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Múlt hét péntekén a képvise-
lõk – élükön Marton István pol-
gármesterrel és Cseresnyés Pé-
ter alpolgármesterrel – lapátot
ragadtak, s a szakadó esõben
hozzáláttak az Erzsébet téri
gödrök betemetéséhez. 

Sokak szerint erõsen pr-szaga
volt a dolognak, azt azonban nem
lehet megkérdõjelezni, hogy sok
kanizsai autós átkozta a percet,
amikor az elõzõ városvezetés alá-

írta a megállapodást a Silópark-
ing Hungary Zrt. elõdjével, hi-
szen a munkaterület ezt követõ
bekerítésével a város legkedvel-
tebb felszíni parkolóját veszítette
el Nagykanizsa autóstársadalma.
Ebben az értelemben pedig vitat-
hatatlan, hogy az új, tavaly októ-
ber elseje óta hivatalban lévõ tes-
tület egyik legnépszerûbb dönté-
sét hozta meg a gödörtemetést
megelõzõ napon tartott rendkívüli
közgyûlésen, amikor nagy egyet-

értésben úgy határozott: felbontja
a szerzõdést a Silóparkinggal, le-
bontatja a városközpontot hosszú
ideje elcsúfító palánkot, betemet-
teti a gödröt és ismét felszíni par-
kolót alakít ki a helyükön. 

Apropó, gödörtemetés: Marton
István polgármester a közgyûlé-
sen felvetette, hogy akár társadal-
mi mozgalmat is lehetne szervez-
ni az ügyben.       

H.A.
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183,6 millió forint jut a nagyka-
nizsai kórháznak abból a 670 mil-
lióból, amit az egészségügyi tárca
Zala megyei egészségügyi intéz-
ményeinek oszt vissza a megszorí-
tások és átalakítások következté-
ben keletkezett OEP-nyereségbõl
– a témában az SZDSZ helyi poli-
tikusai, Röst János, a városi szer-
vezet alelnöke és Halász Gyula
ügyvivõ szólaltak meg. 

Utóbbi elmondta: országos szin-
ten huszonötmilliárd forint többlet-
bevétel származott a végrehajtott át-
alakításból, s az idei az elsõ év, ami-
kor a társadalombiztosításnál nem
keletkezik hiány. Ebbõl a pénzbõl
670 millió forint jut Zalának, 344,5
milliót a Zala Megyei Kórház,
183,6 milliót a nagykanizsai Kani-
zsai Dorottya Kórház, 50,1 milliót a
keszthelyi, negyvenkettõ, illetve
negyvenötmilliót pedig a két hévízi
egészségügyi intézmény kap. 

Mint azt Halász Gyula megje-
gyezte, az elosztás arányait befo-
lyásolta az is, hogy az egyes kór-
házak vezetõi hogyan hajtották
végre a reformokat. 

Emlékeztetett arra is, dr. Hor-
váth Ágnes egészségügyi minisz-
ter korábban megígérte, hogy a
szigorítások során a rendszerbõl
kivett pénzt visszaadják a kórhá-
zaknak, amit azok az ellátás mi-
nõségét javító fejlesztésekre for-
díthatnak. Az ügyvivõ rámutatott:
a miniszter betartotta ígéretét.

A pénz két részletben, szeptem-
berben és októberben érkezik
majd meg a kórházakba. 

H.A.
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Az NTE-csarnokban rendezték
meg a FIAT Primo Kosárlabda
Kupa férfi tornát., melyen a házi-
gazda Kanizsa KK-DKG East
gárdája mellett a Kaposvári
Egyetem-Meló-Diák KK, a Flex-
tronics KSZC Sárvár és a Bajai
Bácska FKE csapata vett részt. A
másodosztályú együttesek elõször
a két elõdöntõben mérkõztek elõ-
ször egymással, majd a harmadik
helyrõl döntõ meccs után követ-
kezhetett a finálé. A hazaiak elsõ-
ként a kaposváriakkal meccsel-
tek, s az elsõ negyed után biztos
vezetésre tettek szert Kovács

Nándor kosarasai, majd mintha a
Kanizsa leblokkolt volna, úgy
jöttek fel a somogyiak. Ennek
nem is lehetett más a vége, mint a
Kaposvár gyõzelme (102-87), va-
gyis a vendéglátók csak a harma-
dik helyért játszhattak. A másik
ágon a Sárvár magabiztosan kere-
kedett a bajaiak fölé (82-60), így
a döntõben Sárvár – Kaposvár
párosításra került sor. Elõbb
azonban a hazaiak 96-72-re le-
gyõzték a Duna-partiakat, a min-
dent eldöntõ találkozón pedig va-
si siker született, a sárváriak 103-
70-nel hódították el a kupát. A

kanizsaiaknál az elsõ meccsükön
Kasza Dániel volt a legeredmé-
nyesebb játékos 25/9-es ponttel-
jesítménnyel, míg a másodikon
Szabó Balázs sziporkázott, s ju-
tott 26 pontig. Ennek megfelelõ-
en nem meglepõ, hogy a legjobb
hazai játékosnak Kasza Dánielt
választották, míg összességében a
legtöbb pontot kanizsai oldalon
Szabó Balázs szerezte (45). A ku-
pa küzdelmei a szakmai stáb sze-
rint jól szolgálta a felkészülés
menetét.

P.L.

A labdarúgó NB III Dráva cso-
portjának legutóbbi, negyedik for-
dulójában az NTE 1866 MÁV
csapata a Beremend gárdáját fo-
gadta az NTE-pályán – mintegy
négyszáz nézõ elõtt. A találkozó
elõtt nagy volt a várakozás, hiszen
kimondva-kimondatlanul az esé-
lyeket latolgatók már gyõzelem-
mel kalkuláltak, de a végére kide-
rült, a baranyai átok egyelõre még
hat, hiszen az ellenfél egy pontra
jó volt, vagyis ahogy azt a vég-
eredmény is mutatta: 1-1 jutott
mindkét oldalra. A vezetést Cs.
Horváth Gábor góljával a hazaiak
szerezték meg, majd kínálkoztak
számukra még újabb kecsegtetõ
lehetõségek, viszont ezeknek a vé-
ge az lett, hogy egyenlített az el-
lenfél – még szintén az elsõ játék-
részben. Tóth Attila edzõ labdarú-
gói egyáltalán nem játszottak alá-
rendelt szerepet, amit a második
játékrészben is bizonyítottak,
újabb találatot azonban nem sike-
rült már szerezniük. 

P.L.

Nagyon szép, talán nem is re-
mélt sikerrel szerepelt hazai asz-
talok mellett az ETTU Kupa
küzdelmeiben a Bojtor Busz-Ka-
nizsa Sörgyár SE nõi asztalite-
nisz csapata. Az együttes újonc-
ként az elõzõ bajnoki szezonban
a hatodik helyet szerezte meg az
Extraliga küzdelmeiben, ami fel-
jogosította az európai kupapo-
rondon való indulásra a klub el-
sõ hármasát. Akkor jött az ötlet,
hogy Kanizsán kellene megren-
dezni az elsõ kupakör küzdelme-
it, s a sörgyáriak meg is kapták a
lehetõséget, így belga, holland

és török csapatot fogadhattak.
Idõközben a Kanizsa Sörgyár
SE kirakat-csapatának játékosai
kicserélõdtek, így a biztos pont
Mariana Stoian mellé Németh
Ágnes és Kacsándi Rita érkezett.
Az új felállással rögtön mélyvíz-
be is kerültek, de láss csodát, a
kanizsai ping-pongosok a hol-
land Den Helder mögött a máso-
dik helyen végeztek és továbbju-
tottak a következõ körbe –  im-
már a legjobb negyven csapat
közé az ETTU Kupában.

A németalföldiek ellen ugyan
Stoianék simán kikaptak (0:3),

viszont a török Cukurova együt-
tesét 3:0-lal, a belga Charleroi-
át pedig 3:1-gyel küldték haza.
A továbbjutás annak tükrében
nagy bravúr, hogy a kanizsaiak
gyakorlatilag még a hazai Extra-
liga küzdelmeit is csak ízlelge-
tik, most pedig már európai to-
vábbjutást ünnepelhettek. Az
együttes vezére ezúttal is Mari-
ana Stoian volt, aki gyõzelmeit
biztosan zsebelte be, nagy lökést
adva ezzel Jakabfi Imre edzõ tri-
ójának.

Polgár László

A városi temetõben található
Rétfalvi Sándor alkotása,
amely a második világháború
és a fasizmus áldozatainak állít
emléket. Sajnos azonban, (vél-
hetõen ideológiai okok miatt) a
város már hosszú évek óta nem
ezt használja a hagyományos
õszi emlékezéshez, hanem a kö-
zeli kopjafát. 

Pedig az alkotás jobb sorsra
lenne érdemes, ha valamire azt
lehet mondani, hogy városi ösz-
szefogással készült, akkor erre
igen, ugyanis cégek, vállalatok,
magánszemélyek járultak hozzá
az elkészítéshez. Rétfalvi Sán-
dornak a rendszerváltás elõtt ké-
szített alkotását a Hazafias Nép-
front honismereti köre állíttatta,
Boros Antal nyugalmazott peda-
gógus, a Népfront akkori elnöke,
és az azóta elhunyt dr. Cseke Fe-
renc középiskolai tanár kezde-
ményezésére.

– A nyolcvanas évek második
felében született az ötlet, hogy
kellene valami elfogadható mi-
nõségû emlékmûvet állítani a
második világháború áldozatai-
nak – mondta Boros Antal. – Ez
akkoriban egyébként országos
mozgalom volt, több település
csatlakozott hozzá, többek közt
Nagykanizsa is. Elõször úgy
képzeltük el, hogy készül egy
márványtábla, némi szöveggel.
Aztán kiderült, hogy ilyen már
van a városban. Arra gondol-
tunk, mi lenne, ha keresnénk
egy olyan, minõségében méltó
megoldást, amely valóban em-
léket állít a hõsöknek? A helyi
zsidó hitközség akkori vezetõjé-
nek tanácsára felkerestem a fõ-
városban Schõner Alfréd orszá-
gos fõrabbit, aki nagyon kedve-

sen, segítõkészen fogadott, s azt
mondta, menjünk ki a Kozma
úti temetõbe, ott van egy raktá-
ruk, válasszam ki, mi az, ami
esetleg tetszik, és arról egyez-
kedhetünk. Találtam is két em-
lékmû-darabot, amiket végül
Schõner úr adományaként hoz-

hattam haza. Ezeket Rétfalvi
Sándor dolgozta, gyúrta egybe.
A két darabot egy carrarai
márványból készült, kibomló fe-
hér szalaggal „kötötte össze”, s
meg kell, hogy mondjam, na-
gyon szép, méltósággal teli em-
lékmû lett belõle. A márvány-
táblára pedig a következõ Pi-
linszky-idézetet vésettük: „…
elfelejtett kiáltani, mielõtt föld-
re roskadt…” Érdekesség, hogy
a kanizsai kockakövekbõl épí-
tett talapzat azt a bombatöl-
csért szimbolizálja, ami szinte
majdnem az emlékmû helyén tá-
tongott a második világháború
idején, köszönhetõen annak a
bombának, amit az egyetlen ka-
nizsai szõnyegbombázás során
a Csengery utca felõl sodort ide
a szél. Vallom és hiszem, hogy
ez az 1989-ben felállított em-
lékmû méltó emléket állít a hõ-
söknek, ennek ellenére mai ál-
lapota nagyon sanyarú. A koc-
kakövek közt fû nõ, magát az

emlékmûvet pedig meg kellene
tisztítatni. 

– Már több polgármestert is
kivittünk az emlékmûhöz, s kér-
tük a segítségüket, hogy méltó-
képpen használja a város ezt az
alkotást, mert még ha a rend-
szerváltás elõtti idõszakot idézi
is, tiszta szívvel és nemes szán-
dékkal állíttattuk – veszi át a
szót Temesvári Andor, a Haza-
fias Népfront egykori titkára. –
Úgy érezzük, nem ezt a sorsot
érdemli, fontos lenne, hogy job-
ban figyeljünk rá. Mára ugyan-
is számos hozzá tartozó szerke-
zeti elemet elloptak mellõle. 

– Nem kérünk mást, csak any-
nyit, tegyék rendbe az emlékmû-
vet, s használják arra, amiért ké-
szült. Nagyon jó lenne, ha az õszi
megemlékezés már nem csak a
kopjafa, hanem a Rétfalvi-alkotás
mellett is zajlana – mondta végül
Boros Antal. 

Horváth Attila  

Kedves Nézõink! A vetítés a
szükséges források hiánya mi-
att elmarad – valószínûleg ez a
szöveg futna a vetítõvásznon,
ha most lenne ismét mozi Kani-
zsán. Igaz, ha így lenne, akkor
értelmét is vesztette volna e
cikk már az elején. 

Immár több hónapja annak,
hogy a filmkedvelõk nagy részé-
nek csillagos égig érõ jegyárakkal
dolgozó multiplex mozi az ala-
csony nézõszám miatt bezárta ka-
puit, felszedett mindent, ami
mozdítható, s odébbállt. 

