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Az ígéret
földje
Még az elõzõ önkormányzati
ciklusban jelentkezett területvásárlási szándékkal városunkban a hárommilliós törzstõkéjû Amidonn
Keményítõ-, Gluténgyártó és Kereskedelmi Kft. Információink szerint a cég korábban hasonló, keményítõ- és gyümölcspüré gyártó
üzem telepítésérõl tárgyalt – bejegyzett székhelyén – a miskolci
városvezetéssel. Az ottani ígéretek
szerint az olasz Catelli Holding
S.p.A. tagvállalata százmillió eurós
beruházással mezõgazdasági és
élelmiszer-ipari termékek feldolgozására alkalmas üzemegyüttest kívánt létrehozni. Öt létesítményt: almazselé-,
gyógyszeralapanyaggyárat, bioerõmûvet, bioetanolüzemet és logisztikai központot
terveztek. Ezek közvetlenül kétezer, a beszállítók esetében háromezer fõnek biztosítottak volna munkát. A beruházó azt azonban nem
árulta el, mibõl fedezné a projektet.
Az Amidonn Kanizsán mértéktartóbb ajánlatot tett, nálunk keményítõgyárat és gyümölcspüré-,
Tótszerdahelyen bioetanol-üzemet építene. Itt található a cég
képviselete, ahol azonban ottjártunkkor egy lelket sem találtunk.
Mint megtudtuk, a horvát-magyar-szlovén vegyesvállalat képviselete akkor nyílik meg, ha a
beruházások elkezdõdnek. A cégjegyzésére jogosult Szabó Sándor
ügyvezetõt képviselõ Nagy Róbert társtulajdonost többször is
próbáltuk elérni, sikertelenül.
A miskolci önkormányzat illetékesétõl megtudtuk: valóban zajlottak tárgyalások a beruházásról,
azonban ennek során az Amidonn
képviselõi további kedvezményeket kértek a várostól. Tettek is egy
ajánlatot a cég felé, azonban arra
a megjelölt határidõig nem érkezett válasz. Ezért aztán Miskolcon
úgy értékelik, kútba esett a borsodi megyeszékhelyre tervezett megaberuházás.
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Kanizsa – Közélet

PR-ffogások
az MSZDP ellen

te lenne mirõl beszélni. Példaként
megjegyezte, hogy meglátása szerint a polgármester diktatórikus
módon vezeti a közgyûlést.
H.A.

Bogár Ferenc, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt megyei
szervezetének elnöke, önkormányzati képviselõ február huszadikai sajtótájékoztatóján többek között kijelentette, Nagykanizsán az igazi baloldali értékeket
megjelenítõ MSZDP-t be akarja
sározni az MSZP helyi szervezete. Mint mondta, a szocialisták
azt hiszik, ezzel a piár-akcióval el
tudják feledtetni a választópolgárokkal a Fidesz-többséggel történt együttszavazásokat, az öszszehangolt vezetõi leváltásokat.

Környezetvédelmi
road show indul

Fotó: Horváth Attila
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A képviselõ emlékeztetett arra,
múlt év decemberében a 2007. évi
költségvetés tervezetét a Fidesz az
MSZP-frakció támogató véleményével és szavazatával fogadta el.
A történtek akkor még apró malõrnek tûntek csupán, ám érdekes
módon abban a pillanatban, amikor a legutolsó közgyûlésen a
frakcióból Bicsák Miklós igen
gombot nyomott, azonnal súlyos
politikai kérdés, fõbenjáró bûn lett
belõle. Mint mondta, kapóra jött
az ügy a szocialista frakciónak, hiszen így alkalom nyílt végre a
frakciófegyelemnek be nem hódoló, renitens képviselõjük megfenyítésére. (Ezen a közgyûlésen az
MSZDP önkormányzati képviselõje, Papp Ferenc is megszavazta
a költségvetési tervezetet. Ellene
etikai vizsgálatot indít pártja ellenõrzõ bizottsága – a szerk.)
Bogár Ferenc a továbbiakban
azt firtatta, véletlen-e, hogy amióta Böröcz Zoltán az MSZP helyi
szervezetének elnöke, azóta nem
illetik kritikával a Fidesz tevékenységét, nem vállalják fel a baloldali választópolgárok által elvárt
ellenzéki szerepkört. Pedig szerin-

Március végén, április elején a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium road show-t, tájékoztató körutat indít az uniós környezetvédelmi operatív program
népszerûsítésére – jelentette be
nagykanizsai sajtótájékoztatóján
Kovács Kálmán államtitkár. Az
azonban még nem dõlt el, hogy
megyénkben
Zalaegerszegen
vagy Nagykanizsán kerül sor a
rendezvényre.
Kovács Kálmán elmondta, valamennyi régiót felkeresik a road
show-val, a nyugat-dunántúlit április huszonnegyedikén. A körút
célja, hogy a szaktárca bemutassa
az Európai Unió által támogatott
Környezeti és Energetikai Operatív Program nyújtotta pályázati lehetõségeket az érintetteknek. A
program keretében több mint
ezermilliárd forintnyi támogatást
nyújt az EU a következõ hét évben, amely az állami támogatással
és az önrésszel együtt körülbelül
1500 milliárd forintnyi beruházást
jelenthet Magyarország számára a
2013-ig terjedõ idõszakban.
Az egyes beruházások a
szennyvízhálózat fejlesztését, az
ivóvízminõség-javítását, illetve
árvízvédelmet célozzák meg.
Minderre a támogatás kétharmad
része jut, a további egyharmad a
megújuló energia-hasznosításra,
illetve hulladékgazdálkodási projektekre fordítódik.
A programhoz további, az államtitkár szerint reform értékû lépések is kapcsolódnak. Az egyik a
zöld közbeszerzés, amelynek során
a párt helyi képviselõi azt kezdeményezik, hogy az önkormányzatok a beruházásaik során a környezetbarát megoldásokat részesítsék
elõnyben. A másik reformlépés a
zöld adórendszer, amelynek során
az egyes termékek környezetterhelését is figyelembe veszik az adók
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mértékének megállapítása során.
Ezzel csökkenthetõ az újrahasznosítható és a hagyományos termékek közötti árkülönbség.
Röst János, a megyei szervezet
alelnöke az elhangzottakhoz hozzátette, az elõzõ négy évben a város önkormányzata élen járt a környezetvédelemben. Elég csak a
hulladékgazdálkodás fejlesztésére,
vagy a szennyvízcsatorna-hálózat
bõvítésére tett lépésekre gondolni.
H.A.

Nem tanultak
a hibákból?
Mika János, a Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom (SZIM) elnöke sajtótájékoztatón reagált dr.
Károlyi Attila, az MSZP országos
választmányi tagjának korábbi,
ugyancsak sajtótájékoztatón elhangzott állításaira. Az elnök úgy
véli, hogy az MSZP kanizsai szervezete nem tanult eddigi hibáiból,
és tovább megy egy olyan úton,
ami csak a bukásba vezethet.
– Mélységesen megdöbbentett
minket Károlyi Úr nyilatkozata,
amely szerint a Magyarországi
Szociáldemokrata Párt Nagykanizsán újjáalakult szervezete Göndör
István fantompártja, valamint hogy
annak tagsága az MSZP állampártot visszasíró egykori párttagjaiból
állna – mondta Mika János. – Szerintünk éppen azok hagyták el a szocialisták helyi szervezetét, akik nem
voltak hajlandóak visszatérni az
egypártrendszer diktatórikus hagyományaihoz, akik számára fontos a
párton belüli demokrácia és az értelmes vita. A megalakulásunktól
kezdve tartó, nem egyszer minden
határon túlmenõ vádaskodások és
az együttmûködés kizárása számunkra azt sugallja, hogy éppen az
MSZP nagykanizsai szervezete az,
amelyik elutasítja a többpártrendszert, s nem tûr meg más baloldali
pártot maga mellett.
Mika János emlékeztetett arra
is, hogy éppen Göndör István
volt az, aki megszervezte a reformkört Nagykanizsán és elsõ
elnöke volt az MSZP helyi szervezetének. Majd megjegyezte,
Károlyi Úr mellesleg az önkor-

mányzati üléseken remekül elvan
Marton Polgármester Úrral, s
ahogy õ fogalmazott, a Fidesz
pártkatonáival.
– A közgyûlést elnézve, néha az
az érzésünk támad, hogy tizenhat
fõs a Fidesz-frakció – mondta. –
Amikor Károlyi Úr a FideszMSZDP együttszavazásáról beszél,
akkor valószínûleg megfeledkezik
arról a tényrõl, hogy éppen a szocialista képviselõk szavaztak együtt
a Fidesszel Dr. Szabó Csaba volt
kórházigazgató, Luif Ibolya, a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap volt fõszerkesztõje, valamint Szányi Gábor, az
ipari parkot irányító kft. volt vezetõjének eltávolításáról is.
Mika János végül hozzátette:
megítélésük szerint a kanizsai
MSZP nem tanult a hibáiból, ezért
a bukás felé halad, ugyanis eddig
valamennyi sikeres vezetõjével,
Litter Nándorral, Göndör Istvánnal és – Károlyi Úr nyilatkozata
alapján úgy tûnik – magával a miniszterelnökkel is szembefordult.
H.A.
***
A hiteles tájékoztatás megkívánja, hogy Mika János nyilatkozatát
pontosítsuk. Állításával ellentétben
az MSZP elsõ elnöke Szabó József
volt. Bár Göndör Istvánt is jelölték, õ, családi problémákra hivatkozva nem vállalta azt! Téves azon
állítása is, hogy a reformkör alulról
szervezõdõ tömörülés volt. A jelenléti ívek tanúsága szerint ülésein párton kívüliek is részt vettek.
Meg kell jegyezni azt is, hogy ha a
szervezõkrõl szólunk, akkor is
Suhai Sándor és dr. Vári László
nevéhez köthetõ.
Ugyancsak a pontos tájékoztatáshoz tartozik, hogy a két évi
munka után nyolchavi végkielégítéssel távozó Szányi Gábor esetében a szavazatok így alakultak:
Nemet nyomott Tóth László
(MSZP), Bárdosi Gábor (MSZP)
és dr. Károlyi Attila (MSZP). Tartózkodott Kolonics Bálint (Fidesz). Hiányzott: Böröcz Zoltán
(MSZP) és dr. Fodor Csaba
(MSZP). Az MSZDP-bõl igent
nyomott Papp Ferenc, Bogár
Ferenc pedig kikapcsolta a gépét.
– szerk.
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Kanizsa – Kórház

2007. március 1.
A kórház E épülete elé, a Kossuth térre vonult az a több száz
kórházi dolgozó, beteg és leendõ
páciens, akik a nagykanizsai kórház ágyszám-csökkentése ellen
tiltakoztak. A szakemberek és a
civilek egyaránt úgy vélik, csorbul a betegek gyógyuláshoz való
joga. Valamennyi hozzászóló sérelmezte a miniszteri javaslatot,
mivel a kanizsaihoz hasonló többi súlyponti kórházban átlagosan
csak tíz százalékos leépítés történik. A tömeg bekiabálásokkal
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, dr. Molnár Lajos egészségügyi miniszter és Göndör István
országgyûlési képviselõ felelõsségére utalt.
A demonstráción a kórház nevében Dr. Kovács József fõigazgató mellett Dr. Bátorfi József,
Dr. Heim Tamás és Dr. Muzsek
István, szólt az egybe gyûltekhez. A várost képviselve Cseresnyés Péter alpolgármester kapott szót, míg a letenyeiek véleményét Halmi Béla polgármester ismertette. A lakosság tiltakozásának Belákné Szarka Brigitta adott hangot, de elmondta
véleményét Horváth Lóránt az
alsótemplom plébánosa is. A
szónoklatok között Horváth István és Jerausek István szavalatait hallgatták a tiltakozáson
résztvevõk. Az alábbiakban a
helyi Fidesz szervezet alelnöke,
Fertig István beszédébõl adunk
közre.
„Elnök úr, kérnék Öntõl egy
szívességet, most, itt! Ezt a nagyon buta és igaztalan kampányt,
hogy itt valaki gyógyszerfelírási
díjat akar bevezetni, legyen olyan
kedves, és vonja vissza! Nem
akarhat igaztalan módon nyerni,
nem igaz vádakkal választást
nyerni, az nem igaz országhoz
vezet. Én most mondom Önnek
ez nem igaz.”
Ugye tudják, kitõl származnak
az elõbb idézett kijelentések?
Ugye ismerõs önöknek, hogy ki
mondta alig egy éve, ország-világ
elõtt egy TV-vitában, hogy nem
lesz receptdíj, nem lesz vizitdíj.
Ugye tudják, ki volt ez az ember?
Gyurcsány Ferencnek hívják. Õ
Magyarország jelenlegi miniszterelnöke. Õ az ember, akirõl
nem is olyan régen szintén ország-világ megtudhatta, hogy egy
zártkörû tanácskozáson beismerte, hogy a hatalom megszerzése

érdekében hazudott reggel, éjjel,
meg este…
Igen, néhány nap híján kereken egy évvel ezelõtt jelentette
ki szemrebbenés nélkül a szocialista miniszterelnök, hogy szó
sincs arról, hogy fizetõssé akarnák tenni az egészségügyi ellátást. Akkoriban arról is szemrebbenés nélkül beszéltek a jelenleg
kormányon lévõk, hogy nem
lesz leépítés. Meg arról is, hogy
európai szintû fejlesztések várhatók a betegellátásban. És mi
lett mindebbõl? Mi lett az ígéretekbõl, mi lett a szép szavakból.
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Fotó: Horváth Attila
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El a ke-zzek-kkel
a nagy-kka-n
ni-zzsa-ii kór-h
ház-ttól!
Mindannak pont az ellenkezõje
történik, mint amirõl beszéltek.
Azt mondták lesz fejlesztés.
Nem lett. Lett helyette leépítés.
Azt mondták nem lesz vizitdíj.
Mégis lett. Ahogy lett receptdíj,
ápolási díj, úgy a múlt hét közepétõl fizetõssé tették a betegellátást. Pedig mi szerepelt a szocialisták programjában? Idézem:
„senki ne legyen szegény azért
mert beteg, és senki ne legyen
beteg azért, mert szegény”. Ezzel szemben Gyurcsány Ferenc
és Molnár Lajos ma már karöltve hirdeti, hogy milyen jó lesz
nekünk a vizitdíj bevezetése, milyen jó lesz nekünk a kórházak
bezárása, milyen jó az ágyszámok csökkentése, az aktív betegellátás ellehetetlenítése.
A helyzet elkeserítõ. De nem
azért gyûltünk ma össze, hogy a
keserûségrõl beszéljünk, hanem
azért, hogy számba vegyük, mit
tehetünk ebben a helyzetben. Így
tettek Kanizsa fideszes önkormányzati képviselõi is. December
elején a Fidesz önkormányzati
képviselõi ezért hívták meg Göndör István országgyûlési képviselõt is egy megbeszélésre, hogy áttekintsék az elkövetkezendõ idõszak feladatait. Természetesen
szó esett a kórházi ágyak számának kormány általi tervezett
csökkentésérõl is. Tudják mi
hangzott el ott? Göndör képviselõ
úr megígérte, mindent megtesz
azért, hogy ne csökkenjen az aktív betegellátást szolgáló kórházi
ágyaink száma, mivel az ugye
már veszélyeztetné a kórház mû-

