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TANFOLYAM INDUL
2012.08.28-án 16 órakor
személyautó, motor és segédmotor
kategóriákban
2012.09.03-án 16 órakor
gépkezelõ (targonca, emelõgép,
földmunkagép)
2012.09.05-én 16 órakor
C, D, C+E

Részletfizetés!
Diákkedvezmény!
Ingyenes tankönyv kölcsönzés!

Fotók: Bakonyi Erzsébet
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Szent István erõs országot teremtett, a
mi dolgunk gyarapodó várost létrehozni
A Szent István király napi városi ünnepség a hagyományoknak
megfelelõen a Deák téren, az ünnepélyes zászlófelvonás helyszínén
kezdõdött el a Nagykanizsai Fúvószenekar térzenéjével. A zászlófelvonáson a Kanizsa Lovasklub
Hagyományõrzõ Huszárjai és a
Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága mûködött közre.
ADeák térrõl a Szent István napi ünnepi mûsor helyszínére, az Erzsébet téri Zenepavilonhoz vonultak a résztvevõk, ahol Jerausek István önkormányzati képviselõ szavalatát követõen
Nagykanizsa szülötte, Dr. Járosi Márton, az egykori Gépipari Technikum
volt diákja mondott ünnepi köszöntõt.
Augusztus 20-án nem csupán államalapító királyunk, Szent István emléke elõtt hajtunk fejet. A hagyomány
szerint ez a nap az Új Kenyér ünnepe
is. A város új kenyerére Nyeste Pál

atya, a Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti
Celesztina Óvoda igazgatója, Hella
Ferenc református lelkipásztor és
Deme Dávid evangélikus lelkész mondott áldást, és szentelte meg. Az új kenyeret Cseresnyés Péter polgármester,
országgyûlési képviselõ szegte meg. A
ceremóniát követõen Németh Renáta
egy alkalomhoz illõ dalcsokrot adott
elõ, majd a 40 éve alakult Kanizsa, valamint az utánpótlásként mûködõ Rozmaring Táncegyüttes elõadásában
Szent István ünnepének tiszteletére
magyar néptáncokból készített koreográfiát láthatott az ünneplõ közönség.
Déltõl kulturális mûsorfolyam
kezdõdött el az Erzsébet téren. Fellépett a Nagykanizsai Fúvószenekar,
az Orff Ütõegyüttes, a Bóbita zenekar, Berecz András ének- és mesemondó, Király Viktor és zenekara, a
Rozmaring Táncegyüttes, valamint a
Holdviola zenekar.

Jót tenni, alkotni,
jövõt építeni mindig
lehet és kell…

27.qxd

2012.08.30.

2

8:58

Page 2

Kanizsa – Szent István

(folytatás a címlapról)
Meghatottan állok szülõvárosom nyilvánossága elõtt nemzeti
ünnepünkön. Nagy megtiszteltetés
számomra Polgármester úr felkérése az ünnepi köszöntõ megtartására. Mert bár életutam máshová
vezetett, lélekben mindig is kanizsai maradtam, s ezzel a lelkülettel
szólhatok önök elõtt, Kanizsa
megújult fõterén – kezdte ünnepi
beszédét Dr. Járosi Márton.
A nemzeti ünnep olyan kitüntetett alkalom, amelyen egy ország,
egy nép nemzeti összetartozását
ünnepli. Augusztus 20. államiságunk ünnepe, az a talapzat, amelyen immár több, mit 2000 éve, népünk európaisága kiteljesedett.
Többi nemzeti ünnepünkön, március 15-én, október 23-án, államiságunk helyreállításáért folytatott
hõsi küzdelmeinkre emlékezünk.
Szent István királyunk ünnepe a
biztos történelmi és szellemi-kulturális alap, ahová lélekben mindig
vissza kell térnünk. Fontos, hogy
megértsük, a feladat ma is ugyanaz, mint mindig is volt a történelmünk során. Vagyis, hogy legyen
érvényes tudásunk a minket körülvevõ világról, és legyen bátorságunk, elszántságunk és kitartásunk
azokhoz a tettekhez, amelyek
mindebbõl következnek.
Különösen idõszerû ez most,
amikor az egész nyugati világ,
benne Európa, mély válságban
van. Nem a gazdasági válságra
gondolok elsõsorban. Népünk évszázadokon át harcokban védte
Európát, s tehetségével, szorgalmával gyarapította közös értékeit.
Most az európai kultúra veszélybe
került, s akármilyen kicsinyek vagyunk, újból harcolnunk kell érte.
Fel kell ismernünk, hogy az aktuális gazdasági-politikai történések
csak a hanyatlás felszíni jelenségei. Nekünk nagy királyunkhoz
hasonlóan a lényeget kell felismernünk, errõl kell beszélgetnünk.
Erre jó alkalmat ad, hogy államiságunk alapjait az idén hatályba
lépett alaptörvényünkben megújítottuk. Ennek legalább a bevezetõjét, hitvallásunkat minden honfitársunknak ismernie kell. Azóta
sajnos, már közösen átélhettük ennek szükségességét, korszakos jelentõségét és erejét is. Csak a biztos történelmi alapokhoz való ragaszkodás ad esélyt a megmaradásra, az újrakezdésre.
A hitvallás értelmében mi magyarok elismerjük a szeretet mindenhatóságát hirdetõ keresztény-
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ség nemzetmegtartó szerepét, ígérjük, hogy megõrizzük az elmúlt
évszázad viharaiban részekre szakadt nemzet szellemi és lelki egységét. “Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi
nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence természet
adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk.”
Felelõsséget kell viselnünk utódainkért, védelmeznünk kell az

Kanizsa életét is jelentõsen, és
gyakran elõnytelenül befolyásolták
a történelmi események. A háború
elõtti fellendülést, a MAORT idetelepülésével elkezdõdött modern ipari kultúra fejlõdését a kommunista
diktatúra fékezte, de az iparosítás
ideológiájának és a lakosság tehetségének, tenni akarásának köszönhetõen mégis kiteljesedett. Ennek
eredménye volt a DKG bázisán az
ipari várossá és az iskolavárossá fejlõdés. Ez a pozitív folyamat annak

utánunk jövõ nemzedékek életfeltételeit is. Együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet;
összetartozásunk alapvetõ értékei
a hûség, a hit és a szeretet. A közösség erejének és minden ember
megbecsülésének alapja a munka,
az emberi szellem teljesítménye.
A megvalósításhoz iránymutatást adnak nagy királyunk intelmei
és politikai cselekedetei. István
egész uralkodását a Kárpát-medence egységének a megteremtése,
illetve az ehhez szükséges eszmei
egység alapjának, a kereszténységnek az elterjesztése jellemezte.
Ezért külpolitikájában alapvetõen
békére törekedett a szomszédjaival. Biztosította is a békét a Német-római Birodalommal, s a korszak másik nagyhatalmával, a Bizánci Birodalommal is békés kapcsolatokra törekedett. Nekünk,
mint kis népnek ma is ugyanezt
kell tennünk. Külpolitikánkban
egyensúlyra kell törekednünk,
hogy fennmaradjunk, de ragaszkodni kell nemzeti önazonosságunkhoz. Mi a nemzetek Európájának eszméjét valljuk, ezért munkálkodunk. E nélkül nincs jövõnk.

ellenére ment végbe, hogy a diktatúra idejében a határ menti fekvésbõl,
a kötelezõ ellenségkép-gyártásból
számtalan hátrányos megkülönböztetés érte a várost. Így érkezett el a
város a rendszerváltozáshoz, majd
ennek ránk erõltetett ideológiája révén a privatizációhoz, a város iparának leépüléséhez, amit az Izzó csak
átmenetileg tudott kompenzálni.
Ezért nehéz ma Kanizsán megélni,
optimistának lenni, s ezért kell minden kanizsainak összefogni, hogy a
városvezetéssel együtt kitörjenek
ebbõl a helyzetbõl.
A kitörés újból olyan összefogást
igényel, mint ami a háború borzalmai után jellemezte a kanizsaiakat.
Vegyük sorra, hogy milyen erõforrások állnak rendelkezésre:
A város önbecsülése, értékeinek
számontartása. Hozzáértõ önkéntesek ápolják a kanizsai építészeti
és kulturális értékeket. Ha valaki
végig sétál a városon, láthatja a vagyonleltárt, a sok kis táblát az épületek falán; majd ugyanezt az
Interneten is.
Kanizsa iskolaváros folyamatosan fejlõdik. Az alapoktól a fõiskolai szintig folyik az oktatás. A ha-

gyományos oktatási formák mellett nagykapacitású, a változó igényekhez alkalmazkodni képes korszerû technikai oktatási bázis áll a
város rendelkezésre.
Jelentõs erõforrás a város hagyományos magas szintû kultúrája. Kevés magyar város dicsekedhet
olyan nagyszerû kulturális központtal, mint a Halis István Városi
Könyvtár. Itt nemcsak az építészeti
remekre gondolok, hanem a benne
folyó népmûvelõ munkára, a hazai
viszonyok között óriási olvasótáborra, az intézmény Kanizsán is túlmutató szellemi kisugárzására.
Fontos erõforrás a hagyományos
kanizsai és kiskanizsai „sáska”
munkakultúra és munkaszeretet.
A szülõföld, a szülõváros szeretete is erõforrás. Kanizsa sokak
számára fontos hely, igényelni kell
közremûködésüket. A hajdanvolt
kanizsaiakat be kell kapcsolni a
város életébe. Még jobban meg
kell ismertetni Kanizsát, kultúráját
az ország közvéleményével.
A mai ünnepségnek különös jelentõséget ad, hogy városunk megújult fõterén kerül megrendezésre.
Én jól emlékszem erre a térre,
amely mindig tükre volt a városnak, lenyomata az itt élõk önkéntes
és kényszerített életének egyaránt.
A fõtér mindig szimbólum, a városban élõk közös életérzésének kifejezése. Itt volt hát az ideje megújítani e teret is, kifejezni a város új
életérzését. Az elmúlt évben többször jártam Kanizsán. Tapasztaltam, hogy ezt a fõtér-rekonstrukciót
egy ideig több értetlen kritika érte,
majd ahogyan kiteljesedett, láthatóvá vált, átélhetõvé lett, egyre inkább az összetartozás, a gyarapodás
szimbólumává változik.
E tér 1898-ban kapta az Erzsébet tér nevet. A 20. században piac
funkciója fokozatosan megszûnt, a
század végére dísztérré alakították.
1945 után itt állították fel a szovjet
megszállók „tankos” emlékmûvét,
s a tér cinikusan a Szabadság tér
nevet kapta. Ezt az emlékmûvet,
amelyet 1956-ban a kanizsaiak
csak részben tudtak eltávolítani, a
rendszerváltozás után bontották le,
majd a tér 1991-ben nyerte vissza
az Erzsébet tér nevet.
A tér megújításának célja az
volt, hogy megjelenítse a történel-
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– Kétségtelen, nem esik jól az
embernek, hogy edzettségben kell
lenni – utalt a minapi olimpiára is a
vendég atya. – Amely edzõ nem
akar a saját edzettjébõl olimpikont,
az gazember. Mert az elsõ hely a
cél. Vannak nemzetek és családok,
amelyekben eleve kijelentik, te
nem lehetsz második. Nem azért,