Azóta történtek egyeztetések
egy kisebb, alacsonyabb techni-
kai színvonalú, de minden bi-
zonnyal hangulatosabb mûvész-
mozi kialakításáról, azonban a
tárgyalások nem jártak ered-
ménnyel. Közben kiderült, hogy
a Honvéd Kaszinóban megvan-
nak még a régi vetítõgépek, s
Halmos Ildikó igazgató a film
nagy rajongójaként felvetette, va-
jon nem lehetne-e az intézmény-

ben kialakítani egy mozit? A szót
majdnem tett követte, de mint
tudjuk, a pénz nagy úr. 

– Miután a katonavárosi idõ-
szakból maradt itt két öreg vetí-
tõgép, arra gondoltunk, át kelle-
ne nézni ezeket, vajon alkalma-
sak-e még vetítésre – mondta
Halmos Ildikó kicsit szomorúan,
merthogy mára kiderült: az álom
csak álom marad, egyelõre. –
Marton István polgármester úr
abszolút támogatott bennünket,
ezért hozzáértõkkel megnézettük
a gépeket, kerestünk filmforgal-
mazót is, de hiába. Bár mûködõ-
képesek, de annyira régi techno-
lógiát képviselnek, hogy speciá-
lis átalakítás szükséges ahhoz,
hogy a mai filmeket le tudják
játszani. Erre pedig nincs pén-
zünk. Az önkormányzatban meg-
lett volna a hajlandóság, de mi-
nél többet gondolkodtunk az öt-
let megvalósításán, egyre több
problémával szembesültünk. Azt
hiszem, ezek a gépek az átalakí-
tás után sem elégítették volna ki

a mai mozihoz szokott közönség
igényeit. Ráadásul, mivel a
Honvéd Kaszinó funkciója nem
mozi, s a tükörteremre szüksé-
günk van, nagyon be lett volna
határolva, hogy mikor lehetett
volna itt filmet vetíteni. A széke-
ink sem túl kényelmesek filmné-
zéshez, összességében sajnos,
nem lehetett volna túl színvona-
las dolgot létrehozni ebbõl –
mondta a ház vezetõje, aki meg-
jegyezte, egyelõre félretették a
mozi tervét, azonban megfelelõ
pályázati lehetõségek esetén is-
mét megpróbálják visszahozni
Nagykanizsára a mozgókép va-
rázsát – hacsak addig nem szüle-
tik valamilyen megoldás. 

Cseresnyés Péter alpolgármes-
ter kérdésünkre azt mondta, van-
nak információi arról, hogy a vá-
rosban folynak tárgyalások egy új
mozi létrehozásáról, ezek azon-
ban nem az önkormányzat bevo-
násával zajlanak. 

H.A.
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Sárvárra kkerült aa FFIAT PPrimo KKosárlabda KKupa

Sajtótájékoztató keretében a
Aquaprofit – NTSK sakk-baj-
nokcsapatának vezetõsége ismer-
tette a következõ szezonra vo-
natkozó terveit. Takács Zoltán
alelnök és Flumbort András csa-
patvezetõ tájékoztatása szerint az
idei sakk BEK küzdelmeit októ-
ber 2-10. Között Törökországban
rendezik, ahol az Aquaprofit gár-
dáját ötvenbõl a 16. Helyre rang-
sorolták. A Bajnokcsapatok Eu-
rópa Kupája küzdelmeiben
Kotroniasz Vaszililosz (görög),
Constantin Lupulescu (román),
Luka Lenic (szlovén), Faragó

Iván, Bokros Albert, Szabó Ger-
gely és Bérczes Dávid ülhetnek
majd a táblákhoz, s a klubverse-
nyen az elsõ tizenötbe bekerülni
már hatalmas fegyvertény lenne.
Az együttesbõl a fõbb távozók
Vajda Szidónia, Vajda Levente és
Horváth Péter nagy mester vol-
tak, míg érkezett a szlovén ál-
lampolgár Márkus Róbert, a gö-
rög Halkiasz Szteilosz, a már
húsz éve Magyarországon élõ
Alexander Chernin, a lengyel
Piotr Bobras, a szlovén Adrian
Mihalcisin, valamint a fiatal hul-
lám képviselõi Mihók Olivér,

Barátosi Dániel és Ignácz Má-
ria. A hazai porondon egyértel-
mû a célkitûzés, a bajnoki cím-
védésre hajt rá (a sajtótájékozta-
tón elhangzottak szerint) az or-
szág legerõsebb és legprofibb
együttese. Az elsõ forduló küz-
delmeit amúgy október 14-én
rendezik, s akkor az Aquaprofit a
szombathelyi Haladáshoz láto-
gat. Természetesen a sakkozók
eddigi sikereit Nádasi Tamás, a
névadó fõszponzor Aquaprofit
elsõ embere és Nagykanizsa elsõ
embere, Marton István is hossza-
san méltatta.

P.L.

Aquaprofit: jjelentõs eerõsítések

Újabb ggyûjtemény, vvetélkedõ éés kkonferencia

Gyõzelem
nélkül

Folytatódtak a baseball bajnok-
ság küzdelmei, melyben a Nagyka-
nizsa Ants gárdája az elõdöntõbeli
csatározások során a Jánossomorja
Rascals csapatával került össze.
Minden úgy alakult, ahogy a kani-
zsaiak már a két héttel korábbi ku-
padöntõn is kalkuláltak, vagyis si-
került mindkét találkozót megnyer-
ni. Az elsõ összecsapáson a helyi
Hangyák ellentmondást nem tûrõen
gázolták el a jánossomorjaiakat, s
lett a vége 11-1. A második felvo-
násban éppen csak annyit adtak ki
magukból, ami szükséges volt, de
így is diadalmaskodtak 9-6-ra. A két
nyert meccs azt jelenti, hogy a há-
rom gyõzelemig tartó párharcban
máris 2-0-ra vezetnek. 

Gondi Zoltán a kanizsaiak csa-
patvezetõje: – Innen már nagy
blama lenne, ha elvéreznénk,
ugyanakkor a másik elõdöntõn a
szentendreiek bevetették a csoda-
japánjukat, ami meg is látszik az
összetett álláson.

P.L.

Finálé ffelé
a hhangyák

SSzzóólljjoonn hhoozzzzáá
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Kis János, az Európai Sport Ha-
gyományõrzõ Egyesület elnöke ti-
zedik könyvét mutatta be Határmen-
ti civil regiszter címmel. A több, a
sport lexikális részeivel foglalkozó
szervezet elsõ embere elmondta, a
könyv nem csupán a sport, hanem a
kulturális egyesületek terén is segít-

séget kíván nyújtani olyan civil
szervezõdéseknek, melyek határo-
kon túlnyúló kapcsolatokban gon-
dolkodnak. A gyûjtemény Románia
erdélyi, Szlovákia felvidéki, vala-
mint Szerbia vajdasági egyleteit ku-
tatta fel, nem nélkülözve természe-
tesen a magyarországi szervezõdé-

sek elérhetõségeinek felsorolását
sem. Kis János emellett beszámolt
arról is, hogy a sport iránt érdeklõdõ
kanizsai és zalai élõ lexikonok már
a VI. Országos Sporttörténeti Vetél-
kedõre készülnek.

P.L.
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„A magam útját jártam” – e
címmel nyílik kiállítás a Thúry
György Múzeumban Magyaror-
szág elsõ felelõs kormányának
miniszterelnöke, gróf Batthyány
Lajos életmûvéhez kapcsolódóan. 

A leginkább dokumentumokra
épülõ, a Balassi Bálint Kulturális

Intézet Nemzeti Évfordulók Tit-
kársága támogatásával megvaló-
suló idõszaki kiállítást a múzeum
munkatársai állítják össze, ame-
lyet október ötödikétõl az év vé-
géig látogathat az érdeklõdõ kö-
zönség. 

– A kiállításon a reformkor, il-
letve az 1848-as forradalom és
szabadságharc jelentõs állam-
férfijának, az elsõ magyar fele-
lõs kormány elnökének életútját,
miniszterelnökként tett erõfeszí-
téseit szeretnénk bemutatni úgy,
hogy közben kitérünk családja és
személye Zalához, illetve Deák
Ferenchez fûzõdõ kapcsolatára –
mondta lapunknak Kunics Zsu-
zsanna (képünkön), a Thúry
György Múzeum muzeológusa.
– A tárlat összeállítása során el-
sõsorban a zalai közgyûjtemé-
nyekben, a Zala Megyei Levél-
tárban, a Helikon Kastélymúze-
umban, a Göcseji, Balatoni és a
Thúry György Múzeumban õr-
zött tárgyi és dokumentumanyag-
ra, valamint a múzeumok képzõ-

mûvészeti gyûjteményeiben fel-
lelhetõ, Batthyány Lajost és kor-
társait, eszmetársait ábrázoló
portrékra, litográfiákra, metsze-
tekre, olajfestményekre támasz-
kodunk. Emellett szeretnénk szá-
mos, a Magyar Országos Levél-
tárban, a Nemzeti Múzeumban,
valamint a Budapesti Történeti
Múzeumban található dokumen-
tumról készült másolatokat is a
közönség elé tárni.    

Kunics Zsuzsanna elmondta,
kevesen tudják, de Batthyány
Lajos családja révén szorosan
kötõdik Nagykanizsához is. Ér-
dekesség, hogy a volt miniszter-
elnök emlékkiállításának ott-
hont adó Thúry György Múze-
um napjainkban a valamikori
Batthyány-kúria tiszttartó épü-
letében mûködik. Sõt, hazánk
elsõ miniszterelnökének egyik
õse, a vele azonos nevet viselõ
példaképe alapította meg az el-
sõ kanizsai gimnáziumot 1765-
ben. 

H.A.
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Belvárosban 800 m2-es építési te-
rület eladó. Érd.: 30/227-3294
(6040K)

Platánsoron kétszobás, II. emeleti,
szép állapotú lakás eladó. Érd.:
30/448-6072 (6086K)

Nk-án, nyugodt környezetben
87+25 m2-es lakás beépíthetõ tetõtér-
rel, kerttel, garázzsal, pincével, telje-
sen felújítottan eladó azonnali
beköltözéssel. Kisebb lakást beszámí-
tok. Érd.: 20/9616-404 (6077K)

Nk-án a Deák tér 10. szám alatt te-
tõtéri, azonnal beköltözhetõ, új, 46 m2-
es + galériás, turbókazános, kétszobás
lakás 9,99 millióért eladó, akár önrész
nélkül is. Érd.: 30/901-9013 (6078K)

Elcserélném nagykanizsai, 44 m2-
es, földszinti, 1,5 szobás, felújított,
egyedi fûtéses, önkormányzati lakáso-
mat egyszobás, önkormányzatira.
Érd.: 30/958-7390, 93/322-537
(6092K)

Nk-án kétszobás lakás albérletbe
kiadó. Kaució szükséges. Érd.:
20/313-4565, 93/324-789 (6088K)

Opel Agila 3 éves, 22.000 km-rel,
haláleset miatt eladó. Érd.: 93/315-
526 (6091K)

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

Idõsebbek figyelmébe! Kanizsai
ingatlanért eltartási szerzõdést köt-
nék! Egy gyermeket egyedül neve-
lõ, dolgozó, becsületes, leinformál-
ható nõ keresi azt az idõs nénit, aki
családi harmóniára, õszinte szeretet-
re, törõdésre vágyik. Nehéz a meg-
élhetés, fáradságos a házimunka?
Szolid, becsületes emberek levelét
várom. “Együtt könnyebb” jeligére,
a 8801 Nagykanizsa, Pf.: 508-ra.
(6081K)

Érettségizett fiatal hölgy bármi-
lyen betegségben szenvedõ személyt
ápolna, gondozna. Felbélyegzett vá-
laszborítékot kérek: Nagykanizsa, Pf.:
484 (6089K)

Szakdolgozatok, egyéb anya-
gok gépelését, számítógépes
szerkesztést vállalok rövid ha-
táridõvel. Érd.: 30/9932-534
(6090K)

Új állapotú, 170 literes prés eladó.
Érd.: 30/448-6072 (6082K)

Ne dobja ki! Készpénzért vásáro-
lok régi dísz és használati tárgyat, por-
celánt, képet, könyvet, régi újságokat,
stb.! Érd.: 20/555-3014 (6083K)

Alma értékesítés: Gála és Elstár faj-
tákból Nagykanizsa, Kisfaludy u. 2/c.
szám alatt házhoz szállítással is. Tel.:
93/312-479, 20/570-7717 (6084K)

Állás 
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regi-

onális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetõséget:

minõsített hegesztõ szakirányú megegyezés szerint
pincér szakirányú megegyezés szerint
pultos szakirányú megegyezés szerint
virágkötõ szakirányú 80.000 – 100.000 Ft
temetkezési dolgozó ált.iskola 65.500 – 80.000 Ft
elektromûszerész szakirányú 125.000 Ft
varró szakirányú 70.000 – 80.000 Ft
vezetõ recepciós (német) fõiskola megegyezés szerint
könnyûgépkezelõ szakirányú 75.000 – 80.000 Ft
lakatos szakirányú 65.500 – 100.000 Ft
autószerelõ szakirányú megegyezés szerint
elektormûszerész szakirányú 125.000 Ft
gyengeáramú villamosmérnök fõiskola megegyezés szerint 

Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fõ út 24. szám) alatt adunk.