ködését. A lehetõ legszélesebb
körû közmegegyezés van abban,
hogy szakmailag legalább 460480 ágy megtartása volna indokolt. Ezt akkor még Göndör úr is
így látta. És mit gondolnak az
Öszödön edzõdött Göndör István
– aki nem mellesleg két hónappal
ezelõtt a 2007-es költségvetés
parlamenti megszavazásával egyetlen gombnyomással 500 millió forintot vett el a kanizsai emberektõl, ami miatt városunk idén
ennyivel kevesebb pénzbõl gazdálkodhat –, szóval mit gondolnak, Göndör úr mit tett ezzel
szemben?
A dolgok jelenlegi állása sajnos azt mutatja, hogy igaz lehet
az a városszerte terjedõ információ, hogy Göndör úr – ígéretével
szemben – nem védte meg kórházunkat. Pedig számos kormánypárti képviselõ eredményesen
küzdött városa vagy megyéje
kórházáért. Ezzel szemben Göndör úr még abba is belemenne,
hogy még a jelenleg beígért 360
aktív ágyból is adjon át a kórházunk vezetése más kórházaknak
ágyakat. Ezek után joggal vetõdik
fel a kérdés: azért lobbizott hónapokon át, hogy még rosszabb legyen a kanizsai embereknek? Milyen ember az, aki a kanizsaiak
szemébe azt ígéri, hogy megtesz
mindent az ágyak növeléséért,
közben pedig hátba szúrja õket?
Õ is eljöhetett volna, és elmondhatta volna a véleményét Önöknek, hogy miért is lesz olyan jó
dolog a betegnek a féléves várólista a kórházi dolgozóknak pedig

az újabb több száz munkanélküli,
de õ nem jött el! Mint gondolnak,
velem ellentétben õ miért nem
jött el, és fejtette ki a gondolatait?
Azért, mert õ ezt nem tartotta
fontosnak, helyesbítek Önöket
nem tartja fontosnak! Göndör
urat úgy tûnik nem érdeklik a súlyos következmények, a hosszú
várólisták, a több mint kétszáz elbocsátás elõtt álló kórházi dolgozó jövõbeni sorsa. Számára ez
nem fontos, mivel õt azonnal fogadják bármely magánkórházban,
hiszen õ meg tudja fizetni. Hogy
mi lesz Önökkel, azaz mi lesz velünk, Nagykanizsaiakkal az már
más kérdés. Õt nem érdekli.De
abban mégis biztosak lehetünk,
hogy 2010 tavaszán Göndör úr ismét a mi szavazatainkért fog könyörögni.
Bizony az is felvetõdik, joggal, hogy hogyan jutottunk ide?
Csak úgy maguktól alakultak így
a dolgok? Ez valami sorsszerû
átok, amit el kell viselnünk. Magától ment így tönkre az ország?
Vagy mégis van ennek felelõse?
Azt hiszem nem járunk messze
az igazságtól, ha kimondjuk: a
mostani helyzet nem valami fátum, valami sorsszerû, elkerülhetetlen természetfeletti csapásnak
a következménye, hanem ez bizony a jelenlegi kormány szorgos
munkájának az eredménye. Annak, hogy hübelebalázsként hozzá nem értve, teljesen alkalmatlanul, végiggondolatlanul, a mi bõrünkre kísérletezget. És még
büszke is erre!
(folytatás a 4. oldalon)
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Kanizsa – Városháza

(Folytatás a 3. oldalról)
Az a kormány büszke erre,
amelynek már egy szavát sem lehet elhinni.
Emlékeznek az ígéretekre?
Nem lesz gázáremelés, nem lesz
tandíj, nem lesz adóemelés, sõt öt
éves adócsökkentési program is
létezett még a választások elõtt,
és végül, de nem utolsó sorban:
nem lesz fizetõs az egészségügy,
nem lesz se ágydíj, se gyógyszerfelírási díj, se vizitdíj. Az a kormány, amely a fenti ígéreteket
tette, most azt kéri tõlünk, hogy
törõdjünk bele, mert majd késõbb
valamikor jobb lesz. Hát nem
lesz jobb! És nem is törõdünk bele. Nem lesz jobb, mert ennek a
kormánynak egyetlen szavát sem
lehet már elhinni. És nem törõdünk bele, mert ha beletörõdnénk, azzal lemondanánk arról,
hogy megvédjük azt, amink van.
Ezért vagyunk most itt! Azért,
hogy megvédjük a kórházunkat!
Mert ha ezt elveszik tõlünk, akkor ezt már sosem fogjuk viszszakapni. Nekünk kell megvédeni, ami a miénk. A kormány nem
fogja megvédeni helyettünk. Sõt.
Határozott szándéka, hogy elvegye tõlünk. Mert ha megvalósul
a kormány kíméletlen és ésszerûtlen ágyszám-csökkentése, ne
legyenek kétségeink, a kórház
már nem lesz az, ami régen. Azt
mondom, küldjünk egy határozott üzenetet a kormányzatnak.
Egyetlen határozott üzenetet. El
a kezekkel a kórházunktól! Mert
ez a kórház a mienk. És megvédjük, történjék bármi. És ha nem
hallják meg a szavunkat, akkor
legközelebb Budapestre megyünk. Ott fogunk tüntetni a kórházunk dolgozóival együtt a minisztérium elõtt, mi nagykanizsaiak is! Ha kell, majd onnan is
tovább megyünk! Mindaddig,
míg meg nem hallják és meg
nem értik, a nagykanizsaiak nem
nyugszanak bele kórházuk megcsonkításába! Ha kell, szelíden
mondjuk, ha kell, minden kormányzati propagandánál hangosabban. És ha kell lassan mondjuk majd el, hogy Göndör István,
Molnár Lajos és Gyurcsány Ferenc is megértse. El a ke-zek-kel
a ka-ni-zsa-i kór-ház-tól! El a
kezekkel, mert nem ezt ígérték.
Nem errõl volt szó.
Horváth Attila

Körzetközponti fórumra került sor a Vasemberház dísztermében. Közigazgatási szempontból negyven település tartozik Nagykanizsához. A szakemberek, élükön dr. Kelemen
Marcell jegyzõvel évrõl-évre beszámolót tartanak a települések
polgármestereinek, jegyzõinek.
A Városi Gyámhivatal tevékenységérõl Dr. Nemesné Dr.
Nagy Gabriella hivatalvezetõ elmondta: 2006-ban az elõzõ évekhez képest, mintegy háromezer
esettel nõtt a forgalmuk, így több
mint tizenhatezer ügyirat keletkezett. A jelentõs növekedés megterhelõ volt a gyámhivatal munkatársai számára. Megjegyezte, jól
mûködik az a kapcsolatrendszer,
amit a gyermekvédelem terén az
elmúlt években kiépítettek. Négy
év alatt megkétszerezõdött az építéshatósági osztályhoz beérkezõ
kérelmek száma. Az ügyek egyre
bonyolultabbak és összetettebbek.
Ezt már Szamosi Gábor, az építéshatóság osztályvezetõje mondta. Hozzátette, az illetékességi területen elfogadható az építési fegyelem, az építtetõk többsége jog-
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Központi karcsúsítás,
növekvõ ügyszám

Végeztek a referensek
A Zala Megyei Cigányok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete és Letenye Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának konzorciuma egy új típusú közösségi
szolgáltatási rendszert indított be
Nagykanizsa és Letenye vonzáskörzetében. A Kistérségi roma
közösségfejlesztõ referensek képzése és foglalkoztatása Dél-Zalában elnevezésû program március
végén fejezõdik be. Zárókonferenciáját csütörtökön tartották a
Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Házban. Ünnepi megnyitójában
Cseresnyés Péter alpolgármester

örömét fejezte ki, hiszen a Ghandi program nemcsak tizenöt fiatalt juttatott munkához, hanem a
több mint nyolcvan településen
végzett felmérések révén az ott
élõ elesettebb embereken is segíthetnek. A megszerzett tudást, tapasztalatot más feladatok ellátásában is hasznosíthatják majd.
Dalnoki József a ZM CÉKE elnöke megnyitó szavaiban kiemelte,
a projektbe bevont fiatal roma
munkanélküliek 550 órás közösségfejlesztõ képzés után egy-egy
alközpontba kihelyezve, a vonzáskörzet településeinek és az ott

a köztisztviselõk létszámleépítése, azonban úgy véli, csakis a
feladatokhoz igazodva lehet
meghatározni a szükséges, vagy
éppen a minimális dolgozói létszámot. A feladatok megnövekedése miatt az építéshatóságok
több munkatársra lenne szükség.
Beszélt az elektronikus közigazgatás bevezetése kapcsán
kialakult anomáliákról is. Mint
kifejtette, senki nem mérte fel,
vajon az ügyfeleknek szükségük
van-e az e-közigazgatásra, miközben már eddig is több millió
forintot öltek a rendszerbe.
Végül dr. Kelemen Marcell
megköszönte a munkatársak önkormányzati választások során
végzett munkáját.
Horváth Attila
élõ hátrányos helyzetû roma lakosság problémáira kívántak
megoldást nyújtani. A referensek
elkészítették a vizsgált települések szociális térképet, amely segítséget ad a cigányságot érintõ
problémák áttekintésében. Napmint nap tapasztalják akár az
egészségügy, a lakhatás, vagy az
oktatás területén, hogy a felzárkózásuk nem olyan mértékben halad, mint ahogyan kellene. Szirmai István a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Roma Integrációs Fõosztályának fõosztályvezetõ helyettese azzal kezdte elõadását, hogy az 1021-es számú
kormányhatározat, mely a roma
integrációt hivatott elõsegíteni,
tavaly decemberben hatályát
vesztette. Végsõ összegzéssel
még nem rendelkeznek. A szándék és az akarat megvan a folytatáshoz, az úgynevezett Roma Integrációs Évtized Program veszi
át a szerepét. A stratégiai keretdokumentum mintegy tíz évre elõre
próbálja meghatározni más Közép-Kelet-európai
országokkal
együtt, hogy mit lehet tenni a hátrányos helyzetû rétegek, köztük a
romák gazdasági, társadalmi, szociális integrációjának érdekében.
Bakonyi Erzsébet

Tenyérelemzés
Kovács Enikõ lélekgyógyász
és sorselemzõ a véletlen kapcsán
ismerkedett meg a tenyérelemzéssel. Lassan húsz éve, hogy folyamatosan hallgatja a táltos tanokat. Sokan merítettek erõt abból, amit hallottak tõle. Tenyerük
vizsgálata során rávilágított arra,
kiben, hol lakozik a rejtett erõforrás. Véleménye szerint a jövõbe
látás legõsibb módszere a kézrõl
való olvasás. Sokan alig tartják
hihetõnek, hogy vannak olyan tudományok, amelyek feltárják az
emberi lélek dimenzióit, és képesek fényt deríteni a jövõre. Ezeknek az embereknek azt tanácsol-

ja, szenteljenek némi idõt a tenyérelemzés, a numerológia,
asztrológia és a tarot tanulmányozására. A kézelemzés leginkább
hagyományokra és megfigyelésekre támaszkodik. Indiából indult el, és a legtöbb ókori népnél
meghonosodott. Ha ismerjük sorsunk buktatóit, szabad akarattal
módosíthatunk rajta.
A kézelemzéskor mindkét kezet
vizsgálni kell. S hogy mi olvasható ki a tenyérbõl? Nos, egy tükörkép látható benne rólunk és kiderül belõle, mi vezérel bennünket
az életben. Az ész, a szív, vagy az
ösztöneink. Megtudhatjuk, milye-
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Kinek a mágia, kinek a valóság:

Állják a sarat

követõ magatartást tanúsít. Megnövelték a helyszíni ellenõrzések
számát, sõt, a jövõben átfogó ellenõrzéseket végeznek. Az osztályvezetõ beszámolt egy, az építéshatóság munkáját nagy mértékben érintõ változásról is. Egy tavalyi kormányrendelet értelmében megszûnik a zalakarosi építéshatóság. A fürdõváros és a hozzá tartozó nyolc település építéshatósági feladatait július elsejétõl
szintén Nagykanizsán látják el.
Ezt követõen Deák Tamás, az
Okmányiroda vezetõje számolt
be a tavaly végzett munkáról. Elmondta, az elmúlt év elsõsorban
a választások éve volt, de emellett a napi feladatokat is végezniük kellett, különösen az ügyfélkapu rótt rájuk nagy terhet.
Dr. Kelemen Marcell hozzátette, állandóan napirenden van
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III.21.–IV.19. Kos

nek a kapcsolataink, mik testünk,
lelkünk gyenge pontjai, miben vagyunk a legjobbak, és mely területen fokozhatjuk az erõnket. Az
avatott szemnek kirajzolódnak a
közeljövõ eseményei, de nagy segítséget nyújthat egy továbbtanuló fiatal irányultságának megállapításában is. A tenyérelemzés
nemcsak a sors megismerése céljából hasznos és érdekes, segítséget nyújt az önmegismeréshez.
Ha magunkat nem ismerjük, addig másokat sem tudunk megismerni, megérteni.
B.E.

A csillagok állása váratlan gondokat jelez. Családjában és szûk baráti körében
feszültség, félreértés keletkezhet. Ne
bonyolódjon éles vitákba, inkább hallgassa meg mások véleményét is.

IV.20.–V.20. Bika
Ha a tanulás gondolata motoszkál a fejében, ne habozzon, döntsön. Érdemes felnõtt fejjel is belevágni. Vigyen újdonságot
a kapcsolatába, hogy partnere még jobban
kedvelje.

V.21.–VI.21. Ikrek
Javulhatnak a közeljövõben emberi kapcsolatai, és eredményesen kamatoztathatja tehetségét. Érzelmi életében némi
tétovázás tapasztalható, de hamar kiheveri, ha megosztja barátaival a gondját.

VI.22.–VII.22. Rák
Legyen türelmesebb a családjával. Számtalan feladatot halmozott fel magának, itt az
ideje, hogy belevágjon a megoldásokba.
Ne habozzon! Meglátja, a türelem rózsát
terem.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
A heti konstellációk váratlan fordulatot
hoznak. A család elismerése oly erõket szabadít fel önben, hogy fátylat boríthat a
múltra, és erõs ambícióval indulhat munkát
keresni. Ennek a társa is nagyon fog örülni.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Ezen a héten ingerültebb lesz a szokásosnál. A csillagok állása szerint azonban jó irányba terelheti sorsát. Ha elhatároz valamit, ne engedjen, fáradozása
meghozza a várt eredményt.

IX.23.–X.22. Mérleg
Meggyõzõ erejét használja ki az elhelyezkedésnél. Könnyebben talál munkát,
ha határozottan felsorolja mindazt, amihez ért. Ha nem akar magányosan élni,
feleljen meg a kihívásoknak.

X.23.–XI.22. Skorpió
Jóindulattal forduljon környezetéhez, s
meglátja, könnyebben rendezõdnek
ügyes-bajos dolgai. Egy hétvégi kirándulás megteszi hatását, felkelti egy közeli ismerõse szunnyadó érdeklõdését.

IX.23.–XII.21. Nyilas
Egyen sok gyümölcsöt és vitamint,
hogy elég ereje legyen e hétre. Legyen
bátrabb és kitartóbb. Új ismerõsök megjelenésére is számíthat, de nem muszáj a
régieket elengednie.

XII.22.–I.20. Bak
Indulatos választ adhat a héten bizonyos
kérdésekre, de ne legyen kedvetlen emiatt, hiszen mindennek a Mars az oka.
Legyintsen rá! A hét végére tervezzen izgalmas, titkos találkát, erre fordítsa erõit.

I.21.–II.19. Vízöntõ
A héten csõdöt mond alkalmazkodóképessége. Ha nem tud szabadságra menni, a hétvégén mindenképp lazítson.
Kedvezõ alkalma nyílik ismerkedésre,
és fontos döntésre szánhatja rá magát.

