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A Nagykanizsai Amatõrcsil-
lagász Egyesület felújította a
volt úttörõház udvarán lévõ
Canis Maior csillagvizsgálót,
amelyet új szerepéhez igazodva,
immár átkeresztelve, szomba-
ton adtak át az égiek iránt ér-
deklõdõ közönségnek.

Az ünnepélyes szalagátvágást
kis történeti visszatekintés elõzte
meg az egyesület elõdjének, a csil-
lagászati szakkör születésének
helyszínéül szolgáló hajdani úttö-
rõház, ma a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Telephelyének ott-

hont adó épületben. A kanizsaiak
munkáját méltatta Mizser Attila, a
Magyar Csillagászati Egyesület el-
nöke is. Az ünnepséget megelõzõ-
en beszélgettünk a Nagykanizsai
Amatõrcsillagász Egyesület elnö-
kével, Gazdag Attilával.

–  A történetünk harmincegy éve
kezdõdött, amikor is Vilmos Mihály
és az akkori Városi Úttörõház bein-
dította Nagykanizsa elsõ csillagász
szakkörét – idézte fel lapunknak az
egyesület születésének körülmé-
nyeit Gazdag Attila. – Ez sok mun-
kával és nehezen volt kivitelezhetõ,
mivel a csillagászat ebben az idõ-

ben még nem volt jelen a városban.
Ennek ellenére sikerrel járt a kez-
deményezés, az évek múlásával
egyre nagyobb lett a szakkör lét-
száma, s nem csak diákok, hanem
felnõttek is csatlakoztak hozzá. A
szakkör annyira felfutott, hogy igé-
nyelte egy csillagvizsgáló építését.
A terveket az akkori Városi Tanács-
hoz eljuttatta Vilmos Mihály és
Molnár József (az Úttörõház akko-
ri igazgatója), s nem sokkal ezután,
1981-ben átadták Nagykanizsán a
Canis Maior Csillagvizsgálónak el-
keresztelt épületet. Ezentúl itt tar-
tottuk a szakköröket, s tartjuk máig
is. Az elmúlt években azonban
rendkívüli módon leromlott az álla-
ga, több helyen beázott, s a fal is
átnedvesedett, mivel eresz nélkül
csak azon tudott távozni a csapa-
dék. Ezért ledobta a vakolatot,
amikor meg napos, meleg idõ volt,
porban úszott itt minden. 

Nos, az áldatlan idõszaknak vé-
ge, ugyanis az egyesület tagjai az
önkormányzat támogatásának és
saját forrásaiknak köszönhetõen
kívül-belül lefestették a csillag-
vizsgálót, a kupola hézagjait szili-
konnal töltötték ki, a fal belsõ felü-
letérõl hulló, málló vakolatot le-
verték, s a csupaszon maradt tégla-
felületet farost lapokkal burkolták.

A csillagvizsgáló távcsövét is fel-
újították, most ránézésre emberfia
nem mondja meg, hogy a mûszer
már majd’ harminc éves. A csillag-
da újjászületése új névvel is jár,
amely eztán a Canis Maior Csil-
lagvizsgáló és Napobszervatórium
nevet viseli. A szerepváltozásnak
praktikus okai vannak: a városi
környezet óriási mértékû éjjeli fé-
nyei már zavarják az égbolt megfi-
gyelését, ezért itt a jövõben legfõ-
képpen a Nap vizsgálatára szorít-
koznak az amatõr csillagászok.
Aki pedig az égbolt többi szépsé-
gében gyönyörködne, annak ott
lesz a hamarosan teljesen elkészü-
lõ becsehelyi csillagvizsgáló.

– Az egyesületnek van egy spe-
ciális Nap-megfigyelõ távcsöve is,
amellyel a napkitöréseket tudjuk
vizsgálni. Mivel a város már kör-
benõtte a csillagdánkat, az éjsza-
kai fények egyre kevésbé teszik le-
hetõvé a csillagvizsgálatot. Ezért
arra gondoltunk, hogy a további-
akban a Nap megfigyelését végez-
zük itt, a korábbiaktól eltérõen
gyakrabban, hetente pénteken öt
órától, s szeretettel várunk minden
érdeklõdõt megszépült csillag-
dánkban – mondta Gazdag Attila.

Horváth Attila
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A kanizsai gazdasági élet sze-
replõibõl álló kilenc fõs delegá-
ció járt október végén Kínában,
élén Marton István polgármes-
terrel. 

A látogatás során Marton Ist-
ván polgármester Nagykanizsa
gazdasági-idegenforgalmi adott-
ságait, Gõcze Gyula, az ipari
park vezetõje pedig a város ipari
övezetét mutatta be az alkalomra
meghívott félszáz gazdasági po-
tentát elõtt. A kanizsai vállalko-
zók is megmutathatták magukat
és vállalkozásukat.

Egy újabb testvérvárosi kapcso-
lat elsõ lépcsõfoka lehet a látoga-
tás, amelyet a polgármester a ka-
nizsai gazdasági élet szereplõivel
és a sármelléki Fly Balaton repü-
lõtér vezetõivel tett a csaknem ki-
lencmilliós, különösen a textil- és
gyógyszeriparban erõs Shiji-
azhuang városban, Ji Chuanting
polgármesternél, akivel együttmû-
ködési megállapodást is aláírt.

Marton István a kínai útról
tartott sajtótájékoztatóján hang-
súlyozta, merõben új irányból
közelítik meg a testvérvárosi
kapcsolatokat a kínai várossal,
ugyanis míg korábban szerinte a
kulturális kapcsolatok, együtt-
mûködések kiépítése dominált a
hasonló folyamatokban, addig
most a gazdasági kapcsolatok
kerültek elõtérbe.

A város elsõ embere kitért az
együttmûködés további lehetõsé-
geire is, e szerint évente egy-egy
alkalommal Nagykanizsa és Shi-
jiazhuang vezetése látogatást
tesz egymásnál, s erõsíteni kí-

vánják az ipari, gazdasági, ke-
reskedelmi, oktatási, tudomá-
nyos és kulturális kapcsolatokat
is. A tervek szerint a két város
felsõoktatási intézményeiben
hallgatók és oktatók között is

cserekapcsolat jönne létre, ha-
sonlóan a kulturális csoportok-
hoz, amelyek kölcsönös látoga-
tása jelentõsen segíthetné a két
eltérõ kultúra megértését.     

Marton István kérdésünkre el-

mondta: reményeik szerint a ta-
vasz folyamán nagyobb delegá-
ció érkezhet városunkba a távoli
Shijiazhuang-ból.

Horváth Attila
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A néhány héttel ezelõtti szim-
bolikus, képviselõi gödörtemetés
után megtörtént az, amire a vá-
ros autósai már csaknem egy éve
várnak: eltûntek a Siloparking
ámokfutása után itt maradt Er-
zsébet téri gödrök, illetve az azt
körülvevõ irdatlan palánkok. 

No nem maguktól, hanem a
közbeszerzési eljárás során ki-
választott kivitelezõ, és az ön-
kormányzat beinvesztált nyolc-
millió forintja révén. A mélyga-
rázs-kezdemények mellett ma-
radt földkupac nem volt elég ah-
hoz, hogy a gödröket teljesen
betemessék, ezért az ipari park-
ból is kellett hozni földet. Amint
az képünkön is látható, a terület
már majdnem a régi arcát mutat-
ja, s az élmény akkor válik tel-
jessé, ha a felszín napokon belül
egy aszfaltréteget is kap. A kivi-
telezõ helyreállítja a szétvert
járdákat is, s novemberben talán

teljesen elkészül a hetvenhat au-
tó befogadására alkalmas parko-
ló, ami talán enyhítheti a mély-
garázs-beruházás miatt kialakult
parkolási gondokat.

A kivágott, fél évszázados fá-
kat azonban sajnos, már senki
nem tudja visszahozni, az egy

tucat növény eltávolításából ke-
letkezett kár több mint egymil-
lió forint. A kérdés csak az,
hogy ezt és a helyreállítás költ-
ségét kin hajtsa be az önkor-
mányzat? 

Horváth Attila  

Kanizsa – SSport 2007. november 8. 15Kanizsa – AA mmi üügyeink 2007. november 8.2

Fõszerkesztõ: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Czene Csaba, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintézõ: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervezõ: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztõség és
kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu
Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa
Újság Kft. Felelõs vezetõ: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetõje. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg
Felelõs vezetõ: László Károly. Terjesztõ: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144.  Felelõs vezetõ: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879

KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

Jelentjük, megtörtént a labda-
rúgó NB III Dráva csoportjában
az NTE 1866 MÁV gárdájának
aklimatizációja, vagyis a csapat
felvette a felsõbb osztály sebessé-
gi fokozatát. Ezt mi sem jelzi job-
ban, minthogy az együttes csatla-
kozott a középmezõnyt alkotó
csapatokhoz úgy, hogy a követke-
zõ mutatókkal bír: 4 gyõzelem, 4
döntetlen, 5 vereség, 16 pont,
gólkülönbsége pedig 21-22. 

Az elmúlt hetekben elõször a
Pécsváradot fektették kétvállra
hazai pályán 2-0-lal (gólszerzõ:
Burucz (2)), majd ezt követte egy
vereséggel végetért (2-3) kapos-
vári kirándulás (Cs. Horváth,
Ujvári), illetve egy kanizsai 1-1-

es meccs (Bagarus) a dom-
bóváriakkal. Utóbbi két meccs-
nél maradva: az NTE kétszer is
vezetett Somogyország fõvárosá-
ban, míg a Dombóvár ellen már a
második percben elõnyhöz jutot-
tak, s úgy sem sikerült elõnyüket
gyõzelemre váltani, hogy a talál-
kozó bizonyos szakaszaiban
majd felbillent a pálya Tóth Atti-
la edzõ játékosainak rohamai vé-
gett. Mindezek után érkeztek el
legutóbbi összecsapásukhoz, me-
lyen a Nagyatád fogadta Vis-
novicsékat mintegy 350 nézõ
elõtt. Nem mindennapi mérkõzés
kerekedett a szomszédvárak csa-
tájából, hiszen Ujvári és Bagarus
találataival már 2-0-ra is ment az

elsõ félidõ után az NTE. Aztán
rákapcsoltak a hazaiak, s nem is
maradt el az egyenlítés a 87.
percben. Már-már a felek gondo-
latban kiegyeztek a döntetlennel,
amikor az utolsó percben bünte-
tõhöz jutott a kanizsai gárda, s
Visnovics biztos ítéletvégrehajtó
volt, amivel nyertek a kanizsai-
ak, s ezzel kellemes 40 kilométe-
res hazautat varázsolt az egész
csapat számára. Remélhetõleg az
eredményes folytatás sem marad
el, illetve ötvenszázalékosra si-
kerül alakítani a mérleget vasár-
nap 13.30-tól a Marcali csapta
ellen az NTE-pályán.

Polgár László

FFeellvveettttéékk aa ffeellssõõbbbb oosszzttáállyy rriittmmuussáátt

Flextronics KSZC Sárvár –
Kanizsa KK DKG-EAST 71-67
(18-18, 13-19, 25-11, 15-19.)
Kanizsa: Kasza 12/9, Beck 13/3,
Fodor 11/6, Zsámár 10, Szabó B.
15. Csere: Becze, Horváth, Millei
4, Murvai 2. Edzõ: Kovács Nán-
dor. Jók: Fodor, Szabó B.

