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friss híreket, tudósításokat, 

riportokat olvashat.

Kattintson rá!

www.kanizsaujsag.hu

A megújult általános iskola ava-
tásával kezdõdött el a 2008/2009-
es tanévnyitó ünnepség a Roz-
gonyi úti Általános Iskolában. 

Az ünnepségen részt vett Dr. Si-
mon Istvánné, az Oktatási és Kul-
turális Minisztérium esélyegyenlõ-
ségi és nemzetiségi fõosztályának
vezetõje, Teleki László országgyû-
lési képviselõ, miniszterelnöki
megbízott, Cseresnyés Péter és
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõk, Marton István polgár-
mester és Baksa Attila, a ZÁÉV
Zrt. elnök-vezérigazgatója. Továb-
bá városunk oktatási-nevelési in-

tézményeinek vezetõi, és a nyug-
díjas pedagógusok. 

– A felújított iskola példa arra,
hogy a közoktatás szereplõinek egy
irányba húzó akarata nem egysze-
rûen összeadódik, hanem meghat-
ványozódik – hangsúlyozta avató-
beszédében Dr. Simon Istvánné fõ-
osztályvezetõ. – Ez kell a most in-
dult több száz közoktatási intéz-
mény felújítását, bõvítését célzó
programhoz is – folytatta. Errõl
szól az Új tudás mindenkinek
programja, melynek megvalósítá-
sára az elkövetkezõ években több
száz millió forint áll rendelkezésre. 

Végül tolmácsolta Hiller István

oktatási és kulturális miniszter jó-
kívánságait.

Marton István polgármester ün-
nepi köszöntõjében kiemelte, a
közgyûlés jól döntött, amikor pá-
lyázatot nyújtott be a támogatás el-
nyerésére. Az önkormányzat min-
den olyan célt támogat, melynek
segítségével a fiatalok képzését, a
jövõ generációjának érvényesülését
megkönnyítheti. Megjegyezte azt
is, nem hiszi, hogy a Dunántúlon
van ennek az iskolának pillanatnyi-
lag párja. A jövõben is minden ne-
mes célt örömmel támogatnak,
amikor csak lehetõség nyílik rá.

(Folytatás a 4. oldalon)

Felavatták aa RRozgonyi IIskolát
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KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

Hazánkban a rendszerváltoztatás
óta eltelt évtizedekben megfigyelhetõ,
hogy évrõl évre egyre több 45 év felet-
ti ember (szenior) szorul ki a munka
világából. A statisztikai becslések sze-
rint 2010-re az 50 év feletti férfiak
aránya 33%, a nõk aránya 40% lesz a
társadalomban, s ez a férfiak esetén
42%-ra, a nõknél 50%-ra nõ 2030-ig.
Az 55 év feletti népességbõl az aktív
munkavállalók aránya ma 21,9%,
amely csak fele az EU átlagának. 

Százharmincezer regisztrált ál-
lástalan tartozik a negyvenöt év
fölötti korosztályhoz a munkaügyi
központokban. Ha a nem nyilván-
tartottakat is számítjuk, ebbõl a
bõven munkaképes korcsoportból
csaknem kétmillió nõ és férfi szo-
rult ki a munkaerõpiacról.

Értük hozták létre munkaadói és
szakszervezeti tömörülések a Szeni-
or Foglalkoztatási Szövetséget, ahol
segítenek állást találni nekik, s klu-
bok létrehozásával, munkáltatói díj
alapításával igyekeznek megszün-
tetni a sokak életét mindmáig meg-
keserítõ hátrányos diszkriminációt.

A Szenior Foglalkoztatási Szövet-
ség szervezeti újításával és informá-
cióbázisával összehozza a munka-
helyet keresõket az állást kínálókkal.
Lényege, hogy az alapító tagok a
legnagyobb munkáltatói szerveze-
tek: a 70-80 ezer munkáltatót magá-
ba foglaló Munkaadók és Gyáripa-
rosok Országos Szövetsége, az
IPOSZ, a MOSZ, valamint a több
mint 800 ezer szervezett munkavál-
lalót képviselõ szakszervezeti konfö-
derációk (MSZOSZ, SZEF, Autonó-
mok) és a legnagyobb nyugdíjas
szervezet. Így olyan összefogás szü-
letett 2007-ben, amilyen még soha
nem volt Magyarországon.

A megalakulásunk óta eltelt idõ-
szakban, az egyéni tagok 10 százalé-
kát sikerült összehozni jövendõ mun-
káltatójával. A Szövetség feladata
emellett, hogy az egyik felet felkarol-
ja, képezze, esélyhez juttassa, a mási-
kat, a munkáltatót pedig ösztönözze. 

Megkezdõdött a Szenior Foglal-
koztatási Klubok létrehozása. A köz-
mûvelõdési intézményekre épített or-
szágos hálózat az érintett korosztály
elszigetelt, gyakran magányossá vált
álláskeresõi és dolgozni vágyó nyug-
díjasok, valamint a helyi munkáltatók
találkozását szolgálja, s azt, hogy
együttmûködve a munkaügyi közpon-
tokkal (ahol több mint 130 ezer a re-
gisztrált szenior álláskeresõ) a tagság
legtöbbjét visszajusson a munkaerõ-
piacra.

Álláskeresõk 45 ffölött Gyermekprogramok sokasága
várta az apróbbakat és a nagyob-
bakat egyaránt: aszfaltrajzolás,
lufihajtogatás, arcfestés, ugráló-
vár. A gyerekek elkezdhettek is-
merkedni az autóvezetés trükkjei-
vel is gokart, pedálos és akkumu-
látoros kisautók segítségével. A
színpadon bûvész szórakoztatta a
szép számban megjelent érdek-
lõdõket.

Szentgyörgyi Romeo, profi sze-
mélyi edzõ, hatszoros Világ-, és
kétszeres Európa-bajnok és csapa-
ta aerobic bemutatót tartott a nagy-
érdemûnek, õket a zalaegerszegi
Albatrosz tánccsoport mazsorett-
mûsora követte.

Lola, a tinédzserek kedvence,
kétszeres VIVA Comet-díjas
énekesnõ adott koncertet 19 órá-
tól, 20 órától pedig Delhusa
Gjon, a Vitézi Rend tagja  éne-

kelt a közönségnek. A koncert-
programot az Irigy Hónaljmirigy
fergeteges mûsora, a napot a
Fantastic Fire tûzzsonglõrei zár-
ták.

S.E.

Tudatos táplálkozás, testmozgás – ezek az egészséges életmód leg-
fontosabb motívumai. Az augusztus 30-án, szombaton a Kanizsa Cent-
rum parkolójában megrendezett road show célja az volt, hogy rávilá-
gítson egészségünk megtartásának fontosságára. Ennek jegyében mu-
tatta be az Interspar áruház Natur*pur biotermék-családját, illetve a
nap valamennyi programja, fellépõje kapcsolódott az egészséges élet-
mód fogalmához. Az egészségsátorban véradásra is volt lehetõség.
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Road sshow aaz eegészség jjegyében
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(Folytatás az 1. oldalról)
Baksa Attila a kivitelezõ cég el-

nök-vezérigazgatója ismertette az
épület rekonstrukciójának fõbb ál-
lomását, majd jelképesen átadta az
épület kulcsát az új igazgatónak,
Jeszenõi Csabának.

Tóth Miklós eddigi igazgató kö-
szöntõjében elmondta, az iskola
mindenkori nevelõinek, igazgatói-
nak és tanulóinak régi álma telje-
sül a kibõvült, megszépült épület
birtokba vételével. A századik évé-
hez közeledõ épület tárgyi feltéte-
leiben egyre hátrányosabb helyze-
tûvé vált az 1970-80-as években
sorra épülõ modern iskolák mel-
lett. Az itt dolgozóknak minden
eredményért nagyobb erõfeszítést
kellett kifejteni. A szerencsés pilla-
nat 2005 tavaszán érkezett el szá-
mukra. Az akkori önkormányzat és
városvezetés méltányolta az iskola
múltbéli és jelenlegi eredményeit,
mérlegelte jövõbeni szerepét és

úgy döntött, hogy felújítására és
bõvítésére pályázatot nyújt be az
Országgyûléshez. A jelenlegi ön-
kormányzatnak pedig fontos sze-
repe volt abban, hogy ilyen kiváló
minõségben valósulhatott meg az
építkezés. Tóth Miklós igazgató
szólt arról is, hogy elismerés illeti
többek között az iskola dolgozóit
és tanulóit azért az áldozatos mun-
káért, amit az építkezés ideje alatt
az elmúlt másfél évben végeztek,
és köszönet illeti azokat az intéz-
ményeket, amelyek befogadták a
tanulóikat és segítséget nyújtottak
rendkívüli helyzetükben. Az épü-
letet az iskola képviseletében júli-
us 30-án vette át. A rozgonyis nagy
családban maradva nagy bizalom-
mal és sok jókívánsággal adta át
tisztét az önkormányzat által kine-
vezett Jeszenõi Csaba igazgató-
nak.

A történelmi egyházak képvise-
lõi – a katolikus egyház részérõl

Fliszár Károly esperes, a reformá-
tus egyház részérõl Balogh Tibor
esperes, az evangélikus egyház ré-
szérõl Deme Dávid lelkipásztor ál-
dotta és szentelte meg a felújított
épületet.  A nemzeti színû szalagot
az intézmény udvari bejáratánál
Dr. Simon Istvánné fõosztályveze-
tõ, Teleki László országgyûlési
képviselõ, Marton István polgár-
mester, Cseresnyés Péter alpolgár-
mester, országgyûlési képviselõ
vágta át. 

Jeszenõi Csaba igazgató tanév-
nyitó beszédét a kezdetekkel indí-
totta. 1908-ban Nagykanizsa váro-
sa komoly állami injekciót kapott,
hogy vásároljon téglát, betont, va-
sat, habarcsot, fát, üveget és szak-

értelmet, hogy ezekbõl az alap-
anyagokból hagyományt, tudást
építsen és ápoljon. Ezt a törekvést
siker koronázta, hisz’ a Rozgonyi
neve ismertté vált még a város ha-
tárain túl is. A befektetett energiák

megtérültek. Bizonyára ennek is
köszönhetõ, hogy száz év elmúltá-
val az újabb injekció, amelyre az
épület megújításához egyébként el-
engedhetetlenül szükség volt, meg-
találta az iskolát. Végezetül a Roz-
gonyi mind a négyszázhúsz tanuló-
ja nevében megígérte, hogy az in-
tézményt otthonuknak fogják te-
kinteni, s mint jó gazda, úgy fogják
óvni. Mindezek elõtt azonban a
legfontosabb feladatuk, hogy ápol-
ják a már említett hagyományokat,
s a diákokat olyan tudással vértez-
zék fel, amely késõbbi életükben
megfelelõ alapot jelent boldogulá-
sukhoz.

Az ünnepség végén színes lufik
levegõbe eresztésével birtokukba

vették a tanulók az intézményt. A
meghívott vendégek megtekintet-
ték a tantermeket és Böröcz Zsolt
tanár fotókiállítását. 

B.E.
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A piaristák elsõ hazai óvodáját avatta fel augusztus 31-én, vasárnap
Balás Béla kaposvári megyéspüspök Nagykanizsán, mert, mint a
megelõzõ szentmisén megfogalmazta: „Vihart álló ifjúságra van
szükség.” Ennek megalapozására íratta be szeme fényét mintegy
negyven család a rend nõi ágának alapítójáról, Boldog Donáti Celesz-
tináról nevezett óvodába, melyet a kicsik az ünnepség után olyannyi-
ra birtokukba vettek, hogy közülük több nehezen indult haza a minden
ízüket megmozgató játékok mellõl.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 30/2008.(VII.04.) számú
önkormányzati rendeletével megújította a „Hazavárunk” ösztöndíj szabályai-
ról szóló pályázati kiírást. 