II.20.–III.20. Halak
Ezekben a napokban új tervek, elképzelések megvalósításán fáradozzon. Ha
vízközelben tölt el némi idõt, könnyebben
jön a megoldás. Érzelmileg is alkalmas
lesz arra, hogy ússzon a szerelemben.
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Városi ünnepi program
2007. március 14-1
15.
Március 14.
Halis István Városi Könyvtár
14.00 Forradalom és szabadságharc 1848-49 krónikája városunkban – dokumentum-kiállítás.. Megnyitja: Czupi Gyula igazgató. Megtekinthetõ: április 15-éig
Kossuth Lajos tér
15.00 Koszorúzási ünnepség Kossuth Lajos szobránál.
Közremûködnek: a Zrínyi Miklós Általános Iskola diákjai.
15.25 Tisztelgés a temetõben lévõ honvédsíroknál
Március 15.
Deák Ferenc tér
9.00
Ünnepi
térzene
az
Olajbányász
Fúvószenekar
közremûködésével
9.15 Ünnepélyes zászlófelvonás
9.30 Koszorúzás a '48-as honvéd gyalogezred emlékmûvénél
Ifjúsági és Civil Ház nagyterme
10.00 Ünnepi mûsor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
hõseinek emlékére. Köszöntõt mond: Marton István polgármester
Szerepelnek: a Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
tanulói. A mûsort szerkesztette és rendezte: Varga Zoltán
Képzõmûvészetek Háza (Kiskastély)
16.00 Ünnepi táncház – magyar táncok és verbunkok.
Közremûködik: a Kanizsa Táncegyüttes
Sugár út 13. (Deák Ferenc emléktáblája)
18.00 Fáklyás emlékezõ séta. Útvonal: Erzsébet tér – Aradi vértanúk emlékmûve – Zrínyi M. u. – Deák tér
Ifjúsági és Civil Ház nagyterme
19.00 Fellegi Ádám Liszt-díjas zongoramûvész estje Beethowen, Liszt Ferenc, Bartók Béla és Kodály Zoltán mûveibõl

Kisebbségi önkormányzati választás
A területi és országos kisebbségi önkormányzati választásokról. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Országos Választási Bizottság
578/2006. (XII. 5.) OVB számú határozatával kitûzte a területi és országos kisebbségi önkormányzati képviselõk általános választását.
A választás idõpontja 2007. március 4. (vasárnap).
A választáson választó és választható, aki mûködõ települési kisebbségi önkormányzat tagja (elektor), Nagykanizsán a Horvát és
Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai. A választójoggal rendelkezõk köre a területi és országos kisebbségi önkormányzati választáson szûkebb a települési kisebbségi választásokon választójoggal
rendelkezõknél.
A 2006. október 1-jei települési kisebbségi önkormányzati választáson a kisebbségi választói jegyzéken szereplõk rendelkeztek választójoggal. A területi és országos kisebbségi önkormányzati választáson
csak a települési kisebbségi önkormányzati képviselõk (önkormányzatonként 5 fõ), mint elektorok gyakorolhatják a törvényben biztosított
választójogot.
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
Szavazni a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) I. emeleti tárgyalótermében lehet.
Az elektor csak azon a településen szavazhat, ahol a települési kisebbségi önkormányzat tagja. A cigány és horvát elektorok mind a
területi, mind az országos kisebbségi önkormányzati választáson
egy listára szavazhatnak.
A szavazás lebonyolításában közremûködõ Helyi Választási Bizottság tagjai és póttagjai: Tagok: Dr. Ördög Ferenc – elnök, Gulyás
Ferenc – elnök-helyettes, Dr. Baumgartner Imre. Póttagok: Dr. Hári
Tibor , Dr. Nemes Pál,
Dr. Kelemen Marcell, jegyzõ, a Helyi Választási Iroda Vezetõje
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Képviselõi fogadóórák
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától
17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/204-0865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bene Csaba, a 2. sz. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától 19 óráig a kenyárgyári PERGO lottózóban (Kinizsi u. 95. ).
Bicsák Miklós az I. számú választókerület (Garai, Ûrhajós, Hársfa, Ifjúság utca
lakói) önkormányzati képviselõje 2007. március 7-én, szerdán 16 órától 17.30 óráig
fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzõgyártó irodában.Aznap 18
órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát
a palini új Általános Iskolában.
Bizzer András a 4.vk. önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2007. március
2-án, pénteken 17 órakor a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.
Dr. Kolonics Bálint a 11. sz. választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart 2007. március 6-án 17 órakor Nagykanizsa, Vásár u. 17. sz. alatt a
Sissy Cukrászdában.
Marton István, Nagykanizsa megyei jogú város polgármestere március 7én, szerdán, Cseresnyés Péter alpolgármester március 14-én, szerdán, dr. Kelemen Marcell jegyzõ március 21-én, szerdán 8.30-12 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.).
A fogadóórán tisztelettel várják a város lakosságát, észrevételeiket, javaslataikat.
Tóth Nándor, a 14. sz. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 18,00 órától a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban.

Pedagógus díszoklevelek
Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedõ munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben
részesülõ pedagógusokat.
Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként továbbítanunk kell a képzõ
intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára jogosult
nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató
életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi
Díszoklevél másolata) az aranydiploma – várományosoktól a munkakönyvük
másolatát is.
A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges adatlap a Polgármesteri
Hivatal Mûvelõdési és Sportosztálya (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet
8. sz.) átvehetõ.
Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élõ nyugdíjas pedagógusokat, akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2007. március 10-ig
juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és
Sportosztálya (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8. sz.), hogy továbbíthassuk a képzõ intézményekhez.

Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket.) 29. §. (6) bekezdése
alapján értesítem az érintetteket, hogy a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõségnél a Nagykanizsa és környéke (Déli régió) szennyvízelvezetését és szennyvíztisztítását biztosító
vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélyezése tárgyában eljárás indult.
A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi
tájékoztatást adom.
A tervezett létesítmény/tevékenység rövid ismertetése:
Nagykanizsa város Miklósfa városrészén, valamint Liszó és Surd községekben az érintett önkormányzatok gravitációs szennyvízcsatornákat és nyomóvezetékeket kívánnak kiépíteni. Az összegyûjtött szennyvíz kezelése és tisztítása
korszerûsítésre kerülõ nagykanizsai szennyvíztisztító telepen fog történni.
A hatásterület határai/vélelmezhetõ határai: Nagykanizsa város, Liszó és
Surd községek kül- és belterületei.
Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe Felügyelõségünknél az alábbi
helyen és idõpontokban tekinthetnek be:
Szombathely, Vörösmarty u. 2. II. emelet, 211. szoba
Hétfõ: 8-12, szerda: 8-12, 14-16, csütörtök 8-12
Sinka András, osztályvezetõ
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Fazekasmûhely készül
a Zsigmondyban
Hamarosan átadják a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István
Szakképzõ Iskola kerámia- és fazekasmûhelyét, amit a volt Petõfi-iskola alagsorában alakítanak ki. Az új komplexum európai mércével
mérve, méreteiben és technikai felszereltségében is rendkívüli lesz.
Horváth Henrietta Szilvia projektvezetõ elmondta, Nagykanizsa
önkormányzata, valamint a csáktornyai Graditeljska Skola Cakovec
közösen nyújtott be pályázatot a

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Kisprojekt Alaphoz az
Együttmûködés és innováció a szakképzésben címû programra, amelytõl mintegy 36,6 millió forintot

Fotó: Horváth Attila

9.qxd

Márciustól foroghat a korong

nyertek – errõl egyébként korábban
lapunk is beszámolt. A projekt lényege, hogy a két intézmény a saját
szakterületén elért eredményeket, a
megszerzett tapasztalatokat átadja a
másik partner részére és fokozza az
együttmûködést a két közeli régió
oktatási szakemberei között. Míg a
kanizsai intézményben a megújuló
energiahasznosítással kapcsolatos
képzés „nívós”, addig a csáktornyai
iskola a fazekasság terén értek el
szép eredményeket. A támogatás tehát lényegében a két középiskola
együttmûködésének bõvítését célozza, amelynek leglátványosabb része
a megújuló energetikai demonstrációs eszközök tervezése, szerelése
és mûködtetése, illetve a Zsigmndy
kerámia és fazekasmûhelyének kialakítás. Ez utóbbi beruházás immár
a végéhez közeledik.
A projektvezetõ elmondta, hogy
a legmagasabb követelményeket is
kielégítõ mûhelyt a volt Petõfi-iskola alagsorában alakítják ki. A jövõben keramikus-, vagy fazekasképzéssel is szeretnének foglalkozni, az azonban még nem eldöntött,
hogy melyik stúdium indulhat Kanizsán. A különbség a képzési szintekbõl adódik, ugyanis míg az

utóbbi csak egy szakképzés, addig
az elõbbi már technikusi végzettséget ad, s komoly mûvészeti felkészültséget igényel az oktatóktól is.
Egyelõre a fazekasképzés irányában indulnak el, ehhez készül a
nagyméretû, mintegy száznegyven
négyzetméteres fazekasmûhely. Az
épületben két mûterem, egy égetõhelyiség, egy mázazó, valamint
egy máztároló is helyet kap. Egyszerre tíz-tizenöt fõ tud majd dolgozni a mûteremben az elektromos
és a lábbal hajtott korongokon.
Várhatóan március közepére sikerül teljesen berendezni a mûhelyt,
ám addig is egy agyagos-szakkör
indul a napokban a szakképzõ iskola Hunyadi utcai fõépületében.
A késõbbiekben természetesen
OKJ-s képzésre és felnõtteknek
szervezett tanfolyamra is sort
kerítenek. Egyelõre azonban elsõ
lépésként a város iskoláinak tanulóival szeretnék megismertetni az
agyagozás, a fazekasság rejtelmeit.
A projekt folyamán a csáktornyai iskola keramikusmûvészképzésének oktatói, diákjai is ellátogatnak a kanizsai mûhelybe.

zi, jó a gyermeknek, ha ilyen légkörben fejlõdik. Arra is van példa,
hogy több intézményt is kipróbálnak, azonban a gyermek problémás, s végül hozzánk hozzák, egyfajta csodaváró attitûddel, hátha
tudunk valamit kezdeni a nebulóval. Csodákra természetesen mi
sem vagyunk képesek, de ha a diák
közremûködõ, akkor tudunk elérni
sikereket, mint ahogy már volt is
példa nem egyre az elmúlt években,
amikor a nehezen kezelhetõ gyermekekbõl kezes bárányok lettek…
Sziva Attila azt mondja, hoszszas utánajárást követõen döntöttek a piarista iskola mellett, több
oktatási intézményben is igyekez-

tek tapasztalatot gyûjteni. A legpozitívabbat azonban itt szerezték, s gyermekük, Szántó Rajmund már második osztályba jár.
– Sok szempont alapján döntöttünk a piaristák mellett – meséli
Sziva Attila. – A legfontosabb
azonban az volt számunkra, hogy a
gyermeknek ne csak ismereteket,
hanem erkölcsi tartást is adjanak a
pedagógusok. Az is jó, hogy itt, iskolán belül lehet továbbtanulni,
ugyanis gimnázium is mûködik. De
nagyon fontos volt az a fajta szemlélet is, ahogy a gyermekkel bánnak, a tanítás nem valamiféle pedáns, roppant szigorú körülmények között, hanem inkább családi-

Horváth Attila

Nem papnevelde
és nem apácazárda
Szeretetteljes légkörben,
de szilárd értékrend menetén nevelnek
Amióta újra megnyitotta kapuit
a Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon, rendkívül dinamikusan fejlõdik. Az elmúlt
években megtörtént az 1948-as államosítás során elvett épületek
visszaadása, miközben egyre többen választják gyermekük oktatásához, neveléséhez a katolikus intézményt. A szülõk többsége az oktatás magas színvonala, a következetes, szilárd értékrend mentén folyó nevelés reményében íratja ide
gyermekét. 1992-ben dr. Jelenits
István piarista tartományfõnök alapította újra az intézményt. A piarista iskola egy felhagyott bölcsõde
épületében született újjá, az általános iskola elsõ osztálya tizenhat fõs
volt. Ma már a Sugár út 11-13-ban,
az egykori épületegyüttesben mûködik. Az azóta egyre népszerûbbé
váló intézményben tapasztalható
következetes, ám ezzel együtt mégis megengedõ nevelõi szemlélet-

módot jól példázza a következõ, az
iskola honlapjáról vett idézet:
Iskolánk keresztény, római katolikus iskola. Nem papnevelde és
nem apácazárda. Reményeink szerint azért az Úristen néha majd
megörvendeztet bennünket egy-egy
szerzetesi vagy papi hivatással is.
Diákjaink az érettségit követõen a
legkülönfélébb egyetemeken és fõiskolákon tanulnak tovább. De.
Minden diákunkat szeretnénk mozgásba hozni az Istennel való személyes kapcsolat terén.
– Úgy gondolom, annak, hogy
valaki hozzánk íratja a gyermekét,
több oka is lehetséges – mondja
Dornbach Borbála igazgatóhelyettes. – Tapasztalataink szerint a leggyakoribb ok, hogy a szülõ értékrendje azonos a miénkkel, ebben az
esetben tudunk a legjobban együttmûködni. Aztán az is elõfordul,
hogy a szülõ nem velünk azonos értékrend szerint él, ám mégis úgy ér-
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A Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztálya sikerrel szerepelt a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett pályázaton. Az összeget
a Halis István Városi Könyvtárban helyet kapó Ifjúsági Tanácsadó és Pályaválasztási Iroda, illetve az Ady utcai Városi Diákiroda fejlesztésére, valamint
megbízási szerzõdéssel egy ifjúságsegítõ munkatárs foglalkoztatására használják fel. A pályázati
idõszak januártól július végéig
tart, ez idõ alatt kell az összeg
felhasználásáról elszámolni. A
szinte üres Városi Diákirodának,
ahol a pedagógusok és szabadidõ
szervezõk közül sokan társadalmi munkában dolgoznak, van

Gondod van?
A Városi Diákiroda címe:
Nagykanizsa, Ady utca 1.
Telefon: 06/30/326-1862
Problémád
megoldásában
Baliné Zalavári Ágota ifjúságsegítõ koordinátor és Sebestyén Nikoletta ifjúsági referens
áll segítségedre.

as, már-már baráti hangulatban
folyik. A gyerekeknek ez nagy segítség, hiszen könnyebben beilleszkednek a közösségbe.
Magyar Zoltán két gyermeke, Nikolett és Ádám is a piaristáknál tanul. Az édesapa azt mondja, az ismerõsöktõl, barátoktól hallomás útján szerzett jó tapasztalatok a késõbbiekben a valóságban is megerõsítést nyertek, nem véletlen tehát,
hogy mindkét gyermek ide jár. Számos tanórán kívüli foglalkozáson
csiszolhatják képességeiket, nem
beszélve azokról a közösségi programokról, közös kirándulásokról,
szentmisékrõl, amelyek kifejezetten
arra irányulnak, hogy a gyermekek
megtanuljanak közösségben, a többiekhez alkalmazkodva élni.
Március Zita kisfia, Deák
Dominik most második osztályban tanul. Õ egy másik iskolában
szerzett kedvezõtlen tapasztalatok után hozta ide gyermekét.
– Az elsõ osztályt egy másik iskolában kezdtük, ott azonban nem
a legjobb tapasztalatokat szereztem, ezután döntöttem úgy, hogy
Dominik itt folytatja tanulmányait
– idézi fel Március Zita. – Az elõzõ
iskola sem lelki, sem oktatási szempontból nem adott annyit, mint ez.
Dominik számítástechnika tagoza-
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A fiatalok bajaiban segítenek

