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KÁDÁR BÉLA: 
KELL A KONVERGENCIA

Kádár Béla közgazdász, akadémikus, a
Magyar Közgazdasági Társaság elnöke volt a
helyi csoport vendége. A Pannon Egyetem
emeleti elõadótermében megjelent hallgatósá-
got Polay József, a nagykanizsai szervezet el-
nöke köszöntötte. Kádár Béla hangsúlyozta:
mi, magyarok a sorsfordító idõkben valahogy
soha nem vettünk tudomást a hazánkon kívül
zajló eseményekrõl, folyamatokról. Megje-
gyezte: úgy látszik, ez most sincs másképp.

Mint mondta: a világ sorsát ma a globalizá-
ció irányítja, ami voltaképpen amerikanizá-
ció. A milliárdos vállalatok abban érdekeltek,

hogy mihamarabb eltûnjenek az egyes álla-
mok közötti gazdasági határok, megszûnjenek
a tõkeáramlási korlátok, s a világ egységes
gazdasági környezetté alakuljon, amelyben
természetesen a nagyvállalatok tudnak a leg-
gyorsabban manõverezni. Az ország pénzügyi
helyzetével kapcsolatban elmondta: lejárt a
nekünk adott türelmi idõ. Kádár Béla kifejtet-
te, ha egy ország a jövedelmi lehetõségein
felül fogyaszt, akkor nem szabad azon csodál-
kozni, ha az adott ország – esetünkben Ma-
gyarország – egy idõ után bajba kerül. A
többletköltséget azonban valakinek fizetnie
kell, s a mi esetünkben ezt kívülrõl finanszí-
rozzák, a hiteltelenségünk miatt egyre rosz-
szabb kondíciók mellett. Kádár Béla a túlköl-
tekezést egyértelmûen az Orbán-kormánytól
datálja, amit aztán folytatott a Medgyessy-
kormány is. Végül a szakember megállapítot-
ta: többet kell beruházni, s jóval kevesebbet
szabad fogyasztásra költeni. A konvergencia-
programról azt mondta: az utolsó pillanatban
készült el, s óriási szüksége volt rá az ország-
nak, amely az eddigi kormányok osztogató
politikája miatt elveszítette a hitelességét.

ÓRIÁSOK VOLTUNK
Az Olajos Szeniorok Hagyományápoló Kö-

rének összejövetelén az 56-os miskolci  egye-
temi eseményeket bemutató Óriások voltunk
címû 56 perces dokumentumfilmet tekintették
meg. A filmben a Miskolcon alakult Diákpar-
lament tagjai beszélnek a Rákosi Mátyás Ne-
hézipari Mûszaki Egyetemen 1956-ban és az
azt követõ években történtekrõl. A filmvetí-
tést követõ beszélgetést Udvardi Géza mér-
nök vezette, aki azt is elmondta, hogy nem kis
veszélyt vállalva, a fotók több mint felét õ ké-
szítette elsõéves egyetemi hallgatóként. A do-
kumentumfilmet a miskolci októberi megem-
lékezésen mutatták be elõször.

EGÉSZSÉGNAP 
A HONVÉD KASZINÓBAN

Folyamatos koleszterinszint, testsúly, vér-
cukor méréssel egybekötötten egészségnapot
tartottak a Honvéd Kaszinóban. A látogatók
egy elkülönített teremben a reformétkezés
legújabb finomságaival ismerkedhettek, má-
sutt a halláskárosodással kapcsolatos tanácsok
hangzottak el. Németh László természetes
gyógymódokról tájékoztatta az érdeklõdõket,
dr. Deák Krisztina természetgyógyász, klini-
kai szakpszichológus Õszi fények címmel az
élet delén túli életprogramról tartott rendkívü-
li érdeklõdés mellett zajló elõadást. 

TISZTÚJÍTÁS A POLGÁRI 
EGYESÜLETBEN

A tisztújító közgyûlés volt a témája a Nagy-
kanizsai Polgári Egyesület sajtótájékoztatójá-
nak. Papp János elnökhelyettes a sajtó nyilvá-
nossága elõtt megköszönte a 2001-ben alakult
egyesület elnökének, Dezsõ Ferenc pedagó-

gusnak az egyesület élén végzett munkáját,
mellyel az elmúlt eseménydús öt évben el-
évülhetetlen érdemeket szerzett. Ezt követõen
Dezsõ Ferenc leköszönõ elnök bemutatta az
egyesület frissen megválasztott új elnökét. A
31 éves Kóré Pétert ugyan a kereskedelem el-
csábította a tanítástól, de megmaradt közös-
ségépítõ embernek. Az új  elnök egy közel
160 éves, de ma is érvényes mondást idézett.
„Az igaz polgár is legyen olyan, mint a jó ka-
sza: kemény, tiszta és éles. Kemény a munká-
ban, tiszta a becsületben, és éles a jogai meg-
védésében.” Ifjú házasként gyakran beszélget-
nek feleségével a majdani gyermekeik jövõjé-
rõl. Azt szeretnék, olyan országban nõjenek
fel, ahol szorgalmas munkával lehet boldogul-
ni és nem  ügyeskedéssel, ahol hazánk vezetõi
példát mutatnak becsületbõl, igazmondásból.
Bizony, 1848 nyarán – amikor ezek a szavak
elhangzottak – arra kellett rádöbbenniük az
embereknek, hogy saját uralkodójuktól kell
megvédeni magukat. Ma sokan hasonló érzés-
sel élik meg mindennapjaikat, hisz az egyen-
súlyjavításnak csúfolt pénzbehajtással társa-
dalmunk legkülönbözõbb csoportjainak életét
nehezítik meg. A civil társadalom azonban ös-
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csütörtökön: ZAKÓ-BLÉZER, pénteken: GYERMEKRUHA,
szombaton: KABÁT, DZSEKI, vasárnap: KILÓS, FELNÕTT
RUHA, PIZSAMA, hétfõn: NADRÁG, MELLÉNY, kedden:
SZOKNYA, POLÓ, szerdán: PULÓVER, CIPÕ.

HOGY MIÉRT ÉRDEMES BETÉRNI HOZZÁNK?HOGY MIÉRT ÉRDEMES BETÉRNI HOZZÁNK?

VVideókölcsönzésideókölcsönzés

A Vendégégben a Kani-
zsa Big Band-nél zenei so-
rozatban Elek István, a
Budapest Jazz Orchestra
mûvészeti vezetõjének
vendégszereplésével adott
koncertet szombaton este a
Kanizsa Big Band a Far-
kas Ferenc zeneiskola kon-
certtermében. Vámos Béla
dirigálása mellett egy
jóhangulatú, színvonalas
zenei élményben volt része
a kanizsai közönségnek.
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szefogással megvédheti magát. Az egyesület
testvéri jobbot nyújt ebben az önvédelemben
azoknak a civil szervezõdéseknek, amelyek
szintén a közös cselekvésben látják a kiutat. 

GÓLYABÁL A BLG-BEN
Pénteken délután került sor a Batthyány

gimnázium már hagyományos gólyabáljára,
ahol a szokásos báli hangulat mellett bemu-
tatkozhattak az intézményi nagycsalád legif-
jabb tagjai.

KANIZSARU
Nyolc órakor tettek bejelentést a Nagykani-

zsai Rendõrkapitányságra, miszerint a 7-es el-
kerülõ úton a Magyar utcai körforgalom elõtt
két kamion közlekedési balesetet szenvedett.
Az egyik kamion elõzésbe kezdett, de az elõ-
zést befejezve, mikor forgalmi sávjába kívánt
visszatérni, pótkocsija nekiütközött az elõzött
kamion vezetõ kabinjának. Személyi sérülés
nem történt.

BARTÓK EST
Bartók ismert és talán kevésbé ismert mû-

veibõl nyújtott át egy zenés csokrot szomba-
ton este a Magyar Plakát Házban a Nagykani-
zsai Ifjúsági Vonószenekar. A világhírû ma-
gyar zeneszerzõ által komponált mûvek mel-
lett hallhattuk Mozart Kis divertimentóját,
Peter Warlock egy mûvét, az Oroszlánkirály
filmzenéjének feldolgozását és Vizeli Máté
vonós átiratában a Gyûrûk Ura – A Gyûrû
Szövetsége címû film zenéjét is. A vonósmu-
zsika kedvelõit december 9-én karácsonyi
koncertre várják majd az együttes tagjai a
Magyar Plakát Házba. 

MEGASZTÁROK-SZTÁRPARÁDÉ
Mega-koncertet élvezhettünk a múlt hét vé-

gén a Zsigmondy-Széchenyi SZKI sportcsar-
nokában. Az est vendége Rúzsa Magdolna,
Varga Ferenc és Póka Angéla, a Megasztár
címû televíziós tehetségkutató verseny leg-
utóbbi felfedezettjei voltak. 

IDÕSEK NAPJA
Az Idõsek Hetéhez kapcsolódóan került sor

az Idõsek Napjára Kiskanizsán, a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Házban, a Polgári Ol-
vasókör nyugdíjasainak szervezésében. 

ORSZÁGOS  TAGSÁG
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt no-

vember 18-án tartotta negyvennegyedik kong-
resszusát Budapesten, ahol Bogár Ferencet, a
párt megyei szervezetének elnökét az Országos
Pártvezetõség tagjának,  Dr. Várhalmi Károlyt,
a megyei elnökség tagját pedig az Országos El-
lenõrzõ Bizottság póttagjának választották meg. 

KANIZSARU
Háromnegyed tizenegykor tett bejelentést

egy nagykanizsai áruház biztonsági õre, mely
szerint tetten értek egy személyt, aki egy 19000
Ft-ot érõ árucikk kódját kicserélte egy 5000 Ft-
os kódra, majd a pénztárnál így fizette ki. 

11 óra után egy nagykanizsai vállalattól jelen-
tették, hogy ismeretlen tettes az éjszaka folya-
mán a cég tulajdonát képezõ két terepjáró gépko-
csiról leszerelte és eltulajdonította annak csörlõ-
jét. A csörlõk értéke egyenként kb. 360000 Ft. 

KIFULLADÁSIG
A Hallgatói Önkormányzat szervezésében

Gólyabált tartottak a Pannon Egyetem Nagyka-
nizsai Telephelyén. Az ünnepélyes megnyitó
után az elsõ éves hallgatók mûsorára került sor,
majd a program a Halis István Városi Könyvtár-
ban vacsorával és koncertekkel folytatódott egé-
szen a kifulladásig. A hangulatot fokozta Takáts
Tamás, a Dirty Blues Band és a Majter együttes. 

KANIZSARU
05.18 órakor egy nagykanizsai társasházból

tettek bejelentést a kapitányság ügyeletére,
miszerint egy ott lakó személyt a lépcsõház
fordulójában a lépcsõfeljáró korlátjára fel-
akasztva holtan találták. Az elõzetes orvosi
vélemény alapján halálát fulladás okozta. A
rendõrségi helyszínelés során idegenkezûségre
utaló nyom nem merült fel. A Nagykanizsai
Rendõrkapitányság a halál okának tisztázása
érdekében közigazgatási hatósági eljárást kez-
deményezett.

CSÕTÖRÉS
Az északi városrészben zajló közmûmun-

kálatok során megsérült az egyik vízvezeték,
amelynek eredményeként átmenetileg zavar
lépett fel a városrész egyes utcáinak vízszol-
gáltatásában. A Vízmû szakemberi elhárítot-
ták a hibát, de a csõtörésbõl származó víz és a
felhordott egyéb szennyezõdések még egy
ideig nehezítették az utak járhatóságát. 

KATALIN BÁL
A Katalinokat köszöntötték a Kodály Zol-

tán Mûvelõdési Házban a Vasutas Nyugdíjas
Klub által szervezett Katalin Napi Bálon. 

A CSILLAGOK SEM VÁLASZOLNAK
A napokban jelent meg Erdõs Attila, mik-

lósfai költõ, A csillagok sem válaszolnak cí-
mû, harmadik verseskötete. „Emlékezõ ver-
seim megírásakor arra törekedtem, hogy ne

csak kötettel ajándékozzam meg az olvasót,
hanem emlékeimnek könyvével is. Az embe-
rek lelkét csak egyetlen pillanatra kiragadni
a hétköznapokból, valamit adni és elgondol-
kodtatni. Úgy érzem, már megérte” – e sza-
vakkal szól az olvasókhoz a szerzõ a köteté-
nek borító oldalán. A könyvet, mint a koráb-
bi kettõt is, dr. Dobó László nyugalmazott
tanár lektorálta. Erdõs László szünet nélkül
ír, gondolkodik, alkot, amit mi sem bizonyít
jobban, mint a nyáron megjelent, A csillagok
fényében verseskötet, melyet õ adott ki a
családja támogatásával. A könyv elhunyt
bátyjának, Csabának is emléket állít, hiszen
a két testvér, Attila és Csaba verseit tartal-
mazza. 

Munkáival elismeréseket is szerzett a
költõ: a fõvárosi Cserhát Mûvészkör tavalyi
pályázatán a „Kitüntetett Író” címet
adományozták neki, idén novemberben pe-
dig benyújtott pályázatáért „Költõi Nívódíj-
ban” részesült. A szigethalmi „Szigethy Leg-
Leg” pályázatra benyújtott verseiért Oklevél
elismerést kapott.

november 17.

november 18.

november 21.

november 22.

November végén járunk, de már itt az
ideje az ünnepekre gondolni. 21-én már a
reggeli órákban elkezdték a város „kivilá-
gítását”, a fák égõsorokkal való díszítését.

A budapesti Aranytíz Mûvelõdési Köz-
pont által kiírt, országos tehetségkutatónak
szánt jazz pályázat november 16-i döntõjé-
be hat jazz-zenekar jutott be. Köztük volt
a két kanizsai fiút, Gayer Mátyás zongo-
ristát és Farkas Norbert nagybõgõst tagjai
közt tudó jazz-zenekar, a 4 hónapja alakult
Jazzlectic quartett is. A maratoni este alatt
hat, egyenként közel félórás, színvonalas
kiskoncert hangzott el. A hazai jazzélet
neves szereplõibõl összeállított zsûri
(Fekete-Kovács Kornél, Hárs Viktor,

Horányi Sándor) döntése alapján a Jazz-
lectic megnyerte a versenyt,  óriási sikert
aratott! 