A pályázók köre: A „Hazavárunk” ösztöndíj iránti kérelmet az a legalább 3
éve nagykanizsai állandó lakóhellyel rendelkezõ, magyar állampolgárságú
hallgató nyújthatja be, aki lakóhelyén kívül, államilag elismert magyarországi
felsõoktatási intézmény nappali tagozatán, elsõ diploma megszerzése érdeké-
ben folytat tanulmányokat, legfeljebb 25. életévének betöltéséig.

Az ösztöndíj összege a lakóhelytõl az iskolalátogatási bizonyítványt kiállító
intézmény székhelyéig, tanulmányi félévre vonatkozóan 3 alkalommal történõ
oda-vissza utazás költsége. Az ösztöndíj megállapítása az adott pályázati félév
elején érvényes másodosztályú vasúti menetjegy, illetve vasúti összeköttetés
hiányában autóbuszjegy diákigazolvánnyal igénybe vehetõ kedvezményes ára
alapján történik. Az igényléshez benyújtandó a hallgatói jogviszony igazolása,
érvényes diákigazolvány másolata valamint lakcímet igazoló hatósági igazol-
vány másolata

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

Az ösztöndíj kiírása, az azt szabályozó rendelet és a pályázati ûrlap letölthe-
tõ a www.nagykanizsa.hu honlapról, valamint személyesen beszerezhetõ a
Polgármesteri Hivatal Eötvös téri és Erzsébet téri portáin, továbbá a Mûvelõ-
dési és Sportosztályon.

Érdeklõdni a Mûvelõdési és Sportosztályon lehet az 500-780 és az 500-755
számokon. Beadási határidõ: 2008. szeptember 30.

Hazavárunk öösztöndíj-ppályázat
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A színvonalas, kényelmes utazás
biztosítása céljából az idei beruhá-
zási program részeként két darab
Mercedes Conecto alacsonypadlós
autóbuszt állított helyijárati forga-
lomba Nagykanizsán a Zala Volán
Közlekedési Zrt. 

A Báthory utcai Autóbusz-állomá-
son, a jármûvek ünnepélyes átadásán
Zalatnai László vezérigazgató el-
mondta, idén második alkalommal
adnak át autóbuszt Nagykanizsán. Ja-
nuár végén kettõt, és jövõ év augusz-
tusában még két ugyanilyen szállító-
jármû üzembe helyezése várható. 

A Mercedes-Benz gyártmányú
CONECTO típusú, alacsonypad-
lós autóbuszokon egyenként
százkét személy szállítható hu-
szonhat ülõ- és hetvenöt állóhe-
lyen. A jármû második ajtajánál
peron és mechanikus rámpa talál-
ható a mozgáskorlátozottak, vagy
gyermekkocsival utazók kényel-
me érdekében. A padlószint eme-
lõ és süllyesztõ funkció segítsé-
gével a járdáról betolhatók a ba-
bakocsik.

A vezérigazgató még elmondta,
jelenleg az önkormányzattal meglé-
võ nyolcéves közszolgáltatási szer-
zõdés felénél tartanak, mind a két fél
teljesíti a szerzõdésben foglaltakat. A
Nagykanizsa-budapesti járatot erõsí-
teni szeretnék, az igényeknek megfe-
lelõen még több ehhez hasonló szín-
vonalú autóbusz mûködtetésével.

Marton István polgármester öröm-
mel nyugtázta, hogy a Zala Volán és
az önkormányzat közötti megállapo-
dás ebben a két évben maradéktala-
nul teljesült, és biztos benne, hogy
minden további szerzõdés hiánytala-
nul teljesülni fog, hiszen a Zala Volán

mindig is megbízható, jó partnere
volt a városnak az önkormányzati
rendszer kialakulásától kezdve.

Horváth Ferencné, helyijárati
üzemvezetõ megjegyezte, nagyon
jók a januárban átvett buszok üzeme-
lési tapasztalatai. A mostaniak két ré-
gi, forgalomból kikerült Ikarus autó-

buszt váltanak fel, ami minõségileg
jelentõs javulást jelent a kiskanizsai
városrész idõs korú utazóközönsége
számára a 4A, és a 16A vonalán. Az
utasszám sajnos fogy – tette hozzá az
üzemvezetõ –, a csuklós autóbuszok
még a legfrekventáltabb helyeken
sincsenek kihasználva. 

A jármûvek megtekintése elõtt
Cseresnyés Péter alpolgármester
azt kívánta, bízzunk abban, hogy a
jövõben nem a járatcsökkentésben,
hanem korszerûbb buszok cseréjé-
ben kell gondolkodnunk.

B.E.

Új bbuszok aa hhelyijárati fforgalomban
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A Pénzügyi, a Városüzemelte-
tési, az Ügyrendi, Jogi és Köz-
rendi Bizottság ülését követõen a
közgyûlés napirendjén is szere-
pelt a hulladékkezelési közszol-
gáltatási szerzõdés módosítására
elõterjesztett javaslat.

A közgyûlés jóváhagyta a 2004-
2005-ös években keletkezett és behajt-
hatatlannak minõsített 1.015.142 forint
települési szilárd hulladékkal kapcsola-
tos közszolgáltatási díjhátralék törvé-
nyi elõíráson nyugvó megtérítési köte-
lezettségének teljesítését a Sauberma-
cher-Pannónia Hulladékgyûjtõ Kft. fe-
lé. Az elõirányzatot a 2008. évi mûkö-
dési hitel ugyanezen összeggel való
megemelésével biztosítja. 

A testület egyetértett a települési
szilárd hulladék lakosság által fize-
tendõ díjának hátralék-rendezésével
kapcsolatos törvényi változás miatt a
Saubermacher-Pannónia Hulladék-
gyûjtõ Kft.-vel megkötött közszol-
gáltatási szerzõdés módosításával.

Városunkban a települési szilárd
hulladék gyûjtésével, elszállításával
és ártalmatlanításával kapcsolatos
közszolgáltatási tevékenységet a
Saubermacher- Pannónia Hulladék-
gyûjtõ Kft. végzi. A 2002. május 15-
én megkötött közszolgáltatási szer-
zõdés rögzíti a felek kötelezettségeit
és jogait. Az egyes intézkedések

alapja a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. törvény. A
törvényben 2006. január 1-tõl lénye-
ges változás lépett hatályba, a felek
emiatt módosították a szerzõdést. 

A szerzõdés módosítása értelmé-
ben a hulladékkezelési közszolgálta-
tás igénybevételéért az ingatlantulaj-
donost terhelõ díjhátralék, a késedel-
mi kamat, valamint a behajtás egyéb
költségei adók módjára behajtható
köztartozásnak minõsülnek.

A díjhátralék keletkezését követõ
harminc napon belül a közszolgálta-
tó felhívja az ingatlantulajdonos fi-
gyelmét a díjfizetési kötelezettségé-
nek elmulasztására, és felszólítja a
teljesítésére. A felszólítás ered-
ménytelensége esetén a díjhátralék
keletkezését követõ kilencven napot
követõen a közszolgáltató – a fel-
szólítás megtörténtének igazolása
mellett – a díjhátralék adók módjára

történõ behajtását kezdeményezi az
önkormányzat jegyzõjénél. 

A jegyzõ a kezdeményezés kéz-
hezvételétõl számított nyolc napon
belül intézkedik a díjhátralék, kése-
delmi kamat és a felmerült költségek
behajtása érdekében. A behajtott díj-
hátralékot, késedelmi kamatot, vala-
mint a közszolgáltatónak az ezzel
kapcsolatban felmerült és behajtott
költségeit a jegyzõ nyolc napon be-
lül átutalja a közszolgáltatónak. 

Ha a közszolgáltatást igénybeve-
võ díjhátralékos nem tulajdonosa az
ingatlannak, és a vele szemben le-
folytatott behajtás eredménytelen, a
díjhátralékot, késedelmi kamatot és
a felmerült költségeket az ingatlan
tulajdonosától, illetve vagyonkeze-
lõjétõl kell behajtani. Közös tulaj-
donban álló ingatlan esetében a tu-
lajdonosok felelõssége egyetemle-
ges. A behajthatatlan díjhátralék

esetében a jegyzõ nyolc napon belül
igazolást ad a közszolgáltatónak.

A 2006. január 1-jét megelõzõ idõ-
szakról az Adóügyi Osztály elkészí-
tette a díjhátralékok kimutatását. A
kimutatás szerint a 2004-2005-ös
években keletkezett 4.457.188 forint
díjhátralékból behajthatatlannak bi-
zonyult 1.015.142 forint. A díjhátra-
lék rendezésére az elmúlt években
(2006-2007) a költségvetésben ren-
delkezésre állt 800-800 ezer forint
elõirányzat, azonban ezek nem kerül-
tek átutalásra, így ott megtakarítás-
ként jelentkeztek. Most azonban a ré-
gi szabályozás alapján behajthatat-
lannak minõsített hátralék megtéríté-
sérõl még az önkormányzatnak kell
gondoskodni, még a közszolgáltatási
szerzõdés módosítása elõtt. A 2006.
január 1-jét követõen keletkezett díj-
hátralékok ügyében már az új szabá-
lyozás, és a most módosított közszol-
gáltatási szerzõdés szerint kell eljárni.

B.E.

Adók mmódjára bbehajtható aa sszemétdíj

Ülésezett a Kiskanizsai Telepü-
lésrészi Önkormányzat, melyen öt
fõbb napirendi pont szerepelt, tud-
tuk meg Tóth Nándor KTÖ vezetõ-
tõl. Ezek egyebek között gyalogát-
kelõ létesítésérõl és településrende-
zési tervvel kapcsolatos javaslatokat
takartak, melyeket az egyetértési,

valamint véleményezési joggal fel-
ruházott részönkormányzat még a
kanizsai közgyûlés idõpontja elõtt
támogatott. Az ülésen ismét felve-
tésre került Polai József képviselõ
önálló indítványaként a Bajcsai ut-
cai tájház kialakítása, mely egy
1926-ban épült épületben valósulna

meg úgy és abban az ütemben,
ahogy azt az önkormányzat pénz-
ügyi lehetõségei engedik. Ehhez a
témához kapcsolódott egy lejáró lé-
tesítése is az onnan legkönnyebben
megközelíthetõ birtokok felé. 

P.L.

Ismét eelõtérben aa ttájház kkérdése
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A Magyar Fotómûvészeti Al-
kotócsoportok Országos Szövet-
sége kezdeményezte a Magyar
Fotográfia Napjának megünnep-
lését. Ezen a napon készült Ma-
gyarországon elõször nyilvános
rendezvényen fénykép (dagerro-
típia). Minden fotótörténeti for-
rásmunka egybehangzóan állít-
ja, hogy 1840. augusztus 29-én, a
Magyar Tudós Társaság ülésén
Vállas Antal bemutatta, miként
lehet képet alkotni a fénysugarak
segítségével fényérzékeny nyers-
anyagon. Ez a nap alkalom arra,
hogy a társadalom figyelmét a fo-
tókultúrára és egyben a fotótör-
téneti értékekre irányítsuk.

A Magyar Fotográfia Napja al-
kalmából két kulturális intézmény,
a HSMK és a VOKE Kodály Zol-
tán Mûvelõdési Ház is rendezett
fotókiállítást városunkban.

A HSMK és a Kanizsa Fotóklub
rendezésében szeptember 12-ig
látható eMeMGéGé címmel Mak-
rai Márton és Goór Gábor elren-
dezésében formabontó kiállítása
az intézmény Ifjúsági Galériájá-
ban. Köszöntõjében Kovácsné
Mikola Mária, az intézmény igaz-
gatóhelyettese elmondta, 2000. au-
gusztus 29-én ünnepelték meg elsõ
alkalommal a Magyar Fotográfia
Napját Nagykanizsán. Ez az ünnep
a MAFOSZ kezdeményezésére
alakult, és Kanizsán az elsõk kö-
zött csatlakoztak e nemes hagyo-
mányhoz. A fotográfia történeté-
nek felvázolását követõen a két al-
kotót Zágon László aranydiplomás
fotómûvész mutatta be a közön-
ségnek.