szed rajta, hogy különb. Mitõl? Attól, hogy megküzdött magával, attól, hogy irányt vett az ég felé, attól, hogy tudta, hogy nem csak a
mai nap, hanem a holnapi és a holnaputáni is számít. Így állt be
Szent István is a történelmünkbe.
Állandó jelleggel ezt akarta: légy
jobb, légy kitûnõbb, légy magadnak, nemzetednek, környezetednek, egész közösségednek hasznára. Tedd a jót, és csak a jót. Mondd
a jót, és csak a jót. Mondd az igazságot, és csak az igazságot, és tarts
ki mellette mindhalálig. Így lehet
jövõt képezni. Ezért nem kell félni
a hittõl, rá kell építeni. Sajnálatos,
ha csak szlogenként használjuk,
hogy szép meg jó, de ki tudja megvalósítani.
Isten nem követel olyat, amit
ember meg ne tudna valósítani.
…Kétségtelen, nem könnyû állandóan edzettségben lenni, de nincs
más módja a végsõ gyõzelemnek,
az elsõ helynek. A mindig elsõ
helynek. … Ehhez persze az kell,
hogy a pillanatnak ellent kell állni.
A közszellemnek ellent kell állni.
Ki kell válni belõle. Fölül kell
emelkedni. …Nem csak az alapokban kell nézni, hogy Európa keresztény, hanem a mindennapokban is. .. Ha rátekintünk a kereszt-

mert ezzel le kell kaszabolni a többit, hanem azért, mert neked ez a
kötelességed. Élenjárni, a legjobbat
megtenni, a legjobbat megnyerni
és a legjobbat továbbadni. Végül is
sokan futnak a pályán, ezt Szent
Pál apostol is megmondja, de egy
nyeri el a fõdíjat. És az örök élet
pályafutásában is így van. Állandó
edzettségben kell lenni, és meg kell
valósítani a legjobbat becsületben
és tisztességben, emberségben, hitben és szeretetben egyaránt.
Nem kell félni a hittõl. Mert a
hit olyan valami, amely teljes egészében átjárja a személyt, és ennek
következtében átalakítja. Észreve-

re, könnyebben viseljük a magunkét – fogalmazott a szónok. – És
mindenütt, ahol az élet folyik.
Mert különben sajnos csak szólam
marad. De ebbõl már elég. Tettek
kellenek. …
Tartották is a régiek: sic itur ad
astra. Csak fölfelé. Nincs más. Ha
elengedjük magunkat, akkor csak
lejjebb süllyedünk. És ha lejjebb
süllyedünk, akkor ránk lépnek. És
ha ránk lépnek, nem biztos, hogy
fel fogunk újra kelni. Tehát adj
magadra, ütemezd be magadnak az
elsõ helyet, és törekedj arra, hogy
mindenben elsõ légy, ezáltal ne
(folytatás a 4. oldalon)

Wegroszta Zoltán fafaragó népi
iparmûvész kiállítása.
A szeptember 8-ig látogatható
tárlatot Balogh László, az OKISB
elnöke ajánlotta a megjelentek figyelmébe. A mûsorban közremûködött Molnár Bernadett Bianka.

Te nem lehetsz
második

mi emlékeket és értékeket, ugyanakkor Nagykanizsa központjába
visszahozza az életet. Az önkormányzat ennek figyelembevételével alakította ki a város fejlesztési
koncepcióját, amely 2010-ben különdíjat nyert egy európai uniós
pályázaton.
A megújítás során hangsúlyos
lett a tér szakrális jellege. Ennek fõ
kifejezõje a restaurált Szentháromság-szobor, továbbá a névadó Erzsébet magyar királyné szobra. Az
1700-as évek második felében felállított barokk stílusú szoborcsoport allegorikus jelképét és a Mária-szobrot magyar szentek szobrai, köztük Szent István királyunk
szobra, veszik körül. A mû eredetileg is itt állt a téren, most visszakerült eredeti helyére.
A szakrális emlékek mellett a történelmi hangulatot idézi a 20. honvéd gyalogezred emlékmûve, amely
az elsõ világháborúban elesett kanizsai hõsi halottaknak állít emléket. A
Szentháromság-szobor mellett hajdan volt kútra emlékeztet az új szökõkút, és a Testvárosok kútja. A testvérvárosok megjelenítése Nagykanizsa nyitott szellemiségét, az európaiság ápolásának fontosságát s
egyúttal – az Eötvös téren helyreállított, méltán híres Nagy Magyarország Emlékmûvel együtt – a nemzeti történelmi múlt iránti tiszteletét és
elkötelezettségét fejezi ki. Ennek a
jelképes megjelenítése a nagykanizsai várat ábrázoló makett is. A Zenepavilon Kanizsa évszázados zenekultúrájára utalva közösségformáló
szerepet fog betölteni.
Erdõs Attila: Nagykanizsa címû
versében minderrõl ezt írja: „Büszke magyar az, ki városodban élhet!
Botjára támaszkodó, régi századok
útján járhat....néma szobrok õriznek itt tereket.”
A fõtér fórum is, a beszélgetés,
az eszmecsere klasszikus helye. Jó
lenne megtanulnunk az elõítélet

nélküli beszélgetést, a gondolatcserét, amely az elõfeltétele a közös akarásnak és cselekvésnek,
amelyre most is nagy szükségünk
van. Alaptörvényünk szerint ehhez
múlhatatlanul szükségünk van a
lelki és szellemi megújulásra, vagy
talán inkább a „vissza-régiesülésre”. A hitvallás ezt így fogalmazza
meg: „Mi, Magyarország polgárai
készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttmûködésére alapítsuk.” Érdemes elgondolkodnunk azon, hogy valóban készek vagyunk-e megvalósítani az ebbõl ránk háruló részt, az
együttmûködést
mindazokkal,
akik bár talán a miénktõl eltérõ nézetûek, de akikkel a város, az ország építésében együttmûködésre
vagyunk ítélve. Az egyéni boldogulásunk csak közösségünk boldogulásának részeként teljesedhet ki.
A család, a város, az ország csak
így közösen boldogulhat.
Ami létrejött, amit megvalósítottunk, vagy amit elmulasztottunk, az már a múlt. Ez visszafordíthatatlan. Ezzel csak a tanulságok miatt kell foglalkozni. Ami
még az idõbõl elõttünk van, az a
jövõ. Hogy ez milyen lesz, az rajtunk is múlik. Mi is felelõsek vagyunk érte. Jót tenni, alkotni, jövõt
építeni mindig lehet és kell. Sütõ
András szép szavaival:
„a jövõt nekünk kell munkálni… S fontos, hogy minden munkálkodásunk… igaz legyen.”
S ha ezt tesszük, a jelenünk is
boldogabb lesz.

Hagyományaink
nyomában
Míg az Erzsébet téren megkezdõdtek a kulturális szórakoztató programok, a HSMK Zala
Márk Termében „Hagyományaink nyomában” címmel megnyílt
az intézmény Hímzõ Mûhelye és
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Az Alsótemplom keleti oldalán, az újra szabadtéren tartott
Szent István napi Város Miséjét
a hívek részérõl élénk érdeklõdés övezte. Lõrinczy Ferenc nyugalmazott plébánossal együtt
misézett Dr. Bogár Gáspár,
Göndics János, Horváth Lóránt,
Németh Gábor, Nyeste Pál, Dr.
Páhy János és Szabó Ádám atya.
Az alábbiakban a fõcelebráns
beszédébõl idézünk:

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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(folytatás a 3. oldalról)
csak emberileg, hanem Isten
elõtt is meg tudd állni a helyed.
Tudj építeni jelent és jövõt, mégpedig évezredekre, nem pedig csak
évszázadokra. Erre tanít Szent István, ezért kell õt követni. Ezért
kell a kereszt a kézbe, ezért kell a
kard az oldalra, mindegyiket bölcsességgel kell tudni használni az
értelem és szív összhangjában. És
akkor abból csak jó gyümölcs lesz.
Ferenc atya befejezésül idézett
Nagy Miklós papköltõ Hívjátok
Szent Istvánt címû versébõl: Tûzhányók közé rendeltettünk teremteni történetet. Teremteni történetet tûzijátékkal nem lehet. Szent
Jobbja kötheti még össze, amit vihar itt szétzilált. Hogy egyek legyünk valahára, hívjátok õt az új
csodára, a csodatevõt, a királyt!

