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fordítását is közöljük, hiszen a
párbeszéd tesztelésként szolgált, Enikõ azonban mint
látjuk, állta a próbát:
– Kezét csókolom, kedves mûvésznõ!
– Jó estét kívánok! Hogy van?
– Köszönöm, jól. Szívesen beszélnék szlovákul vagy akár csehül, de most inkább maradnék a
magyarnál, ami remélem, nem
probléma?
– Természetesen, beszélhetünk
magyarul is.

Tavaszi
Mûvészeti
Fesztivál

alakulni a továbbiakban? Hát,
mondjuk, az ismert dallamok
mellett, remélem, hogy mind
több verset zeneileg is feldolgoz
majd Feri, legalábbis erre próbálom ösztökélni, s azokkal még
kerekebb lehet idõvel az elõadás. Különben is, fejembe vettem, hogy számos tehetséges
költõnõre szeretném így felhívni
a figyelmet, hiszen olyan fontos
lenne, hogy róluk is halljanak,
õket is ismerjék meg az emberek.

Immár a tizedik, jubileumi Tavaszi Mûvészeti Fesztiválra várja
a szervezõ HSMK az érdeklõdõket március 14-e és április 11-e
között. A mûfaji változatosság jellemzõ az idei rendezvényre is –
mondta Papp Ferenc igazgató. –
Lesz színház, dzsessz, könnyûzene,
dixi muzsika, gyermekszínház, irodalmi est, mese-musical, míves kiállítás, néptánc és klasszikustánc
bemutató, valamint közkedvelt
nóták és a pop világsikeres számai
is elhangzanak. A produkciók öszszeállításánál arra törekedtek,
hogy az országosan ismert együttesek, szólisták mellett a helyi tehetségeket is bemutassák. A fesztivál a Benkõ Dixieland Band koncertjével kezdõdik. Március 25-én
Koncz Zsuzsa, 26-án pedig az
Adagio énekegyüttes koncertjére
kerül sor. A film, a fotó és a költészet ünnepe zárja a fesztivált áprilisban. A négy helyszínen zajló
tizennégy rendezvény összköltsége 3,8 millió forint. Az önkormányzat mellett tizenöt támogató
segített a megvalósításban.

Egyszer szeretnék filmet csinálni
A Magyar Orkán nem kímélte a kanizsai közönséget sem,
jobb szó nincs rá, egész egyszerûen végigsöpört a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Ház
színpadán. Akirõl szó van, õ
Eszenyi Enikõ színmûvésznõ, s
sanzonestje apropóján Nagykanizsán is nyugodt szívvel állapíthattuk meg, találóak ezek a
csehek, ahogy a prágai mûvészberkekben hívják a színházak
közép-európai „utazó nagykövetét”. Nem is tehettünk mást,
elõadása után mi is a vihar
után eredtünk…

Cseh-sszlovák
nyelvlecke
– Ruky bozkávam milá
umelkyna!
– Dobry vecer, ako sa máte?! –
felelte kicsit meglepetten fellépése után Enikõ.
– Dakujem, dobre! Rád by som
hovoril po slovensky alebo po
cesky, ale teraz hovorím radsej
po madarsky, to nie je problém?
– Samozrejme, mozeme hovorit
aj po madarsky…
E rövid, szlovákul írt dialógus megköveteli, hogy magyar

Közép-e
európainak
lenni

Röviden
a filmek világáról

Hogy mit jelent számomra játszani, rendezni Pesten, Pozsonyban, vagy éppen Prágában? Rengeteget, annál is inkább, mert nagyon sok a közös pont a szomszédainkkal a mûvészetben is. Nagyon hasonlítunk egymásra, még
ha a nyelvek különbözõek is, így
a kifejezésmódjaink is rendkívül
egybe esnek, mondhatnám, sok
szempontból azonosak. Talán éppen ennek is köszönhetõ, hogy viszonylag egyszerûen tudtam betagozódni akár a Prágai Nemzeti
Színház életébe is.

Ha minden jól alakult volna, Török Ferenc filmje, melyben játszom,
az Overnight is ott lett volna az idei
szemlén, azonban nem készült el, így
annak bemutatója tolódik. Így sem
maradtam azonban le, mint színésznõ, a harmincnyolcadikról, hiszen a
Sebõ Ferenc rendezte Alteregóban
azért feltûnök, amit, remélem, a közönség is szívesen fogad majd.

A Kanizsán (is)
elõadott sanzonestjérõl
Ez egy nagyon érdekes, s számomra egy kicsit egyedi elõadásmód, hiszen eddig ezzel csupán
Pécsett rukkoltam elõ kiváló zongoramûvész barátom, Darvas
Feri segítségével. Ha viszont már
errõl beszélünk, érdemes magamat is elhelyezni az elõadói síkon, s azt mondanám, hogy színésznõ vagyok, aki szeret énekelni. Aztán, hogy ebbõl mi fog ki-

A jövõrõl,
elképzeléseirõl
Ha nem játszom, bizonyosan ott
leszek majd a Filmszemlén, a Prágai Nemzeti Színház adott, illetve
egy szlovákiai filmes dolog is kialakulhat a jövõben, errõl viszont még
nem szeretnék bõvebben beszélni.
No, és amit ne felejtsek, egyszer
szeretnék majd filmet csinálni…
Hogy is mondjam, egy olyan igazit.

B.E.

„art 20”

Eszenyi Enikõt hétfõn Kanizsán,
másnap este viszont már a 38. Magyar Filmszemle díszvendégei között
láthattuk. De nekünk énekelt is…
Polgár László

Nézõpontok
Február 26-ig látható Ludvig
Dániel grafikus, festõmûvész kiállítása a Hevesi Sándor Általános Iskola galériájában. A tárlatot
Hajdú Sándor zeneszerzõ nyitotta
meg. Az ünnepélyes megnyitón
közremûködtek a Hevesi iskola
és a Tungsram Versmondó Kör
tagjai, valamint a Farkas Ferenc
Városi Zene- és Aranymetszés
Mûvészeti iskola tanulói. Az ifjú

mûvész elvont, absztrak képei, elgondolkodtató, filozofikus hangvételû munkák. A tömörítésnek,
egyszerûsítésnek köszönhetõen
úgy is érezhetjük, alkotásai egyszerre festmények, grafikák és a
majdan megszületendõ plasztikai
alkotások – szobrok, kerámiák –
tervei.
B.E

.

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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A fenti címmel jótékonysági kiállítás nyílik február 10-én 19 órakor
a Kendlimajor Mûvészeti Akadémia mûtermében. A tárlat egy nemzetközi kiállításciklus része, kis formátumú, 20x20 centiméteres alkotásokkal, melyet a németországi
European Artists közhasznú egyesület szervez – mondta el Ludvig
Zoltán festõmûvész. A tárlaton 24
országból 85 mûvész, közel 260
munkája lesz látható. Az alkotók az
eladásokból származó bevétellel
egy árva gyerekek kezelését végzõ
gyermekosztályt támogatnak Kenyában. A kiállítást Réz András esztéta nyitja meg. A megnyitó vendége lesz: Karola Teschler, az alapítvány elnöke, valamint Rosetta nõvér, a támogatandó intézmény vezetõje. A kiállítás március 15-ig tekinthetõ meg, naponta 15-18 óráig.
B.E.
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Perre
mentek
A Litter Nándor, Röst János és
Dr. Kelemen Marcell nevével fémjelzett önkormányzati ciklusban
több, mint félszáz pert indítottak a
polgármesteri hivatal illetve a képviselõ-testület által hozott döntések, határozatok ellen. A néhány
tízezer forinttól több tízmillióra rúgó perre vitt követelések jogalapjai
közt akadt, aki elmaradt prémiumáért, más a közszolgálati jogviszonyának jogellenes megszüntetése miatt fordult bírósághoz. Számos ügy keletkezett a sajátosan értelmezett és végrehajtott telek-kisajátításokból is. A felperesek között megtaláljuk magát az önkormányzat törvényességi õrét, Dr.
Kelemen Marcellt is. Bármily furcsa a többtucatnyi vesztes perért,
ha áttételesen is, de felelõs jegyzõ
a munkaügyi bíróságon kérte teljesítményértékelésének hatályon kívül helyezését, illetve kis híján
120 ezer forintos céljutalmának kifizetését. Sikerrel. Az ügy megegyezéssel zárult. A bíróság tárgyalási jegyzékének tanúsága szerint a város volt vezetõi, Litter
Nándor és Röst János is bírósági
úton kívánnak hozzájutni hivatali
idejük négy évében ki nem vett
szabadságuk milliós nagyságrendû
pénzbeli megváltásához.
Az intézmények közül a legtöbb per a városi kórház ellen indult. Csaknem húsz esetben keresték igazukat a bíróságon volt betegek, hozzátartozók, s bármilyen
meglepõ, dolgozók is. A perindokok között nõgyógyászati mûtétet
követõ szövõdmények, ellátás során fellépõ szeptikus szövõdmény, téves kórkép felállítása, a
megfelelõ kezelés elmaradása, betegben felejtett törlõkendõ, kegyeleti jog megsértése szerepel.
Kuriózumként említésre méltó
eset, hogy az egyik oktatási intézmény dolgozója igazgatóját jelentette fel rágalmazás vétsége okán.
A perek egy része mára jogerõs
ítélettel zárult, másik hányaduk
még tárgyalási szakban van.
Az azonban közös bennük,
hogy a vétkesek nevei és felelõsségre vonásuk mikéntje mindeddig homályban maradtak. A közös
pénzünkbõl milliókat elherdálókat
jótékonyan leplezi a bírósági ajtókon kifüggesztett, tárgyalási jegyzékeken alperesként feltüntetett,
általuk lejáratott Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata név.
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Megalakult a Városi
Szakszervezeti
Kerekasztal
Nyugat-Dunántúlon elsõként, a
városunkban mûködõ huszonnégy
szakszervezet képviseletében megalakult a Városi Szakszervezeti
Kerekasztal. A szakszervezetekre
a munkaügyi érdekegyeztetés regionális átalakítása miatt új feladatok várnak. Mindezek megbeszélésére Szalai Géza, a MOL Bányász Szakszervezet területi ügyvezetõ elnökének kezdeményezésére került sor a Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén. A megjelenteket
Pölöskei János a kanizsai kirendeltség vezetõje köszöntötte,
majd tájékoztatást adott városunk
foglalkoztatási helyzetérõl, a
munkanélküliség
alakulásáról.
Ezt követõen Újvári Károly, a
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének megyei képviseletvezetõje a munkaügyi egyeztetés jövõbeni várható változásairól, s az ezzel kapcsolatos szakszervezeti feladatokról szólt. Végül Gyertyánági Endre a Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület elnöke
a Városi Civil Kerekasztal megalakulásáról és tevékenységérõl
számolt be. A Szakszervezeti
Kerekasztal tagja lehet a városunkban mûködõ minden egyes
szakszervezeti szervezet. A tagoknak február 17-ig kell eldönteni,
kit delegálnak a hatfõs ügyvivõ
testületbe. Döntöttek arról is,
hogy közös érdekeikre való tekintettel együtt mûködnek a Civil
Kerekasztallal is.
B.E.

FIB gyûlés

A múlt hét végén városunkban
került sor a Fiatal Baloldal (FIB)
megyei tisztújító küldöttgyûlésére. Ez alkalomból a szervezet országos alelnöke, Rózsa Endre és
Brunner Tibor, a Fiatal Baloldal
Zala Megyei Szövetségének frissen megválasztott elnöke a politikai szervezet aktuális híreirõl sajtótájékoztatón számolt be. Rózsa
Endre hangsúlyozta, sikeres idõszak áll a FIB mögött. Szerinte
ezt alátámasztja az a tény is, hogy
a helyi és a megyei önkormányzatokban több mint kétszáz képviselõvel vannak jelen. Brunner
Tibor s tervek közt említette,
hogy a jövõben több közös programot, például különbözõ táboro-

kat szerveznek a fiatalok számára, és ösztönzik a sporttevékenységet is. Mint mondta: bõvíteni
szeretnék kapcsolataikat a környezõ országok baloldali ifjúsági
csoportjaival, hasonlóan az országos szervezethez, amely jó
együttmûködést alakított ki erdélyi partnerekkel. Megjegyezte:
hamarosan kézbe vehetik a fiatalok a FIB megyeszerte megjelenõ
információs kiadványát, amely az
országos lap mintájára készül el.
H.A.