Új lehetõségek a városi diákirodában
ugyan költségvetése, de ez csak
a közüzemi számlákra és néhány
rendezvény
megszervezésére
elegendõ. A diákirodában a tervek szerint kialakítanak egy beszélgetõ-sarkot szõnyeggel, párnákkal, lesz Filmklub, TV, DVD
lejátszó, számítógép, videokamera és irodabútorok. Jól jön a
pénz az utazási költségekre, ifjúsági találkozók, továbbképzések
szervezésére. A pályázat céljai
közt szerepelt még az egészségmegõrzés is! Ezért drogprevenciós elõadássorozat indul a
könyvtárban, emellett az Ady úti
irodában is szeretnének védõnõket, kortárs-segítõket alkalmazni, és interaktív felvilágosító sorozatot tartani.
– Minden városnak meg volt
adva a lehetõség, hogy kialakíthat egy ifjúsági irodát, illetve egy
hozzá kapcsolódó információs
pontot. A két irodának együtt kell
mûködni. A pályázat lényeges
eleme még az információáramlás

biztosítása. Fontos, ha bejön hozzánk egy fiatal, mindenrõl kapjon
tájékoztatást – ad felvilágosítást
Szmodics Józsefné a Mûvelõdési
és Sportiroda vezetõje.
– Hány éves korukig fogadják
a fiatalokat, és miben tudnak segíteni?
– Nemcsak középiskolásokat
várunk, harminc éves korig mindenki bejöhet hozzánk. Ha munkába álláshoz segítségre van
szüksége, vagy még diák, és nem
tudja eltartani magát, netán albérletet keres, esetleg korábban
abba hagyta a tanulást, és folytatni szeretné azt. De igényelhetik
pszichológus segítségét is a fiatalok. Nekünk rendelkeznünk kell
minden ehhez szükséges információval. Hogy meg tudjuk valósítani, a két irodának együtt kell mûködni, és segítenünk kell egymás
munkáját.
– Egy nem iskolai közösségbe
tartozó fiatal milyen problémával
jelentkezhet?

tos osztályba járt, a legnagyobb
problémát pedig az okozta, hogy a
számítástechnikán kívül semmi
mással nem foglalkoztak. Az nagyon ment, de a többi tantárgy, a
magyar, a matematika nagyon háttérbe szorult, holott szerintem ezek
a tantárgyak lettek volna fontosabbak, számítógépezni úgyis megtanulnak maguktól a mai gyerekek.
Sajnos, azt is tapasztaltam, hogy a
tanárnõk gyakran kivételeztek
egyes gyerekekkel, szerencsére itt
ilyesmit nem tapasztaltam.
Pogányné Falka Krisztina úgy
látja, a piarista iskolában folyó nevelõmunka jó hatással van gyermeke, a harmadikos Pogány Sára
személyiségére. Mint mondja, a
kislány nagyon mozgékony, s a
szakemberek azt tanácsolták, hogy
jobb lenne, ha a gyermek alacsony
létszámú osztályba járna. Az iskola
ilyen szempontból kifejezetten
megfelelt a célnak, hiszen itt huszon-egynéhány fõs létszámokkal
dolgoznak. Pogányné úgy látja,
markánsan érzékelhetõ a kislányon
a változás, sokkal lelkiismeretesebb, nyugodtabb, szorgalmasabb.
Ráadásul a gyermek azóta közelebb került Istenhez is, rendszeresen jár szentmisére, s ami igazán
pozitív, szívesen teszi ezt.

Fullérné Gellén Gabriella kisleánya, Fullér Kitti most elsõs, s
az õ tapasztalatai is –már ami a
szeptemberi iskolakezdés óta eltelt
fél évet illeti – nagyon pozitívak.
– Az óvónõ tanácsára írattuk
ide a gyermekünket – magyarázza.
– Õ mondta, hogy Kittinek elég jó
a kézügyessége, s biztosan tovább
tudják fejleszteni itt. Jár rajz-szakkörre, ahol kiemelten foglalkoznak
vele. Kitti nagyon elégedett a tanító nénivel is, aki nagyon aranyos.
Szerintem a kislány sem bánta
meg, hogy idehoztuk…
Magyar Jánosné kislánya, Magyar Borbála már negyedik osztályba jár. Neki is csak pozitív tapasztalatai vannak az oktatási intézménnyel kapcsolatban, igaz, õk
nem ismerõsök tanácsai alapján,
hanem hitbéli meggyõzõdésbõl
hozták ide gyermeküket. Borbála
amúgy nem is ment volna máshova, a bemutató óra után egyáltalán
nem akart másik iskolába járni.
Apropó, bemutató óra, az iskolában folyó oktató-nevelõ munkába minden érdeklõdõ bepillantást
nyerhet március nyolcadikán
(csütörtökön), a második és a
harmadik tanórákon.

– Például ha lakásgondjai vannak, segítünk neki albérletet találni, vagy akár abban is tanácsot adunk, hogyan juthatna hozzá élete elsõ lakásához. De ha netán folytatni szeretné a tanulmányait, vagy rájött arra, hogy
szakmát kellene váltania, mert
nem tud elhelyezkedni a régivel,
abban segítünk.
– Sokan még nem tudnak errõl
a lehetõségrõl.
– Valóban, pedig tíz éve mûködik. Még ’98-ban indult egy pályázat alapján a Városi Diákönkormányzat Irodája a régi Úttörõház épületében, ahol elsõsorban diákjoggal foglalkoztak. Jelenleg a Mûvelõdési és Sportosztály fogja össze az iskolák szabadidõ szervezõit és a diákönkormányzat munkáját segítõ tanárait, akik szintén aktívan részt
vesznek a Városi Diákiroda
munkájában Rengeteg gyerek
küzd drogproblémával a városban. Sokan vannak abban a stádiumban, hogy kezelésre kell járniuk. Elindult egy kezdeményezés annak érdekében, hogy ne
kelljen a gyerekeket Zalaegerszegre utaztatni – folytatja az
osztályvezetõ. Ezzel kapcsolatban továbbra is az a véleményünk, hogy a legnagyobb hangsúlyt a megelõzésre kell helyezni. A Vasember Kupa, a Város
Napja, a Gyermeknap, és az
egyéb nagy rendezvényekbe mindig becsempészünk valamilyen
egészségmegõrzõ
programot.
Volt elõadás középiskolásoknak
az AIDS-rõl, a különbözõ nemi
betegségekrõl, ahol nem csak
felnõtt elõadókkal találkoztak,
hiszen mûködik egy kortárs-segítõ hálózat is Nagykanizsán. Ezek
a középiskolások a védõnõi hálózathoz tartoznak, a védõnõk képezik ki õket, és a gyerekek saját
maguk adják át társaiknak a tudnivalókat. Egy középiskolás, egy
kamasz, jobban hallgat a korosztályához tartozó véleményére,
mint a felnõttére. Ha a saját kortársától hallja mit nem szabad,
miért nem szabad, milyen következménye lesz, azt sokkal könynyebben elfogadja, mintha egy
felnõtt állna elõtte.

Horváth Attila

Bakonyi Erzsébet
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Kinek jó a Prometheus-b
beruházás?

Termálprogram

Hogyan
tovább?

Az intézmények keveset tudnak spórolni az új rendszerre

Az ismert megszorítások kétségessé tehetik a kanizsai termálprogram gyors megvalósulását.
Marton István polgármester információi szerint a következõ években csak a már meglévõ beruházások fejlesztésére jut uniós forrás.
Az elõzõ önkormányzati ciklus
utolsó közgyûlésén ellenszavazat
nélkül határoztak úgy, Nagykanizsán zöldmezõs beruházásként
épüljön meg a városi termálfürdõ. A beruházás a tervek szerint
mintegy két-, két és félmilliárd
forintba kerülne. A hatástanulmány elkészítésével az Aquaprofit Zrt.-t bízták meg.
Akkor a beruházás lehetséges
helyszíneként szóba került a volt
lõtér, a Csónakázó-tó, Miklósfa,
Kiskanizsa, valamint a jelenlegi
uszoda környezete. A szakemberek szerint a végleges helyszín kiválasztásakor az egyik legfontosabb szempont, hogy az adott terület már az önkormányzat birtokában legyen, illetve lehessen tovább bõvíteni a komplexumot.
Közben felmerült újabb lehetséges helyszínként Palin, ahol az autópálya-lehajtóhoz közel épülhetne
meg a fürdõ. Itt adott a terület,
amely az önkormányzat tulajdonában van. Igaz, kút itt még nincs, de
a döntéshozók úgy vélik, ha lefúrnának (ismerve a térség termálkincs-adottságait), biztosan jó minõségû vízre bukkannának.
Egyelõre mindez csak álom,
Marton István polgármester szerint túl sok pénzre nem számíthatunk az EU-tól. Érdeklõdésünkre
elmondta: úgy tudja, hogy a
2007-tõl 2013-ig terjedõ idõszakban a nyugat-dunántúli régió három megyéjének, Gyõr-MosonSopronnak, Vasnak és Zalának
csupán húszmilliárd forint jut termálprojektekre, s fontos hangsúlyozni, hogy ez az összeg hét évre elosztva kalkulálandó, ráadásul
elsõsorban a már meglévõ komplexumok fejlesztésére, bõvítésére
fordítható. A polgármester szerint
így sajnos elképzelhetõ, hogy az
elképzelt termálfürdõbõl majd
csak egy medencére telik majd.
H.A.

2005. májusától üzemelteti a
Prometheus Rt. (jelenleg Dalkia
Zrt.) harminc intézmény fûtési
rendszerét. A beruházás az elmúlt
évek legnagyobb közéleti-politikai
viharát kavarta, ugyanis vitatható
körülmények között került sor a kivitelezõ kiválasztására. A beruházás
hívei akkoriban a modernizáció révén évi huszonöt százalékos energiaköltség megtakarításával kecsegtettek, a valóság azonban más – jó,
ha ennek a harmadát eléri.
Mint arra olvasóink is bizonyára
emlékeznek, a beruházás azért került kereszttûzbe, mert a pályázó
cégekkel a gazdasági és városüzemeltetési bizottság által létrehozott
ad hoc bizottság folytatta a tárgyalásokat. Mint késõbb kiderült, szabálytalanul. Ez az ad hoc bizottság
késõbb váratlanul bíráló bizottsággá lépett elõ, és az önkormányzat
közbeszerzési bizottságának megkerülésével választotta ki a pályázat nyertesét. A 2,5 milliárd forintos megbízást a budapesti székhelyû Prometheus Rt. nyerte el.
A helyi közbeszerzési bizottság
azonban csak egy hónappal késõbb tárgyalta az ügyet – igaz, ez
a testület is a fõvárosi cég ajánlatát tartotta a legjobbnak. A viták
hatására a megyei közigazgatási
hivatal törvényességi észrevételt
tett a pályázat során elkövetett
szabálytalanságok miatt, ám új
eljárás lefolytatására nem kötelezte az önkormányzatot.
Idõközben politikai támadások
kereszttüzébe került a Litter Nándor
és Röst János alkotta szocialistaszabad demokrata városvezetés. A
felelõsség tisztázása érdekében az
ellenzékben
lévõ
jobboldali
képviselõk már hetekkel ezelõtt
kezdeményezték az ügy kivizsgálását, míg végül hét szocialista városatya is támogatta egy rendkívüli
közgyûlés összehívását. Ezen azonban az akkori MSZP frakció többsége nemmel szavazott a fegyelmi
eljárás megindítására, és azt is elvetették, hogy új közbeszerzési eljárás
induljon a kivitelezõ kiválasztására.
Litter Nándor akkori polgármester azt mondta, az új, energiatakarékos rendszernek köszönhetõen ezután évente húsz-huszonöt
százalékkal kevesebbet kell a fûtésre fordítania az önkormányzatnak, így hosszú távon megtérül a

Fotó: Horváth Attila

9.qxd

Tömbösített gázkazánok.
Szabadulásra vár a hordóba zárt Prometheus szellem?

beruházás költsége, amelynek során felújították, modernizálták az
intézmények fûtési rendszerét.
Igaz, az is elõfordult, hogy az
alig három éve beépített új kazánt
sem kímélték és kidobták. De errõl biztosan többet tudnának
mondani az intézményvezetõk.
Nos, azóta a Pénzügyi Bizottság
kérésére készült egy kimutatás az
intézmények
hõszolgáltatásával
kapcsolatban. Ebbõl az derül ki,
hogy valamennyi intézmény esetében átlagosan 7-9 százaléknyi megtakarítás realizálódott. Ez – valljuk
be – nem túl sok. Annak fényében
meg különösen nem, hogy a szerzõdésben meghatározott hõmennyiség
egységárát a szolgáltató által kiszámlázott hõmennyiség árához képest húsz százalékkal magasabb
összegre kalkulálták. Persze, azt
sem szabad elfelejteni, hogy közben a hõszolgáltatás általános forgalmi adójának mértéke is változott. Tizenöt százalékról húsz százalékra emelkedett. A 2005-2006os fûtési idényre 61 415 000 forint
a megtakarítások együttes összege,
a 2005. májusa és 2006. áprilisa között eltelt idõszakra a beruházás törlesztésére, valamint az üzemeltetési, karbantartási költségekre azonban összesen 119 446 804 forintot
fizetett ki az önkormányzat.
De térjünk vissza az intézményenkénti kimutatásra. Az Ingatlankezelési Intézmény által készített
elemzés érdekes számokat tartalmaz, a harminc intézményben a jelenlegi és az elõzõ rendszer gázfelhasználása a 2005/2006-os és a
2004/2005-ös fûtési idényt össze-

vetve meglehetõsen nagy szórást
mutat, mínusz tizenhét százalékos
megtakarítástól negyvenegy százalékig terjed a skála, ami több, mint
meghökkentõ. A mínusz tizenhét
százalékos megtakarítás a palini iskolában született, a Batthyány Gimnázium „B” épületében mínusz kilenc százalékot spóroltak a rendszerrel, ami természetesen többletfogyatást jelez. A csúcs, a negyvenegy százalékos valós megtakarítás a
Rozgonyi Iskola tornatermét vizsgálva született, a kiskanizsai iskolában pedig 27 százalékos megtakarítást mértek a szakemberek. Az intézmények többsége azonban mindössze 1-10 százaléknyit tudott spórolni a vizsgált idõszakban az új
rendszerrel, a kicserélt kazánokkal.
Papíron. Az általunk megkérdezett
intézményvezetõk ugyanis egyöntetûen állítják, nem hogy spórolás
nincs, de a havi gázszámla a többszörösére nõtt a korábbihoz képest.
A régi kazánok sorsát firtató kérdésünk nyomán az derült ki, hogy
azokat egy tételben szerették volna
értékesíteni. Noha többször is meghirdették, így senki nem akarta
megvenni azokat. Végül ócskavas
lett belõlük.
A Pénzügyi Bizottság az elmúlt
napokban napirendre tûzte a kérdést. Többek között bekérték az
önkormányzat és a Prometheus
között létrejött szerzõdést, hogy
választ kapjanak kérdéseikre,
amelyek az eredmények, illetve
eredménytelenségek láttán merültek fel a grémium tagjaiban.
Horváth Attila
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Hogy mindenki jól járjon
Az önkormányzati cégeket
is szeretnék bevonni a kártyarendszerbe
Tavaly szeptemberben adta ki
az elsõ Kanizsa Kártyát a gyártást
és a kártyarendszer mûködtetését
magára vállaló vállalkozás, ám
azóta mindössze háromszáz darab
fogyott a különbözõ kedvezményekre feljogosító plasztik lapocskából. Vlasics Tamás ügyvezetõ úgy véli, sokat lendítene a
projekten, ha az önkormányzati
cégek is jelentõs kedvezményt
nyújtanának szolgáltatásaikból a
kártya birtokosának.
– Úgy érzem, mi minden, az
elõzõ ciklus polgármesterével
megkötött szerzõdésben foglalt
feltételt teljesítettünk, azonban az
önkormányzat részérõl tett akkori
ígéretekbõl már lényegesen kevesebb valósult meg – mondta lapunknak Vlasics Tamás, a Kanizsa Kártya Bt. tulajdonosa. – Az
önkormányzat annak idején olyan
vállalásokat tett, hogy saját cége-

ik is részt vesznek a kártyarendszerben, valamint támogatást
nyújtanak a kártya önkormányzati médiumokban történõ népszerûsítéséhez is. Ez azonban eddig
még nem történt meg.
A kártyarendszerben jelenleg
nyolcvankét
magánvállalkozás
kínálja szolgáltatásait kisebb-nagyobb kedvezménnyel a kártyatulajdonosok részére. Vlasics Tamás azt mondja, mindenképpen
üdvös lenne, ha például az uszodabérletek, a színház-, vagy a
parkoló bérletek árából kedvezményt biztosítana az önkormányzat. Cserébe az önkormányzat bevételeinek kiesésének részleges
pótlására egyfajta kompenzációs
összeget is felajánlanának a bevételbõl, a teljes árú, kétezerötszáz
forintos kártya árából például
minden eladott darab után háromszáz forintot.

