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A kommunista hatalom rossz
szemmel nézte, ha egy pap a fia-
talokkal foglalkozott. János atyá-
nak is ez volt az egyik bûne. Hit-
tanosai, ministránsai elmondták,
hogy milyen aktív munkát vég-
zett körükben, nemcsak hittanórát
tartott számukra, hanem játszott
és sportolt is velük. Ezért az álla-

mi egyházügyi megbízott Kovács
Sándor megyéspüspökkel el akar-
ta helyeztetni az ifjú papot –
tudhatjuk meg a www.szombat-
hely.egyhazmegye.hu honlapról.

Miután ezt Kovács Sándor
Brenner János tudomására hozta,
megkérdezte tõle, mi a szándéka.
Õ röviden ennyit válaszolt: Nem

félek, szívesen maradok. A püspök
kiállt a káplán mellett és úgy dön-
tött, továbbra is Rábakethelyen
marad. Az állami egyházügyi
megbízott erre ezt felelte: Jó, ak-
kor lássák a következményeit!

Máig sem tisztázott körülmények
között 1957. december 15-én éjjel
sürgõs betegellátás ürügyén kicsal-
ták plébániai lakásából. A templom-
ban nyakába akasztotta betegellátó
tarsolyát, amelyben az Oltáriszent-
séget vitte, és kísérõjével, aki kihív-
ta a plébániáról, a dombtetõn ke-
resztül vezetõ gyalogúton elindult
Zsida község felé. A két falu között

megtámadták és kegyetlen brutali-
tással, 32 késszúrással megölték.

A tisztalelkû lelkipásztor vérta-
núhaláláról hosszú évtizedekig nem
volt szabad beszélni. Az ‘56-os for-
radalom után országszerte hét papot
öltek meg. Az emberek véleménye
szerint a titkosrendõrség és az ÁEH
a püspököket és a buzgón dolgozó
papokat akarta megfélemlíteni.

A szombathelyi egyházmegye
1999. október 3-án hivatalosan is
elindította Brenner János boldog-
gá avatási ügyét.

P.J.

Novákfalva a szubalpin klímá-
jú festõi hegyvidéken fekvõ Ve-
lem község elején helyezkedik el,
ahol a Trianon elõtti Magyaror-
szág jelent meg szemünk elõtt,
történelmi emlékhelyeivel, a jurta
sárkányos kapuival, a trianoni ha-
ranggal, a 74 vármegyét bemuta-
tó címeres oszlopsoraival – fog-
lalta össze a látottakat Földes

Kálmánné, Jerausek Gyula, Hor-
váth Lászlóné és Miha Tamásné. 

Minden magyar embernek és
különösen a felnövekvõ ifjúság-
nak fel kellene keresni ezt az em-
lékhelyet, hisz történelmünk egy
része látható ott. A kõszegi
Jurisics vár és múzeum szintén
megható történelmi múltidézõ
volt számunkra. Árpád-kori mû-

vészetünk Európa-szerte ismert
értéke a XIII. században épült há-
romhajós, két homlokzati tornyos
bazilikája. Kapuja a leggazda-
gabb díszû késõ román kapuza-
tunk. A közelében álló négykaré-
jos kápolna a templommal egy-
korú alkotás. A nagy értékû
mûemlékegyüttes a bencések mû-
ködésének köszönhetõ. A monos-
torban a Szent Cecília Kórus elõ-
adásában meghallgattuk Albi-
noni, Vivaldi, Bach és Kodály
mûveit. 

B.E.

AA jjóó ppáásszzttoorr

NNoovváákkffaallvvaa,, KKõõsszzeegg,, JJáákk
A Rozgonyi Polgári Kör és Egylet tagjai közös kiránduláson vet-

tek részt. Úticéljuk Novákfalva, Kõszeg és Ják volt.

Október 6-án 18 órai kezdettel a Honvéd Kaszinóban mutatják be
a fenti címmel a nagykanizsai születésû Iváncsits Tamás zenés drá-
máját az 1957-ben meggyilkolt Brenner János atyáról. 

Az október 12-13.-án megren-
dezésre kerülõ Kanizsa Nemzet-
közi Jazzfesztiválról tartottak
sajtótájékoztatót Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ Árkus Jó-
zsef termében az esemény szer-
vezõi.

Papp Ferenc, az intézmény igaz-
gatója bevezetõjében elmondta,
harmincnégy éve rendeznek jazz-
fesztiválokat. Az idei fesztivál két
napján hét koncert lesz, mintegy
harmincöt zenész közremûködé-
sével. Az eseményt nyolc fõszpon-
zor és negyvenhét támogató össze-
fogása tette lehetõvé. 

Papp Ferenc beszámolt arról,
hogy sikeresen szerepeltek a
Nemzeti Kulturális Alap zenei
szakmai kollégiumának pályáza-
tán, ahonnan egymillió forintot
kaptak. Érdemleges támogatás
várható még a Nyugat-Dunántúli
Regionális Idegenforgalmi és Tu-
risztikai Tanácstól is. Jelentõsnek
mondható a különbözõ pénzinté-
zetek és médiumok támogatása.
Az igazgató a továbbiakban el-
mondta, hogy a Magyar Rádió-
ban a közelmúltban bekövetke-
zett lényeges struktúraváltások
miatt, a Petõfi Rádió nem sugá-
rozza, illetve rögzíti az esemény
koncertjeit. Így a Petõfi Rádió az
idén nem szerepel a támogatók
között. Rendezvényeinek reklá-
mozását azonban a Bartók Rádió
és a Duna Televízió széles körben
folytatja. 

A háttér információk után
Blum József szerkesztõ ismertette
a fellépõ zenekarok összeállítá-
sát. Kitûnt, hogy rangos külföldi
és hazai muzsikusokkal találkoz-
hatnak az érdeklõdõk. Tíz év után
ismét városunkban üdvözölhetjük
Archie Shepp-et, aki többek kö-
zött Cecyl Taylor és John Col-
train zenésztársa is volt. A feszti-
válra hazalátogat Tony Lakatos is,
aki 1993 óta a Frankfurti Rádió
Big Band-jének szólistája. 

(folytatás a 13. oldalon)
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Az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium által, a közterüle-
ten elkövetett jogsértések visz-
szaszorítására kiírt, és az önkor-
mányzattal közösen benyújtott
sikeres pályázat eddig megvaló-
sított három elemérõl, a Fáma
III. típusú lézeres sebességmérõ
készülék beszerzésérõl, a Bala-
tonmárián tartott bûnmegelõzé-
si tábor programjairól, valamint
a zalakarosi Bûnmegelõzési Iro-
da nyári tevékenységérõl tartot-
tak sajtótájékoztatót a Nagyka-
nizsai Rendõrkapitányságon. 

A sajtótájékoztatón megjelent
Dr. Nemes Zoltán dandártábor-
nok, Zala egye rendõrfõkapitá-
nya, Szirtes Lajos, Zalakaros pol-
gármestere, és dr. Kolonics Bá-
lint, az önkormányzat Ügyrendi
és Jogi Bizottságának elnöke. 

Dr. Molnár József kapitányság-
vezetõ elöljáróban elmondta, a
partnerségi pályázaton részt vet-
tek mindazon szervezetek, akik
kapcsolatban vannak a bûn- és
baleset megelõzéssel, valamint a
család- és ifjúságvédelemmel fog-
lalkoznak a kapitányság területén. 

Pályázati cél volt több program
megvalósítása is. Egyik fõ célkitû-
zése a pályázatnak a rendõri fel-
ügyelet fokozása a 7-es fõúton,
ezáltal a balesetek számának a
csökkentése. Elmondható, valóban
beállt egy csökkenés, a rendõri je-
lenlétnek köszönhetõen a balese-
tek száma a tavalyihoz viszonyít-
va 45 százalékkal csökkent a nyári
idegenforgalmi szezon alatt. 

A pályázat egyéb fõ elemei kö-
zé tartozik a járõrútvonalak kiter-
jesztése, súlypontozása  Nagyka-
nizsa keleti városrészére, továbbá
lakóközösségi programok, vala-
mint az “Egy hét gyermekeink
biztonságáért – Útvesztõk, útke-
resõk” akadályverseny lebonyolí-
tása novemberben. Zalakaros vá-
rosa idegenforgalmilag a Kapi-
tányság legfrekventáltabb területe
– hangsúlyozta dr. Molnár József.
Gyógyfürdõje, strandja sok-sok
embert fogad környékünkrõl, az
országból és külföldrõl egyaránt. 

Az elmúlt években a lakosság
nyomasztó élményként élhette
meg a fejlõdõ turizmussal, növek-
võ idegenforgalommal együtt járó
bûnelkövetõi körök megjelenését,
ezzel javaiknak fokozott mértékû
veszélyeztetését. A betörések, a
besurranásos lopások, a strandlo-
pások, illetve a gépjármûvekkel
kapcsolatos bûncselekmények

visszaszorításának és megelõzésé-
nek érdekében 2005. nyarán
Zalakaros belvárosában, a gyógy-
fürdõ közelében sikerült létrehoz-
ni egy Bûnmegelõzési Irodát. 

Az elõzõ évek sikerein felbuz-
dulva az idei évben július 2-án
ismét megnyitották az irodát,
melynek mûködésében a Nagy-
kanizsai Rendõrkapitányság
Bûnmegelõzési csoportja,
Zalakaros város rendõrõrse, s ki-
képzett, nagykanizsai középisko-
lákban tanuló kortárs-segítõ diá-
kok vettek részt. A 25 kortárs-se-
gítõ képzésére, kiképzésére az
iroda megnyitását megelõzõen
Balatonmáriafürdõn rendezett
bûnmegelõzési táborban került
sor, ám olyan diákok is részt vet-
tek a munkában, akik már több
éve tevékenykednek kortárs segí-
tõként, így összesen 36 fõ segí-
tette a rendõrség munkáját. A tá-
borhoz szükséges pénzügyi ala-
pot pályázati pénzbõl, az önkor-
mányzattal közösen sikerült elõ-
teremteni. A képzésben részt vett
fiatalok hatékonyan közremû-
ködtek az iroda munkájában is,
melynek vezetõi tevékenységet a
Bûnmegelõzési Csoport tagjai
látták el. Jelenlétüknek köszön-
hetõen a város területén a vagyon
elleni bûncselekmények száma
jelentõsen csökkent, különösen
igaz ez a pihenni, üdülni vágyók
sérelmére elkövetett strandlopá-
sokra (mindösszesen 3 történt
adott idõszakban). A nyár folya-

mán a fürdõ biztonsági szolgála-
ta jelezte, hogy több nap egymás
után pénztárcalopást jeleztek fe-
léjük, melyek elkövetésére min-
den esetben a 3-as számú meden-
ce melletti fogasokon elhelyezett
táskáknál történt. A figyelõszol-
gálat munkájának eredményeként
sikerült tetten érni egy 64 éves
nyugdíjas nõt, aki abban az idõ-
pontban több, mint harmincezer
forint készpénzt tartalmazó pénz-
tárcát tulajdonított el. Korábbi
sértetteket felkutatni nem sike-
rült, azonban a pénztárcalopások
megszûntek. A Bûnmegelõzési
Iroda mûködtetésével folyama-
tossá vált a közterületi jelenlét.
Az állampolgári visszajelzések
alapján kijelenthetõ, hogy a la-
kossággal való kapcsolattartás
ezen közvetlenebb formája fo-
kozta a rendõrség iránt érzett bi-
zalmat, a tulajdon elleni bûncse-
lekmények visszaszorítása növel-
te a rendõrség munkája fölött ér-
zett elégedettséget, ezzel is pozi-
tívan befolyásolva a szubjektív
biztonságérzetet. Az iroda mûkö-
déséhez szükséges financiális
feltételeket Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzatával
írt közös pályázatunk, illetve
Zalakaros Város Önkormányzata
biztosította. A Bûnmegelõzési
Irodát a rendõrség szeretné a
2008-as év nyarán is mûködtetni,
sõt tevékenységi körét az egész
üdülõövezetre kiterjeszteni ke-
rékpáros figyelõszolgálat ellátá-

sával. A mûködtetéséhez szüksé-
ges pénzügyi alapot, Zalakaros
város önkormányzatával karölt-
ve, pályázati úton szeretnék el-
nyerni. 

Nagykanizsa strandfürdõjén ez
év nyarán vezették be elsõ alka-
lommal a kortárs segítõk járõr-
szolgálatát – folytatta a kapitány-
ságvezetõ. A strandfürdõ területén
történõ járõrözésben már kellõ ta-
pasztalattal rendelkeztek a közép-
iskolások, ugyanis Zalakaros vá-
rosában immár három éve végez-
nek hasonló jellegû munkát. Az
ott végrehajtott munka eredmé-
nyessége, népszerûsége adta az
ötletet, hogy városunk fürdõjében
is célszerû lenne fiatalok bevoná-
sa a bûnmegelõzési tevékenység-
be. A strand ügyvezetõjével
egyeztetve a nyári idõszakban na-
ponta két-négy fiatal látott el jár-
õrszolgálatot a strandfürdõ terüle-
tén „POLICE” feliratú pólókban.
A fiatalok mellett hivatásos rend-
õr folyamatos szolgálatot nem lá-
tott el, de egyrészt a Közrendvé-
delmi Osztály járõrei naponta két-
szer járõröztek a fürdõ területén,
másrészt állandó telefonkapcso-
latban állt velük a Bûnmegelõzési
Csoport vezetõje, illetve munka-
társai.  Míg tavaly huszonegy, a
2007-es évben egyetlen egy alkal-
mi lopás történt a szabadtéri fürdõ
területén. Egy gyanúsan viselkedõ
személyre is felhívták a figyelmet
a gyerekek, akinél a helyszínre ér-
kezõ járõr engedély nélkül tartott
gázfegyvert talált. A szolgálatot
teljesítõ fiatalok munkájával a
fürdõ vezetõje, illetve munkatár-
sai meg voltak elégedve, ezért jö-
võre is folytatják. 