Az SZDSZ és vidék
kapcsolatáról
A Szabad Demokraták Szövetsége és a vidék kapcsolatáról tartott sajtótájékoztatót Kovács Kálmán, az SZDSZ Zala megyei elnöke és Röst János, az SZDSZ
nagykanizsai alelnöke, önkormányzati képviselõ.
Az elmúlt idõszakban Kovács
Kálmán többször is felvetette,
hogy az SZDSZ-en belüli ügyvivõi politikájának középpontjában az a kérdés áll, hogy az
SZDSZ hogyan tud újra a vidék
számára is hasznosítható, vonzó
vidékpolitikát folytatni. Hogyan
kell, és hogyan fognak támaszkodni a jövõben a vidék Magyarországára. Számukra a vidék
nem egyszínû, hanem sokszínû,
hiszen egészen más kihívásoknak kell megfelelni egy nagyvárosnak, megyei jogú városnak.
Más a gondja a kistérségeknek,
és más a perspektívája az egészen kis településeknek, amelyek
a legnehezebb gazdasági és szociális körülmények között élnek.
Abban a modernizációban, fejlõdésben, amelyben Európa jár
most, szerepe, helye van a magyar vidéknek is – hangsúlyozta.
A vidéket nem a fejlõdés gátjának kell tekinteni, hanem meg
kell találni azokat a területeket,
ahol annak lehet motorja. A Környezetvédelmi Minisztériumban
is ezt a politikát helyezték 2006.
közepe óta a középpontba, a
helyben politizálásra helyezik a
hangsúlyt – mondta. Szeretnék
fejleszteni azoknak a tudás cent-
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rumoknak a szerepét, amiben
például Nagykanizsának speciális szerep jut az oktatás, a kultúra területén.
Az SZDSZ szerint elképzelhetetlen a település, kistérség, megye, régió, négyes szint fenntartása. A régi, rendszerváltás elõtti
települési és megyei struktúra
helyett az európai rendszerhez
közelebb álló kistérségi és regionális szervezõdést tartják fontosnak. A párt vidékpolitikája szerint a gazdaság és a versenyképesség, a modernitás motorja vidéken megtalálható. Véleményük
szerint a megyeszékhelyek, a
nagyvárosok, kulturális és tudományos helyi vonzerejét erõsíteni kell a Budapest centrikusság
csökkentésével. A kistérségi és
regionális szint fejlesztésével
meg kell teremteni az ellátások
nagyjából azonos szintre hozását.
Regionális szinten pedig a kiegyensúlyozott fejlesztés, fejlõdés lehetõségét kell az intézményrendszerben és a fejlesztésben megvalósítani. Ez az a liberális politika, amit a vidékkel közösen dolgoznak ki. Röst János
önkormányzati képviselõ Kanizsáról és térségérõl elmondta: a
város speciális helyzetben van,
mert két régió szélén fekszik. Ellátási területén mintegy 150 ezer
ember él, ezeket segítõ kezet kell
nyújtani a kistelepüléseknek. Akkor lehet sikeres város Nagykanizsa, ha a kistérségben élõk is
sikeresek lesznek. Somogyban
legalább 10-15 településsel aktív
kapcsolatban kell maradni a városnak, hogy ne csak a zalai oldalon legyenek partnerei a kistérségben, hanem a somogyi településeken is. A programokban nagyon várják, hogy a jelenlegi városvezetés letegye a maga koncepcióját, mert az a mai napig
nincs, több, mint 100 napja programtalanul mûködik a város. Ennek van törvényi elõírása is.
Ilyen nem volt még a város történetében, hogy a polgármester
konkrét írásos programot nem
terjesztett be, és nem fogadtatott
el a testülettel.
B.E.

Zala megye
kitüntetettjei
Január 26-án, a tizenötödik alkalommal megrendezett Zala megye ünnepnapján vették át Zalaegerszegen elismeréseiket a Zala
Megyei Közgyûlés díjazottjai, közöttük városunk polgárai is. Alkotói díjat kapott Stamler Lajos tanár. Zala Megye Szociális Gondoskodásáért és Gyermekvédelméért Díjat vett át dr. Kaszás Gizella, a nagykanizsai Családsegítõ
és Gyermekjóléti Központ igazgatója. Zalai Közmûvelõdésért
Díjban részesült Horváth István
Radnóti-díjas versmondó. Kisebbségekért Díjas lett: Vargovics József Árpádné, a nagykanizsai Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke. Pedagógiai Nívódíjat vett át
a csapi Általános Iskola és Kollégium nevelõtestülete. A hagyományok szerint ilyenkor adják át Az
év zalai embere elismerõ címet,
melyet az olvasók döntése alapján
Nádasi Tamás, az Aquaprofit Zrt.
ügyvezetõje vehetett át.
B.E.

Az utolsó órában
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– Hogyan alakult az eddig
megszerzett két játékossal a csapat átlagéletkora?
– Nem csupán velük kapcsolatosan mondhatom, hogy kellõ
egyensúlyt sikerült teremteni a
gárdán belüli korosztályok között,
vagyis megvan az összhang a rutinos és fiatal labdarúgók között.
– Akkor talán már biztosra is
lehet venni a bajnoki címet…
– Azért ez nem ilyen egyszerû,
mivel véleményem szerint nagyon
nehéz félszezon áll elõttünk. Ráadásul már itt is nagyon sokat
számít a támogatók jelenléte, nekik nagyon sokat köszönhetünk.
Külön kiemelném Balogh István

menedzseri tevékenységét, illetve
azt, hogy az ötfõs labdarúgó szakosztály-vezetõség megalakukásával az ezirányú feladatokat is gördülékenyebben tudjuk megoldani.
– Lesz NB III, ha sikerül megnyerni a bajnoki címet?
– Ehhez több tényezõnek, illetve feltételnek is teljesülnie
kellene, ugyanakkor bízunk a
szurkolók és a város támogatásában is. De tudja mit? Elõbb
legyen meg a megyei bajnoki
cím, aztán a többirõl majd inkább azt követõen beszélgessünk.
Polgár László

A többiek is az asztalnál
Mondhatnánk erre, kellemes
gond, de mégis igaz, hogy a Bojtor Busz-Kanizsa Sörgyár SE nõi
extraligás asztalitenisz csapata
kissé (talán) háttérbe szorítja az
egyesület többi csapatát. Ezúttal
lássuk, miként szerepeltek az alacsonyabb osztálybeliek a közelmúltban. A nõi NB I Nyugati csoportjában szereplõ Király Ingatlanügynökség-Kanizsa Sörgyár SE
II. hazai pályán 14:4-re kapott ki a
Komlótól. Szász két, míg Óber és
Ladányi egy-egy gyõzelmet jegyzett. A Kanizsa Sörgyár III. nõi
egysége viszont Herendrõl gyõztesen (11:7) tért haza, Boldizsár

(3), Újházi (2), Bicsák (2), Tóth
(2) egyéni, valamint a BoldizsárÚjházi és a Tóth-Bicsák páros sikereinek köszönhetõen. Ezzel továbbra is elsõk holtversenyben az
NB II Nyugati-csoportjában. A
Kanizsa Sörgyár I. férfi gárdája is
az élen áll az NB III Nyugati „A”
csoportjában, s legutóbb a zalaegerszegi ÉVSE Hidro I. legénységét múlták felül (11:7). A KunZborai kettõs mellett Kun és Zborai egyéniben 4-4 gyõzelmet jegyzett, hozzájuk iratkozott fel még
Tuboly és Bedõ is.
P.L.

Péntek a felnõttek között
Budapesten rendezték a kadett nõi
kard válogató versenyét, amelyen az
NTE 1866 Vívó szakosztályának
négy, nõi kardosa: Péntek Brigitta,
Magyar Zsanett, Savanyú Zsófia,
Varga Viviána vett részt. Az elsõ kört
mindenki sikerrel teljesítette, a legjobb tizenhat közé azonban már csak
A nagykanizsai horvát kisebbségi önkormányzat szervezésében
került sor a Vasemberház dísztermében a Mura menti horvátok
hagyományos gasztronómiai seregszemléjére és borversenyére.
– Immár második alkalommal
szerveztük meg a gasztronómiai
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Péntek Brigitta jutott, a nyolcas döntõbe jutásért a CSATA versenyzõjét,
Ledényi Dórát gyõzte le 15-10-re. A
döntõben Luczáti Zsófiát (VASAS)
már nem sikerült megszorítania, végül a 6. helyen végzett.
S

HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
Tel.: 311– 468  e-mail: nk.hsmk@chello.hu
Február 10. 16 óra
KULTÚR – PÓDIUM
elõadássorozat
„Moziplakátok és filmek az 1970-es
'80-as években Magyarországon. Elõadó: Réz András filmesztéta. Belépõdíj: nincs
Február 16. 17 óra
TAVASZI MUNKÁK ÉS
NÖVÉNYVÉDELEM
A KISKERTEKBEN
Elõadó: Gózner Katalin
növényvédõ szakmérnök
Helyszín: Sánci Mûvelõdési Ház

Február 19. 19 óra
KÖNNYÛ ERKÖLCSÖK
vígjáték – ZALA MÁRK BÉRLET
A Bulvár Színház, Budapest
elõadásában. Szereplõk: Nyertes Zsuzsa és Straub Dezsõ
Rendezte: Székhelyi József
Helyszín: Ifjúsági és Civil Ház
Február 23. 19 óra
HAVASI BALÁZS ZONGORA
MÛVÉSZ KONCERTJE
Belépõdíj elõvételben 2000 Ft, helyszínen: 2200 Ft
Helyszín: Ifjúsági és Civil Ház
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Alig múlt tizennégy…

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Fotó: Horváth Attila
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Rögtön pontosítjuk is a címben foglaltaka, hiszen Péntek
Brigitta vívó, az NTE 1866
szakosztályának üdvöskéje esetében inkább úgy kellene fogalmaznunk, hogy még nem töltötte
be a tizenhatot. Ehhez képest
már egy ideje nem csupán igazi
korosztályában, a kadetoknál vitézkedik, hanem a junioroknál is
mind többször odaszúr kardjával
ellenfeleinek. S mivel ezt trénerei vezetésével egyre eredményesebben tette, persze hogy felfigyeltek rá a vívók talán így a
legtalálóbb – pesti berkeiben.
Innen már csak egy ugrás volt,
hogy a közelmúltban a németországi Göppingenben találja magát – természetesen egy junior
versenyen.
– Egy nemzetközi válogatóra
utazhattam ki. A csapatban rajtam kívül csupa fõvárosi kardozóval – kezdte bevezetésképp
Brigitta, akitõl azonnal illendõ
bocsánatot kérünk életkora hoszszas citálása miatt. – Ez volt életem elsõ külföldi versenye, me-

lyen elsõsorban nálam idõsebbek
indultak, s a kilencvenhárom induló között a 78. lettem.
– Mióta foglalkozol egyébként
vívással?
– Hét-nyolc éve kezdtem, rögtön a kard fegyvernemével. Sikerült is belejönnöm, hiszen a serdülõknél voltam már harmadik is
a bajnokságban.
– Az elhivatottság dicséretes,
és ezt már biztosan kérdezték tõled: hogyan tovább, ha Kanizsán
végzel a gimnáziummal?
– A jövõben is komolyan szeretnék foglalkozni a vívással.
Úgy gondolom, ha a Batthyányban leérettségizem, utána mindenképp Budapesten lenne érdemes folytatni tanulmányaimat.
Ott figyelhetnek fel ugyanis legjobban az emberre.
– Maradjunk a jövõnél, de egy
kicsit a közelebbinél. Miként alakul az idei versenynaptárad?
– Idén Héraklész Kupán
kezdtem, most pedig a válogatók sora következik mind a kadet, mind a junior korosztályban. Az ezeken a versenyeken
szerzett pontok a ranglistás helyezésekbe számítanak bele.
Ezen kívül havonta keretedzéseken vehetek részt, ami azt jelenti, hogy a legjobbak együtt
készülnek néhány napig. A sûrû program azért sem véletlen,
mert a mezõnyben nagyon sok
jó vívó van, így alaposan meg
kell küzdeni mondjuk a korosztályos Eb-k résztvevõ helyeiért, mivel csak az elsõ négy
utazhat ki az adott kontinensviadalra…
P.L.
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Állás – Állás – Állás
A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:
géplakatos
gépjármûszerelõ
hegesztõ
karbantartó mûszerész
CNC-gépkezelõ
asztalos
kárpitos
varró
felszolgáló /német nyelv/
recepciós /német nyelv/
masszõr
cipõbolti eladó
vegyész /angol nyelv/
logisztikus /angol nyelv/
személyügyi ügyintézõ
fõkönyvelõ

szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
egyetem
fõiskola
fõiskola
fõiskola

80000-100000 Ft
70000-80000 Ft
140000 Ft
80000-90000 Ft
megegyezés szerint
megegyezés szerint
80000-98000 Ft
megegyezés szerint
70000-90000 Ft
megegyezés szerint
megegyezés szerinr
65500 Ft
200000-300000 Ft
100000-150000 Ft
100000-150000 Ft
KTV. szerint

Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális
Kirendeltségén Nagykanizsa, Fõ út 24. szám alatt adunk. Ügyfélfogadási idõ: Hétfõ – kedd – szerda: 8.00–12.00 és 13.00–16.00 óra
között, péntek: 8.00–13.00 óra.

Gyakornokot keresünk!
Újságíráshoz kedvet érzõ fiatalok
jelentkezését várjuk!
Érdeklõdni a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap
93/312-305 telefonszámán lehet.

Ha elsõk lesznek
a megye egyben ...
A lépésrõl-lépésre haladás elvét
vallották, vallják, mindenesetre
tény, a koncepció járható útnak
tûnik. Pontosabban más lehetõségük nagyon nem is volt – mármint
az NTE 1866 MÁV labdarúgóinak. Jelenleg a megyei I. osztálynál tartanak, ahol a félszezon után
két pont – büntetésbõl kiszabott –
levonása miatt a második helyen
telelnek. Fel nem adják, s amit
egyelõre nyiltan kimondhatnak, a
megye bajnoki címére törnek.
– Január 15-én kezdtük felkészülésünket a tavaszi szezonra,
heti négy-öt edzéssel – kezdte bemelegítésképpen Kozma Lajos, a
futballisták szakosztályának vezetõje. – A monotonítást edzõmeccsekkel szakítjuk meg, amelyek hétvégékre esnek, s ezek mindenképp szükségesek a kellõ for-

Volt Hunyadisok
találkozója

mába lendüléshez. Az elképzeléseink ugyanis egyértelmûek, az
elsõ helyet szeretnénk megszerezni a bajnokságban, ami aztán az
NB III-ba való feljutást jelentheti.
– Annak ellenére, hogy már az
õsszel is masszívnak tûnt szereplésük, számolnak erõsítésekkel?
– Ez nem is lehet kérdés, hiszen
ennek jegyében sikerült már megállapodnunk Cserfõ Lajossal, aki
Letenyérõl érkezett hozzánk, illetve a legutóbb Kiskanizsán szerepelt Horváth Gábor is nálunk játszik majd a tavasszal. További tervek is vannak erre vonatkozóan,
viszont nem szeretnék a történések
elébe menni, s csak akkor érdemes
a többikerõl is szót ejteni, ha már
tényleg nálunk lesznek. Persze távozóink is voltak, Pusztai Márk és
Magyar Tamás Letenyére kerültek.

