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“C”,  “C+E”
10.08-én 16 órakor “D”

10.05-én 16 órakor
személyautó, motor 

és segédmotor kategóriákban.
Diákkedvezmény!

Részletfizetés! Ingyenes 
tankönyvkölcsönzés!

Üdülési csekket elfogadunk!

A száz éves Leveli Pált szüle-
tésnapja alkalmából ajándékko-
sárral és oklevéllel köszöntötte
palini otthonában Marton István
polgármester.

A jó egészségnek örvendõ idõs
ember reggel fél hatkor kel, egy
stampedli pálinkával és édességgel
kezdi a napot, eszik egy szelet zsíros
kenyeret, és nyolc órakor reggelizik.
Elmaradhatatlan foglalatossága közé
tartozik az újságolvasás és a tévéné-
zés. Naponta elsétál a közelében élõ
lányához, szemüveg nélkül olvas, és
ha úgy adódik, kaszát kalapál. Rend-
szeresen autóbuszra ül, és megláto-
gatja Keszthelyen a lányát, Pölöske-

fõn az unokáját. Kemény munkával
nevelte fel hat gyermekét. Sok fizikai
munkát végzett, dolgozott uradalom-
ban, volt csordás és éjjeliõr. Nyáron
fél háromkor kelt, és este 10 óra elõtt
nem mehetett ágyba. A régi világban
a tsz munka mellett sem volt megál-
lása. Este megetették az állatokat, s
másnap reggel ugyanott folytatták.
Trágyázni, fuvarozni, kaszálni kel-
lett, s megvolt a feladat a háztáji gaz-
daságban is. Aház körül ma már nem
dolgozik, István fiának adja ki a
munkát. Hatvanöt éves korától nyug-
díjas, 77 éves a legidõsebb, és az 58
éves István a legfiatalabb gyermeke,
aki akkor született, amikor a legidõ-
sebb férjhez ment.

Tíz unokája, hat dédunokája, két
ükunokája van, és hamarosan ér-
kezik a harmadik is.

A hosszú élet titkáról semmi kü-
lönöset nem tudott elárulni. Jó az
étvágya, nem válogatós, mindent
megeszik, ami van. Akár borsó-,
káposzta-, krumpli-, vagy rántott
leves, paprikás krumpli, netán dö-
dölle, de különösen a réteseket és a
jó kis vörösbort kedveli. Komoly
betegsége nem volt, 90 éves korá-
ban mûtötték a szemét, azóta jól
lát. Pali bácsi a köszöntõk után
családi körben szeletelte fel a szü-
letésnapi tortát.

B.E.
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Nagykanizsa város 24 önkor-
mányzati képviselõjét azzal a
kérdéssel kerestük fel az elmúlt
napokban, mire használják fel
az idei képviselõi keretüket, a fe-
jenként 1 millió forintot. A ren-
deletben szabályzott választóke-
rületi céltartalékról nem minden
képviselõ indítványát tárgyalta
eddig a közgyûlés, de a tervekrõl
többnyire azok is beszámoltak,
akik csak nemrég adták be ja-
vaslataikat a Városfejlesztési
Osztálynak.

Három évig váratott magára –
anyagi forrás hiányában – annak
az ígéretnek a betartása, melyet a
Corvin utcai sportpálya aszfaltozá-
sára tett a környék lakóinak Ba-
logh László (Fidesz, 3. vk.). – tud-
tuk meg tõle. A játszóteret 2006-
ban újították fel, uniós szabvá-
nyoknak megfelelõen. A vörös-
salakos pálya a környékbelieknek
sok gondot okoz, száll a salak, ez
sem egészségileg, sem esztétikai-
lag nem jó. Elõreláthatólag még az
õsszel sor kerül ennek a pályának
az aszfaltozására.

Bárdosi Gábor (MSZP) só-
szobát és új játékokat szeretne biz-
tosítani az Egyesített Bölcsõde In-

tézményének, támogatást nyújt a
Rozgonyi úti tagóvodának, illetve
az Extrem Bike Kerékpár Szakosz-
tálynak.

Harminc-negyven évesek a játé-
kok a Nyírfa utcai játszótéren,
ezen fog segíteni Bene Csaba (Fi-
desz, 2. vk.) képviselõi kerete, aki
– mint mondja – tájékozódott az
EU-szabványoknak megfelelõ ját-
szótéri játékok árairól, s kiderült,
hogy az egy millió forintból nem
sokra futja, sajnos.

Az 1. választókerület és a város
északi részének képviselõje, Bi-
csák Miklós (MSZP) a két körzet
között osztja fel a pénzt, utak, jár-
dák felújítására. Tervei között en-
nél jóval több szerepelt, de a keret
mindenre meglehetõsen kevésnek
bizonyult, így egyelõre azokra a
problémákra koncentrál, melyek a
legfontosabbak, s melyek ennyi
pénzbõl megoldhatók.