A férfi kosárlabda NB I B-ben
ahogy azt várni lehetett – az elõzõ
évek nagy küzdelmeinek jegyében
–, nagy vehemenciával estek egy-
másnak a csapatok a sárvári találko-
zón. Az elsõ negyedben is inkább a
küzdelem dominált, miközben a tá-
madások befejezésébe mindkét ol-

dalon számos hiba csúszott. A foly-
tatásban fokozatosan átvette az irá-
nyítást a kanizsai gárda, mely a vé-
dekezésben is ellenfele fölé nõtt.

Fordulás után nem sokkal tíz
pontos elõnyt könyvelhetett el a
vendégcsapat (22. perc: 31-41),
ám ezután a zónavédekezésre átál-
ló, s emellett sportszerûtlen eszkö-
zöket is bevetõ hazaiak gyorsan le-
dolgozták a hátrányukat (27. perc.:
48-48).  A pankrációba illõ jelene-
teket – amelyeket a játékvetõk ért-
hetetlen módon engedtek – nem
tudta jól kezelni a dél-zalai gárda.
Ezt kihasználva a sárváriak jelen-

tõs elõnyre tettek szert (35. perc:
70-56). Az idõkérést követõen újra
a kosárlabdáé lett a fõszerep, s az
egészpályás letámadásra váltó, és
ezzel több labdát szerzõ Kanizsa
KK újra nyílttá tette a találkozót.
Ám a fordításra már nem maradt
idõ, így a vendéglátók örülhettek a
parázs hangulatú mérkõzésen
megszerzett gyõzelmüknek.  

Kovács Nándor: „Sokáig a ke-
zünkben tartottuk a mérkõzést,
ám az idegek harcában végül
alulmaradtunk.”

P.L.
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A tavalyi kadett korcsoportos
országos bajnokság, illetve az
idei szerbek elleni válogatott ta-
lálkozó után ismét rangos ökölví-
vó viadalnak ad otthont novem-
ber 8-11 között az NTE-csarnok. 

Ezúttal a bokszolók junior ma-
gyar bajnokságát rendezik meg
kanizsai kötelek között a Magyar
Ökölvívó Szakszövetség és a Ka-
nizsa Box Klub rendezésében –
számolt be a rendezvényrõl sajtó-
tájékoztató keretében a kanizsai
egyesület vezetõsége. 

Draskovics Szilárd, az egylet
elnöke és Korpics Miklós vezetõ-
edzõ szerint, mivel a sportág szö-
vetségi vezetõsége rendkívül elé-
gedett volt az elõzõ alkalmakkor
tapasztaltakkal, bátran vágtak be-
le az újabb feladatba, s ennek

eredményeképp négy napon át
tart majd a nagyüzem, vagyis a
junior korosztály legjobbjainak
mérkõzéseit követhetik figyelem-
mel a remélhetõleg szépszámú
nézõsereg tagjai.

Érdekessége a bajnokságnak,
hogy a 69 kg-ban a kanizsai Kor-
pics István mellett a már szintén
kanizsai színekben induló 57 kg-os
Füzesi Adrián is válogatott keret-
tagként léphet a szorítóba. Utóbbi
sportolóval kapcsolatos az is, hogy
nem csupán õ csatlakozhat
egerszegiként a Kanizsa Box Klub-
hoz, hiszen nem elképzelhetetlen,
hogy a megyeszékhelyiek a dél-za-
laiak színeiben folytatják tovább
pályafutásukat, vagy legalábbis
versenyzésüket. A két jó képességû
öklözõn kívül a dél-zalai egyesület

színeiben indul a juniorok sereg-
szemléjén 60 kg-ban Kollár Gá-
bor, 64 kg-ban Angyal Adrián, 75
kg-ban Vass Richárd, s +91 kg-ban
az újonc Kovács Károly.

Amint azt Korpics Miklós el-
mondta, a mezõnyt ötven egyesü-
let, százharminc versenyzõje al-
kotja majd, persze a korosztály
válogatott tagjaival, tehát nem
akármilyen esemény elõtt állnak
versenyzõi. A kanizsaiak szakve-
zetõje azt is megemlítette, hogy a
léc magasra van emelve, mivel az
elvárások néhány érem megszer-
zésérõl is szólnak. Vagyis egy do-
log a rendezés, de rendezõhöz
méltón kell szerepelnie a kanizsai
bokszklubnak.

P.L.
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Válogatók és évforduló. Ran-
gos sporteseménynek ad otthont az
NTE Rózsa utcai vívóterme, no-
vember 17-18-án felnõtt, illetve
kadett válogató versenyeket bo-
nyolítanak az NTE 1866 vívó
szakosztályának rendezésében.
Férfi kadett korcsoportban szom-
baton kard fegyvernemben lépnek
pástra a sportolók, míg a vasárnap
– szintén a férfiaknál – a felnõtt tõ-
rözõké. Szintén válogató lesz
szombaton a nõknél, náluk a
kadett kard korosztály vív majd a
minél elõkelõbb helyezésekért.
Egyben arra is emlékeznek, hogy
1997. október 25-én Nagykanizsán
a MÁV NTE rendezte az elsõ ma-
gyarországi nõi kardversenyt.  

Az elsõ külföldi megmérette-
tés. A Nagykanizsa Demons ame-
rikai futball csapata továbbra is el-
tökélt, s nem tett le arról, hogy a
sportág hazai mûvelõi között ko-
moly szerepet vívjon ki magának.
Nemrég a CroBowl 2007 kereté-
ben elsõ külföldi tornájukon vet-
tek részt Zágrábban, ahol, a
Zagreb Thunder, a szlovén Ljub-
ljana Silverhawks és a szerb Vrbas
Hunters volt az ellenfelek között.
A kanizsaiak két mérkõzést vív-
tak, s elõbb a szlovénoktól kaptak
ki 21-6-ra, míg a másodikon a
szerbek voltak jobbak 30-0-lal. A
dél-zalaiak pontjait a Ljubljana el-
len Németh Milán szerezte.

A kanizsaiak is bekapcsolód-
tak. Az országos amatõr pontgyûj-
tõ poolbiliárd versenysorozatba
bekapcsolódva a Kanizsai Darts
Egyesület is megrendezte elsõ for-
dulóját a versengésnek. Az elsõ
körben a gyõzelmet végül Molnár
Imre szerezte meg, megelõzve
Bicskei Bertoldot, s a megosztott
harmadik helyen végzett Borbás
Bertoldot és Csordás Krisztiánt.

Most nem voltak korlátlan
urak. Nagykanizsán rendezték
meg a lábtoll-labda ifjúsági or-
szágos bajnokságot, az Addinol
Kupát, melynek a város már ti-
zenegyedszer adott otthont. A
csapatversenyek során a
Budavölgyi Veronika, Bátor Haj-
nalka, Dominkó Dóra, Göncz An-
namária alkotta lány egység
megvédte tavalyi bajnoki címét,
míg a fiúknál a Hartai Attila,
Csizmadia Tamás, Szatmári Ta-
más hármasnak nagy csatában ez-
úttal csak a második hely jutott.
Budavölgyi Veronika egyéniben
szintén kitett magáért, s ott is be-
zsebelte a bajnoki címet, míg
Hartai Attila második lett.

A Nagykanizsai Kereskedel-
mi és Iparkamara, valamint a
Közgazdasági Társaság a nagy-
kanizsai bankok, pénzintézetek
bevonásával ismeretterjesztõ
vetélkedõt indít középiskolások
számára Pénz beszél címmel. 

Horváth Balázs, a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara elnö-
ke a vetélkedõt beharangozó sajtó-
tájékoztatón elmondta, hogy az
alapötletet az a szomorú tapasztalat
adta, miszerint a középiskolából ki-
kerülõ gyerekek pénzügyi, gazda-
sági ismeretei messze elmaradnak
a kívánatostól. A felmérések szerint
a fiatalok nem tudják, hogy mi a
különbség például a svájci frank és
az euro alapú hitelek között, s nin-
csenek tisztában a kamatláb fogal-
mával sem. Ezért játékos formában
kívánják átadni a szükséges infor-
mációkat a nagykanizsai középis-
kolásoknak, akik egy májusig tartó,
többfordulós vetélkedõn vehetnek
részt, ahol a legjobbak értékes ju-
talmakkal, százezer forinttal, de en-
nél talán sokkal értékesebb infor-
mációkkal lesznek gazdagabbak.
Emellett a döntõbe jutott csapat va-
lamennyi tagja részt vehet a Ma-
gyar Nemzeti Bank látogatóköz-
pontjába tett kiránduláson is. Hor-
váth Balázs megköszönte a prog-
ramban részt vevõ tizenhárom,
Nagykanizsán képviselettel jelen
lévõ pénzintézet, bank támogatását
és segítségét, s jelezte: a vetélkedõ
jelentkezési lapja már letölthetõ a
www.nakkik.hu honlapról. Az öt-
fõs csapatok november huszonötö-
dikéig jelentkezhetnek.    

Dr. Polay József, a Közgazda-
sági Társaság helyi szervezeté-
nek elnöke hangsúlyozta, koráb-
ban is volt példa ehhez hasonló
közös akcióra a kamarával, tehát
az együttmûködés egyáltalán
nem újkeletû. Megjegyezte,
hogy a zsûribe megnyerte a Ma-
gyar Nemzeti Bank alelnökét, dr.
Karvalits Ferencet, de a Pénz-
ügyi Szervezetek Állami Fel-
ügyelete is képviselteti magát
egy taggal. 

Jelezte, siker esetén elképzel-
hetõ, hogy a vetélkedõt városi
szintrõl kiterjesztik a régióra is.

H.A.
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Egyedülálló szakmai, közös-
ségi mozgalmat rendeztek a
Magyar Vöröskereszt Családok
Átmeneti Otthonában az ott élõ
családok, valamint az intéz-
mény összes dolgozója és segítõ
önkéntesei közös részvételével. 

A Családok Átmeneti Otthona
a segítõ munkának egy sajátságos
színtere, mert a segítõ munkát
végzõk munkahelye a családok

otthonában van – mondta Kör-
mendi Viktória intézményvezetõ. 

Az Egyesült Államokból, az
1970-es években indult Home
Builders mozgalom a krízishely-
zetbe került családok számára ad
komoly krízisintervenciós mo-
dellt. A tevékenységet ott egyete-
mi szociális munkások végezték.
A modell lényege – folytatta az in-
tézményvezetõ –, hogy a segítõ, a
nap huszonnégy órájában elérhetõ,

és a klienssel együtt fõz, takarít,
végzi a háztartási munkát, gon-
dozza, neveli a gyermeket. A ru-
tintevékenységek végzése egy sor
gátlási mechanizmust felszabadít
az ott élõkben, ezáltal könnyebben
beszélnek a problémáikról. 

Az életvezetési tanácsadás
ezen interaktív fórumán gyakor-
lati technikákat alkalmaztak a Te-
leki úton lévõ intézményben
élõkkel együtt. Közösen ragadtak
fõzõkanalat, törlõrongyot, vagy
éppen seprût. Korábban termé-
szetesen kérdõíves felméréssel tá-
jékozódtak a szülõk együttmûkö-
dési hajlandóságáról. Az otthon
vezetõi szeretnék kiemelni az in-
tézményt a köztudat szintjén a
hajléktalan szállás fogalomköré-
bõl, mert a gyermekjóléti alapel-
látást biztosító Családok Átmene-
ti Otthona sokak számára nem is-
mert intézményforma. A családok
önkéntesen vehetik igénybe az
intézményt, a bennmaradás felté-
tele viszont az együttmûködés. 