Illés Lajos Emlékest
Illés Lajosra, a 65 éves
korában elhunyt Kossuthdíjas zeneszerzõre, a legendás
Illés együttes alapítójára
emlékeznek február 14-én 18
órakor a Képzõmûvészetek
Házában. Az est házigazdái
Kovács Béla és Szakács
Gábor, zenével, filmvetítéssel
idézik fel az emlékeket az
Illés zenekar életébõl.

50 éve, hogy megalakult a Nagykanizsai Hunyadi János Általános Iskola. A jubileum alkalmából március
2-án, pénteken 17 órakor az iskola
ebédlõjében baráti találkozóra kerül
sor. A szervezõbizottság kéri mindazokat, akik ebben az iskolában dolgoztak, tanultak, szülõk voltak, hogy
az ünnepségen való részvételi szándékukat február 26-ig jelezzék a Varázsceruza papírboltban (Rozgonyi
út 1. sz)

APRÓHIRDETÉS
INGATLAN
Építési vállalkozók figyelem! Nkán a Hunyadi úton 800 négyzetméteres
(20m x 40m) telek – társasház építésére kiválóan alkalmas, eladó. Érd.:
30/227-3294, 30/448-6072 (5904K)
Nk-án nyugodt környezetben, felújított, 87 m2-es lakás választható burkolattal, fal színnel, valamint kerttel és
garázzsal eladó. Kisebb lakást beszámítok! Érd.: 20/9616-404 (5958K)
Kendlimajorban telek házzal (két
szobás, étkezõs, zuhanyzós), melléképületekkel, dupla garázzsal eladó! Irányár:
7,2 millió Ft. Érd.: 20/519-5305 (5984K)
Nk-án a Fáy A. utcában 62 m2-es
földszinti lakás azonnali beköltözéssel
eladó. Érd.: 20/335-5128 (5989K)
A Zerkowicz udvarban vagy a Kinizsi u. 2-ben teremgarázs eladó vagy bérbeadó. Érd.: 30/901-9013 (5990K)
Beleznán négyszobás családi ház
melléképületekkel, nagy telekkel eladó.
Érd.: 70/377-3137 (5991K)

Nk-án a Tárház utcában családi ház
eladó. Irányár: 7 millió Ft. Tel.: 70/3197334 (5992K)

Szabadhegyen 8 db (1070
m2/db) nem közmûvesített építési
telek fizetési könnyítéssel eladó.
Érd.: 20/9838-319, 93/319-464
Lipódi Lászlóné (5996K)

BÉRLET
Bérlemény területen, Csengery 33.
alatt garázs eladó vagy bérbeadó. Érd.:
30/574-8600 (5997K)

SZOLGÁLTATÁS
Vállalkozók, társaságok teljeskörû
könyvelését, elektronikus bevallását
nagy gyakorlattal vállaljuk. Könyvelés
biztos alapokon. Balaskó Gyöngyi:
20/4500-827 (5987K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont gépjármûvét készpénzért átveszem! Lakókocsik is érdekelnek.

Ugyanitt használt autóalkatrészek eladók.
Tel.: 30/641-7375, 30/592-8463 (5485K)
Meghibásodott távirányítóját (videó,
TV, hifi, stb.) megjavítom. Érd.: 20/5102723 (5993K)
Masszírozást vállalok (frissítõ, alakformáló, talp), hívásra házhoz megyek!
Tel.: 30/481-2323 (5998K)
Építési vállalkozó kõmûves, ács, tetõfedési és szigetelési munkákat, régi házak felújítását, lépcsõházak burkolását,
festését vállalja. Érd.: 70/503-9407,
30/639-8825 (5999K)

ÁLLÁS
Nk-i étterembe önmagára és munkájára igényes, gyakorlott pincért vagy pincérnõt éves állásra felveszünk. Érd.:
20/482-4545 (5973K)
Nk-i pizzériába gépkocsival és helyismerettel rendelkezõ pizzafutárt felveszünk. Érd.: 30/2948-313 (5985K)
FABERLIC kozmetikumok értékesítésére munkatársakat keresek 25% fix jutalékkal. Tel.: 30/976-6646 (6001K)

VEGYES
170 literes prés újszerû állapotban eladó. Érd.: 30/448-6072 (5986K)
Fuji Finepix S3000 digitális fényképezõgép, 3,2 megapixel felbontású, 6x optikai zoommal, 4 db ceruzaakkuval, USB kábellel, szoftverrel,
memóriakártyával eladó. Ára:
38.000 Ft. Érd.: 30/9932-534
(5994K)
Fenyõgallyat vásárolok, tisztítást is
vállalok! Érd.: 30/542-8757 (6000K)

Tisztelettel felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a PannonSafe Kft. 5-ös számú bélyegzõje
és az A0063101 – A0063150,
A0063151 – A0063200 átvételi
elismervény tömbjei, valamint
a 3-8005251 – 3-8005280 csekknyugta tömbje érvénytelen.
Használat tilos!

Kanizsa – Közélet
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délutánunkat, amellyel a horvátok
hagyományos, jellegzetes ételeit
mutatjuk meg az érdeklõdõknek,
de szeretnénk megismertetni velük
a horvátok által oly kedvelt foglalatosság, a borászat termékeit, a
finom borokat is – mondta Vargovics Józsefné, a kisebbségi önkormányzat elnöke. – Úgy érezzük, nagyon fontos, hogy megmutassuk a fiataloknak ezeket a tradicionális, többségében a harmincas évekbõl származó ételeket,
mert már a huszonnegyedik órában járunk. Lassan sajnos, feledésbe merülnek a kukoricalisztbõl, s más gabonafélékbõl készített hagyományos fogások. Azért
is fontos bemutatni ezeket, hogy
lássák a fiataljaink, mennyire
egészségesen éltek elõdeink.
A hetvenegy éves Kuzma
Istvánné Semjénházáról érkezett,
s ott jártunkkor éppen a kukuruzni zlicnake körül tüsténkedett.
A kukuruzni zlicnake (azaz kukoricás málcsik), a töpörtyûs szárazbab és a krumplis és káposztás
rétes gyakori vendég volt a horvát asztalokon. Kuzma Istvánné,
Kati néni elmondta: valamikor az
aratók ezeket az olcsóbb ételeket
fogyasztották. Persze, akkoriban
is akadt, akinek túrós, töpörtyûs
rétesre is tellett, nem csak káposztásra.
H.A.

Összefogás a
Szepetneki iskoláért

Közösségben
gondolkodva

Tisztújítás
az MSZDP-n
nél

Megalakulása apropóján tartott
sajtótájékoztatót a Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom Nagykanizsai Szervezete. Mint azt Mika
János, a szervezet elsõként megválasztott elnöke elmondta, a
SZIM január 25-én alakult nyolc
fõvel, s szeretnék nyárig elérni a
huszonöt fõs tagságot, mellyel
még kiforrottabb tömörülést alkothatnak, s ezzel a város meghatározó ifjúsági szervezetévé válhatnak. Tagjaik sorába várják
azokat, akik alkotó módon tudnak
környezetükre hatni, valamint
egy kellemes közösségbe kívánnak tartozni – szociáldemokrata,
liberális gondolkodóként illetve a
politikai palettán középen helyezkedõként. Céljaik között az ifjúság érdekeinek hangsúlyozott
képviselete szerepel, de a közösségi életüket a kultúra és a „jó
programok” porondjára is szeretnék kiteljesíteni.
P.L.

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt Nagykanizsai Szervezetében lezajlott tisztújító taggyûlés eredményérõl tartott sajtótájékoztatót Bogár Ferenc és
Móritz István. Az MSZDP nagykanizsai választmánya elsõ ülésén Bogár Ferencet választotta
elnöknek. A küldöttgyûlés elfogadta a Szervezeti és Mûködési
Szabályzatot, majd megválasztotta az ötfõs közös kezetõséget
és a háromfõs ellenõrzõ bizottságot. A közös vezetõség elnökének Móritz Istvánt, az EB elnökének Szányiné Kovács Máriát
választották meg a küldöttek. Az
Országos Választmány tagja
Móritz István lett. A párt céljairól
Móritz István elmondta: mint a
szociáldemokrácia elvét valló
párt, kiállnak a szabadságért, a
társadalmi igazságosságért és
szolidaritást vállalnak az igazságtalanság által sújtott honfitársaikkal és társadalmi csoportok-

2006. december 17-én kora reggel kigyulladt a szepetneki Általános Iskola tornatermének tetõszerkezete. A helyszínre érkezõ tûzoltók
gyors beavatkozása ellenére a teljes
tetõszerkezet megsemmisült, az
anyagi kár több, mint tíz millió forintra becsülhetõ. Ez az elõzménye
annak az emberi összefogásnak, ami
a szepetneki Nefelejcs Egyesület
kérésére a VOKE Kodály Zoltán
Mûvelõdési Házhoz érkezett. Az intézmény vezetése gondolkodás nélkül igent mondott, és február 2-án
az egyesülettel közösen Jótékonysági Gálát szervezett, melynek bevételével a leégett intézmény újjáépítését támogatják. A megjelenteket
Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ, városunk alpolgármestere, valamint Grabant János, Szepetnek polgármestere köszöntötte. A
közel kétórás mûsorban fellépett: a
Farkas Ferenc Zene- és Mûvészeti
Iskola növendékeibõl álló Szintetizátor Quartett, a Premier Tánccsoport, a Nagykanizsai Ifjúsági Vonós
Zenekar, az Eraklin Táncklub, Kollonay Zoltán zongoramûvész, Balogh József, a Lammas Tide együttes alapítója, és Horváth István Radnóti-díjas versmondó.
B.E.

kal. Ennek érdekében szélesíteni
akarják tömegbázisukat, kapcsolatot építenek ki a szakszervezetekkel, civil szervezetekkel. Keresik a kapcsolatot azokkal a baloldali gondolkodású polgártársaikkal, akik személyes vagy bármely ok folytán nem szimpatizálnak a szocialista párt nagykanizsai vezetõi által képviselt politikával, de nem kívánnak hozzájuk csatlakozni, ám szervezett
keretek között szeretnének tevékenykedni. Nagykanizsa életét
alapvetõen befolyásoló döntések
meghozatalakor érdemi közmeghallgatásokat kezdeményeznek, a
helyi nyilvánosság bevonásával
átláthatóvá és ellenõrizhetõvé kívánják tenni a képviselõk és az
önkormányzat
tevékenységét.
Konstruktív ellenzéki pártként
támogatnak minden olyan döntést, amely a polgárok életminõségének javítását, a város érdekének érvényesülését szolgálja.
Ezek közül a foglalkoztatási
helyzet javítását tekintik a legfontosabbnak, hiszen a decemberi adatok szerint 3990 fõ nyilvántartott munkanélküli volt városunkban. A város vezetésétõl elvárják, hogy konkrét programmal álljon elõ a súlyos probléma
megoldására, és szeretnének világos képet látni a terveikrõl, elképzeléseikrõl.
B.E.

Emlékmû
a kommunizmus
áldozatainak
A Polgári Kanizsáért Alapítvány azt kezdeményezi, hogy városunkban is épüljön emlékmû a
kommunizmus
áldozatainak.
Babicsné Bertha Éva, a civil szervezet helyettes szóvivõje elmond-
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ta: ehhez nem kérnek pénzt a város képviselõ-testületétõl, csak
azt, hogy biztosítsanak területet
az emlékmû megépítéséhez.

Fotó: Horváth Attila
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Mint hangsúlyozta: a Polgári
Kanizsáért Alapítvány határozott
szándéka, hogy közadakozásból
felépíti Nagykanizsán a kommunizmus áldozatainak emlékmûvét.
– Azokét, akik megszenvedték a
bolsevizmust 1919-ben, majd az
orosz megszállás éveit – mondta a
helyettes szóvivõ. – Sem idõben,
sem térben nem szûkítjük le azon áldozatok körét, akiknek emlékét megörökítjük. Nekünk egyformán drága
az az embertársunk, akinek az életét
vették el a kommunista diktatúra
idején, mint az, akit a szabadságától
fosztottak meg, szülõföldjének elhagyására kényszerítettek, vagy esetleg gumilövedékkel sebesítettek meg
– utalt napjainkra. – A kommunizmus áldozatai azok az öregek, akiktõl elrabolták hosszú, dolgos életük
gyümölcsét, és azok a fiatalok is,
akiktõl a jövõjüket vették el.
Babicsné Bertha Éva még hozzátette: Nagykanizsa városától –
amely szintén a kommunizmus
áldozata – nem pénzt kérnek,
csak annyit szeretnének, hogy a
szükséges helyszínt biztosítsa.
H.A.
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Nem Terv,
Sabján Gyula utca
Elfogadta Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ (MSZP)
javaslatát a város képviselõ-testülete, s úgy határozott, hogy kapja
vissza régi nevét a Terv utca,
amely korábban Sabján Gyula nevét viselte. Dr. Sabján Gyulát
Vécsey Zsigmond halála után
1913. novemberében választották
polgármesterré. Polgármestersége
idején 1926-ban új városi bérház
épült, elkészült a kiskanizsai elemi
iskola és megtörtént a közkórház
részleges renoválása. Felépült az
új színház, valamint 1928-ra befejezõdött a vízvezeték-rendszer kibõvítése, a csatornázás kiépítése.