A VOKE Kodály Zoltán Mûve-
lõdési Házban szeptember 5-ig lát-
ható kiállítás a Vasúttörténeti Ala-
pítvány vasúti mozaikkép gyûjte-
ményébõl.

Kámánné Szép Terézia intéz-
ményigazgató ajánló szavait követõ-
en a kiállítást Máthé István, a MÁV
Zrt. Nagykanizsai Csomóponti veze-
tõje nyitotta meg. Nagykanizsa és a
vasút elválaszthatatlanok egymástól
– hangsúlyozta bevezetõ gondolatai-
ban. Bizonyára helytálló és igaz ez a
megállapítás hazánk más városai
esetében is, de Nagykanizsa tekinte-
tében kiemelten érvényes, hiszen a
vasúti forgalom 1861. április 1-i indí-
tása megsokszorozta Nagykanizsa
gazdasági fontosságát. Az 1860-as

évektõl Nagykanizsa népessége fel-
gyorsult ütemben növekedett és a vá-
ros a századfordulóra Délnyugat-Du-
nántúl egyik legnépesebb, legiparo-
sodottabb és az országhatárokon túl
is jelentõs kereskedelmi központtá
fejlõdött. A bemutatott fényképek se-
gítségével több évtizedet átölelve be-
pillanthatunk a vasút, a pályaudvar-
ok és az ott dolgozó, közlekedõ em-
berek életébe. 

B.E.

Kanizsa – AA mi üügyeink 2008. szeptember 4.6

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Marton István polgármes-
ter – a megszokottól eltérõen – 2008. szeptember 3-a helyett szeptember 10-én
tartja fogadóóráját! Megértésüket köszönjük!

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

Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselõje foga-
dóórát tart szeptember 9-én, kedden 17 órakor a Vécsey Zsigmond Általános Is-
kolában, 18 órától a Zárda utcai kollégiumban. 

Karádi Ferenc a 13. sz. választókerület önkormányzati képviselõje fogadó-
órát tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki Házá-
ban, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.

Dr. Károlyi Attila a 6. sz. választókerület önkormányzati képviselõje fogadó-
órát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor Általá-
nos Iskolában.

Képviselõi ffogadóórák

SEGÍTÕK ZALAI EGYESÜLETE
8800 Nagykanizsa, Munkás u. 5/A. 

Közhasznúsági jelentés 2007. évrõl

Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2007. év

Cél szerinti juttatás nem volt.

Sorsz. A tétel megnevezése Elõzõ év Elõzõ év(ek) Tárgyév
módosításai

a b c d e
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 957 - 2752.
1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 105 - -
4. b.központi költségvetéstõl 105 - -
6. 2. Pályázati úton nyert támogatás - - 150
7. 3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel 400 - -
8. 4. Tagdíjból származó bevétel 4 - 90
9. 5. Egyéb bevétel 448 - 35
10. B. Vállalkozási célú tevékenység bevétele - - -
11. C. Összes bevétel (A+B) 57 - 275
12. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 509 - 419
13. Anyagjellegû ráfordítások 483 - 341
14. Személyi jellegû ráfordítások - - 78
15. Értékcsökkenési leírás 26 - -
19. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai - - -
20. F. Összes ráfordítás (D+E) 509 - 419
21. G. Adózás elõtti vállalkozási eredmény - - -
23. H. Adófizetési kötelezettség - - -
24. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) - - -
25. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 448 - -144

26. A. Személyi jellegû ráfordítások - - 78
30 2. Személyi jellegû egyéb kifizetések - - 78 

1 A. Befektetett eszközök - - -
5 B. Forgóeszközök 503 - 324
9 IV. Pénzeszközök 503 - 324
10 C. Aktív idõbeli elhatárolások - - -
11 Eszközök összesen 503 - 324

12 D. Saját tõke 450 7 306
13 I. Induló tõke/Jegyzett tõke 7
14 II. Tõketartalék/Eredménytartalék 2 450
17 V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl 448 - -144
20 F. Kötelezettségek 53 - 11
23 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 53 - 11
24 G. Passzív idõbeli elhatárolások - - 7
25 Források összesen 503 0 324

A mmagyar ffotográfia
történetére eemlékeztek
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Értesítjük a város idõs lakóit, hogy szeptember 9-én, kedden 10 órától 12
óráig a Családsegítõ Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát  tar-
tunk. Hívjuk mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget vár-
nak.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa

Fogadóórát ttart aaz IIdõsügyi TTanács

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson ér-
tékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz. Helye Kikiáltási ár Versenytárgyalások idõpontjai

Szept.  Okt. Nov. Idõpont
Eötvös tér északi tömb 50.000.000 17. 15. 12. 09:00

961 Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.300.000 17. 15. 12. 09:30
131/2 Magyar u. 18. lakóház, udvar 19.692.000 + áfa 17. 15. 12. 11:30
4372/1 Lazsnaki kastély 65.000.000 17. 15. 12. 10:30
2190/A/3 Csányi u. 8. - iroda 10.700.000 17. 15. 12. 11:00
3817 Csengery u. 111. - telephely 5.220.000 + áfa 17. 15. 12. 08:30
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

Versenytárgyalás

Dátum Gyógyszertár neve Gyógyszertár címe Gyógyszertár telefonszáma Ügyeleti idõ
2008. szeptember 1. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 22.00-06.00
2008. szeptember 2. KIRÁLY KIRÁLY U. 29. 93/536-620 22.00-06.00
2008. szeptember 3. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00-06.00
2008. szeptember 4. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22.00-06.00
2008. szeptember 5. SZENT GYÖRGY DÓZSA GY. 119. 93/510-215 22.00-06.00
2008. szeptember 6. KIRÁLY KIRÁLY U. 29. 93/536-620 13.00-08.00
2008. szeptember 7. GYOPÁR ADY U. 12. 93/510-160 08.00-06.00
2008. szeptember 8. CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/616-278 22.00-06.00
2008. szeptember 9. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22.00-06.00
2008. szeptember 10. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00-06.00
2008. szeptember 11. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 22.00-06.00
2008. szeptember 12. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 22.00-06.00
2008. szeptember 13. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 13.00-08.00
2008. szeptember 14. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00-06.00
2008. szeptember 15. KELETI ZEMPLÉN U. 6. 93/310-402 22.00-06.00
2008. szeptember 16. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 22.00-06.00
2008. szeptember 17. GYOPÁR ADY U. 12. 93/510-160 22.00-06.00
2008. szeptember 18. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22.00-06.00
2008. szeptember 19. CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/616-278 22.00-06.00
2008. szeptember 20. KIRÁLY KIRÁLY U. 29. 93/536-620 13.00-08.00
2008. szeptember 21. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 08.00-06.00
2008. szeptember 22. GYOPÁR ADY U. 12. 93/510-160 22.00-06.00
2008. szeptember 23. KIRÁLY KIRÁLY U. 29. 93/536-620 22.00-06.00
2008. szeptember 24. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22.00-06.00
2008. szeptember 25. SZENT GYÖRGY DÓZSA GY. 119. 93/510-215 22.00-06.00
2008. szeptember 26. KATONARÉTI TAVASZ U. 26. 93/311-607 22.00-06.00
2008. szeptember 27. GYOPÁR ADY U. 12. 93/510-160 13.00-08.00
2008. szeptember 28. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 08.00-06.00
2008. szeptember 29. CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/616-278 22.00-06.00
2008. szeptember 30. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22.00-06.00

Nagykanizsai üügyeletes ggyógyszertárai

A kamara tagjai számára a 2008. július 1-én küldött levelében
tájékoztatott arról, hogy a kamarai tagozatok küldöttei szeptember 4-
ig írásban jelölhetõk. Ezúton hívjuk fel az érintettek figyelmét a
jelölésre, valamint tájékoztatunk arról, hogy a tagozati
küldöttválasztó ülést szeptember 15-én tartjuk, ahol még mód lesz
szóbeli jelölésre is. 

Felhívás kkamarai ttagoknak!
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Kanizsa – BBor- éés ddödöllefesztivál 2008. szeptember 4.8
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A szervezõk nagy örömére
kellemes, nyárvégi napra ébred-
tek a dödölle fõvárosának, Nagy-
kanizsának a lakói pénteken. 

„Dödöllének van most az ideje
és helye. Mindenki rakja meg a
bendõt, de pukkadjon bele. Ez a
pompás étek régi eledelünk, hisz
már õsidõk óta kerül fel mindig a
terített asztalra!” – e szavakkal
invitálta a városlakókat Cser
György kisbíró az Erzsébet térre,
az V. Kanizsai Bor- és Dödölle
Fesztivál helyszínére, ahol elõször
Dolmányos Erzsébet, a Kanizsai
Kulturális Központ megbízott
igazgatója köszöntötte a megje-
lenteket, majd a fõ támogató ön-
kormányzat nevében Cseresnyés
Péter alpolgármester megnyitotta
a fesztivált. Megköszönte a KKK
és a Kanizsa és Környéke Gaszt-
ronómiai Egyesület szervezõmun-
káját, és mindenkinek jó szórako-
zást kívánt. Szavait követõen már-
is színpadra lépett a Zalagyöngye
táncegyüttes.

A kétnapos fesztiválon közel
huszonhét produkcióban három-
száz fellépõ szórakoztatta a közön-
séget.

A térre lépõket többek között
kézmûves kirakodóvásár, kézmû-
ves játszóház fogadta. Kardos
Ferenc, a Halis István Városi
Könyvtár igazgatóhelyettese régi
idõk játékaival várta a gyereke-
ket, a felnõttek pedig eszegetés-
iszogatás közben még az egészsé-
gükre is odafigyelhettek. Egész-
ségügyi szaktanácsadáson, vér-
nyomásmérésen vehettek részt,
sõt vért is adhattak. A fesztivál
fehér- és vörösborának zsûrizése
elõtt Szoliva János költõt ezúttal,
mint tiszteletbeli zsûritagot kap-
tuk lencsevégre koccintás közben
Kupó József zsûritaggal. A Kani-
zsa Bordalnoka vetélkedõre ti-
zenegy versenyzõ nevezett be,
közülük Bróz Józsefné fityeházi
versenyzõ aratta a legnagyobb si-
kert.

A Dödöllekirályok vetélkedõjét
feszült figyelem kísérte. Egy fa-
latnyi dödöllének sem jutott hely a
szurkolótábor soraiban. Ez nem is
csoda, hiszen már az elsõ feladat
is próbára tette a csapatok ügyes-
ségét. A dödölléhez krumpli kell,

tehát krumplit kellett szedniük,
méghozzá nem másutt, mint hely-
ben, az Erzsébet téren. Végül a
Dömdödöm csapat került ki gyõz-
tesen. Másnap a három délceg Dö-
döllekirály – Vas Csaba, Oros Ist-
ván és Geiszl Attila – büszkén vo-
nult végig a HSMK elõl induló
szüreti felvonulók sorában. A nép-
táncosok, nótakörök, lovaskocsik,
fúvószenekar és gólyalábasok lát-
ványos szüreti felvonulásán meg-
pillantottuk Dödikét, Prikryl Jó-
zsef, a Kanizsa és Környéke
Gasztronómiai Egyesület elnöké-
nek kislánya, aki a három évvel
ezelõtti dödöllefesztivál idején
született.

Az idõjárás másnap, szombaton
is kegyes volt a fesztiválozókhoz.
A fõzõversenyt Petõ István, a
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség
elnöke nyitotta meg. 

– Öt év után nyugodtan mond-
hatjuk, hogy Kanizsa, a dödölle fõ-
városa lett. Kevés olyan étel van
Magyarországon, amelyik három-
féle anyagból csodákra képes. Ter-
mészetesen kell hozzá az az asz-
szony, aki a kását kikeveri. Nagyon
fantáziadús étel, büszkék lehetünk
rá magyarok, mert eredeti magyar
étel, és ráadásul zalai – hangsú-
lyozta Petõ István. 