B.E.
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Több, mint hetven résztvevõ-
vel Nagykanizsán tartotta ala-
kuló ülését a Magyar Köztársa-
ság Önkormányzati és Terület-
fejlesztési Minisztériuma, vala-
mint a Horvát Köztársaság
Központi Állami Közigazgatási
Hivatala között idén májusban,
az együttes kormányülés idején
aláírt, a helyi önkormányzatok
együttmûködését szolgáló meg-
állapodás alapján összehívott
munkacsoport. 

A magyar tagozat társelnöki
tisztét dr. Szaló Péter területfej-
lesztési és építésügyi szakállam-
titkár, horvát részrõl pedig Antun
Palaric államtitkár, a hivatal ve-
zetõje látta el. A munkacsoporti
ülés tematikájában szerepelt a
térség turisztikai fejlesztéseinek
kölcsönös bemutatása, az aktuális
gazdasági, vállalkozásfejlesztési
kérdések számbavétele és EU-s
tapasztalataink megosztása. Szaló
Péter szakállamtitkár kiemelte a

Magyarország-Horvátország Ha-
táron Átnyúló Együttmûködési
Program, az úgynevezett IPA
program jelentõségét. 

A munkacsoporti ülést idén au-
gusztusban elõkészítette egy Za-
laegerszeg, Kaposvár, Pécs és
Nagykanizsa közremûködésével
megrendezett road-show, mely-
nek során az érintett szakemberek
körében igényfeltáró munkát vég-
zett az Önkormányzati és Terület-
fejlesztési Minisztérium.

A nap eseményeirõl Szaló Pé-
ter szakállamtitkár így nyilatko-
zott:

– Az ülésre meghívták a horvát
pártkormányzati szerveket, a regio-
nális, megyei és helyi önkormányza-
ti és állami szervek vezetõit, a gaz-
dasági kamarák képviselõit, továb-
bá azokat a civil szervezeteket, ame-
lyek jelentõs eredményeket mutattak
fel a horvát-magyar együttmûködés-

ben. Ezen kívül számos olyan szer-
vezet jelent még meg, amelyek a
gazdasági, kulturális és társadalmi
élet egy-egy területén jó eredménye-
ket értek el. Egy nagyon szigorú te-
matikát határoztunk meg, és emiatt
nem tudtunk elmélyedni az egyes te-
rületekben, hiszen tízperces prezen-
tációra volt lehetõség. A délelõtt fo-
lyamán a turizmus kérdésének szen-
teltünk figyelmet, illetve az ehhez
kapcsolódó kerékpárút fejlesztésé-
nek. Ezt követõen pedig a gazda-
ságfejlesztés témáját tekintettük át.
Mindezek keretében szerepet kaptak
a térség önkormányzatai is, hiszen
kiemelt figyelmet kapott a Dráva-
mente hasznosítása, fõleg turisztikai
és természetvédelmi célú megközelí-
tése. A vendégéjszakákat tekintve a
horvát turizmus kilencven százalék-
ban az Adria térségére koncentráló-
dik. A horvát állami szervek straté-
giai célja az, hogy a belföldi turiz-
must, tehát a szárazföldi belsõ turiz-
must élénkítsék, és ebben közös ér-
dekeink vannak. Dél-Dunántúl Ma-
gyarország egyik elmaradott régió-
ja, és ezen belül is elmaradott a
Dráva-mente térsége. Tehát szüksé-
ges a gazdasági növekedés beindí-
tása, a foglalkoztatás bõvítése –
hangsúlyozta Szaló Péter. – Közös
érdekünk, hogy megpróbáljuk a
Dráva-mentét a lehetõ legnagyobb
mértékben fejleszteni. Megállapítot-
tuk, hogy az ország egyik legtisz-
tább folyója mentén terül el és
okológiai értéke az egyik legmaga-
sabb az ország védett területei kö-
zött. Ezt már a horvát hatóságok is
felismerték, a nemzeti turisztikai
stratégiájukban egyre fontosabb
szerepet kap A magyar turisták is
egyre nagyobb számban veszik
igénybe az itteni lehetõségeket. A
délelõtt folyamán Varasdtól kezdve
az ottani kistérségek bemutatták,
hogy milyen mûemlékekkel, termé-
szeti védett értékekkel rendelkeznek.

Ezek összekapcsolása lehetõséget
ad arra, hogy nagyobb vonzást tud-
junk kifejteni a nemzetközi turiz-
musra, mert hiszen jövedelemre,
munkalehetõségre van szükség eb-
ben a térségben. Ha már a turiz-
must választottuk, mint stratégiai
fejlesztési irányt – egészítette ki az
elõbb mondottakat a szakállamtitkár
–, akkor azt is el kell fogadnunk,
hogy nem telepíthetünk ide olyan
iparokat, szolgáltató és egyéb tevé-
kenységet, ami hosszú távon feléli a
turizmus lehetõségét. Önkorlátozás-
sal fogunk élni a határ mindkét ol-
dalán. Azt hiszem, ez egy fontos
üzenet a jövõ számára is. 

Az együttmûködés további le-
hetõségeirõl Szaló Péter így
vélekedett:

– Egészen kiválóak. Meghallgat-
tuk a magyar-horvát kereskedelmi
kamarák beszámolóját, vagy éppen
az Országos Magyar-Horvát
Együttmûködõ Civil szervezet pre-
zentációját. Óriási a hajlandóság
az együttmûködésre. Nincsenek vi-
ták a két ország között. Mi kiemel-
ten támogatjuk Horvátország uni-
ós tagságát, támogatjuk a határ-
menti együttmûködésüket. A horvát
kormány is kifejezte támogatását,
azért vettek részt a közös kamarák
rendezvényén. Azt hiszem, ezt elér-
ni sem kis eredmény, de igazából a
hétköznapok számítanak. Tudjuk, a
MOL NyRt-nek és az OTP-nek mi-
lyen fontos érdekeltségei vannak
Horvátországban. Ezek a nagyvál-
lalatok részt vesznek a kamarában,
ami nemcsak az õ érdekképvisele-
tüket, megjelenésüket segíti, hanem
az újak belépését is. Nagyon pozi-
tív módon, a kétoldalú kapcsolat-
rendszerrel rendelkezõ vállalkozók
már segítik azoknak az együttmû-
ködését, akik ma még partnert ke-
resnek. 

Bakonyi Erzsébet
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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)

Nagykanizsán, nyugodt környe-
zetben 87+25 m2-es lakás beépíthetõ
tetõtérrel, kerttel, garázzsal, pincé-
vel, teljesen felújítottan eladó azon-
nali beköltözéssel. Kisebb lakást be-
számítok. Érd.: 20/9616-404
(6077K)

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

Nagybakónakon kétszobás
családi ház nagy telekkel eladó.

Érd.: 20 óra után a 93/315-559
(6099K)

Nk-án Csengery u. elején 57 m2-es,
2,5 szobás, jó állapotú, III. emeleti la-
kás 9,5 millió Ft-ért eladó. Érd.:
30/348-9669 (6100K)

Szép természeti környezetben, ki-
csi szõlõbirtok olcsón eladó. Érd.: 20
óra után a 93/315-559-es telefonszá-
mon. (6101K)

Borsfán (a bázakerettyei, letenyei
strandfürdõhöz közel) 100 m2-es csa-
ládi ház akácossal, kis kerttel eladó.
Nagykanizsai lakáscsere érdekel.
Irányár: 3,9 millió Ft. Érd.: 06-30-
650-8534, este: 93-329-544 (6108K)

Nk-án bejáratott üzlethelyiség ki-
adó vagy eladó! Két terem (72+12
m2), raktárhelyiség, mellékhelyisé-
gek. Érd.: 30/227-3294 (6111K)

Belvárosban (Csengery út elején)
garázs eladó. Érd.: 20/446-2968
(6112K)

Három éves Opel Agila 22 ezer
km-rel,  haláleset miatt eladó. Érd.:
93-315-526 (6109K)

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

Születésnapi, karácsonyi, szilvesz-
teri dekorációk, kellékek rendelhetõk
nagy választékban. Dekor Kuckó

Nagykanizsa, Magyar u. 9. 30/459-
4461 (6110K)

Fiatal lány keres olyan kedves
nénit, aki megtanítaná kötni, horgolni,
cserébe bármilyen a segítségére
lennék. Érd.: 30/270-8592 (6113K)

Középkorú, független, ápolt,
mûvelt hölgy keresi társát hasonló
adottságokkal rendelkezõ, humoros,
életvidám, anyagilag is független fér-
fiban. Leveleket a Kanizsa Dél-Zalai
Hetilap szerkesztõségébe vagy a Pf.:
154 címre, „Párban” jeligére kérem
(6114K)

A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regio-
nális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál el-
helyezkedési lehetõséget:
forgácsoló szakirányú 95.000 – 105.000 Ft
AWI hegesztõ szakirányú 95.000 – 105.000 Ft
mûszaki ellenõr szakirányú 100.000 – 120.000 Ft
hegesztõ technológus szakirányú 180.000 – 250.000 Ft
minõsített hegesztõ szakirányú 94.000 – 100.000 Ft
gázszerelõ szakirányú 94.000 – 100.000 Ft
ács-állványozó szakirányú 140.000 – 150.000 Ft
kárpitos szakirányú 90.000 – 130.000 Ft
jövedéki ügyintézõ szakirányú 65.500 Ft
cipõbolti eladó szakirányú 65.500 Ft
húsbolti eladó szakirányú 70.000 – 80.000 Ft
hentes szakirányú 70.000 – 80.000 Ft
autófényezõ                            szakirányú v. betanított 80.000 – 90.000 Ft
varró                                       szakirányú v. betanított 70.000 – 90.000 Ft
pék                                          szakirányú v. betanított 65.500 – 120.000 Ft

Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli Re-
gionális 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

2007.10.29-12.15-ig vagy a készlet erejéig!

November 11. 8-17 óráig
Országos Érem- 

és Bélyeggyûjtõ Találkozó

November 14. 18 óra
Gyógyító természet 
Bach virágterápia

Elõadó: Gáspár Zsuzsanna 
lélekgyógyász, 

Bach-virágterapeuta.
A belépés díjtalan.

November 15. 19 óra
Tengerek zenéje 

Kollonay Zoltán koncertje
Belépõdíj: 1000 Ft

November 20. 19 óra
Sztárparádé Kossuth-díjasokkal II.

„Nyitva láttam mennyeknek 
kapuját” Sebestyén Márta estje

Belépõdíj: 1700 Ft, 
diákoknak 900 Ft

Tisztelt Rendezvény/Programszervezõk!
A Nagykanizsai Tourinform Iroda idén is elkészíti a város és kör-

nyékének eseményeit tartalmazó 2008-as eseménynaptárt. Megké-
rünk minden szervezõt (intézmények, iskolák, civil szervezetek,
egyesületek, stb.), hogy a tervezett eseményekrõl irodánkat legké-
sõbb 2007. november 23-ig (péntek) tájékoztassa. Szükséges ada-
tok: rendezvény neve, idõpontja, helyszíne, kontakt személy (név,
telefon, e-mail).

Köszönjük együttmûködésüket!
Tourinform Iroda

A Hevesi Sándor Általános
Iskola gazdasági ügyintézõt
keres. 

A pályázatokat a következõ
címre kérjük: Hevesi Sándor
Általános Iskola igazgatója
Nagykanizsa, Hevesi u. 2. 

Érdeklõdni a 311-265 telefon-
számon lehet.

A pályázat leadási határideje:
2007. november 23.