Létrehozta a Stefánia Anya- és
Csecsemõvédõ Intézetet és sokat
tett Nagykanizsa egészségügyi ellátásának fejlesztése érdekében is.
Polgármestersége idején beruházások egész sora valósult meg. Dr.
Károlyi Attila az általa benyújtott
indítványában hangsúlyozta: az
elõzõ ciklusban több alkalommal
is javasolta, hogy a Terv utca kapja vissza eredeti nevét, ám akkor
ez nem valósulhatott meg. A közgyûlési döntésnek megfelelõen
most a Terv utca neve Sabján
Gyulára módosul.
.
H.A

Dr. Boros Imre, egykori Phareminiszter volt a református gyülekezet Kanizsai Esték címû elõadás-sorozatának vendége. A
pénzügyi szakember úgy látja: az
ország kedvezõtlen pénzügyi
helyzetének legfõbb oka az elõzõ
húsz év következetlen költségvetési politikája.
– A magyar gazdaság legfontosabb problémája a közel húsz
éve töretlenül folyó felelõtlen és
szakszerûtlen költségvetési politika – mondja dr. Boros Imre. –
Ugyanis az éves költségvetésben
nem szerepel, hogy az adott évben mennyi hitelt vehet fel az állam. Az elsõ ilyen trükköt az
MDF követte el, mert az ominózus bank-konszolidáció úgy történt, hogy nem született róla törvény. A konszolidációra akkori
értéken kiadtunk közel hárommillió dollárt, azonban azt nem
tették be az éves költségvetésbe.
Ugyanez a figura most az autópálya-építés és a PPP-programok kapcsán, amikor ezeket
megpróbálják a költségvetésen
kívül elintézni, jó drágán. Viszont amit a költségvetésen kívül
elintéztek, s adósság keletkezett,
a kamatokon keresztül visszanyúl a költségvetésbe, s nem
tudjuk fedezni az éves bevételekbõl. Ez adósságspirálba hajtja
az országot.

Boros Imre úgy véli, az ország
az uniós csatlakozásig mindent
megtett azért, hogy az EU tagjává
válhasson, minden kritériumnak
megfeleljen. Azonban mióta tagok vagyunk, minden lehetséges
szabálynak nekimegyünk.
– Megbuktunk a regisztrációs
adóval, a pénzügyi kritériumokon
sorozatban fennakadunk, túladósodtunk, naponta kétszer megintenek bennünket, de ennek a fele
sem jelenik meg a hazai sajtóban
– mondja. – Ezek mind-mind az
Európai Bíróság eljárásait vonják maguk után. A túladósodás
pedig azt okozhatja, hogy az országnak amúgy törvényesen járó
pénzeket felfüggesztik.
Boros szerint csak egyféleképpen tudunk kikerülni a jelenlegi
pénzügyi válságból, ha sürgõsen
felülvizsgáljuk a teljes költségvetést és szigorú szabályokat rendelünk mellé; elsõként meghatározzuk, hogy az éves költségvetéshez maximálisan mekkora hitelt
szabad felvenni. A szakember
úgy véli, a korábbiaknál sokkal
nagyobb mértékben kell bevonni
a munkába az Állami Számvevõszéket, manapság ugyanis az
ÁSZ figyelmeztetéseit nem nagyon veszik figyelembe a politikusok.
.
Horváth Attila

Fûben, fában

Kalendárium

mint itt említhetjük a kasvirágot, mint
a szervezet védekezõképességének
fokozóját is. Ezek a fõzetek a légutak
nyálkahártyáit bevonva csökkentik
azok irritálását, enyhítik a torokkaparást és közvetve mérsékelik a gyulladást. A letapadt kóros váladék elfolyósításában az illóolajoknak (pl. eukaliptusz, borsmenta, kamilla, édeskömény, kakukkfû) van elsõsorban jelentõségük. Ez utóbbiakat fogyaszthatjuk gyógyteaként, de forró gõzüket
inhalálva is bejuttathatjuk a légutakba
fertõtlenítõként.
Teakeverék meghûlésre: 3 rész hársfavirág, 2 rész bodzavirág, 2 rész legyezõfû, 2 rész csipkebogyó, és 1 rész
borsmentalevél. A teakeverékbõl 1 evõkanálnyit 3 deciliter forrásban lévõ vízzel leöntünk, majd 15 percig lefedve
állni hagyjuk. Ezután szûrjük, és mézzel ízesítve, langyosan fogyasztjuk, naponta 3-5 csészényivel.

Február 10.
Skolasztika.
Az oltóágak szedésének napja.
Február 11.
Elek napja kígyóûzõ nap, a
havasi pásztorok tavaszkezdõ
napja – ilyenkor a hegyeken
nagy tüzet gyújtanak a gonosz
elûzésére.
Február 14.
Valentin, Bálint napján van a
tyúkültetés, ekkor kezdenek párosodni, fészket rakni a verebek.
Újabban nálunk is megünneplik a Valentin napot, a szerelmesek nyugat-európai ünnepét.
Február 16.
Júlia napja idõjósló nap, azt
mondják, ha Dorottya szorítja,
Júlia tágítja a fagyot.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Péntektõl könnyebben veszi a munkát,
csökken a feszültsége, amit valószínû a
vitaminhiány okozott. Sétáljon sokat a
hétvégén, így könnyebb hete ígérkezik.

IV.20.–V.20. Bika
Szép napok következnek a magánéletében. Végre elismeri a környezete, és
most meg tudja valósítani a lakásszépítéssel kapcsolatos ötleteit

V.21.–VI.21. Ikrek
Ne gyötörje magát a sokasodó feladatokkal. Szabadidejében találkozzon többet a barátaival, s közben a dolgok maguktól is megoldódnak

VI.22.–VII.22. Rák
Tegye túl magát az elmúlt hó nehézségein.
Új ismerõsre tehet szert, s ha jól kommunikál, akár hosszú távú kapcsolatot, vagy,
egy jó üzletet is eredményezhet a barátság.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

Eminensbõl renitens
Amióta az EU tagjai lettünk,
minden lehetséges szabályt felrúgunk

Kanizsa – EZ+AZ

2007. február 8.
Az influenza és meghûlés tüneteinek enyhítésére számos lehetõségünk
van a gyógyszereken kívül. Többféle
gyógynövény, illóolajok, táplálékként
is fogyasztott növények valamint házi
orvosság (pl. mézes torma, pirított
cukros édesköménymag, mézes hagymatea) áll a rendelkezésünkre.
Elsõként az izzasztó, láz- és fájdalomcsillapító hatású növényeket említeném. Ilyenek a fûzfakéreg és a réti
legyezõfû, valamint a közismert hársfa- és bodzavirág, melyekbõl gyógyteát és/vagy gyógyfürdõt készíthetünk. A legyengült szervezetnek emellett különösen fontos a bõséges C-vitamin-fogyasztás, lehetõleg természetes formában. C-vitamin-forrásként a
citromfélék (citrom, narancs, grépfrút) mellett a csipkebogyót és a homoktövis termését említhetjük. A légúti megbetegedések kezelésében különösen fontos a keskenyútifû levele,
a fehérmályva vagy orvosi ziliz levele
és gyökere, az erdei és papsajtmályva
levele és az erdei mályva virága, vala-

Kedvezõ idõszakot jeleznek a munka és a
karrier szempontjából a csillagok. Járjon
szórakozni, biztosan találkozik olyan ismerõssel, aki meghallgatja, és szívesen segít.

Fotó archív: Mathea Károly
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VIII.23.–IX.22. Szûz
Álmodozásra és figyelmetlenségre adhat
okot a Hold járása ezekben a napokban.
Jobban oda kell figyelnie a teendõire. Másoknak is jól esik, ha nem mond nemet.

Sabján Gyula

Ismét hazavárják
a fiatalokat
Visszaállította a 2003-ban
megszüntetett „Hazavárunk”-ösztöndíjat a képviselõ-testület.
Az ösztöndíj-program keretében az önkormányzat havi egyszeri alkalommal átvállalja a diákoktól az oda-vissza utazás költségeit. Ez a számítások szerint
mintegy nyolcmillió forint többletkiadást jelent majd a városnak.
Balogh László, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
elnöke korábban azt nyilatkozta:
nagy szükség van az ilyen és ehhez hasonló intézkedésekre,
ugyanis véleménye szerint „az elmúlt években a fiatal nemzedékkel kapcsolatban is jelentõs lemaradás halmozódott fel városunkban a szocialisták jóvoltából, hiszen az elõzõ ciklus elején, 2003ban a balliberális többségû közgyûlés úgy gondolta, hogy megszünteti a nemes célokat szolgáló
ösztöndíjat”. Az ösztöndíj viszszaállításától azt remélik, hogy

IX.23.–X.22. Mérleg
Segítsen másokon, hisz jó érzés, ha valakitõl önzetlenül segítséget kapunk. Ha
mások gondját meg tudja oldani, a saját
érzelmi életét is rendbe hozhatja végre.

X.23.–XI.22. Skorpió

erõsödik általa a felsõoktatási intézményekben tanuló kanizsai diákok Nagykanizsához való kötõdése, egyúttal némileg sikerül
mérsékelni az egyre növekvõ utazási költségeket is.
– A Fidesz kanizsai frakciójának álláspontja szerint, ha már
egyszer a saját kormányuk cserbenhagyta a fiatalokat, akkor legalább a város új vezetése nyújtson
segítõ jobbot az utazási költségek
enyhítésében – mondta Balogh
László. – Lehetõségeinkhez mérten meg is tesszük ezt a következõ
félévtõl. A program keretében a
havi egy alkalommal történõ odavissza utazás költségét vállalja át
a város frakciónk javaslatára az
egyetemistáktól, fõiskolásoktól.
Az ösztöndíj pályázat útján
lesz igényelhetõ majd, a pontos
feltételrendszert ezután dolgozzák ki a szakemberek.
H.A.

Az otthoni munkáknak kedvez ez az idõszak. Míg tart a lendület, fejezze be a
nagytakarítást. Boldogul egymaga is! Ha
végzett, hívjon egy koccintásra barátokat

IX.23.–XII.21. Nyilas
Használja ki a kreativitását a munkája
terén. Ha kitartó, anyagi hasznot is hozhat a fáradozása. Pihenésül járjon kiállításokra, hisz új ismerõsei fokozhatják
alkotókészségét.

XII.22.–I.20. Bak
Ha ismeri a csillagok állását, tudnia
kell, türelemre van szüksége ezekben a
napokban. A konfliktusokkal járó kellemetlenségeket ne vegye a szívére. Fõzzön, és kortyolgasson gyógyteát.

I.21.–II.19. Vízöntõ
A nyugalom idõszakát éli érzelmileg.
Minden tervét meg tudja valósítani,
nincs semmi oka panaszra. A munkáját
elismerik, a költekezést azonban továbbra is meg kell fontolnia.

II.20.–III.20. Halak
Végre harmóniában élhet a környezetével.
Sokat tett azért, hogy nyugalom uralkodjon otthonában. Míg tart a farsang,
zabolálatlanul élvezze az életet. Ne engedje, hogy az áremelkedések lehangolják.

ED MCMA
MEGÁLLA

2007.02.07.
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Figyeljünk oda: fáradtság, étvágytalanság, alvászavar

ség óvodai gyakorlatban történõ
megvalósítását, valamint tavaly
elnyerték, és hátrom évig birtokolhatják a Zöld Óvoda címet.
A „Kukatündér” címû interaktív
társasjáték a szelektív hulladékgyûjtést mutatta be szakember segítségével, majd az ovisok szelektáló nagytakarítást tartottak szüleik
segítségével a csoportszobákban.
Bevásároltak, sütöttek és gyógytestnevelés foglalkozáson vettek
részt. Az óvoda folyosóján Varga
György természetfotóiból, valamint
egészség témájú gyermekmunkákból nyílt kiállítás. Az Egészség Hét
családi sportdélutánnal zárult
szombaton a Péterfy Sándor Általános Iskola tornatermében..

problémákat, amelyek nyomasztják. A nyomasztó tényezõk között
nagyon gyakran a családi körülményei állnak: a családban uralkodó feszültség, a létbizonytalanság. Nem véletlen, hogy a depressziós betegek nagy zöme rendezetlen szociális rétegbõl kerül ki.
Lehetõség van pszichológus, iskolapszichológus segítségét igénybe
venni, de amennyiben betegség
szintû a tünet, akkor szakrendelésen kell jelentkeznie. Az iskola befejeztével a pályakezdõk elsõ pofonja akkor jelentkezik, amikor
nem kapnak munkát, nem tudják
kamatoztatni a tudásukat, a fontosság érzetük és a hovatartozásuk
van veszélyben. A férfiak esetében
nagyon gyakran találkozunk azzal
a ténnyel, hogy a lelki problémáikat alkoholba fojtják. Az alkoholfüggõségben szenvedõ embereknél
elsõdlegesen megállapítjuk a szorongást, és kiderül, hogy az alkohol egy másodlagos dolog volt. Az
alkoholfogyasztás is kinõheti magát önálló problémává, sõt, most
már a nõknél is nagyon oda kell figyelni ara, hogy miért nyúlt a pohárhoz, mi volt az a lelki probléma, amit így akart megoldani!
– Jó ötlet ilyenkor a barátainkat
felkeresni?
– Jó, de nem biztos, hogy minden
problémára gyógyír, hiszen nagyon
sok depressziós beteg elbújik inkább az emberek elõl, bezárkózik.
Nem mindig tud a barát segítséget
adni, hiszen ha túlságosan együtt
érzünk vele, lehet, hogy még mélyebbre jut. Az ilyen betegnek határozott, korrekt és kézzelfogható segítségre van szüksége. Nem olyan
nehéz felismerni a családnak a betegséget, hiszen sokrétû megnyilvánulása van. A testi megnyilvánulást
nem lehet nem észrevenni: szegényesebbé válik az arcmimika, kiüresedik a tekintet, fáradtabb, nyúzottabb, levertebb és étvágytalanabb
lesz. A depressziós ember fõnöke,
kollégája egyszer csak arra lesz figyelmes, hogy a munkatársa meglassul, terhelhetõsége csökken, nem
lehet úgy számítani rá, mint korábban, szétszórtabb lesz, és a teljesítõképessége annyira csökken, hogy
egy idõ után teljes mûködésképtelenség áll be nála. Már a háziorvosok olyan jól felismerik a betegséget, hogy már az enyhébb stádiumban elirányítják szakorvoshoz. A
betegeink nagy része így kerül hozzánk a kórházba.