Az idei ünnep
szûkebb pátriánkban
a fejlõdés és
az építkezés üzenetét
hordozza

A délutáni hõség elmúltával
egyre többen keresték fel a megújult Erzsébet teret, ahol a Holdviola zenekar koncertje elõtt
mondott ünnepi beszédet, és adta át új közösségi terünket Cseresnyés Péter polgármester a lakosságnak. Az egész napos rendezvénysorozatot 21 órakor ünnepi tûzijáték zárta.
Amikor munkatársaimmal arról
beszéltünk, hogyan lehetne a hivatalos átadó ünnepség kereteit kiszélesítve átadni a kanizsai polgároknak
– Önöknek, nekünk – a megújult
Erzsébet teret, szinte kínálkozott
nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a
– hangsúlyozta beszédében a polgármester. – Ez a dátum fundamentuma ezer évünknek – folytatta, s

sokan szeretnénk, ha ez a tér alapja
lenne egy polgári miliõ újbóli meghonosodásának városunkban.
Ezért választottuk a szokásoktól
eltérõen azt, hogy a délelõtti hivatalos ünnepség után, a koncert
közben, egy rövid ünnepi beszéd
keretében átadjuk és átvesszük új
közösségi terünket.
A munka és a hit – Szent István
munkája és hite – egy új, erõs és tartós államot teremtett, amely kiállta
az idõ, kiállta a történelem próbáját.
Amikor a szent istváni mûvet
felépítõ embert keressük, egy küzdelmesen eltöltött életet láthatunk
magunk elõtt, amelyben volt helye
nemcsak a gyõzelmeknek, de soksok szenvedésnek is.
A mû, amelyet ez az élet létrehozott, ma is áll. „Annyi balszerencse közt, oly sok viszály után”,
minden baj, háború, pusztulás dacára áll a szent istváni mû, amelyet
úgy hívnak: Magyarország.
Szent királyunk feladata nem az volt,
hogy új nemzetet hozzon létre – ezt az
õsök már megtették. Nem az volt a feladata, hogy új hazát hódítson meg – ezt
a feladatot nagyapái már elvégezték.

Neki otthont kellett teremteni
ebbõl az országból a nemzete számára.
Olyan otthont, amely kellõképpen
biztos, amely véd a külsõ és a belsõ
ellenség ellen, amely nemcsak a túléléshez, hanem a gyarapodáshoz, az
építkezéshez szükséges feltételeket
is biztosítja. Az általa teremtett állam elég szilárdnak bizonyult ahhoz,
hogy megtartson minket – határon
innen – és határon túl is.
Hogy ez mekkora erõ és érték,
annak belátásához elég csak végiggondolnunk az elõttünk itt járt népek sorsát. Nagy és hatalmas nemzetek voltak a hunok, a gepidák, a
longobárdok, az avarok és a többiek. S amint jöttek, úgy mentek is
tovább, vagy tûntek el a történelem süllyesztõjében.

2012. augusztus 23.
A magyarok azonban maradtak.
Megmaradtunk.
„Az idõ igaz, s eldönti, mi nem
az” – írja Petõfi. Nos, hazánk tör-

építünk. Mindannyiunk Nagykanizsája ez, egy megújuló város összetartó közössége, amelyet ma, itt,
Szent István napján, joggal ünnepel.

ténelmében Szent István életmûvénél állandóbb és tartósabb még
nem volt.
Mi más lehetne a ma emberének
is célja, mint hogy felnõjön ehhez
az életmûhöz, hogy továbbvigye
és õrizze Szent István örökségét?!
Hogy közösen, együtt õrizzük
ezt az otthont, õrizzük ezt a nemzetet!
A munka és a hit – Nagykanizsa
polgárainak munkája és hite – a
megújulást hozta el városunk számára. Az elmúlt idõszakban azt bizonyítottuk: ha megfelelõ tervekkel rendelkezünk, és közös akarattal dolgozunk, akkor eredményt
érünk el. Olyan eredményt, amelyre büszkék lehetünk.
Az idei ünnep szûkebb pátriánkban a fejlõdés és az építkezés üzenetét hordozza. Az a mû, amit közösen építünk és formálunk, remélem tartós és idõtálló lesz. És itt
nemcsak erre a gyönyörû, megújult térre, a belvárosra gondolok.
Nemcsak a fizikailag létezõ téglákra, építõanyagokra, hanem a kis

A megújult belváros, az Erzsébet
tér, amely ma rendezvénytérként tárja fel újabb arcát elõttünk – jelkép. A
közös munka, a közös akarat jelképe.
Hiszen ahhoz, hogy most itt ünnepelhessünk, mindannyiunk munkája kellett. A tervek európai urbanisztikai díjat nyertek, amit ilyen típusú magyarországi beruházásnak még sosem
ítéltek oda. A végeredmény pedig
igazolja: Nagykanizsa jó úton jár.
Képesek vagyunk – együtt, közösen – olyat alkotni, amely minden idelátogató tetszését elnyeri. És
képesek vagyunk – együtt, közösen
– örülni a sikernek. Ez kell, hogy
erõt adjon a folytatáshoz, ez a biztos alap ahhoz, hogy Nagykanizsa
tovább fejlõdjön, tovább épüljön.
Fizikailag és lelki értelemben is.
Az emberek már birtokba vették a
város központját, benépesült az Erzsébet tér. Elég csak körbenézni itt a nap
bármely szakában, és könnyen megállapítható: ez egy olyan beruházás volt,
amely találkozott a helyi közösség
akaratával, tetszésével, és amely valóban a város polgárait szolgálja.

lelki kövekre is gondolok, amelyekbõl, egy új szellemiséggel, új várost

A cél nem is lehet más, mint hogy
Nagykanizsa központjába visszatér-
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jen az élet. Ez az új polgári miliõ,
amely kialakult a város szívében,
méltó Nagykanizsa múltjához, gazdag történetéhez, urbanisztikai értékeihez, és mindenképpen elõremutató.
Most már csak rajtunk múlik, hogy
élünk-e ezzel a lehetõséggel.
Amai napot látva nyugodtan mondhatjuk: ez nem is kérdés. Szent István
napi programunkkal újra birtokba vettük az Erzsébet teret. A kultúra, a minõségi szórakozás agórája alakult ki
Nagykanizsa szívében, amely más alkalmakkor is várja majd a helyieket és
az ide látogató vendégeket.
A következõ ilyen találkozás
szeptember közepén, térfoglaló
rendezvényünkön lehet.

Szent István erõs országot, erõs
államot teremtett. A mi dolgunk
most az, hogy ezt a munkát folytatva, erõs és gyarapodó várost
hozzunk létre.
A szent király mintaként szolgált
minden elkövetkezõ magyar államférfi számára. Utódai nem hoztak
törvényt anélkül, hogy ne hivatkoztak volna Szent Istvánra. Õ jelölte ki
számunkra azt az irányt, amelyet –
leszámítva az idegen hódítások idejét – ezer esztendeje követünk. A
magyarság az õ életmûvének és a
kereszténység felvételének köszönhetõen vált azzá, ami ma is: európai
magyar nemzetté.
Szent királyunk tudta: az általa választott út gyökeresen eltért riválisai
elképzeléseitõl. Õ a való élet iránti
tisztelettel és nagy gyakorlati érzékkel
meglátta, nemzetünk csak akkor maradhat meg, ha gyökereiben szilárdan
megkapaszkodva, mindennapjait a
kor kívánalmaihoz tudja igazítani.
Ezt kell tenni nekünk is a 21.
században.
Ha a mögöttünk álló évszázadok
küzdelmére, ha nemzetünk, kultúránk, hitünk megmaradásért tett erõfeszítéseinkre gondolunk, vagy ha a
közös sikereinkre, ha egy-egy magyar ember nagyszerû teljesítményé-

re gondolunk, akkor láthatjuk, hogy a
hit, a helytállás, a munka és az egymás iránt érzett felelõsség hozta meg
mindig a sikert. Ez a nemzet csak akkor volt sebezhetõ, amikor hiányzott
a hit vagy az erõ a helytálláshoz, ha
elhitették velünk, hogy munka nélkül
is juthatunk valamire, ha hagytuk,
hogy az egyéni érdek felülkerekedjen
az egymás iránti felelõsségen, odafigyelésen. Amikor féltünk lépni, cselekedni, egymásba kapaszkodni.
Amikor nem álltunk ki magunkért,
amikor azt gondoltuk, hogy másnak
kell a mi boldogulásunkért dolgozni,
amikor egymásnak hátat fordítottunk.
Azokban az idõkben azonban,
amikor rendelkeztünk ezekkel az eré-

nyekkel, a magyar nemzet egész Európát meghatározó tettekre volt képes, pedig akkor mostohábbak voltak
a körülmények, mint ma. Európa kapuinál megállítottuk a törököt, szerteszórtuk a forradalom lángjának szikráit negyvennyolcban, az orosz tankok elõtt keresztbe fekve hitet adtunk
más népeknek 56-ban, és falakat bontottunk nyolcvankilencben.
Meggyõzõdésem: nekünk, Nagykanizsán is ezen az úton kell járnunk. Bele kell kapaszkodnunk a
múltunkba, és erõs hittel, szilárd jellemmel kell dolgoznunk a jelenben
a jövõ sikeréért. Méghozzá együtt,
közösen, úgy, ahogyan az elmúlt
idõszakban tettük. Csak ez az egyetlen út, amely sikerrel kecsegtet, és
amely az értékeit megtartó város jövõjét, fejlõdését garantálja.
Az eredmények – mint a megújult Erzsébet tér is – már látszanak, de az út még hosszú. Szent
István szellemében, az õ mûvébõl
erõt merítve kell folytatnunk a
munkát. Nagykanizsáért.
Most azonban a szórakozás és a
kikapcsolódás ideje jött el. Kívánom, hogy érezzék jól magukat
ezen a csodálatos, megújult téren.
B.E. - P.J.