Végezetül megköszönte az
együttmûködõk és a megjelent
kortárs segítõk munkáját. A leg-
jobban dolgozó kortárs segítõ,
Takács Melinda, Horváth Viktó-
ria, Balogh Mihály, Billege Ba-
lázs és Nagy Gabriella ajándékot
vehetett át Szirtes Lajos polgár-
mestertõl.

Bakonyi Erzsébet
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Nagy általánosságban nézve
a helyzetet, ma már tucatjával
kapjuk a híreket arról, ha egy
magyar labdarúgó tehetség ti-
nédzser-éveiben külföldre (álta-
lában tõlünk nyugatabbra) ke-
rülhet, hogy az ottani klubok
valamelyikében csiszolják to-
vább tudását. Valami hasonló-
ban lehet része jelenleg Nagy
Gergõnek is, hiszen a kanizsai
15 esztendõs futballista az SK
Sturm Graz akadémiáján ta-
nul, edz, játszik – és persze gó-
lokat lõ...

– Miként kerültél ki az ausztri-
ai gárda futball-központjába?

– A graziaknál még február-
ban hirdettek meg játékos-bör-
zét, melyre az én korosztályom-
ban is várták a tehetséges fiata-
lokat – avatott be minket a kez-
detekbe itthon az NUFC-nél,
majd a ZTE-nél is megfordult já-
tékos. – Miután az elsõ váloga-
táson megfeleltem, következett a
további rosta újabb ügyességi,
technikai és taktikai feladatok-
kal, s így lettünk egyre keveseb-
ben, végül aztán én is a elnyer-
tem a Sturm tehetséggondozói-
nak tetszését.

– Hogyan sikerült a beilleszke-
dés, illetve melyik korosztályban
bizonyíthatsz?

– Nincsen sok külföldi, ennek
ellenére nem volt semmi gond
azzal sem, hogy a nyelvtudá-
som még egy kicsit akadozik.
Idõvel gondolom, ezzel sem
lesz probléma, hiszen az  aka-
démia négy éve erre nagyon
sok lehetõséget ad a továbbiak-
ban. Most az elsõ évben egyéb-
ként kimondottan a labdarúgá-
son van a hangsúly, s ebben
bátran kijelenthetem, nincs
hátrányom, sõt... Ami a csapa-
tomat illeti, az U17-es korosz-
tályúakhoz kerültem, s komoly
bajnoki rendszerben, a Totoju-
gendliga küzdelmeiben mérkõ-
zünk hétrõl-hétre az egykori
osztrák válogatott Arnold Wetl
irányításával.

– Hogyan képzeljünk el egy
osztrák klub utánpótlásgárdáját?

– Elõször is hétköznap mindig
van tréning természetesen, eb-
bõl kétszer délelõtt is foglalkoz-
nak velünk intenzíven. A mecs-

cseinket vasárnap rendezik, s mi
nem a nagy grazi arénában, ha-
nem a Sturm-központ centerpá-
lyáján játszunk. Az igazi élmény
azonban az idegenbeli találko-
zók alkalmával van. Ilyenkor
már több esetben is elõzõ nap
utaztatnak minket az adott hely-
színre emeletes buszon, mely a
három korosztályos csapatot fu-
varozza. Magán az akadémián
egyébként mindenre odafigyel-
nek velünk kapcsolatban, s
ahogy mindenki, én is úgy kap-
tam az elhelyezést, hogy egy
szobatársam van.

– Mennyiben más világ az
osztrák futballt övezõ körítés?

– Már az hihetetlen, ami a
Sturm csapatát körülveszi Graz-
ban. Nem is oly rég éppen szer-
dai fordulót bonyolítottak náluk,
s az innsbruckiak ellen 18 ezren
buzdították a csapatokat a grazi
fekete-fehérek stadionjában, va-
gyis a UPC-Arénában. Elké-
pesztõ volt a hangulat, a meccs
felvezetése, s ennél ott talán
csak akkor nagyobb a felhajtás,
ha a városi rivális GAK az el-
lenfél. Ami viszont meglepõ,
hogy a jövõ évi Eb-nek nincs
nagy visszhangja, lehet amiatt,
mert Grazban nem rendeznek
mérkõzéseket...

– Gondoltad volna, hogy egy-
szer majd ilyen korán külföldön
kaphatsz nagy lehetõséget?

– Imádom a focit, s már akkor
jó gárdában szerepelhettem,
amikor a Zrínyi-iskolába jár-
tam. Aztán jött az UFC és a
ZTE, s ezeknél a kluboknál is
fejlõdtem, köszönhetõen olyan
edzõknek többek között, mint

Faller Zoltán, Catalin Azoitei,
Holdosi János vagy éppen
Kámán Attila.

– Az eddigi legnagyobb kinti
élményed?

– A Totojugendligában nem-
rég a linzi gárdával mérkõztünk,
mely akkor vezette a tabellát, s a
meccs végén engem választottak
a legjobb játékosnak. Talán ez
jelentette igazán elõször azt,
hogy végképp befogadtak a
klubnál.

Némi szervezõmunka, s a
kiskanizsai Horváth György segít-
ségével sikerült megszólaltatni
Gergõ edzõjét, a 37 éves, 21-sze-
res osztrák válogatott Arnold
Wetlt is a grazi Sturm-központ-
ban: 

– Magyar játékosomnak na-
gyon jó adottságai vannak, va-
gyis tehetsége megkérdõjelezhe-
tetlen, ami jó technikai tudással
és megfelelõ játékintelligenciá-
val párosul. A továbbiakban
persze nagyon sok függ tõle is, s
úgy gondolom, mi ehhez itt a
szükséges hátteret megteremtet-
tük. Akadémiánkon minden csa-
pathoz külön szakmai stáb tar-
tozik, s a futballistáink egészsé-
gére is maximálisan odafigye-
lünk, illetve abban is segíteni
tudunk, hogy a késõbbiekben a
hétköznapi életben is boldogulni
tudjanak.

Polgár László

NNeemm iiss oollyy mmeesssszzee,, mmééggiiss oollyy ttáávvooll......Mégsem olyan sima. Kitettek
magukért a Nagykanizsa Ants
csapatának baseballosai, hiszen a
bajnoki döntõ harmadik, egyben
szentendrei mérkõzésén felülmúl-
ták a Sleepwalkers gárdáját. Ezen
a bizonyos találkozón a vendégek
igazi taktikus játékkal 10:6-ra
nyertek ellenlábasukkal szemben,
s ezzel összesítésben 1-2-re vál-
toztatták az állást. A vasárnapi
meccs már nem sikerült ennyire
jól, mivel a házigazdák 9:3-ra
gyõztek, így mindent egybevetve
3-1-re vezetnek. Ami még kelle-
metlenebb kanizsai szemszögbõl,
hogy a bajnoki döntõ ötödik pár-
harcát is Szentendrén rendezik, s
a négy gyõzelemig tartó fináléban
ott nyerniük kell, máskülönben...
No, de múlt szombaton bebizo-
nyosodott, a küldetés egyáltalán
nem lehetetlen.

Balatonfûzfõn jártak. A Du-
nántúli Vízilabda-bajnokság elõtt
a Kanizsa VSE serdülõi Fûzfõrõl
hozták haza a Delfin-kupát, há-
rom csapatot maguk mögé utasít-
va. A fiataloknál Szabó Szilárd
mellett Kéri Péter is bemutatko-
zott, mint új edzõ, Bedõ Krisztián
pedig gólkirály lett a tornán 13
találattal. A kanizsaiak keretét
Szabó M, Bedõ, Sashalmi,
Gyana, Bácsai, Lukács, Molnár,
Vitári, Skriba, Vadkerti, Herczeg
és Schmidt alkotta, s a bajnokság-
nak is ezzel a játékosállománnyal
vágnak neki. 

Õszi verseny a Sétakertben. A
TRI-CO Triatlon Klub hagyomá-
nyos Õszi Duatlon versenyén a
Sétakertben és környékén majd
nyolcvanan gondolták úgy, hogy
teljesítik a kerékpározás-futás ver-
senytávját. A korcsoportok szerinti
lebontásban meghirdetett versen-
gés legnépesebb mezõnyeiben a
következõ gyõztesek értek be el-
sõként. Óvodások, fiúk: Kiss Mi-
hály. I. korcsoport, lányok: Kunics
Réka (Kõrösi). II. korcsoport, lá-
nyok: Fáró Panni (Keszthely). Fi-
úk: Péter Brúnó (Keszthely). III.
korcsoport, lányok: Fáró Kriszti-
na (Keszthely). Fiúk: Bakonyi
Patrik (Gelse). V. korcsoport, fi-
úk: Berke Dávid (Keszthely)

Legea nõi nagypályás labda-
rúgó bajnokság. Páterdomb Lsc
– Avantgard Kanizsa Nfe (2:2)
3:3. Zalaegerszeg, 50 nézõ.
Nagy küzdelem, gyenge játékve-
zetés! Góllövõk:  Vitykó Andrea
(2), Szilágyi Cintia. Jók:  Hans
Veronika, Kanizsai Dorottya,
Baloghné M. Andrea. 

SSzzaakkmmaaii sszzeemmmmeell::
GGeerrggõõnneekk rreemmeekk 
aa jjááttéékkiinntteelllliiggeenncciiáájjaa

AA kkaanniizzssaaii NNaaggyy GGeerrggõõ ééss aazz oosszzttrráákk ffoocciiaakkaaddéémmiiaa
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Új tárlatra készül a Magyar
Plakát Ház. A XIX.-XX. század
fordulója rekláméletének be-
mutatására vállalkoztak – tud-
tuk meg Kõfalvi Csillától, a köz-
gyûjtemény vezetõjétõl. 

– Az anyag nagy része a Ma-
gyar Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Múzeumé, s úgy
próbáltam összeválogatni a kö-
zönség elé kerülõ plakátokat,
hogy azok jól reprezentálják ezt
az idõszakot, a boldog békeidõket
– mondta a szakember. – A kiállí-
tás kapcsán megújítjuk az instal-
lációkat, enteriõröket alakítunk
ki, megpróbáljuk a nagyvárosi
környezetet megidézõ fotómontá-
zsokkal is visszaadni a kor han-
gulatát. Mintegy száz plakát áll a
rendelkezésünkre, de ezek közül
számos olyan nagy méretû, hogy
valószínûleg csak a reprodukció-
jukat tudom kiállítani. S hogy tel-
jes legyen az összhang, lesznek a
korban divatos plakáthengerek
is.

Kõfalvi Csilla kérdésünkre el-
mondta, januárban pedig egy, az
ötvenes évek hiperszocializmusa,
a szélsõségekkel teli Rákosi-éra
plakátjaiból összeállított kiállítás
nyílik.

H.A.

A Közmûvelõdési és Város-
szépítõ Egyesület szüreti mulat-
ságot szervezett Miklósfán, a
felvonulás késõ délután indult a
Mindenki Házától.

Mindenki azzal jött, amivel tu-
dott, ki fogattal, traktorral, kapá-
lógéppel, de olyan is akadt, aki
kerékpárra pattant, s úgy próbált
lépést tartani a menettel. Ez nem

volt túl nehéz, hiszen a helyi is-
kolások néptáncosai a szüreti me-
net több pontján adtak ízelítõt tu-
dásukból, aminek idejére megállt
a társaság. 

A fõ szervezõ és támogató,
Aranyos László elmondta: elsõ
alkalommal tavaly rendeztek ha-
sonló mulatságot Miklósfán, s a
hagyományt jövõre is folytatni
kívánják. 

H.A.

Fából készítette el a Nagy-
Magyarország Emlékmû való-
sághû mását a Kiskanizsai Ál-
talános Iskolában mûködõ fafa-
ragó klub. 

Horváth Ferenc, a klub tagja
lapunknak elmondta, hogy még
idõsebb Popellár Jenõ tanár úr
szerettette meg a klub tagjaival a
fafaragást, amelytõl azóta sem

tudnak elszakadni. Ezért tíz év
óta hétrõl-hétre összejön a csapat,
s a régi szép idõkhöz hasonlóan a
ma már nyugdíjas, ámde változat-
lanul aktív pedagógus irányításá-
val folyamatosan faragnak. A
Horváth Ferenc, Török János,
Kálovics László, Dávidovics
László és Marton János összeté-
telû fafaragó csoport ezúttal a
Nagy-Magyarország Emlékmû
kicsinyített mását készítette el
hársfából, Horváth Ferenc édes-
apja hetvenkilencedik születésna-
pi ajándékaként. A munka nagy
részét Török János vállalta magá-
ra, de a többiek is besegítettek. 

Jövõre egy új hirdetõtáblát sze-
retnének készíteni a Sarlós Bol-
dogasszony Templomhoz.  

Horváth Attila  
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Belvárosban 800 m2-es építési terü-
let eladó. Érd.: 30/227-3294 (6040K)

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

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 lakásomat egy-
szobás, önkormányzatira. Érd.: 30/958-
7390, 93/322-537 (6092K)

Látóhegyen a szeszfõzde feljárónál
525 négyszögöl szõlõ-gyümölcsös két-
szobás lakóházzal (extra bútorokkal be-
rendezett konyha, fürdõszoba ) nagy te-
rasszal, pincével, présházzal eladó.
Érd.: 20/335-6095, 30/3788-757
(6098K)

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

Hivatásos gépkocsivezetõ, nagy
gyakorlattal állást keres! Tel.: 30/529-
5647 (6094K)

Festõmûvész régi olajfestmények
tisztítását, hibák javítását vállalja. Érd.:
30/3233-820 (6097K)

Szakdolgozatok, egyéb anyagok
gépelését, számítógépes szerkesztést
vállalok rövid határidõvel. Érd.:
30/9932-534 (6090K)

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

Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok
régi dísz és használati tárgyat, porce-
lánt, képet, könyvet, régi újságokat,
stb.! Érd.: 20/555-3014 (6083K)

Almaértékesítés: Idared, Golden
és más téli fajtákból Nagykanizsa,
Kisfaludy u. 2/c. szám alatt házhoz
szállítással is. Tel.: 93/312-479,
20/570-7717 (6084K)

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

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

Állás 

Újra megnyílt! 
a Tandem Autókereskedés
Nagykanizsa, Király u. 3.