Egy új lámpatest kerül a Platán

sor 1/a elé, tehát Bizzer András
(Fidesz-KDNP, 4. vk.) a közvilágí-
tás javítására szánja képviselõi ke-
retét.

Egyik részét a keretnek sportcél-
ra szánja Bogár Ferenc (MSZDP),
a Kanizsai Vadmacskák SE támo-
gatására. Másik részével a Kossuth
Óvoda Gyermekeiért Alapítvány
eszközbeszerzését kívánja támo-
gatni (sport- és játékszerekre).

Böröcz Zoltán (MSZP) több
részre osztja az egymillió forintot,
a kultúrától a sporton át több min-
den szerepel a listán: a Kodály
Zoltán Énekkar (VOKE), az NTE
1866 Labdarúgó Szakosztálya, va-
lamint Korpics István felkészülé-
sét az év utolsó negyedében ha-
vonta kívánja támogatni a képvise-
lõ. A „Segíts az élet alkonyán” ala-
pítványnak az idõsek hete rendez-
vényeiben nyújt támogatást. Dr.
Fodor Csabával közös listáján sze-
repel a Kodály Zoltán Vasutas

Nyugdíjas Klub (VOKE), a Tüttõ
János Nóta Klub, a Fegyveres
Erõk és Testületek Nyugállomá-
nyúak Klubja (Honvéd Kaszinó)
és a miklósfai Közmûvelõdési és
Városszépítõ Egyesület. Az õ ter-
veiket még egyelõre nem tárgyalta
a közgyûlés.

Dr. Csákai Iván ( Fidesz-KDNP,
5. vk.) fejlesztési tervei, a volt Pe-
tõfi Iskola és a volt Kanizsa étte-
rem közti járdaszakaszának felújí-
tása és a Balatoni út összekötése a
Postakert utcával idõigényesek,
elõbbihez szükséges még a terve-
zés és a közbeszerzési eljárás,
utóbbi közútkezelõi és szakhatósá-
gi egyeztetést igényel.

A sánci kultúrház és a rendelõ
tereprendezéséhez, parkosításához
járul hozzá Cserti Tibor (VVE)
Jerausek Istvánnal közösen. Ezen
kívül a Mindenki Sportpályája ko-
sárpalánkjainak felújítását, illetve
cseréjét támogatja a képviselõ.

A megvalósításra most nyílt le-
hetõség, miután a szeptemberi köz-
gyûlés megszavazta a képviselõk
egymillió forintos körzetkeretét. A
rendelkezésére álló összeg felét,

félmillió forintot tereprendezésre,
parkosításra és a kerítés felújításá-
hoz használja fel a képviselõ. Má-
sik felét a városrész egy elhagyott
körzetére, a kisfakosi kultúrház fel-

újítására költi. Aki Sáncban jár, lát-
hatja, az elmúlt napokban már vál-
tozott a kultúrház és az orvosi ren-
delõ udvara, ugyanis Jerausek Ist-
vántól függetlenül Hegedûs Györg-
yné, a Szívbetegekért Egyesület  el-
nöke is szervezõmunkába fogott.
Mostantól közös erõvel dolgoznak
az udvar megszépítéséért. 

A képviselõ kezdeményezésére
helyszíni bejárást tartottak az
érintettek a kultúrház és az orvosi
rendelõ környezetének rendbeté-
tele érdekében. A bejáráson részt
vett a kezdeményezõn kívül He-
gedûs Györgyné, Lancsák Lajos
városi fõkertész és Kálovics And-

rea városgondnok a VIA Kanizsa
Zrt. részérõl. A bejárást követõen
megállapodtak abban, hogy elké-
szítik az udvar rendezési és par-
kosítási, valamint a kerítés felújí-
tási tervét. A Szívbetegekért
Egyesület eddig is a legtöbbet tet-
te a terület rendben tartásáért, és
önkéntes munkával vállalta a ki-
viteli munkákból az általuk elvé-

gezhetõ részt.  A munkák során
bozótirtást, gyomirtást, terepren-
dezést végeznek, füvesítenek,
lombos és örökzöld növényeket
ültetnek. Szeretnék felújítani a
keleti oldali és az utcafronti kerí-
tést és kaput. Az orvosi rendelõ-
höz autóparkolót alakítanának ki.
A terv megvalósításával egy több
célra használható, esztétikus kör-
nyezetben lévõ közösségi tér jön
létre. Az elõkészítõ munkák az
egyesület jóvoltából már elkez-
dõdtek, és várhatóan még az õsz
folyamán meg is valósulnak. A ki-
vitelezési munkákhoz várják a he-
lyi és a városi lakosok szíves

munka- és lehetõség szerinti
anyagi felajánlásait. 