B.E.

Bakonyi Erzsébet

Depressziós a gyerek
Gyakran halljuk azt az utóbbi
idõben, hogy megnövekedett a depressziós betegek száma, és ezen
belül fõleg a fiatal populáció van
nagyobb veszélyben. Igaz-e ez az
állítás? A kérdést dr. Nagy Rozália
pszichiáter, megbízott osztályvezetõ fõorvosnak tettük fel.
– Feltétlenül differenciálni kell
azt, hogy van úgynevezett neurotikus depresszió, aminek a kibontakozásában nagy szerepet játszanak
a külsõ körülmények. Nagyon fontos, hogy az adott beteg milyen
szociális körülmények között él,
milyen élethelyzeti problémákkal
kell megküzdeni, és ehhez milyen
támogatásra számíthat a családja,
vagy a barátai részérõl. Ez az
egyik típus. Van az úgynevezett endogén depresszió, amelynek a kibontakozásában masszívan szerepet játszanak a biológiai tényezõk.
Ez azt jelenti, hogy egy kiegyensúlyozott, viszonylag jó körülmények
között élõ ember is lehet depressziós anélkül, hogy lennének zûrös,
problémás helyzetei, hiszen vannak olyan hajlamosító tényezõk,
amiben szerepet játszik a genetika
is, ami egyszerûen kibontakoztatja
a depressziót. Ilyen az egypólusú
depresszió, amikor csak depressziós epizódok ismétlõdnek, vagy a
kétpólusú depresszió, amikor a lehangoltság és a felhangoltság váltakozik egymással. A fiatalok köré-

– Fel lehet ismerni a betegséget? Vagy az is elõfordul, hogy a
szülõ sem tudja, hogy orvosi segítségre van szüksége a gyermekének?
– Különösen nagy rizikójú populáció a serdülõkor, amikor már az
általános iskolában is jelentõs teljesítményelvárásoknak van kitéve a
gyermek, és nem mindig hangulati
levertségben, vagy nyomottságban
jelentkezik náluk a gond. Nagyon
gyakran a fáradtság, az alvászavar,
az étvágytalanság az elsõ tünete a
depressziónak, ami csak akkor tûnik fel a szülõnek, amikor a tanulmányi elõmenetele hanyatlani
kezd. Én többnyire ezekkel az esetekkel találkozom, amikor több
tárgyból bukásra áll az illetõ, és kiderül, nem figyelnek rá olyan értõ
figyelemmel otthon, mint ahogy azt
igényelné. Sokszor az is elegendõ
lenne, ha esténként fél órát vele töltene a szülõ, de akkor az õróla szóljon. A tanárok többnyire a teljesítmény hanyatlását konstatálják, és e
mögött nagyon gyakran depresszió
fordul elõ.
– Ha a pszichiátriára kerülnek a
fiatalok, milyen kezelésben részesülnek?
– A gyerekeknek nem szeretek
gyógyszeres terápiát adni, csak ha
nagyon szükséges. Nagyon sok
gyereknél az segítene, ha lenne lehetõség átbeszélni mindazokat a

ben azt tapasztaljuk, hogy többnyire az elsõ, a neurotikus depresszió
fordul elõ náluk gyakrabban, hiszen a XXI. század felpörgetett
tempóját nem mindenki képes elviselni. A depresszió kialakulásában
nagy szerepet játszik az is, hogy
hogyan készítik fel a személyiségfejlõdése során a gyereket az életre. Milyen neveltetést kapott, milyen körülmények között nõtt fel.
Az olyan embernél – aki gyermekkorában egy védett közegben, burokban élt, és nem tanították meg
megküzdeni a nehézségekkel –,
sokkal hamarabb kialakul a tehetetlenség. Az ilyen betegeknél tulajdonképpen a depresszió a tehetetlenségre adott válasz.
– Hogyan lehet rajtuk segíteni?
– Sokat jelent a felvilágosító
munka, mert sajnos csak egy kis réteg jut el a szakemberekhez. Általában az után, hogy már megtörtént a
baj, vagy egy tragikus kísérlet után,
és ilyenkor már nehéz segíteni, de
nem reménytelen. Elsõsorban a háziorvosnál jelentkeznek a betegek,
ez az elsõ fórum. Ha õ úgy érzi,
hogy szaksegítséget igényel az illetõ, akkor tudja, hogy hová kell küldenie. Megállapított tény, hogy a
depressziós betegeknek – ami az átlag populáció 3-4 százalékát teszi
ki –, csak töredéke, 10 betegbõl egy
jut el a szakorvoshoz, akkor el lehet
képzelni, hogy mit lehet csinálni!

Egészség hét az Attila óvodában
Az elmúlt héten Egészség hetet
szervezett az Attila Óvoda. Céljuk
az egészség-érték szemlélet elmélyítése: az egészséges életmódra
nevelés, a táplálkozás, a mozgás,
az óvoda egészség-fejlesztõ mun-

kájának bemutatása a szakemberek és szülõk részére. A rendezvény apropóját az adta, hogy öt
éve tagjai az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatának, mely
fontosnak tartja a testi-lelki egész-

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Új templomuk
lesz a sánciaknak
Fliszár Károly esperes-plébános lapunknak elmondta: a sánciak jelenlegi, egykoron magtárépületként funkcionáló, majd
egyházi célokra átalakított temploma mára annyira rossz állapotba került, hogy a felújítására nem
érdemes áldozni, mivel az óriási
összeget emésztene fel. A hozzá
tartozó terület is nagyon nagy,
egyre nehezebb a gondozása,
ezért gondolták úgy, hogy a háromezer-ötszáz négyzetméteres
terület nagyobb részét felajánlják
egy vállalkozónak, aki cserébe

épít egy hatvan ülõhelyes templomot a terület kisebbik felén. A
régit lebontják, tégláiból valószínûleg az új templom kerítése épül
meg. A tervek szerint tavasszal
megkezdõdhet a sánci templom
építése, amelyet a remények szerint augusztus utolsó vasárnapján
birtokba is vehetnek a hívek. Az
esperes-plébános még megjegyezte: a tervek szerint hamarosan rendbeteszik a látóhegyi kápolnát is.
.
H.A

Plakátvadászat
A Közterület felügyelet munkatársai az utóbbi napokban több
esetben is intézkedett a városképet
csúfító, nem a kijelölt helyen elhelyezett plakátok, hirdetõtáblák
ügyében. A tapasztalatok szerint
különösen a szórakoztató, kulturális rendezvények szervezõi vesznek igénybe villanyoszlopokat,
egyéb közterületen található felületeket e célra. A város ide vonatkozó rendelete szerint azonban a
plakátok, egyéb nyomtatott formában kiadott hirdetmények csak
az erre a célra kijelölt hirdetményhordozó berendezéseken helyezhetõk el. A rendelet 3. melléklete
egyébként felsorolja az engedélyezett plakátragasztó helyeket.
Az említett rendelet rendelkezik a
plakátok eltávolításával kapcsolat-

ban is. A Közterület felügyelet ennek értelmében szólította fel a hirdetmények kihelyezõit, illetve a
hirdetõket az engedély nélküli plakátok, hirdetõtáblák eltávolítására.
Õk ennek az elõírt három napon
belül eleget tettek. A Felügyeletnek jogában áll helyszíni bírságot
kiszabni, illetve szabálysértési eljárást kezdeményezni a hasonló
esetekben. A közterület-felügyelõk továbbra is következetesen
járnak el a szabályszegõkkel
szemben, amely tevékenységük
vélhetõen megegyezik a városlakók többségének szándékával. A
Közterület felügyelet ügyeleti telefonszáma: 30/204-0867, amely
08-20 óra között hívható.
S

A Bolyai János Általános Iskola február 10-én szombaton 9.00
órától, február 13-án, 14-én kedden, szerdán 8.00 órától és február
21-én szerdán 16.30 órától nyílt napokat szervez a leendõ elsõ
osztályos gyermekek és szüleik számára.
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Mechatronikai mérnöki kar
A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki
Kar Zalaegerszegi Képzés felvételt hirdet a 2007/2008-as tanévre, nappali
tagozatra BSc szintû MECHATRONIKAI MÉRNÖKI szakra zalaegerszegi
helyszínen. 7 féléves képzés. Szakirányok: Gyártástechnológia; Mechatronikai eszközök (létszámtól függõen).
További információk: 2007-es felvételi tájékoztató (BME GÉK, 213. oldal), Honlap: www.felvi.hu, Hallgatói ügyintézés: Dékányné Boros Magdolna, E-mail:
zalagepesz@mail.bme.hu Telefon: 92/596-490, Fax: 92/596-489. Felvételi ügyekben
tájékoztatást ad: Kustánné Fitos Amália oktatásszervezõ (kustan.fitos@pszfz.bgf.hu,
Telefon: 92/509-900), Honlap: www.gepesz,bme.hu, Dr. Németh Árpád a zalaegerszegi képzés igazgatója, egyetemi adjunktus (arpinem@eik.bme.hu, Telefon: 1/4631386, 92/596-490), Balaicz Zoltán felsõoktatási igazgató (zfok@zalaegerszeg.hu,
www.zfok.zalaegerszeg.hu, Telefon: 92/502-194, 30/939-8478)
Felvételi jelentkezési lap kitöltésével egybekötött NYÍLT NAP: 2007. január 26. péntek, 10:00 óra, Felsõoktatási Centrum (Pénzügyi és Számviteli
Fõiskola és a BME közös telephelye), Zalaegerszeg, Gasparich Márk u.
18/A, "F" oktatási épület, III. emeleti elõadótermek
A jelentkezés határideje 2007. február 15.

MKépviselõi fogadóórák
Balogh László a nagykanizsai 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.): Tel.: 30/2040865, email: balogh.laszlo61@chello.hu
Dr. Csákai Iván a 5. sz. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2007. február 12-én, hétfõn 17 órakor a Péterfy
S. Általános Iskola felsõ ebédlõjében.
Dr. Károlyi Attila a 6. sz. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a
Kõrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.

Vezetõi pályázatok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a
Pipitér Óvoda – Nagykanizsa, Bajcsy Zs. u. 67., a Rozgonyi Óvoda
– Nagykanizsa, Rozgonyi u. 7., a Hevesi Sándor Általános Iskola –
Nagykanizsa, Hevesi u. 2. magasabb vezetõi álláshelyére.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát,
végzettségét igazoló okiratok másolatát, erkölcsi bizonyítványt, valamint a megpályázott intézményre vonatkozó vezetõi programot. A
pályázatokat 2007. február 12-ig két példányban kell eljuttatni
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési
és Sportosztály Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címre. Részletes pályázati kiírás az Oktatási Közlöny 2007. január 12-i számában található.
További információ a 93/500-780 telefonszámon kérhetõ.

Önkormányzati ingatlanértékesítési ajánlatok
Hrsz. Megnevezés
Kikiáltási ár
Hónap/nap
1163.
Rozgonyi u. 8. volt Tüdõgondozó
30.000.000 + áfa 04.04.
05.02.
06.06.
961.
Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar
11.300.000 + áfa 02.14.
03.07.
04.04.
05.02.
06.06.
918/1. Arany János u. 5. volt óvoda
22.700.000 + áfa 03.07.
04.04.
05.02.
06.06.
964.
Arany János u. 7. volt óvoda
21.300.000 + áfa 03.07.
04.04.
05.02.
06.06.
131/2. Magyar u. 18. lakóház, udvar
19.692.000 + áfa 02.14.
03.07.
04.04.
05.02.
06.06.
4372/1. Alkotmány u. 160. szociális otth.
51.800.000 + áfa 03.07.
04.04.
05.02.
06.06.
163/1. Magyar u. 54. lakóház, udvar
6.000.000 + áfa 02.14.
03.07.
04.04.
05.02.
06.06.
3020.
Attila u. 4. volt nõtlen tiszti szálló
68.230.000 + áfa 03.07.
04.04.
05.02.
06.06.
A nyilvános versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási
zsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó). Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724

Idõpont
07.04.
08:00
07.04.
08:30
07.04.
09:00
07.04.
09:30
07.04.
10:00
07.04.
10:30
07.04.
11:00
07.04.
11:30
Iroda (Nagykanizsa, Er-