5

Hallgatói ösztöndíj pályázat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán hallgatói ösztöndíjprogram elnyerésére. A pályázat célja: elsõéves költségtérítéses turizmus-vendéglátás
szakos közgazdász és gépészmérnök hallgatók elsõ félévi tandíjának finanszírozása.
Ösztöndíjban részesülhet az az elsõ éves hallgató, aki:
• aki felvételt nyert a 2012/13 tanévre Pannon Egyetem költségtérítéses turizmus-vendéglátás szakos közgazdász (Nagykanizsa) vagy gépészmérnök
(Nagykanizsa) szakára,
• aki a 2004. évi CVII. törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról mellékletében szereplõ Nagykanizsa Kistérségében állandó lakóhellyel rendelkezik, Letenye Kistérségében állandó lakóhellyel rendelkezik,
Zalakaros Kistérségében állandó lakóhellyel rendelkezik, Pacsa Kistérségében
állandó lakóhellyel rendelkezik, Csurgói Kistérségében állandó lakóhellyel
rendelkezik.
Az ösztöndíj odaítélésének további feltétele: az ösztöndíjat szakonként maximum 10-10 fõ nyerheti el, a megítélt ösztöndíjak száma a felvett hallgatók felvételi pontszámainak ismeretében kerül meghatározásra.
A pályázathoz csatolni kell a következõ mellékleteket:
• a felvételrõl szóló igazolást a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszának
turizmus-vendéglátás közgazdász és gépészmérnök szakára
• az Okmányiroda által kiadott lakcímigazolást
A támogatás formája: a 2012/2013. tanév elsõ félévében turizmus-vendéglátásközgazdász alapszakos hallgató esetén 150000 Ft, gépészmérnök hallgató esetén 125 000 Ft egyszeri pénzbeli támogatás.
Az ösztöndíj forrása: Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésében erre a célra elkülönített 2,75 millió Ft.
A pályázat benyújtása: a pályázatokat a város honlapjáról /
www.nagykanizsa.hu / letölthetõ adatlapon egy eredeti példányban postai úton
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztályára
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kizárólag zárt borítékokban lehet benyújtani. A borítékra kérjük feltüntetni: „Hallgatói ösztöndíj pályázat”
A pályázat beérkezésének határideje: 2012. szeptember 5. 13.00 óra.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 28-ig.
A támogatás elszámolásának módja: a tandíj befizetésének tényét igazoló dokumentumok (csekk, banki átutalás, az egyetem által kiállított számla) benyújtása a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztályán (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) 2012. november 15-ig.
Az ösztöndíj utalásának módja: az elbírálástól számított 15 nap.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztályán (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7) személyesen vagy
telefonon (93-500-780), illetve a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz
Karrier Irodáján személyesen vagy telefonon (30/6351817).
Cseresnyés Péter
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Szabályozási és Helyi Építési
Szabályzatának módosítása I.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási és Helyi Építési Szabályzatának módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 197/2012. (VI.20.) határozatával
döntött a Nagykanizsa, Kemping u. – belterületi határ – Lazsnak-csatorna –
Vár utca által határolt terület rendezés alá vonásáról, melyet az AOD Építész és
Grafikus Iroda Kft. készített el. A módosítás célja az új állami beruházás érdekében
a különleges-idegenforgalmi terület átminõsítése a különleges-intézmény területbe.
Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (6) bekezdésének megfelelõen „A véleményezési eljárás befejezése
után a településrendezési eszközöket az elfogadásuk elõtt a beérkezett, de el
nem fogadott véleményekkel és azok indoklásával együtt a polgármesternek
legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tenni azzal, hogy
az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt tehetnek.”
Ezért a módosított tervet 2012. augusztus 3-tól 2012. szeptember 2-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) elõcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthetõ.
A tervvel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat a közszemlére tétel idõtartama alatt a városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., fax: 93/500-735)
címzett levélben lehet jelezni.
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Falunap és búcsú Miklósfán
XXII. ZALAI FESTÕTELEP
ZÁRÓKIÁLLÍTÁSA
A festõtelep és a kiállítás kurátora:
Angyal Mária mûvészettörténész
Szervezõk: Zaláért Egyesület, Humanitas Zala Alapítvány, Együtt a Jövõért
Egyesület. Házigazda: Kanizsai Kulturális Központ. Megtekinthetõ:
szeptember 8-ig.
"HAGYOMÁNYAINK
NYOMÁBAN" - a HSMK Hímzõ
Mûhelye és Wegroszta Zoltán fafaragó
népi iparmûvész kiállítása.
Megtekinthetõ: szeptember 8-ig.
Augusztus 29. 18 óra
A MAGYAR FOTOGRÁFIA NAPJA
"CSAK CSAJOK" - kiállítás a Kanizsa Fotóklub nõi fotósainak alkotásaiból
Bakos Ildikó, Balogh Zsófia, Deák Éva,
Dolmányosné Balogh Éva, Kéthelyi Júlia, Kóréné Horváth Anita, Simon Bernadett, Simon Kíra. Megnyitja: Kovácsné Mikola Mária, a HSMK intézményegységének vezetõje. Megtekinthetõ:
szeptember 20-ig.
FELHÍVÁS
9. KANIZSAI BOR- ÉS DÖDÖLLE
FESZTIVÁL - szeptember 7-8.
A Kanizsai Kulturális Központ valamint
a Kanizsa és Környéke Gasztronómiai
Egyesület ismét megrendezi a Bor- és
Dödölle Fesztivált, amelynek keretében
fõzõcsapatok és bordalnokok vetélkedésére résztvevõket várunk.
A fõzõversenyre 3 fõs csapatokkal lehet
jelentkezni, dödölle és tájjellegû étel kategóriában.
A bordalnokok vetélkedõjére énekesek
nevezhetnek borról szóló dalokkal, elõzetesen a bemutatásra kerülõ mûsorról
CD-t kérünk.
Nevezési határidõ: augusztus 30.
Részletes nevezési lapok és felhívások
letölthetõk a szervezõk honlapjáról
(www.kanizsa-gasztro.hu; www.kanizsaikultura.hu ) vagy személyesen átvehetõk a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ információs szolgálatánál illetve a
Tourinform Irodában.
Részletes információ kérhetõ a fõzõversenyrõl Prikryl Józseftõl, a Kanizsa és
Környéke Gasztronómiai Egyesület elnökétõl a 30/261-6198 telefonszámon.

ALKONYI ELÉGIA - Z. Soós István
kiállítása. Megtekinthetõ: szeptember
30-ig
DREAM OF BRUNNERS - Kiállítás
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet Indiában festett alkotásaiból
Megtekinthetõ: szeptember 10-ig
Augusztus 30. 19.30 óra - Erzsébet tér
Zenés Esték az Erzsébet téri
Zenepavilonban
Tanévnyitó buli

ÉRINTÉSEK, AVAGY EGY
ÁLOMJÁRÓ LÁTOMÁSAI SOPHIE PASQUALETTI
INSTALLÁCIÓJA
Megtekinthetõ: szeptember 15-ig

Hagyományosan a templomi
szentmisével vette kezdetét vasárnap az augusztus 15. napjához kötõdõ ünnep, amely a
Nagyboldogasszony tiszteletére
1765-ben felszentelt római katolikus templomunk búcsú napja
is. Az Istentiszteleti helyet a
kegyúri jogú gróf tolnai Festetics Kristóf építtette a falu közössége részére. Magyar népünk
õsi Boldogasszony tiszteletét,
emlékezetét a római kereszténység felvételével a Szûzanya tiszteletében õrzi tovább és Nagyboldogasszonynak,
Nagyaszszonynak is nevezi.
A miklósfai Kápolna téren a búcsús sátor környéke és a Mindenki
Háza a hõség csökkenésével délutánra élénkült meg. A helybeliek

keze munkája nyomán a Mindenki
Háza közösségi ház belsõ tere után
az udvara is megújult. Az érkezõ
családok, vendégek, hozzátartozók
a szabadtéri színpad körüli árnyas
kerthelyiség asztalainál is helyet
találhatnak. Ünnepünket megtisztelték a vendég fellépõk és Cseresnyés Péter városunk polgármestere.
A házigazda Közmûvelõdési és
Városszépítõ Egyesület elnöke
Dömötörffy Sándor és a Mindenki
Háza munkatársa Lakatos Katalin
szervezték a programot, amely a
Nagyboldogasszony köszöntésével vette kezdetét Mária dalokkal,
szeretetrõl szóló énekekkel. A
nagykanizsai Jézus Szíve Felsõtemplomban is éneklõ 1984-ben
alakult Magvetõ Közösség magyar

és más népek dalait adta elõ egyházi gitáros zenével. Megszólaltatták Némethné Horváth Emília
Édes hazám címû hazaszeretetrõl
szóló saját szerzeményét is. Hallhattuk a Mécses Kórust és a miklósfaiak Ave Maria énekét. A mûsor folyamán a Miklósfai Szirének
magyar slágerekkel is a közönség
elé léptek.
A SWANS Balett és Tánciskola
növendékeivel Pulainé Snuki táncoktató vitt színpadra klasszikus
alapú modern színpadi táncokat,
mûvészi elemekkel, kortárs zenére. A megújuló majorett csoportjuk
koreográfiái a miklósfai Drávecz
Nóra bottechnika betanításával kerültek elõadásra. Õket a Honvéd
Kaszinó SZKES tánckara bemutatkozása követte.
A Göncöl György vezette
Zalakaros Közmûvelõdéséért díjas
Zalakarosi Dalárda (képünkön) vegyeskara zalai gyûjtésû népdalokkal,
magyar népies mûdalokkal, magyar nótákkal örvendeztetett meg
bennünket. Kodály Zoltán örökségét ápolják. A tizenötéves harmincfõs közösség zalakarosi népviseletében állt színpadra. Õket a
Kanizsa Csillagai követték autentikus roma népzenével. A fellépõk
sora az operett gálával zárult.
Napközben a gyermekek részére
szóló vidám kísérõ programok színesítették az ünnepet játszóházzal,
arcfestéssel, ugrálóvárral, de a
kisebbek kipróbálhatták a hagyományos fa körhintát is.
Kóstolhattunk helyben sütött
kürtös kalácsot, házi sütésû pogácsát a büfé szolgáltatás mellett. A
helyszínen a rendre a Miklósfai
Polgárõr Egyesület ügyelt.
Tóthné Kantó Katalin

ISKOLAKEZDÉSRE
JÓTÉKONYSÁGI
RUHAVÁSÁR!
100-200 forintos áron
gyermek és felnõtt
ruha, cipõ.
Kiskanizsai Általános Iskola
2012. augusztus 27. (hétfõ)
7-17 óra
Sarlós Boldogasszony
Katolikus Karitász
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Huszonkilencedik alkalommal
került megrendezésre Letenyén
a minden korosztálynak változatos programokat nyújtó Mura
Menti Napok augusztus 15-20áig a Fáklya Mûvelõdési Házban, a város strandján, a szabadtéri színpadon és a Kastélyparkban.
A színes programok sora a Zala
– Pannon Nemzetközi Mûvésztelepek, a Muramente természeti értékei fotókiállítás és a Letenyei Faszobrász Alkotótelep tárlatának
megnyitójával vette kezdetét a
Fáklya Mûvelõdési Házban, melyet másnap a Mura – Art nyílt alkotónap követett a termálfürdõben. Itt helyi és horvát festõmûvészek készítették el alkotásaikat az
inspiráló környezetbõl merítve té-

máikat. A városi strandon készült
mûalkotásokat utcatárlaton lehetett megtekinteni augusztus 20-áig.
Pénteken került megrendezésre
a XIX. Diesel kerékpártúra és a
Halló Európa nemzetközi fúvósfesztivál és mazsorett bemutató, a
Letenye Város Fúvószenekara, a
Mura Menti Fúvósok, a horvátországi és a szlovéniai fúvósok, valamint a Letenye Város Mazsorett
és a Mazorete Lasko részvételével.
Délután vette kezdetét a Mura
Menti Bornapok, Letenye, Becsehely, Tótszentmárton, Csente és
Csörnyeföld tájboraival.
Az ünnepi köszöntõt Halmi Béla Letenye polgármestere, míg a
beszédet Cseresnyés Péter városunk polgármestere mondta, ezt
követõen koncertekkel szórakoztatták a közönséget, többek között

Meghívó
A Debreceni Javítóintézet tisztelettel meghívja Nagykanizsa polgárait
az intézmény drámaköre Szabad Álmok Színháza elõadócsoportjának
kiállítással egybekötött, Önvallomás címû elõadására. A tárlaton a
növendékek munkái láthatók. A helyszín: a Medgyaszay Ház.
Az idõpont: 2012. augusztus 24., péntek 11 óra.