Mindezeken kívül egy újabb jó
hírnek is örülhetnek a sánciak.
Cserti Tibor önkormányzati képvi-
selõ, a Városvédõ Egyesület elnö-
ke szintén 500 ezer forintot aján-
lott fel a parkosításhoz. 

Bakonyi Erzsébet

KKaanniizzssaa –– KKééppvviisseellõõkk aa vváárroosséérrtt 2009. szeptember 24.2

Fõszerkesztõ: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintézõ: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervezõ: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztõség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint 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. földszint. 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

Fo
tó

: B
ak

on
yi

 E
rz

sé
be

t

MMeeggúújjuull aa ssáánnccii kkuullttúúrrhháázz,, oorrvvoossii rreennddeellõõ kköörrnnyyeezzeettee
Jerausek István önkormányzati képviselõ (Fidesz-KDNP) több közgyû-

lés alkalmával is kérte a sánci városrész kultúrháza környezetének rend-
betételét. Az épület forgalmas helyen található, számtalan Csó-tóra igyek-
võ kerékpáros és gyalogos halad el mellette. 

MMiirree kkööllttiikk aa kkééppvviisseellõõii kkeerreettüükkeett aa vváárroossaattyyáákk??
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A fent említetteken kívül dr. Fo-
dor Csaba (MSZP) pártfogolni kí-
vánja a Felsõtemplom alapítvá-
nyát, a VOKE Kodály Zoltán Mû-
velõdési Ház által szervezett, most
már országos szintû rendezvényt, a
Fánkfesztivált, valamint Nagyka-
nizsa hat polgárõr egyesületét.

Gyalókai Zoltán (Fidesz-KDNP,
9. vk.) a Városkapu körút páratlan
oldalának parkolóira, azok bõvíté-
sére szánja a pénzt, illetve a Ka-
posvári utat és a Városkapu kör-
utat összekötõ szakaszon járda épí-
tésére.

Megosztotta a képviselõi keretét
Halász Gyula (SZDSZ) a Fejtõ Fe-
renc-emléktábla elkészítése és az
avatás lebonyolítása (közösen
Röst Jánossal), a Cserfõ Jazzland,
a Kanizsa Diák Kosárlabda Klub
és a Péterfai utca 5-7 közötti ját-
szótér részleges felújítása között.

A Rózsa utca 22. szám mögötti
KRESZ-park játszóterének EU-
szabványoknak megfelelõ játékok-
kal való felszerelésére költi a kép-
viselõi keretet Horváth István (Ka-
nizsáért Frakció, 8. vk.), aki la-
punknak elmondta, szerette volna
még pihenõpadokkal és virágosí-
tással is ellátni a parkot, de arra
sajnos már nem futotta az összeg-
bõl.

Utaltunk már a sánci kultúrház
és az orvosi rendelõ rendbetételére
Cserti Tibornál. Emellett Jerausek
István (Fidesz-KDNP, 10. vk.) tá-
mogatni kívánja a kisfakosi orvosi
rendelõ és a kultúrház felújítását is.

Karádi Ferenc (Fidesz-KDNP,
13. vk.) az állandó balesetveszély
megoldásának érdekében döntött
úgy, hogy a miklósfai futballpálya
utcafronti részén a kerítés újjáépí-
tésére fordítja az összeg egy ré-
szét. Ezen kívül a templommal
szemben található Hõsök emlék-
mûnek és környékének is szüksége
van már a felújításra, valamint eb-
bõl az összegbõl készítteti el a Ká-
polna téri vizes játszótér terveit is.

Régóta problémát jelent a Kele-
ti városrészben lakóknak a Csoko-
nai utcában iskolaidõ alatt reggel
és délután fennálló nagy autósfor-
galom. A Csokonai és a Bartók ut-
cák forgalomcsillapításának kivi-
telezési munkálataira kívánja for-
dítani az egymillió forintot dr.
Károlyi Attila (MSZP, 6. vk.). Lesz
fekvõrendõr, a Kõrösi iskola elõtti
zebra pedig térkiemeléssel nyújt
majd nagyobb biztonságot.

Nincsenek konkrét tervei dr.
Kolonics Bálintnak (Fidesz, 11.
vk), mert mint lapunknak kiemelte,
túl sok mindenre kellene pénz a

körzetében, ezért a tervezett fej-
lesztések és beruházások ez évi
megvalósíthatóságától teszi függõ-
vé, hogy a képviselõi keretet mire
fogja költeni. Csatornahálózat-fel-
újításra, járdafelújításra, útburko-
lat-javításra, s még sok mindenre
kellenének a források. Mint el-
mondta, a képviselõi kerettõl füg-
getlenül nem mond le a tervezett
belvárosi játszótér megvalósulásá-
ról. Ez nem csak a belvárosi lako-
soknak jönne jól, hanem mindenki-
nek, aki a belvárosban megfordul.