A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regi-
onális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetõséget:

esztergályos szakirányú 90.000 – 110.000 Ft
hegesztõ szakirányú 80.000 – 120.000 Ft
CNC gépkezelõ szakirányú 100.000 – 150.000 Ft
hajlító kiszolgáló-gépkezelõ szakirányú megegyezés szerint
lyukasztó gépkezelõ szakirányú megegyezés szerint
festõ-mázoló szakirányú 70.000 – 100.000 Ft
bõrszabász szakirányú 80.000 – 120.000 Ft
kárpitos szakirányú 90.000 – 130.000 Ft
varró                                      szakirányú v. betanított 70.000 – 90.000 Ft
pék                                         szakirányú v. betanított 65.500 – 120.000 Ft
árukiadó 8. általános 65.500 – 80.000 Ft
árubeszállító 8. általános 65.500 – 80.000 Ft
informatikus fõiskola megegyezés szerint
villamosmérnök                     fõiskola v. egyetem megegyezés szerint
gépészmérnök                        fõiskola v. egyetem megegyezés szerint
olajmérnök                             fõiskola v. egyetem 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–csütörtök: 8.00–12.00 
és 13.00–16.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra

OKTÓBER 12. 18.30
A tájban élõ Attila király

Csillagösvényen

Born Gergely 
mûvelõdéstörténész 

vetítettképes elõadása

FFáábbóóll ffaarraaggootttt NNaaggyy-MMaaggyyaarroorrsszzáágg

JJóókkeeddvvûû sszzüürreettii mmuullaattssáágg MMiikkllóóssffáánn

BBoollddoogg
bbéékkeeiiddõõkk

Túra
Október 6. Zalagyöngye -
IVV túra 10, 20 km
Indulás:
7.00 KÖGÁZ-parkoló
Érkezés:
19.00 KÖGÁZ-parkoló
Gyalogtúra útvonala:
kiírás szerint
Részvételi díj: 500 Ft

Lovaskocsis szüreti felvonuláson járták végig a Pipitér óvoda Nagy-
rác úti egységének ovisai azokat az utcákat ahol élnek. Kiskanizsán
régi tradíciója van a szüretnek, és az óvoda programjába is illeszkedik
a hagyományápolás – mondta Tálasi Ferencné tagóvoda vezetõ. Ne-
mes Imre és Horváth László, a valamikori óvodások nagyszülei szem-
mel láthatóan szívesen vállalták a fuvart, a gyerkõcök kocsikáztatását.

OOvviiss sszzüürreettii ffeellvvoonnuullááss

A Nagykanizsai Rendõrkapitányság a Btk.
318.§. (1) bekezdésbe ütközõ, és a (2) bekez-
dés c pont szerint minõsülõ üzletszerûen elkö-
vetett csalás vétség miatt nyomozást folytat a
fenti képen látható Páli László ismertebb ne-
vén „PURCI”  becenevû  személy ellen.

A rendelkezésre álló adatok alapján nevezett személy Nagykani-
zsán illetve az országban több helyen is külföldi munkalehetõséget
ígért különbözõ személyeknek, és ezért általában 12.000 Ft-ot vett át
egy elismervény ellenében majd ezek után többet nem jelentkezett.

A rendõrség kéri azon személyek jelentkezését, akiknek Páli Lász-
ló külföldi munkát ígért, illetve azokét, akik ezért pénzt is adtak át
nevezett személynek.

Jelentkezni munkaidõben a Nagykanizsai Rendõrkapitányság,
Nagykanizsa Király út 49., illetve a 06-93-312-190/57-70 melléken
Kakucs Péter rendõrszázados úrnál, valamint a 107-es segélykérõ
számon lehetséges. 

Rendõrségi ffelhívás
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Megtartotta elsõ foglalkozá-
sát a Nagykanizsai Kereskedel-
mi és Iparkamara által létreho-
zott Gyakorlati Képzõk Klubja. 

A Kamara Szolgáltató Irodájá-
ban megjelent munkahelyi vezetõ-
ket Varga Zsófia titkár köszöntötte.
Elmondta, nyitott a rendszer, öröm-
mel veszik a nem kamarai tagok
részvételét is a klubfoglalkozáso-

kon. Szeretnének a közeljövõben
több tematikus klubot is létrehozni.
A fodrász szakmai klub találkozó-
jára a napokban kerül sor, és minõ-
ségügyi, minõségbiztosítási szak-
mai klub megalakítását is kezde-
ményezte néhány kamarai tag. 

Dr. Balogh Imre szakképzési
tanácsadó elöljáróban elmondta,
azért tartották fontosnak a Gya-
korlati Képzõk Klubjának létre-

hozását, mert több mint százhúsz
cég, egyéni vállalkozó foglalkoz-
tat tanulókat és az utóbbi idõben
bekövetkezett törvényi változá-
sok nem jutottak el hozzájuk,
nem tudatosult, hogy milyen új
szabályokat kell nekik betartani,
milyen elvárások vannak velük
szemben, illetve milyen kedvez-
ményeket vehetnek figyelembe.
Majd elõadásában röviden ismer-
tette a törvényi változásokat a
szakképzési törvény, illetve a
szakképzési hozzájárulás elszá-
molása területén. 

Az elmúlt évben változások
történtek az Országos Képzési
Jegyzékben, a moduláris rend-
szerben, a vizsgakövetelmények-
ben. Többek között ennek ered-
ményeként a szakmák mintegy fe-
le megszûnt, illetve beépült más
szakképesítésekbe, tehát a koráb-
ban közismert szakmákat nem ta-
láljuk az OKJ-ben. Az elõadó fel-
vázolta a modul rendszer lénye-
gét, illetve azt, hogy mit jelent eb-
ben az esetben a képzés a tanuló-
nak, a képzõhelynek. Felhívta a
jelenlévõk figyelmét, ha a módo-
sítások nem a kívánt eredményt
érik el a gazdaságban, akkor azt
jelezzék a kamarának, hogy to-
vábbítani tudják érdekérvényesítõ
szerveik felé a problémát. 

B.E.

Az új vagyontörvény a regio-
nális vízközmûveket kivonja a
tartósan állami tulajdonban ma-
radó cégek körébõl. A Védegylet
nyílt levélben fordult Fodor Gá-
bor, környezetvédelmi és vízügyi
miniszterhez, hogy a szektorban
lehetõleg ne szülessenek átgon-
dolatlan privatizációs lépések.

A vízközmûvek privatizálása a
nemzetközi tapasztalatok alapján
rendkívüli társadalmi problémák
forrása lehet, de itthon is okozhat
gondokat, ahogy ezt a részben pri-
vatizált Budapesti Vízmûvek kö-
rüli sorozatos botrányok is jelzik.
Az átgondolatlan magánosítás
környezeti problémákkal is járhat,
mert a magáncégek a fogyasztás
növelésében érdekeltek, az önkor-
mányzatok pedig nehezebben tud-
ják megvédeni vízbázisukat. A de-
mokratikus kontroll lehetõségét
ellehetetleníti, hogy homály fedi a
magán-szektor bevonásának fel-
tételeit, a szerzõdésekhez ugyanis
nem lehet hozzáférni. 

A Védegylet szerint a vízköz-
mûvek eladása pusztán közgaz-
daságtani szempontból sem fel-
tétlenül kívánatos: a vízközmû
természetes monopólium, ahol a
verseny nem valósítható meg, a
vízfogyasztás pedig megkerülhe-
tetlen. A Nemzetközi Valutaalap
(IMF) azt állapította meg, hogy
az önkormányzatok a magánsze-
replõknél gyakran olcsóbban tud-
nak fejlesztési forrásokhoz jutni. 

A Védegylet úgy látja, hogy
addig felelõtlenség privatizálni,
amig nem készülnek elemzések
az alternatívákról, nem születik a
szektorban folyó átalakítások tár-
sadalmi hatásairól érdemi felmé-
rés, és egyáltalán nem megoldott
a független és erõs szabályozás. 

A szervezet nyílt levelében ezért
többek között arra kérte az ágazat
legfõbb irányítóját, hogy a vízköz-
mûvek további átgondolatlan érté-
kesítése elõtt készüljön átfogó ér-
tékelés az eddigi privatizáció hatá-
sairól és mielõbb szülessen meg a
magánszektor bevonását szabályo-
zó, a hozzáférést, az elérhetõséget
és a minõséget garantáló vízköz-
mû törvény és vízközmû-hatóság. 

greenfo.hu

A Kanizsa Vásár keretében
október tizenkettedikén, neves
szakértõk részvételével kerül
sor egy, a megújuló energiával
kapcsolatos konferenciára,
amelynek nem titkolt célja,
hogy a városba csábítsák a
szakterület jelentõs szereplõit, s
elõsegítsék esetleges gyártóka-
pacitások megtelepedését –
mondta Cseresnyés Péter alpol-
gármester a szakmai programot
beharangozó sajtótájékoztatón.

Cseresnyés Péter leszögezte,
bár korábban már sok szó esett a
Nagykanizsa földrajzi fekvésébõl,
gazdaságpolitikai adottságaiból
fakadó lehetséges elõnyökrõl,
azokat mégsem sikerült megfele-
lõen kiaknázni a korábbi években.
Leszögezte, ma már nem az a cél,
hogy a város a megújuló energiák

hasznosításában érjen el jelentõs
eredményeket, hanem az, hogy a
szakmához kapcsolódó berende-
zések, eszközök gyártása jelenjen
meg Kanizsán. Megjegyezte, szá-
mos olyan cég tevékenykedik már
ma is a városban, amelyek bekap-
csolódhatnának az ágazatba, ilyen
például a DKG-East Zrt.  

Az alpolgármester hangsúlyoz-
ta, megnyerte az ügynek dr.
Matolcsy Györgyöt, a polgári
kormány korábbi gazdasági mi-
niszterét is, aki szintén részt vesz
a Medgyaszay Házban megren-
dezendõ konferencián. 

A rendezvény másik szervezõ-
je a Zsigmondy Vilmos és Szé-
chenyi István Szakképzõ Iskola,
amely e napot egy másik projekt
zárásával köti össze – mondta el
az intézmény vezetõje, Mérksz
Andor. 

Az igazgató elmondta, még
korábban indult egy, a csáktor-
nyai szakképzõ iskolával közös
program, amely keretében köl-
csönös tapasztalatcserére kerül
sor a magyar és a horvát diá-
kok között. Elõbbiek a hazánk-
ban még egyedülálló, a meg-
újuló energia-hasznosításhoz
kapcsolódó speciális kanizsai
képzés, utóbbiak pedig a kerá-
miakészítés terén megszerzett
információkat tudják átadni a
partnernek.

E projekt zárására kerül sor a
konferenciával egy idõben,
amikoris átadják az Erdész utcai
gyakorlótelepen a demonstrációs
energiaparkot, amit a horvát és
magyar diákok közösen építet-
tek. 

H.A.
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Szabaduljon meg komor hangulatától,
hiszen eljött annak is az ideje, hogy azt
tehet, amit akar. Pontot tehet régóta be-
fejezetlen ügyei végére is. Érzelmi életé-
be vigyen új színt, új meglepetéseket.

Változásokra számíthat a magánéletében,
a munkahelyén. Új kihívásoknak kell
megfelelnie. Ha nem szalasztja el a kínál-
kozó lehetõséget, sikerrel járhat. A partne-
rével is jó döntéseket hozhat a napokban.

Ingerülten reagálhat környezete megjegy-
zéseire. Nem akar veszekedni önnel senki
sem, ha türelmes rá fog jönni. A bolygók
állása szerelmi téren is konfliktust okoz-
hat, de hamar jóra fordul minden.

A munka és a szerelem terén is napsütéses
napokra számíthat. Több lehetõség közül
választhat, gondolkodjon, mielõtt döntést
hoz. Párkapcsolatát, ha eddig még nem tet-
te meg, erõsítse meg jegygyûrûvel is.

Lazítson egy kicsit, hiszen megfeszített
tempóval tett eddig eleget a kötelezettsé-
geinek. Túlburjánzó energiája partnerére
is hatással van. Vegye észre, õ egy kicsit
lassítani akar.

Pozitív történések villanyozzák fel a lel-
kivilágát. Egy szép utazás reménye ke-
rülhet elõtérbe, ami azonban elvonja fi-
gyelmét egyéb kötelezettségeirõl. Szép
idõszakra számíthat a kedvesével. 

Több jó elképzelése is van jövõjét illetõen,
de megvalósításukban bizonytalan. Ha
ügyesen fog hozzá, hosszú távon megala-
pozhatja a jövõjét. A partnerével közös cé-
lok megvalósítására is alkalmas az idõ.

Érzelmi stabilitás nem jellemzõ önre a na-
pokban. Ennek ellenére, ha kedvére való
feladattal bízzák meg, egy-kettõre megjön
a kedve. Ha fizikailag kifárad, a kedvese
akkor is meg lesz önnel elégedve.

Ideje lenne jobban beosztani szabadidejét,
energiáját. Fontos, hogy jusson ideje a mun-
ka mellett a továbbképzésére is, mert anyagi
gyarapodásra csak úgy számíthat. Partneri
kapcsolatának sem ártana több figyelem.

Negatív hatással lehet önre valaki a kör-
nyezetében, de ne csüggedjen, ne legyenek
álmatlan éjszakái. Foglalja le magát zene-
hallgatással, olvasással. Érzelmi életével
nincs gond, csendes napok várnak önre. 

Némi idegeskedés jellemzi hétköznapjait,
de mindez azért van, mert halasztja
teendõit. Ha összeszedi magát, minden a
régi kerékvágásban halad. Kapcsolatára a
kiegyensúlyozottság lesz a jellemzõ.