128 milliárdon osztozhatunk
A Magyar Közgazdasági Társaság helyi csoportjának vendége
volt Bajnai Gordon, fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos. A
Pannon Egyetemen tartott elõadásán a szakember kijelentette, 2007.
és 2013. között nyolcezer milliárd
forint uniós forrásra számíthatunk.
Elöljáróban leszögezte, a kormány fejlesztéspolitikája két átfogó cél köré épül, az egyik a foglalkoztatás-bõvítés, ami azonban
nem munkahely-teremtést jelent,
hanem a foglalkoztathatóság
megteremtését, a másik pedig a
fenntartható növekedés megteremtése, azaz annak elérése, hogy
a GDP az uniós átlag felett nõjön,
legalább két százalékkal. Bajnai
hangsúlyozta, ezért csak olyan
programokat szabad elindítani,
amelyek képesek lesznek önmagukat fenntartani, s nem növelik
tovább a költségvetés kiadásait.
A 2007. és 2013. között érkezõ
uniós forrásokról elmondta, mintegy 6875 milliárd forint érkezik
hazánkba, s ezen kívül még várhatóan 1300 milliárd jut vidékfejlesztésre. A társadalmi megújulás
operatív program keretében 933
milliárd forint, a társadalmi infrastruktúra operatív programban

pedig 539 milliárd áll rendelkezésre. A környezet és energia
operatív programból 1053 milliárdot kapunk, míg az államreformra negyven milliárd jut.
99 milliárd forintból tervezik
az e-közigazgatás fejlesztését és
megújítását, a hét régió 1620 milliárdot kap a helyi fejlesztésekre.
A gazdasági fejlesztés operatív
programból 674 milliárdot szánnak a magyar mikro- kis- és középvállalkozások fejlesztésére. A
közlekedésfejlesztésre 1721 milliárd forintot költenek, ebbõl ötszázmilliárd forintot a vasúthálózat fejlesztésére fordítanak, de jut
a logisztikára, a vízi közlekedésre
és a nagyvárosi közlekedés feltételeinek javítására is.
A tervek szerint a nyugat-dunántúli régióba 128 milliárd jut
infrastruktúrára. Bajnai szólt
Nagykanizsa lehetõségeirõl is.
Városunk várhatóan városrehabilitációra, a helyi és helyközi
közlekedési infrastruktúra fejlesztésére, valamint a környezetvédelmi programokra, szennyvízhálózat kiépítésére és modernizálására hívhat le forrásokat.
Horváth Attila

Fotó: Horváth Attila
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Tizennyolcra lapot húztak

– Az önkormányzati cégektõl
átlagosan húsz-huszonöt százalékos kedvezményt remélünk, ami
nem olyan óriási mondjuk, ahhoz
képest, hogy a kaposvári mûvelõdési központ negyven százalékot
biztosít a belépõjegyek árából,
vagy hogy a zalaegerszegi termálfürdõbe szintén magas, ötven
százalékos kedvezménnyel mehet
be a Zalaegerszeg Kártya tulajdonosa – veszi át a szót Farkas
Tibor, Vlasics Tamás munkatársa.
A kérdés már csak az, hogy
mindezért cserébe mit kapnak a
cégek?
– A programban résztvevõ vállalkozásokat hirdetjük a Kanizsa
Dél-Zalai Hetilapban, a Kanizsa
TV-ben, a Kanizsa Képújságon és
falfelületeken – mondja Farkas Tibor. – Mi magunkra vállaltuk a
kártya elõállításának és az abban
részt vevõ cégek reklámjának valamennyi költségét, azonban fontos,
hogy az önkormányzat is vállaljon
valamennyit a kártyarendszer
fenntartásából úgy, hogy az általa

mûködtetett cégek nyújtsanak kedvezményeket. Szerintem ezt nem
szabad bevételkiesésként felfogni,
mert a kedvezmény megtérül azzal,
hogy a Kanizsa Kártya révén nõ a
látogatók száma. Mindemellett úgy
érzem, hogy a kártya erõsíti a Kanizsához kötõdés gondolatát is.
Vlasics Tamás végül kérdésünkre elmondta, ha mégsem
száll be az önkormányzat a mûködtetésbe, akkor sem szûnik
meg a Kanizsa Kártya, hanem
megpróbálnak a városon kívüli
cégeket is bevonni.
Cseresnyés Péter alpolgármester érdeklõdésünkre elmondta: az
önkormányzat vállalásáról további egyeztetéseket tart szükségesnek, mert úgy véli, fontos, hogy
az önkormányzati vállalkozások
által nyújtott kedvezményekbõl
adódó bevételkiesés ne érintse
hátrányosan az adott cégek költségvetését, hiszen közös adóforintjainkról van szó.
Horváth Attila
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Liszói járat Halis István halálára emlékeztek
Három korosztály, több mint
negyven érdeklõdõ hallgatta meg
Kardos Ferenc irodalmi estjét a
liszói Mûvelõdési Házban. A költõt már õsszel hívták könyvbemutatóra, elfoglaltsága miatt
azonban csak most tudott eleget
tenni a felkérésnek. A verseskötetei is mind elfogytak, de nem
hagyta cserben vendéglátóit. Így,
hagyományos könyvbemutató helyett egy vegyes tartalmú estet
szervezett. A versválogatás során
olyan témát választott, ami közös
egy liszói és egy volt iharosberényi lakosban: a bejárást.
Hiszen a bejárók életét élték a
liszóiak is, hol szekéren, hol kocsival, gyalogosan, vagy éppen
busszal, míg Kardos Ferenc jobbára ez utóbbival utazott be a városba. A beavató verses esten magyarázó szöveggel kiegészítve a
falusi életrõl és a bejárással kapcsolatos élményekrõl kapott képet a hallgatóság. Helytörténeti
témájú mondájával és versével
Liszói Fa Ede egészítette ki a
programot. Befejezésül Fenyvesi
Attila barátjával néhány népdalt
és megzenésített verset is elénekelt a szerzõ.
B.E.

Szabadi
fordítás
A közelmúltban elõadás keretében mutatta be Budapesten, a
Revital Alapítvány központjában
Divaldo Pereira Franco brazíl médium, A szellemek könyve címû
mûvet. A spiritiszta filozófia alapmûvének tekinthetõ kötetet Allan
Kardec brazíl szerzõ írta százötven
évvel ezelõtt. A Brazíl Spiritiszta
Szövetség kiadásában megjelent
könyvet a kanizsai Szabadi Tibor
J. mûfordító eszperantóból fordította magyarra. Az eszperantó és a
magyar nyelvû összehasonlítást a
tanokat jól ismerõ Szofinetti Benkõ
Éva végezte el. A szakemberek
szerint a jól sikerült mûvet az
1920-as években fordították le elõször magyar nyelvre franciából.
Szabadi Tibor a brazíl médiumot
régóta ismeri személyesen, hiszen
két könyvét már lefordította.
B.E.

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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A Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban mutatta be Alku címû
szólólemezét Szarka Gyula a
Ghymes együttes vezetõje. A pódiumon Varga Bori, Nagy Szabolcs,
Füri Anna valamint a Komáromi
Jókai Színház két mûvésze: Holocsy Katalin és Mokos Attila gondoskodott a fergeteges hangulatról.
A Ghymes együttestõl az elmúlt húsz év alatt megszokhattuk
idõutazásaikat, a Kelet-Európai
népzenétõl a világzenéig bezárólag. Ma a reneszánsz világába
csöppenhettünk.
– Mi inspirálta, hogy ebbõl az
idõszakból merítsen?
– Ez egy régi vágyam, szinte
már mániám a reneszánsz –
mondja Szarka Gyula. – Mindig
is szerettem a XVI-XVII. század
zenei világát. Találtam archaikus
magyar nyelvû szerelmes leveleket, amelyeknek nem csak nagyon
szép a nyelvezetük, hanem mûvészi értéket is hordoznak. A levelek

Halis István halálának 80. évfordulójára emlékeztek a róla elnevezett városi könyvtárban. Délelõtt a
Rozgonyi iskola tanulói a Történetmesélõ Halis címû emlékmûsorban
a könyvtár névadójának írásaiból,
és az õrá emlékezõ dokumentumokból olvastak fel részleteket. A
gyerekek részt vettek az akkori történetek, diákcsínyek elmesélésében
és eljátszásában. Délután a könyvtár munkatársai a Halis család tagjaival, koszorút helyeztek el sírján
a városi köztemetõben.
B.E.

Alku bordal elõtt
közé illesztettünk be olyan dalokat, megzenésített Balassi Bálint
és Csokonay verseket, amelyek illenek ehhez a hangulathoz.
– Úgy tûnik az együttes állandó mozgásban van, együtt és külön-külön, egyaránt. Lemezfelvételek, filmzenék, koncertek,
egyéb pódium mûsorok. Nem fárasztó ez a tempó?
– Az élet hozza magával ezeket
a dolgokat. Nagyon szeretünk
együtt is koncertezni, de van aki a
zenénkben filmzenét lát, beépíti
különbözõ színházi produkciókba.
Mi mindenre nyitottak vagyunk és
azt gondoljuk, ha ez beleilleszkedik a zenei világunkba és abba
amit az egész világról gondolunk,
akkor ezt mi szívesen csináljuk.
Nagyon sok rétû a Ghymes együttes munkája, ami most már erõsíti
az összetartozásunkat.

– Lemezeladás terén is sikeresa
zenekar. Több, mint tíz CD jelent
már meg, ezek között van jó néhány arany és platina lemez. Melyek a további tervek?
– A Messzerepülõ lemezünk
most õsszel jelent meg, és már
platina. Ennek a lemeznek az
anyagával turnézunk most. A
napokban jelenik meg szóló lemezem, amin Petõfi és Csokonay
a bordalait keltem életre. Ez is régi vágyam, nem csak azért mert
Magyar országon a borkultúra nagyon értékes dolog. Úgy gondolom, ha ez költõinket is megihlette, akkor mi miért nem énekelhetnénk, népszerûsíthetnénk ezeket a
dalokat. Év vége felé pedig
megjelenik egy karácsonyi albumunk. Van munkánk bõven.
Czene Csaba

Cserhátis bál Szeszélyes Balaton
A múlt héten került sor a szülõknevelõk báljára a Cserháti Sándor
Gépészeti és Informatikai Szakközépiskolában. A bál bevétele az intézmény nyelvi alapítványát gyarapítja, amely a tanulók nyelvvizsgaköltségének mérsékléséhez járul
hozzá. A bálra több mint száz szülõ
jött el, s jelen volt Marton István
polgármester is. A programon a
Szan-Dia Fittness Center tagjai és
az iskola tanulói léptek fel. A tombola fõdíjaként egyhetes tunéziai
utat sorsoltak ki, de más értékes
ajándékok is gazdára találtak.
H.A.

Szeszélyes Balaton címmel,
Vönöczky András a Pécsi Tudomány Egyetem fõiskolai adjunktusának fotókiállítása nyílt meg
a Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium
és Közgazdasági Szakközépiskola Galériájában. A megjelenteket Szermek Zoltán intézményigazgató köszöntötte. A rendezvényen hangulatos mûsorral
szolgált Miksó Péter versmondó,
valamint a Farkas Ferenc Zeneés Aranymetszés Mûvészeti Iskola Zalaszentbalázsi Kihelyezett Tagozatának Furulyaegyüttese Németh Renáta tanár
vezetésével. A két õselem, a víz

és a tûz egymás mellettiségét
ábrázoló képeket Hommonay
Szabolcs a gimnázium nyugalmazott tanára ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe. A képek látványát és esztétikumát méltató
beszédében kitért arra is, hogy a
nád magas kálcium tartalma miatt nincs még egy olyan színû
tûz, mint amikor a nád ég. A sajátos színvilágot bemutató fotókat március 5-ig tekinthetik meg
az érdeklõdõk.
B.E.
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Tizenkilenc magyar intézet mûködik világszerte, de Ázsiában az
egyetlen ilyen intézmény az
1978-ban Delhiben alapított Magyar Kulturális Intézet, melynek
igazgatójával, Lázár Imrével a kanizsai vonatkozású magyar-indiai
kapcsolatokról beszélgettünk.
– Egyik legfontosabb feladatunk, hogy ápoljuk mindazoknak
az emlékét, akik elhozták Indiába
Magyarország üzenetét. E tekintetben Sass Brunner Erzsébet és
leánya Brunner Erzsébet a legfontosabb személyiségek a magyar-indiai kapcsolatokban. Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy egy korábbi indiai kiküldetésem során megismerhettem Brunner Erzsébetet és életem
legszebb emlékei közé tartoznak
azok az évek, amiket együtt töltöttünk.
– Találkozásukkor Brunner Erzsébet gyakran emlegette szülõvárosát?
– Állandóan Nagykanizsáról
beszélt: azt hiszem, hogy õ soha
nem szakadt el Magyarországtól
és szülõvárosától. Érdekes, hogy
a Brunnerek révén Nagykanizsa
az egyik legismertebb magyar város Indiában! Brunner Erzsébet
– és édesanyja is – nagyon nagy
tiszteletben állt Indiában, hiszen
rengeteg magas kitüntetést kapott. Köztük az indiai alkotóknak
adományozható legmagasabb állami elismerést, a Padma Shri
Díjat, mert õ tényleg a legnagyobb mûvészek között volt és
van a mai napig is. Itt kívánom
megjegyezni, hogy a Magyar Kulturális Intézet nagyon sokat tett a
Brunnerek
megismertetéséért.
Legalább egy tucat kiállítást – ez
vagy életmû-kiállítás vagy tematikus tárlat volt – rendezett a két
festõmûvésznek az intézetben, illetve külsõ helyszíneken. Brunner
Erzsébet 2001-ben távozott el közülünk és a halálának ötödik évfordulóján – május 2-án – egy
szép koszorúzási ünnepséget rendeztünk a Nainital-ban található
sírnál, amelyben Sass Brunner
Erzsébet nyugszik és Brunner Erzsébet hamvait is ott helyzeték el.
Ezen kívül egy emlékkiállítást
szerveztünk az intézetben, ami
tényleg nagyon nagy visszhangot
keltett. A Brunnerek életmûve
ugyanakkor nemcsak indiai és
magyar ügy. Tudnivaló, hogy õk
Japánban is tartózkodtak, gyakorlatilag beutazták a világot. De