Az elsõ helyen kívül a zenekar szaxofonosa,
Borbély Miklós megkapta a verseny legjobb
szólistáinak felajánlott két különdíj egyikét. A
négyes negyedik tagja Somos Péter, dobos. 

A nap krónikájához tartozik még, hogy
aznap készült el a zenekar szeptember 23-án
felvett (demo) CD-je „First time” címmel,
melynek tartalma meghallgatható a Jazzlec-
tic www.jazzlectic.uw.hu  honlapján is.

Arany az Aranyban!



Megbecsülésünk és tiszteletünk jeléül

Az Idõsügyi Tanács és az ESZI által szerve-
zett idõsek hetének rendezvényei szerdán, a
Pannon Egyetem nagytermében folytatódtak,
ahol fõként az idõsek klubjaiban mûködõ mûvé-
szeti együttesek mutatkoztak be egymásnak. Az
est elején Cseresnyés Péter alpolgármester kö-
szöntötte a megjelenteket, majd Fentõs Ferenc
hegedült, amit Rózsás János író felolvasása kö-
vetett. A hangulatos est során fellépett a Honvéd
Kaszinó énekkara, a Tungsram énekkara, a vas-
utas tánccsoport, a Kodály Mûvelõdési Ház
énekkara, a Hölgyklub és a Tüttõ János dalkör
is. Szólóprodukcióval örvendeztette meg a né-
zõket Görcsi Frigyesné, Farkas Miklós, Huszics
János, Gazda Zoltán és Farkas Miklós is. 

A következõ napon a mozgásé, a sportté volt
a fõszerep, hiszen a MÁV NTE sportcsarnoká-
ban különbözõ ügyességi játékokban mérhették
össze erejüket a szépkorúak. A program elején
Balogh László köszöntötte az idõseket. A hét
zárásaként díjkiosztásra, operett mûsorra került
sor. Az est házigazdája a Hölgyklub volt.

Az évek során egyre több idõs városlakót
megmozgató rendezvény ünnepszámba megy.
A klubok készülnek erre, a szervezésben dere-
kasan helyt állnak. Az év egyik fele a felkészü-
léssel telik, a másik a boldog visszaemlékezés-
sel, a programok során szerzett élmények felem-
legetésével. Arra a kérdésre, mi is a rendezvény

titka, miért örvend egyre nagyobb népszerûség-
nek a résztvevõk körében kerestük a választ. 

– Nagyon jól érzem magam a klubban, szívesen
megyek el a rendezvényekre, hiszen jó együtt lenni
azokkal, akik hasonlóan gondolkodnak, mint én.
Az erdészettõl mentem nyugdíjba, de ott sajnos
hosszú ideig nem volt klub, csak most szervezõdik.
Oda is járok. Nagyon- nagyon vártam, hogy így le-
gyen, mert húsz évig nem volt semmi. Most azon-
ban nagyon aktívan mennek ott a dolgok, voltunk
már kirándulni, szalonnát, gesztenyét sütni, szóval
vannak jó programok – mondja Buti Jánosné. 

– Mi vitte a klubokba?
– Mindig nagy családban éltem, gyerekek,

unokák vettek körül. Mostanra a férjem is el-
ment, egyedül maradtam, és keresni kezdtem
a társaságot. Állandóan mozgalmas volt kö-
rülöttem az élet, s ez nagyon hiányzott. Jó kö-
zösségben lenni, jobb, mint otthon egyedül.

– Mi a véleménye a rendezvényrõl?
– Kiváló kezdeményezésnek tartom. Az vol-

na az igazi, ha még több ilyen lenne, mert ez
az egy hét olykor kevésnek tûnik. Igyekszem
minden évben minden rendezvényre elmenni,
bár az idén nem sikerült. Nemcsak a progra-
mokban veszek részt, hanem a szervezésben is
segítek. Holnap is megyek termet rendezni. 

– Bár nem kimondottan idõseket tömörítõ
szervezet az Önöké, mégis itt vannak az Idõsek
Hete rendezvényein. Miért? – kérdeztük Neme-
si Józsefnét, a Napfény Klub egyik tagját:

– Nagyon fontos, hogy ne szûküljön be körü-
löttünk a világ, hogy ne szakadjanak meg a kap-
csolataink. Ha a családban beteg valaki, vagy
az ember maga betegedik meg, lazulnak a kap-
csolatok, nehezebb barátokat, társakat találni,
illetve ápolni ezeket a kapcsolatokat. Ezért is ra-
gaszkodunk ahhoz, hogy minden lehetõséget ki-
használjunk, s ilyen az Idõsek Hete is.

– Milyen programokban tevékenykedtek?
– Mindenben részt vettünk, az idén is, ta-

valy is elmentünk a rendezvényekre. Fontos,
hogy legyen kapcsoltunk egészséges embe-
rekkel is. Bár vannak közöttünk olyanok,
akik komoly betegek, mások családtagjaik
betegségével, elvesztésének negatív élményé-
vel küzdenek, mégis egy vidám, nyitott társa-
ság vagyunk. 

– Nagyon jók ezek a rendezvények, jó a kö-
zösség, és fontos, hogy évrõl évre találkoz-
zunk a többi klub tagjaival is, ne csak a mie-
inkrõl tudjuk, hogy vannak – mondja Gál Fe-
renc a Mol nyugdíjas klubjának egyik tagja.

4 Idõsek hete

A NTE 1866 MÁV csarnokban rendezett versenyeken részt vevõ egyéni és klub által dele-
gált versenyzõk száma elérte a 265-öt. Az ügyességi versenyeken közel 70-en vettek részt, de
nagy volt az érdeklõdés a kosárlabda valamint célbarúgás iránt, és szép számmal jelentkeztek
asztalitenisz, sakk, teke és lövészet versenyszámokra is. A legidõsebbek, Sárdi Lászlóné – 81
éves – asztaliteniszben és Horváth János – 85 éves – tekében méretette meg magát. A legered-
ményesebb klub a Mol Bányász Szakszervezeté lett, õk lettek az elsõk, a második helyen a
Vasutas Nyugdíjas és Kertbarát Klub végzett, és a képzeletbeli dobogó harmadik fokán a
Honvédszakszervezet Nagykanizsai Csoportja állhatott.

Hangulatos est, jó szorakozás

November 20-án a Honvéd Kaszinó Tükörtermében kezdõdött el, és
pénteken, az Idõsek Otthona és Gondozóházában zárul az Egyesített
Szociális Intézmény által szervezett hagyományos Idõsek Hete rendez-
vénysorozat. Az Egyesített Szociális Intézményhez tartozó idõsek
klubjai, az idõsek gondozóháza, a házi segítségnyújtásban részesülõk
és gondozóik ünnepelnek ezekben a napokban. Házigazdaként, minden
nap más-más intézmény hívja meg a többi lakóit, gondozóit. A rendez-
vénysorozatot Marton István polgármester nyitotta meg. Köszöntõjé-
ben kiemelte: a naptár nem jelez piros betûs ünnepet, mi mégis ünnep-
nek érezzük ezt a találkozást, amelyen megbecsülésünket és tisztele-
tünket fejezzük ki az idõsebb személyek elõtt. A népesség egyre na-
gyobb hányadát alkotják az idõs emberek, akik befejezték életük aktív
szakaszát. Szembe kell néznünk azzal a felelõsséggel, hogy a munká-
val töltött hosszú évtizedek után megélhetésük biztosított legyen, és
életüknek célja, értelme legyen. Majd Sütõ András író gondolatával
folytatta: önmagát becsüli meg minden nemzet azáltal, hogy tudomá-

sul veszi, a világ nem vele kezdõdött. Tudja, hogy a megjelentek kö-
zött is is sokan aktívan tevékenykednek, az intézményekben segítenek
a ház körüli munkákban, szalvétát hajtogatnak, virágokat öntöznek és
még lehetne sorolni a hasznos tevékenységeket. Végül jó egészséget,
kellemes kikapcsolódást kívánt az idõseknek. A polgármestert követõ-
en dr. Csákai Iván, a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a
„Segíts az Élet Alkonyán” Alapítvány elnöke szólt az ünneplõkhöz:
Örömmel látja a sok vidám arcot – hangsúlyozta, majd folytatta. –
Ezek az arcok felszabadultan próbálják ünnepelni azokat az idõseket,
akik nekünk példát mutattak. Remélem, ezek a vidám arcok nem fog-
nak elkámpicsorodni az elkövetkezendõ megszorításoktól, és remény-
kednek abban, hogy jobb jön majd ezután, mert a rossz után mindig
egy jobbnak kell jönni – zárta gondolatait. Ebben a reményben kívánt
jó szórakozást a megjelenteknek. Az ünnepi mûsorban Illés Gabriella
és Takács Zoltán, a Gyõri Nemzeti Színház énekmûvészei szórakoztat-
ták a közönséget, majd vacsora, zene és tánc zárta a napot. 
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Bene Csaba, a Fidesz frakcióvezetõje és
Bizzer András képviselõ sajtótájékoztatóján ki-
jelentette: felháborítónak tartják, hogy Litter
Nándor volt polgármester és Röst János volt al-
polgármester összesen mintegy ötmillió forintot
követel a kanizsai önkormányzattól a ki nem
vett szabadságokért. Bizzer leszögezte: nem
elég a városnak az elmúlt négy évben okozott
kár (többek között a munkanélküliek számának
növekedését, a kórház privatizációjának elõké-
szítését, a „téli” aszfaltozást, a város adósságál-
lományának növekedését, a helyi adók emelé-
sét említették), most újabb – mondták – „kár-
okozásra” készül Litter Nándor és Röst János.
Bene Csaba elmondta: ketten együtt mintegy
ötmillió forintot követelnek az önkormányzattól
a ki nem vett szabadságaik megváltása fejében.

– Erkölcsileg megengedhetetlennek tartjuk,
hogy a szocialisták leváltott polgármestere és az
SZDSZ alpolgármestere továbbra is a kanizsaiak
kárára szeretné tömködni a zsebét – mondta.

Kérdésre Bizzer András azt mondta: a köz-
tisztviselõi törvény alapján az igény nem kifo-
gásolható, de erkölcsileg mindenképpen.

Jár, vagy nem jár?

A soron kívüli közgyûlés egyetlen napirendi pontja Tóth László önkor-
mányzati  képviselõ önálló indítványa volt a miniszterelnökkel folytatan-
dó egyeztetés stratégiájáról. Vitaindítójában Tóth László mszp-s képviselõ
elmondta: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök azzal bízta meg az önkor-
mányzati és területfejlesztési minisztert, hogy készítsen javaslatot a kor-
mány és önkormányzatok egyeztetõ fórumának létrehozására. A fórum a
közös programalkotás lehetõségét teremti meg. A kormány november 22-
re átfogó konzultációra hívja a Regionális Fejlesztési Tanácsok elnökeit és
a megyei jogú városok polgármestereit. A konzultáció célja, hogy a kor-
mány jobban megismerje a megyék és régiók fejlesztési elképzeléseit és
megpróbálja az egyes fejlesztési programokat az igényekhez igazítani. A
közgyûlés összehívását Tóth László annak érdekében kezdeményezte,
hogy képviselõtársaival közösen megvitathassák, mit képviseljen Marton
István polgármester a Gyurcsány Ferenc miniszterrel való találkozón, s
kellõ felhatalmazása legyen a  megbeszélésen. Önálló képviselõi indítvá-
nyának célja, hogy elõsegítse, hogy a 2007-tõl 2013-ig terjedõ tervezési
idõszakban a lehetõ legtöbb támogatási forráshoz jusson Nagykanizsa. Az
MSZP „Együtt Nagykanizsáért” 2002-2006. évekre vonatkozó önkor-
mányzati programja lett az alapja a Kanizsai Fejlesztési Tervnek. A „Kö-
zös Jövõnkért” 2006-2010-ig terjedõ évekre vonatkozó önkormányzati
programjukban a célok tekintetében nem hirdettek újrakezdést, hittek a fo-
lyamatos fejlõdés szükségességében, de gyorsan változó világunkban fon-
tosnak tartják rendszeres felülvizsgálatát és a szükséges korrekcióját. Mi-
vel sem nagyváros, sem megyeszékhely nem vagyunk, az országos terü-
letfejlesztési koncepciókban Nagykanizsa jelenleg nem játszik fõszerepet
– hangsúlyozta Tóth László –, de azt fog játszani akkor – folytatta –, ami-
kor a vélhetõen nagyon közeli jövõben a schengeni határvédelmi rendszer
kiépül, és Horvátországot felveszik az EU-ba. Nagykanizsa pedig vissza-
kapja a Trianonban elveszített természetes életterét, erre azonban a célirá-
nyos felkészülést azonnal el kell kezdeni. Szintén a Horváthország
belépésével megvalósuló lehetõségekrõl szólt Dr. Károlyi Attila, majd
hozzátette: azt javasolja, a polgármester határozott legyen amikor kérni
kell, sõt követeljen a miniszteri megbeszélésen. Hozzászólásában Halász
Gyula városatya fontos stratégiai célnak tartotta, hogy legalább egy regio-
nális intézményközpont kerüljön városunkba. Bene Csaba Fideszes frak-