Méltánytalan helyzetbe került a
Vadmacskák SE Papp Ferenc
(MSZDP) szerint, nagyon jó szín-
vonal teljesítése ellenére az egye-
sület nagyon kevés támogatást ka-
pott. Ezért ezt a csapatot kívánja
támogatni az egymillióból.

Papp Nándor (Fidesz-KDNP,
12. vk.) a képviselõi keretbõl járul
hozzá a Cserháti SZKI, valamint a
VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési
Ház eszközbeszerzéséhez.

Polai József (Kanizsáért Frak-
ció, 15. vk.) kiskanizsai és bajcsai
járda- és útfelújításokra szerette
volna költeni az egymillió forintot,
de mivelhogy mindkét helyen ezek
a feladatok tervezést igényelnének,
idõ hiányában ebben az évben ezek
megvalósíthatatlanok. A képviselõ
ezért úgy döntött, a Hunyadi téri
játszótérre uniós szabványoknak
megfelelõ játékok kerülnek majd.

A már említett Fejtõ Ferenc-em-
léktábla elkészíttetésén és annak
avatásán kívül Röst János
(SZDSZ) a XIX. Batthyány-Tung-
sram Kanizsa Kupa sakkverseny
lebonyolítását, illetve a VOKE
Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház
eszközbeszerzését kívánja támo-
gatni.

Szintén játszótér támogatását
tûzte ki célul Szõlõsi Márta (Fi-
desz-KDNP, 7. vk.), õ a Munkás
utca 1-3. és a Kazanlak körút 3-5.
szám által körülhatárolt területen
lévõ játszótér felújítására szánja a
pénzt.

Tóth László (MSZP) sportolókat
finanszíroz: a Globo-Kanizsa Hõ-
légballon és Szabadidõ SE-t és az
Extrem Bike Szakosztályt.

A kiskanizsai Millenium emlék-
mû környezetének rendbetételét és a
Nagyrác utca 25. számnál lévõ át-
eresz hídjának (az orvosi rendelõvel
szemben) felújítását támogatja Tóth
Nándor (Fidesz-KDNP, 14. vk.).

A tervek közül nem mindegyik
tud megvalósulni ebben az évben,
néhányuk átcsúszik 2010-re.

Steyer Edina

A SHANTI városunkban induló tudatfejlesztõ 
és alternatív gyógymódok akadémiája 

elõadást tart 
a Hevesi Sándor Mûvelõdési Házban 

október 2-án (pénteken) 18 órakor
Téma: 

„Egyetlen út a TARTÓS boldogsághoz” 
– a tudat igaz természetének megismerése.

Érdeklõdni: Obendorfer Attila 06 20 927 0303

Egy dolog biztos: a bizonyta-
lanság. Ezt érezhették mind-
azok, akik részt vettek a szep-
tember 17-i, immár második
munkásgyûlésen, melyen az
NFDSZ elnöke, Hederics István
tájékoztatta az izzósokat, mit
tesznek a gyár bezárása ellen. 

Az elõzõ, elsõ ilyen megmozdu-
lásra – melynek tényérõl, a dolgo-
zók nem felejtik, kizárólag a hírTV
és a Duna tudósított – az apropót a
szakszervezetek szeptember 4-i,
Phil Marshallhoz írt, a dolgozók-
nak is kiosztott levele adta. (Egye-
dül az online kanizsaujsag.hu hozta
le, teljes terjedelmében, szeptember
9-én. Olvasható a Gazdaság rovat-
ban: A Szakszervezetek levele a
GE-nek címmel.) Ebben még szep-
tember 17. szerepel a döntés dátu-
maként. Változás: október 7-én ér-
tesül a szakszervezet, mit fogadnak
el követeléseikbõl. Az Unió által
fokozatos kivonásra ítélt hagyomá-
nyos égõ gyártását megszüntetik-e
Magyarországon – vagy a jelenlegi,
szép volumenû brazil megrendelés-
hez hasonlóan érvényesítik: Euró-
pán kívül is van élet! Az elõbb em-
lített környezetvédelmi okokból tett
lépésekkel nem indokolható, hogy
áthelyezzék az autólámpa gyártást,
alacsony szinten tartsák a kompakt
lámpa gyártás kapacitását, ezért el-
várják ezen tervek felülvizsgálatát
is. Ha mindezen érvek ellenére el-
bocsátásokra szánja el magát a GE,
a szakszervezetek természetesnek
tartják, hogy – mint írják – a ma-
gyar munkavállalókat is megilletik

mindazon jogok, mint nyugat-euró-
pai, spanyol, olasz, francia kollégá-
ikat – a diszkriminációra oly ké-
nyes cég (mármint a GE) alkalma-
zottaiként. Ezért joggal követelik,
hogy a megalapozott döntések kö-
vetkeztében munkahelyüket vesz-
tett munkavállalók a GE európai
üzemeiben eddig alkalmazott mér-
tékû, méltányos kompenzációs cso-
magban (újra tárgyalandó mértékû
végkielégítés) részesüljenek…