Tizennyolc csapat hatvan féle
dödöllét készített a fõzõversenyen.
Profi „Dödölle” kategóriában: 1.
Rogner csapat, 2. Tell Vilmos.
Amatõr kategóriában 1. Rend Dö-
dölle, 2. Dömdödöm, 3. Dödöllék.
Profi „Fõétek” kategóriában: 1.
Rogner, 2. Ínyenc Hármas. Amatõr
kategóriában 1. Dödöllék, 2.
Nagyrécsei nyugdíjas lányok, 3.
Öregbaglas betyárok. 

A Dödölle Fesztiválok történeté-
ben elsõ alkalommal került sor bor-
versenyre. Hat borház kínálta a dö-
döllére és az egyéb étkekre csúszó
innivalót. Horváth Miklós elnökle-
tével Kupó József, Nink Károly és
Molnár Ferenc zsûritagok huszon-
egy mintát vizsgáltak be nagy szak-
értelemmel. Döntésük értelmében a
Fesztivál Bora címet a fehérborok
közül a zalakarosi Kránicz Borház,
míg a vörösborok közül a nagy-
radai Cézár Pincészet Le Patron
Cuvéé-je nyerte el.

Bakonyi Erzsébet

Dödölle, bbor
és sszórakozás
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A nagy érdeklõdéssel kísért 5.
Kanizsai Bor- és Dödölle Feszti-
vál országos fõzõversenyén Petõ
István, a Magyar Nemzeti
Gasztronómiai Szövetség elnöke
töltötte be a zsûrielnök tisztét és
elégedett volt a megmérettetésen
készült pompás tájjellegû ételek-
kel. A fesztivál alkalmával a ma-
gyar gasztronómia sokszínûségé-
rõl váltottunk szót vele.

– Szövetségünk egyik legfõbb
célja országunk gasztronómiájá-
nak felemelése. Ezt úgy szeret-
nénk elérni, hogy a tradicionális
ételeinket újra étlapra hozzuk, és
egy kicsit korszerûsítve, új ötle-
tekkel gazdagítva megpróbáljuk
kínálni a külföld és a hazai vendé-
geink felé. Erre szolgált ez a kani-
zsai dödölle fesztivál is, amelyet
elsõ alkalomtól fogva támogatok
– kezdte a szövetség elnöke. –
Nagyon szépen kinõtte magát ez a
kanizsai rendezvény: a verseny-
zõk csodákat mûvelnek ebbõl a
háromféle anyagból: vagyis van
benne valamilyen – kukorica vagy
búzaliszt,  burgonya és egy kis
ízesítõanyag. Ezekbõl olyan pará-
dés ételeket készítenek, amelyek-
hez foghatót kevés nép tud így el-
követni. Az elbírálásnál számunk-
ra mindig az eredetiség a legfon-
tosabb, de ezen felül plusz ponto-
kat lehet szerezni azzal, ha valaki
olyan új ötletekkel gazdagítja azt
az ételt, ami érdemes arra, hogy
plusz pontszámot kapjon. Például,

egy puliszkának a feltétje ilyen
plusz pontokra érdemes  dolog:
volt itt olyan puliszka, ami be volt
göngyölve egy bacon szalonnába.
Volt hozzá egy mézes hagymalek-
vár jellegû saláta, meg egy zöld-
fûszer õrlemény, ami friss fûszer
volt, és egy kis sárgabarack kom-
pót. Ez együttesen egy olyan pa-
rádés ételt eredményezett, amely
bárhol, bármilyen asztalon meg-
állná a helyét. Ez az étek többek
között elsõ díjas lett, de volt olyan
is, ami a maga egyszerûségében
nyert. Tehát annyira háziasra si-
keredett, továbbá annyira jó volt
a tálalása, a cserépedény, meg a
pirítás. Summázva minden olyan
volt, mint ahogyan a dédnagy-
anyáink tanították annak idején.
Ilyen ételkülönlegességnek is tud-
tunk díjat adni, tehát vagy azt dí-
jaztuk, amelyik nagyon eredeti
volt, vagy pedig azt, amelyik az

eredetisége mellett még egy kicsit
megújult.

– Hazánk melyik vidéke a leg-
gazdagabb tájjellegû ételekben?

– Természetesen Zala megye az
egyik leggazdagabb, de Nyírség is
nagyon gazdag, valamint a somo-
gyi régió. Aztán a Mecsekhát is
rendkívül gazdag tájjelegû ételek-
ben, vagyis azok a települések és
tájegységek, ahol korábban vala-
mi miatt egy kicsit elmaradt a fej-
lõdés, és emiatt érintetlen maradt
az a vidék, elsõsorban ott marad-
tak ránk ezek a tájjellegû ételek.
Most ugye ezek a régiók is roha-
mosan fejlõdésnek indultak, meg-
ismerték az új eszközöket, ugyan-
akkor az ott élõ emberek õrzik a
hagyományaikat és büszkék arra,
hogy ilyen ételeik vannak. Jóma-
gam nagyon sok ilyen jellegû  ren-
dezvényen részt veszek és látom,

hogy milyen csodálatos étkek ma-
radtak ránk. Mecsekháton például
a sváb ételek dívnak és azok is
tudnak egyszerûek, de mégis na-

gyon parádésak lenni. Itt Zalában
a krumpli és kukorica, valamint a
káposzta ételek nagyon jók, vi-

szont a Nyírségben több a manuá-
lis étel. Ottani jellegzetesség pél-
dául a kötött leves: gyúrt tésztából
kis batyukat készítenek, amelyekbe

paprikás pirított hagymát tesznek,
és ezeket rakják bele a levesbe be-
tétnek. A maga egyszerûségével ez
is egy csodálatos étel. Emellett
nagyon sok szilvás és diós ételkü-
lönlegesség van azon a vidéken,
azokból az alapanyagokból, ame-
lyek azon a tájon teremnek. Álta-
lában úgy alakulnak ki ezek a táj-
ételek és a tradicionális étkek,
hogy ami a szóban forgó régióban
leginkább megterem, azokat az
anyagokat használják fel az ott
élõk tradicionális ételeikben.
Mecsekháton például nagy divatja
van a medvehagymának: még
fesztiváljuk is van – a híres med-
vehagyma fesztivál. Ez egy na-
gyon egészséges növény és sokféle

dologra fel lehet használni. Érde-
kes dolog, hogy a világon mos
mindenütt felkapott téma az, hogy
a tradicionális  ételeket megõriz-

zék és az utókor számára is meg-
mentsék a recepteket. A versenye-
ket is ennek szellemében hirdetik
meg, vagyis hogy ne mást akarja-
nak utánozni az egyes országok,
hanem a saját tradicionális ételei-
ket próbálják meg új felfogásban
feltálalni a versenyszámokban.
Úgy gondolom, hogy ezek a meg-
mérettetések jó alkalmat nyújta-
nak arra, hogy a magyar gasztro-
nómiát egy másik oldaláról is
megismerjék, hogy nemcsak pör-
költ és gulyás létezik, hanem van-
nak más ételeink is, amelyek na-
gyon parádésak és kiválóak. Pél-
dául az új zöldfûszer növények, il-
letve az olyan szinte ismeretlen sa-
látanövények, mint például a tur-
bolya vagy a kövér porcsin, vagy
például a kákics - népi nevén:
gyermekláncfû. Annak a levelei is
remek salátanövények. Ezek mind
egészséges növények, és mindig
több szó esik  ugye az egészséges
életmódról, és ily módon érdek-
lõdnek az emberek, hogy melyik
országban vannak ilyen ételek, hol
található ilyen kínálat az étlapon.
Sajnos Magyarországon komoly
gond az, hogy nem megbízható az
ipari háttér, mert nem lehet állan-
dóan kapni azokat a növényeket,
amelyeket egyszer már megszok-
tunk. Étlapra tettük, de másnap
vagy egy hét múlva már nem talál-
juk a boltokban. Ki kell menni
Ausztriába, hogy meg tudjuk venni
ezeket a növényeket. Vagyis a me-
zõgazdaságnak nagyon nagy sze-
repe van (lenne) abban, hogy a
magyar gasztronómia egy kicsit
fel tudjon lendülni – tette hozzá
Petõ István, a Magyar Nemzeti
Gasztronómiai Szövetség elnöke.

Gelencsér Gábor

Ahány vvidék, aannyi rremek ((táj)étek...
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Létrehozása óta dinamikus fej-
lõdésen ment keresztül a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Telephelye
(PEN). A kampusz 2000 óta áll
nyitva a hallgatók elõtt, fellendülé-
sének legnagyobb bizonyítéka,
hogy az akkor 42 fõvel induló ki-
helyezett képzési hely mára mint-
egy 600 fõssé nõtte ki magát. Az
elmúlt idõszakról Birkner Zoltán-
nal, a PEN oktatási igazgatójával
beszélgettünk.

– Meglehetõsen friss egyetem a
kanizsai, rövid múlttal rendelkezik,
mégis nagy lépéseket tett elõre ez
alatt a rövid idõ alatt. Az alapjai-
nak a megteremtése hogyan zaj-
lott?

– 1998 áprilisában azzal a céllal
született meg a Kanizsa Felsõok-
tatásáért Alapítvány, hogy váro-
sunkban felsõoktatási képzés
szervezõdjön, hiszen akkor Nagy-
kanizsa volt az egyetlen megyei
jogú város az országban, ahol
nem volt sem önálló, sem kihe-
lyezett felsõoktatási intézmény.
'98 volt a nagy átalakítások kora,
integráció zajlott az országban,
amelynek elsõ nagy hulláma az
volt, amikor csökkentették az in-
tézmények számát. Ennek ellené-
re az alapítvány kereste az utat.
Elõször a földrajzi-logikai közel-
ség alapján kerestük fel a szóba
jöhetõ partnereket, ellátogattunk
Keszthelyre, Kaposvárra, Szom-
bathelyre, s tulajdonképpen szü-
lettek eredményei ezeknek a tár-
gyalásoknak. Az igazi nagy áttö-
rés az volt, amikor 2000 májusá-
ban találkoztunk Prof. Dr. Gaál
Zoltánnal, a Veszprémi Egyetem
akkori rektorával, aki olyan nagy
elkötelezettséget mutatott, hogy
Nagykanizsán létesüljön felsõok-
tatási intézmény, amekkorát addig
még nem tapasztaltunk. Az egye-
temi vezetõség megadta a szak-
mai segítséget, így Nagykanizsán
még abban az esztendõben elin-
dulhatott az önálló, nappali tago-
zatos, államilag támogatott felsõ-
oktatási képzés. Ehhez még egy
nagyon fontos dologra szükség
volt: a minisztériumnak hozzá
kellett járulni. Az egyetem magá-
ra vállalta az akkreditációs anyag
elkészítését, Nagykanizsa pedig
azt, hogy az Oktatási Minisztéri-
umtól megszerezzük az oktatás-
politikai támogatást. Az akkori
oktatási miniszter, Pokorni Zoltán

2000. július 19-én hagyta jóvá az
Idegenforgalmi és szálloda szak
indítását. Pótfelvétel keretében
meghirdethettük a szakot. Nagy-
kanizsa azon kevesek közé tarto-
zott, ahol lehetett pótfelvételeivel
államilag támogatott helyre je-
lentkezni. Ezzel megszületett a
Veszprémi Egyetem Kihelyezett
Képzési Helye. Azért volt így ez-
zel szerencsénk, mert sok jó ké-
pességû hallgató, akit valami ok-
nál fogva nem vettek fel más
egyetemek ugyanezen szakára,
amely már akkor is nagyon nép-
szerû volt, ide jelentkeztek hoz-
zánk. Nagyon magas ponttal, több
mint háromszoros túljelentkezés-
sel húzhattuk meg a ponthatárt, az
akkori 120 pontos rendszerben,
körülbelül 110 pontnál. 17 me-
gyébõl 42 hallgató érkezett.
Egyik pillanatról a másikra a sem-
mibõl egy országos beiskolázási
egyetemi hely lettünk. Mindent
egybevetve tehát sikerrel kezd-
tünk. Természetesen ezt két év
elõkészítõ munka elõzte meg:
rengeteg tárgyalás, épület-felújí-
tás. Meg kellett teremteni az in-
tézményi hátteret, ebben sok
nagykanizsai vállalkozó és az ön-
kormányzat segített bennünket
energiával, anyagi támogatással,
az alapítvány pedig szervezési
feladatokat látott el.