November 10. 
Szent Márton
IVV teljesítménytúra 
10 és 20 km-es távon
Indulás: 6.30 óra KÖGÁZ 
parkoló
Érkezés: 18 óra KÖGÁZ 
parkoló
Gyalogtúra útvonala: 
kiírás szerint
Részvételi díj: 700 Ft

Hitelek, ingatlanvásárlás, szabadfelhasználás, 
hitelkiváltás

PLÁNDER INGATLANKÖZVETÍTÕ

Tel.: 06-30-324-3611 06-30-402-3618 

TV SHOP
Ha ajándékot akar, de ne kerüljön sokba, 

térjen be hozzánk a TOP SHOP-ba!
Nagykanizsa, Király u. 31/B., 

a nagy buszmegállóval szemben
Tel.: 70/518-5533, 93/325-758

AA ffooggyyaattéékkkkaall ééllõõkkéérrtt

AA ttuurriizzmmuuss aa ssttrraattééggiiaaii ffeejjlleesszzttééssii iirráánnyy

A minap tartotta alakuló ülé-
sét a „Miénk” Fogyatékkal Élõ-
kért Közhasznú Alapítvány ku-
ratóriuma.

Az alapítvány elnöki tisztét dr.
Károlyi Attila ügyvéd, önkor-
mányzati képviselõ látja el, az ala-
pításhoz szükséges kezdõtõkét pe-
dig az alapító magánszemély, Sze-
keres Sándor ajánlotta fel. A kura-
tórium tagjai közt ott van Bicsák
Miklós vállalkozó, önkormányzati
képviselõ és Horváth Balázs, a
Saubermacher-Pannonia ügyveze-
tõje is. 

A civil szervezõdés létrejötté-
re már évekkel korábban is volt
kezdeményezés az Ûrhajós úti
integrált intézményben lakók
szülei, hozzátartozói részérõl,
akkor azonban finanszírozási

gondok miatt nem alakulhatott
meg az alapítvány. 

A kuratórium alakuló ülésén
elhangzott: az alapítvány céljá-
nak tekinti az intézményben és
azon kívül fogyatékkal élõk se-
gítését, életszínvonaluk emelé-
sét, a velük foglalkozók képzé-
sét, illetve valamilyen szintû jo-
gi- és érdekképviseletet is. 

A közeli jövõ legfontosabb fel-
adata a támogatások, illetve a tá-
mogatók gyûjtése (Bicsák Miklós
vállalkozóként rögtön fel is aján-
lott ötvenezer forintot).  

Az alakuló ülésen arról is döntés
született, hogy a kuratórium két
önkormányzati képviselõ tagja kö-
zös indítványban kéri az önkor-
mányzat segítségét és támogatását.

H.A.
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Különösebben nem szokott más problé-
máira odafigyelni, most mégis úgy érzi,
segítenie kell másoknak. Tegyen így, de
ne feledkezzen meg magáról sem. Párjá-
val legyen figyelmesebb.

A csillagok állása erõt adhat megoldat-
lan ügyei lerendezéséhez. Ha úgy érzi,
új munkahelyre lenne szüksége, ne vára-
kozzon, hanem lépjen. Ha független, új
szerelem is beköszönthet az életébe.

A csillagoktól segítséget kaphat ezekben
a napokban, legyen szó pénzügyi, vagy
egyéb gondokról. Érzelmi életében is
kedvezõ napokra számíthat, ha mindent
megbeszél a párjával.

A Mars hatásának köszönhetõen elõtérbe
kerülnek régóta halogatott tennivalói.
Bár kellemetlenek lehetnek, a megoldá-
suk önre vár. Egy régi szerelem emléke
felbolygathatja életét.

A csillagok állása segítik ügyei elintézé-
sében. Ha ennek ellenére mégsem bol-
dogul, nyugodtan kérjen tanácsot baráta-
itól. Szürke hétköznapjait színesítse meg
egy új szerelemmel.

Kösse le felesleges energiáit egy új el-
foglaltsággal. Tanácsért akár a családjá-
hoz is fordulhat. Beszélgessen többet a
párjával. Ha magányos, ne keseregjen,
nézzen körül, még jöhet a szerelem.

Ideje már az érzelmi válságán túljutnia,
mert nem vezet sehova sem ez a helyzet.
A félreértéseket beszélje meg a partneré-
vel, és folytassák tiszta lappal az életü-
ket.

A Nap a Holddal együtt teszi harmoni-
kussá, széppé az életét. Hajlamos lesz
azonban a múlt eseményein, régi dolga-
in töprengeni. Inkább nézzen elõre, és
élvezze az életet.

A csillagok hatásának köszönhetõen,
nem találja sehol sem a helyét. Pihennie
kellene, hogy rendezni tudja a gondola-
tait. Ha még keresi a nagy Õt, van rá
esélye, hogy megtalálja.

Régi ötleteinek megvalósítása változtat-
hatja meg hétköznapjait, de lelkesedése
közben bánjon óvatosan a pénzzel. Ha
magányos, tegyen úgy, mint a filmek-
ben, alkalmazzon csábítási trükköket.

Amibe belefog, minden sikerülhet ezek-
ben a napokban. Éppen ezért határozot-
tan döntse el, mihez akar kezdeni. Ha
magányos, több idõt fordítson hétvégi
programokra. 

A csillagok állása sok jót ígér a Halak-
nak. Sok lehetõséget kínál az élet, csu-
pán ki kell választania a legkedvezõbbet.
Érzelmi életében kiegyensúlyozott na-
pokra számíthat.

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

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM INDUL:
11.12-én 16 órakor

hétközi
11.09-én 16 órakor

hétvégi elõadásokkal 
személyautó, motor 

és segédmotor kategóriákban 

11.09-én 16 órakor
könnyû- és nehézgépkezelõ 

(alap- és típus vizsga)
11.13-én 16 órakor

autóbuszvezetõ “D”

Részletfizetés! 
Diákkedvezmény!

Ingyenes tankönyvkölcsönzés!

A Brunner képek hamarosan
megérkeznek Indiából. Hol tá-
roljuk õket, hol állítjuk ki, va-
lamint ki és mennyiért gondos-
kodik a képek minõségérõl,
védelmérõl? – tette fel a kérdést
egy korábbi közgyûlésen Ba-
logh László önkormányzati
képviselõ, az OKISB elnöke. A
Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erzsébet hagyatéká-
nak jelenlegi helyzete szerepelt
a legutóbbi bizottsági ülés napi-
rendjén is. 

A Brunner-sztoriról Balogh
László elmondta: 

– Egy újabb nagy ajándékot
kap Nagykanizsa kultúrája a
Brunner kollekció révén. Brunner
Erzsébet 1987-ben képeinek egy
válogatott gyûjteményét ajándé-
kozta Nagykanizsának. Elõször
harminc, majd újabb négyszáz-
harminc képet, melyekbõl 1989-
ben nyílt kiállítás a Képzõmûvé-
szetek Házában. Ehhez érkezik
még 654 darab festmény, grafika
Indiából. A 6,75 köbméter térfo-
gatú és hétszáz kilogramm súlyú
ajándék konténeres szállítással
érkezik meg hamarosan. Jelenleg

Új-Delhiben az indiai magyar
nagykövetségen szállításra készen
állnak.  A költségvetésben rendel-
kezésre álló két millió forint bizto-
sítja a szállítás költségeit. 

– A folytatásban mi történik? 
– Ez ajándék, amelyet vissza-

adni már nem lehet. Ebben is,
mint a kulturális életben Nagyka-
nizsán, csak elõre szabad mene-
külni – hangsúlyozta Balogh
László. – Ezt az ajándékot meg
kell becsülni, és minél magasabb-
ra kell felmutatni. Különleges ké-
pekrõl és alkotókról van szó. Ka-
nizsának akár egy unikális jel-
lemzõje lehet, hogy itt vannak a
Brunner képek. A Brunner-sztori
megéri, hogy bõvebben foglalkoz-
zunk vele, hiszen mások is foglal-
koznak vele.

– A két festõnõ életmûvének
jelentõs hányada immár a magyar
kulturális örökség részévé vált.
Nemcsak nekünk, kanizsaiaknak
fontosak.

– Deák Krisztina filmrendezõ
és forgatókönyvíró a jövõ évben
fejezi be a Brunner-sztoriról szó-
ló dokumentumfilmjét A két Böske
címmel. Dr. Szabó Lilla, a Ma-
gyar Nemzeti Galéria mûvészet-

történésze megküldte a Brun-
nerekkel kapcsolatos NKA köz-
mûvelõdési pályázat tervezetét,
melyben olyan programtémákat
jelölt meg,  melyeket Nagykanizsa
a jövõben is meg tud valósítani és
a Brunnerek és a város kölcsönös
helyzetét elõnyként tudja kama-
toztatni további nemzetközi be-
mutatkozásokkor, pályázatokon.
Központi pénzekbõl jövõre meg-
jelenik a Brunnerekrõl szóló mo-
nográfiája, melyet most fordíta-
nak angolra. A tervek szerint
Nagykanizsa fogja finanszírozni
azt a könyvet, mely a Brunnerek
levelezését tartalmazza. De sok-
kal nagyobb probléma lesz a
mintegy háromnegyed-ezer kép
tárolása, és bemutatása.

– Milyen helyszínek jöhetnek
szóba?

– Jelen pillanatban, úgy tûnik a
Kiskastélyban forgószínpadszerû-
en be kellene mutatni minél több
képet. A Vasemberház kiállítóterem
része más funkciót kapott. Egyesek
azt gondolják, hogy a Magyar Pla-
kát Ház padlásterében lehetne el-
helyezni. A szakemberek vélemé-
nyét meghallgatva ezt én nem tá-
mogatom. Vannak még további öt-
letek, a volt nyomdaépület és kör-
nyéke még rendelkezhet olyan kul-

turális zugokkal a jövõben, ahol
esztétikusan kiállíthatók lennének
a mûvek. A problémán még tovább
kell gondolkodni. Azt gondolom, a
jelenlegi városvezetés ezt a folya-
matot nem szakította meg, hanem
örül annak, hogy ilyen lehetõség
került a kezünkbe. Egy ilyen aján-
dék azt a feladatot is jelenti, hogy
törõdni kell, és figyelmet kell fordí-
tani a mûtárgyállomány megõrzé-
se, méltó állapotban tartása érde-
kében a megelõzõ jellegû mûtárgy-
védelemre, a minõségi állomány-
gyarapításra, az informatikai ala-
pú nyilvántartásra és a virtuális
hozzáférés elõsegítésére.  Össze-
foglalva: büszkék lehetünk a Brun-
nerekre, életük elején Kanizsához
kötõdtek, és nem azért menekültek
el a városból, hogy ne vállalták
volna kanizsaiságukat. Levelezé-
sükbõl és indiai létükbõl is látszik,
megmaradtak kicsit kanizsainak,
magyarnak, kereszténynek és
buddhistának is. Egy olyan izgal-
mas szellemi közegben léteztek, és
éltek Olaszországban, Japánban,
Indiában és utaztak sokfelé a vi-
lágban a huszadik században,
amely méltán tarthat érdeklõdésre
számot. 

B.E.

A Polgári Kanizsáért Alapít-
vány és a Polgári Magyarország-
ért Alapítvány emléktáblát ava-
tott a Vasemberház homlokza-
tán, amellyel az egykoron Erzsé-
bet tér közepén állt szovjet kato-
naszobor ledöntõire emlékeznek.
Az avatáson Cseresnyés Péter al-
polgármester mondott beszédet.