Kanizsa – Brunner hagyaték
nagyon érdekes fázisa volt világjárásuknak az itáliai utazásig.
Amikor elhagyták 1929-ben Magyarországot és elbúcsúztak
Nagykanizsától, akkor több mint
egy félévig Olaszországban tartózkodtak. Ennek az utazásnak
gyönyörû szép festményekben láthatjuk az emlékeit. Idén májusban az Olasz Kulturális Intézettel
közösen rendezünk az Itáliában
festett, az indiai gyûjteményekben
található képekbõl egy kiállítást.
– Igazgató úr, megtörtént-e
már a Brunner-gyûjtemény elosztása Indiában?
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Nagykanizsa
a legismertebb város – Indiában
– Nos, a Brunner-hagyaték,
amely legalább kétezer képet
számlál, végrendeletének megfelelõen magyar és indiai múzeumokba, gyûjteményekbe kerül. E
hagyaték egy része már a szülõvárosba, Nagykanizsára került,
egy része pedig most vár hazaszállításra. Az örökség végrehajtását egy – a Brunner Erzsébet
által kiszemelt – kuratórium vagy
bizottság végzi, amelynek magyar, indiai, és más nemzetiségû
tagjai vannak. Ez a bizottság
szétosztotta a képeket, és a Nagykanizsára kerülõ festmények becsomagolva várják a delhi nagykövetségen, hogy hazakerüljenek
Magyarországra. Épp az imént
beszéltem a nagykanizsai önkormányzat egyik munkatársával, és

örömmel hallottam tõle, hogy
idén rendelkezésre áll az a pénzügyi keret, amely biztosítja a képek hazahozatalát. (A város költségvetésében kétmillió forintot
különítettek el erre a célra – a
szerk.) A magyar intézet nagyon
sok munkát végzett amolyan háttér szolgáltatásként ezeknek a nagyon bonyolult ügyeknek a lebonyolításában, és igazán nagyon
örülök, hogy Brunner Erzsébet és
édesanyja – hacsak képein keresztül is –, de hazatér a szülõvárosba, amelytõl voltaképpen soha
nem szakadt el.
– Milyen programok szerepelnek a kulturális intézet idei kínálatában?
– Évente általában négy nagyobb, kiemelkedõ rendezvényt

tart az intézet, januárban zajlott
le egy roma fesztivál, amelyben
zenei programok szerepeltek, kiállítás volt, roma tárgyú filmeket
vetítettünk, elõadás hangzott el a
romák eredetérõl, valamint a Magyarországon élõ romák helyzetérõl. Brunner Erzsébet neve kétszeresen is felmerül az idei év
programjában, a már említett,
olaszokkal közösen rendezendõ
kiállítás kapcsán, másrészt pedig
õsszel a Magyar Földrajzi Múzeummal közösen tervezünk egy
Magyarok Indiában elnevezésû
kiállítást, amelybõl természetesen
nem hiányozhat e két nagyon fontos nagykanizsai mûvész munkásságának felidézése sem.
Gelencsér Gábor

Mikor kerül haza a Brunner hagyaték?
Brunner Erzsébet 2001-ben,
kilencvenegy évesen hunyt el
Újdelhiben, jelentõs mennyiségû festményt hagyva maga
után. Ezernyolcszáz darab kép
alkotja a hagyatékot, amelybõl
hatszázötvenet hagyott szülõvárosára,
Nagykanizsára.
Hogy a festmények mikor kerülhetnek haza, nem tudni,
ugyanis sem a polgármesteri
hivatal mûvelõdési osztálya,
sem Bethlenfalvy Géza, a hagyatékkal foglalkozó Kelet-kutató nem tudott felvilágosítást
adni, hogy most éppen mi is
történik a festményekkel, s mikor érkezhet az anyag Nagykanizsára.

Mint arról korábban már hírt
adtunk: lezárult az Indiában
1950-ben elhunyt Sass-Brunner
Erzsébet és leánya, Brunner Erzsébet hagyatékával kapcsolatos
eljárás, így a városunknak örökül
hagyott festményeket a városba
szállíthatják, s bõvülhet a Kiskastélyban 1997. óta látogatható
tárlat.
Az elõzõ önkormányzat a hatszázötven kép hazaszállításához
szükséges pénzügyi háttér megteremtéséhez az Országgyûlés
kulturális és sajtó bizottságának
segítségét kérte, próbáljon meg
közbenjárni a kormánynál, hogy
az nyújtson segítséget az elõzetes
kalkulációk szerint is több millió

forintos költséggel járó hazaszállításhoz.
Ennek sikertelensége nyomán
az újonan felállt képviselõtestület
kétmillió forintot biztosít erre a
célra. Az elhárított pénzügyi
akadályok ellenére a hazaszállítás
mikéntje még nem ismert. Érdeklõdésünkre ugyanis a polgármesteri hivatal mûvelõdési osztályán
nem tudták pontosan megmondani, hogy az indiai magyar nagykövetségen tárolt festményeket
elõkészítették-e már a nagy útra.
Egyelõre tehát nem tudni, hogy
mikor indulhat haza a szállítmány
Nagykanizsára.
Horváth Attila
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Kanizsa – Ez + Az

2007. március 1.

Az ékszertolvaj,
a lövöldözõ és az orrcsonttörõ
A nagykanizsai Rendõrkapitányságon nyomozást indítottak
ismeretlen tettes ellen lopás bûntett gyanúja miatt. Az elkövetõ a
7-es fõút melletti parkolóból eltulajdonított egy Fiat Ducato kisteherautót, a rajta lévõ tízmázsányi
saválló lemezzel, valamint az autóban lévõ mintegy 170 ezer forint készpénzzel együtt, összesen
mintegy 2 millió forint értékben.
A rendõrség kéri a lakosságot,
amennyiben valakinek tudomása
van a bûncselekmény elkövetésének körülményeirõl, illetve felismeri a jármûvet, értesítse a Nagykanizsai Rendõrkapitányságot a
93/312-190 telefonszámon, vagy
hívja a segélyhívó számot.
A Kórház Baleseti ambulanciájáról jelezték, hogy ellátásra jelentkezett egy nagykanizsai személy, akit elmondása szerint fellöktek az utcán, aminek következtében 8 napon túl gyógyuló
csuklótörést szenvedett.

A Családsegítõ Központból jelezték, ismeretlen tettes az egyik
szobából két pénztárcát is eltulajdonított, amikben összesen hetvenezer forint készpénz volt.
A Rózsa utcából érkezett a bejelentés. Ismeretlenek egy hölgy lakásába hatoltak be, és 6 millió forint
értékben tulajdonítottak el arany ékszereket. Kiderült, az ajtón nem volt
rongálódás, így a lakásba feltehetõen lopott, vagy álkulcs használatával jutottak be az elkövetõk.
Az Alkotmány utca egyik lakóházába kéretõzött be három ismeretlen személy azzal az indokkal,
hogy sertéseket szeretnének vásárolni. Távozásuk után vette észre
a ház tulajdonosa, hogy az egyik
szekrénybõl elloptak tõle százhatvanezer forintot.
A Teleki úton bántalmaztak egy
férfit, aki a bántalmazás következtében orrcsonttörést szenvedett.
A galamboki elágazónál lévõ
benzinkút bejárati ajtajának üvegét

Lángra kapott a kamion
Az elmúlt héten három tûzesethez és négy mûszaki mentéshez
vonultak ki a tûzoltók. Ezen kívül
kaptak egy téves jelzést is. A fékszerkezet meghibásodása miatt a
7-es fõút elkerülõ szakaszán kigyulladt egy nyerges vontató pótkocsijának hátsó futómûve. A tûz
során a futómûrõl leégett a gumiabroncs és károsodott a légrugó. A

helyszínre érkezõ kanizsai tûzoltók „D” sugarakkal, kéziszerszámokkal és két gépjármûfecskendõvel oltották el a tüzet. A gyors beavatkozásnak köszönhetõen a tûz
nem terjedt át a szállított rakományra és személyi sérülés sem
történt.
B.E.

A Hevesi Sándor Általános Iskola bemutató napot szervez a leendõ
elsõ osztályosoknak és családjuknak 2007. március 3-án 9-12 óráig.
A családok megismerkedhetnek az intézmény adottságaival, környezetével, találkozhatnak az iskola vezetõivel és a leendõ elsõs tanítókkal. A színjátszáshoz kedvet érzõ alsós gyermekeink mesejátékkal, néptáncosaink zenével, tánccal, legkisebb sportolóink tornabemutatóval köszöntik az óvodásokat és családtagjaikat. Lesz még
játszóház, számítógépes játék és játékos sportverseny.

Rajzpályázat

ismeretlen tettes betörte, azon át
behatolt az épületbe, és onnan 600
doboz cigarettát tulajdonított el. A
lopási kár kétszázötvenezer forint.
A Zalaegerszegi Mentõállomásról érkezett bejelentés, miszerint
Felsõrajk, Kossuth utcában fakivágást végeztek. A kidöntött egy méter
átmérõjû fa ráesett – a figyelmeztetés ellenére – a lezárt területre kerékpárral behajtó helybeli nõre, aki
a helyszínen belehalt sérüléseibe.
A Bartók Béla utcából jelentették, hogy ismeretlen elkövetõ
maró folyadékkal leöntött egy
parkoló személygépkocsit. A rongálási kár ötvenezer forint.
Az egyik áruházban lopáson értek tetten egy házaspárt, akik huszonkétezer forint értékû illatszert
akartak ellopni. A házaspárt elõállították a Rendõrkapitányságra,
ellenük lopás bûncselekmény elkövetése miatt indult eljárás.
B.E.

51 355

Az elmúlt héten
három ifjú pár
mondta ki a boldogító igent. Öt
családban gyermekáldásnak örülhettek, míg négy temetésre került
sor. Városunk lakossága így 51
355 fõre emelkedett.

Az ORFK – Országos Balesetmegelõzési Bizottság gyermekrajz
pályázatot hirdet három korcsoportban: 3-6, 7-10 és 11-14 éves korosztályok számára. Közlekedésbiztonság gyermekszemmel címmel. Beküldési határidõ: 2007. március
30. A pályamûvek mérete: A/3 vagy
A/4. A pályamûveket az elbírálás
után nem õrizzük meg, és nem küldjük vissza! A pályázatai mûvek hátoldalán, tüntessék fel: a szerzõ nevét,
életkorát, lakcímét és elérhetõségét
(telefon), az óvodáját, iskoláját és
annak pontos címét, valamint a rajztanár nevét. A rajzokat a ZMRFK –
Zala Megyei Balesetmegelõzési Bizottság: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni
út 4. címre kérjük eljuttatni.
A Zala Megyei Balesetmegelõzési
Bizottság által létrehozott bíráló bizottság, korosztályonként az elsõ 5
pályamûvet országos zsúrizésre az
ORFK – Országos Balesetmegelõzési
Bizottság részére megküldi. Az országos bírálat döntése alapján, a legjobb
munkákból kiállítást rendeznek 2007.
áprilisában Budapesten. A kiállítás
helyszínérõl és idõpontjáról az érintettek írásban kapnak tájékoztatást. Az
országos díjazottak értékes jutalomban részesülnek. Fõdíj korosztályonként: 1 darab kerékpár.
Részletes tájékoztatás kérhetõ: a
Zala Megyei Balesetmegelõzési Bizottságnál Horváth László rendõr
fõhadnagytól a 92/311-510 21-25
melléken, illetve a Zalaegerszeg,
Nagykanizsa, Keszthely és Lenti
Városi Rendõrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályain lévõ Városi Balesetmegelõzési Bizottságoktól.

Március 3. (szombat) 15. 00 óra
Március 4. (vasárnap) 9.00 óra

Móricz - Metál Légtechnika
Amatõr Asztalitenisz Verseny
Helyszín: Kiskanizsai

Általános Iskola

Kategóriák: Felnõtt, ifjúsági: (12-16 éves korosztály) és gyermek
Nevezési díj: egyéni 400 Ft/fõ, páros: 300 Ft/fõ,
gyermek kategória: ingyenes!

Szombaton páros, vasárnap egyéni versenyek!
Nevezni lehet: szombaton 14 órától a helyszínen!
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Kanizsa – Városháza

(Folytatás a 3. oldalról)
Az a kormány büszke erre,
amelynek már egy szavát sem lehet elhinni.
Emlékeznek az ígéretekre?
Nem lesz gázáremelés, nem lesz
tandíj, nem lesz adóemelés, sõt öt
éves adócsökkentési program is
létezett még a választások elõtt,
és végül, de nem utolsó sorban:
nem lesz fizetõs az egészségügy,
nem lesz se ágydíj, se gyógyszerfelírási díj, se vizitdíj. Az a kormány, amely a fenti ígéreteket
tette, most azt kéri tõlünk, hogy
törõdjünk bele, mert majd késõbb
valamikor jobb lesz. Hát nem
lesz jobb! És nem is törõdünk bele. Nem lesz jobb, mert ennek a
kormánynak egyetlen szavát sem
lehet már elhinni. És nem törõdünk bele, mert ha beletörõdnénk, azzal lemondanánk arról,
hogy megvédjük azt, amink van.
Ezért vagyunk most itt! Azért,
hogy megvédjük a kórházunkat!
Mert ha ezt elveszik tõlünk, akkor ezt már sosem fogjuk viszszakapni. Nekünk kell megvédeni, ami a miénk. A kormány nem
fogja megvédeni helyettünk. Sõt.
Határozott szándéka, hogy elvegye tõlünk. Mert ha megvalósul
a kormány kíméletlen és ésszerûtlen ágyszám-csökkentése, ne
legyenek kétségeink, a kórház
már nem lesz az, ami régen. Azt
mondom, küldjünk egy határozott üzenetet a kormányzatnak.
Egyetlen határozott üzenetet. El
a kezekkel a kórházunktól! Mert
ez a kórház a mienk. És megvédjük, történjék bármi. És ha nem
hallják meg a szavunkat, akkor
legközelebb Budapestre megyünk. Ott fogunk tüntetni a kórházunk dolgozóival együtt a minisztérium elõtt, mi nagykanizsaiak is! Ha kell, majd onnan is
tovább megyünk! Mindaddig,
míg meg nem hallják és meg
nem értik, a nagykanizsaiak nem
nyugszanak bele kórházuk megcsonkításába! Ha kell, szelíden
mondjuk, ha kell, minden kormányzati propagandánál hangosabban. És ha kell lassan mondjuk majd el, hogy Göndör István,
Molnár Lajos és Gyurcsány Ferenc is megértse. El a ke-zek-kel
a ka-ni-zsa-i kór-ház-tól! El a
kezekkel, mert nem ezt ígérték.
Nem errõl volt szó.
Horváth Attila

Körzetközponti fórumra került sor a Vasemberház dísztermében. Közigazgatási szempontból negyven település tartozik Nagykanizsához. A szakemberek, élükön dr. Kelemen
Marcell jegyzõvel évrõl-évre beszámolót tartanak a települések
polgármestereinek, jegyzõinek.
A Városi Gyámhivatal tevékenységérõl Dr. Nemesné Dr.
Nagy Gabriella hivatalvezetõ elmondta: 2006-ban az elõzõ évekhez képest, mintegy háromezer
esettel nõtt a forgalmuk, így több
mint tizenhatezer ügyirat keletkezett. A jelentõs növekedés megterhelõ volt a gyámhivatal munkatársai számára. Megjegyezte, jól
mûködik az a kapcsolatrendszer,
amit a gyermekvédelem terén az
elmúlt években kiépítettek. Négy
év alatt megkétszerezõdött az építéshatósági osztályhoz beérkezõ
kérelmek száma. Az ügyek egyre
bonyolultabbak és összetettebbek.
Ezt már Szamosi Gábor, az építéshatóság osztályvezetõje mondta. Hozzátette, az illetékességi területen elfogadható az építési fegyelem, az építtetõk többsége jog-

2007. március 1.