Ha úgy érzi, nem tud dönteni egy fontos
kérdésben, kérjen véleményt barátjától és
családtagjaitól. Egy kívülálló másképp
látja a helyzetet. A magányos halak szép
szeptemberi hétvégékre számíthatnak. 
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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
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közbiztonságáért és
Közlekedésbiztonságáért Alapítvány

Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 
Közhasznúsági jelentés 2006. évrõl

(adatok: eFt-ban)
Megnevezés Elõzõ év Tárgyév
A. Összes közhasznú tev. bev.:
Közhasznú célú mûködésre kapott 
támogatás az alapítótól: - -
Egyéb bevétel: 92 66
Összesen: 92 66
B. Vállalkozási tev. bevétele: - -
C. Összes bevétel (A+B) 92 66
D. Közhasznú tev. ráfordításai:
Kiadások támogatásokra 2700 1208
Egyéb kiadások 87 51
Ráfordítást jelentõ eszközváltozások 86 84
Összesen: 2873 1443
E. Vállalkozási tev. ráfordításai: - -
F. Összes ráfordítás (D+E): 2873 1443
G. Közhasznú adózás elõtti eredmény -2781 -1377
H. Adófizetési kötelezettség - -
I. Vállalkozási eredmény (B-E) - -
J. Közhasznú tev. eredménye (G-H) -2781 -1377
Elõzõ évek módosításai: 0

(folytatás a címoldalról)
Most az Egri János, Oláh Kál-

mán és Balázs Elemér nevével
fémjelzett Trio Midnight formá-
cióval lép színpadra. Az
eMeRTon-díjas Csepregi Gyula a
Dörnyei Quartet kíséretével lép
színpadra. A kitûnõ szaxofono-
sok palettáját színesíti Elek Ist-
ván, ki Szendõfi Péterrel, és a
Fusio Grouppal kínál improvizá-
ciókkal tarkított színvonalas ze-
nét. Az igényes hazai jazz kedve-
lõk nem kis örömére, László Atti-
la Quintett „álnéven” fellép az
idei Cserfõi Jazzland kiemelkedõ
társulata a Borbély Mûhely is. A
fenti sztárokon kívül láthatjuk és
hallhatjuk még a fiatal, ígéretes
zenészekbõl álló Soul What
együttest és a Sárik triót.

Cz.Cs.
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Bár a legutóbbi közgyûlésre
nem került be a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat által Kiska-
nizsán indítandó családi napkö-
zivel kapcsolatos elõterjesztés,
dr. Báthy Andrásné, a karitatív
szervezet nyugat-dunántúli ré-
giójának titkára mégsem pesz-
szimista. Még ha a következõ
közgyûlés tárgyalja is az anya-
got, csupán óráik maradnak ar-
ra, hogy határidõre benyújtsák
a minisztériumi jóváhagyásra
az új szolgáltatás anyagait. 

– Szeretnénk a Munkácsy ut-
cai üres épületben kialakítani új
szolgáltatásaink központját, s itt
hoznánk létre a családi napközit
is, amire az elõzetes igényfelmé-
rés alapján jelentõs igény mu-
tatkozik. Itt gyerekfelügyelet,
játszóház lenne a kisgyermekek
számára, így az anyuka is el
tudna menni dolgozni, hiszen mi
vigyáznánk a kicsire. Öt-hét kis-
gyermeket tudunk majd fogadni,
de tizenöt-tizenhét gyermek szü-
lei jelezték igényüket. A szolgál-
tatástól azt reméljük, hogy ezek
a gyerekek itt, Kiskanizsán jár-
nak majd óvodába, késõbb pedig
tán iskolába is, s nem viszik be
õket a városba. – mondta érdek-
lõdésünkre dr. Báthy Andrásné,
aki hozzátette – A családi nap-
közihez kapcsolódóan lesz még

egy új szolgáltatás: az idõsek
házi segítségnyújtó rendszere. A
házi segítségnyújtásra szintén
nagy igény mutatkozik, a felmé-
rések szerint elsõ körben tizen-
öt-tizenhat idõs embert lehetne
ellátni. Az új szolgáltatások és a
már meglévõ szervezeti egysé-
gek megfelelõ elhelyezéséhez
kértük az önkormányzat segítsé-
gét, s most csak arra várunk,
hogy a testület határozzon arról,
hogy megkaphassuk használatba
a Munkácsy utcai épületet, amit
aztán természetesen, egy kis ösz-
szefogással rendbe hoznánk. 

A régiós titkár azt is hozzátet-
te, a terveknek megfelelõen ja-
nuár elsejétõl indulnának a
szolgáltatások. Kis nehézséget
okoz azonban, hogy programju-
kat az elõírásoknak megfelelõen
október huszonhatodikáig be
kell fogadtatni a szaktárcával is.
Erre azonban minimális idõ ma-
rad, hiszen legközelebb most
már csak az október végi köz-
gyûlésen tárgyalhatja a testület
az ügyet. Ha nem születik dön-
tés, vagy nem kerül a közgyûlés
elé az anyag, januártól nem in-
dulhat a családi napközi sem.
Ám dr. Báthy Andrásné azt
mondja, bízik a képviselõk jóin-
dulatában. 

H.A.

Keppel Julianna óvópedagó-
gusnak tanult, ám tanulmánya-
it valahogy mindig keresztezte
a tánc. Vagy tán éppen fordítva.
Meggyõzõdése, a táncházak, az
emberi, közösségi kapcsolatok,
erkölcsi értékek, jogszokások
továbbélésének hiánya, az egy-
házak szerepének gyengülése
vezette jelenlegi állapotába a
társadalmat, amikor a valós ér-
tékek semmivé foszlanak, s
mindent a pénz és a csillogás
határoz meg.

– Nekem valahogy mindig sze-
rencsém volt, a tanulmányaimat
végigkísérte a tánc – mondta
Keppel Julianna, aki a Kanizsa
Táncegyüttes egykori tagjaként
nemcsak a néptáncban van ott-
hon, hanem a társastáncban is,
ugyanis egyik alapítója az Erak-
lin Táncegyüttesnek. – Mindig
akadtak olyan tanárok, akik fon-
tosnak tartották a táncot és a
néprajzot. A társastánccal Sarlós
Dezsõ tanár úrnál ismerkedtem
meg. Õ nagyon ügyesen be tudta
csomagolni a kõkemény, életre
szóló intelmeit gyerekek számára
is érthetõ formába. Késõbb Sop-
ronba kerültem a tanulmányaim
révén, de itt sem szakadtam el a
tánctól. Amikor visszajöttem Ka-
nizsára, a Kanizsa Táncegyüttes-
ben táncoltam, ám három év el-
teltével felvetõdött a gondolat,
hogy alapítani kellene egy társas-
tánc klubot is, ami akkor még
nem volt a városban. Ekkor azon-
ban már választanom kellett a
néptánc és a társastánc között –
én az utóbbi mellett döntöttem, s
társaimmal együtt megalapítottuk

az Eraklin Táncklubot. Nem volt
könnyû dolgunk, hiszen nem ren-
delkeztünk ruhákkal, és táncta-
nárt is kellett keresnünk. Magán-
emberként azonban nem szakítot-
tam a néptánccal és népmûves-
séggel, néptánc-pedagógusi és
kézmûves-oktatói végzettséget is
szereztem. 

Keppel Julianna ma óvónõként
dolgozik a kiskanizsai Pipitér
Óvoda Nagyrác utcai telephe-
lyén. Az Aranymetszés Mûvésze-
ti Iskolában pedig hosszú évek
munkájával felépítette a Pitypang
Csoportot, akiket minden bizony-
nyal az egész város ismer, õk vol-
tak azok, akik minden jelentõ-
sebb megmozduláson palotással
kedveskedtek a nézõknek. A cso-
port épp a napokban oszlott fel,
tagjai közül többen más osztá-
lyokban, csoportokban folytatják
a táncolást. Idén újabb csoport
nem indult, majd talán jövõre,
ezért várják is azokat a gyereke-
ket, akik szeretnek énekelni, tán-
colni, szerepelni, szeretnek tábo-
rozni, s szívesen vesznek részt ré-
gi népszokások felelevenítésében.

– Még a legrosszcsontabb gye-
rekek is folytatják a táncolást,
akik pedig, amikor elváltunk, azt

mondták: „Mi aztán soha többet
nem táncolunk, ilyesmire nem
vesznek rá minket”. Úgy tûnik,
mégis csak sikerült õket egy kicsit
megfertõzni…

– Pedig komoly vetélytársak
vannak, internet, playstation, s
még sorolhatnánk…

– A gyerekekkel már kicsiny
óvodás koruktól foglalkozni kell,
ugyanis már ekkor látszik, ki az,
akinek van tehetsége a tánchoz.
Más az érdeklõdési köre, jobb a
mozgáskoordinációja, mint a töb-
bieknek. Óvodában mi erre figye-
lünk is, ám a folyamatnak az isko-
lában is folytatódni kell ahhoz,
hogy a gyermek igényévé váljon a

tánc, s értékként tekintsen rá. Ma
még, sajnos, csak  álom, hogy a
gyerekek általános iskolában tan-
tárgyként ismerkedjenek a népraj-
zunkkal, táncainkkal, szokásaink-
kal és hagyományainkkal, s tevé-
keny részvevõként nevelõdjenek
ezen gondolatvilág és szellemiség
részeseivé. Ám fontos, hogy a tár-
sastánc se maradjon ki a sorból.
Meggyõzõdésem, hogy sokat segít-
hetnének ezek a tevékenységek a
nemzettudat erõsítésében. A gye-
rekek ma sokkal öntörvényûbbek,
mint korábban. Egy kifejezés jól
jellemzi a szemléletüket, ez pedig
az „Akarom!”. Ezt sugározza az
utca, a tévé, a társadalom. A gye-
rekeknek szóló rajzfilmek többsége
minõsíthetetlen számomra. Nem
azt közvetítik a gyerekek felé, ho-
gyan kellene alkalmazkodni a szü-
lõkhöz, a társakhoz, a körülöttük
lévõ világhoz, hanem az ökölharc,
durvaság, trágár beszéd a megha-
tározó tartalmukban, ellentétben a
szeretettel, megértéssel, meséink,
dalaink egyedülálló világával, s
gyönyörû anyanyelvünkkel. Kelle-
ne egy kis terelgetés az értékek és
egészséges szokás – szabályrend-
szer felé. Ezek megkönnyítenék a
beilleszkedést, alkalmazkodást a

korosztályi csoportokba s végsõ
soron a társadalmi életbe.  Na-
gyon sok múlik azon is, hogy a
szülõ hogyan neveli a gyermekét.
Nem mindegy, hogy valaki egész-
séges módon szabályokat állít fel
a gyereknek, vagy a szerint nevel,
hogy mit szeretne a gyerek. A mai
gyerekek türelmetlenebbek, nyug-
talanabbak, de szülõi segítséggel,
buzdítással szárnyalni is tudnak.
Ezt láttam a pitypangosokon is.
De talán ez a türelmetlenség és
nyugtalanság a városi lét követ-
kezménye is, hiszen aki élt falun,
az tudja, hogy a vidéki életnek
pontos szabályrendje van. Ugyan-
is megvan a maga ideje a munká-
nak, a játéknak, és a kettõ nem
cserélhetõ fel. Ez is hozzájárulhat
ahhoz, hogy valaki jobban tudjon
alkalmazkodni a többiekhez. Azt
hiszem, neveléssel sok mindenen
tudnánk változtatni. A tánc pedig
jelentõs részben az alkalmazkodó-
képességrõl szól a móka és vidám-
ság, a közös munka mellett. Arról,
hogyan találom meg az összhan-
got a párommal és társaimmal,
amihez esetenként évek kellenek.

– Vajon vissza lehet még fordí-
tani ezt az állapotot?

– Ahhoz a média, a szemlélet-
mód, a hozzáállás és a politika
gyökeres átalakítására lenne
szükség – summázza röviden
Keppel Julianna a teendõket,
amelyek sajnos, csak álomnak
tûnnek manapság.

Mindemellett a szakember
úgy látja, az egyes települése-
ken sokat lehet tenni azért, hogy
az együvé tartozás érzése erõ-
södjön, s a hagyományaink iránt
érdeklõdõk tevékenyen átélhes-
sék azokat. Ezért kollégáival
többek között azt is tervezik,
hogy az adventi, karácsonyi,
farsangi és húsvéti ünnepkörhöz
tartozó szokásokat városi szin-
ten is felelevenítik, lehetõsége-
ikhez mérten a régmúlt mókái-
val együtt.

Horváth Attila

Kanizsa – AA mi üügyeink 2007. október 4. 5Kanizsa – ÉÉrtékrend 2007. október 4.12

Fo
tó

: H
or

vá
th

 A
tti

la

A mai gyerekek türelmetlenebbek, 
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KKuullttuurráálliiss ÖÖrröökksséégg NNaappjjaaii KKaanniizzssáánn

Az október 12-14. között
megrendezésre kerülõ Kanizsa
Vásár – Általános Kiállítás,
Környezetvédelmi és Informa-
tikai Szakkiállítás, Konferencia
programjairól és készültségi fo-
káról tartott sajtótájékoztatót
Schwáger Konrád ügyvezetõ
igazgató és Cseresnyés Péter al-
polgármester.

– A város vezetése fontosnak
tartja az immár negyedik Kanizsa
Vásár megrendezését – hangsú-
lyozta Cseresnyés Péter. – Voltak
ugyanis kétkedõ hangok azzal kap-
csolatban, hogy folytatják-e a ren-
dezvénysorozatot. Egy város életé-
ben nagyon fontos egy vásár, egy
megjelenés lehetõsége – emelte ki
az alpolgármester. – A megjelenés,

a megjelenítés, és minden egyes
rendezvény, amely a külvilág felé
is szól, nemcsak az adott település
lakói számára ad képet a telepü-
lésrõl. Nagykanizsa is így van ez-
zel. A külvilág felé mutatjuk meg
magunkat, azt, hogy milyenek va-
gyunk, és milyenné szeretnénk vál-
ni a jövõben. Erre jó alkalom a
Kanizsa Vásár. Bár ipari jellegé-
bõl kicsit veszített az elmúlt másfél
évtized során a város, de ennek jel-
legét még mindig megtartva, ebbe
az irányban szeretne fejlõdni. Er-
rõl szól a vásár is a környezetvéde-
lem témában, hiszen egyre na-
gyobb teret kap mindennapjaink-
ban e téma, és egyre több iparág
épül rá. A konferencia is a megúju-
ló energiák hasznosítása témakör-
re szervezõdik. 