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ–kedd–szerda: 8.00–12.00 
és 13.00–16.00 óra között, péntek: 8.00–13.00 óra

Túra
Szeptember 15. 
Esztergom
IVV Túra
Indulás: 6.00 KÖGÁZ-parkoló
Érkezés: 19.30 KÖGÁZ-parkoló
Gyalogtúra útvonala: kiírás szerint
Táv: 10,20 km
Részvételi díj: 600 Ft

GYÉKÉNYESEN az „A”
szektorban, közvetlenül a
vízparton kétszintes (40 m2

szintenként) nyaraló eladó.
Érd.: 30/227-3294

A Nagykanizsai 
Cukorbetegek Egyesülete 

28-án pénteken, a kórház ta-
nácstermében, 15.30-kor
tartja klubfoglalkozását,
amelyen Dr. Csitkei Szilvia
doktornõ tart elõadást 
A diabeteses neuropathia
címmel. 

AA fféérrffii,, aakkii aa mmaaggaa úúttjjáátt jjáárrttaa
BBaatttthhyyáánnyy-kkiiáállllííttááss nnyyíílliikk ookkttóóbbeerrbbeenn aa TThhúúrryy GGyyöörrggyy MMúúzzeeuummbbaann

Gátizom torna nõknek (intim
torna): 8 órás; heti 1x1 óra; rész-
vételi díj: 3500 Ft; Fitness-aero-
bic (nõi torna): heti 2x1 óra; rész-
vételi díj 2800 Ft/hó; Gerinctor-
na: heti 2x1 óra; részvételi díj:
3000 Ft/hó; "Idõsebbek is el-
kezdhetik!"- délelõtti wellness
torna: heti 2x1 óra; részvételi díj:
2800 Ft/hó; Legyél boldog kis-
mama, legyél boldog anyuka!
Életmód-tréning leendõ és kis-
gyermekes anyukáknak: 20
órás; heti 1x2 óra; részvételi díj:
6000 Ft; Cini-cini muzsika - ze-
nés foglalkozások bölcsõdések-
nek és anyukáknak: heti egy al-
kalommal; Társastánc kezdõk-
nek: 20 órás; heti 1x2 óra; rész-
vételi díj: 4000 Ft; Mûvészeti
tanfolyam felnõtteknek: 20 órás;
heti 1x2 óra; részvételi díj: 5000
Ft; Népi szövõ, gyöngyszövõ
tanfolyam: 20 órás; heti 1x2 óra;
részvételi díj: 4000 Ft; Foltvarró
tanfolyam: 21 órás; heti 1x3 óra;
részvételi díj: 4000 Ft.

A HSMK induló tanfolyama-
ira jelentkezni szeptember
25-éig, a HSMK információs
szolgálatánál (telefon: 311-468)
lehet.

„Indián nyár 2007 - a
Nagy Generáció” 

a HSMK elõtt
Szeptember 15. 13 óra
Fellépõ együttesek: Késõ Bánat, Teurgia,
Perforált Vakbélgyulladás, Old Mix
Kartell, Old Mix, Vigadó, Little Flam-
ingó, Fix, Mustang
18 és 20 órától a felújított HSMK
bemutatása az érdeklõdõk részére.

Szeptember 16. 13 óra
Fellépõ együttesek: Self-Destruction,
Mélypont, Lorenzo, Gold, The Inno-
cents, No Problem, Radioaktív, Alarm,
Orpheus, Flatrock Revival Band, Szikla
Mindkét napon hangszerkiállítás és vásár a
HSMK aulájában.   

A rendezvényekre 
a belépés díjtalan.
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A magánéletedben fontossá válik,
hogy lehetõséged nyíljon a kikapcsoló-
dásra – hétvégére szervezz szórakoztató
programot, amelyet családtagjaiddal is
megoszthatsz! 

Nagy lendületet adna, ha a munkahelye-
den elismernék a tehetségedet, de erre
nem nagyon számíthatsz. Otthon is
egyedül érzed magad, mert senki nem
veszi le válladról az otthoni munkákat. 

Energikus vagy, egész nap pörögsz. Ha
monotonnak érzed munkádat, az elveszi
a kedved. Hétvégén nagy szükséged
lenne csendes estékre, beszélgetésre, ro-
mantikára, hogy újra feltöltõdj.

Változékony a hangulatod, akár az idõjá-
rás. Munkatársaid azonban nehezen ke-
zelik ezt, s ez sok bonyodalom forrása le-
het. Magánéletedben kellene valami, ami
felráz, egy szép nõ, vagy egy jó pasi. 

Rengeteg munka vár a napokban, jól oszd
be az idõd. Otthon is nagyobb szükséged
lenne párod kedvességére, odafigyelésé-
re. Mivel senki sem gondolatolvasó, kö-
zöld vele, valójában mit szeretnél.

Néha két ember helyett dolgozol, ami-
nek meglesz az eredménye. Elõfordul-
hat, hogy pénz áll a házhoz. Otthon
nyugalomra, gyengédségre vágysz, s ha
nem kapod meg könnyen megsértõdsz.

Minden erõtartalékodra szükséged lesz a
héten. Annyire elfáradhatsz, hogy szükséged
lehet egy-két szabadnapra is. A magánélet-
edben kedvetlenebb, morcosabb vagy, nincs
erõd ahhoz, hogy odafigyelj párodra.

Bármennyire is idegesítenek a többiek,
kénytelen vagy alkalmazkodni. Légy
kedvesebb. Nem vagy túl optimista
hangulatban, így gyakran vagy lehang-
olt. Lásd meg a jót is, a szépet!

Gondozd jobban ismeretségi köröd, mert
az a kapcsolati tõkéd. A magánéletben
igaz, hogy szinte minden idõdet ked-
veseddel töltenéd, de vigyázz, annyira bir-
tokolni akarod, hogy az már féltékenység!

Te szívesen vállalod a vezetõ szerepét.
Óriási tehetséged van a szervezésben. A
magánéletedben családtagjaid szeretét
élvezed, amit ne feledd viszonozni is
kell. Lepd meg párod apró ajándékkal.

Legyél kedvesebb munkatársaiddal,
akkor számíthatsz a segítségükre is.
Párkapcsolatodban kevés az önbizal-
mad, de így is kellemes napjaid lesznek,
ha többet törõdsz magaddal.

Nagyon naprakésznek kell lenned, hiszen
ha megfelelsz a követelményeknek, elõ-
reléphetsz a munkahelyi hierarchiában. A
hétvégét azonban töltsd családoddal, ne
gondolj a munkára.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

IX.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

Szeptember hatodikán soron
kívül ülésezett a képviselõ-tes-
tület. Rögtön az ülése kezdetén
Tóth László szocialista frakció-
vezetõ azt kérte Marton István
polgármestertõl, hogy vegye le
a napirendrõl a jegyzõválasz-
tással kapcsolatos elõterjesz-
tést, mert közgyûlési felhatal-
mazás nélkül került sor a pá-
lyázati kiírás módosítására,
amikor a jelölteknek pszicholó-
giai tesztet kellett kitölteni. Be-
jelentette, amennyiben a pol-
gármester nem vonja vissza az
aggályos napirendi pontot, úgy
az MSZP-frakció nem vesz
részt a döntésben. 

Marton István polgármester re-
agálásában azt válaszolta, sok je-
lentkezõ volt a posztra, ezért az
alkalmatlanok kiszûrése miatt
szükség volt a vizsgálatra. Utalt
arra, a város életében eddig az
ahány év, annyi jegyzõ – elv érvé-
nyesült, aminek szeretnének vé-
get vetni, hiszen nem jó a bizony-
talanság. Ezért nem vette le a na-
pirendrõl az elõterjesztést. 

Elsõ napirendi pontban a város
költségvetési rendeletének módo-
sítását tárgyalta a testület. Cserti
Tibor (Városvédõk) azon vélemé-
nyének adott hangot, miszerint a
költségvetés instabil. A képviselõ
megjegyezte, úgy látja, finanszí-
rozási problémák léphetnek fel a
kórház esetében is, szerinte idõ-
ben kellene lépni annak érdeké-
ben, hogy a következõ közgyûlé-
sen ne kelljen forrás-kiegészítést
kérnie a kórháznak. 

A polgármester jelezte, a kór-
ház ügyében nem pesszimista.
Röst János (SZDSZ) szerint in-
tézkedési tervet kellene készíteni
a hátralévõ negyedévre. Marton
István megjegyezte, az minden-
képpen bizakodásra ad okot,
hogy a folyószámla-hitel tekinte-
tében az 1,1 milliárdos kereten
belül sikerült maradni az elmúlt
idõszakban. 

Karádi Ferenc (Fidesz-KDNP)
az elõterjesztésben szereplõ egyik
tételt firtatta, amely szerint az ön-
kormányzatnak nyolcszázezer fo-
rintot kellene átadni a Sauberma-
cher-Pannónia részére, ugyanis
ekkora az az összeg, amit a hulla-

dékszállítást igénybe vevõ város-
lakók évrõl-évre nem fizetnek ki.
A polgármester jelezte, kénytele-
nek a nem fizetõ városlakók he-
lyett rendezni a számlát, ugyanis
öt-hat évvel ezelõtt ilyen szerzõ-
dés köttetett az akkori önkor-
mányzat és a szolgáltató között. 

Végül elfogadták a városatyák
a költségvetés módosítását. 

Döntöttek a képviselõk a ka-
posvári Duráczky József Pedagó-
giai Fejlesztõ és Módszertani
Központtal kötendõ együttmûkö-
dési megállapodásról is, amely
értelmében tizenöt kanizsai hal-
lássérült gyermek ellátása folyta-
tódhat. 

A közgyûlésen tették le esküjü-
ket a megüresedett bizottsági he-
lyekre delegált új tagok. A VKIB
tagja az MSZP által delegált Var-
ga László, az OKISB tagja pedig
Muravölgyi Zsuzsanna (Fidesz-
KDNP) lett. Nem tudott viszont
megjelenni a közgyûlésen
Polainé Major Mária, akit a Ka-
nizsa Uszoda Kft. felügyelõ bi-
zottságába delegál a Fidesz-
KDNP. 

Arról is határozott a testület,
hogy 2008. március 31.-ig meg-
hosszabbítja lapunk fõszerkesztõ-
je, Dóró János munkaviszonyát. 

Eredménytelenül zárult azon-
ban a jegyzõválasztás, amelynek
idejére zárt ülést rendeltek el.
Mint arról Marton István polgár-
mester tájékoztatta a sajtó mun-
katársait, a tíz jelentkezõ közül
négy már korábban visszalépett, a
hat versenyben maradó közül pe-
dig senki nem kapta meg a poszt
betöltéséhez szükséges közgyûlé-
si többséget – ilyen értelemben
akár pártsemlegesnek is nevezhe-
tõ a döntés. Rövid idõn belül
újabb pályázat kiírására kerül sor,
addig továbbra is dr. Gyergyák
Krisztina aljegyzõ látja el a fel-
adatot. 

Következõ napirendként tár-
gyalta a közgyûlés az önkor-

mányzat vagyonáról, a tulajdono-
si jogok gyakorlásáról és a va-
gyongazdálkodás szabályairól
szóló elõterjesztést, mely szerint
a vagyontárgyak értékesítését és
vásárlását a korábbi ötmillió fo-
rint helyett tízmillió forintos ér-
tékhatárig tartozott volna a pol-
gármester hatáskörébe, míg a
Pénzügyi Bizottság a korábbi öt-
húsz millió forintos értékhatár
helyett tíz-húszmilliós értékhatá-
rig dönthetett volna.

Böröcz Zoltán (MSZP) jelezte,
nem járul hozzá ahhoz, hogy bár-
milyen formában csorbítsák a
közgyûlés hatáskörét, annak elle-
nére sem, hogy a frakciónak és
személy szerint neki is megvan a
bizalma a polgármester iránt.
Bene Csaba (Fidesz-KDNP) frak-
cióvezetõ örömét fejezte ki, s
hangsúlyozta, hasonlóképpen a
Fidesz-frakció bizalmát is élvezi
Marton István, s ha már ekkora a
bizalom, akkor meg kell szavazni
az elõterjesztést. Röst János a ha-
gyományoknak megfelelõen azt
kérte a polgármestertõl, hogy
vonja vissza az elõterjesztést.
Tóth László megjegyezte: Böröcz
Zoltán a polgármesterbe vetett bi-
zalom kapcsán minden bizonnyal
csak a maga nevében beszélt, ami
a Marton István iránti lojalitásá-
ból fakad. 

Végül az elõterjesztést jóvá-
hagyta a közgyûlés. 

Marton István ezt követõen
visszavonta az önkormányzati
bérlakásokról szóló rendelet
azon pontját, amely szabad ke-
zet adott volna a mindenkori
polgármesternek évi tíz bérla-
kás kiutalásában. Ellenben el-
fogadták a tervezet azon ré-
szét, amely arról szól, hogy a
bérlakás-igények vizsgálatára
egy úgynevezett Lakásügyi
Elõkészítõ Bizottságot hoznak
létre. 

Elfogadta a testület a Hermann
Ottó utcai tömbbelsõ szabályozá-
si tervérõl szóló elõterjesztést is,
amely alapján az érintett terület
zöldfelületként kerül a város ren-
dezési tervébe. 