– Mi történt ezután?
– Kezdtünk betagozódni az

egyetemre. Az elsõ években na-
gyon sokat segített nekünk Ko-
vács Zoltán professzor úr, õ volt
akkor a Gazdaságtudományi Kar
vezetõje, valamint a kar az alapító
dékánja. Szakmailag nagyon so-
kat segített a közgazdasági prog-
ram indításában. A Mûszaki In-
formatikai Kar vezetõjével, Dr.
Friedler Ferenccel együttmûköd-
ve el tudott indulni a mûszaki in-
formatika szak is. Közben fel-
épült a csapat: a Tanulmányi Osz-
tály, a Hallgatói Önkormányzat, a
Karrier Iroda, megszületett az in-
formatikai részleg, kialakult a
szervezeti kultúránk, és most tu-
lajdonképpen elértük azt, hogy a
Pannon Egyetem regisztrált kam-
puszaként mûködünk. Fontos lé-
pés volt, hogy elindultunk a tudo-
mányos közéletben, például a
projektmunkákkal. Olyan innova-
tív tevékenységet kezdtünk el
folytatni, amely hasznára válik
környezetünknek is, tehát amit a

gyakorlati élet is tud használni.
Ezekben is a legfontosabb alapo-
kat leraktuk. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Veszprémi Terü-
leti Bizottságának Kommunikáció
Munkabizottsága itt Nagykani-
zsán mûködik, köré szervezõdõen
évente konferenciákat tartunk. El-
értük azt is, hogy a Veszprémi és
a Pécsi Területi Akadémiai Bi-
zottság nálunk, tehát a két terület
határán tartja minden évben a tu-
dományos napját, ez a Pannon Tu-
dományos Nap, amikor nagyon
sok jelentkezõ kiemelkedõ okta-
tóból, kutatóból néhány tíznek le-
hetõséget biztosít a két akadémiai
bizottság arra, hogy elõadásokat
tarthasson.  Két nyári egyetemet
szerveztünk már, egy informati-
kait és egy területfejlesztési szo-
ciológiait. Ez is a tudományos
hátterünket erõsíti. Az elsõ inno-
vációs szerzõdéseket is megkötöt-
tük már, amelyek a tudomány tár-
sadalmiasításáról, gyakorlati-
asításáról szólnak. A cégekkel
most egyeztetünk, és már kötöt-
tünk is szerzõdéseket annak értel-
mében, hogy milyen gyakorlati,
elméleti tudásra van szükségük a
hallgatóknak a további fejlõdésre.

– Gazdasági szempontból mi-
lyen fejlõdés tapasztalható?

– Lépésrõl lépésre történtek a
dolgok. A mostani, Zrínyi utca 33.
szám alatti fõépület mellé megkap-
tuk a volt Úttörõházat, amely most
a B épületünk, valamint a két kol-
légiumi épületet, a Zárda utcait és
a Petõfi utcait. Ezek jelentik most
az infrastrukturális hátteret. Min-
dig annyi támogatást kértünk a vá-
rostól és a vállalkozóktól, ameny-
nyire éppen szükségünk volt ah-
hoz, hogy a következõ lépést meg-
tegyük. Amikor Veszprémbõl fia-
tal kollegák, bölcs, idõsebb kolle-
gák érkeztek, s öt házaspár letele-
pedett Nagykanizsán, a város ezt
lakásokkal támogatta.

– Milyen elképzelések vannak
tanulmányi szempontból a jövõre
nézve? Tervezik-e újabb szakok in-
dítását?

– Új Ba/Bsc programot még
nem tudtunk elindítani, de szeret-
nénk egyet vagy kettõt a követke-
zõ három évben. Jó lenne három-
négy alapszakkal rendelkezni, ez
már egy nagyon stabil hátteret je-
lentene. Jelenleg van öt felsõfokú
szakképzésünk. Ezzel a területtel
lehetett gyorsan bõvíteni a kíná-

latunkat, sokkal egyszerûbb az
akkreditációs háttere, egyszerûbb
a követelmény-háttere, és a mun-
kaerõ-piaci igényekre gyorsab-
ban lehet vele reagálni. Nagy le-
hetõséget látok a felnõttképzés
másoddiplomás kategóriájában.
Ilyenbõl is van már egy, a pro-
jektmenedzser szak. Projektme-
nedzser másoddiplomás képzés
csak Nagykanizsán létezik, és or-
szágosan is egy vagy két vetély-
társunk van ezen a piacon. Az el-
sõ idõszak arról szólt, hogy stabi-
lizáljuk a helyzetünket, ez most
már megvan, oktatói, hallgatói
oldalról stabil háttérrel rendelke-
zünk, és infrastrukturális oldalról
is. Az alapok megvannak, erõsíte-
ni kell ezt a piaci, tudományos,
innovációs betagozódást. Tovább
kell erõsödnünk. Az oktatói gárda
egy része nagyon fiatal, a tudo-
mányos kategóriában elõre kell
lépni, bár ebben is elég szép ered-
ményeket értünk el, a legtöbb ok-
tatónak sikerült az elmúlt évek-
ben a minõsítéseket megszerezni,
és minden fõállású oktatónk dok-
torandus hallgató, a fokozatszer-
zés közepén, vagy vége felé tarta-
nak. Aki nem fõállású oktató, az
elõbb-utóbb minõsített lesz. Ezek
a dolgok is nagyon fontosak a
hosszú távú fenntarthatóság érde-
kében.

– A fõiskolákon, egyetemeken a
hallgatók nagyobb aránya más vá-
rosból, más településrõl érkezik.
Sok helyen az a tendencia, hogy
maradnak, letelepednek ott, ahol
tanulnak. Mi a helyzet a PEN hall-
gatóival? Maradtak, maradnak
Nagykanizsán?

– Változó. Az én tapasztalatom
az, hogy néhányukat megfogja
Nagykanizsa – szerencsére. Ka-
nizsa eddig fiatal értelmiség-ki-
bocsátó volt, a közös munkánk-
nak köszönhetõen most már egy-
fajta fiatal értelmiségmegtartó
képessége is van. Ez azt jelenti,
hogy mindig vannak hallgatók,
akik nem nagykanizsaiak, itt
végzik el az egyetemet, s utána
az itt maradnak. A nagykanizsai
vagy Nagykanizsa környékiek
szinte mindig itt maradnak. Az
lehetséges, hogy egy-két kitérõt
tesznek külföldre, Budapestre, de
aztán elõbb-utóbb visszakerül-
nek, s ezt örömmel látom. A
munkaerõ-piaci visszajelzések
alapján nincs olyan végzett hall-

PEN - FFejlõdõ eegyetemi kkampusz NNagykanizsán
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gatónk, aki munkanélküli lenne.
Elõbb-utóbb mindenki el tud he-
lyezkedni. Azt nem állítom, hogy
minden szakmában itt, mert
Nagykanizsa ilyen szempontból
nem képes minden szakmában
megtartani a munkaerõt. A turiz-
mus esetében a környezetünk na-
gyon fejlett turisztikai szolgálta-
tásokkal rendelkezik, tehát töb-
bek között Zalakaros, Hévíz jó
munkalehetõségeket nyújtanak,
elég sokan helyezkedtek el a kör-
nyezetünkben. A nagykanizsai
Tourinform Irodában, a kistérsé-
gek turisztikai referensei között
sok nálunk végzett hallgató dol-
gozik. Környezetünk feltöltõdik
a turisztikai szakemberekkel. In-
formatikából kevesebb az itt ma-
radó, hiszen Nagykanizsán nin-
csenek igazán jelentõs informati-
kai cégek. Az informatika oldal-
ágán szolgáltató, rendszergazda
kategóriában tudtak a hallgatóink
elhelyezkedni. Ott kisebb a hely-
ben-megtartó képességünk. A
logisztikusok, számvitelisek,
akik végeztek, nagyjából helyben
maradtak, itt helyezkedtek el.

Az egyetemi élet nem csak a ta-
nulásról szól, a felelõsségrõl, ha-
nem néha az is kell, hogy a hallga-
tók kieresszék a gõzt, kikapcsolód-
janak egy kicsit. A PEN állandó
hallgatói programjait Mádé Zsolt,
a Hallgatói Önkormányzat elnöke
mutatta be lapunknak.

Minden tanév a középkor óta
hagyományos beavatással, a gó-
lyatáborral kezdõdik. Idén lap-
számunk megjelenésével
egyidõben, szeptember 4-én in-
dulnak a gólyák Alsóbélatelepre,
ahol négy napot töltenek majd. A
HÖK-elnök elmondása szerint ez
a tábor más, mint a többi egyete-
men, mert itt egyfajta csapatépítõ
tréningrõl, aktív szórakozásról
van szó, a diákok megtanulják a
különbözõ versenyfeladatok, fel-
adványok során, hogy mennyire
könnyû csapatban érvényesülni.
A cél az, hogy mindenki adjon sa-
ját magából egy kicsit, s a közös-
ség sokkal többet ad vissza. A fel-
adatok teljesítése közben a gólya-
pásztorok fizikailag és lelkileg
kifárasztják a gólyákat, hogy lás-
sák, nem lesz egyszerû dolguk az
egyetem során sem, de mind-
amellett ráébresztik õket, hogy
segítséget is bármikor kaphatnak.
Egy-egy felsõbb évesre 2-3 gólya

jut, akikre figyelnek: ki melyik
feladatban vesz részt; ki az, aki
kreatív, akire lehet számítani a
csapatépítésnél, aki nem bírja a
fizikai terhelést? Az utolsó nap
kerül sor mindig a szakestélyre, a
hallgatóvá válás ünnepélyes esté-
lyére. A tábor végén mindig
nagyszerû élményekkel, új bará-
tokkal, új szerelmekkel térnek
haza a gólyák.

Mint mindenütt, a PEN-en is
fontos szerepe van a hagyomá-
nyoknak a gólyabálon. Elegáns
öltözetben, báli zenekarral,
svédasztallal, állófogadással
avatják a gólyákat. Az idei ter-
vek között szerepel egy háziasz-
szony és a ház urának mint kon-
feransziéknak, valamint sztár-
vendégeknek a meghívása a bál-
ra, de egyelõre még nem tudni,
kik lesznek õk.

A Kollégiumi Intézõbizottság
által szervezett Kocamuri min-
dig a tavaszi szorgalmi idõszak
elsõ hétvégéjén van. A hajnali
ébresztõt „Jó reggelt-pálinka”
követi, merthogy a hagyomá-
nyos disznóölés is mindig regge-
li pálinkával kezdõdik. Ezután
az Európai Unió szabványainak
megfelelõen elõre lebökött, ki-
véreztetett és félig-meddig fel-
dolgozott disznó megérkezik az
egyetemre, ahol a hallgatók töb-
bek között hurkát, kolbászt és
egyéb finomságokat készítenek
belõle. Emellett napközben ve-
télkedõk vannak azok számára,
akik nem a sütéssel-fõzéssel fog-
lalkoznak: tévés vetélkedõk,
mint a szerencsekerék vagy a
kérdezz-felelek, pókerverseny,
idõjárástól függõen foci, paint-
ball. A vacsorát hajnalig tartó
mulatság követi.

A Boszorkánybál egy egyedül-
álló esemény, Lehota János és
Lehota-Szolvik Edit „találmá-
nya”. Ez egy úgynevezett antibál,
mert míg a báloknak megvannak
a hagyományos keretei – szmo-
king, kisestélyi, nagyestélyi, nyi-
tótánc, magasztos hangulat –, ad-
dig a Boszorkánybálon csak egy
kikötés van: feketében, vörösben,
vagy feketében és vörösben kell
megjelenni. Teljesen mindegy,
hogy mi az, szoknya, öltöny, pi-
zsama, farmer, csak a szín szá-
mít. Az egész terem feketébe van
burkolva: az asztalok, a székek; a
bor vörös. Minden lámpa le van
kapcsolva, gyertyák világítanak
csak.