2007.02.07.
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Átvert ismerõsök, iskolai randalírozók, vasvillázó
szomszédok, falusi tyúktolvajok
Egy nagykanizsai férfi bejelentése szerint ismeretlen személy lefeszítette a lakatot és betört a gyepmesteri telepre. Fûnyírót, kapálógépet, akkus csavarhúzót és egy régi utánfutót vitt magával. A kár értéke elérte a 180.000 forintot.
Egy nagykanizsai hölgy bejelentése szerint ismeretlen tettes
betört egy épületgépészeti áruházba, és elvitte az egymillió forintot tartalmazó 60x50 centiméteres lemezszekrényt.
Egy nagykanizsai lakos bejelentése szerint a régi 7-es fõút
mellett lévõ vadhûtõt feltörte valaki, és négy vaddisznót emelt el
magának. Az egyedi vásárlásával
100.000 forint kárt okozott.
Idegenek látogattak egy beleznai baromfiólba. Nagy fogásra
ugyan nem akadtak, megelégedtek három megrémült tyúkkal is.
A biztonsági õrök két személyt
kaptak lopáson egy helyi élelmi-

szerüzletben. Az egyik fiatalkorúról kiderült, hogy már a zalaegerszegi Bíróság is körözi.
A Zalakarosi Rendõrõrsre a helyi iskolából tettek bejelentést.
Míg az éjszaka a Szülõi
Munkaközösség báljának résztvevõi szórakoztak, ismeretlen személyek a mulatozás helyett a berendezést rongálták meg. A kár
százezer forint.
Zalakomárban verekedõ szomszédokat választott szét a rendõrség. A helyen kiderült, az egyik fél
gázpisztollyal fenyegetõzött, mire
a másik vasvillával megsebesítette.
A szurkáló férfi ellen súlyos testi
sértés kísérlete miatt indult eljárás,
társától pedig szabálysértés miatt
elvették a gázpisztolyt.
Egy nagykanizsai lakos ismeretlen tettes ellen tett feljelentést.
Míg a bevásárlóközpontban elmélyülten szemlélte az árucikkeket,
valaki kiemelte bevásárlókocsijá-

ból a kézitáskáját, melyben iratait
és 7.500 forint készpénzét tartotta.
Szintén ismeretlen tettes ellen
tett feljelentést egy nagykanizsai
férfi. Elmondása szerint szombaton délután valaki bement anyósa
pölöskefõi lakásába, elterelte az
idõs hölgy figyelmét, s közben
ellopta 190.000 forint készpénzét.
Ismerõsei ellen tett feljelentést
egy nagykanizsai lakos, mert azok
még tavaly novemberben több
nagykanizsai bankfiókban vetettek
fel a nevére hiteleket, és videokamerát is vásároltattak vele hitelre.
A részletek pontos törlesztését
megígérték, azonban mind a mai
napig nem fizettek be egy fillért
sem. Jószívûségével legalább másfélmillió forint kárt okozott saját
magának.
Hasonló bûncselekmény miatt
tett feljelentést egy sormási lakos
is, akinek apósával vásároltatott
különféle árukat hitelre az isme-

rõsük Nagykanizsán és Zalaegerszegen. A részleteket azonban elfelejtette törleszteni. A meggondolatlan vásárlással 424.000 forint kárt okozott a családnak a
kedves ismerõs.
Egy nagykanizsai hölgy tett feljelentést ismeretlen tettes ellen,
aki az Alsórajk mellett lévõ erdõterületén január közepe és február
4-e között kivágott mintegy 150
köbméter akácfát, hogy saját céljaira felhasználja. Munkájával félés egymillió forintos kárt okozott.
A Zalakarosi Rendõrõrsön tett
bejelentést egy pati lakos, mert
ismeretlen tettes éjszaka lefeszítette a lakatpántot, belopózott az
udvarában lévõ tyúkólba, ahonnét
26 tyúkot vitt magával. A lopással kb. 20.000, a rongálással pedig 10.000 forint kárt okozott. A
szomszédja sem úszta meg a
hívatlan látogatókat, tõlük 25 tyúkot zsákmányoltak el.

Megjelennek az elsõ uniós pályázati kiírások
Több, mint 100 milliárd forint befektetését teszik lehetõvé hazánkban azok a
pályázati kiírások, amelyeket technológiafejlesztésre és a hátrányos helyzetû
kistérségekben megvalósuló munkahelyteremtõ beruházásokra ír ki a kormány
több, mint 30 milliárd forint értékben január végén és február elején. A támogatásokban várhatóan mintegy 3000, elsõsorban kis- és közepes méretû vállalkozás részesülhet ebben a pályázati körben. A pályázatok meghirdetésével hazánk
az uniós tagországok közül az elsõk között nyitja meg a 2007-2013. között rendelkezésre álló támogatási forrásokat. Az összesen mintegy 7000 milliárd forintos keretbõl gazdálkodó Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjainak brüsszeli egyeztetése ugyan még néhány hónapot igénybe vesz, egyes kiírásokat a kormány már január 30-án megjelentet a gazdaságfejlesztés területén.
Ezeknek a felhívásoknak a célja, hogy hozzájáruljanak a gazdasági növekedéshez (jellemzõen KKV-knak juttatott technológiafelesztési támogatásokon
keresztül), illetve javítsák a foglalkoztatási helyzetet a hátrányos helyzetû kistérségekben, munkahelyteremtõ beruházások segítségével.
A most megjelenõ pályázati felhívások új filozófiát tükröznek: Nem
ingyenpénzt osztunk: 60-75% közötti önrésszel kell rendelkezniük programjaik
megvalósításához. Az önrész mértéke annál nagyobb, minél fejlettebb területén
kerül felhasználásra az országnak. Tényleges hozzájárulást várunk el a magyar
gazdaság növekedéséhez: a technológiai fejlesztések hatását minden nyertes
cégnek megfelelõ mértékû árbevételnövekedéssel kell tudnia igazolni. Ennek
elmaradása esetén a pénzt (mint egy hitelt) kamatostól vissza kell fizetnie.
Technológiafejlesztés: Mikro- és kisvállalkozások technológiafejlesztése (6 mrd forint): Eszközbeszerzésre vehetõ igénybe, 1-5 millió forint közötti támogatások kérhetõk,
legfeljebb a beruházási összeg 30%-áig. Komplex vállalati technológiafejlesztés kis- és
középvállalkozások számára (6 mrd forint): Eszközbeszerzésre, építésre, informatikai
fejlesztésre, piacra jutáshoz vehetõ igénybe, 5-50 millió forint közötti támogatások kérhetõk, legfeljebb a beruházási összeg 30%-áig. Komplex vállalati technológiafejlesztés
(7,6 mrd forint): Innovációs képesség erõsítéséhez; energiatakarékossági célokra; piacra
jutáshoz; beszállítóvá válásához vehetõ igénybe, 50-500 millió forint értékig kérhetõk
támogatások, legfeljebb a beruházási összeg 30%-áig. Az elsõ két pályázathoz hasonló
tartalommal, 800-, illetve 1500 millió forintos kerettel kerülnek kiírásra technológiafejlesztési pályázatok a Közép-Magyarországi Régióban február elején.
Munkahelyteremtés a hátrányos helyzetû kistérségekben (a 64/2004-es Kormányrendelet szerinti 95 hátrányosabb- és leghátrányosabb helyzetû kistérségben
[térkép mellékelve], illetve a 235 leghátrányosabb helyzetû településen)

Munkalehetõség teremtõ komplex beruházások támogatása a hátrányos
helyzetû kistérségekben kis- és középvállalkozások számára (3,9 mrd forint):
Eszközbeszerzésre, építésre, informatikai fejlesztésre, piacra jutáshoz vehetõ
igénybe, 5-50 millió forint közötti támogatások kérhetõk, legfeljebb a beruházási összeg 40%-áig. Munkalehetõség teremtõ komplex beruházások támogatása a hátrányos helyzetû kistérségekben (5,1 mrd forint): Innovációs képesség
erõsítéséhez; hozzáadottérték-növeléshez energiatakarékossági célokra; piacra
jutáshoz vehetõ igénybe, 50-500 millió forint értékig kérhetõk támogatások,
legfeljebb a beruházási összeg 40%-ig.
Minden olyan vállalkozás jogosult pályázni, amely a meghatározott hátrányos helyzetû területeken hajtja végre a beruházást, függetlenül magyarországi bejegyzése helyétõl.A rászorult térségek és a kisvállalkozások a fõ
kedvezményezettek. A hátrányos helyzetû térségekben kisebb az elvárt önrész ( míg Budapesten és Pest megyében 75%, addig a hátrányos helyzetû
térségekben 60%). Nem támogatjuk a legfejlettebb, legjobb helyzetben lévõ cégeket a kicsik kárára: Budapesti és Pest megyei nagy vállalatok nem
pályázhatnak.
Egyszerûbb, gyorsabb, átláthatóbb pályázati rendszer: Normatív alapú támogatás a kis értékû (1-5 millió forintos) támogatásoknál: csak a jogosultságot vizsgálják, egyszerû, adatlap-szerû igénylõlap. Kedvezõbb biztosítéki feltételek: Az államigazgatásból származó igazolásokat nem a pályázó szerzi be.
Nem kell hiteles okiratokat csatolni az igényléshez, csak azoknak, akik nyertek is az adott pályázaton.
A pályázati kiírásokat a kormány minden esetben elõzetesen megvitatja a
szakmai szervezetekkel. A gazdaságfejlesztési pályázati kiírások is érdemben
változtak a beérkezett vélemények nyomán, amelyeket a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség a honlapján tesz közzé. A pályázati kiírásokban meghatározott keretösszegek nem a teljes 2007. évi támogatást jelzik, hanem kizárólag ezen kiírások költségvetését, amelyek az elsõ tapasztalatok és értékelések után, megalapozott szakmai igények alapján a késõbbiekben növelhetõk. A most megjelenõ gazdaságfejlesztési pályázatokat továbbiak követik még 2007-ben az
operatív programok brüsszeli egyeztetésének lezárását követõen.
További információkat, illetve a pályázati kiírások teljes dokumentációját megtalálja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján, a
http://www.nfu.gov.hu címen.
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Már megvalósult és természetesen a közeljövõben is számos
megvalósítandó terven törik fejüket a Kiskanizsai Polgári
Olvaskör vezetõi. Csupán példának okáért legutóbb a Könyvbarát Klubot alapították meg, de
nem csak errõl adott felvilágosítást Horváthné Polai Mária, olvasókörös elnök.
– Fontos eredménynek tartjuk,
hogy végre megalakult ez a csoportunk is, melynek vezetõje
Mikó Istvánné lett. Elõreláthatólag havonta lesznek összejövetelei a klubnak – fogalmazott a vezetõ. – Az elsõ rendezvényt már
meg is tartottuk, Szülõföldünk,
Kiskanizsa címmel, mely vetítéssel egybekötött beszélgetés formájában mutatta be szûkebb lakhelyünket. További terveink között szerepel a kör számára, hogy
írókat, költõket hívnánk meg egyegy est keretében.
– Ha jól tudjuk, akkor már dalolnak is…
– Igen, hiszen még novembermányost engem is felavattak kétezerben. A vitézi rend hivatalosan
bejegyzett társadalmi szervezet és
hagyományõrzõ félkatonai szervezetként mûködik. Városunkban is
szép számmal vannak tagjai. A
Vas-Zala megyei törzskapitányság
alá tartozunk. A legújabb tagok
szeptember elején, itt Nagykanizsán teszik le az esküt a Felsõtemplomban. A vitézi rend kitüntetései, amiket most adományoz a
rend-tagoknak, vagy a rendet segítõknek, szintén láthatóak a könyvtárban. Közöttük vannak a határõrségnél dolgozott nagyapám emlékei, dísztõre, díszkardja, amit a
Határõrség Országos Parancsnokától kapott. Ezek közül sokat nem
ismernek az emberek. Sajnos az
igazán jelentõs kitüntetések – melyeknek az ára százezer forintnál
kezdõdik –, nincsenek meg.
– A nagyszülõk iránti tiszteletérõl
árulkodnak az esküvõi fotói mellé
elhelyezett régi fényképek is a falon. A dédapja Vitéz Papp Sándor,
I. világháborúban készült fényképe,
és a nagyapa, Pataki Károly határõr
õrnagy fotója, amikor elvégezte a
Honvéd Kossuth Akadémiát.
– Minden kiállítást úgy rendezek, hogy a családi kötõdésem
kitûnjön belõle. Ezekkel én tisztelgek elõttük. Így mindig velünk vannak – mutat büszkén az elõdökre.
Bakonyi Erzsébet

Wass Albert
hontalansága

Disznótortól
Katalin bálig
ben hoztuk létre az Árvácska dalkört Keppel Júlia vezetésével, s
így még tovább szélesedett mûködési területünk, példának okáért
az Egészségügyi és Szociális
Klub mellett, melyet dr. Joós
Lászlóné fog össze.
– Milyen programok várhatóak
a közeljövõben?
– Ha minden jól megy, akkor
február 10-én, a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házzal közös
szervezésben a Nagyrác utcai iskolában disznótoros összejövetelt
tartunk. Nagyon fontos dátumunk
lesz március 14., amikor is az olvasókör 177. évfordulóját ünnepljük. Ez évben a rendezvényünknek a „Generációk találkozása” címet adtuk, amely egy tanár-diák találkozót takar, leginkább a múlt század ’60-as, ’70es éveibõl.
– Ezzel már bent is vagyunk a
tavaszban, mi várható akkor?
– Mivel azt tudni kell, hogy a
kiskanizsaiak számára a tavasztól õszig tartó idõszak elsõsorban a kerti munkáé, akkor talán
kevésbé sûrven lesznek programjaink, de májusban a Hõsök
napját megtartjuk az Együtt
Kiskanizsáért Egyesülettel karöltve. Aztán amit semmiképp
sem szeretnénk kihagyni, az a
kiskanizsai búcsú június 30július 1-én, melyben ismét nagy
segítségünkre lesz a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Ház. S
hogy egy kicsit már az õszbe is
elõretekintsünk, november, mint
az õsz utolsó hava már az Erzsébet-Katalin bált hozza el a
kiskanizsaiak számára.
P.L.