Ehhez kapcsolódó hír: a Fidesz
frakciónak az elsõ munkásgyûlés
másnapján elküldött levelére Her-
man Miklós területi igazgató pozi-
tívan reagált. Kész a tájékoztatásra
és együttgondolkodásra. Cseres-
nyés Péter kérdései még a parla-
menti bürokrácia labirintusait jár-
ják – elvégre idõ kell, míg a kor-
mány megválaszolja a számára
meglehet, kínos kérdéseket. Pedig
ezeket az országgyûlési képviselõ
mellett sok ezer ember és családja
feltenné nem csak Nagykanizsán,
hanem Budapesten, Hajdúböször-
ményben, Kisvárdán, Vácott és
Zalaegerszegen is. Például: az el-
várható gondossággal bánt-e a ma-
gyar kormány az adófizetõk pén-
zével, amikor a világ egyik legér-
tékesebb vállalatának nyújtott adó-
mentességrõl tárgyalt? Nevezete-
sen: szabott-e és milyen feltétele-
ket, garanciákat, s ezek mennyire
voltak hosszabb távúak akkortól,
amikor – immár néhány éve – lát-
ható volt a fényforrásgyártás átala-
kulása?

P.J.

GGeenneerraall EElleeccttrriicc::
ÚÚjj ddááttuumm aa mmeeggeeggyyeezzééssrree
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Kilencedik alkalommal rendez-
te meg a város Cigány Kisebbségi
Önkormányzata és a Nagykani-
zsai Rendõrkapitányság a Hétvé-
ge a másság jegyében és Toleran-
cia Kupa címû rendezvényt.

A magyar, a cigány és az Európai
Unió himnuszának elhangzása után
dr. Tuboly Marianna jegyzõ kö-
szöntötte a Mindenki Sportpályáján
megjelent vendégeket. Beszédében
a rendezvény címéhez visszakanya-
rodva feltette a kérdést: mi is a más-
ság, mi is az, ami a kérdésrõl egy-
szerûen elmondható? 

– Ahogy ma itt körülnézek,
mindannyian mások vagyunk –
hangsúlyozta. – A világ ilyen sok-
féle. Nincs két egyforma virág,
nincs két egyforma kavics, nincs
két egyforma ember. A nyitott, de-
mokratikus társadalmakban a va-
lamilyen szempontból különbözõ
ember nem kap negatív bélyeget, a
másság nem befolyásolja az eltérõ
tulajdonságokat mutató emberi
minõséget.

A rövid bevezetõ után kijelentet-
te, a rendszerváltást követõen az
elsõk között alakult meg a helyi
CKÖ, ahol mind a mai napig tartó,
országosan is példaértékû kapcso-
latokat alakítottak ki.

Teleki László roma ügyekért fe-
lelõs miniszterelnöki megbízott,
országgyûlési képviselõ, a helyi
CKÖ elnöke köszöntõjében el-
mondta, az eltelt kilenc évnek sok
tanulsága volt. Többek között
elérték azt, hogy a rendõrség állo-
mányához tartozók majd’ mind-
egyike megismerhette a cigányság
történelmi kultúráját. Hozzátette, a
cigányoknak is kell valamit tenni
azért, hogy a másik oldalon lévõk,
a “többségiek” is érezzék, hogy

változni akarnak. Programjaikon
keresztül tudatosult a roma
emberekben, hogy nem kell félni-
ük a rendõröktõl, ha törvénytiszte-
lõ és rendszeretõ emberek. 