Schwáger Konrád elmondta, a
kiállítás szervezettsége jelenleg
nyolcvan százalékos, és mint-
egy hatvan kiállító megjelenésé-
re számítanak. El szeretnék ér-
ni, hogy a témához kapcsolódó
társaságokat, cégeket, valami-
lyen módon behívják, megjele-
nítsék. Még lehet a kiállításra
jelentkezni, több vállalkozóval
jelenleg is tárgyalásban vannak.
A megnyitóig még komoly
munka hárul a szervezõkre. Iga-
zából a kis szolgáltatók lehetné-
nek a vásár haszonélvezõi,
azonban nehezen lehet elérni
õket. 

Mitõl különbözik a kiállítás az
elõzõtõl? Hagyományosan meg-
rendezésre kerül a Környezetvé-
delmi Konferencia a rendezvény

elsõ napján. Élõ környezetünk
címmel, környezetvédelmi kávé-
házat üzemeltetnek, ahol minden
korosztály megjelenésére számí-
tanak. Plenáris elõadások, vitafó-
rumok, valamint informális be-
szélgetések színhelye lesz a lehe-
tõ legnagyobb nyitottsággal, mul-
timédiás- és internetes támogatás-
sal, ahová meghívják a civil szer-
vezeteket is. A látogatók mindhá-
rom napon ingyenesen tekinthetik
meg a Kanizsa Vásárt, mely októ-
ber 12-én 13 órakor nyitja meg
kapuit a nagyközönség elõtt. A
kiállítást 15 órakor Kovács Kál-
mán, a Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Minisztérium államtitkára
nyitja meg. 

B.E.

IInnggyyeenneesseenn lleesszz llááttooggaatthhaattóó aa KKaanniizzssaa VVáássáárr

TTöörreettlleenn MMáállttaaii-tteerrvveekk

A tavalyinál jóval nagyobb
érdeklõdés kísérte a Kulturális
Örökség Napjaihoz kapcsoló-
dó rendezvényeket városunk-
ban.

A programok középpontjában
idén a reformkor és a klassziciz-

mus építészete szerepelt. Az eu-
rópai identitástudatot és a kultu-
rális örökségeink megóvását erõ-
sítõ akció kanizsai állomásán a
Thúry György Múzeum, a Vízto-
rony, a felújított Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ, a Magyar
Plakát Ház, a Kiskastély, az Alsó-

városi templom és a Zsinagóga
nyitotta meg kapuit meghosszab-
bított nyitvatartási idõvel a több
száz látogató elõtt – mondta el
lapunknak Bali Vera, a Tourin-
form Iroda vezetõje. 

B.E.

CCssaallááddii nnaappkköözzii KKiisskkaanniizzssáánn

Siralmas képet mutat mostanság a kiskanizsai focipálya melletti ját-
szótér. A környék lakói hívták fel figyelmünket arra, hogy a futballpá-
lya átalakítása miatt ki kellett szedni a játszótér több elemét, padot,
hintát, védõkorlátokat, utóbbi most a járda közepén árválkodik. Az itt
élõk azt mondják, remélik, a focipálya építõi mihamarabb helyreállít-
ják a játszóteret, ami közösségi összefogással készült el.

HHaa eeggyysszzeerr rreenndd lleesszz......
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A Magyar Olvasástársaság
(Hunra) 2005-ben Benedek Elek
születésnapjához (1859. szep-
tember 30.) kötõdõen meghirdet-
te a Népmese Napja rendezvény-
sorozatot, melyet évente meg-
szervez. Ehhez csatlakozva a
Halis István Városi Könyvtárban
is ünnepelnek, programjaikon is-
kolás gyermekek olvasnak fel
meséket az óvodásoknak, ezzel

is bemutatva a leendõ iskolások-
nak, milyen jó lesz majd ha õk is
kiismerik magukat a betûk
rengetében. A III. Benedek Elek
Mesefelolvasó Nap három hely-
színen, a Halis István Városi
Könyvtárban, a Hevesi úti és a
Kiskanizsai fiókkönyvtárában
zajlott.

B.E.

Úgy tûnik, a nagykanizsai
Pintér István Surd-Kanizsa
dombháttal kapcsolatos tervei
egyik önkormányzatot sem lel-
kesítik annyira, hogy meg is va-
lósítsák azt. Az idõs ember
most egy könyvben mutatja be
a terület jeles, kuriózumnak
számító fáit. A könyvet elektro-
nikus formában a Halis István
Városi Könyvtár által mûköd-
tetett kistérségi honlapra, a
www.nagykar.hu-ra töltik fel.  

Mint arról korábban lapunk is
beszámolt, Pintér István azon fára-
dozik, hogy tizenhat zalai és so-
mogyi település közösen jelölje ki
és gondozza azokat a túraútvonala-
kat, amelyeket összefoglaló néven
Surd-Kanizsa Dombhátnak hívná-
nak. Az idõs bácsi három erdész-
nek, Metzl Kamillnak, Pagony
Károlynak, valamint Véghely Fe-
rencnek szeretne emléket állítani a
túraútvonalakkal, amelyek a térség
természeti értékeit mutatnák be.
Három turistautat szeretne kiala-
kíttatni: az egyik Surdtól Beleznán
és Õrtiloson át Zákányig, a másik

Liszótól Ágneslakon és Gágyon át
Csurgónagymartonig húzódna a
harmadik Nagykanizsától indulna,
s Magasdpuszta, Pogányszent-
péter, Szentpáli, a Sukorodi erdõ,
Iharosberény és Iharos természeti
értékeit mutatná be. Az útvonalak
kijelölése révén olyan látványossá-
gokat lehetne a széles nyilvános-
sággal megismertetni, mint az
iharosberényi park több mint öt-
méteres kerületû himalájai cédru-
sa, vagy a majdnem hétszáz centi-
méteres törzsû mammutfenyõ és
az Amur-menti parásfa, amelynek
magjait a legenda szerint Pagony
Károly fõerdész oroszországi hadi-
fogságából hozott haza a kabátjába
varrva. 

Az ötlet megvalósítására azon-
ban eddig még egyik önkormány-
zat sem mutatott túl sok hajlan-
dóságot. Pintér István most a tér-
ség jeles fáit összegyûjtötte egy
tanulmányba, köztük az elõbb
említett példányokat.

– Már tavaly megkezdtem a ka-
nizsai dombhát jeles fáinak
összegyûjtését – mondta a beteg-
sége miatt tolókocsiba kénysze-

rülõ idõs ember. – A túraútvonal
természeti értékeit több kötetben
foglaltam össze, a térség értékes
fáit bemutató tanulmányom e so-
rozat újabb eleme. Csak néhány
példát említek, a surdi szelídgesz-
tenyés egyik példányának 730
centiméter a körmérete, ám ha-
sonló „óriás” fák vannak
Somogybükkösdön. Találhatók
monumentális szilfák is, nem be-
szélve a zákányi egzótaerdõrõl.
Miklósfán pedig egy hatalmas ko-
csányos tölgy áll.

Pintér István könyve rengeteg
színes fotóval illusztrált, épp
ezért irdatlan pénzbe kerülne a
kiadása. Ám fontos, hogy a vidék
természeti értékeit megismerni
kívánók hozzáférjenek ehhez a
monumentális ismeretanyaghoz,
ezért Czupi Gyula, a Halis István
Városi Könyvtár igazgatója, a
Czupi Kiadó tulajdonosa sietett a
szerzõ segítségére: a tanulmányt
feltöltik az internetre, amely így
mindenki számára elérhetõvé lesz
a www.nagykar.hu honlapon. 

Horváth Attila

Kanizsa –  MMozaik2007. október 4. 11Kanizsa – VVárosháza 2007. október 4.6

Fo
tó

: B
ak

on
yi

 E
rz

sé
be

t

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a nagykanizsai
Okmányirodában 2007. október 3-án a közlekedésigazgatási sza-
kterületen az ügyfélfogadás szünetel.

Tisztelettel meghívom Nagykanizsa város idõs állampolgárait a 2007.
október 8-13-a között megrendezésre kerülõ "Idõsekért Nagykanizsán"
Ünnepi Hét rendezvényeire. 

Marton István, polgármester
Október 8. Hétfõ
Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ – Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9. 
14. 30 óra, Idõs amatõr mûvészek kiállítása. Megnyitja: Kustár Zsuzsanna

iparmûvész. Házigazda: Gerencsér Edit népmûvelõ.
15.00 óra, Az "Idõsekért Nagykanizsán" Ünnepi Hét rendezvénysorozat

megnyitója. Megnyitja: Cseresnyés Péter Nagykanizsa MJV alpolgármeste-
re. Házigazda: Koller Jutka Egyesített Szociális Intézmény igazgatója.

15.00 óra, Ünnepi mûsor: Nyugdíjas mûvészeti csoportok találkozója.
Rendezi: Mónai Zsuzsanna népmûvelõ.

16 00 óra, Állófogadás. Pohárköszöntõt mond: Takács János Nagykanizsa
MJV díszpolgára.

Október 9. Kedd
Honvéd Kaszinó – Nagykanizsa, Ady út 7.
9.00 óra, Egészségnap. A rendezvényt megnyitja: Szõlõsi Márta Piroska

képviselõ. Házigazda: Halmos Ildikó igazgató.
9.00 óra NTE MÁV Zrt. Sportcsarnok – Nagykanizsa, Ady út 68/a
Sportnap. A rendezvényt megnyitja: Balogh László OKSB elnöke. Házi-

gazda: Tarr Ernõ klubvezetõ.
15.00 óra, Halis István Városi Könyvtár – Nagykanizsa, Kálvin tér 4. 
Filmvetélkedõ. A rendezvényt megnyitja: Czupi Gyula igazgató. Házigaz-

da: Büki Pálné IT társelnök.
Október 10. Szerda
Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ – Nagykanizsa, Széchényi tér 5-9.
15.00 óra, Ünnepi hét zárása, díjak átadása. Zárszót mond, és a díjakat át-

adja: Cseresnyés Péter alpolgármester, országgyûlési képviselõ. Házigazda:
Szõlõsi Márta Piroska képviselõ.

15.45 óra Ajándékmûsor. "Dallamok szárnyán" musical és operett hang-
verseny Simon Veronika és Csontos Csaba elõadásában.

17.00 óra Idõsek bálja a Party duó közremûködésével. Házigazda:
Horváthné Polai Mária és Büki Pálné IT társelnökök.

Értesítjük a város idõs lakóit, hogy október 9-én, kedden 10 órától 12 óráig a
Családsegítõ Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tartunk. Hív-
juk mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget várnak. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa

IIddõõsseekkéérrtt NNaaggyykkaanniizzssáánn ÜÜnnnneeppii HHéétt

IIddõõssüüggyyii TTaannááccss ffooggaaddóóóórráájjaa

A 20/2001. (III. 9.) FVM. Rendelet 1.§ által módosított 41/1997. (V.28.) FM
rendelet Az Állategészségügyi Szabályzat 213.§-a, valamint a 81/2002. (IX. 4.)
FVM r. 8.§-a alapján, értesítem a tisztelt lakosokat, hogy 2007. október 5. és októ-
ber 14. napja közötti idõszakban a 3 hónaposnál idõsebb ebek kötelezõ, veszettség
elleni immunizálására kerül sor. A fenti idõszakban az oltást az alábbi idõpontok-
ban és helyszíneken végzik el a kijelölt állatorvosok. 

2007. október 05 (péntek): Nagykanizsa-Bajcsa városrész 6.30-9.00,
Nagykanizsa-Szt. Flórián tér 14.00 - 17.00. 

2007. október 06. (szombat): Szt. Flórián tér 8.00 - 12.00, Petõfi S. utcai víz-
torony 7.00 -  9.00, Thury Gy. tér Kispiac 9.10 - 10.40, Sánc József A. utca eleje
10.50 - 12.10, Ady út Bujóhíd 12.20 - 13.20.

2007. október 07. (vasárnap): Nagyrác utca 7.00 - 9.00, Bagola 7.00 - 8.50,
Kisfakos 9.00 - 10.30, Nagyfakos  10.40 - 11.10, Szentgyörgyvári hegy bejárata
11.20 - 12.00.

PÓTOLTÁSOK IDÕPONTJAI:
2007. október 13. (szombat): Miklósfa Kápolna tér 7.00 - 9.00
2007. október 14. (vasárnap): Petõfi S. utca víztorony 7.30 - 8.50, Thury Gy.

tér Kispiac 9.00 - 9.50, Sánc József A. utca eleje 10.00 - 11.00, Ady út Bujóhíd
11.10 - 12.00, Miklósfa Kápolna tér 8.00 - 8.30.

Felhívjuk a tisztelt lakosok figyelmét, hogy Nagykanizsa, Palin városrészben késõbbi
idõpontban kerül sor az oltásra, melyrõl a mostani módhoz hasonlóan szintén tájékoztatni
fogjuk az érintett kutyatulajdonosokat. Az oltás díja: bruttó 2.400 Ft. A háznál oltás díja:
bruttó 3.000 Ft. Kérjük az oltási könyveklet az oltásra elhozni. Az oltás idején, a veszett-
ség elleni oltásra jogosult állatorvosok rendelõjében is elvégeztethetõ a védõoltás beadása.

TTáájjéékkoozzttaattóó

A PÁLYÁZATI ALAP KIEGÉSZÍTÕ TÁMOGATÁS ZALA MEGYEI
TURISZTIKAI VONZERÕ- ÉS TERMÉKFEJLESZTÉSÉHEZ 2007-2008.

ÉVBEN

A Zala Megyei Közgyûlés a 107/2007. (IX.14.) KH sz. határozatával pályáza-
tot hirdet Zala megyében megvalósuló turisztikai beruházásokra benyújtott Euró-
pai Uniós, illetve hazai pályázatok önerejének kiegészítéséhez vissza nem téríten-
dõ támogatás elnyerésére.