Központi karcsúsítás,
növekvõ ügyszám

Végeztek a referensek
A Zala Megyei Cigányok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete és Letenye Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának konzorciuma egy új típusú közösségi
szolgáltatási rendszert indított be
Nagykanizsa és Letenye vonzáskörzetében. A Kistérségi roma
közösségfejlesztõ referensek képzése és foglalkoztatása Dél-Zalában elnevezésû program március
végén fejezõdik be. Zárókonferenciáját csütörtökön tartották a
Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Házban. Ünnepi megnyitójában
Cseresnyés Péter alpolgármester

örömét fejezte ki, hiszen a Ghandi program nemcsak tizenöt fiatalt juttatott munkához, hanem a
több mint nyolcvan településen
végzett felmérések révén az ott
élõ elesettebb embereken is segíthetnek. A megszerzett tudást, tapasztalatot más feladatok ellátásában is hasznosíthatják majd.
Dalnoki József a ZM CÉKE elnöke megnyitó szavaiban kiemelte,
a projektbe bevont fiatal roma
munkanélküliek 550 órás közösségfejlesztõ képzés után egy-egy
alközpontba kihelyezve, a vonzáskörzet településeinek és az ott

a köztisztviselõk létszámleépítése, azonban úgy véli, csakis a
feladatokhoz igazodva lehet
meghatározni a szükséges, vagy
éppen a minimális dolgozói létszámot. A feladatok megnövekedése miatt az építéshatóságok
több munkatársra lenne szükség.
Beszélt az elektronikus közigazgatás bevezetése kapcsán
kialakult anomáliákról is. Mint
kifejtette, senki nem mérte fel,
vajon az ügyfeleknek szükségük
van-e az e-közigazgatásra, miközben már eddig is több millió
forintot öltek a rendszerbe.
Végül dr. Kelemen Marcell
megköszönte a munkatársak önkormányzati választások során
végzett munkáját.
Horváth Attila
élõ hátrányos helyzetû roma lakosság problémáira kívántak
megoldást nyújtani. A referensek
elkészítették a vizsgált települések szociális térképet, amely segítséget ad a cigányságot érintõ
problémák áttekintésében. Napmint nap tapasztalják akár az
egészségügy, a lakhatás, vagy az
oktatás területén, hogy a felzárkózásuk nem olyan mértékben halad, mint ahogyan kellene. Szirmai István a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Roma Integrációs Fõosztályának fõosztályvezetõ helyettese azzal kezdte elõadását, hogy az 1021-es számú
kormányhatározat, mely a roma
integrációt hivatott elõsegíteni,
tavaly decemberben hatályát
vesztette. Végsõ összegzéssel
még nem rendelkeznek. A szándék és az akarat megvan a folytatáshoz, az úgynevezett Roma Integrációs Évtized Program veszi
át a szerepét. A stratégiai keretdokumentum mintegy tíz évre elõre
próbálja meghatározni más Közép-Kelet-európai
országokkal
együtt, hogy mit lehet tenni a hátrányos helyzetû rétegek, köztük a
romák gazdasági, társadalmi, szociális integrációjának érdekében.
Bakonyi Erzsébet

Tenyérelemzés
Kovács Enikõ lélekgyógyász
és sorselemzõ a véletlen kapcsán
ismerkedett meg a tenyérelemzéssel. Lassan húsz éve, hogy folyamatosan hallgatja a táltos tanokat. Sokan merítettek erõt abból, amit hallottak tõle. Tenyerük
vizsgálata során rávilágított arra,
kiben, hol lakozik a rejtett erõforrás. Véleménye szerint a jövõbe
látás legõsibb módszere a kézrõl
való olvasás. Sokan alig tartják
hihetõnek, hogy vannak olyan tudományok, amelyek feltárják az
emberi lélek dimenzióit, és képesek fényt deríteni a jövõre. Ezeknek az embereknek azt tanácsol-

ja, szenteljenek némi idõt a tenyérelemzés, a numerológia,
asztrológia és a tarot tanulmányozására. A kézelemzés leginkább
hagyományokra és megfigyelésekre támaszkodik. Indiából indult el, és a legtöbb ókori népnél
meghonosodott. Ha ismerjük sorsunk buktatóit, szabad akarattal
módosíthatunk rajta.
A kézelemzéskor mindkét kezet
vizsgálni kell. S hogy mi olvasható ki a tenyérbõl? Nos, egy tükörkép látható benne rólunk és kiderül belõle, mi vezérel bennünket
az életben. Az ész, a szív, vagy az
ösztöneink. Megtudhatjuk, milye-
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Horoszkóp

Kinek a mágia, kinek a valóság:

Állják a sarat

követõ magatartást tanúsít. Megnövelték a helyszíni ellenõrzések
számát, sõt, a jövõben átfogó ellenõrzéseket végeznek. Az osztályvezetõ beszámolt egy, az építéshatóság munkáját nagy mértékben érintõ változásról is. Egy tavalyi kormányrendelet értelmében megszûnik a zalakarosi építéshatóság. A fürdõváros és a hozzá tartozó nyolc település építéshatósági feladatait július elsejétõl
szintén Nagykanizsán látják el.
Ezt követõen Deák Tamás, az
Okmányiroda vezetõje számolt
be a tavaly végzett munkáról. Elmondta, az elmúlt év elsõsorban
a választások éve volt, de emellett a napi feladatokat is végezniük kellett, különösen az ügyfélkapu rótt rájuk nagy terhet.
Dr. Kelemen Marcell hozzátette, állandóan napirenden van
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III.21.–IV.19. Kos

nek a kapcsolataink, mik testünk,
lelkünk gyenge pontjai, miben vagyunk a legjobbak, és mely területen fokozhatjuk az erõnket. Az
avatott szemnek kirajzolódnak a
közeljövõ eseményei, de nagy segítséget nyújthat egy továbbtanuló fiatal irányultságának megállapításában is. A tenyérelemzés
nemcsak a sors megismerése céljából hasznos és érdekes, segítséget nyújt az önmegismeréshez.
Ha magunkat nem ismerjük, addig másokat sem tudunk megismerni, megérteni.
B.E.

A csillagok állása váratlan gondokat jelez. Családjában és szûk baráti körében
feszültség, félreértés keletkezhet. Ne
bonyolódjon éles vitákba, inkább hallgassa meg mások véleményét is.

IV.20.–V.20. Bika
Ha a tanulás gondolata motoszkál a fejében, ne habozzon, döntsön. Érdemes felnõtt fejjel is belevágni. Vigyen újdonságot
a kapcsolatába, hogy partnere még jobban
kedvelje.

V.21.–VI.21. Ikrek
Javulhatnak a közeljövõben emberi kapcsolatai, és eredményesen kamatoztathatja tehetségét. Érzelmi életében némi
tétovázás tapasztalható, de hamar kiheveri, ha megosztja barátaival a gondját.

VI.22.–VII.22. Rák
Legyen türelmesebb a családjával. Számtalan feladatot halmozott fel magának, itt az
ideje, hogy belevágjon a megoldásokba.
Ne habozzon! Meglátja, a türelem rózsát
terem.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
A heti konstellációk váratlan fordulatot
hoznak. A család elismerése oly erõket szabadít fel önben, hogy fátylat boríthat a
múltra, és erõs ambícióval indulhat munkát
keresni. Ennek a társa is nagyon fog örülni.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Ezen a héten ingerültebb lesz a szokásosnál. A csillagok állása szerint azonban jó irányba terelheti sorsát. Ha elhatároz valamit, ne engedjen, fáradozása
meghozza a várt eredményt.

IX.23.–X.22. Mérleg
Meggyõzõ erejét használja ki az elhelyezkedésnél. Könnyebben talál munkát,
ha határozottan felsorolja mindazt, amihez ért. Ha nem akar magányosan élni,
feleljen meg a kihívásoknak.

X.23.–XI.22. Skorpió
Jóindulattal forduljon környezetéhez, s
meglátja, könnyebben rendezõdnek
ügyes-bajos dolgai. Egy hétvégi kirándulás megteszi hatását, felkelti egy közeli ismerõse szunnyadó érdeklõdését.

IX.23.–XII.21. Nyilas
Egyen sok gyümölcsöt és vitamint,
hogy elég ereje legyen e hétre. Legyen
bátrabb és kitartóbb. Új ismerõsök megjelenésére is számíthat, de nem muszáj a
régieket elengednie.

XII.22.–I.20. Bak
Indulatos választ adhat a héten bizonyos
kérdésekre, de ne legyen kedvetlen emiatt, hiszen mindennek a Mars az oka.
Legyintsen rá! A hét végére tervezzen izgalmas, titkos találkát, erre fordítsa erõit.

I.21.–II.19. Vízöntõ
A héten csõdöt mond alkalmazkodóképessége. Ha nem tud szabadságra menni, a hétvégén mindenképp lazítson.
Kedvezõ alkalma nyílik ismerkedésre,
és fontos döntésre szánhatja rá magát.

II.20.–III.20. Halak
Ezekben a napokban új tervek, elképzelések megvalósításán fáradozzon. Ha
vízközelben tölt el némi idõt, könnyebben
jön a megoldás. Érzelmileg is alkalmas
lesz arra, hogy ússzon a szerelemben.
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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 + 25 m2-es lakás beépíthetõ
tetõtérrel, pincével, kerttel és garázszsal 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.: 20/5195305 (5984K)
A Zerkowicz udvarban, és a Kinizsi u. 2-ben teremgarázs eladó vagy
bérbeadó. Érd.: 30/901-9013 (5990K)
Nk-án a Tárház utcában családi ház
eladó. Irányár: 7 millió Ft. Tel.:
70/319-7334 (5992K)
Befektetõnek Palinban családi ház
+ építési telek eladó. Érd.: 30/3809778 (6002K)

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)
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.: 70/5039407, 30/639-8825 (5999K)

ÁLLÁS
FABERLIC kozmetikumok értékesítésére munkatársakat keresek 25%
fix jutalékkal. Tel.: 30/976-6646
(6001K)
Nk-i vendéglátó egységbe gyakorlott felszolgáló hölgyet vagy felszolgálót éves állásra felveszünk. Érd.:
30/2948-313 (6003K)

VEGYES

SZOLGÁLTATÁS

170 literes prés újszerû állapotban
eladó. Érd.: 30/448-6072 (5986K)
Eszteregnyei hegyen 500 m2-es,
többszörös aranyérmes, fehér, minõségi
borszõlõ, alatta 4500 m2 akácos erdõ eladó. Ugyanitt Simson-Sfarbe segédmotor eladó. Érd.: 20/268-3373 (6004K)
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok régi dísz- és használati tárgyat,
porcelánt, képet, hölgyet, stb. Érd.:
20/555-3014 (6005K)

Vállalkozók, társaságok teljeskörû
könyvelését, elektronikus bevallását,
valamint magánszemélyek könyvelését nagy gyakorlattal vállaljuk. Könyvelés biztos alapokon. Balaskó Gyöngyi:
20/4500-827,
93/310-154
(5987K)

49 éves magas, jó megjelenésû, jól
szituált férfi keresi társát hasonló korú, ápolt, csinos, egyedülálló hölgy
személyében. Akár hosszú távra is!
Jelige: „Együtt a jövõben”

Szabadhegyen 8 db (1070
m2/db) nem közmûvesített építési
telek (2200 Ft/m2 áron) fizetési
könnyítéssel
eladó.
Érd.:
20/9838-319, 93/319-464 Lipódi
Lászlóné (5996K)

VEGYES

Fuji Finepix S3000 digitális fényképezõgép, 3,2
megapixel felbontású, 6x
optikai zoommal, 4 db ceruzaakkuval, USB kábellel, szoftverrel, memóriakártyával eladó. Ára:
35.000 Ft. Érd.: 30/9932534 (5994K)

Jobb volt
a Pécs
N. Izzó SE – Pécsi KK
22-3
38 (12-2
21)
Nagykanizsa, 100 nézõ.
Izzó SE: Loncaric – Nagy B. 1,
Tompek 2, Bedic 5/1, Varga A. 4,
Ányos 5, Simigh 2/1. Csere:
Dolezsár (kapus), Kovács T. 2,
Senger 1, Bacsi, Újvári, Gál R.
Edzõ: Tóth László.
A hétvégén hazai pályán is bemutatkozott az NB I B-s kézilabda bajnokság tavaszinak nevezett
szakaszában a nagykanizsai legénység, amely a pécsi gárdát fogadta a Zsigmondy-tornacsarnokban. Vérmes reményei nem lehettek a vendéglátóknak, így inkább arról nosztalgiázhattak a
nézõk, hogy bõ egy évtizede az
ilyen párosítás nem ígért volna
rossz mérkõzést – a legfelsõ osztályban. Alapjában véve ez a találkozó sem indult rosszul számunkra, de azt a vendégek rögtön tudatosították, hogy jóval nagyobb koncentrációval kézilabdáznak. Az indulási sebesség
után idõvel magasabb fokozatba
kapcsolva, egyre inkább elhúztak
a kanizsai csapattól.
S ha már a hazai együttesnél
tartunk.
Nem
ítélkezhetünk
ugyan, hiszen a pályán másképp

