elõadást és gyakorlati
bemutatót Kocsonya Kálmán
mesterszakács, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség
szakács alelnöke, a balatonõszödi Kormányüdülõ konyhafõnöke és Kostyál Gábor mesterszakács, a Hertelendi Kastélyszálló
konyhafõnöke. Mindketten a világ számos konyháját megismerték,
világbajnokságokon
versenyeztek és több hónapot
töltöttek el Bangkokban.
– A fúziós konyha, a kínai, a
japán, az indiai és a thai konyha
ötvözete Nyugat-Európában már
húsz-huszonöt évvel ezelõtt is divatos irányzat volt. Nálunk a
rendszerváltás után kezdett divat-

ba jönni – mondta Kocsonya Kálmán. – Nyilván, ehhez kell egy
megfelelõ vendégkör is, hiszen
friss, hazánkban nem termõ alapanyagokat használunk fel, s ezeknek magas a beszerzési ára. Tehát olyan vendégek is kellenek,
akik képesek megfizetni. Jobbára
a fõvárosban, de már vidéken is
van több olyan étterem, ahol ötvözik ezeknek a konyháknak nemzeti specialitásait. Az egyesület
foglalkozásán olyan ismeretanyagot adunk a tanulók számára,
amelyeket nem találnak meg a
tankönyvekben, de szeretnénk
elõttük is kinyitni a világot.
Az elõadást követõen a mesterszakácsok a japán, a thai, a kínai
és az olasz konyha ötvözetébõl
mutattak be remekmûveket, melyek íz- és színvilágban is harmonizáltak egymással.
– Hogy milyenek a thai ételek?
A tízmilliós lakosú Bangkokban
tapasztaltak alapján nagyon erõsek és csípõsek, de ezt pár hónap
után meg lehet szokni. A chilit

Meghívó Vállalkozói Fórumra
2007. november 13-án (kedden) 17.00 órától
Cseresnyés Péter, Nagykanizsa MJV alpolgármestere
és Tárnok Ferenc, Nagykanizsa MJV Önkormányzat
városfejlesztési osztály-vezetõje
bemutatja Nagykanizsa belvárosának felújítási
és fejlesztési terveit, és beszámolnak a fejlesztésekhez
kapcsolódó befektetési-lehetõségekrõl.
Helyszín: Vasember-ház Díszterem,
Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-3.
Tisztelt Vállalkozó!
Nagykanizsa a következõ hét évben (2007-2013) jelentõs fejlõdési
lehetõség elõtt áll. A város tudatosan készül az Európai Uniós források fogadására. Az elmúlt hetekben több olyan nagyprojekt elõkészítése kezdõdött el, amelyeket az Önkormányzat önállóan vagy a
helyi vállalkozásokkal együttmûködve kíván megvalósítani. A tervek szerint – a következõ években – jelentõsen csökken a belváros
gépjármû- forgalma, megújulhat az Erzsébet-, az Eötvös- és a Deáktér valamint a környezõ területek. Az Önkormányzat célja, hogy a
tervezett fejlesztésekhez a magántõke is minél nagyobb mértékben
kapcsolódjon.
Megjelenésére számítunk!
Kérjük, hogy részvételi szándékát jelezze a sajto@rfh-rt.hu e-mail
címen!
Nagykanizsa MJV Önkormányzata

Batthyány Lajos Gimnázium
és Egészségügyi Szakközépiskola

Horváth Attila

Az ázsiai konyha ízei a Thúryban
mindenhez használják. Nem esznek hosszú fogásokat, viszont a
tányéron nem hagynak maradékot, hanem hazaviszik. Nem dobják ki az ételt. A mennyiség nagyon fontos náluk. Nem képesek
például egy négyfogásos ételt elfogyasztani, azonban kétóránként
táplálkoznak. Egyébként mindenhol tudnak enni – magyarázta az
elõadó. – Utcán, útszélén, éttermekben, egész nap és egész éjszaka. Sok levest fogyasztanak, amit
ugyan nem sûrítenek be, de sok
zöldség és fûszernövény úszkál
benne. Az utcán rengeteg ételt
árusító mozgókonyhát látni. Van,
aki levest, van, aki húst, vagy
csak gyümölcsöt árul a nagy forgalomban, fillérekért. Nem pálcikát, hanem kanalat és villát használnak. Mintha nálunk a gulyáslevest és a túrós csuszát egy tálba
öntenénk, és kanállal, valamint
villával ennénk – mondta Kocsonya Kálmán.
Bakonyi Erzsébet

Kanizsa – Városháza

2007. november 8.