A pályázat célja: A Zala Megyei Közgyûlés azt a célkitûzést fogalmazta meg,
hogy középtávon megvalósítható egy olyan Zala megyei desztináció-menedzs-
ment rendszer, amely európai értelemben véve képes lesz megteremteni, illetve a
hazai és a nemzetközi piacon értékesíteni Zala megyét, mint megyei turisztikai
desztinációt, illetve a hazai és a nemzetközi köztudatban megteremteni és fenntar-
tani a "ZALA" márkanevet.Ezen belül kiemelt cél a turisztikai vonzerõ- és ter-
mékfejlesztés, ami a megyében fellelhetõ, a vállalkozói szektor által nem finanszí-
rozott turisztikai vonzerõk és termékek fejlesztését jelenti.

A támogatás célja: A megyében megvalósuló turisztikai beruházásokra benyúj-
tott Európai Uniós, illetve hazai pályázatok önerejének támogatása az alábbi terü-
leteken: komplex turisztikai kínálat kialakítása; a turisztikai termékek fejlesztése
(pl. látogató-központok, kerékpárutak, fogadó-állomások, turistautak és tanösvé-
nyek kiépítése); a szolgáltatások színvonalának emelése; a kulturális örökség érté-
keinek megóvását szolgáló turisztikai célú fejlesztések.

A pályázók köre: A támogatásra a többcélú kistérségi társulások, illetve telepü-
lési önkormányzatok jogosultak.

A támogatás mértéke: A támogatási keret összege az egész megyét tekintve 120
millió Ft. A támogatás aránya nem haladhatja meg az Európai Uniós, illetve hazai
pályázati kiírásban szereplõ önerõ mértékének az 50 %-át. Támogatás azokhoz a
települési, (kis)térségi projektekhez nyújtható, amelyeknél a fejlesztési költség
összege legalább 30 millió Ft.

A pályázatok benyújtása: A pályázatokat – a pályázati felhíváshoz mellékelt
"Pályázati adatlap"-on – Zala Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezeté-
hez kell 2008. december 31-ig benyújtani. 

A pályázati felhívás elérhetõ, illetve a pályázati egységcsomag letölthetõ a Zala
Megyei Területfejlesztési Tanács  www.zmtt.zala.hu honlapján. 

A pályázó a pályázattal kapcsolatos kérdéseire a Zala Megyei Területfejlesztési
Tanács munkaszervezeténél kaphat információt (8900 Zalaegerszeg, Petõfi u. 24.
Telefon: 92/597-580).

PÁLYÁZAT ZALA TURISZTIKAI EGYÜTTMÛKÖDÉSI RENDSZERE
KIÉPÜLÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA 2007-2010. évben

A Zala Megyei Közgyûlés a 108/2007. (IX.14.) KH sz. határozatával pályáza-
tot hirdet Zala turisztikai együttmûködési rendszere kiépülésének támogatására a
2007-2010 évben.

A pályázat célja: A Zala Megyei Közgyûlés azt a célkitûzést fogalmazta meg,
hogy középtávon megvalósítható egy olyan Zala megyei turisztikai desztináció-
menedzsment (TDM) rendszer, amely európai értelemben véve képes lesz megte-
remteni, illetve a hazai és a nemzetközi piacon értékesíteni Zala megyét, mint me-
gyei turisztikai desztinációt, illetve a hazai és a nemzetközi köztudatban megte-
remteni és fenntartani a "ZALA" márkanevet. A támogatás célja a Zala megyében
létrejövõ TDM szervezetek (turisztikai egyesületek, szövetségek, Kht-k) támoga-
tása: az általuk mûködtetett kompetencia központok – menedzsment központok
(Tourinform irodák) – üzemeltetési nehézségeinek segítése és infrastrukturális fel-
tételeinek javítása a kezdeti idõszakban; települési és térségi marketing-feladatok
ellátása, kivéve a vásári megjelenések költségeit; valamint tevékenységük megis-
mertetése az adott település/térség turizmusban érdekelt vállalkozóival, önkor-
mányzataival, civil szervezeteivel és lakosságával; bevonásuk az egyesület / szö-
vetség munkájába, tagságába.

A pályázók köre: A támogatásra a pályázati felhívás feltételeinek megfelelõ te-
lepülési és térségi TDM szervezetek (turisztikai egyesületek, szövetségek, Kht-k)
jogosultak.

Támogatási forrás nagysága: A támogatási keret összege a 2007-2010. közötti
idõszakban: 2007-2008. évben 12.000.000 Ft, 2009. évben 13.000.000 Ft, 2010.
évben 13.000.000 Ft

A pályázatok benyújtásának módja: Érvényesen pályázni a pályázati adatlap és
a mellékletek kitöltésével lehet, melyek átvehetõk illetve igényelhetõk megcím-
zett, felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Közgyûlés Hivatalában (8900
Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.), vagy letölthetõk a Zala Megyei Önkormányzat
honlapjáról: www.zalamegye.hu. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Detrich Balázs idegenforgalmi
ügyintézõ Zala Megyei Közgyûlés Hivatala, Telefon: 92/500-758

A pályázatok beküldési határideje: A pályázatokat a rendszer mûködésének se-
gítése céljaira minden évben egy alkalommal, legkésõbb november 20-ig – a
2007-2008. évek tekintetében ugyancsak egy alkalommal, legkésõbb 2008. szep-
tember 1-ig – lehet benyújtani.

AA ZZaallaa MMeeggyyeeii KKöözzggyyûûllééss ppáállyyáázzaattaaii

A VI. Országos Sporttörténeti Ve-
télkedõt az MTK székházában ren-
dezték a fõvárosban, ahol a kani-
zsai, illetve megyei színeket is ered-
ményesen képviselték az olimpiák
mindentudói. A hagyományoknak
megfelelõen a rendezõk között volt
a kanizsai székhelyû Európai Sport
Hagyományõrzõ Egyesület és a Dr.
Mezõ Ferenc Olimpiai Baráti Kör
is. Idén a témakörök a Nyári Olim-
piai Játékok 1896-2004 közötti tör-
ténetét, valamint az atlétika és a
labdarúgás hazai, valamint nemzet-
közi eredményeit ölelték fel. A ve-
télkedõn részt vett Növényi Norbert
birkózó olimpiai bajnok és Wich-
mann Tamás kilencszeres világbaj-
nok kenus is. Egyéniben országos
harmadik helyet szerzett a kanizsai
Kis János holtverseny után, míg
csapatban Zala megye (Kis János,
Gyuk György, Vásárhelyi Tamás,
Farkas Valter, Etler Márton) a má-
sodik helyen zárt.

P.L.

Az Idõsek Filmklubja II. félévi
programja október 1-jén indult Mó-
ricz Zsigmond, Rokonok címû re-
gényébõl készült film vetítésével.
Az „Idõsekért Nagykanizsán Ünne-
pi Hét” szervezõbizottsága ez év-
ben is megrendezi hagyományos
Filmvetélkedõjét, melyre bárki je-
lentkezhet, aki megtekintette a fil-
met. A vetélkedõ idõpontja: október
9., 15 óra. Helyszíne: Halis István
Városi Könyvtár. A jutalmakat az
ünnepi hét záróünnepségén, októ-
ber 10-én 15 órakor adják át a
HSMK-ban. Minden csapat elisme-
rõ oklevelet kap, az elsõ három he-
lyezett csapat pedig tárgyjutalom-
ban részesül.  A filmklub következõ
programjai: Október 15. Asterix és
Obelix: a Kleopátra-küldetés. Fran-
cia vígjáték. Október 29. Szabad-
ság, szerelem. Magyar film. No-
vember 12. Szállnak a darvak.
Orosz film. November 26. A Para-
dicsom… Francia film. December
10. …és a Pokol. Az elõzõ film
folytatása. Január 14. A királynõ.
Angol életrajzi film II. Erzsébet ki-
rálynõrõl. A filmvetítések ideje és
helye: hétfõi napokon 14.30 órakor
a Halis István Városi Könyvtárban.

B.E.

RReennddeezzõõkkéénntt 
mmáássooddiikk 
ééss hhaarrmmaaddiikk hheellyy

IIddõõsseekk ffiillmmkklluubbjjaa
ééss ffiillmmvveettééllkkeeddõõjjee

NNeettrree kkeerrüüllnneekk aa rriittkkaassáággookk

IIIIII.. BBeenneeddeekk EElleekk 
MMeesseeffeelloollvvaassóó NNaapp 

A pákozdi csata 159. évfor-
dulója alkalmából mûsoros ün-
nepi megemlékezést tartott a
Fegyveres Erõk, Nyugállomá-
nyúak Klubja a Honvéd Kaszi-
nó Tükörtermében.

A 1848-49-es forradalom és
szabadságharc jelentõs ütköze-
tében a Velencei-tótól északra, a
Pákozd-Sukoró-Pátka háromszög-
ben Móga altábornagy seregei ve-
reséget mértek a Jellasics horvát
bán által vezetett hadra. Szeptem-
ber 29. a honvéd, a honvédség, a
honvédséggel kapcsolatos ismere-
teinknek alappillére. Az akkori
csata emlékét példaértékûnek te-
kintjük, és ünnepélyessé tesszük
állománygyûléseinken – mondta
Poprádi Zoltán, elnök. Az a hõsi-
esség, amellyel a maroknyi sereg
szembeszállt a túlerõvel, és aho-
gyan harcoltak a hazáért, a sza-
badságért ma is fõhajtást érdemel.

B.E.

PPáákkoozzddrraa
eemmlléékkeezztteekk
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Bevállalja? A kérdést Nagy-
kanizsán, a HSMK színházter-
mében is feltette a közismert
pszichiáter, dr. Csernus Imre,
aki többek között az önbizalom-
ról, a gyávaságról, a félelmeink-
rõl és a boldogságról beszélt. 

Az önbizalom ma Magyaror-
szágon hiánycikknek számít –
mondta. Külföldi ismerõsei
egyetértenek abban, ha eljönnek
Magyarországra, rengeteg búval
bélelt embert látnak. Nem értik,
miért van ez így, miközben intel-
ligencia terén nem kell a szom-
szédba mennünk. Képezzük ma-
gunkat, mégis valami hiányzik.
Mitõl lesz önbizalmunk? – tette
fel a kérdést. Véleménye szerint
az apróbb sikerek kis megméret-
tetésbõl adódnak. Kis megméret-
tetés, kis befektetendõ energia,
kis sikerélmény, kis önbizalom –
fogalmazott egy válasz kapcsán,
majd megmagyarázta, hogyan be-
folyásolja a gyávaság az önbizal-
mat.  Kétféleképpen tudja az em-
ber kihúzni magát. Ebbõl lehet
látni, hogy van-e önbizalma,
vagy nincs. Az egyik, amikor va-
laki csak az izmait fejleszti, de fi-
gyeljék meg, fejlett izomzattal
rendelkezõ ember is sokszor jár

görnyedten. Ez azt jelenti, igazá-
ból nem bízik magában. A másik
csak akkor lehetséges, ha valaki-
ben a démonok és az angyalok
békében vannak. Addig nem. A
gyávaság és az önbizalom össze-
férhetetlen dolog. Megszûnik az
erõ, és csak vegetálunk. A gyáva
embernek van pár ismerõs szava-
járása. Az egyik ilyen a kicsit,
ami valójában azt jelenti, hogy
nagyon. 

Ki gyõz? – tette fel tovább a
kérdést. Ön, vagy a félelmei? 

A pasik, amikor az érzéseik ki-
mondására kerülne sor, megijed-
nek. Ugyanakkor mind a férfi,
mind a nõ, boldog szeretne lenni.
Mindannyian szeretnénk boldo-
gok lenni. 

B.E.

Kanizsa – VVárosháza 2007. október 4. 7Kanizsa – MMozaik 2007. október 4.10

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

Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Min-
denki Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.

Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sán-
dor Általános Iskolában.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a jegyzõi
munkakör betöltésére

A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény, valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján kerül sor.  A kinevezés teljes munkaidõben, határozatlan idõre
szól, hat hónap próbaidõ kikötésével. A kinevezés és az illetmény megállapítá-
sa a Ktv. szerint történik. A munkakör 2008. január 1. naptól tölthetõ be.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,  igazgatás-
szervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot, iskolai vég-
zettséget igazoló okiratok másolatát (eredeti példányokat a pályázó a szemé-
lyes kapcsolatfelvételkor köteles bemutatni), három hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítványt, a szakmai gyakorlat hivatalos igazolását, a pályázó-
nak a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit.

A pályázatokat Marton István polgármesternek címezve (Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) kell benyújtani. A pályázatok beérkezésének határideje: 2007. október 31.
12.00 óra. A pályáztató a döntést megelõzõen – külsõs szakértõ közremûkö-
désével – vezetõi képességfelmérést szervez, amelyen a pályázók részvétele
önkéntes. A beérkezett érvényes pályázatokat az Ügyrendi, Jogi és Közrendi
Bizottság a pályázók meghallgatása után véleményezi, és a polgármester ter-
jeszti a közgyûlés elé.  A pályázatok elbírálásának határideje a beérkezési ha-
táridõ lejártát követõ elsõ közgyûlés.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-701
vagy 500-705 telefonszámon. 

A Nagykanizsa Régió Ipari Park és Logisztikai Központban 15 darab iro-
da kerül bérleti szerzõdés keretein belül hasznosításra. A 2005. évben telje-
sen felújított, részben klimatizált irodahelyiségek a volt Gábor Áron laktanya
parancsnoki épületében – 649/55. hrsz. – találhatók. A helyiségekben telefon,
internetes hozzáférés biztosított. Bérleti díj 1.300 Ft/m2+ áfa/hó + rezsi.

Érdeklõdni Nagykanizsa Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft (Nk.
Garay u. 21.) és a 93/310-256 telefonszámon lehet.

Értesítjük Tisztelt Betegeinket, hogy a XVII. számú Felnõtt Háziorvosi
Szolgálat DR. BACHER ILONA háziorvos 2007. október 1-jétõl új helyen,
az Erzsébet tér 8/2. szám alatti orvosi rendelõben folytatja a betegellátást.