Védetté nyilvánította a testület
az Erzsébet tért 13. alatti udvar-
ban található csüngõ ágú japán-

akácot is – a kezdeményezésrõl
lapunk is beszámolt. 

Elfogadta a testület a Bursa
Hungarica ösztöndíjpályázatban
való részvételrõl szóló elõterjesz-
tést is. 

Régi és sokakat bosszantó
problémára tett pontot a képvise-
lõ-testület, amikor teljes össz-
hangban arról döntött, hogy fel-
bontja a szerzõdést a mélygará-
zsok építésére vállalkozó Siló-
parking Hungary Zrt.-vel, s intéz-
kedik az Erzsébet térti gödrök be-
temetésérõl, az eredeti állapot
visszaállításáról. 

Cserti Tibor a napirendi pont
kapcsán azt mondta, õ már a
kezdetek kezdetén, még az elõzõ
ciklusban kötött szerzõdések
elõkészítése során figyelmeztet-
te képviselõtársait és az akkori
városvezetést arra, hogy a céget
nem szabad komolyan venni, de
hiába. Mint mondta, az elmúlt
idõszakban legalább három al-
kalom kínálkozott arra, hogy az
önkormányzat kihátráljon a
szerzõdésbõl, erre azonban nem
került sor egyszer sem, mostan-
ra pedig már mintegy ötven-
százmillió forintos kár keletke-
zett, hiszen az Erzsébet téri göd-
röket az önkormányzat pénzén
kell betemetni. 

Marton István polgármester
reagálásában elmondta, a szerzõ-
dést még az elõzõ testület kötöt-
te, õ pedig a választások után
egy hónappal nem akarta azt fe-
lülbírálni, mert bizonyosan szá-
mos bírálat érte volna a másik
oldalról.

Hangsúlyozta, már korábban
sem értett egyet a koncepcióval,
ugyanis teljesen értelmetlen a vá-
rosközpontba mélygarázst építe-
ni, ha közben forgalomcsillapítás-
ról beszélünk.

Dr. Károlyi Attila (MSZP) ha-
tározott jogi lépésekre szólította
fel a városvezetést, ugyanis az
elõterjesztésben nem szerepel
adat arra vonatkozóan, hogy pél-
dául, ki viseli a helyreállítás költ-
ségeit? 

Marton István polgármester ki-
jelentette, ha jelképesen is, de
másnap a képviselõ-testület tagja-
ival hozzálátnak a gödrök bete-
metésének, amelynek meggyorsí-
tására akár társadalmi mozgalmat
is lehetne indítani.

TTeemmeettjjüükk aa mmúúllttaatt
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A közgyûlésre tisztelettel meghívom.

Marton István, polgármester
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Két megye, Zala és Vas hu-
szonkét leendõ vitézének eskü-
tételére került sor szeptember
nyolcadikán, Szûz Mária szüle-
tése, azaz Kisboldogasszony
napján a Jézus Szíve Templom-
ban. A Vitézi Rend újdonsült
tagjainak nagy része nagykani-
zsai. 

A hagyományok folytatásaként
városunkban került sor a Vitézi
Rend nyugat-magyarországi
törzskapitánysága által szervezett
eskütevõ ünnepségre, amelyet
egyszer Zala, másszor pedig Vas
megye valamely településén
szoktak szervezni – ezúttal Nagy-
kanizsára esett a választás. 

A Jézus Szíve Templomban
megrendezett ceremónia az
Árpádházi Szentek zászlóinak
ünnepélyes megszentelésével vet-
te kezdetét, majd a Fliszár Károly
esperes-plébános által celebrált
szentmisével folytatódott. Vitéz
zanati Kovács Imre József, Nyu-
gat-Magyarország törzskapitánya
köszöntötte a megjelenteket, s rö-
vid áttekintést adott az 1920-ban
alapított Vitézi Rend történetérõl,
céljairól. Elmondta: a vitézi rend
léte ugyan Árpád fejedelem korá-
tól datálható, ám a magyar törté-
nelem során mindig más és más
formában jelent meg. A mostani
rendet az elsõ világháború és Tri-
anon után, 1920-ban gróf Teleki
Pál miniszterelnök javaslatára vi-
téz nagybányai Horthy Miklós
kormányzó alapította egy olyan
idõszakban, amikor az ország
gazdasága romokban hevert. 

– A Vitézi Rend létrejötte azt a
célt szolgálta, hogy a kisemberek,
a katonák földhöz jussanak –

mondta Kovács Imre József. –
Ebben az idõszakban körülbelül
tízezer katasztrális hold földet
osztottak szét a háborúból haza-
tért katonák között, amely révén
azok megteremthették egzisztenci-
ájukat. A Rend 1944-ig tevékeny-
kedett, majd a debreceni ideigle-
nes kormány szüneteltette a mû-
ködését, ám külföldön ezután is
õrizték a lángot, mígnem 1992-
ben, Horthy Miklós kenderesi új-
ratemetése után a vitézi szék úgy
határozott, hazatelepül München-
bõl. A Vitézi Rend vezetõi eljártak
az ügyben az akkori köztársasági
elnöknél, majd a Fõvárosi Bíró-
ság is jóváhagyta a mûködést. A
Rend második világháború elõtti
létszáma huszonháromezer fõ
volt, most öt-hatezer körüli. Hi-
szem, hogy a Vitézi Rend eszméje
égõ oltárként világított és világít
a magyar ifjúság számára. Fel-
adatát már 1920-ban meghatá-
rozták: testben és lélekben egész-
séges, vallási érzülettõl áthatott
és magyarságtudattal rendelkezõ

magyar ifjúságot nevelni, akik ké-
pesek a közjó érdekében tevé-
kenykedni. Rendünk olyan érték-
õrzõ félkatonai szervezet, amely
kizárja magából az olyan szélsõ-
ségeket, mint a kommunizmus,
vagy a nyilaskeresztes párt és a
hungarista mozgalom. A Haza ja-
vát szolgáljuk minden idõben, jel-
szavaink: Isten, Haza, Család és
Becsület. 

A törzskapitány azt is megje-
gyezte, napjainkban saját jogon
és várományosként lehet a Rend-
be belépni, amihez azonban a he-
lyi vitézi elöljárók precíz vizsgá-
lata is szükséges. 

A nyugat-magyarországi törzs-
kapitány beszéde után Fliszár
Károly esperes-plébános megál-
dotta a Rend trianoni zászlaját,
majd sor került a leendõ új tagok
eskütételére. Zalából és Vasból
összesen huszonketten tettek es-
küt, akik közül tizennyolc zalai,
többségük nagykanizsai. Vitézzé
avatásukra október hatodikán, a
fõvárosban kerül sor. 

Az ünnepség ezt követõen a
Hevesi Sándor Mûvelõdési Köz-
pontban folytatódott, ahol Marton
István polgármester köszöntötte a
megjelenteket, majd vitéz lovag
Erdõs László nyugállományú ez-
redes mondott beszédet.

Marton István hangsúlyozta,
öröm számára, hogy az esküt tett
leendõ vitézek körében több ge-
neráció is képviselteti magát, aki-
ket egybefûz a hazaszeretet. 

Erdõs László a tõle megszokott
keménységgel ostorozta hazánk
közállapotait. 

– Ismét össztûz alá vettek ben-
nünket – mondta a súlyos beteg-
ségen átesett nyugalmazott ezre-

des. – Ma fasiszta és náciveszélyt
kiáltanak, mert bandériumok és
gárdák jelentek meg. Mert a bel-
sõ gazdasági bajok, az ország
súlyos helyzete, és a polgárok eg-
zisztenciális helyzetének felbom-
lása közepette mindeni támadni
kell, ami nemzeti! Elsõként a
Szent Koronát, amire valameny-
nyien esküt tettünk. Szégyenletes,
hogy az ezer éves államiság jel-
képe az Ország Házában nemkí-
vánatossá vált Magyarország mi-
niszterelnöke számára. A magyar
államiság legfõbb közjogi méltó-
sága a Szent Korona, amely
egyesíti a Korona országait, és
azt a nemzetet, amit Trianonban
széttéptek. Ahol azok a nyugati
nagyhatalmak mondták ki az or-
szág szétszakíttatását, akikhez
most is dõrzsölõzködünk. Õk
döntöttek Párizsban arról, hogy
itt 93 ezer négyzetkilométer ma-
radjon, annak ellenére, hogy
ezeréves államiságunk alatt éle-
tünket és vérünket adtuk a ma-
gyar és egyetemes keresztény-ke-
resztyén kultúráért. A magyar
nemzet sorstragédiája után ala-
kult meg a Vitézi Rend, amelyre
ma azt mondják, hogy fasiszta és
náci. Meg hogy a felsõ tízezer és
az uralkodó osztály privilégiuma
volt a vitézség. De ez nem igaz,
amit az Önök személye is bizo-
nyít – mondta. 

Végül hozzátette: az ország sa-
nyarú helyzetében összefogásra
van szükség, s mindenkit arra
szólított fel, hogy csatlakozzon a
nemzeti oldalhoz, nem kell szé-
gyellni a Szent Koronát, a nem-
zeti lobogót és magyarságunkat. 

Erdõs László beszéde után el-
ismerõ oklevelek és kitüntetések
átadására került sor. 

Horváth Attila

A Dél-Zalai Víz- és Csatorna-
mû Vállalat Zrt. tulajdonosi
közgyûlése nagy többséggel vá-
lasztotta vezérigazgatónak Kas-
sai Zoltánt.

– Még csak ismerkedem a Víz-
mû mûködésével, a kollégákkal,
de az elsõ benyomásaim kedvezõ-
ek – mondta érdeklõdésünkre
Kassai Zoltán, aki húsz évig a
Zalahús Rt. kanizsai üzemének
mûszaki vezetõjeként dolgozott,
majd a késõbbiekben szakértõ-
ként vett részt több település, így
például Sárvár, Nagybajon fürdõ-
fejlesztésében is. – A gazdálko-
dásról azonban még korai bármit
is mondani, abból, amit eddig ta-
pasztaltam, nem lehet messze me-
nõ következtéseket levonni. Szük-
ségem van még néhány hétre,
hogy áttekintsem a dokumentu-
mokat. Természetesen tüzetesen
megvizsgálom majd a cég gazdál-
kodását és mûszaki lehetõségeit.

– Milyen célkitûzésekkel vette
át a vállalat irányítását?

– A Dél-Zalai Víz- és Csatorna-
mû Zrt. elsõdleges célja a fenntar-
tó nyolcvanöt település ivó- és
szennyvízellátása, az igények minél
magasabb nívójú kielégítése, Nagy
figyelmet szentelünk az uniós pá-
lyázatokon való részvételnek, ezért
elõtérbe kerül a tervezés, hogy kész
anyagokkal rendelkezzünk, mire a
pályázati kiírások megjelennek. 

– Gondolom, nem egyszerû
nyolcvanöt polgármester kedvére
tenni. Hogyan oldja meg majd a
feladatot?

– Bár ennek a feladatnak még
a legnagyobb jóindulat mellett
sem lehet maradéktalanul megfe-
lelni, minden erõmmel arra törek-
szem, hogy a lehetõ legjobb kap-
csolat alakuljon ki közöttünk, s a
lehetõségeinkhez képest a maxi-
mumot nyújtsuk a települések ve-
zetõinek és lakóinak. 

– A cég a korábbi években ép-
pen csak hogy nem lett vesztesé-
ges. Hogyan kívánják növelni a
bevételeket?

– Az idei üzleti terv is a null-
szaldó körüli eredményre törek-
szik – csodát tenni pedig ebben a
néhány hónapban már nem lehet.
Viszont a következõ év költségve-
tését, üzleti tervét már úgy kell
elõkészítenünk, hogy a Vízmû a
következõ évtõl eredményesebben
dolgozhasson. 

– A cég vezetését érintõ sze-
mélycserékben gondolkodik?

– Ezen a kérdésen nem gondol-
kodtam, nem aktuális. Most kizá-
rólag a cég tevékenységének mû-
szaki-gazdasági vonatkozásaira
koncentrálok, s elsõdlegesnek
tartom a nyugalom és a folyama-
tos építkezés feltételeinek megte-
remtését.    

H.A.

Cseresnyés Péter lépését, s hang-
súlyozta: a jelölés jogát a közgyû-
lés saját hatáskörébe vonta, s az
nem az alpolgármester privilégiu-
ma. Véleménye szerint a közgyû-
lési határozat nem megkerülhetõ. 

Marton István polgármester
megjegyezte, aki nem örül az ered-
ménynek, s politikai ügyet akar ab-
ból csinálni, az bátran forduljon a
közigazgatási hivatalhoz, amely
megállapítja, történt-e törvényte-
lenség, vagy nem. Véleménye sze-
rint nagy hiba lett volna, ha a há-
rom hónapja tartó huzavona után
Cseresnyés Péter nem vállalja fel a
kompromisszumos megoldást. 

Böröcz Zoltán úgy látja, az al-
polgármester megpróbálta ugyan
képviselni az eredeti közgyûlési
határozatot, azonban nem járt si-

kerrel. Ezért valóban szükség volt
egy kompromisszumos megol-
dásra, azt azonban elõzõleg jóvá
kellett volna hagyatni a képvise-
lõkkel egy rendkívüli közgyûlé-
sen, amit viszont elmulasztottak
összehívni. Szerinte az alpolgár-
mester ezért valóban jogszerûtle-
nül járt el, ám a vezérigazgató le-
gitimitása ettõl függetlenül meg-
kérdõjelezhetetlen.  