Baranyai Lajos Emlékverseny
MOTAX-V
VARGA TRANS KUPA
Versennyel egybekötve emlékezünk Baranyai Lajosra, a nagykanizsai asztalitenisz megteremtõjére, a Zala Megyei Asztalitenisz
Szövetség egykori elnökére.

hirdetés

A kétnapos verseny szombaton (ifjúsági és felnõtt versenyszámok) és vasárnap (serdülõ és újonc versenyszámok) 10 órakor a Bolyai Általános Iskolában
kerül megrendezésre. A serdülõ versenyszámok ranglistapontot adnak, másodosztályú területi ranglistaversenynek számítanak.
Szeretettel várjuk a versenytársakat, csapattársakat, valamint a sportágat szeretõ érdeklõdõket, szurkolókat.

fellépett a Marcato ütõegyüttes és
Sipos F. Tamás is.
A Kastélyparkban kerültek átadásra a Letenye Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
által megszavazott díjak. Letenye
Város Díszpolgára kitüntetõ címet
adományoztak Dr. Beretzky Lászlónénak, Dr. Molnár Etelkának és
Dr. Beretzky Lászlónak (posztumusz). A Köz Szolgálatáért kitüntetõ címet Cselényi József Attila, a
zenekultúra fejlesztése és a népzenei hagyományok ápolása terén
végzett kiemelkedõ tevékenységéért, Horváth István, Letenye Város
Önkormányzata, az önkormányzati intézmények és a sportegyesületek önzetlen támogatásáért és Szabó Pál, Letenye Város Önkormányzata nagy rendezvényeinek
önzetlen logisztikai támogatásáért

vehették át. Letenye Város Díszoklevelét Halász Tibornak, az országos történelem tanulmányi versenyeken elért kiemelkedõ eredményeiért, Horváth Lászlónak, a
letenyei sport- és kulturális szervezetek, rendezvények önzetlen támogatásáért és a Letenye SE utánpótlás
csapata
részére
a
2011/2012-es bajnokságban nyújtott kiemelkedõ szerepléséért ítélték oda. Tanító Öröksége díjat
(posztumusz) Solti Jenõ tanár úrnak adományozták kiemelkedõ jelentõségû pedagógiai tevékenységéért, példamutató tanári munkájáért.
A XXIX. Mura Menti Napok
koncertekkel, tûzijátékkal és utcabállal zárult.
V.M.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Szabályozási és Helyi Építési
Szabályzatának módosítása II.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzatának módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 401/2011. (XII.22.) határozatával
döntött a Nagykanizsa, Raktárház utca – Petõfi utca – Gábor Áron u. –
Garay utca – Ûrhajós utca – Magyar utca által határolt terület rendezés alá
vonásáról, melyet a B&H Régió Bt. készített el. A módosítás célja a vállalkozók kérésére az Ipari Park területén a beépítési % megemelése.
Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII törvény 9. § (6) bekezdésének megfelelõen „A véleményezési eljárás befejezése
után a településrendezési eszközöket az elfogadásuk elõtt a beérkezett, de el
nem fogadott véleményekkel és azok indoklásával együtt a polgármesternek
legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tenni azzal, hogy
az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt tehessenek.” Ezért a módosított teret 2012. július 26-tól 2012. augusztus 25-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) elõcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthetõ.
A tervvel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat a közszemlére tétel idõtartama alatt a városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., fax: 0693/500735) címzett levélben lehet jelezni.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

XXIX. Mura Menti Napok programok kavalkádjával
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Gyanakvásukra az élet felelt
Éveken át visszatérõ vendége
volt a lakossági fórumoknak Magyari László (alsó képünkön), így
megnyugvással láthatta, amint viszonylag rövid idõ alatt csillapodnak a Debreceni Javítóintézet tizennégy évvel ezelõtti indulását
kísérõ félelmek. Az igazgató jól
emlékszik arra, hogy a javító helyén akkor leánynevelõ intézet
mûködött elavult biztonsági szemlélettel, ami valóban vonzotta a
csavargókat, s emiatt teljesen érthetõ volt a közelben lakók gyanakvása.
– Kijárkáló, kiszökdösõ fiataloktól, általuk elkövetett lopásoktól tartottak és attól, hogy
ezek a fiúk alkalom adtán megtámadják a helyi gyerekeket, a közeli iskola diákjait. Veszélyforrást láttak az intézeti fiatalokat
folyamatosan látogató „bûnözõ”
családokban is, mondván, ezentúl autó és lakás sem lesz biztonságban. További aggályként jelentkezett, hogy a környezõ ingatlanok veszítenek az értékükbõl – foglalta össze a sok évvel
ezelõtti fórumok legfontosabb tapasztalatait.
Ami a szökéseket illeti, a rendkívül kemény biztonsági elõírásoknak köszönhetõen (lásd Folyamatos õrizetben címû cikkünket)
egyetlen ilyen eset sem fordult elõ

az utóbbi években. Magyari László szavai szerint vannak olyan
„gyerekeik”, akik viselkedésükkel
kiérdemelik, hogy elhagyhatják a
falakat, de kizárólag iskolába járhatnak el. Akinél a legkisebb viszszaélést tapasztalják, attól megvonják ezt a bizalmat. A nevelõk
személyes hatásának, a szigorú ellenõrzéseknek és a következetes
szankcióknak köszönhetõen nagyon ritka, hogy valamelyik fiatal
elcsavarog. Egyébként a fiatalok
az intézeten belül is kizárólag felnõtt kíséretében jöhetnek-mehetnek.
Látogatás kizárólag szombat és
vasárnap délelõtt lehetséges. A fogvatartottakhoz havonta egyszer, egy
órára érkezhetnek látogatók legfeljebb négyen, a láthatás ellenõrzött
körülmények között zajlik. Az utcáról való bekiabálás a látogatás megtiltását vonja maga után, így nincs
vele gond. Ha mégis megtörténik, a
fiúkat nem engedik az ablakhoz.

Nevelnek, oktatnak
 A javítóintézet nem börtön.
 A javítóintézetben nincsenek cel-

lák, a fiatalokkal minden napszakban szakemberek foglalkoznak.
 Az intézet feladata a 14-18 évesen elõzetes letartóztatásba került,
illetve javítóintézeti nevelésre ítélt
fiúk nevelése, oktatása, képzése
gondozása.
 A fiúk mintegy 90 százaléka lopás, rablás miatt kerül javítóintézetbe.
 A fogvatartottak nagyobb része

fizikailag, szellemileg és érzelmileg egyaránt elhanyagolt, családi
körülményeik rendezetlenek, otthoni környezetük szinte minden
szempontból szegényes, sivár.
 A javítóintézeti szakemberek
alapelve a dicsérettel, jutalmazással, elismeréssel járó motiválás.
A beruházás a TIOP-3.4.3/11/1
„Javítóintézeti ellátás biztosítása
fiúk részére a Dunántúlon” nevû
program keretében valósulna meg.

Magyari László a múltból mindössze egyetlen olyan esetet tudott
felidézni, amikor egy neveltjük
bûncselekményt követett el: egy tinédzser az iskolából visszafelé jövet elvett egy mobiltelefont egy
gyerektõl. Beszédes, hogy az intézményben szinte azonnal elmondta, mit tett, s természetesen
nem is maradt következmény nélkül.
Mindezek alapján nem meglepõ,
hogy a kezdeti félelmek teljesen
elültek, s ma már senki nem gondolja, hogy a háza kevesebbet ér
az intézet miatt.
Az igazgató a javító és a büntetés-végrehajtási intézetek mûködését összevetve kiemelte: a
fiatalok és a társadalom szempontjából azért feltétlenül elõnyösebb az elõbbi, mert náluk
dolgozni és tanulni kell. Fogvatartottjaik zöme 15-16 éves,
sokan el vannak maradva a tanulmányaikban, de ezt a hát-

rányt a javítóban jellemzõen sikerül ledolgozni. Az érzelmileg
elhanyagolt, problémáikkal magukra hagyott fiúk megkapják
azt a törõdést, figyelmet, amelyre egy szétesett családban nincs
esélyük. A munkával (kertészkedés, állatgondozás, asztalosság,
vesszõfonás, szõnyegszövés,
agyagozás) a fiúk értelmes elfoglaltságot találnak, míg a személyre szabott pszichés foglalkozások során arra törekednek,
hogyan szoktassák rá õket a
konfliktusok megfelelõ kezelésére, illetve lehetõséget kapnak
arra, miként válhatnak kiegyensúlyozott, boldog emberré, hasznos adófizetõvé. Az intézet nevelõ-szakmai
programjának
eredményeként a gyakran mélyszegénységbõl érkezõ, halmozottan hátrányos helyzetû fiatalkorú bûnelkövetõk túlnyomó része hasznos tagja lesz a társadalomnak.
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Nem érez komoly ellenállást
A két és fél milliárd forintos,
100-120 munkahelyet teremtõ beruházás kapcsán képviselõtársaimmal jártunk a Debreceni Javítóintézetben, és meggyõzõdtem arról, hogy a közbiztonság romlása
miatt nem érdemes aggódnunk,
hiszen az a hajdúsági megyeszékhelyen sem következett be – ez
Dénes Sándor nagykanizsai alpolgármester véleménye. Tapasztalatairól beszélt is azon a körülbelül
hatvan fõ részvételével zajlott lakossági fórumon, amelyet a közelmúltban Kiskanizsán hívott
össze a Jobbik képviselõje. Mint
az egyre valószínûbb, a nagyberuházás a volt kemping mellett, va-

gyis a város határában, az ipari
üzemekhez közel valósulna meg.