– Azok az emberek, akik ötven-
egy évvel ezelõtt szinte gyermeki
örömmel verték le a vörös csilla-
got, gyûlölték a hazugságot, s az
önhitt hazudozókat – mondta az
alpolgármester. – El akarták õket
zavarni, el akarták tüntetni a jel-
képeiket – sokaknak ez volt a leg-
nagyobb bûne, ami miatt a meg-

torlást követõen szenvedniük kel-
lett. Súlyos büntetést kaptak azok-
kal együtt, akik a rend fenntartá-
sáért azon dolgoztak azokban a
napokban, hogy ne a nihil, hanem
a mûködés jellemezze az átalaku-
lás napjait.

Cseresnyés Péter hangsúlyozta,
a nép akkor is azokért az alapve-
tõ, elidegeníthetetlen jogokért
küzdött, amelyek lehetõséget biz-
tosítanak az embereknek arra,
hogy a nem megfelelõen tevé-
kenykedõ, az említett jogokat
nem biztosító kormányokat eltá-
volítsák. Az alpolgármester le-
szögezte, a nép joga, hogy az
ilyen kormányt eltávolítsa, s új
kormányt alapítson olyan elvek
talaján, amely révén jobban védi
biztonságát. – A józan ész azt kí-
vánja, hogy a jól bevált kormány-
zatot ne változtassuk meg jelen-
téktelen nehézségek miatt. Ha vi-
szont a kormány mûködése azt bi-
zonyítja, hogy a népet teljes zsar-

nokságba akarja hajtani, akkor a
nép joga és kötelessége, hogy az
ilyen kormányzat igáját levesse,
és a jövõ biztonsága érdekében
új, védelmezõbbrõl gondoskodjék
– utalt napjaink vonatkozásaira
az USA népeinek 1776-ban elfo-
gadott, ám úgy tûnik, ma is na-
gyon aktuális függetlenségi nyi-
latkozatának szavaival Cseres-
nyés Péter. Hozzátette: ez az a
dokumentum, amely a demokrati-
kus berendezkedés alapja, s emi-
att tekintettek fájdalommal 1956
forradalmárai az Amerikai Egye-
sült Államokra, amely nagyhata-
lomként ölbe tett kézzel nézte vé-
gig, hogy a nagy Szovjetunió mit
mûvel a kis, szabadságszeretõ
Magyarországgal. 

A beszédet követõen Cseres-
nyés Péter vitéz Bodnár Attilával,
a Honvéd Hagyományõrzõ Egye-
sület elnökével leplezte le az em-
léktáblát, amelynél a Polgári
Egyesület nevében Papp János
koszorút helyezett el.

H.A.
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A tavaly decemberi tulajdo-
nosváltás után növekedési pá-
lya jellemzi a DKG–East Zrt.
idei évét. Az elõzetes számítá-
sok szerint a tavalyi évhez ké-
pest megháromszorozódik a
nyereségük, s további létszám-
fejlesztés várható. 

– Míg 2006-ban 7,2 milliárd
forint volt az árbevételünk, a
nyereségünk pedig 125 millió
forint, addig az idei év várható
árbevétele nyolcmilliárd forint
lesz, s 370 milliós nyereségre
számítunk – mondta lapunknak
Mádé Károly vezérigazgató. –
Ez egyrészt termékeink kiváló
minõségének, másrészt a piacon
tapasztalható megnövekedett
beruházási kedvnek köszönhetõ.
Mostanában szerencsére már
nem a létszám-leépítésen kell
gondolkodnunk, harminc-har-
mincöt embert vettünk fel. A lét-
számfejlesztés zajlik jelenleg is,

ami jövõre folytatódhat. Gondot
csak az okoz, hogy több gépipa-
ri szakmában hiány alakult ki a
munkaerõ-piacon -ilyen az esz-
tergályos, a lakatos és a minõsí-
tett hegesztõ szakma-, de az e
téren jelentkezõ nehézségeket
saját mûhelyünkben zajló képzé-
sünkkel megpróbáljuk áthidalni
– jelenleg is százötven fiatallal
van képzési szerzõdésünk. Év
közben – fõleg a fizikai dolgo-
zóknál – végrehajtottunk egy
bérkorrekciót, megpróbáltunk a
térség bérszínvonala fölé men-
ni. 

Mádé Károly még elmondta,
az idei év meghatározó terméke
a gömbcsap volt, amelynek ki-
lencven százaléka exportra ment
Kazahsztánba, Üzbegisztánba,
Brazíliába, Oroszországba, illet-
ve a volt FÁK-államokba, azon-
ban egyre több európai cégnek is
értékesítenek. Az idei év szak-
mai kihívása egy négyezer köb-
méteres PB-gáztartály elkészíté-
se volt. A vezérigazgató kérdé-
sünkre elmondta, már a jövõ év-
re is 3,6 milliárd forintnyi szer-
zõdött rendelésállományuk van,
ami az elõzetesen tervezett
mennyiség felét jelenti, s örven-
detes tény, hogy egyre több ha-
zai megrendelést is kapnak. A
folyamatos munka tehát biztosí-
tott, s a korábbi idõszakhoz ha-
sonlóan jövõre szeretnék ismét
bevonni a város vállalkozásait is
a termelésbe.

Horváth Attila 

Ebben az esztendõben ünnep-
li fennállásának ötvenötödik év-
fordulóját a Bolyai János Álta-
lános Iskola. A jubileumi ünnep-
ségsorozat zárórendezvényére a
Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központban került sor. 

Megemlékeztek a névadóról, a
kétszázöt évvel ezelõtt született
Bolyai Jánosról, a nagy magyar

matematikusról, akinek fõ mûve ,
az Appendix 175 évvel ezelõtt
került kiadásra. A város és város-
környék általános iskolásai részé-
re Bolyai matematikaversenyt
hirdetett az intézmény. Jubileumi
úszó váltóversenyt rendeztek a
Városi Fedett uszodában, és az
iskola tanulóinak alkotásaiból
rajzkiállítás nyílt a HSMK ifjúsá-
gi Galériájában. Lénárt István

matematika tanár, oktatáskutató
A földrajztól a bolyai geometriáig
címmel elõadást tartott a Batthyá-
ny-gimnáziumban. Azt követõen
a volt bolyais diák, Baticz Milán,
a Rubik-kocka forgatás nagymes-
tere tartott bemutatót. A HSMK
színháztermében tartott ünnepi
zárórendezvényen részt vettek az
intézmény volt igazgatói, tanárai
és tanulói. A színpadon közel két-
száz diák köszöntötte színes mû-
sorával a jubileumi ünnepség
résztvevõit. 

Hogy mi mindenrõl mesélnek a
255 éves iskolafalak? 

Eredetileg kvártélyháznak
épült a XVIII. század közepén,
majd a XIX. században a Zöld-
fa vendéglõnek és szállodának
adott otthont. Abban az idõben
sok bál és mulatság színhelye
volt a régi szárny. 1880-tól a
bíróság és az ügyészség költö-
zött az épületbe, melynek hom-
lokzatára ekkor került az Igaz-
ságügyi Palota felirat. 1943 és
45 között internálótábor, majd
rendõrakadémia kezdte meg
benne a mûködését.  1952-tõl a
mai napig iskolaként mûködik,
immár ötvenöt éve. Ezt az
idõszakot kívánták felidézni a
szervezõk. 

Beszédében Kalamár Márta
igazgató elmondta, az iskolával
kapcsolatban hogy kinek, mi-
lyen érzésbõl maradt meg több
vagy kevesebb, abban elsõsor-
ban a pedagógusnak van megha-
tározó szerepe. A pedagógusnak,
aki sokszor nincs is tisztában
önmaga jelentõségével, azzal,
hogy mekkora hatással lehet a
rábízott tanítványok személyisé-
gének, sorsának alakulására. A
tapasztaltabb kollegák jól tud-
ják, a gyakorta átdolgozott pe-
dagógiai programok, szépen
megfogalmazott nevelési-oktatá-
si célok mit sem érnek a szemé-
lyes ráhatások, a jó idõben jól
elhangzó mondatok nélkül, ame-
lyek lehetnek feddõ, dicsérõ
szavak, vagy éppen arról árulko-
dók, hogy érdemes odafigyelni
arra, aki mondja. Egyszerûen
elég ha meggyõzõek, hitelesek,
és mindig szeretettõl vezéreltek,
mert ha így van, a tanítvány sze-
mében még a hibázó, olykor

helytelenül cselekvõ vagy be-
szélõ pedagógus is lehet a mai
szóhasználattal élve jó fej, akár
példakép is. 

– Az iskola az eltelt ötvenöt év
alatt azért juthatott el erre az ál-
lapotra – folytatta –, mert mindig
többségben voltak a tantestület-
ben a kreatív pedagógusok. –
Mondandóját Bolyai János sza-
vaival zárta: – Derék tehetségek-
kel, sok eredetiséggel bíró ma-
gyar nemzet keze közt az ép, jó
mag nem vész el, hanem gyöke-
ret ver. S egy, minden évben egy-
egy karikával vastagodó élõ fa
válik belõle. Hiszem – mondta –,
hogy az iskola az elmúlt öt és fél
évtized alatt segíteni tudta ennek
a fának a vastagodását, amiben
jelentõs szerepe van az iskola
korábbi igazgatóinak, pedagó-
gusainak, a sok száz diáknak és
mindazoknak a munkatársaknak,
akik segítették biztosítani az in-
tézményben zajló munka hátte-
rét.

Cserenyés Péter alpolgármes-
ter köszöntõ szavaiban elmond-
ta, szorosabb érzelmi kötõdés
fûzi az iskolához, hiszen tíz év-
vel ezelõtt, szülõként ebbe az
intézménybe íratta be gyerme-
két. 

– Egy iskoláról nem az épü-
let, és taneszközök modernsége
mondja a legtöbbet – hangsú-
lyozta –, hanem a falai közt zaj-
ló munka. A Bolyai János Álta-
lános Iskola nagyon jó bizonyít-
vánnyal rendelkezõ iskola. Az
elmúlt ötvenöt éves története
alatt eljutott a város legrango-
sabb intézményei közé. Az itt fo-
lyó komoly és lelkiismeretes
munka eredménye mérhetõ, nyo-
mon kísérhetõ a tanulmányi és
sportversenyeken elért helyezé-
sek után kapott elismerõ okleve-
lek segítségével. Mi lehet a titka
ezeknek a sikereknek? Minden-
képpen meg kell említeni az elõ-
dök, a nagy tanáregyéniségek
lelkiismeretes munkáját, mert
erre alapozva tud továbbépít-
kezni a ma tantestülete.

A mûsort követõ fogadáson po-
hárköszöntõjében Balogh László,
az OKISB elnöke megjegyezte, az
iskola városunk egyik legrégebbi
épülete – melynek falaiba az egy-
kori kanizsai vár köveit is beépí-
tették –, rászorul a felújításra! Re-
méli, hamarosan a belváros re-
konstrukciójában erre is sor kerül. 

Bakonyi Erzsébet
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Tulajdonosváltás miatt, az
egykori Erkel Ferenc Olajipari
Mûvelõdési Ház falát díszítõ
mozaik új helyen, a DKG-East
Zrt. volt Egészségügyi Centru-
mának falán látható. A Munkát
végzõk címû mozaikot a gép-
gyár egykori dolgozója, Bálits
Kálmán készítette. Az alkotás
újraavatásán a megjelenteket
Mádé Károly elnök-vezérigaz-
gató köszöntötte.