Cserti Tibor azon véleményé-
nek adott hangot, miszerint örül,
hogy végre pont került egy régóta
tisztázatlan jogi állapot végére.

Azzal pedig valamennyi hozzá-
szóló egyetértett, hogy Kassai
Zoltán a legalkalmasabb a vezér-
igazgatói feladatok ellátására.         

Horváth Attila

Bicsák Miklós (MSZP) a ko-
rábbi testület tagjaként azt mond-
ta, örültek volna, ha az a mélyga-
rázs, amit Cesena-ban láttak,
megvalósult volna Nagykanizsán
is. Belátja azonban, hogy hibáz-
tak, most már minél elõbb korri-
gálni kell a hibát és le kell vonni
a tanulságokat. 

Arról is döntöttek a képvise-
lõk, hogy városunk csatlakozik a
Magyar Önkormányzatok Szö-
vetségéhez, valamint testvérváro-
si kapcsolatot épít ki a boszniai
Bihács várossal, amelynek veze-
tõi ilyen irányú kéréssel fordultak
Nagykanizsa önkormányzati ve-
zetõihez. 

E napirend kapcsán Papp Fe-
renc (MSZDP) megjegyezte, ide-
je lenne a testvértelepülési kap-
csolatok ápolását kiterjeszteni a
lakosságra is, s egy-egy delegá-
ció indítása esetén nem ártana
esetleg városlakókat is toborozni
a politikusokból, közszereplõk-
bõl álló küldöttségbe. Szerinte
ugyanis így lehet igazán tarta-
lommal megtölteni a kétoldalú
kapcsolatokat. 

Az utolsó napirendi pontban a
szocialista Tóth László beadvá-
nyát tárgyalták a képviselõk, aki
a Dél-Zalai Víz- és Csatornamû
Zrt. vezérigazgató-választása so-
rán történteket, jelesül Cseres-
nyés Péter alpolgármester tevé-
kenységét tartotta aggályosnak.
Mint ismeretes, a baloldal sze-
rint az alpolgármester az ügyben
nem teljesítette a közgyûlés által
kiszabott határozatot, miszerint
Cseresnyés Péter csak Molnár
Szabolcsot jelölhette volna a
posztra, s nem Kassai Zoltánt,
akit végül elsöprõ többséggel
választottak meg a tulajdonos
önkormányzatok polgármesterei. 

Cseresnyés Péter a felvetések-
re úgy reagált: a Kassai Zoltán
jelölését jogszerûtlennek tartó
politikusok most egy lavórban
akarnak vihart gerjeszteni. Azt
mondta: e helyett inkább örülni
kellene a szerény eredménynek, s
felszólította a kételkedõket, hogy
fogadják el a nyolcvanfõs tulaj-
donosi közgyûlés döntését. 

Különösen Dr. Károlyi Attila
(MSZP) tartotta aggályosnak
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Száznegyvenkilenc elsõ évfo-
lyamos hallgató kezdte meg fel-
sõfokú tanulmányait a Pannon
Egyetem nagykanizsai képzési
helyén. 

Az ünnepségen Birkner Zoltán
oktatási igazgató köszöntötte a jelen-
lévõket, majd Cseresnyés Péter al-
polgármester lépett a mikrofonhoz.

– Büszkeséggel tölt el, hogy kö-
szönthetem a diákokat, hiszen tu-
dom, milyen sokan és mennyit
dolgoztak azért, hogy Nagykani-
zsán fõiskola mûködjön. Kitért
arra is, komoly érdeke fûzõdik a
városnak ahhoz, hogy a felsõfokú
végzettséget szerzõ fiatalok
Nagykanizsán maradjanak, s a
megszerzett tudásukkal hozzájá-
ruljanak a régió fejlõdéséhez. 

Dr. Husvéth Ferenc rektor helyet-
tes arra hívta fel figyelmet, hogy a
kanizsai kihelyezett képzési hely
példás összefogás eredményeként
jöhetett létre. Elmondta, az egyetem
vezetése elkötelezett a kanizsai kép-
zési hely további fejlesztésének ér-
dekében. Pozitív fejleményként em-
lítette, hogy idén örvendetesen nõtt
az ide jelentkezõk száma.

Hasonló véleményt fogalmazott
meg dr. Jancsik András dékán is. 

– Biztosíthatom Önöket, ha
vannak is bizonytalan jövõjû fel-
sõoktatási intézmények, a Pannon
Egyetem nem tartozik közéjük. Ezt
arra alapozom, az egyetem képzé-
sei iránt számottevõ az érdeklõ-
dés. Több szakunk esetében ez
még tovább fokozódott, például
Nagykanizsán. 

A dékán ugyanakkor sajnálko-
zását fejezte ki, hogy várhatóan
sokan kezdik majd munka nélkül
pályafutásukat.

A tanévnyitó záró aktusaként
Oláh Péter, a városunkban tanuló
hallgatók részére gyakorlati okta-
tást biztosító Hotel Karos SPA el-
nök-vezérigazgatója jutalmazta a
legjobb teljesítményt nyújtó diá-
kokat; majd Mádé Zsolt, a helyi
hallgatói önkormányzat elnöke
adta át a Hallgató a hallgatókért-
díjat Kálóczi Irmának.

Az ünnepség zárásaként kézfo-
gással fogadták egyetemi polgá-
rokká a dékánok az elsõéveseket.

Horváth Attila

TTöörreettlleennüüll
ffeejjllõõddvvee

IIsstteenn,, hhaazzaa,, ccssaalláádd,, bbeeccssüülleett

Kathy Toth erdélyi származású
svéd videómûvész és Brent Jones
skót származású újságfotós kiállí-
tása látható szeptember 14-éig a
Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház-
ban. A két fiatal mûvész Pálfi
Zsuzsanna mestercukrásznak kö-
szönhetõen elsõként városunkban
mutatkozott be Magyarországon.
Kathy filmjei a víz és a gravitáci-
óval való kísérletezés eredményei.
Munkáját a vulkáni kitörések, a
tengerek mélye és a katasztrófák

utáni elhagyott városok inspirál-
ták. A vízzel feltöltött, akvárium-
ba helyezett miniatûr tárgyak fil-
mezésével egy álomszerû, nem lé-
tezõ világot teremtett, melyek
megnyugtató hatást gyakoroltak a
nézõre. Brent Jones mesterképzést
végez a Booltoni Egyetem utazás
és újságfotós szakán. Fotóival a
mindennapi élet pillanatait igyek-
szik megörökíteni. Képei a törö-
kök által elûzött ciprusi görög la-
kosok otthonait, a folyamatos af-

ganisztáni és iraki háború miatt
megváltozott brit társadalmat és a
rókavadászat elleni törvény miatt
magukra maradt kutyák életét mu-
tatják be. 2005-ben megnyerte a
nemzetközi Black and White Spi-
der Awards Újságfotós versenyt.
Felvételei szerepelnek A világ leg-
jobb fekete-fehér fotói címû, Bra-
zíliában kiadott könyvben. A kiál-
lítást Lehota János esztéta ajánlot-
ta a megjelentek figyelmébe.

B.E.

KKaatthhyy TTootthh ééss BBrreenntt JJoonneess kkiiáállllííttáássaa
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A közelmúltban Nagy-Bri-
tanniában, egy Manchester
melletti településen járt tanul-
mányúton Marton István pol-
gármester és Schmidt László, az
NSP Hulladéklerakót Üzemel-
tetõ Kft. ügyvezetõ igazgatója.
Az angliai városban azt tanul-
mányozták, hogyan lehetne
hasznosítani a bagolai hul-
ladékdepóniákban keletkezõ
gázt. Hasonló megoldásra akár
egy éven belül városunkban is
nyílhat lehetõség, s a beruházás
az önkormányzatnak semmibe
sem kerül – viszont bevételhez
jut általa.

– Schmidt László, az NSP Hulla-
déklerakót Üzemeltetõ Kft. ügyve-
zetõ igazgatója már közel egy éve
dolgozik a hulladékdepó hasznosí-
tásának lehetõségein, s az ajánlat-
tevõk közül a számunkra legkedve-
zõbb konstrukciót kínáló referenci-
áját tekintettük meg a Manchester-
hez közeli Prestonban – mondta el

lapunknak Marton István polgár-
mester. – Az említett cég ezen a te-
rületen hazájában piacvezetõ, a pi-
ac csaknem húsz százalékát birto-
kolja. Tevékenységük abszolút ga-
ranciát jelent számunkra, hiszen
többek közt Kínába is szállítanak a
hulladékból keletkezõ gáz haszno-
sítására alkalmas berendezéseket, s
komolyan dolgoznak a kelet-euró-
pai terjeszkedésen is. Kétféle lehe-
tõséget kínáltak az együttmûködés-
re: az egyik szerint az önkormány-
zat tõkével is beszáll a projekt meg-
valósításába, s ennek megfelelõen
minden bevételbõl tõkearányosan
részesedünk. A másik szerint egy
fillért nem kell fizetnünk, a fejlesz-
tést teljes egészében õk finanszíroz-
zák, s a gáztermelésbõl keletkezõ
villanyáram ellenértékébõl egyfajta
jogdíjat fizetnek majd az önkor-
mányzatnak, ami az elõzetes számí-
tások szerint elérheti a havi három-
millió forintot. Úgy fogom fel, hogy
minden eltékozolt hónap ennyi
veszteséget jelent számunkra, ezért
eltökélt szándékunk, hogy egy éven
belül mûködõ berendezés legyen
Bagolán. Természetesen a két vál-
tozat közül én az utóbbit szorgal-
mazom, hiszen az önkormányzat
nincs túlzottan eleresztve pénzügyi-
leg. Reményeim szerint szeptember
végére, októberre közgyûlés elé ke-
rülhet az ügy.   

Schmidt László kérdésünkre el-
mondta: a depógáz hasznosítására
az Egységes Környezethasználati
Engedélyben kötelezték az NSP-t.
A témában több ajánlatot is kértek
a hulladékból keletkezõ gáz hasz-
nosításával foglalkozó cégektõl; a
felhívásra négy ajánlat érkezett,
amelyek technológiájukban meg-
egyeznek, a finanszírozás és a
gázból kivett teljesítmény tekinte-
tében azonban különböznek egy-
mástól. A Kanizsára tervezett be-
rendezés gyártója, az egyelõre a
legkedvezõbb ajánlatot adó Ener-
G cégcsoport szakembereinek szá-

mításai szerint a régi és az új hul-
ladékdepóból összesen egy mega-
wattnyi energia nyerhetõ.  

– A hulladék bomlása során
keletkezõ gáz mintegy ötven-öt-
venöt százalékát teszi ki a metán,
amit tulajdonképpen hasznosítani
tudunk – magyarázza a szakem-
ber. – Maga a folyamat a követ-
kezõképpen épül fel: a gázt egy
vákuumszivattyúval kiveszik a
hulladékból, rátermelik egy gáz-
motorra, ami ezt nyilván, üzem-
anyagként hasznosítja. A motor
meghajt egy generátort, ami
elektromos áramot állít elõ. A ke-

letkezõ áramot az ország villa-
mos hálózatába táplálja be a cég,
s az abból származó bevételbõl
havonta jogdíjat fizet az önkor-
mányzatnak. Maga a berendezés
nem nagyobb egy szobányi mére-
tû konténernél, a mûködése során
semmiféle közvetlen felügyeletet
nem igényel, az internet segítsé-
gével is üzemeltethetõ. Polgár-
mester úrral úgy gondoljuk, reá-
lis esély van arra, hogy egy éven
belül Bagolán is megkezdje a ter-
melést a berendezés. 

Horváth Attila
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson együttesen értékesíti a Nagykanizsa 
Erzsébet tér északi tömbben lévõ alábbi ingatlanait:

Hrsz. Megnevezés Kikiáltási ár Versenytárgyalás - Hónap.Nap Idõpont
984. Magyar u. 7. - utcafronti épület nélkül
986/1. Erzsébet tér 12.
987. Erzsébet tér 13.
988/1. Erzsébet tér 14. - 219 m2-t
Az értékesítendõ ingatlanok:      
- mûemléki környezetben találhatók,
- a vevõ köteles az érvényes rendezési terv szerint a területet 3 éven belül beépíteni,
- a vevõ köteles az adásvételi szerzõdés megkötésétõl számított 60 napon belül a versenytárgyaláson elnyert vételárat kiegyenlíteni,
- a vevõ köteles a 984.-988/1. hrsz-ú ingatlanok telekmegosztását elvégeztetni.

A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
II. emelet 6. ajtó). Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724

120.000.000.Ft + áfa 09.28 10.03 10.10 10.00

Streetball bajnokság az Autómentes Nap alkalmából
A verseny rendezõje: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatal, ideje:

2007. szeptember 21., péntek, 12.00, helye: Erzsébet tér, keleti oldal. A ver-
seny résztvevõi: a benevezett 3+1 fõs csapatok.