Dénes Sándor furcsállja, hogy bár
a Jobbik képviselõje arról beszélt,
hogy „számtalan” ember fordult
hozzá a javítóintézeti aggályok
miatt, addig õt, aki Kiskanizsa
képviselõje is, senki sem kereste
az ügyben a városrészbõl, s nem
is érez komoly lakossági ellenállást.
– Debrecenben szintén kertvárosias környezetben mûködik a
javító, méghozzá gond nélkül, békességben. Ezért nem látok problémát, miközben számos új munkahely jöhetne létre – magyarázta
az alpolgármester, aki pedagógusként vallja: nevelni, oktatni kell a
megtévedt gyerekeket.

„Felkapott” városrésszé vált
módosabb családi házas negyede
pont a javító közelében épült fel
több tízmillió forint értékû „palotákkal”.
Pajna Zoltán elmondta: a
különféle városrészi rendezvények apropóján az intézet
részérõl keresik a kapcsolatot
velük, amire fogadókészek, s
nem érte õket csalódás a fiatalok jelenléte miatt. – A
többségtõl is függ az, hogy sikeres lesz-e ezen tizenévesek
visszailleszkedése, azaz társadalmi feladatunk a segítségnyújtás – hangsúlyozta a képviselõ.

Ha volnának problémák a helyi javítóintézettel összefüggésben, akkor én biztosan tudnám,
de az elmúlt években egyetlen
lakossági jelzést sem kaptam
emiatt – mondta érdeklõdésünkre Pajna Zoltán, Debrecen alpolgármestere, aki immár tíz éve
önkormányzati képviselõje annak a városrésznek, amelytõl
mindössze egy fõút választja el a
javítót. Bár az intézet 1998-as
indulásakor többen tartottak ingatlanjuk értékvesztésétõl, az
évek múlásával pont ellentétes
folyamat játszódott le: a cívisváros egyik legfelkapottabb, leg-

9

Folyamatos
õrizetben
A javítóintézetekrõl sokan azt
gondolják, hogy olyan nyílt intézmények, amelyeket a fiatalok
a foglalkozások végeztével elhagyhatnak. A valóságban errõl
szó sincs: zártak, s a fogvatartottak folyamatos felügyelet alatt
állnak.
Masszív kerítés, úgynevezett
NATO háló (a szögesdrótnál is
biztonságosabb), forgatható kamerarendszer, mozgásérzékelõs
riasztórendszer, infrasorompó
(akkor is jelez, ha valaki kidugja a kezét a vasrácsos ablakok
valamelyikén), továbbá állandó
rendészeti jelenlét: mindezeknek köszönhetõ, hogy az elmúlt
években egyetlen szökés sem
fordult elõ a Debreceni Javítóintézetben. A különféle foglalkozások során a fiúkat mindig felügyeli egy rendész, ha például
fociznak, két-három felnõtt is
van velük, mozgásukat kamerák
pásztázzák.

Miért van szükség új intézetre?
Röviden: azért, mert a Dunántúlon egyetlen egy sincsen,
márpedig az elõzetes letartóztatásba kerülõ 14-18 év közötti fiataloknál sokkal kisebb a társadalmi visszailleszkedés esélye,
ha az „elõzetest” – ami évekig
is eltarthat – valamelyik büntetés-végrehajtási intézetben töltik.
A hazai jogszabályok világosan rendelkeznek arról, hogy a
18. életévüket be nem töltött fiatalokat a büntetés-végrehajtás
során el kell különíteni a felnõttektõl. Továbbá ez a korosztály az elõzetes letartóztatás
idejét javítóintézetben is letölt-

heti. A debreceni „javító” jól
kipróbált módszere azt bizonyítja, hogy az elõzetes letartóztatás, a javítóintézeti nevelés és az utógondozás fázisait
érdemesebb egyetlen intézetben végezni, mert az onnan kikerülõ fiatalok ritkábban válnak visszaesõvé, s nincsenek
kitéve a hagyományos értelemben vett „börtönvilág” veszélyeinek.
Míg a fõvárosi leányjavító
intézet kapacitása megfelelõ,
addig a fiúknál a budapesti, az
aszódi és a debreceni intézmény mind szûkösebb, hiszen
a kihasználtság bizonyos idõ-

szakokban a 140 százalékot is
meghaladja. Emellett nagyban
indokolja a nagykanizsai javítóintézet létesítését, hogy a
Baranyából, Fejérbõl, Somogyból, Tolnából, Vasból és
Zalából elõzetesbe kerülõ fiatalok közül csak minden tizedik esetében tudják megoldani
a javítóintézeti elhelyezést, a
többiek a pécsi Fiatalkorúak
Regionális Büntetés-végrehajtási Intézetébe kerülnek. Vagyis
ezen dunántúli fiatalkorú feltételezett bûnelkövetõk kisebb
esélyt kapnak a „megjavulásra”, mint például debreceni társaik.

A beruházás a TIOP-3.4.3/11/1
„Javítóintézeti ellátás biztosítása fiúk részére a Dunántúlon” nevû program keretében
valósulna meg.
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Dán siker a goricani Speedway GP-n
n

Idén korántsem volt annyi
lengyel drukker,
mint az elõzõ
két esztendõben, érkeztek viszont a
szlovákok Martin Vaculík végett a
Speedway GP soros hetedik futamára július végén a horvátországi
Goricanba. A salakmotorosok már
az elõzõ hét péntekén teljes intenzitással birtokukba vették a muracsányi oválpályát a harmadik horvát nagydíj apropóján, és a nyílt
edzésre is már érkeztek szép számmal a vaspapucsosok rajongói.
A világbajnokság állása amúgy is
kimondottan szoros, s ennek tükrében
talán a motorosokban is több volt a fe-

szültség, bár azt azért rögtön tegyük
hozzá, leginkább a minimum haveri
viszony dívik a versenyzõk között.
A futam elõtt a tavalyi világbajnok amerikai Greg Hancock vezette a tabellát a két ausztrál Jason
Crump, valamint Chris Holder
elõtt. A versenyen aztán inkább
domináltak a skandinávok…
Szombat este hat óra körül: a
hangfalakból már javában bömbölt
Avicii lassan örökbecsûvé váló slágere, nem hiába, lévén õ is svéd…
A hajtómûvek felpörgetése persze
már jobban foglalkoztatta a rajtvonalra négyesével érkezõ top-salakosokat, s a legnagyobb ováció az
úgynevezett „szabadkártyás” induló horvát Jurica Pavlicot fogadta.

Õ minden szempontból házigazda
volt, hiszen családja birtokában áll
az impozáns salakmotoros aréna a
magyar-horvát határon, ráadásul a
még mindig csak 23 esztendõs versenyzõ utánpótlás szinten sportágában gyakorlatilag mindent elért.
Ha a tribünökön futamszámláló
jegyzõkönyvükbe is bújt a szurkolók elég tekintélyes hányada, akkor
is tudni lehetett a lelátói morajlásból, mikor következik a horvát versenye. S hogy a fiatalság elõretört,
arra a már említett szlovák Vaculík
szintén jó példa, aki 22 éves, de az
– egyik idei – lengyel GP-t már
megnyerte…
Mindenesetre a bukásokból õk
kimaradtak, nem úgy a már rutinosnak számító Chris Holder, aki szikrát-vetõ borulással „nyomatékosította”, nem egy egyszerû dolog a
salakmotorozás (sem). Szerencsére,
a mentõsök hordágyára szüksége
nem volt, már lábon hagyhatta el
becsapódása színhelyét.
A dán Nicki Pedersen, a svéd
Andreas Jonsson, a lengyel
Tomasz Gollob, és Pavlic viszont a
fináléig meneteltek, s a felsorolás
sem véletlen, hiszen ilyen sorrendben végeztek a mindent eldöntõ
futam idején a júliusi szombat éjszakában.
Polgár László
(Gorican - Donji Kraljevec)

Már túl a lendvai kerítéseken...
Júliusban a
labdarúgó
Európa-ligaselejtezõk második körének
apropóján a
lendvai Sport
park felé már tömött sorokban
özönlött a nép, mivel a muraszombati ND Mura 05 az egyik
bolgár kirakatklubot, a CSZKA
Szófiát fogadta. A párharc elsõ
meccsére a lendvai stadion gyakorlatilag meg is telt, majd 4000
nézõ elõtt játszhattak a csapatok.
Hriszto Sztoicskov, az egykori
bolgár labdarúgó zseni kései
utódait ráadásul vagy 150 fanatikus is elkísérte, a tornyiszentmiklósi („látszat”...) határnál
nem véletlenül posztolt rendõrjárõr, de nagy munkájuk tán'

nem akadt sok azon csütörtöki
nap folyamán. A vörösök zászlóbontása után megtudhattuk,
hogy a szép szabad világot csak
a CSZKA jelentheti az emberiségnek, aztán nem sokkal késõbb már a labda is útjára indulhatott a borvidék lábánál.
Ez a találkozó azért már jóval
komolyabb mérkõzésnek számított az azeriekkel szembeni
korábbinál, hiszen a sajtóhelyen
sem sikerült rögtön az elhelyezkedés egyesek számára, idõközben pedig még befutott a Wisla
Kraków együttesének küldöttsége
is. Ki tudja, talán játékosnézõben
voltak Lendván, mindenesetre a
bolgároknál volt, illetve van néhány olyan légiós, akirõl még
hallhatunk idõvel. Igaz, Cillian
Sheridan személyében ír válogatottal már most is büszkélkedhetnek, s nem véletlenül emeltük ki