Steyer Edina

Kanizsa – EEgyetemi éélet2008. szeptember 4. 11
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Kanizsa – VVisszatekintõ 2008. szeptember 4.12

Nagy múltra – fél évszázadra
– tekint vissza a Nagykanizsai
Sportrepülõ Egyesület mûködé-
se városunkban, másutt az or-
szágban és nemzetközi porondon
is. Az õ nevükhöz kötõdik a júli-
us 19-én immár ötödik alkalom-
mal megrendezett Technikai Tri-
atlon, amelynek során a
versenyzõpárok földön-vízen-
levegõben mutathatták meg, mit
tudnak. Idén a Kanizsa Cent-
rum melletti füves területen és a
Csónakázó-tó vízén került sor a
megmérettetésre.

– 2004 nyarán részt vettem egy
éjszakai autóversenyen két
repülõstársammal – mesélt a kez-
detekrõl lapunknak Ferinc Vince,
az esemény fõszervezõje. – Még
az eredményhirdetés elõtt felötlött
bennünk, hogy az autózást ötvözni

kellene a repüléssel. Így született
meg a Technikai Kéttusa. A követ-
kezõ évben behoztuk a jetskit, ek-
kor lett triatlon, majd a quadot. Az
elnevezés megmaradt az eszközök
bõvülése ellenére, hiszen a ver-
senyzõk földön, vízen és levegõben
teljesítették a rájuk kiszabott
ügyességi feladatokat.

– Az idén kimaradt a quad. En-
nek mi az oka?

– A biztonságra való törekvés.
Ugyanis míg a repülõt és az autót
is hozzáértõ vezeti, addig a quad
technikai kérdéseiben a pilótáink –
és általában a párjuk is – járatla-
nok. Sajnos a quad – ahogy azt né-
hány eset bizonyítja – a nem hoz-
záértõk kezében nagyon is veszé-
lyes lehet. Arra pedig nem volt le-
hetõségünk, hogy a kellõ jártassá-
got biztosítsuk versenyzõinknek. A
jetskivel ugyanez a helyzet, ami a

jártasságot illeti, de minden ver-
senyzõ mellényt kap, a gép nem
nyomja maga alá az embert, így
nem valószínû a baleset.

– Az eddigi években a kiskani-
zsai repülõtéren rendezték meg a
versenyt. Mi az oka annak, hogy
idén a keleti városrész és a Csó-tó
adott otthont a triatlonnak.

– Az egyik repülésem alkalmával
fedeztem fel a volt Thúry laktanya
helyén a megfelelõ teret a Kanizsa
Centrum és a Munkás úti garázssor
között. Az ötletemet elõször lehetet-
lennek tartotta mindenki, akinek
említettem, majd szépen lassan
megbarátkoztak a gondolattal, meg-
tetszett nekik az a nagy hely bent a
városban. A valódi ok az, hogy en-
nek a területnek sokkal jobb a meg-
közelíthetõsége, a környéken lakik a
városnak majdnem a fele, és szeret-
tük volna, ha minél többen jönnek el
megnézni minket, szurkolni a ver-
senyzõknek. Teljesült a kívánságunk
– bár az optimista elképzeléseimben
ennél is több ember szerepelt –, hi-
szen összességében jó pár ezer em-
ber látta a rendezvényt, még ha egy
adott pillanatban csak hat-hétszáz
ember volt jelen, mivel egész nap ál-
landó volt a forgás. Külön öröm volt
számunkra, hogy nem csak azok lát-
ták a szereplõket, akik eljöttek, ha-
nem a környéken lakók az ablakok-
ból, az erkélyekrõl figyeltek, embe-
rek meg-megálltak az utcán, és eset-
leg olyat láthattak, amit eddig még
nem, vagy csak nagyon messzirõl.
Ezek a városlakók nem figyelhettek
volna fel ránk, ha a számukra távo-
li, eldugott kiskanizsai repülõtérre
szervezzük a programot.

– A jövõ évi triatlonnal kapcso-
latban vannak már ötletek?

– A verseny után már megkeres-
tek, és már elõtte is folyamatosan
gyõzködtek arról, hogy vigyük el
ezt a rendezvényt Nagykanizsáról a
fõvárosba. Erre több indokot is fel-
hoztak: mert Kanizsa kiesik egyfaj-
ta látókörbõl, nehéz hírességeket
elhívni ide, mert egyszerûen nem
jönnek el, valamint mert itt nem,
vagy csak nagyon nehezen tudjuk
összeszedni a szükséges anyagi for-
rásokat. Ide tartozik az is, hogy a
városiak többsége érdektelen a kul-
turális, illetve sportesemények
iránt. Én látok lehetõséget arra is,
hogy egy nagyobb volumenû ren-
dezvényt csinálunk Budapesten,
egyet pedig – kisebb költségvetés-
sel – itt Nagykanizsán. Már a mos-
tani verseny elõtt volt szó arról is,
hogy Dubaiban, tehát az Egyesült
Arab Emirátusokban egy egész he-
tes rendezvényt szervezünk.
Mindennek persze akkor lesz reali-
tása, ha megfelelõ szerzõdések is
társulnak az elképzelések mellé.

A szombati versenyen három
technikai eszköz állt a versenyzõ-
párosok rendelkezésére: autó, sár-
kányrepülõ és jetski. Az elsõ for-
dulóban egy térkép segítségével –
a közlekedési szabályok betartásá-
val – kellett a városban egy 40 km-
es szakaszt bizonyos idõn belül au-
tóval teljesíteni a pároknak. Ennek
az útnak a végállomása a Csónaká-
zó-tó volt, ahol jetskivel szlalo-
moztak a versenyzõk. Délután egy
autós ügyességi feladat várt rájuk a
sárkányrepülés elõtt, ahol aztán
különbözõ repülõs feladatokat kel-
lett teljesíteniük: léggömböket
pukkasztottak ki (teljesen mind-
egy, hogy a repülõ melyik részé-
vel), festéklövõ pisztollyal célba
lõttek, homokzsákokat dobáltak a
földre felrajzolt három célterület-
re, és egy szalagokkal helyettesí-
tett jelképes híd alatt repültek át.

A versenyen tizenhét páros, azaz
harmincnégy fõ vett részt, köztük
szép számmal nagykanizsaiak is,
úgy mint Cserti Tibor, ifj. Deregi
László, Németh Csaba, Papócsi Ár-
pád, Solymosi Tibor, Tóth László
és ijf. Törõcsik Pál. Az elsõ helye-
zett páros Kovács Aurél és ifj. Tóth
Imre (a Moto GP 250 cm3-es kate-
góriájának versenyzõje)  lettek 97
ponttal. A második helyet 81 pont-
tal Török András és Bognár Rudolf
szerezték meg. A harmadik a Bog-
nár István – Cserti Tibor páros lett,
õk 69 pontot gyûjtöttek össze.

Steyer Edina

Földön, vvizen, llevegõben

Az NTE 1866. MÁV Judo
szakosztályából tizennyolcan
vettek részt a augusztusi bala-
tonfüredi edzõtáborban. 

Az évek során megteremtett ha-
gyományokhoz híven a budapesti
jiu-jutsu-val és ken-jutsu-val fog-
lalkozó Fürtös János csapatával
közösen táboroztak. A reggeli he-
gyi futást, napi egy óra japán
szamuráj kardvívást és a délutáni
két órás edzés egy részét, valamint
az azt követõ meditációt, zen „tan-
mesék” élményét velük együtt
élték meg.

A napi hat óra edzés egy része
az övvizsgára való felkészüléssel
telt, más része az új technikák el-
sajátítására, taktikai helyzetek
megoldására, az erõnlét és a

koncentráció növelésére, fokozá-
sára szolgált. A résztvevõk között
akadtak kicsik és nagyok is. Volt
hat, de volt tizenhét éves, a judo-
ban való jártasság magasabb fo-
kán álló judoka is. Szerencsére
így is mindenkinek megfelelõ
partner jutott a gyakorláshoz,
küzdésekhez.

A tábor záró napján kyu övvizs-
gán mutatták be kata gyakorlatuk
mellett az edzéseken tanult és gya-
korolt önvédelmi technikákat.

– Ezek övszínenként, különbözõ
támadási irányokra való technikai
megoldások. Minél magasabb az
övfokozat, annál több „befejezé-
se” kell legyen egy támadási for-
mának. Ezzel is igyekszünk kiemel-
ni a komplex judo fontosságát,
mely nem szabad, hogy eltörpül-

jön a verseny judo mellett – mond-
ta el Mester József a szakosztály
vezetõ edzõje.

– A tábor kiegészítõ programja-
ként strandolás, kenuzás, „túlélõ”
játékok (harci játék), a judoval
kapcsolatos elméleti vetélkedõk,
közös városnézõ séta, bobozás, es-
ti közös társasjátékok s az évek so-
rán nagy sikerre szert tett ki-mit-
tud? vetélkedõ szerepelt – folytatta
Mester Józsefné edzõ. – Úgy ér-
zem, senki sem unatkozott, és kel-
lemesen el is fáradtunk. Remélhe-
tõleg a következõ versenyidõszak-
ra is felkészültek azok, akik a Ma-
gyar Bajnokságon és az addig ve-
zetõ úton is jól akarnak majd sze-
repelni!

K.H.

Judotábor kkicsit mmásképp
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A kanizsai Zemplén SE láb-
toll-labdázói a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei Újszászon vet-
tek részt a nemzetközi Hungari-
an Open tornáján. Tíz országból

kétszáznál több versenyzõ in-
dult a versenyen, s a kanizsaiak
közül ezúttal Hartai Attila emel-
kedett ki teljesítményével, hi-
szen a rangos nemzetközi viada-

lon férfi egyéniben a dobogó
legfelsõ fokára állhatott. Ezúttal
a dél-zalai egység fölénye nem
érvényesült, igaz, ez a megmé-
rettetés nem az úgymond igazi
magyar bajnokság volt, bár az
értékmérõ sok esetben a ZSE
sportolói számára már az
újszászi irányvonalú verseny le-
het. Feladat bõvén lesz még idén
is, hiszen az õsz folyamán konti-
nensviadalt rendeznek Szerbiá-
ban. Talán említeni is felesleges,
hogy a magyar válogatottban
számos kanizsai kiválósággal,
köztük természetesen Hartai At-
tilával…

Polgár László

Hartai úújszászi rremeklése

A hét sportolója: Hartai Attila
Születési hely, idõ: Nagykanizsa, 1988.08.08.
Sportága: lábtoll-labda. Klubja: Zemplén SE. 
Legnagyobb sikerei: 2-szeres Európa-bajnok (2005), 2-szeres Eb-

ezüstérmes (2005), 5-szörös vb-bronzérmes (2005, 2007), 7-szeres
(köztük háromszor egyéni) Hungarian Open-gyõztes (2005-2008), 2-
szeres German Open-gyõztes 11-szeres felnõtt magyar bajnok (2002-
2007), 16-szoros korosztályos bajnok.

A házigazda fölényével. Nagyka-
nizsán, a plaza épülete adott otthont
az ökölvívó régiós bajnokság újabb
fordulójának. A házigazda Kanizsa
Boksz Klub sportolói remek soroza-
tot produkáltak, mellyel az összesített
csapatversenyben növelték is elõnyü-
ket a kaposvári és pécsi legénység
elõtt. A különbözõ korcsoportú bok-
szolók között a házigazdák közül si-
mán nyert végül Nándori Tibor (48
kg), Szoborics Szilárd (54 kg), Bencze
Ádám (59 kg), Orsola Norbert (60
kg), Szabó Ádám (66 kg), Korpics Ist-
ván (69) és Vass Richárd (75 kg). Ter-
mészetesen lesz folytatás, fõképp
Nándori Tibor számára, aki komoly
harcban van az ifjúsági világbajnok-
ság kvótájáért. Avilágeseményt pedig
amúgy sem a szomszédban, hanem
Mexikóban rendezik.