– Utoljára hét évvel ezelõtt,
kétezer õszén, Bálits Kálmán szü-
letésének hatvanötödik évforduló-
ja alkalmából, egy általunk szer-
vezett emlékkiállítás keretében ta-
lálkoztunk így együtt, azok, akik
szerették és tisztelték az egykori
DKG munkatársát, szakemberét
és mûvészét – hangsúlyozta Mádé
Károly. – Most, tragikusan korai
halála tizenötödik évfordulóján
jöttünk újra össze, hogy a megem-
lékezés mellett ismét avassunk,
pontosabban újraavassunk egy
hozzánk oly közel álló mûvészeti
alkotást. A mû pontosan negyven
évvel ezelõtt, 1967-ben készült. Az
Erkel Ferenc Mûvelõdési Ház
kényszerû elidegenítésekor sem
feledkeztünk meg Kálmán méltán
ismert és elismert, közkedvelt al-
kotásáról – folytatta a vezérigaz-
gató. – Az adás-vételi szerzõdés
záradékában rögzítettük, hogy a
ház homlokzatának átépítésekor
igényt tartunk a mi mozaikunkra.
Saját leletmentõ próbálkozásaink
ugyan nem voltak sikeresek, de

egy tehetséges fiatal keramikus,
Baranyai Balázs szakszerû, fá-
radtságot nem ismerõ több tízórás
munkájának köszönhetõen, és cé-
günk anyagi hozzájárulásának
eredményeként büszkén jelenthe-
tem ki, értéket, nekünk kedves em-
léket mentettünk meg valamennyi-
ünk örömére. 

A mozaik, az alkotóén kívül
négy társalkotó, Hersits József,
Varga István, Hegyi István kõmû-
ves és Horváth István asztalos
nevét õrzi az utókornak. 

Az ünnepséget követõ beszél-
getésen Hersits József emlékezett
vissza egykori mesterére: 

– Nagyszerû ember volt Bálits
Kálmán – mondta. – A hetvenes
években Nagykanizsán nem volt a
szárnyaikat bontogató amatõr
mûvészeknek olyan helyisége,
ahol találkozhattak volna. Az Er-
kel pincéje azonban különös vonz-
erõt jelentett a számukra. Ha va-
lami gondjuk volt a lányoknak,
csak jöttek a Kálmánhoz beszél-
getni, miközben õ festett, vagy ép-
pen szobrászkodott. Mindegyikük
általános iskolai rajztanár volt.
Sorolhatnám Járási Ildikó, Szar-
jas Gertrúd, Ambrus Márti és a
zalaszentbalázsi Farkas Marika
nevét. Az ember büszke rájuk. 

Végezetül Bálits Károly meg-
köszönte a gyár vezetõjének és
munkatársainak, hogy visszahe-
lyezték öccse munkáját a gyárba,
ahonnan elindult. 

B.E.

ÚÚjjjjááaavvaattttáákk BBáálliittss KKáállmmáánn
MMuunnkkáátt vvééggzzõõkk mmoozzaaiikkjjáátt

NNeemm hhaaggyyttáákk vveesszznnii
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A város kilencvenegy játszó-
terébõl nyolcvanhat higiénés
szempontú vizsgálatát végezte
el a közelmúltban az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvo-
si Szolgálat Nagykanizsa-
Letenye Kistérségi Intézete.
Az eredmény egyszerûen le-
sújtó.

A képviselõ-testület tagjai is
olvashatták azt a tanulmányt,
amelyet az Állami Népegészség-
ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Nagykanizsa-Letenye Kistérségi
Intézete munkatársai készítettek a
nagykanizsai játszóterek higiénés
követelményeknek való megfele-
lése kapcsán. Mint az az anyag-

ból kiderül, a higiénés feltételek
teljesülésének fontos egészségvé-
delmi megelõzõ hatása lehet.
Azon túl, hogy a játszóteret lég-
szennyezõ objektumoktól távol
kellene kialakítani, biztosítani
kellene az ivóvíz-hozzáférést, to-
alettet, parlagfû-mentességet, az
is fontos, hogy az ott tartózkodó
gyermekeket ne érhesse napszú-
rás, kutyák és más állatok ne fér-
kõzhessenek a közelükbe, s a ho-
mokozó lehetõleg ne lehessen
fertõzések forrása. A környezõ
fák, bokrok, növények ne legye-
nek allergizáló hatásúak, vagy
esetleg mérgezõek. Fontos, hogy
fedhetõ szemetesek kerüljenek ki
a területekre, ezekkel ugyanis el-
kerülhetõek a méh-, illetve da-
rázscsípések. Arról már nem is
beszélve, hogy a megfelelõ állagú
és minõségû játékok alatt az esé-
sek tompítására alkalmas felüle-
teket kell(ene) kialakítani – ez
már szinte alapkövetelmény.

Az ÁNTSZ megállapításai sze-
rint ezen követelményeknek min-
den tekintetben kevés kanizsai
játszótér felel meg. Sok az el-
avult, balesetveszélyes játszótér,

többségük nem elégítik ki az
alapvetõ higiénés követelménye-
ket sem. A feltárt hiányosságok
pedig újra, meg újra elõbukkan-
nak az objektumok nyolcvan szá-
zalékában. 

H.A.

A hegyközségi törvény készü-
lõ módosítása egy már jól bejá-
ratódott rendszert zilál szét, s
bizonyos érdekeket szolgálva a
nagybirtokot részesíti elõnyben
a magyar szõlõ- és borkultúra
csaknem egyharmadát kitevõ
kisbirtokokkal szemben. För-
hénci Horváth Gyula, a Nagyka-
nizsai Hegyközség elnöke úgy
látja, több tízezer kisbirtokos
kerülhet ki így a rendszerbõl, s
Zalában csak három hegyköz-
ség maradhat.

– Úgy vélem, hogy a jövõre
életbe lépõ új hegyközségi tör-
vény átgondolatlan változtatáso-
kat hoz a rendszerben, készítõi
nem a magyar valóságból indul-
tak ki – mondta lapunknak
Förhénci Horváth Gyula. – Egé-
szen más egy alapvetõen mono-
kultúrás borvidéken megváltoz-
tatni a meglévõ szabályokat, s
más egy kisbirtokos szerkezetû te-
rületre ráerõltetni azt. Egyébként,
amikor 1994-ben megalkották a
jelenleg még érvényben lévõ tör-
vényt, már akkor is óriási hibákat
követtek el.

– Mire gondol?
– Arra, hogy az évszázados ha-

gyományokat nem vették figye-
lembe, s megpróbálták egységesí-
teni a birtokszerkezetet, miközben
nem lehet. Magyarországon ne-
mesi-, városi-, és paraszti-kispol-
gári birtoklású szõlõterületek vol-
tak. Az elsõ kettõn jobbára szoci-
alista nagyüzemek alakultak, míg
a parasztok, kispolgárok kezében
meghagyták apró birtokaikat. A
korszerûnek vélt szõlõ-, borgaz-
daságunk ezzel négy évtizedre a
tömegtermelés zsákutcájába ke-
rült, - ám ez messzire visz, s nem
errõl akarok most beszélni. Az el-
térõ birtokméretbõl fakadó prob-
lémákat az ágazat máig nem ol-
dotta meg. Ellenben a birtokszer-
kezet nem változott, a zalai, a
somlói, vagy a tolnai borvidéken

ma is többségben vannak a pár-
száz négyzetméterestõl a néhány
hektárosig terjedõ kisbirtokok, de
a többi minõségi termõhelyen is
jelentõs az arányuk. A most ér-
vényben lévõ törvény ötszáz
négyzetméterben jelölte meg az
árutermelõ szõlészetek alsó hatá-
rát, hogy az Európai Unióval
folytatott kvótatárgyalásokon
Magyarország kedvezõbb helyzet-
ben legyen. Ugyanakkor elfelej-
tették a kisbirtokosokat integrál-
ni, csak szükséges rossznak tekin-
tették õket. Az elképzelés épp
ezért 1994-ben is irreális volt.
Ennek ellenére azt mondom, ha a
hibás elemeket is tartalmazó

hegyközségi infrastruktúra akkor
nem alakul meg, a minõségi szõ-
lõ- és bortermelésre ma nem len-
ne esély. Most pedig, a rendszer
drasztikus átalakításával a ma-
gyar állam, az ágazatirányítás és
a szakmai szervezetek ismét az
Európai Unió mögé bújva pró-
bálkoznak bizonyos változtatáso-
kat véghezvinni. 

– A birtoknagyság tekintetében
hogyan rendelkezik a készülõ
hegyközségi törvény tervezete?

– Az árutermelõ szõlészet alsó
határát az európai uniós normák-
hoz igazítják, így az ötszázról ezer
négyzetméterre nõ. Ez azt eredmé-
nyezi, hogy jelentõsen csökken az
árutermelõ szõlészetek száma, ez-
által szûkül az ellenõrzött borter-
melés aránya is. A törvényjavaslat
sajnos, jelenlegi formájában elõ-
revetíti a kultúrtáj megõrzésének
és a termelõi kultúra eltûnésének
lehetõségét is. A legszomorúbb,
hogy újabb szõlõkivágásokhoz ve-
zet, miközben évek óta a saját el-
látásunkat sem fedezi bortermelé-
sünk. A nagykanizsai hegyközség-

ben és szerte az országban mára
végre kezdték megérteni a terme-
lõk, hogy mire való a rájuk rótt je-
lentõs adminisztrációs teher, be-
álltak a sorba, s most már tudják,
mit kell csinálni. Erre egyetlen
tollvonással romba döntik az el-
múlt évtized fáradtságos munká-
ját. Ráadásul az sem mindegy,
hogy a hegyközség terheit ezeröt-
száz szõlõbirtokos viseli, vagy
csak hétszáz – márpedig az áru-
termelõ birtokok számának csök-
kenésével ez prognosztizálható.
Akkor ez azt jelenti, hogy az elõ-
nyöket ezerötszáz gazda élvezi, de
csak hétszáz fizeti? Ismét csak azt
tudom mondani, úgy vélem, nem
vizsgálták meg a hazai birtokszer-
kezetet, amikor ezt a szabályozást
megalkották. Hogyan lehet azt
százötven embertõl elvárni, mond-
juk itt, Förhéncen, hogy mindent
finanszírozzon, ha például egy
közmû-fejlesztés történik? Akkor
tulajdonképpen azokat büntetjük,
akik fenntartják a hegyközséget, s
valóban bort termelnek? Miféle
esélyegyenlõség ez? S hogyan le-
het elvárni, hogy a rendszerbõl az
új szabályozás miatt kikerülõ kis-
termelõk minden szabályt betart-
sanak? Milyen kényszerítõ erõt le-
het alkalmazni velük szemben így?
Semmilyent. Magyarul ismét nem
a szõlõ- bortermelõket védik! Nem
a birtoknagysággal kapcsolatos
változás azonban az egyetlen
probléma. Az is komoly bajokat
szülhet, hogy azok az emberek,
akik kikerülnek a rendszerbõl, el-
esnek az összes szakmai segítség-
tõl. A kérdés csak az, ha õk sem-

miféle járulékkal nem járulnak
hozzá a mûködéshez, a fejleszté-
sekhez, semmiféle adatot nem
szolgáltatnak, és semmilyen hatás-
sal nem lehetünk rájuk, akkor mi-
lyen alapon visszük õket magunk-
kal? Másrészt tartok tõle, hogy
megint nem lesz elég pénz, infrast-
ruktúra és szakembergárda arra,
hogy a létrejövõ kisebb rendszert
is jobban mûködtethessük. Meg
kell, hogy mondjam, abszolút nem
értek egyet a tervezett változtatá-
sokkal. Lényegi változás lesz az is,
hogy az eddigi ötven hektár he-
lyett ötszáz hektár fölötti terület-
nagysággal lehet hegyközségeket
alapítani, s bizony, a borvidékünk-
re jellemzõ apróbirtokos termelés-
szerkezet mellett még a háromszá-
zat sem lesz könnyû összeszedni.
Ezért várhatóan csak három hegy-
község marad Zalában. A megma-
radó hegyközségeknek fõállású
hegybírót kell alkalmazni, ami a
szûkülõ források közepette jelen-
tõs többletkiadást is jelent majd.   