õt, hiszen a az elsõ félidõben akár
el is dönthette volna – kétszer is –
a találkozót jelenlegi kenyéradója
javára.
Nem tette, viszont ugyanez
volt elmondható szlovén oldalon
a bosnyák Nusmir Fajicsról is,
így a vége 0-0-s döntetlen lett.
Nem ígért könnyû szófiai visszavágót az eredmény, viszont a muraszombatiak kiharcolták 1-1gyel a továbbjutást. Mi több, az
ukrán Arszenal Kijev ellen is továbbléptek a szlovénok, s épp
megjelenésünk idejében már az
olasz SS Lazio-val szemben
meccselhettek. Míg azonban a
lendvai létesítmény körül a kerítésen kívül is is jól szórakoztak
több tucatnyian, addig a rómaiak
már a maribori stadionba nyertek
bebocsátást...
Polgár László
(Lendva)

Olimpiai bajnok
köszöntése
Zágrábban több
mint 15 ezer ember
köszöntötte Sandra
Perkovicot, a londoni
olimpián nõi diszkoszvetésben aranyérmet szerzett
atlétát. A Dinamo Zagreb - Sheriff
Tiraspol labdarúgó BL-selejtezõn
a hazaiaknál Domagoj Vida is szerepet kapott a nyári labdarúgó Európa-bajnokságról (sõt, a lélektanilag fontos elsõ találatot is jegyezte a moldávok ellen…), de az igazi
attrakciót a Londonból hazatért
atléta megünneplése jelentette.
A 22 esztendõs dobó-atléta többek
között a zágrábiak aranyozott mezét
ölthette magára ajándék gyanánt,
majd a stadionban Perkovic köszöntötte valamennyi lelátórészt a zúgó
„Sand-ra, Sand-ra” rigmus közepette.
A sportoló hölgy Zágráb egyik
kerületébõl, Dubravából származik, s ahogy annak idején az alpesi sízõ Janica Kostelicet, úgy most
õt is a „Dinamo-család” legendái
közé fogadták – egy labdarúgó
mérkõzés keretében.
A Dinamo futballistái amúgy 40-s gyõzelmet arattak a két esztendeje még õket kiejtõ Sheriff felett,
így biztosan kvalifikálták magukat
(5-0-összesítéssel) a BL play-off
körébe. Ante Cacic vezetõedzõ legénysége ezzel biztosította maga
számára az európai kupa-õszt.
Polgár László
(Zágráb)
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Gondolja át alaposabban a lehetõségeit,
és ne vágjon bele bizonytalannak tûnõ
üzleti vállalkozásokba. A magánéleti
problémái nem súlyosak, még lehet rajtuk változtatni.

IV.20.–V.20. Bika
Nehezen tud visszazökkenni a munkába,
ha tehetné, legszívesebben meghosszabbítaná a szabadságát. Ne bosszankodjon
emiatt, inkább tervezzen be a hétvégére
egy utazást.

V.21.–VI.21. Ikrek
Ha változást tervez életében, ebben a hónapban eredményesen megteheti. Ne
hagyja, hogy a családja eltántorítsa a célkitûzésétõl. Jó formában van, nem panaszkodhat egészségére sem.

VI.22.–VII.22. Rák
Az otthoni beszélgetések során használjon idõnként szelídebb hangot, mert
megsértheti szeretteit. Ha teheti, ne siessen haza munkaidõ után, fagylaltozzon,
beszélgessen a barátaival.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Önbizalma, lelkesedése határtalan. Új
energiákat kap a Vénusztól, ezért mindent szebbnek lát a valóságosnál. Könynyen kereshet most valami részmunkaidõs elfoglaltságot magának.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Figyelmessége eddig is sok nehézségen
átsegítette, és így lesz ez továbbra is. Bár
a Neptunusz kissé megzavarhatja ellenállóképességét, finom falatokkal ellensúlyozhatja mindezt.

IX.23.–X.22. Mérleg
Az Uránusz hatására nem lesznek feszültségtõl mentesek a napjai. Bár otthon
igyekszik kerülni a konfliktusokat, most
azonban mégsem sikerül. Az esti tévézés
helyett inkább sétáljon, mozogjon.

X.23.–XI.22. Skorpió
Hallgassa meg a kollégái tanácsát, és figyeljen jobban oda az egészségére. Szerencsére a párja is a békességre törekszik. Mostanában lehetõleg kerüljék a
nagy társaságot.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Találjon ki újabb szórakozási lehetõséget
magának, és utazzon többet. A bolygóállások kedvezõ napokat jeleznek az ön
számára, sõt, még a szerelem is elkísérheti az úton.

XII.22.–I.20. Bak
Érzelmi életét konfliktusok zavarhatják
meg, és üzleti ügyekbe se bonyolódjon
õszig. Mindezek ellenére, ne legyen
szûklátókörû, és merjen álmodozni. Ne
feledje, fontos a társasági élet.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Üzleti ügyeiben most könnyen érhet el
sikereket, és némi vita után a szerelmi
életében is minden jóra fordul. Lepje
meg párját szép ajándékokkal akkor is,
ha nincs valamilyen évforduló.

II.20.–III.20. Halak
Kerülje az otthoni veszekedéseket, és türelmesen legyen úrrá a vitákon. Fogadja
el az új kihívásokat, és csatlakozzon
munkatársaihoz. Egészsége érdekében
tartózkodjon többet a természetben.
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Jet-sski – A profik is szeretik Kanizsát

Szombaton és vasárnap rendezték a hazai jet-ski országos bajnokság negyedik fordulójának futamait Magnetic Kupa elnevezés alatt a
nagykanizsai Csónakázó-tavon a Magyar Jet-Ski Szövetség és a Kanizsai Autó- és Motorsport Egyesület (KAMSE) szervezésében. A
versenyekre végül nyolc nemzet száznál is több nevezése futott be,
köztük természetesen a kanizsaiaké is.
A verseny nagykanizsai szervezésében fõszerepet játszó Dara
Roland (KAMSE) (képünkön),

mint kiderült, az elõzetesen számolt kettõ helyett négy kategóriában is rajtolhatott, s ottjártunkkor

INGATLAN

jó. Érdeklõdni: 0630/473-9120
(7503K)

Péterfai utcában 18 m2-es garázs eladó. Érd.: 0630/506-1082
(7516K)
Belvárosban (Hunyadi utcában)
700 négyzetméteres építési terület
eladó. Érd.: 0630/448-6072
Bagolai hegyen pince kedvezményesen eladó, 780 négyszögöl területen, teljes felszereléssel,
jól termõ gyümölcsfákkal. Víz,
villany bevezetve, a közlekedés

BÉRLET
Garázs bérbeadó személygépkocsi vagy motorkerékpár tárolására, Nagykanizsán, a Csengery út
elején
az
udvarban. Tel.:
0693/312-767 (délután) (7517K)

JÁRMÛ
ETZ 150-es nagymotor eladó.
Érd.: 0693/324-219 (7507K)

Véradás - Vöröskereszt
2012.08.29. (szerda) 09:00 – 14:00 Miháld, Faluház
2012.09.02. (vasárnap) 08:00 – 15:00 Kiskanizsa, Templom tér 2.

így összegzett még egy hátralévõ
megmérettetése elõtt:
– Jelenleg van egy ötödik, egy
második és egy harmadik pozícióm, igaz a második esetében még
vizsgálják a történéseket bólyakihagyásom miatt, amit idõvel szerintem korrigáltam, míg a harmadik helyet úgy sikerült megcsípnem, hogy közben még egy versenytársammal ütköztem is a vízen...
A dél-zalaiaknál második alkalommal megrendezett kupán idén
is itt volt például a szlovák Mario
Lamy, aki profi csapattal érkezett,
s nem csupán õ, de családtagjai is
jet-skire pattannak ilyenkor. A
visszahúzódó versenyzõhöz szlovákul fordultunk, de az rögtön kiderült, hogy a futamokon sokkalta
bátrabb – amit viszont versenyzõtársai tapasztalhatnak számos alkalommal...
– Ezt megelõzõen egy csehországi versenyen voltunk, s gyaLada 1500-as személygépkocsira masszív tetõcsomagtartó eladó. Érd.: 0630/389-5918 (7513K)

VEGYES
Porcelán dísztárgyakat (váza,
figura, stb.), kristály vázákat, tálakat, fali dísztárgyakat, bronz- és
réz szobrokat, mûszereket, régebbi
könyveket vásárolnék készpénzért

korlatilag a csapatunkkal így járjuk fél Európát, ahol az úgynevezett GP-versenyek már igazán
nagy kihívást jelentenek – fogalmazott a pozsonyi illetõségû fiatalember. – Az Alpok-Adria versengés is kiváló alkalmat kínál
persze a szereplésre, s a tavalyi
itteni jet-skis seregszemle után
nem is volt kérdés, hogy ezúttal
ismét jövünk. Számomra a magyar bajnokság külön is fontos,
ahol címvédõ is vagyok egyben
kategóriámban.
Ugyanakkor az kiderült, az
egyes versenyek alakulása végett a
mindent eldöntõ futamokra jövõ
héten kerül sor Gyõrben. A nagykanizsai eredmények tehát igazán
izgalmassá tették az adott kategóriák végkimenetelét..
A KAMSE színeiben indult
szombathelyi Jantos Gábor elsõ
helyen végzett a kezdõ runabout
F1 kategóriában, ezzel neki
mindenképp lesz esélye a kisalföldi helyszínen a bajnoki címre.
Polgár László
Nagykanizsán. Tel.: 0630/3328422 (7515)

SZOLGÁLTATÁS
Matematikából érettségire felkészítés. Egyetemistáknak analízis, valószínûségszámítás, statisztika, számvitel, közgazdasági tárgyak.
Érd.:
0630/668-6307
(7518K)

Összevont szakrendelések
Tájékoztatjuk Kedves Betegeinket, hogy a kórházban zajló építési
munkálatok miatt 2012.08.22-tõl a SÜRGÕSSÉGI BALESETI
AMBULANCIA illetve a TRAUMATOLÓGIAI SZAKRENDELÉS
átmenetileg a Rendelõintézet elsõ emeletén összevontan mûködik (19. ajtó).
A járóképes betegeket munkanapokon 6-16 óra között a Rendelõintézeten
keresztül, a kartonozó érintésével fogadjuk.
Ügyeleti idõben a járóbetegek és a fekvõbetegek is a fõportán keresztül
tudják megközelíteni a rendelõt.