Dr. Bence József országos rend-
õr-fõkapitány beszédében a ren-
dezvényrõl kiemelte, ez a hagyo-
mányápolás példaértékû az ország
egészében. Az elmúlt nehéz év –
amikor a romák elleni gyilkosság-
sorozat bûncselekményben nyo-
moztak –, sok tanulságul szolgált
számukra. Mindenekelõtt a ma-
gyar rendõrség azt vallja, a bûn-
nek nincs színe, a bûn ellen fel
kell lépni. Mindenkit meg kell vé-
deni a rendõrségnek, akit hasonló
támadás ér. A bûncselekmény-so-
rozat kapcsán azt tapasztalták,
iszonyatosan nagy az országban
az elõítéletesség. Romáknak, nem
romáknak ez ellen tenni kell. A ro-
ma emberek számára a munka vi-
lágába való visszavezetés, a kép-
zés, az oktatás fejlesztése a leg-
fontosabb, továbbá az, hogy le-
gyenek példaképeik, akik mintául
szolgálhatnak. A rendõrség a ma-
ga szerény eszközeivel úgy próbál
ezért tenni, hogy 300 fõre emelik
fel az ösztöndíjas keret lehetõsé-
gét. 300 olyan roma fiatalt szeret-
nének kiválasztani, akikbõl ké-
sõbb rendõrök válhatnak. Az el-
múlt egy év azt is bebizonyította,
hogy polgárõrök, a romák és nem
romák közösen sokat tehetnek la-
kóhelyük biztonságáért. A Tole-
rancia Kupa pedig olyan sportle-
hetõség, amely valamennyiünket
megtanít gyõzni, és emelt fõvel
veszíteni.  

Dr. Tiborcz János rendõr dan-
dártábornok, megyei rendõr-fõka-
pitány megjegyezte, az országban
történt események kapcsán termé-

szetesen Zala megyében is foglal-
koztak a roma kisebbség kérdései-
vel. Többször tárgyaltak a megye
roma kisebbségi vezetõivel. Úgy
gondolja, ez a roma-párbeszéd az
eredményes és gyümölcsözõ
együttmûködés útja.

A szakmai fórumon Teleki
László elsõsorban arról beszélt, a
magyarországi cigányság integrá-
cióját nem lehet úgy elindítani,
hogy a társadalom nem figyel oda
az elesettjeire, romákra, nem ro-
mákra, halmozottan hátrányos
helyzetûekre. Az ország közel
600 cigánytelepén mintegy 130
ezer cigány él. Bajnai Gordon mi-

niszterelnök bejelentésére hivat-
kozva örül annak, hogy 2013. de-
cember 31-ig a cigánytelepek
egyötödét, száz cigánytelepet fel-
számolnak. Új lehetõségként 200
diplomás roma fiatal tud munkát
vállalni a közigazgatásban. Elsõd-
legesen a minisztériumokban, a
rendõrségen, a különbözõ regio-
nális intézményekben, a munka-
ügyi központokban. Továbbra is
fontosnak tartja, hogy minél több
roma származású rendõr dolgoz-
zon Zala megyében. Az Országos
Polgárõr Szövetségnél is van fo-
gadókészség a roma származású-
akra. 

Dr. Bencze József országos
rendõr-fõkapitány az aktuális
közbiztonsági helyzetrõl többek
között kiemelte, a rendszerváltás
óta húzódó problémákat a gazda-
sági válság felerõsítette, sokkal

erõteljesebben jelennek meg azok
a gondok, amelyeket a válság nél-
kül talán még a legszegényebbek
is könnyebben tudnának kezelni.
Az erõszak és agresszió olyan
szintjére jutottunk, hogy az elné-
zés, a bocsánat helyett rögtön po-
fonnal válaszolnak emberek. A
tolerancia jelentõs mértékben
megfogyatkozott, majdnem
mindegy, hogy iskolázott vagy is-
kolázatlan valaki, sõt, általában a
magas iskolai végzettségûeknél
még erõteljesebb az agresszivi-
tás. A rendszerváltás legelsõ kár-
vallottjai a legszegényebb és leg-
iskolázatlanabb rétegek voltak,
közöttük a romák is. Õk kerültek
ki legelõször a munka világából,
s azóta sem tudtak visszamenni.
Újabb generációk termelõdtek ki,
akik szintén nem tudtak és rész-
ben nem is akarnak dolgozni. Az
eltartottak és az eltartók aránya
iszonyatos mértékben megbom-
lott. Ha a következõ tíz-húsz év-
ben nem történik változás, ez
nagy konfliktushelyzetet idéz elõ.
A romakérdés rendezésének in-
nen kell kiindulni. 

A konferencia következõ elõ-
adása azt taglalta, hogy mit tehe-
tünk a másság elfogadása, az
elõítéletek csökkentésének érde-
kében, majd tájékoztató hangzott
el a CKÖ, a rendõrség és más
társszervezetek együttmûködé-
sérõl. 

A hétvégét számos kulturális
program és bemutatók, fõzõver-
seny és kispályás labdarúgótorna
színesítette.

Bakonyi Erzsébet

HHééttvvééggee aa mmáássssáágg jjeeggyyéébbeenn
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Megkezdõdött a tanév a Pécsi
Tudományegyetem Felnõttkép-
zési és Emberi Erõforrás Fejlesz-
tési Kar és a Nagykanizsai Me-
gyei Jogú Város Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzat által közö-
sen indított, nagykanizsai telep-
helyû szakán is.