Piar-S
Suli-M
Muri!
Szeretettel hívjuk és várjuk a
nagycsoportos óvodásokat 2007.
február 10-én, szombaton a Piarista
Iskolába! A vidám délelõtt programja: 9.30-12.00: Zene-bona, Mesérõl-mesére, Ügyes kezek, Farsangi táncház. A szülõk számára 11
órától igazgatói tájékoztatót tartunk.
A rendezvény helye: Nagykanizsa, Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon, Nagykanizsa, Sugár u. 11-13.
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Hontalanság címmel zenés irodalmi összeállítás hangzott el Wass Albert mûveibõl a városi könyvtárban.
A mûsort Benedekffy Katalin székelyföldi születésû, nyolc éve Magyarországon élõ színésznõ szerkesztette. Közremûködött Csobolya
József és Hernádi Zoltán elõadómûvész (képünkön).
– Székelyföldi származású vagyok, ezért is áll közel hozzám
Wass Albert – magyarázta a mûsorválasztás miértjét Benedekffy Katalin – gyerekfejjel, nyolc évesen
megéltem azt a sajnálatos pillanatot, amikor édesanyámat pofon
vágták Kolozsvár utcáján csupán
azért, mert magyarul szólt hozzám.
Annak idején abban a közegben, a
Mezõségben élt Wass Albert is. Ezzel a verses-zenés mûsorral járom
az országot és nagyon jól esett,
hogy Kanizsára is hívtak. Örömmel
jöttem, mert kilencvenhatban már
jártam itt, a Csengey Dénes Versés Prózamondó Versenyen, ahol a
második helyezést értem el.
– A szerkesztésben milyen
szempontot tartott szem elõtt?
– A mûsor azt az idõszakot öleli
fel, amikor visszacsatolták egy röpke
idõre Székelyföldet Magyarországhoz. Jó pár év elteltével ugyanazt éltem meg én is gyerekfejjel. Tizenkét
éves voltam, amikor Románia úgymond felszabadult a diktatúra alól,
és ugyanolyan eufórikus érzés volt
bennem, mint ami annak idején Wass
Albertben lehetett. Megélhettem,
hogy magyarul beszélnek az emberek az utcán, nem gyûlölt senki senkit. Victoria!, Victoria! kiabálták, és
integettek az autóikból az ismeretlenek. Ezt a párhuzamot szerettem volna érzékeltetni az elõadás során. Ro-

mán állampolgár vagyok. Nyolcadik
éve élek Magyarországon, imádom
Székelyföldet. Nagyon hiányzik!
Amikor úgy érzem, elegem van Budapestbõl, hazautazom, kimegyek a
dombokra, hegyekbe. Hazaszaladok
egy kicsit feltöltõdni. Visszafelé általában végigsírom az utat, és harcolok tovább a dolgaimért. Jó lenne,
ha olyan dolgokat tudnék ott megcsinálni, mint amit itt megtehetek. Jó
lenne, ha ez a kettõ közelebb esne
egymáshoz. Tudom, a hegyeket nem
lehet idehozni, én pedig még nem tudok hazamenni. Azt szeretném elérni,
hogy mentalitásban jobban összekapcsolódjanak az emberek! Éreznék
azt, hogy összetartoznak. Igazából
azt a gondolatot akartam kifejezni,
hogy azok a hegyek, az enyémek, és
ezek a hegyek az itteni emberekhez is
tartoznak.
– Hogyan került Magyarországra?
– A marosvásárhelyi mûvészeti
fõiskolára jelentkeztem, de nem
vettek föl. Késõbb a temesvári színházban kaptam lehetõségeket. Úgy
éreztem azonban, hogy több tûz,
akarat, lendület van bennem, és valami mást szeretnék csinálni. Hihetetlenül naivan egy nap bepakoltam
a hátizsákomba, és másnap hajnali
ötkor megérkeztem Budapestre úgy,
hogy nem tudtam, hol alszom, vagy
mit eszek aznap. Nem a kudarcot
láttam magam elõtt, hanem azt, hogyan tudom megvalósítani az álmomat. Azóta rengeteg pofont kaptam,
de szerencsés vagyok, mert azt tehetem, amit szeretek, és abból is
élek. Azt hiszem, odafönn nagyon
vigyáznak rám az angyalok.
B.E.
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Templom és iskola képekben

Czene Csaba

a Magyarok Nagyasszonya néven emlegetik.
A Könyvbarát Klub következõ
foglalkozására február huszonhetedikén, este tizenhét órakor kerül sor a kiskanizsai fiókkönyvtárban, amikoris Rózsás János
tart elõadást.

követhették a templom történetét. A mai kiskanizsai templom
az adatok szerint 1872-ben épült.
Érdekesség, hogy elõdje négy
haranggal rendelkezett, ami a
maga nemében igazi kuriózum.
Horváth Jánosné megjegyezte: a
templomot sok helyütt Sarlós
Boldogasszony-templomnak nevezik, más forrásokban azonban

H.A.

Családtörténet érmekben
Ugyan még látható a Halis István
Városi Könyvtárban rendezett kiállításon Papp Gábor ‘56-os emlékérem és katonai kitüntetések gyûjteménye, ám már újabb kiállításra készül. Gyûjtõszenvedélye – mint
mondja – akkor alakult ki, amikor
családjától megkapta nagyapját és
dédapját egyenruhában és kitüntetésekkel ábrázoló régi fényképeket.
– Sajnos az eredeti kitüntetések
már nem voltak meg, ezért elkezdtem érdeklõdni, hogy vajon mikor
és miért kaphatták. Sokat segített
ebben dr. Zsoldi Zoltán az Éremgyûjtõ Egyesület Nagykanizsai
Csoportjának vezetõségi tagja. Az
egyesületbe is az õ segítségével

léptem be, hiszen elõször meg kellett szereznem a kellõ ismereteket.
Eddig három kiállításom volt Kanizsán. Gyûjteményem néhány darabját több vidéki városnban is
láthatták. Most pedig a szombathelyi Vám és Pénzügyõrség Múzeumában, márciusban megnyíló kiállításra készülök – említi terveit
az amúgy „civilben” légtér ellenõrzõ lokátorkezelõ.
– Számtalan fegyver is látható
a szobája falán!
– A többit otthon hagytam Szabadhegyen az öcsémnek. Inkább a
kitüntetéseket gyûjtöm. A mostani
köztársasági kitüntetések nagy része megvan. Sok segítséget kaptam

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Élünk és meghalunk,
kívánj szép álmokat!
Szólt az Illés együttes egykori
slágerének refrénje. A dal zeneszerzõje Illés Lajos volt, aki zenekarával meghatározó szerepet töltött be
a hazai könnyûzene történetében, s
egy generáció életében.
2007. január 29-én, életének 65.
évében, hosszantartó, súlyos betegség után távozott közülünk a Kossuth-díjas zenekarvezetõ, zeneszerzõ, énekes, zongorista. Elsõ zenekarát 1957-ben alakította. A legendássá vált formáció 1965. nyarán
egy építõtáborban, Nógrádverõcén
jött létre. A Szörényi testvérekkel,
Bródy Jánossal és Pásztory Zoltánnal 1973. õszéig sikert, sikerre halmoztak. Számos slágerlistás dal
komponálása, hangszerelése fûzõdik nevéhez: Lehetett volna, Ó, kisleány, Jelbeszéd, Miért hagytuk,
hogy így legyen? 1977-ben az új Illés zenekarral, a Hogy ha egyszer… címû dalával megnyerte a
Metronóm fesztivált. A '90-es
években filmzenéket írt, és több
színpadi mûnek volt társszerzõje.
Görgey Gáborral közösen Vörösmarthy Csongor és Tündéjének
alapján megírták az Egy fiú és a
tündér címû musical-t, ezt követte
a Liliomfi zenés játék.
1991-tõl érezhetõen stílust váltott. Ekkor szerezte a Magyar Éneket (Cantus Hungaricus) és a Velünk
az Isten oratikus istentiszteletet.
1992-ben a Szentendrei-szigeten lévõ Kisorosziba költözött,
ahol a felesége lelkészként, õ
kántorként szolgálta a helyi református gyülekezetet.
Az ezredfordulóra Utassy József
költõvel megírták a Betlehem csillaga
címû operát. Tartalmas életút volt az
övé. Azon kevesek közé tartozott, akiknek sikerült maradandó értéket alkotni
a hazai könnyûzene széles palettáján.
„Szép álmokat" Lajos! Ég Veled!

A Kiskanizsai Polgári Olvasókör Könyvbarát Klubjának elsõ
foglalkozására a városrész fiókkönyvtárában került sor. Horváth Jánosné (képünkön) „Szülõföldünk, Kiskanizsa” címû
elõadásában fotográfiák segítségével mutatta be Kiskanizsa
múltját.
Az összejövetelen Horváthné
Polai Mária, az olvasókör elnöke, és Mikó Istvánné, a klub vezetõje, könyvtáros köszöntötte a
szép számban megjelent érdeklõdõt.
Ezt követõen Horváth Jánosné,
az Együtt Kiskanizsáért
Egyesület elnöke „tárlatvezetésével” megtekintették a kiskanizsai iskola és a templom történetét ismertetõ hatvan darabos
képsort, amely a teljes, mintegy
ezer darabos gyûjtemény töredéke csupán. Az érdeklõdõk a korabeli képek segítségével végig-

Lampert Mónika korábbi belügyminisztertõl, aki ingyen, díszdobozban, adománylevéllel együtt küldött
nekem egy teljes garnitúrát a most
adható belügyi kitüntetésekbõl.
Honvédségieket is sikerült összeszednem, ezek nagy része itt a
könyvtárban rendezett kiállításon
látható. Mintegy három-négyezer
darabból áll a gyûjteményem. Vannak külföldi, angol, amerikai, francia és szovjet kitüntetéseim is, ezek
nagy része Magyarországhoz kapcsolódik. A szovjetekbõl azokat
gyûjtöttem, amelyek az itteni harcokhoz kötõdnek. A mostani kiállítás alaptémaköre ’56 volt. Lényegében az ’56-os szervezetek és a köztársasági elnök által alapított kitüntetésekbõl állt össze a válogatás,
melynek felét napjainkban adták ki.
Ezek összegyûjtésben sokat segített
Vitéz Bodnár Attila és a pusztamagyaródi Vitéz Káldy József, II. világháborús veterán pilóta.
– Fiatal kora ellenére tagja a
Vitézi Rendnek. Hogyan sikerült
ezt kiérdemelnie?
– A kitüntetések gyûjtésekor
több levéltárral felvettem a kapcsolatot, akkor derült ki, hogy dédapámnak megvoltak azok a kitüntetései, amelyek alapján a Vitézi
Rendbe õt felvehették. Ezért kértem újra a felvételét, és mint váro-

Kanizsa – Perre mentek
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A legutóbbi közgyûlésen a
képviselõk áttekintették a város
peres ügyeit. Az elõterjesztésbõl
kitûnik: a perek számát tekintve magasan vezet a városi kórház, igaz, itt a többi közintézményhez képest jóval több a hibalehetõség. Szülés közben kialakuló oxigénhiányos állapot
okozta károsodás, rossz csontillesztés, hibásan diagnosztizált
betegség és üzemi baleset szerepel a felperesek által indított
keresetekben.
Fenyvesi Mihály története hat
évvel ezelõtt kezdõdött. A férfi a
kórházban dolgozott mûtõsegédként, amikor 2001-ben porckorongsérve keletkezett. A baj akkor
következett be, amikor felettes
munkatársa, a mûtõsnõ azt kérte
tõle, hogy vigyen be a kórterembe
egy kilencvenöt kilós altatott beteget. A férfi azt mondja: kérte fõnökét, hogy a mûtõben tartózkodó
kollégáját engedje ki, ne egyedül
kelljen emelgetnie a beteget. Bár
a felettes elõtt is ismert volt Fenyvesi Mihály betegsége, mégsem
engedett a kérésnek, azt válaszolta, oldja meg egyedül. Végül a fõnõvér segített, azonban a kórterem ajtaján már egyedül kellett
bevinnie a még alvó beteget.
– Éreztem, hogy valami gond
van, mert ezután már nem tudtam
rendesen mozgatni a bal lábamat
– idézi fel a történteket a férfi. –
De nem mentem el másnap orvoshoz, mert már máskor is fájt a derekam. Egy percig sem hittem,
hogy ekkora a baj. Egyetlen mûtét volt csak aznap, egy gyermeket operáltak, úgy gondoltam, azt
még megcsinálom, egy kisgyereket csak elbírok. Ez pénteki nap
volt, s hétfõn már nem tudtam elviselni a fájdalmat, elmentem az
üzemorvoshoz. Vizsy doktor rögtön elküldött CT-re, Pécsre, ahonnan már ki sem engedtek. Mondták, hogy mûtétre van szükség,
mert teljesen kiszakadt a sérv.
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Fekete bárány lettem
egyesek szemében
Fenyvesi Mihály igazsága

Megújulásra várva

Megmûtötték, azonban ez nem
bizonyult sikeresnek. 2002-ben
ismét mûtõasztalra került. Ekkor
négy csavarral rögzítették a sérült
gerincet. Fenyvesi Mihály ezután
levélben fordult dr. Szabó Csaba
korábbi fõigazgatóhoz, s kérte,
hogy a két mûtét közötti dologi
kiadásait térítsék meg. Nem nagy
összegrõl, mindössze hetvenezer
forintról volt szó. A kérést azonban elutasították, arra hivatkozva,
hogy Fenyvesi hibázott akkor,
amikor nem ment el azonnal orvoshoz. Ezután a volt mûtõs és
ügyvédje megpróbált peren kívül
megegyezni a kórházzal, azonban
az egészségügyi intézmény akkori vezetõsége ettõl elzárkózott.

– Azt kell mondanom, fekete
bárány lettem egyesek szemében,
akik azt várták el, hogy a történtek ellenére is legyek lojális a
kórházzal szemben, mindenki azt
vetette a szememre, hogy miért
nem egyeztem meg a vezetõkkel –
mondja keserûen Fenyvesi Mihály. – De hát én kerestem a megegyezést dr. Szabó Csabával, nem
tehetek arról, hogy a fõigazgató
úr erre nem volt nyitott.
Az ügyben megkerestük a volt
fõigazgatót is. Dr. Szabó Csaba
úgy véli: megérti Fenyvesi Mihály keserûségét, de meggyõzõdése, hogy az ügyben humánus
magatartást tanúsítottak egykori
munkavállalójukkal
szemben,

Egy ország nevetett rajtunk
a Vasember ház falán elhelyezett tábla miatt. Ám, mint
kiderült nemcsak a szöveg, a
kihelyezésének hatósági ügyintézése is zûrzavaros volt. Az
eljárásban hibázó Karmazin
József most hat havi illetményéért perli a várost.