Fényre sötétedõ lencse AKCIÓ
Az akció 2012. augusztus 31-ig érvényes

20-30 %
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Egyed Zsanett Európa-b
bajnoki ötödik

Július közepe Egyed Zsanettnek
(képünkön pirosban), a Kanizsai
Birkózó SE szabadfogású birkózójának Lengyelországról, illetve a
Kadet Európa-bajnokságról (1517 évesek) szólt. Zsanett, a magyar
korcsoportos válogatott tagjaként
Katowicében indult a 46 kg-osok
között és végül két gyõztes és két
vesztes meccsel az 5. helyet szerezte meg mezõnyében.

A versenyt mindhárom szakág
(szabadfogás, kötöttfogás, nõi)
számára rendezték, melyre összesen 33 ország birkózója érkezett. A
kanizsai sportoló teljesítményérõl
a kontinensviadal után közvetlenül
edzõje, Szatmári Zsolt beszélt, aki

egyben a nõi korosztályos válogatott másodedzõi posztját is betölti.
– Zsanett a kilences rajtszámot
húzta a táblára, vagyis a nyolc
közé kerülésért, s elsõként a francia Felicia Galo-t gyõzte le tussal
– mondta a szakember. – A négy
közé jutásért a moldáv-bolgár
mérkõzés gyõztesével kellett
megküzdenie. Abban a párharcban a moldáv lány nyert, így
Zsaninál adott volt némi gyomorideg is, mivel a tavalyi szombathelyi világbajnokságon éppen
egy moldáv nemzetiségû versenyzõ „ütötte” el a továbblépés
lehetõségétõl. Ezúttal Zsanett
szoros mérkõzésen, de legyõzte
Maria Canatui-t és készülhetett
az ukrán Maskevics ellen, melynek tétje az Európa-bajnoki döntõbe kerülés volt. Sajnos, ezen a
mérkõzésen mentálisan, pszichésen felkészültebb volt ellenlába-

sa, s hiába szerzett vezetést sportolónk, elõnyét nem tudta megtartani – amivel a döntõbe jutás
csak álom maradt.
– Volt azonban hátra még egy
mérkõzése…
– Igen, csakhogy a vigaszági
meccsén – még mindig az elszalasztott lehetõségén bánkódva –, verességet szenvedet a török Ayse Vatansever-tõl, így Egyed Zsanett az ötödik, pontszerzõ helyen végzett a
2012. évi Kadet Európa-bajnokságon. Csapatunk egyébként végül két
bronzéremmel és ezzel az ötödik
pozícióval zárta a versenyt.
– Összességében mi a szakmai
vélemény a kanizsai birkózó szereplésérõl?
– Én úgy gondolom, ezúttal hatalmas és reális esély volt arra, hogy egy
Európa-bajnokságon döntõt birkózhasson Zsanett (ráadásul nem mellékesen az ukrán végül legyõzte orosz
riválisát is a fináléban), ezért nem tudunk igazán örülni az ötödik helynek.
– Hogyan alakulhat a sportoló
további pályája?
– Elõször is arról, hogy Zsanett
még jövõre is ennek a korcsoportnak lesz a versenyzõje, és ha sikerül
támadó-készségén javítani, illetve
mentálisan, pszichésen kiegyensúlyozottabbá tenni a szõnyegen, jövõre nem elérhetetlen talán egy
érem megszerzése sem. Mivel nem
dobogós helyen végzett, így a világbajnokság, egyben a javítási lehetõség kimaradt Zsanett számára.
P.L.

15

Megyei rangadó
következik
Nem sikerült jól a bemutatkozása a Nagykanizsai TE 1866
labdarúgóinak az NB III 201213-as szezonjában, hiszen 1-0-s
vereséget szenvedtek a Móri SE
otthonában. A javításra azonban
a Hévíz ellen lesz lehetõség, augusztus 25-én 17 órától az Olajbányász-pályán.
Móri SE – Nagykanizsai TE
1866 1-0 (1-0). NB III Bakony csoport labdarúgó-mérkõzés, 1. forduló. Mór, 200 nézõ. Vezette: Péter G.
(Szabó P., Németh I.). G.: Handl
(24.). NTE: Freischmid - Rákhely,
Baranyai Z., Cserfõ L., Szép D. Bozsoki - Rieger (Babati T., 64.),
Nagy T., László L., Petánovics M.
(László R., 58.) - Cs. Horváth G.
Vezetõedzõ: Koller Zoltán.
Mindkét fél elõtt több lehetõség
adódott, de a haziak egyszer
szerencsésebbek voltak.
No és akkor a szezon elsõ hazai találkozójával kapcsolatos információkról: szombaton délután öt órától a
Bányász-stadionban fogadja az NTE
a Hévíz gárdáját. A kilátogató szurkolóknak nem árt tudni, hogy a belépõk 500 forintba kerülnek, 16 éves
kor alatt viszont a belépés ingyenes.
Hasznos tudnivaló lehet még, hogy a
nézõk csak az állóhelyi rész északi
oldalát foglalhatják el, mivel az ülõhelyi karéj egyelõre építési terület,
így az nem kerül megnyitásra. Bár, ki
tudja, a klubvezetésnek tán az okozna kellemes fejtörést szombat délután, hogy hová helyezze el a
tolongó szurkolósereget...

Antwerpeni utolsó számában úszott a legjobban
csak elõkerül a viszonyítási alap,
mi lett volna ha alapon... Nos,
amennyiben a kanizsai sportoló
jobb formájához közelít, akár az elsõ nyolcba is bekerülhetett volna...
Utána jött még további két száma: 50 m háton és 100 m háton
rajtolhatott. Elõbbiben az ideje a
34. helyre volt elegendõ, 100 m
háton viszont jobban ment neki,
hiszen a 46 indulóból holtversenyben a 21. legjobb idõt úszta.
Polgár Sándor edzõ tanítványa
Belgrád után a belgáknál is bizonyíthatott, s kiderült, ilyen szinten
már a mentális felkészítésen is sok
múlik.

Július elején a belgiumi Antwerpen városában rendezték az
Úszó Ifjúsági Európa-bajnokságot, melyen a magyar válogatott
színeiben állhatott rajtkõre a
hátúszás egyes távjain a Délzalai
Vízmû SE versenyzõje, Abay Nemes Anna.

Az 1996-os születésû úszó a fõ
számának tekinthetõ 200 m háton
tudta le elsõként szereplését, sajnos
korántsem csúcsformájában. Az
antwerpeni uszodában 2:21,07-es

eredményt tudott elérni, ami a saját
2:16-os legjobbjaitól igencsak el-

maradt. A kikötõvárosban a 22. helyen végzett, de ilyen esetben csak-

P.L.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

27.qxd

27.qxd

2012.08.30.

16

8:58

Page 16

Kanizsa – Hirdetés

Tisztelt nagykanizsai polgárok!
Az ebekkel kapcsolatos kötelezõ feladatok ellátására Nagykanizsa
Önkormányzata az elmúlt évek során jelentõs összeget, több millió
forintot fordított. Ennek forrását jórészt a helyi adófizetõ emberek befizetései képezték. Tekintettel arra, hogy a nagykanizsai városvezetés
számára ebben a kérdésben is fontos a város lakóinak véleménye, kérdéssor segítségével kérdezi a város lakóinak véleményét.
Amennyiben az „ebadóval” kapcsolatos szabályozás megállapításának folyamatában részt kíván venni, úgy kérem, hogy a Kanizsa Hetilapban található kérdõívet – az Ön véleményét tartalmazó válasz megjelölését követõen – a Polgármesteri Hivatal elõterében (Erzsébet tér
7.) elhelyezett gyûjtõládába 2012. augusztus 31. napjáig szíveskedjen
bedobni!
Cseresnyés Péter polgármester
1.) Egyetért Ön azzal, hogy az eddigiekhez hasonlóan a jövõben is minden nagykanizsai polgár „adóforintja” legyen a forrása ezen költségeknek, vagy véleménye szerint csak az ebtulajdonosok fizessék meg a kötelezõ feladatok ellátásának költségeit?
F Csak az ebtulajdonosok fizessék meg.
F Maradjon úgy, ahogy eddig volt, a „közösbõl” fedezzék a
költségeket.
2.) Ha egyetért azzal, hogy az ebek tulajdonosai fizessék meg a
költségeket, az alábbi ellátandó feladatok közül melyiket tartja a
legfontosabbnak?
F Az ebek ivartalanításának támogatását.
F Az állatmenhely és az ebrendészeti telep fenntartását.
F Állatvédelmi szervezetek támogatását.
F Az ebösszeírás és az egyéb, az ebtartással kapcsolatos
állatjóléti és közegészségügyi intézkedések finanszírozását.
3.) A jelenlegi törvényi szabályozás szerint, veszélyes eb vonatkozásában az éves ebrendészeti hozzájárulás, („ebadó”) mértéke ebenként húszezer forint lehet. Ön veszélyes eb esetén a maximális vagy
ehhez mérten mérsékeltebb összeg megállapításával értene egyet?
F Maximális, húszezer forint.
F Mérsékeltebb, tizenkettõezer forint.
F Ne legyen megkülönböztetés az ebek között.
4.) Az éves ebrendészeti hozzájárulás („ebadó”) ebenként nem
veszélyes eb vonatkozásában jelenleg maximum hatezer forint lehet. A beszedett összeg jelentõsége, hogy ettõl függ: az önkormányzat mekkora összeget tud évente az állatmenhely mûködtetésére, fejlesztésére fordítani.
a.) Egyetért Ön azzal, hogy tartott ebek száma alapján eltérõ mértékben legyen megállapítva a hozzájárulás összege, és az elsõ eb után
kisebb összeg kerüljön megállapításra?
F Igen.
F Nem.
b.) Ön mekkora összegû hozzájárulást állapítana meg az elsõ tartott eb után?
F Háromezer forint.
F Négyezer forint.
F Ötezer forint.
F Hatezer forint.
Név:.................................................................................
Lakcím:............................................................................
(a személyi adatok feltüntetése önkéntes)

2012. augusztus 23.