Tisztelettel hívjuk és várjuk az érdeklõdõ diákokat, szülõket és
pedagógusokat 4. osztályos általános iskolásoknak, a nyolcévfolyamos gimnáziumi képzésünkrõl rendezett nyílt napunkra 2007.
november 24., szombat 9.00 órára a Batthyány Lajos Gimnázium
nagyaulájába.
A találkozás alkalmával bemutatjuk a gimnáziumunk hagyományos, immár 1991. óta tartó nyolcévfolyamos képzését.
Szeretnénk, ha elnyerné tetszését iskolánk Pedagógiai Programja,
annak nevelési és oktatási tartalma. Hisszük és valljuk: ránk bízhatja
gyermekét, mi megpróbáljuk mottónk alapján is nevelni:
„Nem elég a gyermeket gépileg tanítani a kiszabott tanulmányokra, lelkét, szívét is kell mûvelni, mert csak így lehet derék,
értelmes, nemesen érzõ, jellemteljes honpolgár. A nevelést, sõt még
a tanítást is a gyermekeknek testi, lelki erejéhez, tehetségéhez s
hajlamaihoz, egyszóval egész egyéniségéhez kell alkalmazni.”
(Deák Ferenc)
N
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Batthyány Lajos Gimnázium
és Egészségügyi Szakközépiskola
Tisztelettel várjuk az érdeklõdõ diákokat, tanárokat és szülõket 8.
osztályos általános iskolásoknak rendezett nyílt napunkra 2007.
november 19., hétfõ 14.00 órára a Batthyány Lajos Gimnázium
nagyaulájába.
Állomások: kémia (kémiai elõadó), biológia (biológiai elõadó),
fizika (fizika-labor), matematika fizika elõadó), magyar-történelemkönyvtár (könyvtár), mûvészetek (rajzterem, énekterem), informatika (új épület, 40-es informatikaterem), idegen nyelvek (új épület
150-es terem), földrajz (C épület 9-es földrajzterem), testnevelés
(tornaterem).
A végigjárás a növekvõ sorszámok rendjében történik a 10.
állomás után kezdõdik elölrõl a kezdeti állomásig. Az állomáshelyeken a munkaközösségek részérõl egy-egy felelõs tanár szól a
gimnáziumi évekrõl 5-5 perc idõtartamban.

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
Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.
Dr. Károlyi Attila a 6. számú. választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.

Idõsügyi tanács fogadóórája
Értesítjük a város idõs lakóit, hogy 2007. november 13-án, kedden 10
órától 12 óráig a Családsegítõ Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.)
fogadóórát tartunk. Hívjuk mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot,
segítséget várnak.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanács

Szabályozási terv, Helyi Építési Szabályzat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése döntött arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Tervét és Helyi Építési Szabályzatát
módosítja. A tervezési területet a város azon területei képezik, ahol önkormányzati vagy lakkosági igény merült fel a jelenleg hatályos szabályozó módosítására. A tervdokumentációt a vonatkozó hatályos jogszabályok elõírásaira figyelemmel 2007. november 15-ig közzé tesszük a Polgármesteri Hivatal
fõépítészi Irodájában, ahol munkanapokon megtekinthetõ.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735)
címzett levélben jelezhetik.

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
13.560.000
12.05
08:30
131/2
Magyar u. 18. lakóház, udvar
23.630.400
12.05
09:00
4372/1
Alkotmány u. 160. szociális otthon
78.000.000
12.05
09:30
4277/1
Palini beépítetlen terület
30.970.800
12.05
08:00
2190/A/3
Csányi u. 8. - iroda
12.840.000
12.05
10:30
2243/1
Ady Endre u. 25.
16.000.800
12.05
11:00
3817
Csengery u. 111. - telephely
6.264.000
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
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Immár tizennegyedik alkalommal került megrendezésre
az Idõsek Hete rendezvénysorozat, melynek nyitóeseményén
Zalakomár és Surd községek
Idõsek Klubjaiból érkezett tagok és munkatársak is megjelentek. A szeptemberben létrehozott
Nagykanizsa-Zalakomár-Surd Intézményfenntartó
Társulás révén õk is a kanizsai
közösséghez tartoznak.
A Honvéd Kaszinó Tükörtermében megjelent idõseket és
meghívott vendégeket Koller Jutka, az ESZI igazgatója köszöntötte. A rendezvényt Marton István
polgármester nyitotta meg. Bevezetõként Sütõ András író gondolatát idézte, mely szavak önmagukért beszélnek:
– Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi, a világ nem vele kezdõdik. A mi világunk – folytatta a
polgármester – apáink, nagyapáink életével, munkásságával kezdõdött. Õk építették számunkra
azt a jelent, amelyben a mi generációnk az újabb nemzedék jövõjét alapozza meg. Mindennapi
munkánkhoz az elõdök példáiból
meríthetünk erõt, hitet, bátorságot. Sokan mondják az idõsek kö-

2007. november 8.