Vasi túra vár az NTE focistáira.
Az NTE 1866 NB III-as labdarúgó-
csapata a Magyar Kupa harmadik
fordulójában Vas megyébe látogat.
A Magyar labdarúgó-szövetségben
elkészített sorsolás szerint a megyei
I. osztályú Rum KSC vendégei lesz-
nek Visnovics László edzõ futballis-
tái szeptember 3-án, s a mérkõzést
15.30-kor rendezik a Vas megyei
községben. Környékünkrõl az NB I-
es csapatok közül a ZTE FC Veszp-
rémbe, a Kaposvári   Andráshidára,
míg a Szombathelyi Haladás a gyõ-
ri Integrál-DAC-hoz látogat.

Alaposan beleszaladtak. Mielõtt
végképp beleszerettünk volna az
NTE 1866 labdarúgóinak eredmé-
nyeibe, jött a kijózanító pofon az
NB III Dráva csoportjának negye-
dik fordulójában. A 0-7 szörnyû
meccset sejtet a Paks II együttese el-
len, ami azért is alakulhatott ki, mert
a kanizsaiak az utóbbi idõben felvál-
lalják a bátor támadó játékot. Ha fi-
gyelembe vesszük, hogy a Bonyhád
ellen ötöt, a beremendieknek hármat
szórtak, s kupameccsen az NB II-es
Kaposvölgye sem úszta meg négy
alatt, akár örülhetnénk is. Aztán jött
ez a dunaszentgyörgyi blama, ami
javarészt annak köszönhetõ, hogy
percek alatt kaptak a piros-kékek
három gólt, ami után nagy rohanás-
ba kezdtek, s ez (is) megbosszulta
magát. Írhatnánk, hogy senki sem
akar védekezni, pedig ezt sem árta-
na elsajátítani, mivel a már említett
ellenfelekkel szemben sorrendben
kettõt, kettõt, majd hármat kaptak.
Persze, felfoghatjuk úgy is, mint
ahogy egykor az Aranycsapatnál,
vagy az 50-es évekbeli Budapesti
Honvédnál gondolkodtak: „mind-
egy mennyit rúg a másik csapat, ha
mi mindig eggyel többet jegyzünk”
Hát, ezúttal nyolcat kellett volna… 

A Kanizsai Vadmacskák, illetve a
Kanizsa DKK nõi kosárlabda
együtteseinél is már javában folyik
a felkészülés az elkövetkezendõ
idényre. Elõbbieknél az élre kíván-
kozó történés, hogy a csapat az NB
I A csoport helyett a B-ben indul, s
ennek pénzügyi helyzetük volt az
elsõdleges oka. Megállás azonban
nincs, hiszen a felnõttek mezõnyé-
ben mind több fiatal mutatkozhat
majd be a másodosztályban. A szak-
vezetés szerint erre a legnagyobb
esélye Olasz Viviennek, Riba Ale-
xandrának, valamint Riba Viktóri-
ának van, illetve még nagyobb sze-
repet kaphat a következõkben Csáki
Barbara, Fuisz Vktória és Horváth

Bianka. S ha már a játékosokról szó
esett, a kanizsai klubnál 2010-ig elõ
kontraktussal bíró Varga Zsófia le-
hetõsége sokakat foglalkoztat. Nos,
a már rutinos, mi több ponterõs elsõ
osztályú bedobónak számító kosár-
labdázó kölcsönbe a Zala Volán
ZTE NB I A csoportos együtteséhez
kerülhet úgy, hogy a Kanizsai Vad-
macskák színeiben is pályára léphet
az NB I B-ben. A szóbeli egyezség
már megszületett, a végsõ meg-
egyezésre azonban lapzártánk után
kerülhetett sor.

S hogy az érdemi munkáról is
szó essék: Farkas József tréner irá-
nyításával augusztus 11-tõl tart a
felkészülés napi két edzéssel, s a

keret Tálosi Zsófia visszavonu-
lását leszámítva nem változott.
Döntés született arról is, hogy a
Vadmacskák továbbra is az NTE-
csarnokban játszhatja mérkõzéseit.

Idõközben megrendezték a XVI.
Nemzetközi Leány Serdülõ-, illet-
ve Kadett Tornát is Zalakaroson,
melyen a területi válogatottak mel-
lett egy koprivnicai és zágrábi
együttes is részt vett. A fiatalabb
korosztályúaknál a kanizsaiak
(legjobb kosarasuk Jurkó Noémi
lett) a harmadik helyen végeztek,
míg az idõsebbek versengését
Fuisz vezérletével megnyerték.

P.L.

Nemzetközi ttornákkal aaz úúj iidényre

A Kanizsa KK-DKG East NB I
B-s férfi kosárlabda-csapatánál a
múlt szezonban elért hetedik hely
utáni megelégedettség a múlt, hi-
szen az õsszel már újabb kihívások
várnak Kovács Nándor edzõ tanít-
ványaira. Lényegében több mint
egy hónapja edzésben vannak a ko-
sarasok, sõt, idõközben egy pápai
felkészülési torna is belefért prog-
ramjukba, s a Veszprém megyei ki-
ránduláson a harmadik helyet sze-
rezték meg Szabó Balázsék. De
nincs a meccsek terén megállás, hi-
szen szeptember 6-án, szombaton

nemzetközi kupát rendez a KKK,
melyen négy együttes vesz részt 10
órától a Cserháti SZKI csarnoká-
ban. A helyosztók 16, illetve 18
órakor kezdõdnek.

A szeptember 14-én rajtoló baj-
noki szezonra négy új játékossal
kezdenek neki a dél-zalaiak, mivel
Koma Dániel és Sági Péter vissza-
tért Sárvárról, Vertetics Ádám a
ZTE KK-tól érkezett, míg a ma
már magyar állampolgársággal is
rendelkezõ Filipovics Gordan az
NB I B-s Kaposvári Meló-Diák
gárdájából tette át székhelyét

Nagykanizsára. S ha már a játé-
kos-mozgások szóba kerültek, eh-
hez kapcsolódik az egyesület cél-
kitûzésének kérdése is, ami dicsé-
retesen nyílt, hiszen nem titkolják,
a teljes másodosztályú mezõny 3-
5. helyét szeretnék elérni. Minden
bizonnyal tehát érdemes lesz kilá-
togatni a Russay-csarnokba, s a
férfi kézilabdázók, valamint a
KKK kosarasai között nagy csata
alakulhat ki – a látogatottság te-
rén…

P.L.

Jó llenne mmegcsípni aa ddobogót

Az Aquaprofit NTSK utánpót-
láskorú sakkozói továbbra is nagy-
üzemben gyártják a szebbnél-
szebb eredményeket, így nem
meglepõ, hogy világeseményekre

is utazhatnak, illetve vehettek már
korábban is részt közülük. Mint
például az U10-es Zsirai Péter, aki
korosztályos EB-re utazhat az õsz
folyamán. Õ a korcsoportos bala-

tonlellei országos bajnokságon
második lett. Kobán Bálint az
U16-os mezõnyben harmadikként
zárt, míg az NTSK tavalyi igazolá-
sa, Ignácz Mária az U18-asok kö-
zött bajnoki címet szerzett.

P.L.

Átsakkozták aa nnyarat
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Horoszkóp

Váratlan események bolygathatják fel
nyugodt hétköznapjait. Ne hamarkodja
el véleménye kinyilvánítását, mert szak-
mailag felkészült, nem kell tartani mun-
kahelye elvesztésétõl.

Tálcán kínálja a sors az újabb lehetõsé-
geket, ön mégsem él velük. Ha megtanul
jobban gazdálkodni a pénzével, a kör-
nyezete is elfogadja, és családtagjai vá-
gyott elismerését is kivívja. 

Feszültségek adódhatnak családjában az
anyagiak miatt. Mindenki szeretne job-
ban élni, és ezért általában többet kell
dolgozni. Ha ön is így tesz, meglesz  fá-
radozásának a gyümölcse.

Élvezze a jó idõt, járjon többet a szabad-
ba és hívja magával ismerõseit is. Mind-
járt könnyebben megteremtheti maga kö-
rül a harmóniát. Szenteljen több idõt a
társára is.

A Vénusz kellemes, szép napokat ígér.
Sok mindent el szeretne érni, ha azonban
a kívánságlistáján minden tételt ki akar
pipálni, állítson fel fontossági sorrendet
magának.

Idõnként unalmasnak érzi a munkáját.
Emiatt ne hangolódjon le, az ember min-
dig vágyik arra, hogy valami újba kezd-
jen, új tevékenységet sajátítson el. Mind-
eközben a párjáról se feledkezzen el.

A nyári szabadság jót tett a közérzetének.
A Merkúr sikert ígér szakmai téren.
Könnyedén fog a munkájához, s szinte él-
vezi az elért sikereket. Pozitív kisugárzása
jótékonyan hat a környezetére is.

Szórakozottságában nem tud eléggé fi-
gyelni a legközelebbi hozzátartozójára
sem. Ha úgy érzi, nyugtatóra van szük-
sége, elõbb próbálkozzon vitaminokkal,
és több gyümölcsevéssel.

Ha nyitottan szemléli a világot, új élmé-
nyekkel gazdagodhat. Az egyhangúság
amúgy sem tesz jót a közérzetének,
egészségének. Egy kis fantáziával ottho-
nát is vonzóbbá, újjá varázsolhatja.

Ne legyen mindig kishitû, soha ne adja
fel, vegye észre, és fogadja el, hogy idõn-
ként önhöz is kegyes lehet a sors. A vál-
toztatás akár kedvezõ kihatással is lehet
életére.

Járjon többet társaságba, a hétvégéket
használja fel új ismeretségek megszerzésé-
re. Újdonsült barátaitól akár ötletet is kap-
hat legnagyobb gondjára, egy jól fizetõ és
megbecsüléssel járó új munkahelyre.

Ha úgy érzi, nehezen ért szót másokkal,  ha-
lassza késõbbre a találkozóit. Higgadt fejjel
biztosabban ér célt. Ha van párja, töltsenek
több idõt kettesben, ha még nincs, törekedjen
rá, hogy legyen. Az újhold is segíti ebben.

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

Állás
nemzetközi tehergépk.-vezetõ szakirányú megegyezés szerint
villanyszerelõ szakirányú 100.000 Ft
minõsített hegesztõ szakirányú 250.000 – 280.000 Ft
hálózat szerelõ szakirányú 100.000 – 120.000 Ft
traktorvezetõ szakirányú 150.000 – 250.000 Ft
AWI, CO hegesztõ szakirányú 90.000 – 130.000 Ft
vas- és fémszerkezet lakatos szakirányú 80.000 – 90.000 Ft
termelésvezetõ technikum 150.000 – 210.000 Ft
szervíz technikus technikum 150.000 – 250.000 Ft
hibakeresõ technikus technikum 180.000 – 190.000 Ft
középiskolai oktató (faipari v. gépész) egyetem 120.000 – 160.000 Ft
projektvezetõ fõiskola 160.000 – 180.000 Ft
gyakorlómérnök fõiskola 120.000 – 140.000 Ft
controller fõiskola 120.000 – 140.000 Ft
szociális munkás fõiskola 110.000 Ft
ált. iskolai informatika tanár fõiskola KJT. szerint

BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-
dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és

Szolgáltató Központban, a Nagykanizsa, Fõ út 24. szám alatt vagy a
http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ–kedd–csütörtök: 8.00–12.00 
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra

Nyugat-ddunántúli RRegionális MMunkaügyi KKözpont
Nagykanizsai KKirendeltség éés SSzolgáltató KKözpont

Tartson 
velünk

õsszel is! 