Kategóriák, korcsoportok: nõi, férfi. A vegyes csapatok a férfiak közé kerülnek
besorolásra. III. korcsoport: 1995-ben vagy késõbb születettek, IV. korcsoport:
1993/94-ben születettek, V. korcsoport: 1991/92-ben születettek, VI. korcsoport:
1989/90-ben születettek,  felnõttek: 1968/88-ban születettek, szeniorok: 1967-ben
vagy elõbb születettek.

Díjazás: Korcsoportonként és nemenként az I-III. helyezett csapatok
éremdíjazásban részesülnek. Nevezés: Ingyenes, elõzetesen csapatnévvel és a
csapattagok nevével, születési évével a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és
Sportosztályán (Erzsébet tér 7.) Jeszenõi Csabánál (500-753, 70/778-2945)
2007. szeptember 18-ig. Késõbbi nevezést csak korlátozott számban fogadunk
el. Egyebek: A verseny lebonyolítási formája a jelentkezõ csapatok számától
függ. Amennyiben valamelyik kategóriában háromnál kevesebb csapat jelent-
kezik, úgy egyes kategóriák összevonásra kerülhetnek. A játékidõt a lebonyolí-
tási mód határozza meg. Szabályok a túloldalon. Labdát a csapatok hozzanak
magukkal. Esõs idõ, vizes aszfalt esetén a verseny elmarad! Mindenkinek kel-
lemes hangulatú, sikeres játékot kívánnak a rendezõk!

VERSENYSZABÁLYOK
Csapatlétszám: 3+1 fõ. Minden csapat 3 fõvel kezdheti el a játékot, és legalább

kettõ fõnek a pályán kell lennie a mérkõzés végén. A verseny alatt csapattag nem
cserélhetõ ki más személyre, csak az elõre benevezettek játszhatnak, új játékos
nem állhat be. Csere: a labdát birtokló csapat cserélhet. A mérkõzés 10-16 pontig
vagy 10-20 percig tart (nevezéstõl függõen), futó órával. A megadott büntetõdo-
bást a játékidõ után is el kell végezni. Amennyiben a mérkõzés a játékidõ letelte-
kor döntetlen, úgy az "aranykosár" dönt. A támadó csapatot itt is a pályafelügyelõ
dönti el sorsolással. A támadó csapat 30 másodpercen belül el kell, hogy dobja a
labdát. Szándékos idõhúzás esetén a pályafelügyelõ a másik csapatnak ítéli a lab-
dát. A streetball mérkõzéseken a fair play szabályai az irányadóak! A pályafel-
ügyelõ nem játékvezetõ! Csak a jelzett, vitás esetekben dönt. A játékot kezdõ csa-
patot sorsolással (pénzfeldobással) a pályafelügyelõ dönti el. Minden egyes kosár
után automatikusan változik a labdát birtokló csapat. Kosár utáni labdabirtoklás
váltás esetén az ellenféllel kezeltetni kell a labdát a 2 pontos vonalon kívül. Ah-
hoz, hogy egy csapat érvényes kosarat tudjon elérni, legalább ketten kell, hogy
érintsék a labdát. 3 másodperces szabály nincs!  Védõlepattanó után a labdát ki
kell vinni vagy passzolni, a 2 pontos vonalon kívül.  Nincs feldobás, helyette min-
den esetben a védekezõ csapatot illeti a labda. Zsákolni tilos! Kizárást von maga
után. A palánktartó állvány és a védõszivacs nem tartozéka a pályának. Mérkõzé-
senként minden csapat egyszer kérhet idõt, de nem az utolsó 2 percben. Minden
kosár és büntetõ 1 pontot, a köríven kívüli dobás 2 pontot ér. A faultot, az mondja
be, aki ellen elkövetik. A sportszerûség itt is nagyon fontos! Ha a faultolt játékos
érvényes kosarat ért el, úgy az számít, és nem jár a szabálytalanságért büntetõdo-
bás. Dobás közbeni fault után - amennyiben nem ment be - mindig büntetõdobás
van, 1 vagy 2 (attól függõen, hogy hány pontot ért volna a dobás). A hatodik csa-
patszemélyi után minden egyes faultért büntetõdobás jár. A büntetõdobás elvégzé-
se után a labda mindig az ellenfelet illeti meg, függetlenül attól, hogy a büntetõdo-
bás bement-e vagy sem, ezért büntetõdobásnál nem kell a lepattanóért ugrani. Az
elsõ szándékos szabálytalanság után 1 büntetõdobás jár, a második után a vétkes
játékost ki kell zárni a mérkõzésbõl. Verekedés esetén mindkét csapatot ki kell
zárni a streetball versenysorozatból. A fent nem említett egyéb a kosárlabdához
kapcsolódó kérdésekben a kosárlabdázás versenyszabályai a mérvadók.

AAuuttóómmeenntteess NNaapp uuttccaaii kkoossáárrllaabbddáávvaall

2007. szeptember 21-én, pénteken Nagykanizsán az Autómentes
Napi rendezvények miatt a következõ autóbusz járatok útvonala módosul:

11.00-17.00 óra között az Erzsébet tér keleti oldalának lezárása miatt a 4-
es, a 4Y és a C7-es vonal járatai nem érintik a Dél-Zalai megállópárt egyik
irányból sem. 12.30-14.30 óra között a Fõ út Csengery út és Zárda utca közé
esõ szakaszának lezárása miatt a helyijáratú autóbuszok nem érintik a Dél-
Zalai megállópárt egyik irányból sem. Az útvonal keleti irányból:  … - Deák
tér - Sugár út - Rozgonyi út - Vásár út - Kalmár utca - … 

Nyugati irányból: … - Király úti körforgalom - Zrínyi utcai ideiglenes
megállóhely - Csengery út - Deák tér - … 

AAuuttóómmeenntteess NNaapp –– bbuusszzúúttvvoonnaallaakk

ZALA MEGYE 
SPORTSZÖVETSÉGEK EGYESÜLÉSE

Tájékoztató 
sportoktatói tanfolyam 

indításáról

1. A képzés célja: A 157/2004(V.18.) Kormányrendelet elõírásainak meg-
felelõ végzettségû sportszakemberek képzése, akik választott sportágukban,
illetve testedzési águkban oktatói, gyakorlatvezetõi vagy edzõi munkakör be-
töltésére alkalmasak.

2. Az oktatás formái és idõkeretei: Az oktatás tanfolyami formában törté-
nik 2007. novembertõl – 2008. májusig Zalaegerszegen 11x9 órás konzultá-
ció, 2-3 hetente (péntek 8.30-16.00 óráig). A tanfolyam résztvevõit általános
elméleti és sportági szakmai ismereteket dolgoznak fel az alábbiak szerint.

a/ általános elméleti képzés: edzéselmélet-módszertan 22 óra, gimnasztika
20 óra, sportegészségtan 14 óra, sportpedagógia 14 óra, sportszervezés 12
óra, sportlélektan 10 óra.

b/ sportági szakmai képzés: gyakorlati tábor 40-80 óra (sportágtól függõ-
en). 2008 nyarán, késõbb kijelölendõ helyszínen, kb. 1 hét, vagy hétvégen-
ként 2-3 alkalommal.

3. A tanfolyam résztvevõi: A tanfolyam résztvevõje az lehet, aki 18. élet-
évét betöltötte, középiskola IV. évfolyamát elvégezte vagy szakmunkás bizo-
nyítvánnyal és megfelelõ sportszakmai gyakorlattal rendelkezik.

4. A tanfolyamon szerezhetõ képesítés: Sportoktatói képesítés mely az
adott sportágban illetve testedzési ágban oktatói és sporttanfolyamokon gya-
korlatvezetõi munkakör betöltésére képesít. A megszerzett képesítéssel vál-
lalkozói tevékenység is folytatható.

5. Tanulmányi és egyéb kötelezettségek: Az elméleti konferenciákon és a
szakmai gyakorlati táborban való részvétel. Az oktatók által elõírt feladatok és
a záróvizsgák teljesítése. A tandíj és vizsgadíj határidõre történõ befizetése.

6. A tanfolyam költségei: Az elméleti képzés költsége 80.000 Ft/fõ, mely
tartalmazza a tanfolyami díjat és a vizsgadíjat. A gyakorlati tábor szakmai
költsége (kb. 20.30.000 Ft között, sportáganként változó) és a részvételi díja
( helyszíntõl függõen kb. 10-25.000 Ft).

7. Jelentkezési határidõ: 2007. október 1.
További információk és jelentkezés: Zala Megyei Közgyûlés Hivatala

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. Telefon: 92/500-753 Kámán Ferenc
címzetes vezetõ fõtanácsosnál.

Szeptember nyolcadikán rendez-
ték meg a hagyományos GE Csalá-
di Napot a Tungsram Sporttelepen.

A tíz órai megnyitó után töb-
bek közt a Varnyú Country együt-
tes koncertje, ebéd, a zalaegersze-
gi Gála Társastáncklub mûsora,
Sipos F. Tamás koncertje, vala-
mint a Mikroszkóp Színpad mû-
vészei, Beregi Péter és Heller Ta-
más Hacsek és Sajó címû produk-
ciója, valamint számos játékos
vetélkedõ várta a GE dolgozóit és
családtagjaikat a családi napon.  

H.A.

GGEE:: EEggyyüütttt sszzóórraakkoozzttaakk aa ccssaallááddookk
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Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület képviselõje,
OKISB-elnök szerdánként 16 órától 17 óráig  tart fogadóórát a Batthyány
Lajos Gimnáziumban. A képviselõ elérhetõsége: 30/2040865, balogh.lasz-
lo61@chello.hu

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Az „Idõsekért Nagykanizsán” ünnepi hét keretén belül kerül megrendezés-
re az „Idõsek Sportnapja. Az eseményen lövészet, teke, ügyességi verseny,
sakk, célba rúgás és kosárra dobás sportágakban mérhetik össze tudásukat a
nyugdíjas résztvevõk.. A versenyek ideje és helye: 

2007. október 8., hétfõ.
10.00 óra, tekeverseny – Olajbányász tekepálya, Nagykanizsa, Zárda u. 16.
10.00 óra, lövészet – Városi lõtér, Nagykanizsa, Ady E. u.
2007. október 9., kedd
9.00-13.00 óra – NTE-csarnok, Nagykanizsa, Ady E. u. 68.

ügyességi verseny, asztalitenisz, sakk, célba rúgás, kosárra dobás
A versenyre jelentkezhetnek Nagykanizsa város és környéke idõskorú nõi

és férfi lakossága körébõl azok, akik a versenyek feltételrendszereit vállalják,
és nyugdíjas igazolvánnyal rendelkeznek.

Nevezni lehet a város Nyugdíjas Klubjainak vezetõinél, Jeszenõi Csabánál
a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztályán (500-753), valamint a
versenyek napján a helyszíneken.

Várunk minden idõskorút, nyugdíjast, aki szeret sportolni, és természetesen
azokat is, akik csak nézni szeretik a sportot, mert szurkolókra is szükség van.

Szervezõbizottság

„„IIddõõsseekkéérrtt NNaaggyykkaanniizzssáánn”” üünnnneeppii hhéétt

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a háziorvosi ügyelet 2007. au-
gusztus 31. 16.00 órától új telephelyen mûködik, megváltozott telefon el-
érhetõséggel.

Ügyeleti idõ: munkanapokon: 16.00 – 08.00 óráig, munkaszüneti napokon
(szombat, vasárnap, fizetett ünnep): 08.00 – 08.00 óráig 

Központi Ügyelet – 8800 Nagykanizsa Szekeres J. u. 2-8. sz. Bejárat:
Bagolai sor (Mentõállomás mellett.) Telefon: 93/310-255.

ELLÁTÁSI TERÜLET: Eszteregnye, Surd, Rigyác, Alsórajk, Felsõrajk,
Belezna, Nemespátró, Sormás, Pötréte, Szepetnek, Kilimán, Gelsesziget,
Gelse, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Kacorlak, Zalaszentbalázs,
Pölöskefõ, Börzönce, Hahót, Bocska, Figyeház, Murakeresztúr, Zalasárszeg,
Nagybakónak, Nagyrécse, Kisrécse, Újudvar, Homokkomárom, Hosszú-
völgy, Fûzvölgy, Liszó, Nagykanizsa: Miklósfa városrész felnõtt lakossága,
Palin városrész felnõtt lakossága.

VViiddéékkii hháázziioorrvvoossii üüggyyeelleett

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata állandó nagyka-
nizsai lakóhellyel rendelkezõ, magyar állampolgárságú, államilag elismert
magyarországi felsõoktatási intézmény nappali tagozatán elsõ diploma meg-
szerzése érdekében tanulmányokat folytató fiataloknak meghirdeti a "Haza-
várunk" ösztöndíj elnyerésének lehetõségét.

Az ösztöndíj összege a lakóhelytõl az iskolalátogatási bizonyítványt kiállí-
tó intézmény székhelyéig, havi egy alkalommal történõ oda-vissza utazás
költsége. Az ösztöndíj megállapítása az adott pályázati félév elején érvényes
másodosztályú vasúti menetjegy, illetve vasúti összeköttetés hiányában autó-
buszjegy diákigazolvánnyal igénybe vehetõ kedvezményes ára alapján törté-
nik. Az igényléshez benyújtandó a hallgatói jogviszony igazolása és a diák-
igazolvány másolata.