Fotó: Magyar Nemzet/Képeslap
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amit szerinte az is bizonyít, hogy
közben egy ideig éjjeliõrként foglalkoztatták, ahol akár a pihenésre is módja nyílt. Azt pedig teljesen természetesnek véli, hogy a
munkáltató minden esetben a saját érdekeit védi – ezért utasította
el Fenyvesi Mihály kérését is. Dr.
Szabó Csaba úgy gondolja: pozitívumként értékelendõ részükrõl
az is, hogy a tárgyalások során
nem feszegették azt a kérdést,
miért volt szükség a második
operációra; információi szerint
azért, mert az elsõ beavatkozás
nem járt sikerrel. A volt fõigazgató szerint, ha nagyon erõltették
volna ezt a kérdést, elképzelhetõ,
hogy most nem a kanizsai, hanem
az elsõ mûtétet elvégzõ kórháznak kellene járadékot fizetnie.
A bíróság végül az ügyben indított polgári perben Fenyvesi
Mihálynak adott igazat. A kórházat milliós nagyságrendû, egyösszegû kártérítés megfizetésére ,
az üzemi baleset miatt pedig életjáradék folyósítására kötelezte.
Bár ez Fenyvesi Mihály megrokkant egészségét nem adhatja
vissza.
Horváth Attila
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Négy hónap alatt csaknem
ötszáz kilogramm italos kartondobozt gyûjtöttek össze a Bolyai, a Kiskanizsai és a Piarista
Iskola vállalkozó kedvû diákjai.
Az április végéig tartó akcióban
a legtöbbet gyûjtõ iskola
százötvenezer forintos pénzjutalmat nyerhet, a legsikeresebb
osztályok pedig környezetvédelemi osztálykirándulásokon vehetnek részt. A gyûjtõprogram
szervezõi a minap Nagykanizsára látogattak, hogy játékos
környezetvédelmi óra keretében bemutassák a gyerekeknek,
hogyan lehet újrahasznosítani
az italos kartont.

2007. február 8.

Italos dobozból tojástartó
Akcióval népszerûsítik az italos kartonok gyûjtését
A
Saubermacher-Pannonia
Hulladékgyûjtõ Kft., az ÖKOPannon Kht. és az Italos Karton
Környezetvédelmi Egyesülés által
indított iskolai italos kartondoboz-gyûjtõ akcióban három iskola, a Bolyai, a Kiskanizsai és a
Piarista Iskola tanulói vesznek
részt. Eddig a legtöbb, majdnem
270 kilogrammnyi kartondobozt
a bolyais tanulók gyûjtöttek öszsze, így elsõként náluk jártak a
szervezõk. A háziversenyben élen

Doboz Dani látni sem bírta, ahogy az italos karton apró
darabokra szakad a turmixgépben

álló 4.A osztály egy újrahasznosított kartonból készített órát, az iskola pedig faliújságot kapott Doboz Danitól, a gyûjtõakció reklámfigurájától, aki ezúttal teljes
életnagyságban jelent meg.
Az italos kartondobozokat immár közel nyolcvan éve használják elsõsorban folyékony élelmiszerek csomagolására. A hétköznapi élelmiszerek közül italos kartondobozba csomagolják például a
tejet és a gyümölcslevek jelentõs
hányadát. A doboz alapanyaga papír, mûanyag, esetleg alumínium.
Bár az italos kartondoboz többféle
alapanyagból készül, mégis újrahasznosítható. Mivel körülbelül
hetvenöt százaléka papír, ezért
szelektíven gyûjtve, papírgyári
hasznosítás során papíralapanyag
készülhet belõle. Ma már számos
olyan papírgyár mûködik Európában, amely kifejezetten csak italos
karton csomagolás újrahasznosítására specializálódott.
A begyûjtött italos dobozokat
az Saubermacher-Pannonia Hulladékgyûjtõ Kft. rendszeresen elszállítja az iskolákból. A szelektíven összegyûjtött kartonhulladék

a válogatómûvekbe kerül, ahol a
többi szelektíven gyûjtött anyagtól különválasztva bálázzák, majd
a papírgyárba szállítják újrahasznosításra. A dobozok papírrétegeibõl a hullámkarton-gyártás számára készítenek alapanyagot, a
leválasztott mûanyagot és az alumíniumot pedig energetikailag
hasznosítják, a dobozok szelektív
gyûjtõszigeteken történõ gyûjtése
már Nagykanizsán is megoldott a
piros gyûjtõedények révén. A papírgyárak az italos kartondoboz
papírjából készült újrapapírból
termékek széles skáláját állítják
elõ: készülhet belõle többek között WC-papír, kartondoboz, tojástartó doboz, különbözõ kartondobozok, de akár kéztörlõ is.
– Ma még kevesen tudják, hogy
a tejes és üdítõs tégladobozok is
hasznosíthatók. Az iskolai gyûjtõakció azt a célt szolgálja, hogy a
gyerekekben és a szülõkben tudatosuljon, hogy e csomagolóanyag
újra feldolgozható, ezáltal visszakerülhet az anyagok körforgásába – mondta Pribelszki Edina, az
ÖKO-Pannon Kht. kommunikációs csoportvezetõje.

Kanizsa – Környezetünk
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Horváth Balázs, a nagykanizsai kommunális hulladékot
gyûjtõ Saubermacher-Pannonia
Hulladékgyûjtõ Korlátolt Felelõsségû Társaság ügyvezetõje
érdeklõdésünkre elmondta:
Nagykanizsán
jelenleg
ötvenöt szelektív hulladékgyûjtõsziget van, de a ZALAISPA
hulladékgazdálkodási rendszer
jelenleg is folyamatban lévõ kialakítása során ezek tervezett
száma elérheti a nyolcvanötöt.
A Saubermacher-Pannonia
Hulladékgyûjtõ Kft. éves szinten mintegy ezerhatszáz tonna
szelektív hulladékot gyûjt be,
ebbõl körülbelül ezeregyszáz
tonna az újrahasznosításra váró
papír, háromszáz tonna az
üveg, kétszáz tonna a mûanyag,
és minimális, ötventonnányi az
italos karton. Az utóbbit Németországba, az üveget Ausztriába szállítják, ahol újra feldolgozzák, a papírt és a mûanyagot pedig hazánkban hasz-

Ezt követõen Baka Éva, az Italos Karton Környezetvédelmi
Egyesülés ügyvezetõ igazgatója
bemutatót tartott a gyerekeknek:
legnagyobb csodálatukra egy turmixgép és némi víz segítségével
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Tájkép,
parlamenti ülés után
Megdöbbentõ, de nem mulatságos. Ám ez van. Így néz ki egy jól
végzett munkanap után a parlamenti ülésterem. Azaz, ülésterem,

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Fotó: Horváth Attila

nosítják. A szelektív hulladékokból nem jelentõs, huszonötmillió forintnyi bevétele származik a cégnek, ami csupán a
teljes költség harminc-negyven
százalékát fedezi.
Horváth Balázs azonban arra
is rámutatott: a szelektív hulladékgyûjtés jelentõsége elsõsorban nem a belõle származó bevételben rejlik, hanem abban,
hogy a hulladékok nem a lerakót terhelik akár száz évig,
ugyanis ennyi a mûanyagok lebomlási ideje.

amelynek széksoraiból jó néhányan szóvá tették, hogy a parlament elõtt demonstrálók milyen

karító nyolcfõs terembiztosi szolgálat alkalmanként tíz-húsz zsák
szemetet szed össze.
Talán nem véletlen, hogy mindeddig egyik pártnak sem sikerült
igazi környezetvédelmi programot
összehozni. Ezek után nem is kell

merített papírt készített az apró
darabokra széttépett italos kartonból, modellezve az újrahasznosítás lehetséges módját.
H.A.

Pellet elõállító üzem Beleznán
Energiaültetvények létesítésérõl,
egy Magyarországon még kevéssé
ismert környezetbarát tüzelõanyag,
a pellet alapanyagának elõállításában rejlõ üzleti lehetõségekrõl
hallhattak tájékoztatást a minap a
Nagykanizsa környéki gazdák.
A Pannon Pellet Kft. által szervezett szakmai fórumon elõször
Burján Zoltán, a cég képviselõje a
vállalkozásról beszélt. A száz százalékban magyar tulajdonú kft. tavaly alakult, és a fapellet alapanyagául szolgáló energiaültetvények termeltetésével, illetve pellet-elõállítással foglalkozik majd.

De mi is az a pellet? Burján Zoltán errõl is beszélt. Elmondta, a
pellet száz százalékban természetes
fa-, illetve biomassza alapanyagokból sajtolt granulátum, amely rendkívül jó égési tulajdonságokkal
rendelkezik. A fapelletet fûrészporból és faforgácsokból préselik öszsze nagy nyomáson. Kötõanyagként a fában jelenlevõ, a préseléskor kiváló lignin szolgál, semmilyen hozzáadott mesterséges anyagot nem tartalmaz. A pellet speciális kazánban történõ égése során
mindössze annyi szén-dioxid szabadul fel, amennyit a fa élete során

tõs az állami támogatás mértéke:
az energiaültetvényhez telepítési és
földalapú támogatás is igényelhetõ.
Ezt követõen Kovács Kálmán,
a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium (KVVM) államtitkára az alternatív energiaforrások
felkutatásának jelentõségérõl beszélt. Leszögezte: hazánk túlságosan is függ az olyan fosszilis
energiahordozóktól, mint a földgáz, a kõolaj, ezért egyre nagyobb teret kell engedni a megújuló energia hasznosításának.
Hiszen míg az összes energiafelhasználás negyvenöt százalékát a
földgázfogyasztás teszi ki, addig
a megújuló energiák (szél, víz,
napenergia, biomassza) aránya
egészen elenyészõ, csupán négyszázaléknyi. Magyarország számára a zöldenergia-bázis adhatja
az egyik legnagyobb esélyt az
energetikai kiszolgáltatottságból
való kitörésre – közölte Kovács
Kálmán, aki azt is elmondta,
hogy 2013-ig az Új Magyaror-

felfordulást, szemétdombot és
más egyebet hagytak maguk után.
A képek önmagukért beszélnek. Az önmagukra és Kossuth
téri környezetükre oly sokat adó
képviselõk után, a szemetet elta-

meglepõdnünk azon, hogy Németországból kamionszámra érkezik hazánkba a bálázott szemét.
Fotók: www.hirszerzo.hu
Cz.Cs.

A pellet leginkább a nyúltáphoz hasonlít

szág és a vidékfejlesztési program keretében 162 milliárd forint
jut az alternatív energiaforrások
alkalmazására, a környezetvédelmi programban pedig 36 milliárd
a hatékony energiagazdálkodásra.
Pozsgai András, a KVVM tanácsadója,
környezetvédelmi
szakértõ, egyetemi tanár arra figyelmeztetett, hogy hazánkban
ma kétmillió hektárnyi terület áll
parlagon, ami hasznosítható lenne energiaültetvények révén. Annál is inkább, mert jó adottságok-

kal rendelkezünk a zöld energiahasznosításhoz.
Végül elhangzott: a kft. hamarosan egy pellet-elõállító üzemet
épít Beleznán, amely évi tízezer
tonna háztartási pelletet gyárt
majd. A folyamatos alapanyag-ellátás hátteréül 400 hektár területû
faültetvény szolgál, közel száz
embernek biztosítva kellõ jövedelmet, az üzemben pedig tizenöt
ember dolgozhat majd.
Horváth Attila

Fotó: Horváth Attila

Az energiaültetvények telepítéséhez a KIOP (Környezetvédelem és
Infrastruktúra Operatív Program), illetve az AVOP (Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program) pályázatain lehet támogatást szerezni.
Sikeres pályázat esetén a beruházási költségek felét finanszírozzák az
EU strukturális támogatásainak terhére, ehhez azonban munkahelyteremtést is igazolni kell. A támogatás jelentõségét növeli, hogy a gyenge adottságú földeken az energianövények termesztése még dotáció
nélkül is kifizetõdõ lehet. Sõt, biztosan akadnak olyanok is, akik csak
a támogatás megszerzése miatt létesítenek energiaültetvényt.

megkötött – így globálisan nem
növeli a levegõben található káros
anyagokat. Energiahordozóként újratermelhetõ, így nem fenyeget az
a veszély, hogy esetleg elfogy,
szemben a fosszilis energiaforrásokkal. A pellet ára fele a tûzifáénak, ráadásul két kilogramm pellet
hõértéke egy köbméternyi PB-gázéval azonos. Használata 30-40
százalékos költségmegtakarítással
jár. Nyugat-Európában az elmúlt
években a pellet-felhasználás ugrásszerû terjedése tapasztalható. A
pelletgyártás alapja az energiaültetvény, amely mezõgazdasági viszonyok közé telepített, a talajviszonyok alapos vizsgálata után kiválasztott, rendkívül nagy hozamot
produkáló speciális fafajták, nyárnyír- vagy fûzfák ültetvénye. Kétévenként termel gazdaságosan betakarítható mennyiségû ágnövekményt. Az energiaültetvények Magyarországon az Európai Unióhoz
csatlakozás után különösen nagy
jelentõséget nyertek, ugyanis jelen-

Fotó: Horváth Attila
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Amíg a szelektív hulladékgyûjtõ szigetre megérkeznek a megszokott konténerek, addig megismerkedhetünk a gyûjtõedények újabb
generációjával. A legmodernebb dizájn, és könnyen mobilizálható...