Jövõ héten 

újra

DUGÓCSKA
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Gépelést (szakdolgozatok, ár-
ajánlatok, stb.), illetve bármilyen
számítógépes szerkesztést (Word,
Excel, QuarkXPress, Adobe Inde-
sign, Adobe Photoshop programok-
kal) rövid határidõvel vállalok.
Tel.: 30/9932-534 

SZOLGÁLTATÁS

BÉRLET

Kanizsa – AApró 2008. szeptember 4.14

TÁRS

INGATLAN

VEGYES

Nk belvárosában 600 négyzetmé-
teres terület – társasház építésére is
alkalmas – eladó! Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072

Nk-án a Fõ úton 77 m2-es polgári
lakás jó állapotban eladó. Érd.:
93/321-906 (6200K)

Eladnám vagy elcserélném
kisebbre három szobás, III. emeleti,
belvárosi, egyedi gázfûtéses lakáso-
mat. Érd.: 30/9590-413 (6283K)

Nk belvárosában a TANDEM au-
tókereskedés bérbe kiadó vagy építé-
si teleknek eladó. Tel.: 30/481-2323
(6260K)

Nagyrécsén, Antal hegyen 1,5
hektár szántó, szõlõ, gyümölcsös,
akácfás terület eladó. Érd.: 93/371-
230, 93/714-002 (6284K)

Nagyrécsén hét éves, 100 m2-es,
cirkófûtéses családi ház eladó. Érd.:
30/633-9545, 20/403-9785 (6285K)

Almaültetvény (kordonos) Nk-
ához közel részben eladó. Érd.:
20/570-7717 (6291K)

Nk-án a Berzsenyi utcában, ne-
gyedik emeleti, két szobás lakás al-
bérletbe kiadó. Érd.: 30/590-3945
(6249K)

Belvárosi, egyszobás, egyedi fûté-
ses lakás albérletbe kiadó. Érd.:
70/5799-455 (6277K)

Belvárosi, kétszobás, berendezett
lakás kaucióval kiadó. Tel.: 30/369-5352
(6292K)

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

170 literes prés eladó. Tel.:
30/448-6072 (6278K)

Nagyrécsén vörös szõlõ must
eladó. Érd.: 93/371-075 (6287K)

Fehér borszõlõ, fehérbor,
valamint fenyõ eladó. Tel.: 30/476-
6625 (6289K)

Biztonsági õr fegyveres vagy
anélküli szolgálatot vállal fõállásban
és helyettesként Nk-án, illetve a
környezõ településeken. Érd.:
20/254-2679 (6286K)

Takarítást vállalok. Érd.: 93/325-
759 (6279K)

Magyar nyelv és irodalomból korre-
petálást, pótvizsgára, felvételire felké-
szítést, valamint szakdolgozatok, egyéb
anyagok gépelését vállalom. Tel.:
30/968-8184 (6288K)

42 éves férfi keresi hasonló korú
hölgy ismeretségét tartós kapcsolat
céljából. Hívj, vagy küldj sms-t a
20/5601-725  mobilszámra
(6290K)

Szeptember 19.
18.00 A szabadegyetem baráti közössége és az érdeklõdõk koszorút és virágokat
helyeznek el a Nagy-Magyarország-emlékmûnél. 
„Az ég mennyezeti” – „ Az egek beszélik…” I.
Festett kazettás templomi mennyezeteink. 
Pap Gábor mûvészettörténész vetítettképes elõadása

Szeptember 26. „Az elhallgatott magyar múlt”
18.00 Rózsás János: VÁLOGATOTT ÍRÁSOK – Könyvbemutató
53 év irodalmi értékû megnyilatkozásainak egybe gyûjtött írásai. 
A könyvet bemutatja és a beszélgetést vezeti: Rajnai Miklós 

Október 3. TÜNDÉREK KIHALÓFÉLBEN 
18.00 Hunoktól a hunzakutokig - Kutatóút Belsõ-Ázsiában
Csáj László Koppány néprajzkutató vetítettképes elõadása

Október 10. „Az ég mennyezeti” – „ Az egek beszélik…” II.
18.00 Festett kazettás templomi mennyezeteink
Pap Gábor mûvészettörténész vetített-képes elõadása

Október 28. Élet a naprendszerben 
18.00 A Nap életzónája: Vénusz, Föld és a Mars bolygók
dr. Horváth András ûrkutató-csillagász 

November 7. MAGYAR KIRÁLYOK ÉS SZENTEK 
18.00 Hunyadi Mátyás uralkodása és kora 1.
Szántai Lajos mûvelõdéskutató vetítettképes elõadása

November 14. „Az ég mennyezeti” – „ Az egek beszélik…” III.
18.00 Festett kazettás templomi mennyezeteink
Pap Gábor mûvészettörténész vetítettképes elõadása

November 27. A VERBUNK ÉS A LEGÉNYES
18.00 A fény útja és a teremtés programja a magyar táncmûvészetben. Born
Gergely mûvelõdéstörténész vetítettképes elõadása 

December 11. A téli napforduló és a magyar néphagyomány
18.00 Az ingyen kegyelem és az emberi minõség újraszületése
Molnár V. József  néplélek-kutató elõadása

December 16. MAGYAR KIRÁLYOK ÉS SZENTEK 

18.00 Hunyadi Mátyás uralkodása és kora 2.
Szántai Lajos mûvelõdéskutató vetítettképes elõadása

Január 8. A magyar nép õstörténete I.
18.00 A magyarok eredete és õsi kultúrája
dr. Kiszely István antropológus és mûvelõdéstörténész elõadása

Január 21. KÖSZÖNTJÜK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT!
18.00 A magyar tudomány válogatott elhallgatásai
Tábori László keletkutató vetítettképes elõadása

Február 5. A LÉLEK RÖPTEI I. – A magyar népmûvészet kincsei
18.00 A megszemélyesült tárgyak arcai. Szelestey László néprajzkutató elõadása 

Február 25. A SZERETET ÉS AZ EMBERSÉG MEGTARTÓ EREJE
18.00 Vallomások és visszaemlékezések az emberi helytállás pillanataira. Ven-
dégeink: Bátki József, Rózsás János, Takács János és Kovács János 

Március 5. Tavaszi napéjegyenlõség és a magyar néphagyomány
18.00 A születés, a szerelem, a kiteljesedés és átváltozás
Molnár V. József néplélek kutató vetítettképes elõadása

Március 26. A LÉLEK RÖPTEI II. - A magyar népmûvészet kincsei
18.00 Korparancs és a szigorúan ellenõrzött léleknyomorítás
Szelestey László néprajzkutató vetítettképes elõadása

Április 9. 3+1 - A NÉGY ÉVSZAK SZIMBOLIKÁJA
18.00 „Három a magyar igazság, meg egy a ráadás” – tartja a szólás  
Jankovics Marcell rajzfilmrendezõ, mûvelõdéstörténész elõadása 

Április 23. Élet az univerzumban: szabály vagy kivétel?
18.00 Földünk lényegében ritka, vagy egészen egyedülálló kivétel az élettelen
Univerzumban? dr. Almár Iván ûrkutató-csillagász vetítettképes elõadása 

május 14. A magyar nép õstörténete II.
18.00 Mit adott a magyarság a világnak?
dr. Kiszely István antropológus és mûvelõdéstörténész elõadása

Június 7. Nagy-Magyarország-Emlékmû – Nagykanizsa
14.00 TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS 
Ünnepi megemlékezés szónoka: dr. Csókai András idegsebész professzor

A MMAGYAR MMÛVELTSÉG KKINCSESTÁRA –– HHelyünk aaz oországban éés aa vvilágban
Mûvelõdéstörténeti sszabadegyetem - 118. 22008/2009

Programszervezõ és mûvészeti vezetõ: Rajnai Miklós, Bánffy Miklós-díjas bölcsész. A szabadegyetem szervezõi: Kiss László, Németh Ferenc, Balogh László,
Jerausek Gyula és Tóth Viktória. Az elõadássorozat támogatói: ROTARY ZRt., Nagy-Magyarország-Emlékmû Védnöki Testülete, DRILL-TRANS ZRt. 

Akik még lélekben velünk vannak: Buda Ernõ, Trombitás István, L. Kovács Károly, Bartis Ferenc, Pintér Károlyné (Magdika), Darab Csaba, Bodnár Attila.
Helyszín: Halis István Városi Könyvtár / Nagykanizsa, Kálvin tér 4. /

Az elõadások ingyenesen látogathatók.

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

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

TANFOLYAMOKAT
indítunk

2008. 09.23-án 16 órakor
hétközi

2008. 10.03-án 16 órakor
személyautó, motor és 

segédmotor kategóriákban 

Részletfizetés!
Diákkedvezmény!

Ingyenes tankönyvkölcsönzés!

2008.09.17-én könnyû- és
nehézgépkezelõi típusvizsgára

jelentkezéseket még elfogadunk!
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
eladásra hirdeti 

a tulajdonát képezõ 
NAGYKANIZSA, BERZSENYI UTCA 5. 

magasföldszint 1. szám alatt lévõ, 
1363/13/A/1. helyrajzi számú, 
egyéb helyiség megnevezésû

131 m2 alapterületû ingatlanát.

Az ingatlan forgalmi értéke
8.400.000 Ft 

Az ingatlan megtekinthetõ: 
elõzetes telefonos idõpont egyeztetéssel. 

(Ingatlankezelési Intézmény, tel: 93/311-241. 16-os mellék.) 

A helyiség fõbejárata az épület Északi oldalán lévõ vasajtó. 

Az ingatlanra vonatkozó egyéb adatok:
alaprajz, tulajdoni lap, térkép megtekinthetõ az Ingatlankezelési

Intézmény Garai utcai irodájában. 

Az ingatlan megvásárlására írásos vételi ajánlattal lehet 
jelentkezni. A vételi ajánlat elbírálására az önkormányzat 

vagyonrendeletében foglaltak irányadók.

A kiíró a változtatás, elállás jogát fenntartja.

HEVESI SÁNDOR
MÛVELÕDÉSI KÖZPONT

A MAGYAR 
FOTOGRÁFIA NAPJA

eMeMGéGé - kiállítás Goór Gá-
bor és Makrai Márton fotóiból

Megtekinthetõ: szeptember 12-ig

Szeptember 17. 17 óra
A RENESZÁNSZ VILÁGA

- KÉPESLAPOKON 
Kiállítás Sasvári Tiborné 

(Nagyatád) gyûjteményébõl. 
Megnyitja: Kovácsné Mikola Mária.

Megtekinthetõ: szeptember 30-ig

KÉPZÕMÛVÉSZETETEK
HÁZA

KÉT ZARÁNDOK
Sass Brunner Erzsébet és Brunner

Erzsébet retrospektív 
képzõmûvészeti tárlata (I.). 

Megtekinthetõ: szeptember 30-ig

A CSEND FESTÕJE
Válogatás Z. Soós István 

festõmûvész alkotói életmûvének 
zsánerfestményeibõl.

Megtekinthetõ: szeptember 30-ig

A Képzõmûvészetek Háza nyitva:

10-17 óráig, vasárnap és hétfõn
szünnap

MAGYAR PLAKÁT HÁZ

KÉT ZARÁNDOK
Sass Brunner Erzsébet és Brunner

Erzsébet retrospektív 
képzõmûvészeti tárlata (II.)

Megtekinthetõ: szeptember 30-ig

NAGY UTAZÁS
Fotókiállítás Sass Brunner 

Erzsébet és Brunner Erzsébet
életútjáról

Megtekinthetõ: szeptember 30-ig

MÓRICZ ZSIGMOND 
MÛVELÕDÉSI HÁZ

Szeptember 5.
Nagyrác úti iskola és óvoda 

NAGYRÁC NAP
16 óra A kanizsai gólyalábasok

mûsora
17 óra Ügyességi családi 

vetélkedõk
18 óra „Hétszínû búzaszem” 

- Écsi Gyöngyi bábos mesejátéka
19 óra A Bojtár Népzenei Együttes

mûsora
20 óra Táncház, tábortûz
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