Állás – Állás – Állás
A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:
vas-, fémszerk. lakatos szakirányú
70 000 – 80 000 Ft
gépbeállító
szakirányú
megegyezés szerint
elektromûszerész
szakirányú
megegyezés szerint
CNC-gépkezelõ
szakirányú
megegyezés szerint
cukrász
szakirányú
megegyezés szerint
SHOP eladó
szakirányú
65 500 – 80 000 Ft
vas-mûszaki cikk eladó szakirányú
65 500 – 80 000 Ft
pincér
szakirányú
72 100 – 75 400 Ft
felszolgáló /német nyelv/
szakirányú
70 000 – 90 000 Ft
gépésztechnikus
szakirányú
80 000 – 110 000 Ft
mélyépítõ technikus
szakirányú
100 000 – 150 000 Ft
vagyonõr
szakirányú
megegyezés szerint
autó értékesítõ
érettségi
megegyezés szerint
információs+pénztáros érettségi
megegyezés szerint
szállodai gondnok /német nyelv/ érettségi
100 000 Ft
külker. ügyintézõ /angol nyelv/ érettségi
megegyezés szerint
logisztikus /angol nyelv/
fõiskola
100 000 – 150 000 Ft
Bõvebb felvilágosítás: Nagykanizsa, Fõ út 24. szám alatt adunk.
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történnek a dolgok, mint ahogy
azt sokszor nézõként kívülrõl
látjuk. A horvát kapus Loncaric
Nagykanizsára
szerzõdésekor
mintha nagyobb tûzzel és hévvel
vetette volna magát az összecsapásokba, s olyan labdákat is fogott, melyeket szinte már a közönség is a középkezdésnél látott. Félreértés ne essék, (példának okáért) nem a leindítások
utáni kiszolgáltatott helyzeteket
kérjük rajta számon, csak van
egy ici-pici hiányérzet a teljesítményével kapcsolatban. Talán
azért tûnhetett fel mindez, mert a
második
félidõre
beálló
Dolezsár többször halászott ki
reménytelennek tûnõ lövéseket a
gólvonalon, bár az is igaz, hogy
a támadójáték vérszegénysége
miatt összességében ezek vajmi
keveset értek.
Így csupán az maradt, hogy
szomorúan konstatáljuk, ismét
nyert az ellenfél, s jöhet a hétvégén a kanizsai csapat számára a
szentendrei
túra,
ami
a
Nagykanizsai Izzó SE jelen helyzetében nem tûnik egy kellemes
kirándulásnak.
A mérkõzés végén Tóth László
így összegzett: Kétszer tizenöt
percnyi elfogadható játékkal nem
lehetett esélyünk sem ilyen mérkõzéseken.
P.L.
Igazán impozáns környezetben,
a közelmúltban átadott szombathelyi sportcsarnokban rendezték a
2007. évi országos egyköteles bajnokságot, melyen a Szan-Dia Fitness Center kötélugró növendéke,
Hárs Gergõ (képünkön) elsõ helyen végzett, vagyis február óta
magyar bajnoknak vallhatja magát.
Gergõ az úgynevezett felnõtt A
kategóriában indult, s a történet
egyedisége, hogy ebben a mezõnyben lányokat még nem gyõzött le fiú, viszont a kanizsai versenyzõ fellépése után ez a megállapítás már csupán valóban múlt
idõben igaz.
– Mennyi munka fekszik ebben
a magyar bajnoki címben?
– Tizenegy esztendeje kezdtem
komolyan sportolni, igaz, akkor
még a tornával kezdtem – elevenítette fel nagy mosollyal a kezdeteket az idén 17 éves Gergõ. –
Aztán körülbelül hét éve váltottam a kötélugrásra, amit azóta is
nagy kedvvel és elhivatottsággal
csinálok.
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Az országos diákolimpián folytatják
A Hevesi Sándor Általános Iskolában rendezték meg a megyei
sakk diákolimpia csapat döntõit.
A gyõztesek június 8-10. közötti
országos döntõben bizonyíthatnak Szombathelyen. Kiemelkedõ
sikert értek el a kanizsai Kõrösi
Iskola diákjai, hiszen a három kategóriában is továbbjutottak.
I-II. korcsoport fiúk: 1.
Nagykanizsa Kõrösi Általános Iskola (Hajas Tamás, Horváth
Ákos, Felde Bence), 2. Zalaegerszeg – Kertvárosi Általános Iskola, 3. Teskánd – Általános Iskola,
4. Lenti – Vörösmarty Általános
Iskola, 5. Zalakaros – Általános
Iskola, 6. Vonyarcvashegy – Általános Iskola, 7. Kehidakustány –
Általános Iskola.
I-II. korcsoport lányok: 1.
Nagykanizsa – Kõrösi Általános
Iskola (Németh Anna, Horváth
Réka, Perger Kitti), 2. Zalaegerszeg – Kertvárosi Általános Iskola, 3. Zalakaros Általános Iskola ,
4. Zalakaros – Általános Iskola.
A hotlversenynél a Berger pontok is azonosak voltak, ezt követte az elsõ táblások eredménye. Itt
a kõrösis Németh Anna száz százalékos eredménye a kanizsaiak
továbbjutását eredményezte.
III-IV. korcsoport fiúk: 1. Zalaegerszeg – Zrínyi Gimnázium

Baloldalon a gyõztes Kõrösis lányok, alulról felfelé
Perger Kitti, Horváth Réka, Németh Anna

(Dávid Gergely, Horváth Máté,
Gombás Gábor, Dávid Bence,
Cserjés Kristóf), 2. Nagykanizsa
– Batthyány Gimnázium, 3. Lenti
– Vörösmarty Általános Iskola, 4.
Tófej – Általános Iskola, 5. Vonyarcvashegy – Általános Iskola,
6. Kehidakustány – Általános Iskola.
III-IV. korcsoport lányok: 1.
Nagykanizsa – Kõrösi Általános
Iskola (Csonka Anna, Gerencsér
Fanni, Varga Zsuzsa), 2. Lenti –
Arany János Általános Iskola, 3.
Nagykanizsa – Hevesi Általános
Iskola, 4. Keszthely – Általános

Iskola, 4. Vonyarcvashegy – Általános Iskola.
V-VI. korcsoport fiúk: 1.
Nagykanizsa – Batthyány Gimnázium (Horváth-Szalai Gábor, Örkényi Róbert, Pölöskei András,
Molnár Regõ), 2. Keszthely –
Vajda János Gimnázium, 3.
Nagykanizsa – Cserháti SZKI.
V-VI. korcsoport fiúk: 1. Zalaegerszeg – Zrínyi Gimnázium
(Ruszin Anna, Vajda Ildikó, Istenes Melinda), 2. Keszthely –
Vajda János Gimnázium.
S

Már magyar bajnok is…
– Olyannyira, hogy ennek most
meg is lett az eredménye. Mióta
indul(hat) felnõtt versenyeken?
– Ez egy érdekes történet, hiszen felnõtt bajnokin már kvalifikáltam magam az akkori kanadai
világbajnokságra, ahol 12. lettem, s az Európai Mesterek Tornáján Dániában is szereztem egy
hatodik helyezést. Ebbõl adódóan
tehát van már rutinom a felnõtt
versenyeken is.
– Ha már a nemzetközi eseményekrõl ejtettünk szót, hogyan
alakul ebbõl a szempontból az
évad?
– Nyáron rendezik Hollandiában a kétköteles csapat Eb-t, s
arra is már javában folyik a felkészülésünk. Az azért lesz speciális, mert demo kategóriában, vagyis show mûsor jellegû bemutatóval indulunk, ezért sem mindegy, hogy mikortól kezdjük a rákészülést.

– További és távolabbi egyéni
célok?
– Az elkövetkezendõ évek világversenyein szeretnék az elsõ
háromba kerülni, további saját
céljaim között pedig a Testnevelési Egyetem szerepel, s ha minden
jól alakul, a fitnesz területén
edzõsködéssel szeretnék foglalkozni.
Gergõ teljesítményérõl még
annyit, hogy a bajnokságon triplázott, ami annyit takar, hogy
egy felugrás alatt a kötelet háromszor pörgette át talapai alatt,
s folyamatosan 205-ig jutott,
ami országos csúcsot is jelentett
a számára. Hogy a kanizsai
eredménysor teljes legyen, a
gyermek korcsoportban Felsõ
Brigitta harmadik, Horvát Barbara negyedik, Sneff Petra tizenkettedik lett, míg Varga Nikolett és Horváth Dóra a tizen-

hatodik és a tizenhetedik helyen
végzett. A serdülõknél Szakáll
Péter kilencedikként, Várszegi
Zsófia pedig tizedikként zárt
Szombathelyen.
A kötélugrókat Vágó Diána és
Vágó Alexandra készítette fel.
Polgár László
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A Magyar Holocaust

Információ:
www.hsmk.hu
Tel.: (93) 311-468
E-mail: nk.hsmk@chello.hu
Jegyárusítás: Halis István
Városi Könyvtár, Kálvin tér 4.
munkanapokon 10-17 óráig

A Magyar Mûveltség Kincsestára Mûvelõdéstörténeti Szabadegyetem és a Nagykanizsai Polgári Egyesület szervezésében a
Medgyaszay-házban került sor a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából A Magyar Holocaust címmel szervezett megemlékezésre.
Elõbb az egyik szervezõ, Rajnai
Miklós köszöntötte a megjelenteket, majd Kóré Péter, a Nagykanizsai Polgári Egyesület elnöke szólt
a jelenlévõkhöz. Németh Ferenc
zenetanár és növendékei, valamint
Horváth István Radnóti-díjas versmondó mûsorát követõen Kiss
László, a szabadegyetem másik
szervezõje nyitotta meg azt a március harmadikáig megtekinthetõ
dokumentum-kiállítást, amely Az
elhallgatott magyar múlt címmel a
szovjet munkatáborok szörnyûségeit hivatott bemutatni. Utalt arra,
orosz történészek szerint nyolcszázhetvenezer magyar rab és hadifogoly élt embertelen körülmények között, megfosztva a szabadulás legkisebb reményétõl is, a
szovjet munkatáborokban.
Ezt követõen Cseresnyés Péter
alpolgármester lépett a mikrofonhoz, s arról beszélt, hogy a kommunizmus okozta fájdalmakat, a
lelki és erkölcsi rombolást sokan
nem értik, és nem is hiszik. Azonban bizonyítékként talán õk is elfogadják a szörnyûségeket túlélõk, Rózsás János, Bodnár Attila,
Takács János, Kovács János és
Pápa János élménybeszámolóit.
– A kétkedõknek itt van bizonyítékként ami elõadóink szájából
hangzik el arról, hogy mit éltek át
azért, mert embertelen kommunisták bosszút akartak állni mindenért
olyanokon, akiket nem tudtak elviselni, akiket ki tudja miért, ellenségnek kiáltottak ki – mondta Cseresnyés Péter. – Mondhatnák sokan, mi haszna van az emlékezésnek, hiszen más világot élünk. Akik
ezt mondják, többségében szeretnék
felejteni a történteket. Talán megvan rá az okuk. Vannak, akik érdektelenségbõl teszik ezt, mások pedig
azért szeretnék elfelejteni, mert
nem tiszta a lelkiismeretük. A zsidó
népnek van egy mondása: „Mondd
el fiaidnak!” Úgy gondolom, súlyos mondat ez, jegyezzük is meg.
Nem szabad bizonyos dolgokat elfelejteni, mert az újabb bûnöket
magukban hordozóknak kedvezünk.
Ha mindent elfelejtünk, akkor az
azt jelenti, hogy nem tanulunk saját
kárunkból. Nem szabad felejtenünk

tehát a fasizmus, de vértestvére, a
kommunizmus bûneit sem. A világ
közvéleménye a fasizmus rémtetteirõl nagyon helyesen kimondta a
megfelelõ ítéletet, s folyamatosan
mindent megtett az emlékezet ébren
tartása érdekében. A kommunizmus
rémtetteirõl azonban – noha az áldozatok száma elérte, sõt, meghaladta a fasizmusét – néha már-már
bocsánatos bûnként azt sugallta
ugyanez a közvélemény, hogy ahol
fát vágnak, ott hullik a forgács is.
Mintha minden szörnyûség, amit a
kommunisták elkövettek, csupán
nemes elvek torzult gyakorlata lett
volna. Vannak ma is olyanok, akik
a gaztettet át akarják nevezni kényszer hatására elkövetett visszaéléssé, a terrort megbékéléssé, és sajnos olyanok is vannak, akik arról
beszélnek, hogy a múltat el kell felejteni. Szabad-e ezen az úton menni? Nem, mert a régi reflexek még
élnek. Azért kell emlékeznünk, mert
fortélyos félelem igazgat. Nem szabad engednünk, hogy ez a fortélyos
félelem betöltse mindennapjainkat,
s gúzsba kösse gondolatainkat.
Ezt követõen a Polgári Kanizsáért Alapítvány helyettes szóvivõje,
Babicsné Bertha Éva bejelentette,
hogy az alapítvány a városban emlékmûvet kíván állítani a kommunizmus áldozatainak, s a helyszín
kiválasztásához március tizenötödikéig várják a lakosság javaslatait,
ötleteit levélben a Polgári Kanizsáért Alapítvány, Nagykanizsa, Liszt
Ferenc út 8/c címre, elektronikus
postán pedig akommunizmusaldozatai@gmail.com postafiókra.
A megemlékezés
programsorában Megyes Melinda, a Hevesi Sándor Általános Iskola
nyolcadik osztályos tanulójának
Országos Tudományos Diákköri
Versenydolgozatból Rózsás János
író, egykori Gulag-rab életét
ismerhették meg a jelenlévõk.
Az esemény zárásaként Rajnai
Miklós vezetésével beszélgetésre
került sor a kor hiteles tanúi, a
túlélõk, Rózsás János, Bodnár
Attila, Takács János, Kovács János és Pápa János részvételével.
Horváth Attila

2007. március 14 - április 11.
Március 14. 19 óra
A FESZTIVÁL
MEGNYITÓJA
Köszöntõt mond: Marton István polgármester
AZ 50 ÉVES BENKÓ
DIXIELAND BAND
KONCERTJE
Helyszín: Ifjúsági és Civil Ház

Budapest
Helyszín: Ifjúsági és Civil Ház

Március 23. 18 óra
TÖRTÉNETI PLAKÁTOK
AZ I. VILÁGHÁBORÚ
IDÕSZAKÁBÓL
Kiállítás a Hadtörténeti Múzeum és a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Plakáttárának anyagából. A kiállítást megnyitja:
Kõfalvi Csilla
Helyszín: Magyar Plakát Ház

Március 31. 19 óra
A PREMIER TÁNCKLUB
GÁLAMÛSORA
Sztárvendég:
OLTER VANDA, a
„Megatánc” ezüst érmese
Közremûködnek a zalaegerszegi Gála Társastánc Klub
táncosai, Kuzma Péter
vezetésével
Helyszín: Ifjúsági és Civil Ház

Március 23. 19 óra
TULMAN GÉZA
ELÕADÓI ESTJE
Közremûködnek: Baráth
Yvette, Borsos Beatrix, Horváth Edit - ének, Krishtop
Pavel - zongora
Helyszín:
Képzõmûvészetek Háza
Március 24. 10 óra
ZALAI GYERMEKEK
MÛVÉSZETI
TALÁLKOZÓJA
(kistérségi bemutató)
Helyszín: Ifjúsági és Civil Ház
Március 25. 19 óra
KONCZ ZSUZSA ÉLETMÛ
KONCERTJE
Közremûködnek:
Závodi Gábor - gitár
Lengyelfi Miklós - basszusgitár, Maróti Zoltán - billentyûsök, Tiba Sándor - dob, ütõhangszerek
Helyszín:
Zsigmondy - Széchenyi
Szakképzõ Iskola
tornacsarnoka
Március 26. 10 és 14 óra
MEKK MESTER
MENYEGZÕJE
mese-musical
Szabad Ötletek Színháza,

Március 26. 19 óra
AZ ADAGIO EGYÜTTES
MÛSORA
Homonnay Zsolt,
Nagy Sándor, Balczó Péter
Helyszín: Ifjúsági és Civil Ház

Április 2. 19 óra
Dallal, tánccal Zalában
A TÜTTÕ JÁNOS
NÓTAKLUB ÉS
A KANIZSA
TÁNCEGYÜTTES
MÛSORA
Helyszín: Ifjúsági és Civil Ház
Április 4. 19 óra
KOVÁCS SZILVIA
MUSICAL ESTJE
Helyszín: Képzõmûvészetek
Háza
Április 10. 19 óra
A KAMERA '67 AMATÕR
FILMSTÚDIÓ 40 ÉVE
ünnepi filmvetítés
Helyszín: Ifjúsági és Civil Ház
Április 11. 18 óra
MEGTALÁLT
VILÁG - EÖRI SZABÓ
ZSOLT FOTÓKIÁLLÍTÁSA
Az 5 éves Nemzeti Színház
elõadásainak színészarcai és
ellesett pillanatai. A kiállítást
megnyitja: Lehota János tanár
Helyszín: Magyar Plakát Ház
Április 11. 19 óra
A KÖLTÉSZET ÜNNEPE
Helyszín:
Képzõmûvészetek Háza