A rendelési idõ és a telefonszám változatlan.
Értesítjük Tisztelt Lakosságot, hogy a XIV. számú Felnõtt Háziorvosi

Szolgálat DR. BEZNICZA ERNESZTINA háziorvos 2007. október 1-jétõl a
Rózsa u. 6. szám alatti orvosi rendelõben folytatja a betegellátást.

A rendelési idõ változatlan. Új telefonszám: 93/333-614

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal
együttmûködve a 2008. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára.

Pályázhatnak:

"A" típusú pályázat esetén: Az ösztöndíjban kizárólag olyan, nappali tagozaton
tanulmányokat folytató felsõoktatási hallgatók részesülhetnek, akik állami felsõok-
tatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti
megállapodás alapján nem állami felsõoktatási intézményben folyó nappali tagoza-
tos, államilag finanszírozott elsõ alapképzésben, elsõ kiegészítõ alapképzésben, el-
sõ szakirányú továbbképzésben, valamint elsõ akkreditált iskolai rendszerû felsõfo-
kú szakképzésben vesznek részt.

"B" típusú pályázat esetén: Az ösztöndíjban kizárólag olyan (az adott tanév-
ben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolás, illetve felsõfokú diplomával nem
rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fia-
talok részesülhetnek, akik az adott tanévtõl kezdõdõen állami felsõoktatási intéz-
ményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapo-
dás alapján nem állami felsõoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, álla-
milag finanszírozott elsõ alapképzésben, elsõ kiegészítõ alapképzésben, elsõ szak-
irányú továbbképzésben, valamint elsõ akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú
szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik 2008-ban elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe
és tanulmányaikat 2008/2009. tanévben ténylegesen megkezdik.

A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben résztvevõ
tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. A 51/2007. (III.26.) Kor-
mányrendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatás-
ban a rendvédelmi és katonai felsõoktatási intézmények hallgatói. PhD képzésben
résztvevõk nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek. Külföldi intézmény-
nyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíj idõtartama: 
"A" típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi félév

(2007/2008. tanév második, illetve a 2008/2009. tanév elsõ féléve). Folyósításá-
nak kezdete: 2008. február.

"B" típusú pályázat esetén: 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi
félév. Folyósításának kezdete a 2008/2009. tanév elsõ féléve.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pá-
lyázó beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a felsõoktatási intézmény-
nek. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó
tanulmányi eredményétõl függetlenül történik. A pályázat elbírálása szempontjá-
ból szociálisan rászorult az a pályázó, akinek családjában az együtt lakó család-
tagok egy fõre jutó nettó átlagjövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 150 %-át (azaz 40700 forintot). 

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztályán írásban, a
hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon és kötelezõ mellékletein, a pályázó által
aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje 2008. október 31.
A pályázat eredménye nyilvános: a pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul

a pályázat eredményének, illetõleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott szemé-
lyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történõ nyilvá-
nosságra hozatalához. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a
felsõoktatási intézmény tanulmányi jogviszonyáról a Felsõoktatási Pályázatok Iro-
dájának, illetve az önkormányzat(ok)nak tájékoztatást nyújtson.A települési ön-
kormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat. 

A települési önkormányzat az általa támogatásban részesített ösztöndíjasok lis-
táit 2007. december 10-ig az önkormányzat hirdetõtábláján és a helyben szokásos
egyéb módon hozza nyilvánosságra.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bõvebb felvilá-

gosítás kapható Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Mûvelõ-
dési és Sportosztályán (Erzsébet tér 7. II. emelet 9. ajtó)

PPáállyyáázzaatt jjeeggyyzzõõii mmuunnkkaakköörrrree

BBéérrlleetteekk aazz IIppaarrii PPaarrkkbbaann

BBuurrssaa HHuunnggaarriiccaa

Tisztelettel meghívom Önt és kedves családját 
2007. október 5-én az 1848/49. évi Forradalom és Szabadságharc 

hõsi halottainak tiszteletére rendezendõ megemlékezésekre.
Marton István

PROGRAM:

Aradi udvar
9.45 Térzene 10.00 Himnusz. Ünnepi beszédet mond: Cseresnyés Péter al-

polgármester. Ünnepi mûsor – szerepelnek: a Hevesi Sándor Általános Iskola
diákjai. Koszorúzás. Szózat. (Kérjük, hogy koszorúzási szándékukat a Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központban szíveskedjenek elõzetesen jelezni (310-465))

Székely kert
14.00 A székely negyvenkilencesek emlékére fenyõfák ültetése. Közre-

mûködnek: a Hevesi Sándor Általános Iskola diákjai. Beszédet mond: Cse-
resnyés Péter alpolgármester. A menet a Hevesi Sándor Általános Iskola
elõl indul 14.00 órakor a Polgári Kanizsáért Alapítvány szervezésében.

Thúry György Múzeum kiállítóterme
17.00 Batthyány emlékkiállítás megnyitása. A kiállítást megnyitja: Mol-

nár András a Zala Megyei Levéltár igazgatója.

Több mint egy évtizede októ-
berben tartják az Országos
Könyvtári Napokat. 

Az október 2-12-ig zajló ren-
dezvényeken a könyvtári tevé-
kenységre hívják fel országszerte
a figyelmet – hangsúlyozta Czupi
Gyula igazgató a kanizsai progra-
mokat ismertetõ sajtótájékoztató-
ján. Az elmúlt esztendõtõl a ren-
dezvény a Könyvtárak összefo-
gása a társadalomért nevet viseli.
A Halis István Városi Könyvtár
Összefogás a társadalomért, ösz-
szefogás a kistérség lakóiért cím-
mel két programot hirdetett meg.
A programmal az a céljuk, hogy
váljon Nagykanizsán és kistérsé-
gében az iskolai számítástechni-
kai oktatás részévé a helyi tartal-
mak lelõhelyének, a www.nagy-
kar.hu-nak a használata. 

A felújítás alatt lévõ Rozgonyi
iskola számítástechnikai óráit a
könyvtárban tartják. Ezek az órák a
könyvtárhasználatról és a nagykar-
on való keresésrõl szólnak. 

A másik program a Kistérségi
könyvtári Kaláka a magánfényké-
pek közösségi használatára azzal a
céllal, hogy a csatlakozó könyvtá-
rak segítségével a településrõl, a
településen készült magán fotókat
digitálisan közzétegyék a telepü-
lés www.nagykar.hu-n található
honlapvariációján. 

Az október 7-ei program egy
újabb kísérlete az intézménynek.
Könyves Vasárnapra hívják
aznap 14-17 óra között a városla-
kókat a Halis István Városi
Könyvtárba, ahol Oktatóshow,
Markó Krisztina Kanizsa várát
ábrázoló makettjének avatása, a
könyvtár hangoskönyveinek be-
mutatója, Akadálymentesen gu-
ruló séta kerekesszékkel és baba-
kocsival, Babashow, Könyves
kóstoló és Nagykarshow várja az
olvasókat. A könyves kóstolón
nemcsak a könyvtár szakács-
könyveit, hanem a könyvtárosok
kedvenc ételeit is bemutatják. A
program egész ideje alatt a
könyvtár minden szolgáltatása
mûködik. Aki eddig még nem
iratkozott be, ezen a napon in-
gyenesen megteheti.  

B.E.

KKöönnyyvveess
VVaassáárrnnaapp Immár huszadik alkalom-

mal rendezték meg a sakkozók
Batthyány-Tungsram Kanizsa
Kupát, melyen a sportág or-
szágos utánpótlása képviselte
magát közel kétszáz indulóval,
köztük az Aquaprofit NTSK
ifjú versenyzõivel.

A legszebb kanizsai sikereket a
nemzetközi, ifjúságiak mezõnyé-
ben Kobán Bálint (Batthyány) ér-
te el, aki harmadik lett. A Zala

megyei bajnokság keretein belül
az ifjúsági lány kategóriában elsõ
lett Csonka Anna (Kõrösi), máso-
dik Gelencsér Fanni (Kõrösi),
míg harmadik Hetési Bianka (He-
vesi), de a fiúknál is szép sikernek
örülhetett a második Kobán Bá-
lint és a harmadik Nyizsnyik Ben-
ce (Batthyány). Serdülõknél Mol-
nár Flóra (Kõrösi) szerzett har-
madik helyet a lányok mezõnyé-
ben, a fiúknál pedig elsõ Zsirai
Péter (Batthyány), harmadik pe-

dig Ragats Bertalan (Hevesi) lett.
A kölyök korcsoportban a lányok-
nál taroltak a kõrösisek: 1. Perger
Kitti, 2. Fazekas Flóra, 3. Sala-
mon Sára, míg a fiúknál három
különbözõ iskolából söpörték be
az elsõ három helyet: 1. Huszár
Máté (Hevesi), 2. Sajni Mátyás
(Piarista), 3. Targuba Dávid (Zrí-
nyi). A junioroknál Ladányi Zsolt
(Batthyány) harmadik lett.

P.L.
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk veszélyes
hulladék-gyûjtési akciót szervez az alábbi idõpontokban és
helyszíneken:

Október 12.
13.30-13.40 Kisfakos buszmegálló, 13.50-14.00 Bagola buszfor-

duló, 14.15-14.40 Sánc posta elõtti buszmegálló, 14.55-15.30
Katonarét Táncsics tér, 15.40-16.20 Hevesi u. ABC, 16.30-17.00
Zemplén u. ABC mögött, 17.10-17.40 Rózsa u. kispiac, 17.50-18.00
Kazinczy u., 18.15-18.30 Alsótemplom elõtti parkoló.

Október 13.
8.00-9.00 Palin Szálfa u., 9.10-10.00 Napraforgó tér, 10.15-10.45

Petõfi u. - Honvéd u. sarok, 11.15-12.05 Kiskanizsa Templom tér,
12.15-12.25 Március 15-e tér, 12.40-12.50 Bajcsa Polgármesteri
Hivatal, 13.05-13.25 Nagyrác utcai (volt) Iskola, 13.45-14.35
HSMK parkoló, 14.45-15.15 Miklósfa ABC, 15.25-15.55 Olaj ABC

Via Kanizsa Városüzemeltetõ Kht. 

Veszélyes hhulladékgyûjtés

Idõsek Napja Kiskanizsán. A
Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Ház október 13-án 18 órakor ren-
dezi meg az Idõsek Hete kiskani-
zsai rendezvényét. A vacsorával
egybekötött, zenés kulturális es-
ten elõzetes bejelentkezéssel lehet
csak részt venni, ezért a szerve-
zõk kérik a kiskanizsai idõseket,
hogy legkésõbb október 10-én
szerdán 16 óráig a 319-202-es te-
lefonszámon jelezzék részvételi
szándékukat!

Filmvetítés és kirándulás. A
nyári élményeket, a tengerparti
nyaralás emlékeit idézték fel ki-
vetített képeken a Honvéd Kaszi-
nó Hölgyklubjának tagjai az
intézményben.

A hétvégén õszi kirándulást
szerveznek a hölgyek. Október 5-
én pénteken, szalonnasütéssel
egybekötött, egész napos baráti
találkozóra hívják a pártoló tago-
kat is a Miklósfai Parkerdõbe. 
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A Kanizsai Dorottya Kórház
törvényi kötelezettségének tett
eleget, amikor súlyponti kórház-
ként kialakította a Sürgõsségi Be-
tegellátó Osztályt. Minderre saját

forrásaiból tizenhárommillió fo-
rintot csoportosított át, továbbá
segített az önkormányzat, s ter-
mészetesen pályázati forrásokat
is bevontak a fejlesztésbe.   

– A Kanizsai Dorottya Kórház
új részlege nemcsak az intézmény
ellátási területén élõ százhárom-
ezer ember számára jelent bizton-
ságot, hanem azoknak is, akik
csak átutazóban járnak térsé-
günkben. A sürgõsségi osztály
ugyanis a nap huszonnégy órájá-
ban folyamatos ellátást biztosít –
mondta köszöntõjében Dr. Kovács
József, a kórház fõigazgatója. – A
betegek számára könnyebbséget
is jelent az SBO, hiszen egy egy-
pontos rendszeren keresztül kerül-
hetnek be, gyors, azonnali ellátást
kaphatnak, a szükséges beavatko-

zásokat rövid idõn belül elvégez-
hetõk. S hogy mit jelent a kórház
számára? Egy újabb minõségi
elõrelépést, rangot, kiemeli a
nagykanizsai kórházat az átlagos
városi intézmények közül – mond-
ta a kórház fõigazgatója, aki azt is
megjegyezte: az új részleg kicsit
talán tehermentesíti a szakrende-
léseket. 

Az új osztály négyszázötven
négyzetméteren, három hónap
alatt, több mint tizennégymillió
forintos beruházással készült
el, az önkormányzati támogatás
révén helikopter-leszálló pályát
is kialakítottak a Határõrség
közeli ingatlanán. Aki tudott,
segített, bár üröm az örömben,
hogy az SBO szerinti finanszí-
rozás még nem megoldott,
ugyanis a szükséges bürokráci-
án még nem jutott át a kanizsai
osztály ügye.

Marton István polgármester
ugyancsak azt hangsúlyozta, hogy

a beruházás révén még magasabb
szintre fejlõdhet a város és a vá-
roskörnyék ellátásának nívója. 

Dr. Rapi Katalin szintén úgy
vélekedett, hogy a kórház munká-
ja az SBO által még hatéko-
nyabb, szervezettebb lesz, miáltal
a betegellátás minõsége is javul.

Horváth Attila  
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SSzzeerrvveezzeetttteebbbbeenn,, mmaaggaassaabbbb sszzíínnvvoonnaalloonn
Átadták a Kanizsai Dorottya Kórház Sürgõsségi Betegellátó Osz-

tályát, ahol öt ágyon huszonhat dolgozó látja el a sürgõs, akut ese-
teket. Az ünnepélyes avatáson részt vett dr. Rapi Katalin, az Egész-
ségügyi Minisztérium szakállamtitkára is. 