cióvezetõ szerint igazából nem hallott Tóth Lászlótól új dolgot, mert Mar-
ton István programja mindezeket tartalmazza, és a polgármester egyértel-
mû felhatalmazással tud menni a tárgyalásra. Balogh László véleménye
szerint egy politikai attrakcióról van szó, majd felvázolt néhány prioritást
a megvalósítandó fejlesztések között: elkerülõ út elkészítése, sétáló utca,
nagy sportcsarnok felépítése, Zsinagóga felújítás, de igazából a népesség-
fogyás megállítása a legfontosabb. Dr. Csákai Iván megjegyezte: Marton
István polgármester a kellõ felhatalmazást a választással és az eskütétellel
megkapta. Javaslatai között szerepelt: a szociális otthoni ellátásban a nor-
matíva csökkentést szüntessék meg, mert el fognak lehetetlenedni a szoci-
ális intézmények, továbbá maradjon itt Kanizsán a határõrség. Böröcz Zol-
tán a kezdeményezést becsülendõnek tartotta. Mint mondta, 2007-2013-ra
van a korábbi közgyûlés által elfogadott fejlesztési terve a városnak, azon-
ban nem tudja, hogy akarnak-e változtatni rajt, és milyen mértékben. Azt
állította, hogy még mindig nem szavazta meg az önkormányzati progra-
mot, amit valamennyiüknek fontos ismerni. Papp Ferenc arra kérte a pol-
gármestert, keressen szövetségeseket,  partnereket, majd azt is megjegyez-
te, nem kellett volna a nagypolitikát behozni a közgyûlésbe. Bizzer András
felvetette: a személyi jövedelemadó helyben maradó része tíz százalékról
nyolcra fog csökkenni, a közoktatási alaphozzájárulás éves szintû csökke-
nése pedig az intézmények mûködését nem biztosítja. Indokolt lenne az
alaphozzájárulás korrigálása az infláció mértékéig. Kérte, ezt is vesse fel a
polgármester a miniszternek. Dr. Fodor Csaba kiemelte: az MSZP-s kép-
viselõk segíteni szerettek volna, megkönnyítené helyzetüket, ha elolvas-
hatnák a négy éves írásos programot. Mivel ez nem sikerült, kénytelenek
voltak az MSZP programjából kiindulni. Cserti Tibor elmondta: van, ami-
re lehet építkezni, s mivel az észak-déli autópálya kérdése háttérbe került
az elmúlt idõben, ezért is érdemes lobbizni. A kérdésekre, felvetésekre
adott válaszában Marton István polgármester hangsúlyozta: hasznosnak
ítéli meg, és nem volt szabálytalan a soron kívüli közgyûlés kezdeménye-
zése. A mostani miniszteri találkozótól sokat nem lehet várni. Többen fel-
vetették, hogy lobbizni kell, de ez nem csak az õ dolga. Mindhárom kor-
mánypárti országgyûlési képviselõnek lobbiznia kell annak érdekében,
hogy a határõrség Kanizsán maradhasson, amíg a schengeni határvédelmi
rendszer kiépül. (B.Zs.)

Soron kívül

A Nagykanizsán immár két hónapja de-
monstrálók a közelmúltban kis idõre felfüg-
gesztették megmozdulásaikat, azonban rövid
gondolkodás után – egyeztetve az ország más
településein tüntetõkkel – úgy döntöttek, hogy
ismét az utakra vonulnak, ugyanis követelése-
ikbõl eddig semmi sem valósult meg.   

Ekman József a demonstrálók képviselõinek
sajtótájékoztatóján elmondta: elsõdleges céljuk
Gyurcsány Ferenc és kormányának megbukta-
tása, ugyanis véleményük szerint a kormányfõ
eltitkolta azokat a tényeket, amelyek ismereté-
ben a választópolgár kifejezhette volna akaratát
az áprilisi választásokon. Félrevezetéssel nyerte
meg a 2006-os országgyûlési választásokat,
ezért az MSZP-SZDSZ kormány nem maradhat
a nemzet élén – mondta. A követelések közt
szerepel a történelmi alkotmány visszaállítása
is. Errõl Fülöp Zsolt beszélt, aki elmondta: a
történelmi alkotmányt 1944-ben a németek az
ország megszállása után felfüggesztették, sem-
missé tették, majd az 1949-es 20-as számú tör-
vényt iktatták be helyette. Ez a törvény pedig
teljes mértékben elfogadhatatlan számukra, mi-

vel meggyõzõdésük, hogy törvénysértés nem
alapíthat jogot. Ladányi Istvánné – aki amúgy a
tüntetõk szóvivõi szerepét töltötte be a de-
monstrációk idején – végül ismertette a további
követeléseket: követelik, hogy megfelelõ mó-
don vizsgálják ki a rendõri brutalitásokat, s ne-
vezzék meg a felelõsöket, a politikai foglyok
pedig kapjanak amnesztiát. Hiteles médiát és a
cenzúra eltörlését akarják, továbbá azt is köve-
telik, hogy a magyar katonák ne harcoljanak
külföldön.  Azt is indítványozzák, hogy rehabi-
litálják az Árpád-sávos zászlót, ugyanis – ahogy
fogalmazott – az a magyarság történelmi zászla-
ja, amely négy piros és négy fehér csíkból áll,
azonban sokan összekeverik a hungarista-nyilas
zászlóval, amely kilenc csíkból állt, s a közepén
ott volt a nyilaskereszt. Ladányi Istvánné még
elmondta: a városokban kivonuló demonstrálók
valamennyi településen úgy döntöttek, hogy
folytatják a megmozdulásokat, mivel a megfo-
galmazott követelésekbõl semmi nem látszik
megvalósulni. Itt, Kanizsán is a hetes fõútra vo-
nulnak ismét, s félpályás útlezárással hívják fel
a figyelmet törekvéseikre. (H.A.)

Ismét az utcára vonultak



– A tanulónak bizonyos tehetséggel rendelkeznie kell amikor gim-
náziumba kerül, mert a matematika azon kevés képességek egyike,
mely korán megnyilatkozik a gyerekekben. Nem lehet elég korán kez-
deni. Ezért is van az, hogy nálunk Zalában, Zalaegerszegen, Keszthe-
lyen és  Nagykanizsán 1973-tól kezdve csúcs-szakköröknek nevezett
matematika szakköröket indítottak ötödik osztályosoknak. Korán ki-
alakul a matematika-készség a gyermekekben, ezért a tanárok jó hely-
zetben vannak, mert a versenyek is ehhez igazodnak. Már harmadik
osztályos tanulók számára is kiírnak országos matematika versenyt
(Kalmár László matematika verseny). Most már két teszt-verseny is
van. Az egyik, amit mi szervezünk, a Kenguru Nemzetközi Matematika
Verseny, ami egy tehetségkutató megmérettetés. Így akármilyen kis
faluban él a gyerek, fel tudunk figyelni rá, és a további életútját is fi-
gyelemmel kísérhetjük. Ha hozzánk jön, nagyon örülünk neki, és kü-
lön foglalkozunk vele.

– Milyen plusz munkát igényel öntõl, hogy a tanítványai ne csak
egy átlagos osztályzatot kapjanak?

– Alapfilozófiám szerint a jegyekkel nem akarom elriasztani a gye-
rekeket. Örülök annak, hogy szeretik a matematikát, és ha bejönnek
az órára, érezzék jól magukat, dolgozzanak, felszabadultak legyenek
és jólesõ érzéssel távozzanak. Ehhez nyilván meg kell találni a han-
got velük. Tulajdonképpen szeretni kell a gyerekeket! Ha ezt õk érzik,
akkor lehet, hogy éppen ez fogja a matematika javát szolgálni, mert
azt mondja magában: na az öreg milyen jó hozzám, akkor én is úgy
tanulok nála! Nekem pedig az a célom, hogy tényleg csinálja meg,
ezáltal õ több lesz,  közösen pedig jobban tudunk építkezni. A tanítás
következetes munkát is jelent. A mai gyerekek éppen úgy hadra fog-

hatók, mint régebben, bár sokkal több a kihívás, hisz számítógépez-
nek, több elfoglaltságuk van, de én nem találkoztam olyanokkal,
akikben ne lett volna érdeklõdés. Tanítottam kéttannyelvû és humán
osztályban, ott is jól teszik a dolgukat. Egyik sem lesz matematikus,
de nem félelemmel jönnek be az órára, s ezzel a célom egy részét már
elértem. Akik többet hajlandóak a szabadidejükbõl áldozni, azokból
lesznek a versenyzõk. Nekik sok lehetõséget biztosítunk, hogy tehetsé-
gük kibontakozzon. Versenyhelyzetben is tesztelni kell a gyerekeket.
Itt is egy sportos hasonlattal szoktam élni. Ha valaki egész évben ke-
ményen edz, és nincs megmérettetés, elõbb utóbb elfásul. Ha elme-
gyünk egy matematikaversenyre, közben megismerik például Kassát,
Pozsonyt vagy Székelyudvarhelyt, akkor mást is kap a matematikától.
Megismerhet városokat, új barátokra tehet szert, ösztönzõen tapasz-
talhatja azt is, hogy nálánál vannak tehetségesebbek is, és akkor
„rátesz még egy lapáttal.”

– Ki volt Rátz tanár úr, akirõl a díjat elnevezték?
– Rátz tanár úr a század fordulón élt és a fõvárosi Fasori Gimnázium-

nak volt híres tanára, aki tehetséggondozással foglalkozott. Kü-
lönórákon gondozta a tehetségeseket, akik közül többen, mint például
Neumann János, világhírûek lettek. Nagyon nagy tiszteletben tartják
emlékét ma is a tanárok. A Bolyai János Matematika Társulat évente
rendez Rátz László Vándorgyûlést. A Rátz Tanár Úr díjat három, számí-
tástechnikával és programozással, gyógyszerkutatással, valamint mobil-
telefon fejlesztéssel foglalkozó cég alapította. A 20 évvel ezelõtti megala-
kulásukkor azt tapasztalták, hogy azért lettek egybõl nagyon sikeresek,
mert nagyon jó szakembereket tudtak felvenni az egyetemet végzettek kö-
zül. Idén hatodik alkalommal adták át a díjat. Az elsõ négy alkalommal
csak matematikából, fizikából és kémiából díjazták a kollégákat, az
utóbbi két évben már a biológia is belépett. Évente két kolléga kaphatja
meg ezt a díjat. Nagyon rangos elõdökhöz kerültem második vidékiként.
Az elsõ Czapáry Bandi bácsi volt, akinek kanizsai kötõdése is van. Õ, a
80. születésnapján kapta meg, én ettõl a kortól még messze vagyok, az
57. életévemet töltöttem be. Nagyon nagy dolog ez a szakmai elismerés,
és nagyon örülök neki. Remélem, nem érdemtelenül kaptam.

– Amit eddig tett, nem csak a matematika tanítását jelenti.
– A gimnáziumban, illetve jogelõdjénél 1972-tõl dolgozom. Kezde-

ményezésemmel létrehoztuk a Zalai Matematikai Tehetségekért Ala-
pítványt, ami 1993-ban 50 ezer forintos alaptõkével indult, és most
már évi 22 milliós költségvetéssel dolgozik. A Kenguru Nemzetközi
Matematika Verseny magyarországi rendezõi vagyunk, ezáltal a kol-
légáimmal együtt bekerültünk a nemzetközi vérkeringésbe. Magyar-
országon több, mint 26 ezer gyermek versenyez évrõl évre. Részben
ezt is szervezem, és 1990-ben, mint magánember, átvettem az addig
megyei szervezésû balatonedericsi matematika tábort, mert különben
megszûnt volna. Két turnusban, évente 500 gyermek jön a Balaton
partra  Kárpát-medencei beiskolázással. Sepsiszentgyörgytõl kezdve
a Felvidékrõl, Délvidékrõl és  Kárpátaljáról is érkeznek hozzánk.
Rengeteg pályázatot kell írni, hogy anyagi támogatáshoz is jussunk,
mert biztosítani szeretnénk azok részvételét, akik nem tudják kifizetni
a költségeket. Az iskolán belül a legjobbak összefogására is gondol-
tam, ebbõl három év múlva kinõtt az Erdõs Pál Matematikai Tehet-
séggondozó Iskola, amit a Pannon Egyetem karolt fel és finanszíroz.
Ennek vagyok az igazgatója. A programot én szervezem, és a legjobb
kollégákat hívjuk meg az országból. Az idei évtõl nemcsak dunántúli
tehetséggondozó iskolaként mûködik, hanem van intézménye Kecske-
méten is. A közel 20 éve létrejött Nemzetközi Magyar Matematika-
versenyt a határon túli öt régió és a magyar régió szervezi meg min-
den évben más-más régióban. Tavaly a kollégáim megválasztottak a
magyarországi régió vezetõjének. Ez is nagy megtiszteltetés, aminek
igyekszem megfelelni.

Bakonyi Erzsébet

A Magyar Természettudományos Oktatásért Alapítvány Rátz
Tanár Úr Életmûdíjjal tüntette ki dr. Pintér Ferencet, a Bat-
thyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola ma-
tematika tanárát. A matematika tantárgy népszerûsítésében és
a tehetséggondozásban kimagasló eredményeket elért pedagó-
gus tanítványai az országos hazai és nemzetközi versenyeken a
legjobbak között szerepelnek. Tanári munkájában nagy gondot
fordít a tehetséges diákok felfedezésére és gondozására. Jelentõs
szerepet vállal a matematikához kapcsolódó országos és regio-
nális szakmai programok, versenyek, konferenciák, továbbkép-
zések szervezésében is. A díjra, melyet október 31-én adták át
az akadémia kupolatermében, a veszprémi Pannon Egyetem
terjesztette fel. Beszélgetésünkben elsõként a matematikai tehet-
séggondozás titkairól kérdeztük dr. Pintér Ferencet.

6 A hét embere

A matematika népszerûsítéséért



7A hét témája: képviselõink tervei

Cseresnyés Péter alpolgármester is – mint
sokan mások – igazán a rendszerváltás során
„fertõzõdött” meg a politikával. E ciklusban
Nagykanizsa alpolgármestere és országgyûlé-
si képviselõje, és komoly áldozatok árán
ugyan, de sikerül összeegyeztetnie a két fel-
adatot – igaz, ehhez az övéhez hasonló támo-
gató, segítõ családi háttérre van szükség.  