Emlékeztek
A Nagykanizsaiak a Nemzetért Hagyományõrzõ Egyesület
november 1-jén az elesett katonahõsökre emlékezve közös
gyertyagyújtásra várta az embereket a Doni Hõsök Felsõ
Templom mögötti emlékhelyénél. A megemlékezésen díszõrséget állt az esküt tett tízfõs helyi Magyar Gárda nyolc tagja.

Fotók: Bakonyi Erzsébet

39.qxd

Az idõseket ünnepelték
zül, hogy megették már kenyerük
javát. Én is úgy gondolom, ezt
megtették, megtették, amit várt
tõlük a család, a nemzet, és most
már a pihenés éveit töltik aktívan,
vagy passzívan. Anyagi gondokkal, gyengülõ egészséggel, a gyerekek, unokák nyújtotta örömökkel.
Végül jó egészséget kívánt az
idõseknek, hiszen – mint mondta
– nélkülük nem lenne városunknak múltja, jelene és jövõje.
A polgármester megnyitóját
követõen az idõseket Varga Mik-

lós, Zalakomár község polgármestere, Kanász János, Surd község polgármestere, Maronicsné
Borka Beáta a Szociális Osztály
vezetõje, és dr. Csákai Iván a
SZEB, valamint a „Segíts az Élet
Alkonyán” Alapítvány elnöke köszöntötte. Az ünnepelteket a Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház mûvészei szórakoztatták,
majd vacsora, beszélgetés, zene
és tánc zárta az Idõsek Hetének
elsõ napját.
Bakonyi Erzsébet

Mondjon le
– sokadszor

Eljött a tettek ideje. Ennek biztos tudatától voltak derûsek a vizitdíj, a kórházi napidíj és a felsõoktatási tandíj eltörlését támogatók
százai – számoltak be tapasztalataikról a szociális népszavazás
aktivistái, a Vásárcsarnok elõtti keddi aláírásgyûjtésrõl. A várhatóan
tavaszi referendumon való részvételt ugyanis olyan valóságos cselekvésnek tekintik, amellyel végre saját kezükbe vehetik holnapjukat. Haragot inkább azoktól tapasztaltak, akik becsapottnak
érzik magukat, s az egészségügy refomjára utalva hangoztatták,
tavaly nem erre szavaztunk!

– A Nagykanizsaiak a Nemzetért
Hagyományõrzõ Egyesület a tavaly õszi megmozdulásokon részt
vett nemzeti érzelmû emberekbõl
alakult azzal a céllal, hogy fölvállalja a nemzeti hagyományok ápolását, mert azt vették észre, kezd
gerinctelenné válni a nemzet,

Egy év elmúltával Nagykanizsa választópolgárai joggal várnak választ arra a kérdésükre,
mit teljesített Marton István, illetve mit teljesített Cseresnyés
Péter és a Fidesz a választási ígéreteibõl. Milyen konkrét fejlesztési elképzelések valósultak meg,
mennyi munkahelyet teremtettek,
milyen beruházásokat indítottak
el? – e kérdéseket fogalmazta
meg sajtótájékoztatóján Bogár
Ferenc, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt megyei szervezetének elnöke.
A kérdésre maga adta meg a
választ. Szerinte Marton Istvánnak be kell látnia, hogy a polgármesterség nem neki való feladat. Cseresnyés Péter esetében
úgy látja, hogy parlamenti képviselõként sokat van távol, ezért
el kellene döntenie, hogy Kanizsát vagy a Parlamentet választja.

szisztematikusan butítják az embereket, s a történelemtanítás sem az
igazságra épül. Megdöbbentõ például, hogy a magyar õstörténet
egy érettségire készülõ diák könyvében csupán hat oldal, amibõl
négy oldalt tesznek ki a képek.
Még mindig a finnugor elméletet
tanítják, holott ez a tudományos
vizsgálatokon megdõlt, ugyanis
genetikailag kimutatták, hogy semmi közünk a finnugorokhoz. A genetikai állományunk tõlük tér el a
legnagyobb mértékben. Még az
amerikai indiánokkal is több a genetikai hasonlóságunk, mint a
finnugor népekkel. Tiszteljük és
szeretjük õket a hagyományaik miatt, de már ki kell mondani, hogy
nem vagyunk rokonok. Innen kezdõdik a fals történelemtanítás, és
még a közelmúltban történt eseményekrõl sincs tudomásunk. Még
mindig nem tudjuk, kik vezényelték
le az 56-os sortüzeket a Parlament
elõtt – mondta Ladányi Istvánné,
az egyesület megbízott szóvivõje.
B.E.
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