Förhénci Horváth Gyula meg-
jegyezte, a most szétverésre ítélt
hegyközségek tizenhárom éves
történetét jelentõs szakmai fejlõ-
dés jellemzi, amit az is bizonyít,
hogy a nagykanizsai hegyközség
legutóbbi borversenyére kifogás-
talan, rendkívül jó minõségû bo-
rokat neveztek a gazdák. A szak-
ember úgy véli, az új hegyközsé-
gek megalakulásával komoly ve-
szélybe kerül a hazai, azon belül
is a zalai és a Nagykanizsa térsé-
gi borászat szakmai fejlõdése.     

Horváth Attila
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Az elmúlt évtizedben jelentõsen javult a kanizsa környéki borok
minõsége, köszönhetõen a hegyközségben végzett munkának is

AA kkéésszzüüllõõ hheeggyykköözzssééggii ttöörrvvéénnyy aa nnaaggyybbiirrttookknnaakk kkeeddvveezz
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VViisssszzaattéérrõõ bbaajjookk

Fontos lenne a játékok alatti puha esõfelület – ma még azonban csekély
számú kanizsai játszótér felel meg e követelménynek 
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MMeegghhíívvóó
a Kanizsa Box Klub

és a Magyar Ökölvívó 
Szakszövetség

közös rendezésében 
sorra kerülõ 

Országos JJunior ÖÖkölvívó 
Magyar BBajnokságra

Mérkõzések:

8-án csütörtökön 15.45 óra
9-én pénteken 16.00 óra
10-én szombaton 15.00 óra
11-én vasárnap 9.00 óra

November 88-111. 
Nagykanizsa

MÁV NTE Csarnok
(17-19 éves korostály)
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Különleges gasztronómiai él-
ményben lehetett része annak,
aki az október huszonhetedikei
estét a Szõlõskert Fogadóban
töltötte. Itt került sor ugyanis a
fogadó elsõ borvacsorájára,
amelye során gasztronómiai
különlegességeket, finom étele-
ket és a Vylyan Pincészet ízletes
borait ismerhették meg a gaszt-
ronómia barátai. 

– Fennállásunk óta ez az elsõ
borvacsoránk – mondta Gelen-
csér László, a Szõlõskert Fogadó
tulajdonosa. – Hogy miért csak
most került sor nálunk az elsõ
borvacsorára, miközben a gaszt-
ronómia területén igyekszünk
mindenben az élen járni, s szíve-
sen újítunk? Mert úgy érezzük,
most méltó módon megkoronáz-
hatjuk a villányi Vylyan Pincé-
szettel közel tíz éves múltra visz-
szatekintõ kapcsolatunkat. 

A borvacsora ételeit Gelencsér
László, a Vylyan borait pedig
Ipacs Szabó István, a cég fõborá-
sza ajánlotta a résztvevõk figyel-
mébe. A fõborász elhozta az idei
év újborát, a Villányi Bogyólét,
amelynek neve találóan a francia
újbor, a Beaujolais Noveau (boz-
solé nuvó) nevére hajaz, így lett
– tréfásan – a bozsoléból
bogyólé, azaz primõr oportó. Ér-
dekesség, hogy a bogyólé még
találó is, ugyanis a készítés során
nem törik össze a szõlõbogyókat,
a fürtöket egészben teszik a kád-
ba.

A könnyû újborhoz könnyû
étel is dukál, Gelencsér László
parmesanforgácsokkal meghintett
rukkolás kacsamellsalátát szerví-
rozott, amely tíz éves érlelésû,

eredeti olasz balzsamecettel ké-
szült. 

A kacsamellben, mint a vajban,
siklott a kés, a balzsamecet cso-
dásan selymes aromája, a parme-
zán sajt zamata, a rukkola keser-
nyés íze pedig az ízek harmóniá-
jának egészen különleges kaval-
kádját eredményezte.

Második fogásként süllõte-
kercs érkezett zöldséges blinivel,
amihez a Vylyan kétezer-hatos
Chardonnay-ját kortyolhattuk. A
süllõtekerecs baconszalonna és

spenót hozzáadásával készült, a
blinit, ezt az olasz palacsinta-
tésztából élesztõvel készült fi-
nomságot pedig ízletes mártással
öntötték nyakon a konyhában. A
Chardonnay pedig zöldalmára,
körtére, fehér szirmú virágokra
emlékeztetõ aromavilágával tö-
kéletesen illeszkedett az ételhez. 

A fûszeres kéregben sütött bá-
rányborda paradicsom eszenciával
és polentával ugyancsak lenyûgö-
zõ volt, annál is inkább, mert a bá-
rányhús ritkaságszámba menõen
puhának bizonyult, a szájban lá-
gyan olvadt. Gelencsér László en-
nek kapcsán megjegyezte, egyál-

talán nem mindegy, hogy a bárány
mivel táplálkozott korábban, ezért
a Szõlõskert Fogadóban különö-
sen odafigyelnek az alapanyag ki-
választására. A Vylyan kétezer-
ötös Pinot Noir-ja pedig tökélete-
sen kiegészítette a fûszeres bárány
nyújtotta ízélményt. Világos rubin
színû vörösbor, amely nem nagy
testével, sokkal inkább kifino-
multságával, eleganciájával, sok-
rétûségével hódít.

A Szõlõskert Fogadó-Vylyan
Borvacsora képzeletbeli étlapjá-

ról ezt követõen a szarvasbél-
szín következett, amelyet grille-
zett vargányával, vörösboros
aszalt áfonyával és szarvasgom-
bás burgonyaropogóssal tálal-
tak, s hozzá a kétezer-ötös évjá-
ratú Montenuovo Cuvée érke-
zett.

Gelencsér László különleges
Zacher-tortával kedveskedett a
borvacsora résztvevõinek, s nem
is titkolta, nehéz dolga volt,
amikor olyan édességet kellett
kitalálnia, amely a bort és a
desszertet egyesíti magában.
Nos, a végeredmény megérte a
fáradtságot. 

A Vylyan Cabernet Sauvignon
selection kétezer-hármas bora
méltó megkoronázása volt az
édességnek, ugyanis ízvilágában
a feketeribizli, szilva, étcsokoládé
versenyeztek egymással.

A vacsora zárásaként mézzel
leöntött kecskesajt és camembert
következett, amelyet mézédes
szõlõvel bolondítottak meg. Az
erõteljes ízvilágú kecskesajt és a
lágy méz tökéletesen kiegészítet-
ték egymást.

A fergeteges ízvilágot parfü-
mös illatával a Vylyan kétezer-
ötös Merlot-ja kitûnõen zárta le.

Horváth Attila 

A Kanizsa és Környéke
Gasztronómiai Egyesület diák-
szekciójának õszi elsõ elõadásán
a Fúziós konyhával ismerked-
tek meg a tanulók. A Thúry
György SZKI éttermében és
tankonyháján az európai és az
ázsiai konyha találkozásáról
tartott elõadást és gyakorlati
bemutatót Kocsonya Kálmán
mesterszakács, a Magyar Nem-
zeti Gasztronómiai Szövetség
szakács alelnöke, a balatonõszö-
di Kormányüdülõ konyhafõnö-
ke és Kostyál Gábor mestersza-
kács, a Hertelendi Kastélyszálló
konyhafõnöke. Mindketten a vi-
lág számos konyháját megis-
merték, világbajnokságokon
versenyeztek és több hónapot
töltöttek el Bangkokban. 

– A fúziós konyha, a kínai, a
japán, az indiai és a thai konyha
ötvözete Nyugat-Európában már
húsz-huszonöt évvel ezelõtt is di-
vatos irányzat volt. Nálunk a
rendszerváltás után kezdett divat-

ba jönni – mondta Kocsonya Kál-
mán. – Nyilván, ehhez kell egy
megfelelõ vendégkör is, hiszen
friss, hazánkban nem termõ alap-
anyagokat használunk fel, s ezek-
nek magas a beszerzési ára. Te-
hát olyan vendégek is kellenek,
akik képesek megfizetni. Jobbára
a fõvárosban, de már vidéken is
van több olyan étterem, ahol öt-
vözik ezeknek a konyháknak nem-
zeti specialitásait. Az egyesület
foglalkozásán olyan ismeretanya-
got adunk a tanulók számára,
amelyeket nem találnak meg a
tankönyvekben, de szeretnénk
elõttük is kinyitni a világot. 

Az elõadást követõen a mester-
szakácsok a japán, a thai, a kínai
és az olasz konyha ötvözetébõl
mutattak be remekmûveket, me-
lyek íz- és színvilágban is harmo-
nizáltak egymással.

– Hogy milyenek a thai ételek?
A tízmilliós lakosú Bangkokban
tapasztaltak alapján nagyon erõ-
sek és csípõsek, de ezt pár hónap
után meg lehet szokni. A chilit

mindenhez használják. Nem esz-
nek hosszú fogásokat, viszont a
tányéron nem hagynak maradé-
kot, hanem hazaviszik. Nem dob-
ják ki az ételt. A mennyiség na-
gyon fontos náluk. Nem képesek
például egy négyfogásos ételt el-
fogyasztani, azonban kétóránként
táplálkoznak. Egyébként minden-
hol tudnak enni – magyarázta az
elõadó. – Utcán, útszélén, étter-
mekben, egész nap és egész éjsza-
ka. Sok levest fogyasztanak, amit
ugyan nem sûrítenek be, de sok
zöldség és fûszernövény úszkál
benne. Az utcán rengeteg ételt
árusító mozgókonyhát látni. Van,
aki levest, van, aki húst, vagy
csak gyümölcsöt árul a nagy for-
galomban, fillérekért. Nem pálci-
kát, hanem kanalat és villát hasz-
nálnak. Mintha nálunk a gulyás-
levest és a túrós csuszát egy tálba
öntenénk, és kanállal, valamint
villával ennénk – mondta Kocso-
nya Kálmán. 

Bakonyi Erzsébet

AAzz áázzssiiaaii kkoonnyyhhaa íízzeeii aa TThhúúrryybbaann

SSzzõõllõõsskkeerrttii bboorrvvaaccssoorraa aa VVyyllyyaann-nnaall 
Szarvasbélszín grillezett vargányával, vörösboros aszalt áfonyával 

és szarvasgombás burgonyaropogóssal
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:

Hrsz. Megnevezés Kikiáltási ár Versenytárgyalás - Hónap.Nap Idõpont
961 Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 13.560.000 12.05 08:30
131/2 Magyar u. 18. lakóház, udvar 23.630.400 12.05 09:00
4372/1 Alkotmány u. 160. szociális otthon 78.000.000 12.05 09:30
4277/1 Palini beépítetlen terület 30.970.800 12.05 08:00
2190/A/3 Csányi u. 8. - iroda 12.840.000 12.05 10:30
2243/1 Ady Endre u. 25. 16.000.800 12.05 11:00
3817 Csengery u. 111. - telephely 6.264.000 12.05 11:30
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

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése döntött arról, hogy Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Tervét és Helyi Építési Szabályzatát
módosítja. A tervezési területet a város azon területei képezik, ahol önkor-
mányzati vagy lakkosági igény merült fel a jelenleg hatályos szabályozó mó-
dosítására. A tervdokumentációt a vonatkozó hatályos jogszabályok elõírása-
ira figyelemmel 2007. november 15-ig közzé tesszük a Polgármesteri Hivatal
fõépítészi Irodájában, ahol munkanapokon megtekinthetõ.