Az ösztöndíj két egymást követõ tanulmányi félévre (azaz 10 hónapra)
szól. A Polgármesteri Hivatal félévente, utólag utalja a támogatást.

Az ösztöndíj kiírása, az azt szabályozó rendelet és a pályázati ûrlap letölthe-
tõ a www.nagykanizsa.hu város honlapjáról, valamint beszerezhetõ a Polgár-
mesteri Hivatal Erzsébet téri portáján, továbbá a Mûvelõdési és Sportosztá-
lyon.

Érdeklõdni a Mûvelõdési és Sportosztályon lehet az 500-780 és az 500-
753 számokon.

Beadási határidõ: 2007. szeptember 30.

„„HHaazzaavváárruunnkk””

A Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér
5-9., Pf: 164.) nyilvános pályáztatás útján, bérleti formában üzemeltetésre ki-
adja az alábbi helyiségeket:

1.  A Magyar Plakát Ház (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 14-15, Kiskas-
tély mellett) épületében lévõ, 40 fõ befogadására alkalmas – berendezés és
felszerelés nélküli – helyiséget – kávézó funkcióra –, szociális helyiséggel
együtt. Kikiáltási ár: 30.000 Ft + áfa / hó + rezsiköltség

2. A Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi
tér 5-9.) földszintjén kialakításra került – 25 fõ befogadására alkalmas, beépí-
tett kiszolgáló bútorzattal, raktár és szociális helyiséggel ellátott – helyiséget,
kávézó funkcióra. Kikiáltási ár: 50.000 Ft +áfa / hó + rezsiköltség

A kávézó bérleti jogának elnyerõje jogosult – esetenként 5. 000 Ft + áfa
bérleti díjért – színháztermi és egyéb nagyrendezvények esetén a színháztermi
büfé üzemeltetésére.  

A pályázók részvételi feltételei: 30 napnál nem régebbi igazolás, hogy a pá-
lyázónak nincs adó- és vámtartozása, vállalkozói igazolvánnyal vagy cégbíró-
sági bejegyzés kivonatával igazolni kell az üzemeltetés jogosultságát, a vállal-
kozó, vagy a vállalkozás vezetõjének  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítványa, elõzõ referenciák, rövid pályázat. A pályázatok kiértesítés után ver-
senytárgyaláson vesznek részt, ahol a licit alapja a bérlemények havi bérleti dí-
ja. Ajánlattételi határidõ: 2007. szeptember 17. 10 óra, leadási helye: Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központ, gazdasági iroda 8800 Nagykanizsa, Széchenyi
tér 5-9. A bérbe vehetõ helyiségek elõzetes idõpont egyeztetés után tekinthetõk
meg. A bérleti idõszak kezdete: 2007. október 1. A bérleti szerzõdés megköté-
sének feltétele: 3 havi bérleti díj letétbe helyezése a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ pénztárában. A helyiségek berendezésének belsõépítészeti kivitelezési
tervét a bérbeadóval elõzetesen egyeztetni kell. A bérleti szerzõdést a Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hagyja jóvá.

További információ kérhetõ: Decs Szilvia gazdasági titkártól
Elérhetõségek: Telefon: 93/311-468, 30/693-2445
e-mail: hsmkgt@chello.hu

PPáállyyáázzaattii ffeellhhíívvááss

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáza-
tot hirdet ingatlanok ingatlanforgalmi szakértõi értékbecslésére,
meghatározott, 3 éves idõtartamra, 2007. október 1.-tõl 2010. szeptem-
ber 30.-ig.

A pályázati dokumentációt 20.000 Ft + áfa, azaz húszezer forint + áfa
ellenértéken lehet megvásárolni, a dokumentáció kizárólag a befizetést iga-
zoló bizonylat bemutatásakor vehetõ át, a befizetést postai úton kell tel-
jesíteni, készpénzfizetési csekk az eljáró címén kapható.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. szeptember 12. délelõtt 9 óra
Érdeklõdni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó) és
a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724

IInnggaattllaannffoorrggaallmmii sszzaakkéérrttõõii éérrttéékkbbeeccssllééss

Thúry György Múzeum
A múzeumalapító etnográfus

Emlékülés Dr. Kerecsényi Edit néprajzos, múzeumigazgató
születésének 80. évfodulója akalmából

Idõpont: 2007. szeptember 17 
Helyszín: Nagykanizsa, Fõ út 5.

PROGRAM
10.00 óra

ELÕADÁSOK: 
Dr. Horváth László (régész, nyugalmazott múzeumigazgató): Kerecsényi Edit a múzeumala-
pító. Dr. Vándor László (régész, megyei múzeumigazgató): Újabb adatok Nagykanizsa kö-
zépkori topográfiájához. Kardos Ferenc (etnográfus, Halis István Városi Könyvtár): Zalai tá-
jak és csoportok egy etnográfus életmûvében. Lendvai Kepe Zoltán (etnográfus, Galéria Mú-
zeum Lendva): Kerecsényi Edit néprajzi munkássága Lendva-vidéken. Dr. Kostyál László
(mûvészettörténész, Göcseji Múzeum): Kerecsényi Edit, a mûvészettörténész emlékére

13.00 óra
Petánovics Katalin (etnográfus): „Fogadjon el lányának” (Házassági szokások Keszthely
környékén). Marx Mária (etnográfus, Göcseji Múzeum): Figurális damasztok a zalai
múzeumokban. Dr. Németh József (irodalomtörténész, nyugalmazott múzeumigazgató):
Babocsay József szabadkõmûves apológiája. Megyei Anna (történész, Göcseji
Múzeum): A keszthelyi kõfaragómûhely 18-19. századi emlékei Zalaegerszegen. Gyanó
Szilvia (etnográfus, Balatoni Múzem): A balatongyöröki plébánia története – a plébániai
irattár tükrében.

Napjaink sarkalatos kérdése
a környezet védelme, melyben
a cégeknek döntõ fontosságú
szerep jut.

Tizenegy éve az ISO 14001 szab-
vány tanúsításával bizonyíthatják a
vállaltok, hogy fontos számukra a
környezetvédelem ügye. A szabvány
lényege, hogy a tanúsítást megsze-
rezni akaró szervezet alakítson ki,
dokumentáljon, vezessen be, tartson

fenn és folyamatosan fejlesszen egy
környezetközpontú irányítási rend-
szert, e nemzetközi szabvány köve-
telményeinek megfelelõen. Napja-
inkra már közel százezerre tehetõ a
tanúsított vállalatok száma világ-
szerte. A DKG-EAST ZRT me-
nedzsmentje a múlt évben döntött
úgy, hogy belép a tanúsítással ren-
delkezõ vállalatok népes táborába. A
döntés egyrészt a vezetés környezet-
védelmi elkötelezettsége, másrészt a

hazai és a nemzetközi piac szereplõ-
inek a tanúsítás meglétével kapcso-
latos elvárása motiválta. A munka
2006 tavaszán indult. A rendszer ki-
építését négy fõs team végezte,
melynek munkáját a vállalat környe-
zetvédelmi megbízottja koordinálta.
Az irányítási rendszer dokumentáci-
ós bázis kialakítása mellett sok gya-
korlati probléma megszüntetésére
kellett megoldást találni. A rendszer
elméleti és gyakorlati része idén ta-

vaszára vált tanúsíthatóvá. A tanúsí-
tási auditot a TÜV Rheinland Inter-
cert Kft végezte, aki a DKG-EAST
ZRT-nél bevezetett a „Környezet-
központú Irányítási Rendszert” ta-
núsítására alkalmasnak találta, és ki-
adta a tanúsító okiratot. A munka a
tanúsítás megszerzésével természe-
tesen nem ért véget, hiszen a szab-
vány elõírásának megfelelõen a
rendszert folyamatosan fejleszteni
kell – tájékoztatta lapunkat Szabó
József PR-menedzser.

KKöörrnnyyeezzeettttuuddaattooss iirráánnyyííttááss aa DDKKGG-nnááll

A Gyümölcskert Zrt. négy-
száz hektárnyi gyümölcsösé-
nek legnagyobb részén körte
terem, a legkedveltebb fajták,
Vilmos, Bosc kobak, Clapp
kedveltje és Peckham’s. Már
javában zajlott a körte betaka-
rítása, amikor a múlt héten be-
köszöntött az esõs, hûvös idõ-
szak, így ideiglenesen szünetel-
tetni kellett a munkákat Kö-
zép-Európa legnagyobb körte-
ültetvényében.

Sipos Gyula elnök-vezérigaz-
gató lapunk érdeklõdésére el-
mondta, úgy a gyümölcs, mint a
szántóföldi kultúrák esetében
mintegy húsz százalékkal keve-
sebb termést tudnak betakarítani,
mint tavaly. A szakember azt
mondja, a múlt heti esõre nem
most, hanem egy hónappal ez-
elõtt lett volna szükség. Az elõze-
tes becslések szerint mintegy
3000-3300 tonna körte kerül a
hûtõházba és a piacra, amelybõl

négyszáz-ötszáz tonna még a fá-
kon van. 

Sipos Gyula az idei évet jó kö-
zepesként minõsíti, s mint mond-
ja: nem lehet okuk panaszra, mert
jó árak alakultak ki a piacon. 

S ebben az évben elsõsorban a
hazai piacról van szó, ugyanis a
Nyírségben és az ország más te-
rületein idén kevés termett az al-
mástermésûekbõl, ezért óriási
igény mutatkozik a kanizsai kör-
tére a hazai áruházláncok részé-
rõl.       

H.A.

KKeerreesseetttt aa kkaanniizzssaaii kköörrttee
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A HSMK õszi-téli program-
ajánlatát ismertette évadkezdõ
sajtótájékoztatóján Papp Fe-
renc igazgató. Az építészetileg
megújult mûvelõdési központ-
nak szakmailag is kellett a meg-
újulás – hangsúlyozta. Ezért a
megújulás és a hagyományok
kettõse jegyében állították össze
a rendezvényeket. 

Az elsõ kezdeményezés a Tánc
bûvölete címû programsorozat,
melyben országos hírû balett- és
táncegyüttesek szerepelnek. No-
vemberben Román Sándor tánc-
színháza, az ExperiDanc Tánctár-
sulat, decemberben a Kanizsa
Táncegyüttes és a Magyar Feszti-
vál Balett, januárban a magyar Ál-
lami Népi Együttes, februárban a
Pécsi Balett lép színpadra. Sztár-
parádé Kossuth-díjasokkal cím-
mel, népszerû mûvészekkel indul
sorozat. Októberben Zorán, de-
cemberben Raksányi Gellért, ja-
nuárban Szakcsi Lakatos Béla és
Bodrogi Gyula, februárban pedig
Bródy János mûsorát láthatjuk.
Kanizsai Helikon címmel fiatal
kanizsai elõadók bemutatkozását
szervezik a legkülönbözõbb mû-
fajban. Októberben Pulai Viktória
balett és táncestje, novemberben
Vizeli Máté szerzõi és elõadói est-
je, Baráth István trombitaestje, de-
cemberben Laki Gabriella, Buvári
Réka és Pávlicz Erika népdalestje
szórakoztatja a közönséget. Kará-
csonyi hangulatok címmel Kovács
Szilva énekestje hozza közelebb
számunkra az ünnepet. A közel-
múltban elhunyt, városunkhoz kö-
tõdõ Nagy Gáspár költõ emlékére
városi versmondó versenyt hirdet
a HSMK középiskolások részére,
melynek bemutatója október 23-
án este lesz az intézmény Farkas
Ferenc termében. Szintén az új-
donsághoz tartozik a Magyaror-
szág Természeti Értékei címû elõ-
adássorozat, melyet kisiskolások
számára indítanak a Kaán Károly
Egyesülettel közösen azzal a cél-
lal, hogy minél többen ismerjék
meg hazánk nevezetességeit. A
Humánökológiai Szabadegyetem
fiatalokat és felnõtteket egyaránt
vár a globális éghajlatváltozásról
szóló elõadásokra. Továbbra is
lesz Alapítványi hónap december-
ben, a civil szervezetek bemutat-
kozásával. A bérletes színházi elõ-
adásokon öt színház mûvészei lép-
nek fel. A Veszprémi Pannon Vár-
színház, a kaposvári Csiky Ger-
gely Színház, a budapesti Körúti

Színház, a Budaörsi Játékszín és a
Fogi Színháza. A Hat hét, hat tánc
címû vígjátékban Vári Évát és
Kulka Jánost láthatjuk. Az év so-
rán természetesen lesznek szóló
színházi elõadások is. Zalaeger-
szegrõl idén nem vásároltak szín-
házi elõadást, mert egyrészt na-
gyon drágák, csaknem másfél sze-
resére emelték az árakat, másrészt
nem találkoztak olyan ajánlattal
mely elfogadható lett volna a szer-
vezõk számára. A felújítás után öt-
venhat székkel kevesebb bérletes-
nek tudnak helyet adni, a régi bér-
letek megújítása október 1-5-ig
történik. A bérletek árát emelni
kellett a két évvel ezelõtti árhoz
viszonyítva, mert jelentõsen meg-
drágultak a színházi produkciók,
és az önkormányzattól sem kaptak
támogatást. A gyermekszínházi
bérletes elõadásokon négy zenés
mesejátékot, musicalt és operettet

csodálhatnak meg az apróságok. A
hagyományos Nemzetközi Jazz-
fesztivált október 12-13-án rende-
zik meg. A PANKK könnyûzenei
sorozat folytatásához pályázat út-
ján félmillió forintot szerzett az
intézmény. Októberben a szek-
szárdi Prosectura, novemberben a
nagykanizsai Radioaktív, és a Bu-
dapest Harmonika Trió lép fel. A
felújított mûvelõdési ház alkalmas
bálok megtartására is. November-
ben Katalin bál, decemberben
Szilveszteri bál, februárban Far-
sangi Nosztalgia bál várja mind-
azokat, akik szeretnek táncolni.
Elkészült a kiállítási program, a
nagykanizsai születésû Õsze And-
rás szobrászmûvészrõl elnevezett
Õsze András galériában szeptem-
ber 20-án nyílik a Csontváry nyo-
mában címû ifjúsági rajzpályázat
kiállítása, október 12-én a 30. Éle-
tünk Országos Fotópályázat kiállí-

tása, és november 26-án a 150
éves Thúry György Kereskedelmi
és Szakképzõ Iskola kiállítása.
Decemberben Járási Ildikó ipar-
mûvész, januárban a kanizsai kép-
zõ- és iparmûvészek mutatják be
legújabb alkotásaikat. A ház foly-
tatja a nagysikerû Az én gyûjtemé-
nyem címû bemutató sorozatot,
melyre mindazok jelentkezhetnek,
akik szívesen bemutatnák hobbi-
gyûjteményüket. Az induló tizen-
egy tanfolyam között lesznek új-
szerûek is. Például Cini-cini mu-
zsika címmel zenés foglalkozás
indul bölcsõdéseknek és anyukák-
nak heti egy alkalommal, zenepe-
dagógus vezetésével. A másik, Le-
gyél boldog kismama, legyél bol-
dog anyuka! Életmód-tréning le-
endõ és kisgyermekes anyukák-
nak. 