Az andragógia immár harmadik
éve elérhetõ Nagykanizsán is, idén
fog az elsõ évfolyam végezni ezen
a szakon. Ha az akkreditáció sike-
res lesz, a következõ tanévben
mesterképzés is indul majd.

A tanévnyitón köszöntötte a
hallgatókat Teleki László, a Nagy-
kanizsai CKÖ elnöke, Kiss Péter

társadalompolitikai miniszter, dr.
Tuboly Marianna jegyzõasszony,
Göndör István országgyûlési kép-
viselõ és dr. Koltai Dénes, a Pécsi
Tudományegyetem Felnõttképzési
és Emberi Erõforrás Fejlesztési
Kar dékánja. Mindannyian ki-
emelték annak fontosságát, hogy a
hallgatóknak nem kell az ottho-
nuktól távolt tanulniuk, nagy lehe-
tõség a kanizsai és Kanizsa kör-
nyéki fiataloknak, hogy helyben
tanulhatnak.

A köszöntõk után az újdonsült
gólyák ünnepélyesen letették eskü-
jüket.

S.E.

HHuusszzoonnhháárroomm ggóóllyyaa 
aazz aannddrraaggóóggiiaa sszzaakkoonn
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Üzentek.
Fentrõl. (?)
Még meddig írok jegyzeteket?

Különben is, ezek színvonalta-
lanok és gusztustalanok, meg-
írásuk pedig összeférhetetlen.
Mielõtt maradék önbecsülésem
is elfogyott volna, eszembe ju-
tott a múlt heti lapból a vezetõ-
ink elleni támadások oka. Meg-
lehet, hogy a jegyzetek bûne is
csak az, hogy „talált, süly-
lyedt.” Bizonyos vádlók bûne
nekünk dicsõségünk, idézhet-
ném a klasszikust. De a római
jog is arra tanít: senki sem (még
Marton István sem) lehet bíró
saját ügyében. A kezdõ kérdést
tehát igazából az olvasók illeté-
kesek eldönteni. 

És hogy gusztustalan-e? A
császár új ruhája címû mesé-
ben talán „A király meztelen!”-
t bekiabáló fiú az ízléstelen,
vagy a kegyes mosollyal balra-
jobbra tekintgetõ, hódoló tap-
sot és éljenezést fogadó, rezgõ
pocakú, ruhátlan király? Aki –
így írja a dán költõ – nagyon
megütközött azon, hogy a tö-
meg is a gyermek szavát vissz-
hangozza. Titkon maga is úgy
vélte, hogy igazat mondanak,
de azt gondolta – Most már to-
vább kell mennem, nem futha-
tok haza szégyenszemre! És
még peckesebben lépegetett fé-
nyes kísérete élén, a kamarás
urak pedig még buzgóbban vit-
ték mögötte palástja uszályát –
a levegõt.

A hírnökkel beszélgetve szó-
ba került a polgármester ülteté-
si hevületének egyik szenvedõ
alanya is. Hogy milyen kényszer
alatt írta alá azt a hamar ér-
vénytelenné nyilvánított levelet,
nem tudjuk. Eszembe jutott egy,
a hetvenes években huszonéves
fiatalember esete, aki aláírt egy
nyilatkozatot – persze kényszer
nélkül. Hiszen papír van arról
is, sérülését megbotlásának és a
radiátornak köszönheti. Tíz év
után szabadult. Mikor ezt elme-
sélte késõbb fiának, az így rea-
gált: – Most még jobban gyûlö-
löm õket. 

Változnak a korok, változnak
az eszközök. Ám a kérdés ma-
rad: kinek a szégyene?

Papp János

Ami ––talan iis 
meg ––telen iis

Ismét felhívja a városvezetés
figyelmét az önfeloszlatás szük-
ségességére a KDNP Nagykani-
zsai Szervezete. A Szervezet ne-
vében tartott sajtótájékoztatót
Kovács János elnök és Bedõ
György titkár.

– A KDNP Nagykanizsai Szerve-
zete szeptember 10-én tartott saj-
tótájékoztatóján döntésre szólítot-
ta fel a polgármestert és a közgyû-
lés tagjait: mûködjenek együtt a
város érdekében, ha ezt nem tudják
megtenni, oszlassák fel a közgyû-
lést. – kezdte Kovács János. – Az
elmúlt napokban a médiában
olyan közlemények jelentek meg,
melyekbõl arra következtetünk,
hogy akik korábban a közgyûlés
feloszlatását követelték, most nem
kívánják feloszlatni. Ugyanakkor –
a közgyûlési munkát tekintve – a

legcsekélyebb jelét sem tapasztal-
tuk a megegyezésre törekvõ kezde-
ményezésnek. Másrészt tudvalevõ,
hogy megindult a választási kam-
pány, mely a tapasztalatok szerint
az eddigi ellentéteket csak erõsíte-
ni fogja, ezért a város mûködése is
veszélybe kerülhet. Úgy látjuk –
egyetértve a Fidesz helyi szerveze-
tével –, hogy a helyzetet csak a
közgyûlés feloszlatása, illetve új
polgármester és új közgyûlés old-
hatja meg. Ha ez nem történik
meg, bármikor mûködésképtelenné
válhat a testület munkája.