A legutóbbi közmeghallgatá-
son tárta a képviselõk elé egy
társasház problémáját Hegedûs
Csaba. A Dózsa György utca
115-höz ugyanis nem készült
parkoló.

– 2004-ben, amikor ideköltöztünk,
nem tudtam, hogy a házunkhoz nem
készült parkoló – mondja Hegedûs
Csaba. – Annál is inkább, mert az el-
sõ ütemben megépült lépcsõházak
elõtt – amelyek a Dózsa utcával pár-
huzamosak – van parkoló, de ké-
sõbb kiderült: azt bizony mi nem
használhatjuk. Itt hátul aztán nekünk
is készült egy kicsi, ideiglenes kocsi-
beálló, de csak kaviccsal van leterít-
ve, azt is mi hozattuk ide, s a terüle-
tet is a lakók tartják rendben. A
szomszédban még építkeznek, s ha
befejezik, akkor itt mellettünk hama-
rosan megépül egy összekötõ út,
aminek pont a nyomvonalába esik a
parkolónk. Ha ez valóban így törté-
nik, akkor itt maradunk parkolóhely
nélkül – mondja Hegedûs Csaba. 

A Németországban dolgozó
férfi azt mondja, a társasház kö-
zösségének kérését tolmácsolja,
amikor azt kéri, hogy hadd kap-
janak a ház melletti önkormány-
zati területen egy parkolót, hogy
véglegesen megoldódjon a prob-
lémájuk.

Úgy tudjuk, a hivatal illetéke-
sei megvizsgálják a kérés teljesí-
tésének lehetõségeit, és várhatóan
hamarosan választ adnak a Dózsa
György utca 115. lakóinak kéré-
sére. 

H.A.

AA hháázz,, aammeellyy ppaarrkkoollóó nnééllkküüll mmaarraaddtt

Mint Nagykanizsa kultúrapár-
toló lakosságát szimbolizáló ze-
neszeretõ polgár tisztelettel és
szeretettel köszöntöm a Zene Vi-
lágnapja alkalmából rendezett
ünnepi koncertünk minden részt-
vevõjét; és különösen díszvendé-
günket, Szõnyi Erzsébet Kos-
suth-díjas zeneszerzõt, énekta-
nárt, karnagyot!

Tegnap maratont futottam, s
közben hallgattam a belsõ han-
got, ha úgy tetszik, a szférák ze-
néjét: s zakatolt bennem egy
dalszöveg: „A zene az kell, mert
nem adjuk fel, egy ritmus vagy
jel, csak ne vesszünk most el, a
zene az kell, mert körülölel, ha
van elég szív, a dal az csak így
lesz szép!” Számomra most  ez
volt az egyik legfõbb zene-vi-
lágnapi üzenet. 

Igen, tudom: Jehudi Menuhin
világhírû hegedûmûvész kezde-
ményezésére és javaslatára az
UNESCO október elsejét a Ze-
ne Világnapjának nyilvánította.
Mindez 1975-ben történt, azóta
a világ minden pontján ezen a
napon különös figyelmet szen-
telnek ennek a csodának, amit
zenének hívnak. A Föld Napján
és a Madarak és fák napján kí-

vül számomra ez a legértéke-
sebb világnap, mert az ember-
nek üdvözítõ zenéje van. Tud-
juk ezt már az ótestamentumból
is, Jób könyvébõl, ahol maga az
Úr szól hozzánk, aki az eget és
a földi embert az énekben egye-
síti. 

Életünket bizony keresztül-
kasul szövi a zene, a bölcsõtõl
a sírig (vagy még azon túl is).
A zene, az ember legõsibb kife-
jezési formája, amely még a
nyelvnél is õsibb. A tizenötödik
században azt mondták: „Zene:
a menny rezonanciája, angyal-
hang, madárének, az Éden gyö-
nyörûsége, az Egyház orgánu-
ma, szomorú szívek épülése,
néha ördögi csodaszer.” Bizo-
nyos, hogy semmi mással nem
pótolható lelki táplálék! Kodály
Zoltán azt mondja: „A zene
nem magánosok kedvtelése, ha-
nem lelki erõforrás, amelyet
minden mûvelt nemzet igyek-
szik közkinccsé tenni.” Thomas
Mann a „legmorálisabb mûvé-
szetet” látta a zenében, és ez az
igazság igazán nagy feladatokat
ró ránk!

Tehát a zene, a muzsika több,
mint mûvészeti ág, mint zenei

hangok alkotó megformálása. A
görög mitológia szerint is, a ze-
ne isteni ajándék, amelyet az
ember Apollóntól és a múzsák-
tól kapott. Euterpé: az örömöt
nyújtó zene istennõje; és testvé-
rek a múzsák, ha szól az énekek
éneke vagy a zene szava, de
még a beszéd, a szó, a nyelv is
zene… Sõt még a siketeknek is
van zenei élménye. Mindezek-
rõl szól a zene története, de még
jobb, ha a zene szava helyett azt
mondjuk: hallgasd a zenét…!
Mert mire jó a zene?!: szemé-
lyiségfejlesztõ, közösségfejlesz-
tõ, értékteremtõ, de leginkább
az igényesség eszköze az igény-
telenség ellen sokszor igényte-
len korunkban – legalábbis a jó
zene…

Különösen büszkék lehetünk
a magyarság népzenéjére! Gyak-
ran idézzük, de tudjuk-e, hogy a
Magyar Zenetudományi Intézet
regisztrálta a kétszázezer ma-
gyar népdalt, amelybõl százezer
már megjelent nyomtatásban is.
(Például a nyolcvan milliós Né-
metországban összesen hatezer
népdalt tudtak összegyûjteni.) A
Kodály-évben (születésének
százhuszonötödik, halálának 40.
évfordulóján) ez különösen fel-
emlegetendõ! Az, hogy a zene
az emberi lélek legmélyérõl fa-

kad. Bár a Kodály Zoltán által
oly magas színvonalúra emelt
hazai ének-zene oktatás minden
eddiginél mélyebbre került, a
heti egy ének órával már meg
sem közelítjük a nagy zeneszer-
zõ egykori álmát, hogy „a zene
mindenkié”. A zene fizika és
matematika is, matematika-fizi-
ka szakos tanárként szívesen
idézném például a pütha-
goreusok harmóniatanát. De én
most inkább csak egy szám-
misztikát hadd emlegessek: ne-
künk magyaroknak azért is ked-
ves lehet október elseje, mint a
Zene Világnapja, mert ezen a
napon született Bárdos Lajos is
1899-ben! (Kedvenc nyári lak-
helye, Balatonmáriafürdõ nem is
esik olyan messze tõlünk…)

Büszkék lehetünk arra is Ko-
dály és Bárdos kapcsán, hogy a
Zene Világnapján Nagykani-
zsán üdvözölhetjük Kodály
Zoltán és Bárdos Lajos (és
Weiner Leó…) egyik neves ta-
nítványát: Szõnyi Erzsébetet,
aki zeneszerzõ és zenepedagó-
gus. A Zenemûvészeti Fõisko-
lán végzett, volt gimnáziumi
énektanár is, majd egyetemi ta-
nár. Világszerte tartott elõadá-
sokat a magyar zenei nevelés-
rõl, a Kodály-módszer lényegé-
rõl. Komponált operákat, orató-

riumokat, kantátákat, zenekari
mûveket, kamaramûveket, kó-
rusmûveket. A Magyar Mûvé-
szeti Akadémia tagja, Kossuth-
díjas. Büszkék lehetünk rá,
hogy a Medgyaszay Ház avató-
jára írt Béke címû, kórusra és
kamarazenekarra írt darabja itt
is elhangzik a Kiskastélyban a
Szivárvány Énekegyüttes és a
Farkas Ferenc Zene- és Arany-
metszés Mûvészeti Iskola hiva-
tástudatos zenetanárai közre-
mûködésével. 

Nagykanizsa Mûvészeti Tér-
képén a zene különösen erõs,
büszkék lehetünk Kanizsa kul-
túrtörténetébõl sok zenedére és
zenész közösségre…! A mosta-
niakra is büszkék vagyunk! Re-
mélem, az igényes zene maga-
skultúrás jelenléte még jellem-
zõbb lesz Nagykanizsa jövõbeni
közösségi tereiben. De egyéni
életünkben is, Bárdos Lajossal
vallva: „A zene gazdagítja a ke-
délyt, nemesíti az ízlést, fogéko-
nyabbá tesz más szépségek
iránt.”„Az élet rövid, a zene
örök!”

(Elhangzott 2007. október 1-
jén a Zene Világnapja ünnepi kö-
szöntõjeként Nagykanizsán, a
Kiskastélyban.)

Balogh László

AA ZZeennee VViilláággnnaappjjaa

A látszal csal, a parkoló kicsi és ideiglenes
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A múzeumalapító etnográfus
– e címmel rendezett emlékülést
Dr. Kerecsényi Edit néprajzos,
múzeumigazgató születésének
nyolcvanadik évfordulója al-
kalmából a Thúry György Mú-
zeum.

Az emlékülésen volt kollégái,
munkatársai emlékeztek a tavaly
elhunyt tudós szakemberre.

– Dr. Kerecsényi Edit, minden-
ki Edit nénije élete, munkássága
elõtt szeretnénk tisztelegni –
mondta köszöntõjében Száraz
Csilla, a múzeum jelenlegi igaz-
gatója. –  Edit nénit én ugyan sze-
mélyesen nem ismertem, de a kol-
légák elbeszélései alapján megta-
nultam én is tisztelni. Hiszen dr.
Kerecsényi Edit volt a Thúry
György Múzeum igazi alapítója,
aki óriási lelkesedéssel és munka-
bírással kezdte meg a szisztemati-
kus gyûjtéseket, létrehozva a
mostani gyûjtemény törzsanya-
gát.

Száraz Csilla után dr. Németh
József irodalomtörténész, a kon-
ferencia levezetõ elnöke vette át a
szót, aki azt idézte fel, hogy öt-

ven évvel ezelõtt találkozott elõ-
ször a kanizsai múzeumalapító-
val, akiben egy csodálatra méltó
elhivatottsággal bíró embert is-
mert meg. 

Dr. Horváth László, a múzeum
ma már nyugalmazott igazgatója
váltotta dr. Kerecsényi Editet az
igazgatói székben. Õ tölthette ve-
le a legtöbb szolgálati idõt.

– Bár a múzeumot 1919-ben
alapították, Edit volt az, aki az
ötvenes évektõl kezdõdõen a szó
szoros értelemben vett múzeumi
gyûjtõmunkát folytatott. Óriási
lelkesedéssel dolgozott, ami halá-
lig kitartott – mondta. – Muzeoló-
gus és néprajzos volt egyben, régi
tárgyakat, történeteket gyûjtött,
múzeumba menekítette az elûzött
ferencesek ebédlõjének intarziás
ajtaját, a megcsonkult szenteket,
az Inkey-kápolna fa korpuszát,
osztályidegennek minõsített famí-
liák megmaradt tárgyait. Egy fia-
tal, filigrán lány, kis fényképezõ-
gépével, jegyzetfüzetével, általá-
ban gyalogszerrel járta a falva-
kat, még bemerészkedett a határ-
sávba is, ami akkor bizony, nem
volt veszélytelen. Szerencsésnek

mondhatta magát, mert akkori-
ban még volt mit gyûjteni. Úgy is
fogalmazhatnék, jókor volt jó he-
lyen, rossz körülmények között.

Dr. Vándor László, a Zala Me-
gyei Múzeumok Igazgatósága ve-
zetõje azt mondta, Nagykanizsa
középkori topográfiájához infor-
mációival nagyban hozzájárult
Edit néni. 

Kardos Ferenc, a Halis István
Városi Könyvtár igazgató-helyet-
tese úgy vélekedett, a kor etnog-
ráfusa volt dr. Kerecsényi Edit,
aki országosan is jelentõs népraj-
zi gyûjteményt hozott létre. 

– Figyelt arra, hogy az élet
minden területérõl gyûjtsön tár-
gyakat, így kerültek a gyûjte-
ménybe játékok, hímes tojások.
Hosszú ideig Zalakomárban kuta-
tott, de érdekelték az õsfoglalko-
zások is, például az ember és az
erdõ viszonya. Újra felfedezte
Hetés világát, értékeit – mondta
az etnográfus szakember.

A nap folyamán további elõ-
adók is méltatták dr. Kerecsényi
Edit életmûvét, munkásságát.        

Horváth Attila

AA mmúúzzeeuummaallaappííttóó eemmlléékkéérree 
DDrr.. KKeerreeccsséénnyyii EEddiitt,, mmiinnddeennkkii EEddiitt nnéénniijjee eellõõtttt ttiisszztteelleeggtteekk 

2007. október 6-án 10 óra
Mindenki Sportpályája 

9.30 Nevezés a versenyekre
10.00 Parktájfutó egyéni verseny –
1. forduló, 1-4. futam
10.00 Óvodás tájfutás, GPS-es tá-
jékozódási verseny
12.00 Parktájfutó váltó verseny, tö-
megrajt 
14.00 Parktájfutó egyéni verseny –
2. forduló, 5-8. futam
15.30 Eredményhirdetés, sorsolás
Kategóriák – Férfi-nõi: alsós, fel-
sõs, középiskolás, felnõtt

Díjazás: futamonként, kategórián-
ként az elsõ helyezett oklevél díja-
zásban részesül. Távok: 400-1400
méter, 5-10 ellenõrzõ pont
Egyéb programok: Szabadidõ spor-
tok bemutatkozása, GPS-es tájfutás,
pentanque, tollaslabda, íjászat, láb-
toll-labda, gyeplabda, nordic walking,
thai chi, sárkányreptetés, sárkányre-
pülõ bemutató, extrém bike, gördesz-
ka stb. Egészségügyi tájékoztató
programok az ÁNTSZ szervezésében

A rendezvényen való részvétel
ingyenes!

TTáájjéékkoozzóóddáássii 
ééss sszzaabbaaddiiddõõ ssppoorrttookk
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