– Mindig is foglalkoztam politikával, mivel
érdekelt a politika – mondta lapunknak Cse-
resnyés Péter alpolgármester. – Aktívabban
azonban az úgynevezett rendszerváltás után
kerültem kapcsolatba a közélettel, hiszen
olyan idõket éltünk akkoriban, amikor min-
denkinek érdemes volt, s véleményem szerint
mindenki szinte „kötelezõ” feladatának érez-
te, hogy politizáljon. Az ezt követõ idõszak a
Bokros-csomag révén érintett mélyebben,
ugyanis szerintem ez a megszorító csomag
sokkal több kárt okozott, mint amennyi hasz-
not hozhatott volna egy átgondolt, szigorú,
koncepciózus gazdaságpolitika. A „Bokros-
csomag” mindenféle ellenkezõ híreszteléssel
ellentétben sokat ártott, ugyanis mindössze
megszorításokat tartalmazott, a gazdaság-
élénkítés legfeljebb olyan vonatkozásban tör-
tént, hogy az akkor még jelentõs állami va-
gyon értékesítése óriási méreteket öltött. Az-
tán 1998-tól az Orbán-kormány munkájának
köszönhetõen egyfajta felszabadultság-érzés
vett erõt az ország lakóin, mert érezték azt,
hogy számítanak rájuk, azt látták, hogy ter-
vezhetik a jövõt. Abban az idõszakban kezd-
tem el aktívan politizálni, beléptem a Fidesz-
be, nemsokára a helyi szervezet elnöke let-
tem, s talán nem szerénytelenség, ha azt állí-
tom: ekkor indult el egy olyan következetes
munka és irány a párt helyi szervezetének te-
vékenységében, ami Kanizsán bizonyos rész-
ben az én nevemhez köthetõ. Most, tizenhat
évvel a rendszerváltás után elõször került vá-
rosvezetõ pozícióba a Fidesz, s mi elõdeink-
hez képest merõben más várospolitikát sze-
retnénk megvalósítani. Az elõzõ városvezetés
politikájáról már sokszor mondtunk véle-
ményt sajtótájékoztatóinkon, a közgyûlésen;
meggyõzõdésünk, hogy az elõzõ idõszakban
látszatpolitizálás folyt Nagykanizsán, virtuá-
lis eredmények felmutatásával, amelyek rá-
adásul sötét árnyékot vetnek a város, az itt
élõk jövõjére. A szóban forgó eredmények
egy jelentõs részét nevezhetjük akár presz-
tízsberuházásnak is, s a presztízs ez esetben
az elõzõ városvezetés magamutogatására
utal. Olyan építkezések voltak ezek, amelyek
nem javították a város költségvetési helyzetét.
Egy nem könnyû helyzetben levõ település jó

beruházásnak azt tekintheti, amelyik munka-
helyeket teremt, adóerõ-képességet növel, a
pénzbevétel lehetõségeit növeli, azonban a
szóban forgó fejlesztések sajnos, javarészt
nem ezt segítik elõ. Sõt, jelentõs mértékben
eladósodott miattuk a város, olyan mértékû
adósságállomány gyûlt össze ennek az évnek
a közepére, annyi kötelezettségvállalás szere-
pel még az adósságállomány mellett, hogy az
komoly nehézségeket okoz a város gazdálko-
dásában. (Az arányokat a beruházásokban
nem találták el, nem beszélve a kétes üzenete-
ket tartalmazó ügyletekrõl.) Természetesen
nem szeretném kisebbíteni az elkészült kultu-
rális beruházások jelentõségét, azonban fele-
lõtlennek tartom azt a taktikát, hogy funkci-
ók, vagy homályos elképzelések mentén haj-
tunk végre komoly beruházásokat. Közel há-
rommilliárd forintos hitelállományt „sike-
rült” összegereblyéznie az elõzõ városveze-
tésnek, így Nagykanizsa teljes adósságállo-
mánya a kamatterhekkel és a hosszú futam-
idõs kötelezettség-vállalásokkal együtt jelen-
leg meghaladja az ötmilliárd forintot. Ez a
mai helyzetben nagyon súlyosnak mondható,
hisz, ismerve már a költségvetés egyes adata-
it, ez azt jelentheti, hogy alaphelyzetbõl több
százmillió forint hiány jelentkezik az önkor-
mányzat saját gazdálkodásában a 2007-es
költségvetést illetõen, hiszen a kormány és a
korábbi önkormányzat elõzõ négy évben foly-
tatott felelõtlen, dilettáns gazdaságpolitikája
miatt nehéz helyzetbe került Nagykanizsa, így
komolyan át kell gondolni, hogy mire mennyi
forrás jut. Azt azonban leszögezném: nem a
fûnyíró-elv alapján fogjuk összeállítani a
költségvetést. 

– Alpolgármesterként mely feladatok tar-
toznak Önhöz?

– Elsõsorban az oktatással, kultúrával, szo-
ciális és egészségügyi ágazattal foglalkozom.
Ettõl függetlenül a fõ irányokban egyeztetünk
a polgármester úrral, s próbálunk közös ál-
láspontot kialakítani, ami eddig sikerült is.
Szükség van erre, hisz az elvégzendõ felada-
tokat nem tudja egy ember végigvinni, neki a
munkájához komoly és biztos támogatásra
van szüksége. Így tehát arról lehet beszélni,
hogy az egyes területekkel elsõsorban ki –
polgármester, alpolgármester – foglalkozik,
azonban õ egy csapat véleményét kell, hogy
képviselje, mivel egy ember nem dönthet min-
den fontos kérdésben.

– Hogyan tudja összeegyeztetni országgyû-
lési képviselõi és alpolgármesteri feladatait, s
hogy tolerálja ezt a család?

– Sajnos, valóban a munkám legnagyobb
„kárvallottja” a családom. A képviselõi fel-

adataim jelentõs részét hajnalban, késõ este és
hétvégén végzem el. A parlamenti munkát is
sikerült úgy beosztani, hogy csak annyit kell
az Országgyûlésben tartózkodnom, amennyi
az ottani munka ellátásához szükséges. Így ez
a kanizsai feladatok elõl nem veszi el az idõt,
sõt segíti azok elvégzését, hisz a parlamenti
napokon a Budapesten elvégzendõ feladatok
mellett a város ügyeit is el tudom rendezni.
Frakciótársaim segítségével sikerült úgy át-
csoportosítanunk a munkámat a Fidesz-frakci-
óban, hogy mindent maradéktalanul el tudok
végezni. A családommal való törõdés terén, a
velük töltendõ idõvel azonban bajban vagyok.
Ezt szerényebb eredménnyel sikerült megolda-
nom, hisz a továbbiakban még kevesebb idõt
tölthetek velük, mint eddig. Õk elfogadták ezt
az állapotot, azt azonban érzem, hogy nem
örülnek neki.  

– Milyen célokat fogalmaztak meg, négy
év múlva milyen várost akarnak látni?

– Tudjuk, hogy a kanizsai emberek óriási
várakozással néznek a következõ négy év elé,
ezért fontosnak tartom, hogy folyamatosan
kommunikáljunk a választókkal, hogy mindig
pontosan tudják, mit, miért teszünk. Négy év
múlva pedig olyan várost szeretnénk látni,
ahol az emberek nem azon keseregnek, hogy
vajon mit is kezdjünk magunkkal, mit kezd-
jünk az életünkkel. Otthonos belvárost sze-
retnénk, új munkahelyeket, s rendbe fogjuk
tenni Nagykanizsa gazdálkodását. A polgár-
mesteri hivatal és az intézmények mûködését
is felülvizsgáljuk, hogy felállíthassunk egy
hatékony struktúrát. Persze, az átalakítás
nem törvényszerû, ami eddig jól mûködött,
az eztán is mûködni fog, változatlan formá-
ban. Természetesen, a rajtunk kívül álló gaz-
dasági körülmények egyfajta költségvetési
szigort is megkövetelnek, de nem az a cél,
hogy pénzt vonjunk el bárhonnan, inkább
olyan megoldást kell kidolgoznunk, ami min-
denkinek jó. 

Horváth Attila 

Cseresnyés Péter
Nagykanizsa Megyei Jogú Város alpolgármestere

„Ami jól mûködött, az így is marad”



8 Civilek

A közelmúlt a civil kezdeményezések jegyében telt: egy önkor-
mányzatok, gazdasági és civil szervezetek által közösen létreho-
zandó fejlesztési partnerség elõkészítésével kapcsolatban tartottak
november elején workshopot a Magyar Plakát Ház elõadótermé-
ben, majd két nap múlva ugyanott egy konferenciára került sor,
amelyen a kanizsai és a vendégként jelen lévõ egri civilek kicserél-
hették tapasztalataikat.

Gyertyánági Endre, a partnerséget kezdeményezõ Dél-Zalai Civil
Fórum Egyesület elnöke a workshop keretében elmondta: a létreho-
zandó fejlesztési partnerség célja a helyi gazdaság szereplõinek erõ-
sítése. A folyamat során valamennyi kistérségi társulás vezetõjét be-
vonják a munkába, hiszen az együttmûködés politikai akadályai az
önkormányzati választással elhárultak. Az együttmûködést remélhe-
tõleg Nagykanizsa, Lenti, Letenye, Hévíz és Keszthely polgármeste-
re is szentesíti aláírásával a november harmincadikára tervezett ala-
kuló ülésen. Hangsúlyozta: a helyi gazdaság fejlesztése és a pénz ki-
áramlásának mérséklése érdekében tudatosítani kell az emberekben,
hogy saját, azaz „hazai” terméket vásároljanak, s ellen kell állni a
„multik” azon törekvésének is, amely arra irányul, hogy a munka-
vállalókat engedékennyé, beleegyezõvé tegyék. Az elnök leszögez-
te: ezért azonban mindenkinek meg kell tennie a magáét saját terüle-
tén. Hangsúlyozta: a fejlesztési partnerség tehát nem más, mint egy
társadalmi mozgalom indítása a térség fenntartható fejlõdése érde-
kében, fontos azonban, hogy a megvalósuló fejlesztések „ne keve-
sek nagy lenyúlása legyen”. 

A két nappal késõbb sorra kerülõ konferenciával a kanizsai civilek
az egriek egy korábbi gesztusát viszonozták, hiszen a közelmúltban a
Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület képviselõi az ottani kollégák invitá-
lására Egerbe látogattak. 

A civil szektor és az önkormányzatok lehetséges együttmûködését
bemutató konferencián elõször Marton István polgármester köszön-
tötte a megjelenteket. Leszögezte: már az elõzõ önkormányzat is je-
lentõs mértékben támogatta a civil szervezõdéseket, éves szinten ösz-
szesen csaknem harmincmillió forintot kapott a szektor valamilyen tá-
mogatás formájában. Elõrevetítve a jövõt azt is megjegyezte: a város
társadalmának egésze érzékelni fogja, hogy az országos költségvetési
szigorítások következményeként az elõzetes kalkulációk szerint is
mintegy háromszázmillió forinttal kevesebb bevétel folyik be a városi
kasszába. A polgármester úgy véli, hogy inkább a pályázható alapokat
kell szélesíteni, hiszen várhatóan szûkíteni kell az egyéni képviselõi
keret mértékét is. 

A város elsõ embere után Gál Sándor, a Heves Megyei Civil Tanács
képviselõje az egri önkormányzat és a civilek együttmûködését mutat-
ta be. Elmondta: a civilek véleményezési jogukkal és a bizottsági mun-

kában való részvétel jogosítványával hathatósan képesek beavatkozni
az önkormányzat munkájába, egy kicsit formálva is azt. 

A vendég elõadó után egy „hazai” következett, Balogh László, az
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke ismertette a
hallgatósággal a civilek és az önkormányzat közös munkájával kap-
csolatos elképzeléseit. Elhangzott: vélhetõen hamarosan külön refe-
rens foglalkozik majd a civilek ügyeivel a polgármesteri hivatalban,
ezzel is garantálva ezen társadalmi réteg hatékonyabb részvételét a
közügyekben.

– Támogatom a Nagykanizsai Civil Kerekasztal mûködését, amely
képes a helyi non-profit szektor érdekvédelmére, a pozitív értelmû
lobbi-tevékenységre a civil szféra és a helyi társadalom felemelése
érdekében – mondta. – Persze, remélem, hogy a NCK csak olyan
szervezeteket fogad be, amelyek világosan meghatározzák céljaikat,
programjaikat és átlátható módon végzik tevékenységüket. A civilek
és a politika együttmûködésével kapcsolatban pedig úgy gondolom:
a civilek autonómiája lehet azonos a függetlenséggel, de nem lehet
egyenlõ a semlegességgel. A földrajzban beszélhetünk semleges te-
rületrõl, de a valós életben értelmezhetetlen kategóriának tartom az
értéksemlegességet; s a civil szervezeteknek is értékek mellé kell áll-
ni, azokat kell felmutatni. Ebben nem lehet semlegesnek maradni! –
hangsúlyozta. 

Bárdos Ferenc, az Egri Civil Kerekasztal koordinálója az ottani Ci-
vil Kódexet mutatta be. Elmondta: azután hozták létre az etikai kóde-
xet, miután az együttmûködés alapvetõ szabályai rögzültek. Õ is hang-
súlyozta: az önkormányzati munkában való civil részvétel egyúttal a
társadalmi kontroll lehetõségét is jelenti. 

A továbbiakban szó esett a nagykanizsai civil kezdeményezésekrõl,
amely révén az egri kollégák jobban megismerhették a kanizsaiak
munkáját. Gyertyánági Endre, a Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület el-
nöke pedig egyfajta konklúziót is megfogalmazott, ami nem feltétlenül
egyezik a politika szándékaival:

– Úgy vélem, azon kellene fáradoznunk, hogy bizonyos szemléleti
alapokat próbáljunk felállítani arról, hogy miért alakul ki olyan kép
a politikai döntéshozókban, amely az önkormányzatot valamiféle be-
szûkített értelemben képzeli el – mondta. – A döntéshozó privilegi-
zált testületeként látja-láttatja az önkormányzatot, s nem az egész
társadalmat érti ez alatt, annak valamennyi összetevõjével. Egyfajta
erõs mesterséges cenzúra helyezkedik el ennek a privilegizált cso-
portnak a határán, s ezen belül vannak azok a szervezõdések, civil-
félcivil intézmények, amelyek a költségvetésben külön soron szere-
pelnek, természetesen külön támogatási összeggel. Régebben egy
képviselõ egy baráti beszélgetés során azt mondta nekem: aminek
nincs külön költségvetési sora, az tulajdonképpen nem is létezik. A
városnak pedig – sajnos – a mai napi nincs non-profit költségvetése,
miközben ezen szervezetek másfélmilliárd forintnyi gazdasági ered-
ményt termelnek Nagykanizsán. Valahogy a civilség még ma is kü-
lön álló test, s most ismét arról van szó, hogy meg kell húzni a nad-
rágszíjat, s ez a „húzás” elsõsorban a mi szektorunkat érinti. Úgy
érzem, most már el kellene mosni az önkormányzati cégek, közhasz-
nú társaságok és a civil szervezetek között mesterségesen meghúzott
határt, mert kérdem én, ki dönti el, hogy melyik a civil szervezet, és
melyik nem? A mûvelõdési intézmények közt is van olyan, amely ön-
kormányzati intézménynek van kikiáltva, a másiknak pedig meg kell
feszülnie azért, hogy bevételhez jusson. Meggyõzõdésem, hogy ezt az
egész szemléletet át kell gondolni, s új alapokra kell helyezni –
mondta Gyertyánági Endre.