B.E.

Kállai Csaba fõvajda a minap
nagykanizsai vajdává nevezte ki
Lakatos Ferenc vállalkozót, a
MÉH-Holdosi Fém Kkt. tulajdo-
nosát. A vállalkozó azt mondja,
számít támadásokra, ennek elle-
nére összefogást szeretne.

Több európai roma közösség-
ben a mai napig megmaradt a
vajdaság intézménye, Magyaror-
szágon azonban a XVIII. század-
ban végleg eltûnt az uralkodó ál-
tal kinevezett országos cigányvaj-
da a közösség élérõl. A közel-
múltban azonban elismert mûvé-
szek és roma vezetõk elhatároz-
ták, hogy újjáélesztik a cigány
kultúrát és hagyományokat. Úgy
gondolták, hogy ez a már majd-
nem elfelejtett vajdarendszer
visszaállításával lehetséges. 

Kállai Csaba újszászi vállalko-
zót, a helyi roma kisebbségi ön-
kormányzat elnökét 2005. május
20-án választotta meg országos
cigányvajdának az ország 260 ci-
gányvezetõje.

Ezt követõen az új fõvajda
több alkalommal járt Nagykani-
zsán, s a helyi roma közösség
ajánlására nevezte ki a kiskaniz-
sai Lakatos Ferencet roma vajdá-
vá – tudtuk meg magától az érin-
tettõl.

A fémhulladék-kereskedéssel
foglalkozó vállalkozó szintén úgy
gondolja, a vajdarendszer hatha-
tós segítséget nyújthat a romák
összetartásában és felzárkóztatá-
sában.  Reméli: a kisebbségi ön-
kormányzatok e szándékban a ro-
ma vajdák partnerei lesznek.  

– A vajdaság még nem bejegy-
zett szervezet ugyan, de a fõvaj-
dánk, Kállai Csaba erre törekszik
– mondta lapunknak Lakatos Fe-
renc. – Addig is tevékenyen sze-
retnénk részt venni a helyi köz-
életben. Célunk a romák képvise-

lete, akár egymással, akár a több-
ségi társadalommal összefogva.
A Romano Kriss (Roma Tör-
vény) alapján egyfajta békéltetõ
testületként is mûködünk majd, a
romák problémáit, egymás közti
sérelmeit szeretnénk mi magunk
megoldani, hogy ne jussanak el
az ügyek a bíróságra, hiszen az
senkinek sem jó. Persze, a roma
törvénykezés nem a vajda kezé-
ben összpontosul. Egy több fõbõl
testületet választok magam mellé,
amelynek tagjai a város köztisz-
teletben álló roma polgárai lesz-
nek, együtt talán könnyebben tu-
dunk jó döntéseket hozni. Számí-
tok a hatóságok megkeresésére,
örülnék annak, ha felvennék ve-

lem a kapcsolatot, hogy közösen
tudjunk dolgozni a romák érdeké-
ben. Természetesen kérem az ön-
kormányzat segítségét is, legin-
kább a foglalkoztatási problémák
megoldásában. Úgy vélem, meg
kellene vizsgálni annak lehetõsé-
gét, hogy miképpen lehetne létre-
hozni egy olyan céget, amely a
dolgozni akaró romákat foglal-
koztatná. Ehhez természetesen a
magam eszközeivel, a vállalkozá-
sommal én is hozzájárulnék. Szá-
mítok támadásokra is, ám ennek
ellenére szeretnék jó kapcsolatot
kiépíteni mindenkivel, aki segít-
het a romák felemelkedésében. A
legfontosabb, hogy politikamen-
tesen képviseljük a romatársadal-

mat, ami manapság sajnos, nem
jellemzõ. 

– Ön szerint napjainkban me-
lyek a kanizsai romák legna-
gyobb problémái?

– Elsõ helyen mindenképpen a
szociális problémák állnak, majd
a foglalkoztatás, a lakhatás ne-
hézségei. Lényeges elõrelépés
egyik területen sem történt az el-
múlt években, ezért sajnos, sok
még a tennivaló. A felemelkedés
azonban nem lehet felülrõl vezé-
relt, ezt csak alulról lehet megva-
lósítani, a cigányság bevonásával.
Hiszem, hogy erre alkalmas a
vajdarendszer. 

Horváth Attila
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Múltból a jövõbe – Roma
Központtól Esélyegyenlõségi
Központig címmel rendezett
konferenciát a CKÖ a minap a
Bogdán János Cigány Közössé-
gi Házban.

Elõbb Teleki László, a nagykani-
zsai cigány kisebbségi önkormány-
zat elnöke köszöntötte a megjelent
érdeklõdõket, partnereket, s néhány
mondatban ismertette azt a fejlõdé-
si pályát, ami a CKÖ elmúlt idõ-
szakát jellemzi. Mint azt hangsú-
lyozta, fontos, hogy saját intéz-
ményrendszere legyen a roma kö-
zösségeknek, ennek jegyében tevé-
kenykedtek õk is. Nagy hangsúlyt
fektettek az oktatás fejlesztésére,
ennek köszönhetõ, hogy a hétvégi
kollégium után létrejöhetett a tano-
da-program, s ma már érettségit
adó levelezõs képzéssel, illetve ha-
marosan fõiskolai képzéssel is ren-
delkeznek, nem beszélve azokról a
foglalkoztatási programokról, ame-
lyeket az osztrák partnerekkel kö-
zösen indítottak. Így ma már nyu-
godtan mondhatjuk: a Bogdán Já-
nos Cigány Közösségi Ház roma
központból esélyegyenlõségi köz-
ponttá nõtte ki magát.

– A kanizsai példa is azt mutat-
ja, hogy szisztematikus építkezés-
sel óriási fejlõdést lehet elérni a
kisebbségpolitikában – mondta
Rauh Edit, esélyegyenlõségi
szakállamtitkár. – Teleki Lászlóék
modellje a hamarosan induló fõ-

iskolai képzéssel valóban egyedi,
sajnos, nincs hasonló az ország-
ban. Pedig a romák integrációját
segítõ nemzetközi program kere-
tében hazánk is számos lépést tett
már. A szakma bevonásával elké-
szítettük a következõ évek hazai
stratégiai tervét, amit a kormány
és a parlament is elfogadott – jel-
zés értékû, hogy egyhangúlag.

Az államtitkár megjegyezte azt is,
hogy napjainkban a cigány fiatalok
82,5 százaléka rendelkezik általános
iskolai végzettséggel, de csak 5 szá-
zalékuknak van érettségije, s 1,2
százalékuknak felsõfokú képzettsé-
ge, emiatt ösztöndíjakra, a roma pe-
dagógusok számának emelésére, ta-
nodák indítására van szükség. Mivel
a foglalkoztatás terén hátrányos a
romák helyzete, a diszkrimináció
csökkentését, továbbképzéseket, ro-

ma foglalkoztatás-szervezõ hálóza-
tok fejlesztését is sürgetik. 

A szakállamtitkár hozzátette:
mivel Magyarországon még min-
dig 100-150 ezer ember, köztük
számos roma él embertelen körül-
mények között, újabb komplex
projektekre, szociális bérlakás-
programra van szükség. 

Az osztrák munkaügyi minisz-
térium képviseletében Stefan
Potmesil beszélt, aki az esély-
egyenlõségrõl szólva leszögezte,
még az osztrák társadalomban is
illúzió csupán, hogy mindenkinek
azonos joga legyen – ennek oka
azonban nem csak a vallási, etni-
kai hovatartozásban keresendõ.

A konferencia délután szekció-
ülésekkel zárult.

H.A.
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Kibõvített ülést tartott a kö-
zelmúltban a város idõsügyi ta-
nácsa Kiskanizsán, a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Házban,
amelyen részt vett Balogh Lász-
ló, az Oktatási, Kulturális, Ifjú-
sági és Sportbizottság elnöke, s
megjelent Cseresnyés Péter al-
polgármester is. 

Horváthné Polai Mária, a ta-
nács társelnöke érdeklõdésünkre
elmondta, legfõbb témájuk az
idõsklubok és a mûvelõdési há-
zak kapcsolata volt, hiszen e szer-
vezetek többsége a város kulturá-
lis centrumaiban mûködik. Ko-
rábban egy, a témához kapcsoló-
dó kérdõívet, illetve regisztrációs
lapot juttattak el idõsügyi szerve-
zetekhez és a mûvelõdési házak-
hoz. Az öt mûvelõdési ház közül
valamennyi intézmény, míg a ti-
zenhét klub közül csak hét juttat-
ta vissza a kérdõíveket.

A visszaküldött adatokból ki-
derült, hogy jó az idõsügyi szer-
vezetek és a mûvelõdési házak
kapcsolata, de vannak problémák
is. Az idõsek általában a rendez-
vények összehangolását, a mûve-
lõdési intézmények és a szerveze-
tek vezetõségének még szorosabb

együttmûködését hiányolják. A
szervezetek többsége jelentõs
anyagi nehézséggel küzd, finan-
szírozásuk nem megoldott. A tag-
díjból befolyó bevétel nem túl
nagy összeg, fõleg, ha figyelembe
vesszük, hogy az átlagos létszám
ötven körüli. A társelnök rámuta-
tott: van olyan szervezõdés,
amely az idei évben sehonnan
nem kapott egyetlen fillér támo-
gatást sem. Ebben is segítséget
várnak a klubok az idõsügyi ta-
nácstól, s emellett más jellegû
együttmûködésre is számítanak.
Példának okáért szeretnék, ha
még több kulturális program len-
ne, jobban összefognák az egyes
klubokat, hatékonyabb nyugdíjas
érdekvédelem valósulna meg, s
magasabb szintre emelkedne az
egyedül élõ idõs emberek egész-
ségügyi és szociális ellátása. 

Horváthné Polai Mária azt
mondta, habár kevesen vannak
ahhoz, hogy valamennyi problé-
mát maguk oldják meg, igyekez-
nek eleget tenni a felmerülõ igé-
nyeknek, illetve továbbítják azo-
kat az illetékesekhez. 

Büki Erzsébet, a tanács másik
társelnöke mindehhez hozzáfûzte,
fontos lenne mihamarabb megal-

kotni az önkormányzat idõsügyi
koncepcióját, ilyen ugyanis jelen
pillanatban nem létezik. Ráadásul
egyelõre még az sem tisztázott,
miképpen juthatnak hozzá önkor-
mányzati forrásokhoz az idõsügyi
szervezetek.    

Balogh László, az OKISB el-
nöke kérdésünkre elmondta, el-
képzelhetõ, hogy a bizottság te-
vékenységi körét ki kell terjeszte-
ni az idõsügyre is, hogy még ha-
tékonyabban segíthessék az idõs-
ügyi szervezetek tevékenységét. 

Mint mondta, a legfontosabb,
hogy megfelelõ módon fogják
össze a kanizsai idõsklubokat, ezért
a jövõben akár arról is lehet szó,
hogy az említett szervezõdések díj-
mentesen használhatják a mûvelõ-
dési házak helyiségeit. Létre kell
hozni újabb finanszírozási lehetõ-
ségeket is, véleménye szerint több-
letforrást kellene a polgármesteri
keret mellé rendelni, amely fölött
maga a polgármester rendelkezne.
Így az idõsek által eddig igénybe
vett civil alap a civileké, a kulturá-
lis alap az úgynevezett magas kul-
túráé maradna, az idõsek pedig
kapnának egy önálló pénzalapot.  

Horváth Attila
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