A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hiva-
talba a városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735)
címzett levélben jelezhetik.

SSzzaabbáállyyoozzáássii tteerrvv,, HHeellyyii ÉÉppííttééssii SSzzaabbáállyyzzaatt

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

Értesítjük a város idõs lakóit, hogy 2007. november 13-án, kedden 10
órától 12 óráig a Családsegítõ Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.)
fogadóórát tartunk. Hívjuk mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot,
segítséget várnak.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanács

IIddõõssüüggyyii ttaannááccss ffooggaaddóóóórráájjaa

Tisztelettel várjuk az érdeklõdõ diákokat, tanárokat és szülõket 8.
osztályos általános iskolásoknak rendezett nyílt napunkra 2007.
november 19., hétfõ 14.00 órára a Batthyány Lajos Gimnázium
nagyaulájába.

Állomások: kémia (kémiai elõadó), biológia (biológiai elõadó),
fizika (fizika-labor), matematika fizika elõadó), magyar-történelem-
könyvtár (könyvtár), mûvészetek (rajzterem, énekterem), informati-
ka (új épület, 40-es informatikaterem), idegen nyelvek (új épület
150-es terem), földrajz (C épület 9-es földrajzterem), testnevelés
(tornaterem). 

A végigjárás a növekvõ sorszámok rendjében történik a 10.
állomás után kezdõdik elölrõl a kezdeti állomásig. Az állomáshe-
lyeken a munkaközösségek részérõl egy-egy felelõs tanár szól a
gimnáziumi évekrõl 5-5 perc idõtartamban. 

BBaatttthhyyáánnyy LLaajjooss GGiimmnnáázziiuumm 
ééss EEggéésszzssééggüüggyyii SSzzaakkkköözzééppiisskkoollaa

Tisztelettel hívjuk és várjuk az érdeklõdõ diákokat, szülõket és
pedagógusokat 4. osztályos általános iskolásoknak, a nyolcév-
folyamos gimnáziumi képzésünkrõl rendezett nyílt napunkra 2007.
november 24., szombat 9.00 órára a Batthyány Lajos Gimnázium
nagyaulájába.

A találkozás alkalmával bemutatjuk a gimnáziumunk ha-
gyományos, immár 1991. óta tartó nyolcévfolyamos képzését.
Szeretnénk, ha elnyerné tetszését iskolánk Pedagógiai Programja,
annak nevelési és oktatási tartalma. Hisszük és valljuk: ránk bízhatja
gyermekét, mi megpróbáljuk mottónk alapján is nevelni:

„Nem elég a gyermeket gépileg tanítani a kiszabott tanul-
mányokra, lelkét, szívét is kell mûvelni, mert csak így lehet derék,
értelmes, nemesen érzõ, jellemteljes honpolgár. A nevelést, sõt még
a tanítást is a gyermekeknek testi, lelki erejéhez, tehetségéhez s
hajlamaihoz, egyszóval egész egyéniségéhez kell alkalmazni.” 

(Deák Ferenc)

BBaatttthhyyáánnyy LLaajjooss GGiimmnnáázziiuumm 
ééss EEggéésszzssééggüüggyyii SSzzaakkkköözzééppiisskkoollaa

2007. november 13-án (kedden) 17.00 órától
Cseresnyés Péter, Nagykanizsa MJV alpolgármestere 
és Tárnok Ferenc, Nagykanizsa MJV Önkormányzat 

városfejlesztési osztály-vezetõje 
bemutatja Nagykanizsa belvárosának felújítási 

és fejlesztési terveit, és beszámolnak a fejlesztésekhez 
kapcsolódó befektetési-lehetõségekrõl. 
Helyszín: Vasember-ház Díszterem, 

Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-3.

Tisztelt Vállalkozó!

Nagykanizsa a következõ hét évben (2007-2013) jelentõs fejlõdési
lehetõség elõtt áll. A város tudatosan készül az Európai Uniós forrá-
sok fogadására. Az elmúlt hetekben több olyan nagyprojekt elõké-
szítése kezdõdött el, amelyeket az Önkormányzat önállóan vagy a
helyi vállalkozásokkal együttmûködve kíván megvalósítani. A ter-
vek szerint – a következõ években – jelentõsen csökken a belváros
gépjármû- forgalma, megújulhat az Erzsébet-, az Eötvös- és a Deák-
tér valamint a környezõ területek. Az Önkormányzat célja, hogy a
tervezett fejlesztésekhez a magántõke is minél nagyobb mértékben
kapcsolódjon.

Megjelenésére számítunk! 
Kérjük, hogy részvételi szándékát jelezze a sajto@rfh-rt.hu e-mail
címen!

Nagykanizsa MJV Önkormányzata

MMeegghhíívvóó VVáállllaallkkoozzóóii FFóórruummrraa
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A Nagykanizsaiak a Nemze-
tért Hagyományõrzõ Egyesület
november 1-jén az elesett kato-
nahõsökre emlékezve közös
gyertyagyújtásra várta az em-
bereket a Doni Hõsök Felsõ
Templom mögötti emlékhelyé-
nél. A megemlékezésen díszõr-
séget állt az esküt tett tízfõs he-
lyi Magyar Gárda nyolc tagja. 

– A Nagykanizsaiak a Nemzetért
Hagyományõrzõ Egyesület a ta-
valy õszi megmozdulásokon részt
vett nemzeti érzelmû emberekbõl
alakult azzal a céllal, hogy fölvál-
lalja a nemzeti hagyományok ápo-
lását, mert azt vették észre, kezd
gerinctelenné válni a nemzet,

szisztematikusan butítják az embe-
reket, s a történelemtanítás sem az
igazságra épül. Megdöbbentõ pél-
dául, hogy a magyar õstörténet
egy érettségire készülõ diák köny-
vében csupán hat oldal, amibõl
négy oldalt tesznek ki a képek.
Még mindig a finnugor elméletet
tanítják, holott ez a tudományos
vizsgálatokon megdõlt, ugyanis
genetikailag kimutatták, hogy sem-
mi közünk a finnugorokhoz. A ge-
netikai állományunk tõlük tér el a
legnagyobb mértékben. Még az
amerikai indiánokkal is több a ge-
netikai hasonlóságunk, mint a
finnugor népekkel. Tiszteljük és
szeretjük õket a hagyományaik mi-
att, de már ki kell mondani, hogy
nem vagyunk rokonok. Innen kez-
dõdik a fals történelemtanítás, és
még a közelmúltban történt esemé-
nyekrõl sincs tudomásunk. Még
mindig nem tudjuk, kik vezényelték
le az 56-os sortüzeket a Parlament
elõtt – mondta Ladányi Istvánné,
az egyesület megbízott szóvivõje. 

B.E.

Kanizsa – HHirdetés 2007. november 8. 9Kanizsa – KKrónika 2007. november 8.8

Immár tizennegyedik alka-
lommal került megrendezésre
az Idõsek Hete rendezvénysoro-
zat, melynek nyitóeseményén
Zalakomár és Surd községek
Idõsek Klubjaiból érkezett ta-
gok és munkatársak is megje-
lentek. A szeptemberben létre-
hozott Nagykanizsa-Zalako-
már-Surd Intézményfenntartó
Társulás révén õk is a kanizsai
közösséghez tartoznak. 

A Honvéd Kaszinó Tükörter-
mében megjelent idõseket és
meghívott vendégeket Koller Jut-
ka, az ESZI igazgatója köszöntöt-
te. A rendezvényt Marton István
polgármester nyitotta meg. Beve-
zetõként Sütõ András író gondo-
latát idézte, mely szavak önma-
gukért beszélnek: 

– Önmagát becsüli meg min-
den nemzedék azáltal, hogy tudo-
másul veszi, a világ nem vele kez-
dõdik. A mi világunk – folytatta a
polgármester – apáink, nagyapá-
ink életével, munkásságával kez-
dõdött. Õk építették számunkra
azt a jelent, amelyben a mi gene-
rációnk az újabb nemzedék jövõ-
jét alapozza meg. Mindennapi
munkánkhoz az elõdök példáiból
meríthetünk erõt, hitet, bátorsá-
got. Sokan mondják az idõsek kö-

zül, hogy megették már kenyerük
javát. Én is úgy gondolom, ezt
megtették, megtették, amit várt
tõlük a család, a nemzet, és most
már a pihenés éveit töltik aktívan,
vagy passzívan. Anyagi gondok-
kal, gyengülõ egészséggel, a gye-
rekek, unokák nyújtotta örömök-
kel. 

Végül jó egészséget kívánt az
idõseknek, hiszen – mint mondta
– nélkülük nem lenne városunk-
nak múltja, jelene és jövõje.

A polgármester megnyitóját
követõen az idõseket Varga Mik-

lós, Zalakomár község polgár-
mestere, Kanász János, Surd köz-
ség polgármestere, Maronicsné
Borka Beáta a Szociális Osztály
vezetõje, és dr. Csákai Iván a
SZEB, valamint a „Segíts az Élet
Alkonyán” Alapítvány elnöke kö-
szöntötte. Az ünnepelteket a Za-
laegerszegi Hevesi Sándor Szín-
ház mûvészei szórakoztatták,
majd vacsora, beszélgetés, zene
és tánc zárta az Idõsek Hetének
elsõ napját.

Bakonyi Erzsébet

AAzz iiddõõsseekkeett üünnnneeppeellttéékk
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Eljött a tettek ideje. Ennek biztos tudatától voltak derûsek a vizit-
díj, a kórházi napidíj és a felsõoktatási tandíj eltörlését támogatók
százai – számoltak be tapasztalataikról a szociális népszavazás
aktivistái, a Vásárcsarnok elõtti keddi aláírásgyûjtésrõl. A várhatóan
tavaszi referendumon való részvételt ugyanis olyan valóságos cse-
lekvésnek tekintik, amellyel végre saját kezükbe vehetik hol-
napjukat. Haragot inkább azoktól tapasztaltak, akik becsapottnak
érzik magukat, s az egészségügy refomjára utalva hangoztatták,
tavaly nem erre szavaztunk!

EEmmlléékkeezztteekk

Egy év elmúltával Nagykani-
zsa választópolgárai joggal vár-
nak választ arra a kérdésükre,
mit teljesített Marton István, il-
letve mit teljesített Cseresnyés
Péter és a Fidesz a választási ígé-
reteibõl. Milyen konkrét fejlesz-
tési elképzelések valósultak meg,
mennyi munkahelyet teremtettek,
milyen beruházásokat indítottak
el? – e kérdéseket fogalmazta
meg sajtótájékoztatóján Bogár
Ferenc, a Magyarországi Szoci-
áldemokrata Párt megyei szerve-
zetének elnöke.

A kérdésre maga adta meg a
választ. Szerinte Marton István-
nak be kell látnia, hogy a pol-
gármesterség nem neki való fel-
adat. Cseresnyés Péter esetében
úgy látja, hogy parlamenti kép-
viselõként sokat van távol, ezért
el kellene döntenie, hogy Kani-
zsát vagy a Parlamentet választ-
ja.

MMoonnddjjoonn llee
–– ssookkaaddsszzoorr
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