A civil konferencia egész idõtartama alatt az érdeklõdõk megtekint-
hettek egy kiállítást is, amely a nagykanizsai civil szervezeteket, azok
mûködését mutatta be. 

Horváth Attila

Egy hét a civilség jegyében



9Gazdaság

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara történetében elõször
indult mestervizsga felkészítõ tanfolyam fodrász, gázvezeték- és ké-
szülékszerelõ szakmákban. A tanfolyamot november 17-én nyitotta
meg  Gréczi József, a Mestervizsga Bizottság elnöke és Varga Zsófia,
a Kamara titkára a Zsigmondy - Széchenyi SZKI Erdész úti Tantele-
pén. A 160 órás tanfolyamot tizenhárom fodrász és tizennégy gázveze-
ték- és készülékszerelõ kezdte el. A mesterlevelet február végén vehe-
tik kezükbe az öt éves szakmai gyakorlattal  már rendelkezõ hallgatók. 

– A mestervizsgáztatásnak Magyarországon évszázados hagyomá-
nyai vannak, a magasabb szakmai felkészültséget garantáló mester-
vizsga rendszerét azonban nem a tradíciók, hanem a kor követelmé-
nyei teszik fontossá – mondta Varga Zsófia. – A tudásszint emelését
az egyes szakmákban megfigyelhetõ „szakmai forradalom”, a techni-
ka fejlõdése és az emelkedõ fogyasztói elvárások kényszerítik ki.
Fontossá vált felkészíteni a szakembereket a vállalkozással járó kü-
lönbözõ jogi, adminisztrációs ismeretekre, valamint a partnerekkel,

ügyfelekkel, tanulókkal való foglalkozás pedagógiai hátterére. Az
említett tényezõk olyannyira megváltoztatták a szükséges ismeretek
körét és mélységét, hogy az egykor megszerzett szakmunkás-bizonyít-
vány már nem feltétlenül elegendõ. A szakma mesterfokon való mû-
velése tehát piaci elõnyt, versenyképességet és fogyasztói bizalmat
biztosít. A mestervizsga gondolatának szorgalmazása mögött az a
szándék is meghúzódik, hogy a hazai iparosok, kézmûvesek verseny-
képesek maradjanak hazánk EU-s csatlakozása idején, tudásukat
egyenrangú félként kamatoztassák a tagországokban. Az uniós csat-
lakozás legalább ötven szakmában emelt szintû tudást követel meg. A
versenyképesség mellett, a fogyasztóvédelmi elõírások szigorodása is
szelektálni fog a szakmájához jobban vagy kevésbé értõ iparosok kö-
zött. A szakmai utánpótlás nevelése szempontjából is igen nagy jelen-
tõséggel bír a Mester címet viselõ szakember, hiszen korszerû szak-
mai tudással, pedagógiai ismeretek birtokában, magas színvonalon
tudja átadni ismereteit a szakmunkástanulóknak. A tanulószerzõdé-
ses gyakorlati oktatás elterjedésével a mestervizsga jelentõsége to-
vább fokozódik. Önálló munkavégzéshez, vállalkozás indításához, az
alábbi szakmák esetében feltétlenül szükséges, hogy a szakember
mesterlevéllel rendelkezzen: autószerelõ, autóvillamossági szerelõ,
ács-állványozó, csõhálózat-szerelõ (felelõs mûszaki vezetés esetén),
épületgépész (felelõs mûszaki vezetés esetén), hentes, mészáros, ka-
rosszérialakatos, kéményseprõ (csak a körzetvezetõ), kõmûves (fele-
lõs mûszaki vezetés esetén), molnár, vízvezeték és központifûtés-sze-
relõ (felelõs mûszaki vezetés esetén).

A kamara a ROP 3.4.2. képzési program keretei között mestervizs-
gára felkészítõ tanfolyamokat indít autóvillamossági szerelõ, karosszé-
rialakatos, autószerelõ, autófényezõ-mázoló, asztalos, kárpitos, vízve-
zeték- és központifûtés-szerelõ, gázvezeték- és készülékszerelõ, cuk-
rász, szakács, kozmetikus, fodrász, bádogos, villanyszerelõ és szoba-
festõ-mázoló szakmákban. 

B.Zs.

Mestervizsga felkészítõ tanfolyam 

A múlt héten ünnepélyes körülmények között adták át a Pannon
Egyetem felújított épületet. 

– Örömmel jöttem ide ma, erre az avatásra. Öröm azért, mert álmaink
egy része valóra vált, mert megújult egy épület, amely annyit változott,
hogy talán csak a helyrajzi száma a régi. Alkalmassá tették, tettük arra,
hogy itt minõségi felsõoktatás mûködjön. Ünnep ez az összefogás szem-
pontjából is: politikai lobbi, önkormányzat, versenyszféra és az akadé-
miai szféra összefogásából jöhetett létre ez a beruházás – mondta kö-
szöntõjében Dr. Gaál Zoltán, az egyetem rektora. – A második gondolat
legyen egy újabb álomé, megálmodtuk ennek az épületnek a folytatását.
Könnyen álmodtam, mert van rá hely. Azt gondolom, hogy miután ez
megvalósult, az viszi elõre a sorsunkat, ha álmodunk még egyet. És az
álmainknak nemcsak ilyen fizikai színtere van, hanem arra is kiterjed,
hogy a felsõfokú szakképzés területén Nagykanizsa és környékének igé-
nyeit teljes mértékben kiszolgáljuk. Újabb programokat szeretnénk ide-
telepíteni, hogy a felnõttképzésben, az ismeretfelfrissítésben, az átkép-
zésben fontos támasz legyen ez a telephely. Egy mai értelmiségi aktív
életében átlagosan három és félszer változtat pályát, és a tudás felezési
idejének drámai csökkenésével is számolunk. Azt kívánom, hogy ez az
épület legyen a környék szellemi központja – tette még hozzá a rektor. 

– Remélem, az egyre erõsödõ versenyben, amely a Bolognai rend-
szerben a magyar felsõoktatásban megkezdõdött, és az én elképzelése-
im szerint az elkövetkezõ években sokkal durvább lesz az egyes felsõ-
oktatási intézmények között, a veszprémi egyetem, és benne a nagyka-
nizsai képzési hely állva tud maradni. Mert olyan feltételeket tudunk
biztosítani a fiataloknak, amire az oktatási tárca szakemberei is azt

mondják, ez egy olyan hely, amely érdemes arra, hogy itt fiatal szak-
embereket képezzenek – mondta köszöntõjében Göndör István ország-
gyûlési képviselõ. 

– A rendszerváltozás utáni elsõ testület már ábrándozott arról, hogy
Nagykanizsára felsõfokú képzést telepítsenek, de érdemben nem jutott
tovább. A második önkormányzat 1997-ben rögzítette írásban ezt, és
létrejött az az alapítvány, amely S. Nagy Katalin vezetésével e cél meg-
valósítását tûzte ki. 2000-ben indulhatott meg az oktatás. Az elsõ diá-
koktól napjainkig eltelt hat évben mind a diákok számában, mind a fel-
tételek terén rendkívüli fejlõdés történt. Azt szeretném, ha a képzési
hely folytatná ezt a dinamikus növekedést, és bízom benne, hogy ebbõl
a telephelybõl talán már a jövõ évben intézetté fejlõdik – mondta kö-
szöntõjében többek között Marton István polgármester.

-dukát-

Megújult épület
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A Füstmentes Világnaphoz kapcsolódva, a
Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola vetélkedõt rendezett a gimná-
zium 5-8. évfolyamai részére. A felhívást nagy
érdeklõdés kísérte, ebben a tanévben minden
osztályból csak négy csapat jelentkezését fogad-
ták el – mondta Belsõ Marita ifjúsági védõnõ, a
program szervezõje. A vetélkedõ legfontosabb
célja a dohányzás megelõzése volt. Rámutattak
a dohányzással járó súlyos veszélyekre, egyúttal
azt a felismerést is megszilárdították, hogy a do-
hányzás olyan rossz szokássá válhat, amelytõl
az ember csak rendkívül nehezen vagy egyálta-
lán nem képes megszabadulni. „Építsünk egy

dohányzásmentes világot!” címmel a diákoknak
rajzot, plakátot, vagy hirdetést esetleg társasjáté-
kot kellett készíteniük. Minden kategóriában
színvonalas alkotások érkeztek, melyeket bemu-
tatnak a gimnáziumban is. A vetélkedõ feladatai
között szerepelt „dohányzás teszt”, villámkérdé-
sek, szituációs feladatok, és olyan tevékenységi
formák megnevezése, amiket a dohányzás he-
lyett lehetne végezni. Bemutatták a tanulóknak a
„dohányzó babán” keresztül azt, hogy egy szál
cigaretta elszívása milyen elváltozást okoz a
légzõrendszerben. A cigaretta elszívása után a
nikotin már rövid idõn belül kimutatható a mag-
zatvízben és a magzat vérében – állítás valódisá-
gát is igazolták a csapatok. A zsûri értékelése
alapján, I. helyezést ért el a 8. osztály. Tagjai:
Czupi Áron, Czigány András, Orbán Emese,
Kálovics Edina. II. a 7. osztály. (Jeszenõi Eme-
se, Vass Réka, Baráth Dóra, Németh Renáta).
III. a 6. osztály. (Szokol Krisztina, Leibinger Ad-
rienn, Sárdi Mercédesz, Krausz Bernadett). IV.
az 5. osztály. (Kardos Vivien, Balázs Fruzsina,
Gayer Mihály , Horváth Dávid). (-bzs-)

Dohánymentes világot

Egy korábbi lapszámunkban már beszámoltunk a First Lego Li-
ga nemzetközi verseny Európai régiós megmérettetésének elõké-
születeirõl, arról, mivel, hogyan készül a lelkes bathyánys csapat.
Az elmúlt hét végén lezajlott a verseny és nem várt – legfeljebb tit-
kon remélt – sikereket hozott a nanotechnikás legós srácoknak.

– Budapesten volt a verseny a Fazekas Mihály Gimnáziumban, ahol
több szempontból értékelték a csapatok munkáját, és öt kisebb és egy
nagy kupát osztott szét a zsûri. Megkaptuk a legjobb csapat kupáját, és
a legjobb kutatás és prezentáció díját hozhattuk el. Egyébként 14 csa-
pat versenyzett – mondja Erdõsné Németh Ágnes a csapat felkészítõje.

– Hogyan zajlott a verseny?
– Volt két asztal, s ezen folyt a robotverseny. Egyszerre dolgozott a

két-két csapat, akik közös feladatokat is kaptak, s csak akkor ismerték el
a versenybírók a feladatot megoldottnak, ha a két csapat közben folyam-
atosan együttmûködött. A megoldást még a kezdet kezdetén le kellett
kommunikálni, hiszen feladatonként összesen két és fél perc állt a ren-
delkezésünkre, és ez bizony nagyon rövid idõ. A verseny délelõtt tíztõl
délután négyig zajlott le, hiszen mindenki mindenkivel összemérte erejét. 

– Az a világ, amelyben ez a verseny zajlik az átlagember számára
már-már felérhetetlen ésszel. Mirõl is szól, mire is jó a nanotech-
nológai?

– A nanotechnológia segítségével a közeljövõben olyan anyagokat
lehet majd gyártani, amelyek lepergetik magukról a koszt. Felesleges-
sé válhat a mosás, és ez akkor különösen érdekes, ha ezeket a koszle-
pergetõ réteggel impregnált anyagokat az iparban hasznosítják. A na-
notechnológia tárgykörében folynak kutatások arra vonatkozóan is,
hogy még a betonnál is szilárdabb, ugyanakkor könnyebb anyagot ta-
láljanak, s ezáltal olyan épületeket építhessenek, amelyek ellenállnak a
szélviharnak és a földrengésnek. A tudósok már kitaláltak egy úgyne-
vezett szén-nanocsövet, ami bár cérnavastagságú, de rugalmas és ké-
pes egy teherautó felemelésére, ezeket a késõbbiek során épületeknél is
hasznosíthatják. A mai technológiai tudásunkkal azonban egy ilyen,
kb. tíz centis nanocsõ elkészítése másfél, kétéves munka. Az elv már
mûködik, most arra irányulnak a kutatások, hogyan lehet az elõállítást
felgyorsítani, minél gyorsabban hasznosítani. 

– Ezeknek a versenyeknek az a célja, hogy a felnövekvõ nemzedé-
ket megismertessék a kutatások eredményeivel, és a kreativitásukat
felhasználva tovább léphessenek a tudósok?

– Ez a verseny valóban arról szólt, hogy a felkészülés és a versengés
során megismerkedhessenek a gyerekek a nanotechnológiával, a kuta-
tás szintjén zajló folyamatokkal és valamilyen szinten továbbfejlesz-
szék azt. A robotrész pedig a tudatos építkezésre inspirálja a gyereke-
ket, arra, hogy megtanuljanak valamilyen céllal valamit építeni, s azt
követõen megtanuljanak egy programozási nyelvet, vagy az algoritmi-
zálás folyamatát.

– Elégedett a csapat szereplésével?
– Mindenképpen. Elõször vettünk részt ilyen versenyen, ahogy a

gyerekek tréfásan fogalmazták, ipari kémkedni mentünk. Sok minden-
nel nem voltunk még tisztában, hiszen mint minden versenynek, ennek
is megvannak a maga trükkjei, amely a régóta részt vevõ csapatoknak,
felkészítõknek már segít. Mi úgy mentünk oda, hogy megnézzük, ho-
gyan csinálják mások, mit lehet ebbõl tanulni, és már elsõre ilyen szép
eredménnyel szerepelt a csapat. Jó volt a verseny és jó volt a felkészü-
lési idõszak is, hiszen bár a gyerekek azt hitték játszunk, közben na-
gyon komoly feladatokat oldottak meg nagyon ügyesen. (Dukát Éva)

Játék komolyan – sikerrel legóztak 

Legutóbbi ülésén döntött az OKISB az okta-
tási intézmények étkezési normaemelésérõl.
Mint Krémer Mária a gazdasági osztály veze-
tõje a napirend tárgyalása során elmondta, az
intézmények élelmezésvezetõi 8-28 százalékos
normaemelésre tettek javaslatot az elõkészítési
munkák során. A hivatal azonban a tíz száza-
lékos emelést tartja elfogadhatónak, tekintettel
a szülõk pénztárcájára és arra a tényre, hogy a
jelentõsebb áremelkedés a költségvetésre is
komoly kihatással lehet, hiszen egy törvény ál-
tal meghatározott körnek a város kasszájából
fizetik ki az étkezési díját. Arra a kérdésre,
hogy a magasabb emelést kérõ intézmények
miként gazdálkodják ki a közétkeztetés költsé-
geit, Krémer Mária azt válaszolta: az élelme-
zésvezetõk még inkább rá lesznek kényszerít-
ve arra, hogy a piac árváltozásait folyamatosan
nyomon kövessék, és a piacon kapható leg-
kedvezõbb áru termékeket vásárolják meg az
intézményi konyhák számára. (-dé-)

Dráguló iskolai
étkeztetés
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Tagfelvételt hirdet az Anima ének és zenekar. Mindazok jelentke-
zését várják, akik szeretnek énekelni, szeretik a Gospel-t és szeretnek
koncertezni. A tudnivalókról Kollonay Zoltán, az együttes vezetõje
elöljáróban elmondta: nagyon örül neki, hogy Nagykanizsa zenei éle-
tében részt vehet olyan együttesekkel, mint az Anima ének és zene-
kar. Azonban egyik szeme sír, a másik nevet, mert régóta nem volt
Anima koncert. Sokan keresik, mert imádták azokat a produkciókat,
amelyeket a lelkes fiatalokkal és családokkal együtt vittek színpadra. 

– Az anima gondolat és zenei ötlet nem halt meg, gyakorlatilag
végigkövetei az én zenei állomásaimat, kezdve a Város Napja  szerve-
zésével, hiszen hat éven keresztül egyik kitalálója és fõ szervezõje vol-
tam, ahol olyan érdekes és izgalmas ötleteket sikerült becsempészni,
amik különlegessé tették ezeket az eseményeket. Gondolok a zászlófel-
vonásra, a lovashuszárok felvonulására, az Európa Nap megnyitójá-
ra, amikor korabeli ruhában orgonakoncertet adtam az Aradi udvar-
ban. Nagy esemény volt a zenés tûzijáték, amelynek zeneszerzõje vol-
tam. Fényorgonával, lézerekkel, tûzijátékkal komponált darabomat
adtam elõ az Erzsébet téren több ezres tömeg elõtt. De ugyanilyen ál-
lomás volt a merész zenész koncertem, amikor egyszerre két zongorá-
val játszottam egy darabot. Ez volt az elsõ, úgymond zongorista be-
mutatkozásom Nagykanizsán. Sokan emlékeznek rá, és mindig valami
új produkciót várnak tõlem. Viszont van bennem egy gondolat, ami
nem új, ami végigvezet engem, és eljutok az Animához, sõt annál to-

vább, egy messzebb, jobb világig. Úgy érzem, egy olyan tehetséget
kaptam – nem dicsekvésként mondom –, amivel nekem egy új utat je-
löltek ki. Ez az égi küldetés, amiért nekem még sokat kell dolgoznom.
Egy dolog vezérelt mindig: közel hozni a zenét az emberekhez, és a
legfontosabb, õszintének kell lenni. Csak az õszinte és hiteles produk-
ció az, amit természetesen egyfajta kreativitással fûszerezve fel lehet
öltöztetni, és ez olyan élményt ad a közönségnek, amire hosszú távon
emlékezik. Egy ilyen produkció volt az Anima ének és zenekar kon-
certje is. A tagokkal jó barátságban vagyok, sok közös emlékünk van,
de az együttes nincs meg abban a régi formájában. Az eddigi sikere-
im, elért eredményeink után szeretnénk megújulni, szeretném, ha új
tagokkal bõvülne az együttes. A régi együttes két éve nem koncerte-
zett, annak idején feloszlattam. Most újból szeretném, ha olyan embe-
rek jelentkeznének, akik szeretik a gospel zenét, szeretnek énekelni,
szeretik a bulikat és szeretnék önmagukat megmutatni. Az a feltétel,
legyen jó hangja, és szeressen csapatban énekelni. Hangképzésekre
tudunk tanárokat javasolni, nem lehet akadály a kottaolvasás hiánya,
hiszen azt könnyen meg lehet tanulni. Olyan módszereket tudunk adni
az emberek kezébe, ami egyik hétrõl a másikra eligazítja õket, és ha-
mar láthatják munkájuk eredményét.

Jelentkezni Kollonay Zoltán 06/30/965-6469-es telefonszámán,
illetve a www. kollonay.hu/animasingers honlapján lehet.

-bakonyi-

Énekeseket vár az Anima ének és zenekar

A Péntek Esti Jazz-Klub zenei sorozatában ezúttal a Molnár Dixieland
Band koncertjét hallgathatták meg az érdeklõdõk az Ifjúsági és Civil
Házban. Magyarország legrégebben fennálló és legismertebb nem fõvá-
rosi jazz-együttese, a szegedi Molnár Dixieland Band 1964-ben alakult
meg egyetemistákból, amatõr zenészekbõl. Az akkoriban legnagyobb-
nak számító hazai könnyûzenei rendezvényen, a Salgótarjáni Jazz- és
Tánczenekarok Fesztiválján 1966-ban, 1967-ben és 1969-ben egy ezüst
és két aranydiplomát nyertek. Azóta több, mint 50 számuk hallható a
Magyar Rádió különbözõ mûsoraiban. Külföldön 1972. óta szerepelnek
rendszeresen, az elsõ években Szeged Oldtimers néven. Elõször a cseh-
szlovákiai Prerovban jártak, ahol „Európa Klasszis” díjat nyertek. Ez-
után sorra szerepeltek külföldön. Eddig több, mint ötven alkalommal
képviselték hazánkat külföldi jazz-fesztiválokon. Elsõ nagylemezük
1978-ban jelent meg, majd ezt még öt követte. Ebbõl kettõt Hollandiá-
ban adtak ki promóciós célokra. Három CD lemezük is készült (1997,
1999, 2001). A legismertebb európai jazz szövetség, a Német Jazz Föde-
ráció megszerkesztette a tradicionális jazz európai családfáját, ahol a
MDB az elõkelõ legfelsõ régióban helyezkedik el. Akik péntek este
meghallgatták õket, e ténnyel bizonyosan nem vitatkoznak. (D.É.)

Péntek esti jazz
A drámamellékletet is tartalma-

zó Pannon Tükör kulturális folyó-
irat 56-os emlékszámát mutatták
be a Halis István Városi Könyvtár-
ban. „A különszám megjelenteté-
sét már év elején elhatározták, s
pályázat alapján nyert pénzbõl ad-
ták ki” – mondta Péntek Imre fõ-
szerkesztõ. 

Hosszas elõkészítõ munka ered-
ményeként többszáz oldalnyi kéz-
irat gyûlt össze. Akinek most nem
került be a lapba az anyaga, az nem
kerül asztalfiókba, a téma tovább
fog gördülni a következõ lapszám-
okban. Sõt, tovább folytatódik a
történet az emlékmûvekrõl és zenei
témákról is. 

A gazdag forrásból kiemelke-
dett a kanizsai kötõdésû és a be-
mutatón megjelent Czeglédy Edit
naplója. Jelentõs szerepet vállal-
tak a nyugatra emigrált szerzõk –
Saáry Éva, Kabdebó Tamás,
Gömöri György és Zádor Pál –
mellett a zalaegerszegi 56-osok
is. Az Írországban élõ Kabdebó
Tamás Köpölyözés címû, 56-ról
szóló drámáját a megyeszékhelyi
bemutató után több településre,
így Nagykanizsára is elhozzák
majd. A könyvtárban tartott ren-
dezvényen elsõsorban a helyi
szerzõk szólaltak meg, osztották
meg 56-os élményeiket a közön-

séggel, és olvastak fel mûveikbõl.
Pék Pál költõ elöljáróban el-
mondta, a kiadványnak nem ez az
elsõ kísérlete 56-ról. Már készí-
tettek 1996-ban is összeállítást.
Az est moderátora, Szemes Péter
esztéta elmondta azt is, hogy a
közelmúltban jelent meg Pék Pál,
Szélcsend és újra szél, címû ver-
seskötete, melyben szintén ezt a
témát dolgozza fel a költõ. A kö-
tetet a közeljövõben mutatják be
az Írószövetségben. Szoliva Já-
nos után a zalaszabari Tunyogi
Csapó Gábor költõ, majd a zala-
egerszegi Ferenc Gyõzõ kutató
beszélt. A korabeli sajtóanyagból
Forgatagban förgetegben címmel
készített összeállítást az 1956-os
forradalom és megtorlás zalai
eseményeirõl és szereplõirõl. A
lapban olvasható még Péntek Im-
re költõ, Volt egyszer egy forra-
dalom Zalaegerszegen is címû
dokumentumjátéka, amit szintén
bemutattak az október 23-ai ün-
nepségen. Elhangzott még egy,
zalai szerzõhöz kötõdõ hír: a Mó-
ra kiadó gondozásában, második
kiadásban jelent meg a kiadóve-
zetõ Lackner László, a Skorpió
jegyében címû regénye a Lenti
56-os eseményekrõl. Az esten
közremûködött Horváth István
Radnóti-díjas versmondó. (B.Zs.)

Pannon Tükör: 1956
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Az utóbbi idõben megszaporodtak a pincetüzek, legutóbb a Nagybago-
lai-hegyen égett le egy hajlék. Itt sajnos már áldozatot is szedett a vörös
kakas: a romok alatt a tûzoltók egy ember összeégett holttestére bukkan-
tak. Egri Gyula alezredes, tûzoltóparancsnok szerint a pincetüzek kiala-
kulásában óriási szerepe van az emberi felelõtlenségnek, holott a hegyi
ingatlanok esetében még fokozottabban kellene ügyelni a tulajdonosok-
nak, hiszen a környéken általában nincs vízvételi lehetõség, arról nem is
beszélve, hogy – mivel a pincetüzek általában éjszaka keletkeznek – a sö-
tétben az oly gyakorlott lánglovagok is nehezebben tájékozódnak.

– Az elmúlt idõszakban több alkalommal is pincetûzhöz riasztottak
bennünket – mondta elöljáróban Egri Gyula tûzoltó alezredes. – A
pincetüzek legfontosabb sajátossága, hogy hihetetlenül késõn érkeznek
a jelzések, így sajnos, általában már csak „asszisztálni” tudunk az
eseményekhez. De még ha idõben is szólnak, a hegyi birtokokra való
kijutás lehetõségei jelentõsen korlátozzák a reagálási idõt. A legutolsó
komolyabb, nagybagolai tûzesetnél is elég késõn kaptuk a jelzést, s mi-
re kiértünk, már lánggal égett az épület jelentõs része. Nagyon bonyo-
lult volt a kijutás a hat kilométerre lévõ ingatlanhoz, majdnem másfél
kilométert kellett mennünk a pincék között, s az utolsó, kétszázötven

méteres szakaszon már igazán út sem volt – ezért nem is tudtuk megkö-
zelíteni a jármûvekkel a lángoló pincét. Az oltást ezért csak úgy tudtuk
megkezdeni, hogy egy kétszázötven méteres hosszúságban összeszerelt
tömlõn keresztül juttattuk el a vizet az épülethez. A tömlõ összeszerelé-
se, a víz „betáplálása” további idõveszteséget jelentett. Hasonló ese-
tekben egyébként mindig nehézséget jelent a víz utánpótlása, ugyanis a
hegyekben nincs vízvételi lehetõség, így mindig nekünk kell az oltás
helyére szállítani a vizet. S a két gépjármûfecskendõben és a vízszállí-
tóban szállítható tizenkét köbméternyi víz, bizony, egy kiterjedt épület-
tûznél hamar elfogy. Ezért mindenképpen fel kell hívnunk a hegyi in-
gatlanok tulajdonosainak figyelmét, hogy fokozottabban ügyeljenek a
tûzvédelmi elõírásokra. A legfontosabb, hogy betartsuk a tüzelõ-fûtõ
berendezésekkel, illetve a villamos berendezések használatával kap-
csolatos alapvetõ tûzvédelmi szabályokat. Szabványos fûtõberendezé-
seket szabad csak használni, kizárólag olyanokat, amelyek zárt égés-
térrel, megfelelõ égéstermék-elvezetéssel rendelkeznek. Lehetõleg ne a
fûtõberendezések közvetlen közelében tároljuk a fûtõanyagot, a fát, hi-
szen a kipattanó szikra egy pillanat alatt lángra lobbantja azt. Szomo-
rú példa erre épp a legutóbbi eset, amikor (ahogy a képen is látható –
a szerk.) a kályha égéstere nem volt zárható. Nagyon veszélyes az ilyen
kályhát fûtés közben magára hagyni csupán egy pillanatra is, arról
már nem is beszélve, ha a tulaj éjszakára megpakolja fával, õ maga
pedig elalszik. Itt is ez történt. A másik kérdéskör a villamos hálózat
problematikája. Komoly veszélyeket okozhat a házilag eszkábált, in-
nen-onnan megtoldott villanyvezeték, továbbá ha olyan fogyasztókat
csatlakoztatunk erre a „hálózatra”, amelyeket az már nem bír el.
Mindez azt eredményezheti, hogy az elektromos rendszer túlmelegszik,
s elõbb-utóbb valami kigyullad.

Egri Gyula még hozzátette: a pincetüzek harmadik változata, amikor
hajlék nélkül élõ emberek beköltöznek a télre elhagyott ingatlanokba,
s elkezdenek fûteni. Ez ellen nem lehet másképp védekezni, csak úgy,
ha a tulaj nem hagy kint semmilyen fûtõberendezést.

Horváth Attila

Szaporodó pincetüzek, növekvõ felelõtlenség

Ma már a híradók, internetes portálok és a lapok tanúsága szerint
minden napra esik egy újabb – kisebb-nagyobb – vírusfertõzés. Való-
ban ekkora-e a gond, és tényleg nap mint nap emberek betegednek
meg újabb és újabb szabad szemmel nem látható kórokozóktól, vagy a
média szenzációhajhász világa hiteti el velünk ezt. Errõl kérdeztük dr.
Búzás Judit tisztifõorvost, a nagykanizsai ÁNTSZ vezetõjét. 

– Véleményem szerint az igazság valahol a kettõ között van. Eddig is
voltak vírusos megbetegedések és ezt követõen is lesznek. A médiumok
valóban rákaptak az utóbbi idõben az ilyen jellegû hírekre, de ez még
önmagában nem jelenti azt, hogy gyakoribbak volnának az ilyen jellegû
megbetegedések, inkább csak nagyobb hírértékkel bírnak. A gyakoriság
másik magyarázat a diagnosztika fejlõdésében rejlik.

– Ma több megbetegedésrõl tudhatjuk, hogy a hátterében vírus van?
– A laboratóriumi vizsgálatok javulásával a kimutathatóság lehetõ-

ségei is jelentõsen nõttek. Egyre több betegségrõl tudjuk bizonyítani,
hogy vírusos eredetû. Azokról, amelyekrõl egy-két évtizede még legfel-
jebb annyit tudtunk, hogy nagy valószínûséggel vírus okozza, ma már
konkrétan tudjuk, melyik  áll a háttérben. Ez nyilván a további – a meg-
elõzéssel, gyógyítással kapcsolatos lépéseket is tervezhetõbbé teszi.
Ilyen például a mostanság sokat emlegetett calici vírus is, amely a múlt
század hetvenes évei elõtt egyáltalán nem volt még ismert, hazánkban
pedig alig több, mint tíz éve ismerik. 

– Gyakoribbak-e a vírusos hasmenéses megbetegedések, vagy a fel-
tárhatóság jobb?

– Igen, a számadatok ezt mutatják. Míg a korábbi években 50-100 ilyen
esetet regisztráltunk, addig az elmúlt idõszakban az összes gyomor- és bél-
rendszeri vírusos megbetegedés 37 százaléka calici vírusfertõzés volt. Ma-
gyarországon az orvosoknak a hasmenéssel járó betegségeket be kell jelen-
teni, és ebbõl tudjuk, hogy évrõl-évre jelentõs számban vannak ilyen meg-
betegedések, de nem minden esetben tudjuk igazolni, hogy valóban vírus
okozta-e a bajt. Ennek egyik oka a minták továbbküldése során eltelõ idõ-
ben rejlik, hiszen ezeket Nagykanizsáról Szombathelyre küldik diagnoszti-
kus célból az orvosok, és elõfordulhat, hogy a minta kiszárad, vagy a kimu-
tathatóság szempontjából érzékeny mikroba valamilyen más okból elpusz-
tul. A hasmenéses vírusos megbetegedések sok esetben gyors lefolyásúak,
így az is gyakran elõfordul, hogy a beteg nem gyanakszik vírusfertõzésre,
nem fordul orvoshoz, így az eset nem kerül adminisztrálásra. Felgyorsult
világunkban viszonylag kevés idõt szánunk ezekre a betegségekre, mert
nem okoznak jelentõs változást a felnõtt, egészséges szervezetben. Az idõ-
seknél és a gyerekeknél nyilván más a helyzet, õk ebbõl a szempontból sé-
rülékenyebbek, így a betegek többsége is ebbõl a korcsoportból kerül ki.

– Hogyan védekezhetünk ellenük?
– Elfelejtjük, hogy a kézmosásnak milyen óriási jelentõsége van, hiszen

a szemmel látható és szemmel nem látható szennyezõdésektõl is megsza-
badulhatunk általa. A hasmenést okozó vírusok jelentõs számban a széklet
útján kerülnek ki, ezért is fontos a WC használata utáni meleg folyóvízben,
szappannal történõ kézmosás, és az alapos kéztörlés. Nyilvánvalóan nagy
a szerepe a személyi higiénén túl a környezet tisztaságának is. (-dé-)

Vírusinvázió vagy hírhajsza?
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Képviselõi fogadóóra

Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormány-
zati képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00
órától 17.00 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa,
Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.

Bizzer András a 4. vk. önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2006.
december 8-án, pénteken 17 órakor a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.

Papp Ferenc önkormányzati képviselõ fogadóórát tart november 24-
én, pénteken 17-tõl 18 óráig a dr. Mezõ Ferenc Gimnázium földszinti
tantermében.

Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselõje fo-
gadóórát tart minden páratlan hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig
a kiskanizsai kirendeltség épületében, minden páros hónap utolsó pén-
tekén ugyanebben az idõpontban a bajcsai kirendeltség épületében. 

Szõlõsi Márta, Horváth István és Gyalókai Zoltán önkormányzati
képviselõk közös fogadóórát tartanak november 28-án, kedden 17.30
órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.

Tóth Nándor, a 14. sz. választókerület és Polai József, a 15. sz. vá-
lasztókerület önkormányzati képviselõje közös fogadóórát tartanak no-
vember 27-én, hétfõn 18 órától a Móricz Zs. Mûvelõdési Házban.

Nagykanizsa MJV Közgyûlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
pályázatot ír ki Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza (8800 Nagy-
kanizsa, Szekeres J. u. 2-8.) Fõigazgatói munkakörének betöltésére.

Pályázati feltételek: (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi
szintû végzettség, egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy
egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szer-
zett képesítés, legalább tízéves vezetõi gyakorlat, büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat: szakmai
önéletrajz (sz.ö.), erkölcsi bizonyítvány (e.b.), iskolai végzettség,
szakképesítést igazoló okiratok másolata, szakmai helyzetelemzés-
re épülõ vezetõi program, hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálás-
ban résztvevõk megismerjék a pályázatot. Elõnyt jelent: legalább
600 ágyas intézmény vezetésében szerzett gyakorlat. Juttatások:
bérezés (vezetõi pótlék) Kjt. alapján. 

Beérkezési határidõ: az Egészségügyi Közlönyben való megjele-
néstõl számított 16. nap. Elbírálási határidõ: a beérkezési határidõt
követõ 15 napon belül. A munkakör az elbírálást követõ hónap 1.
napjától betölthetõ. A magasabb vezetõi megbízás határozott idõre,
5 évre szól. Szükség szerint lakás biztosítható. Az elbírálás a szak-
bizottság közremûködésével a 233/2000. (XII.23.) Korm. rend.
alapján történik. A pályázat benyújtása 1 példányban Marton István
polgármesterhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., Tel: 93/500-
702). Az I. tevékenységérõl információk beszerezhetõk még Cse-
resnyés Péter alpolgármestertõl, Tel: 93/500-704.

Pályázati hirdetmény egészségügyi intézmény magasabb 
vezetõ megbízású munkakörének betöltésére

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Pol-
gármesteri Hivatal Közterület Felügyelete osztályvezetõi munkakör-
ének betöltésére.

Ellátandó fõ feladatok: a Polgármesteri Hivatal szervezeti egysége-
ként (osztályként) mûködõ Közterület Felügyelet részére meghatáro-
zott feladatok ellátásának biztosítása a közterület-felügyeletrõl szóló
1999. évi LXIII. törvény, a vonatkozó jogszabályok, hivatali belsõ sza-
bályzatok és testületi döntések szerint a szakmai feladatok ellátása. Az
intézmény alkalmazottaival kapcsolatos átruházott munkáltatói jogok
jogszerû és rendeltetésszerû gyakorlása. A kinevezés a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján közszolgála-
ti jogviszonyban határozatlan idõre történik. A munkakör a pályázat
elbírálását követõ hónap 1. munkanapjától betölthetõ.

A kinevezés feltétele a 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes ren-
deletben foglaltak szerinti egészségi, fizikai és pszichikai alkalmas-
ság igazolása. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntet-
len elõélet, a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II.3.) Kormányrendelet 1. számú mellékletének I/13. pontjában – a
közterület-felügyelõi munkakörre – az I. besorolási osztályban meg-
határozott  képesítés, a Ktv. 31. §. (2) bekezdésében meghatározot-
tak szerint közigazgatási vagy jogi szakvizsga, vagy az Országos
Közigazgatási Vizsgabizottság (OKV) által adott mentesítés, leg-
alább 3 éves közigazgatási vagy rendészeti igazgatási gyakorlat.
Elõnyt jelent: "B" kategóriás gépjármûvezetõi engedély, idegen
nyelv tudása, vezetõi gyakorlat. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát,  a
Közterület Felügyelet mûködtetésére vonatkozó részletes szakmai
programot, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pá-
lyázatban elõírt iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való
megfelelést tanúsító okiratok hiteles másolatát.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a köztisztviselõk
jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény és a
hivatali Közszolgálati Szabályzat alapján kerül sor. 

A pályázatokat dr. Kelemen Marcell jegyzõnek címezve (Nagykani-
zsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Er-
zsébet tér 7.) kell benyújtani. A pályázatok beérkezésének határideje: a
Belügyminisztérium hivatalos értesítõjében való közzétételétõl számí-
tott 16. nap 13.00 óra. A pályázat elbírálásának határideje a beérkezési
határidõt követõ 15 nap. A pályázattal kapcsolatban további felvilágo-
sítás kérhetõ a 93/500-706 vagy 500-710-es telefonszámon. 

Közterület Felügyelet osztályvezetõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztelettel meg-

hívja Önt, családját és érdeklõdõ ismerõseit 2006. december 8-án (pén-
tek) 17 órára a Képzõmûvészetek Házába (Kiskastély) a KANIZSAI
ANTOLÓGIA No. 4. kötet bemutatójára.

A megjelenteket köszönti: Balogh László, az Oktatási, Kulturális, Ifjú-
sági és Sportbizottság elnöke. 

Moderátor: Deiszinger Ivett, a szerkesztõ bizottság elnöke. 
A mûvet bemutatja: Kovácsné Mikola Mária, a Hevesi Sándor Mûve-

lõdési Központ igazgató helyettese. 
Közremûködnek: a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakkép-

zõ Iskola tanárai.

Kanizsai Antológia No. 4.

Elmarad az évek óta hagyományos karácsonyi vásár a Deák téren,
tudtuk meg a Via Kanizsa Kht-nál. Szabó István fõmérnök lapunk
kérdésére elmondta, a társaság által meghirdetett árusítási lehetõ-
ségre kevesen jelentkeztek, s ezek többsége sem kimondottan kará-
csonyi árucikket szeretett volna az ünnepi vásárban eladni. A másik
ok, hogy hat évvel ezelõtt gyártották azokat a fabódékat, amelyek a
vásárokon kívül számos más önkormányzati rendezvényen is hasz-
nálatban voltak, így aztán erõsen elhasználódtak. Felújításuk, rend-
betételük komoly összegeket emésztett volna fel, így célszerûbb lett
volna újakat készítetni. Az érintett árusok ezzel nem kívántak élni, a
VIA pedig jelenleg nem rendelkezik az ehhez szükséges összeggel.
Önálló képviselõi indítvány született a vásár helyszínére is, eszerint
az idei az Erzsébet tér díszburkolatos területére kerülhetett volna át.
Bár a terület alkalmas erre, a megkeresett kézmûvesek, keramiku-
sok, fafaragók, népi iparmûvészek, és a korábbi Deák téri árusok
többsége nem kívánt élni ezzel a lehetõséggel, mások úgy véleked-
tek, parkolási lehetõség hiányában jelenleg nem célszerû az Erzsé-
bet téren vásárt tartani. 

Nem lesz nyitva az Aranykapu
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Építési vállalkozók figyelem!
Nk-án a Hunyadi úton 800 négy-
zetméteres (20m x 40m) telek –
társasház építésére kiválóan al-
kalmas, eladó. Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072 (5904K)

Palinban tetõtérbeépítéses csa-
ládi ház eladó! Érd.: 70/530-8513
(5919K)

Nagybakónakon kétszobás
családi ház nagy telekkel eladó.
Érd.: 20 óra után 93-315-559
(5926K)

Szentgyörgyvári hegy IV.
hegyháton szép épület garázzsal,
parkosított területen eladó, vagy
városi lakásra cserélhetõ érték-
egyeztetéssel. Víz, villany van!
Érd.: 30/448-6072 (5941K)

Nk-án nyugodt környezetben,
felújított, 87 m2-es lakás választ-
ható burkolattal, fal színnel, vala-
mint kerttel és garázzsal eladó.
Érd.: 20/9616-404 (5958K)

Nk-án a vasútállomáshoz kö-
zel földszinti, kétszobás lakás, 4
millió Ft-ért eladó. Érd.: 30-527-
2002 (5961K)

Nk-án a Nagyváthy 3. szám
alatt dupla garázs eladó. Érd.: 18
óra után a 93/314-956 (5962K)

Vállalkozók figyelem! Nk-án
forgalmas helyen sarokház telekkel
eladó. Érd.: 30/997-5354 (5963K)

Garázs eladó a Kisfaludy utcá-
ban! Érd.: 313-099 (5965K)

Nk-án 22 m2-es üzlethelyiség
januártól kiadó! Érd.: 30/997-
5354 (5964K)

2017-es fehér Lada, 1998-as, 1,5-

ös, 86 ezer km-rel, garázsban tartott,
bal elején sérült, egyébként kitûnõ álla-
potú, vonohoroggal, riasztóval, mag-
nóval felszerelve eladó. Ár: 120.000
Ft. Érd.: 30/409-3882 (5956K)

170 literes prés, újszerû álla-
potban eladó. Érd.: 30/448-6072
(5923K)

Almaértékesítés 50-80 Ft-os
termelõi áron (Idared, Golden zöld-
alma fajtából),  házhozszállítással
is! Érd.: Nagykanizsa, Kisfaludy u.
2/C., 93/312-479 (5960K)

Az Ön számára értéktelen vas-
hulladékot, forgalomból kivont
gépjármûvét készpénzért átve-
szem! Lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-7375,
30/592-8463 (5485K)

Vállaljuk: új síremlékek készí-
tését, betûvésést, régi sírok tisztí-
tását, felújítását számlára is. Érd.:
Horváth Zoltán, vállalkozó. Nk,
Ady Endre u. 65. Tel.: 06-93-
333-449, 06-70-511-7863
(5641K)

Építési vállalkozó vállal: kõ-
mûves és tetõfedõ munkákat, régi
házak felújítását, épületek szige-
telését, lépcsõházak festését, stb.!
Tel.: 30/6398-825, 70/5039-407
(5900K)

Meghibásodott távirányítóját
(TV, HIFI, videó, stb.) megjaví-
tom. Érd.: 20-510-2723 (5952K)

Idõsebb úrnak mindenben se-
gítenék, beszélgetõtársa, szabad-
idõ partnere lennék anyagi támo-
gatásért cserébe. Érd.: 06-30-610-
6172 (5966K)

APRÓHIRDETÉS

HEVESI SÁNDOR  MÛVELÕDÉSI  KÖZPONT HEVESI SÁNDOR  MÛVELÕDÉSI  KÖZPONT 
Tel.:  311– 468, e-mail:  k.hsmk@chello.hu 

December 6. 19 óra
KARÁDY – monodráma – MÁR-
KUS - BÉRLET
A zalaegerszegi Hevesi Sándor Szín-
ház elõadása. Szereplõk: Pap Lujza
és Csávás Dóra. Belépõdíj: 1800 Ft.
Helyszín: Ifjúsági és Civil Ház

December 7. 18.30 óra
VILÁGJÁRÓK KLUBJA –
ALBÁNIA – vetítettképes úti él-
ménybeszámoló. Elõadó: Böröcz
Zsolt. Helyszín: Képzõmûvésze-
tek Háza

December 7. 19 óra
KARÁDY – monodráma – ZA-
LA - MÁRK BÉRLET
A zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház elõadása. Belépõdíj: 1800
Ft. Helyszín: Ifjúsági és Civil Ház

December 11. 19 óra
ÖBÖLBÕL VÖDÖRBE – zenés
komédia. A Budaörsi Játékszín
elõadása. Fõszereplõk: Nyertes
Zsuzsa és Straub Dezsõ. Belépõ-
díj: 1800 Ft. Helyszín: Ifjúsági és
Civil Ház

GUMIABRONCS ÉRTÉKESÍTÉS
GUMI- ÉS FUTÓMÛ SZERVÍZ

OLAJCSERE
Nagykanizsa, 
Csengery út 111/b.
Tel.: 93/310-103, 30/315-9288
Fax: 93/536-237

Web: www.maratonkft.hu E-mail: maratonkft@invitel.hu

Nyitva tartás:
Hétfõ – Péntek: 7 – 19

Szombat: 7 – 12

A Nagykanizsai Horvát
Kisebbségi Önkormányzat

nevében tisztelettel
meghívom  

a horvát-mmagyar
virágkötõk ttalálkozójára,

amelyen adventi kkoszorúk,
érdekes vvirágkompozíciók

kerülnek bemutatásra 
illetve eladásra.

Rendezvényünk helyszíne:
Vasemberház TTükörterme

Idõpontja: 
2006. ddecember 11. 

(péntek) 115 óóra

Minden érdeklõdõt 
szeretettel várunk!

MMeegghhíívvóó
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JÓ FORMÁBAN
Az 1994-ben és késõbb született gyerekek Dunántúli Gyermek II.

Vízilabda Bajnokságának elsõ fordulóján, Szombathelyen játszottak a
CWG-s fiúk. Ezzel a legfiatalabbaknál is megkezdõdtek a regionális
bajnokság küzdelmei. 

Szombathelyi VK – CWG Kanizsa 12 - 12 (1:2, 4:1, 3:2, 4:7).
CWG Kanizsa: Bánkuti – Skriba 4, Vitári 5, Balázs 3, Tamás,
Gergina, Gyergyák. Csere: Kapor, Kocsmáros, Kovács, Szinyéri,
Lukács, Sashalmi, Németh, Havasi. Edzõ: Szabó Szilárd

CWG Kanizsa – Dunaújvárosi FVE 14 - 7 (4:1, 3:1, 4:3, 3:2).
CWG Kanizsa: Bánkuti - Skriba 5, Vitári 6, Balázs 2, Tamás, Gergina,
Gyergyák. Csere: Kapor 1, Kocsmáros, Kovács, Szinyéri, Lukács,
Sashalmi, Németh, Havasi. Edzõ: Szabó Szilárd.

VÁLTOZÓ TELJESÍTMÉNY
A hétvégén megrendezésre kerültek a Dunántúli serdülõ (1990 és

késõbb született gyerekek) Vízilabda Bajnokság második fordulójának
mérkõzései. A CWG Kanizsa VSE serdülõ csapatának két ellenfele a
PÁPA és a székesfehérvári FEHÉRVÁR POLO SE voltak. 1. mérkõ-
zés: CWG KANIZSA VSE – PÁPA 8 - 5 (2-0, 3-2, 1-3, 2-0). Kezdõ
csapat: Szabó Máté (kapus), Molnár Markó, Bedõ Krisztián 1, Bácsai
Róbert, Gyana Dániel, Sashalmi András 2, Virt Mátyás 4 . Csere játé-
kosok: Kiss Ádám 1, Hegedûs Gyula, Horváth Máté, Erhetics János,
Lukács Zsolt. Edzõ: Kaszper Dániel

2. mérkõzés: CWG KANIZSA VSE – FEHÉRVÁR POLO SE 7 -
10 (3-2, 1-3, 1-3, 2-2). Kezdõ csapat: Szabó Máté (kapus), Erhetics Já-
nos, Bedõ Krisztián 1, Gyana Dániel 1, Sashalmi András 2, Kiss Ádám
2, Virt Mátyás 1. Csere játékosok: Hegedûs Gyula, Horváth Máté,
Lukács Zsolt, Molnár Markó, Bácsai Róbert. Edzõ: Kaszper Dániel

Vízilabda hírek
November elején Gödöllõn került megrendezésre a III. Grassalkovich

Sportakrobatika Kupa, melyen az országból hét egyesület közel 100 ver-
senyzõje vett részt különbözõ egységekkel. Az országos élbolyba tartozó
nagykanizsai Zalaerdõ Hevesi DSE 6 csapatot tudott indítani, s valamennyi
versenyzõje I. helyezést ért el. Eredmények. Gyermek korcsoport. Leány
páros: 1. Bránát Klaudia - Kiss Szilvia, leány hármas: 1. Neubauer Nóra -
Kolovics Bianka - Kiss Szilvia, fiú páros: 1. László Attila - Molnár Gábor,
fiú négyes: 1. László Attila - Szokol Martin - Dani Márk - Molnár Gábor,
vegyes páros: 1. Szokol Martin - Neubauer Nóra. Serdülõ II. korcsoport.
Leány hármas: 1. Bránát Klaudia - Iker Lilla - Baksa Nikol. A csapat felké-
szítõi Farkasné Bolin Ildikó, Vizlendvai László, Trombitás Mónika.

Aranyakkal megrakodva

Bravúros gyõzelem
Kanizsa KK DKG EAST – Veszprémi Egyetem  89 - 85 (23-25,

16-23, 25-29, 25-8.) Kanizsa KK DKG EAST: Sági 16/3, Beck 10/3,
Becze 5, Zsámár 11, Szabó 23. Csere: Krasznai 16/3, Millei 8, Murvai.
Edzõ: Kovács Nándor. Jók: Szabó, Krasznai, Beck, Sági, Millei.

Az elõzetes várakozásoknak megfelelõen agresszív, kemény játékot
mutatott mindkét csapat a kosárlabda NB I B-s mérkõzés elsõ negyed-
ében. A második etapban pontatlanabb lett a hazaiak játéka, s a fordulás
után is inkább a látogatók akarata érvényesült. A kanizsaiak megpróbál-
tak ugyan felzárkózni, de a jó erõkbõl álló ellenfél tovább tudta növelni
elõnyét. A befejezõ játékrészben agresszív zónavédekezésre váltottak
Ságiék, amivel alaposan meglepték vendégeiket. Teljesen megváltozott
a játék képe, fokozatosan ledolgozták hátrányukat. Szabóék az utolsó 5
percben egy 16-5-ös szériát produkálva bravúros gyõzelmet arattak a
csoport egyik legerõsebb csapata ellen.

A „Nyitott tornaterem” akció keretében november 25-én a Hevesi  iskolában 17-18 óráig, a Kõrösiben 15.30-17 óráig, a Péterfyben 14-18 óráig és a Thúry György
Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskolában 14-18 óráig van még lehetõség a szabad mozgásra a sportolni vágyóknak. 



BÚTORDISZKONT
Nagykanizsa, Erdész u. 6. (Csengery utcai AGIP kút mögött) 

Telefon: 93/311-198 Fax: 93/536-198
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 9-17, szombaton 9-12 óráig

Az elmúlt napokban nevezték ki Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros új városi fõépítészét, Deák Varga Dénest, akit hivatalában ke-
restünk meg azzal a céllal, hogy bemutassuk olvasóinknak.

– Építészmérnök vagyok, Kaposvárott születtem, és egészen a mai
napig kaposvári lakosnak számítok. Ez nem jelenti azonban azt, hogy
örökké így is fog maradni, hiszen ha kölcsönösen beválnak mostani
reményeink, akkor ide is költözhetek Nagykanizsára.

– Akadt már dolga itt?
– Bár viszonylag kis távolság választja el Kaposvárt Nagykanizsá-

tól, igazából átutazóban, apróbb ügyek intézése során jártam a vá-
rosban, így felületes ismereteim vannak csak. Ez abból adódik, hogy
Nagykanizsa tíz évvel ezelõtt kiírt egy rendezési-tervpályázatot az Er-
zsébet térre. Akkor részt vettem ezen a pályázaton, ugyan eredmény-
telenül, de a tervek készítése során volt lehetõségem egy kicsit ezzel a
belvárosi résszel megismerkedni, építész szemmel tüzetesebben feltér-
képezni. 

– Mivel foglakozott idáig?
– Településtervezéssel foglalkoztam szinte egész eddigi pályafutá-

som során, s ez mára már elég hosszú idõ. Huszonnyolc évet – bár
több keretben – gyakorló tervezõként töltöttem elõször a tanácsi ter-
vezõ vállalati rendszerben, utána a megyei önkormányzat által létre-
hozott társulási keretek között, majd az utolsó nyolc évben magánter-
vezõként dolgoztam. Emellett mellékfoglalkozásban városi fõépítész
voltam Nagyatádon, Somogy megye egyik legszebb városában. Ezzel
az új munkakörömmel ez nem volt már összeegyeztethetõ, így valamit
áldozni kellett.

– Milyen elképzelésekkel indult neki a nagykanizsai pályázatnak?
– Maga az a lehetõség, hogy Nagykanizsán fõépítészt keresnek,

egy kicsit meglepett, mert nem gondoltam arra, hogy ilyen közel a

szülõhelyemhez találok majd alkalmas helyet. Már korábban felme-
rült, hogy a tervezés helyett valamilyen más tevékenységbe kezdenék
a szakmán belül, de nem hittem, hogy szinte karnyújtásnyira sikerül.

– Miért merült fel a váltás lehetõsége?
– Az a dömping, amely a településtervezés területén az utóbbi tíz

évben megmutatkozott, most lecsengõben van. Korábban az Építési
Törvény kötelezte a településeket terveztetésre, de ezek nagyrészt
elkészültek. Miközben felszaporodott az e területen dolgozó terve-
zõk száma, a munka mennyisége csökkent. Ez az egyik ok, amely
változtatásra késztetett, a másik az, hogy engem mindig is vonzott,
hogy ne csak a tervezõi oldalról, hanem a megvalósítás és valami-
lyen szinten az irányítás oldaláról is foglalkozhassak az urbaniszti-
kával. Igazából a tervek tapasztalataim szerint – és ez fõleg a tele-
pülési tervekre igaz – rajzok maradnak, és legfeljebb részleteikben
valósulhatnak meg, vagy egészen más jön létre az adott területen. 

– Mi ennek az oka?
– Elsõsorban a befektetõk. Sajnos a többség kizárólag pénzügyi

alapon tekinti az építési tevékenységet, üzleti tevékenységnek fogják
fel, számukra egy épület felépítése nem több, mint egyfajta sajátos
kereskedelmi tevékenység.

– Milyen képességekkel kell bírjon egy fõépítész a szakmai isme-
reteken túl?

– Nagyon diplomatikus alkatnak kell lennie annak, aki ilyen tevé-
kenységet felvállal, mert a tapasztalataim azt mutatják, hogy a túl-
zott keménység is rossz fényt vet arra a személyre, aki így áll a dol-
gokhoz. Ugyanakkor az a véleményem, hogy a mindenbe beleegye-
zés sem vezet sehová. Valahol egy átlagos értékrendû szakmaiságot
kell képviselni, és legfõképpen az adott település lakóinak érdekeit
kell deklarálni. Minden ügyben nem lehet a lakosság véleményét ki-
kérni. Egy fõépítésznek, amikor véleményt mond, állást foglal vala-
miben, látensen maga mögött kell tudni a lakosság túlnyomó több-
ségét. (-dé-)

Új fõépítésze van a városnak