– Úgy látom, a jelenlegi város-
atyák markánsan ragaszkodnak a
pozíciójukhoz – vette át a szót
Bedõ György. – A káosz nem csak
Nagykanizsán, hanem az egész or-
szágban mindenütt jelen van. Sze-
mélyes véleményem szerint ezen
csak alkotmánymódosítással lehet-

ne változtatni, úgy, hogy a dönté-
seknek erkölcsi és anyagi vonzatuk
is legyen. Ugyanis jelenleg sodró-
dunk a gazdasági ellehetetlenülés
felé, és nincs felelõssége senkinek
ebben. Nagykanizsán is jelen van a
gazdasági ellehetetlenülés folya-
mata, s ezt megnehezítik a szemé-
lyes csatározások. Azt, hogy mi-
képpen jöhetett ez létre, vissza kel-
lene nézni. Kezdve azzal, hogy a
multik betették a lábukat váro-
sunkba, ezzel megnehezítve a kani-
zsai kiskereskedõk megélhetését, s
azzal, hogy a most veszélybe került
több ezer embert foglalkoztató
gyárunk mellé nem telepedhetett le
egy másik. Visszatérve képviselõ-
inkhez: a nagy viszály erkölcsileg
teljesen leírta õket, az emberek bi-
zalma elszállt õket illetõen.

S.E.

KKDDNNPP:: AA ffeelloosszzllaattááss lleennnnee aa mmeeggoollddááss

„Utálom az egész huszadik
századot” – énekelte Nagy Feró,
s valóban, ez a korszak bõvelke-
dik szégyenteljes eseményekben.

Koncentrációs tábor létrehozá-
sával vette kezdetét, a britek bün-
tettek vele egy szabadságszeretõ
népet. Az Oszmán Birodalom ör-
mények százezreit gyilkolta le.
Vörös és barna, azaz internacio-
nalista és nacionalista szocialisták
folytatták a sort. Ezekben a hetek-
ben emlékezünk arra, hogyan ro-
hanta le Lengyelországot nyugati
és keleti szomszédja hetven évvel
ezelõtt. A második világháború
után pedig a Kárpát-medence kü-
lönösen is gyakori helyszíne volt

az etnikai tisztogatásnak. A nem-
zetisége volt a bûne mindazok-
nak, akiket vagy meggyilkoltak,
vagy szülõföldje, nemzedékek ál-
tal gyûjtött vagyonkája elhagyá-
sára kényszerítettek. Bevagoní-
rozták, sokukat az úton a fagy, az
éhség, a betegség pusztított el. És
a század utolsó évtizedében a Bal-
kán…  

„A mi fejünkben nem lehet ket-
tõs mérce! Auschwitz és Katyn, a
balti országok náci és szovjet meg-
szállása, Európa érdekszféráit fel-
osztó igazságtalan diktátumok,
erõszakkal, paktumokkal meghú-
zott határok, egész nemzetek de-
portálása, emberek megölése,
megkínzása, megnyomorítása,

jogfosztó lakosságcserék, nemze-
teket kettéosztó falak, az emberi és
kisebbségi jogok sárba tiprása —
mind égbekiáltó bûnök, függetle-
nül attól, kik követték el! Amíg
nem vagyunk képesek a — bár-
mely eszme nevében elkövetett —
gaztettet gaztettként, gyilkosságot
gyilkosságként megítélni, amíg
egyik bûnt a másikkal méregetjük,
addig a fejünkben nincs vége a há-
borúnak. Addig nem gyógyulnak
be a sebek.”  – hangzott el az Eu-
rópai Parlamentben 2005. május
11-én Szájer József szájából.

Mi közünk nekünk mindehhez?
Egy Nagykanizsa közeli község
1946-ban példát adott emberség-
bõl, élelmezni próbálta a halálvo-
nat rabjait. A hetekig ott veszteg-
lõ szállítmány áldozatait eltemet-
ték, amikor pedig már lehetett, a
vasfüggönyön innen elsõként, sír-
emléket emeltek nekik. Amikor
ma tábla emlékeztetne erre is, a
polgármester akadályozná meg a
felelõsök – titoista partizánok -
néven nevezését. A község hon-
lapja is szemérmesen fogalmaz:
„voltak kitelepítések, deportálá-
sok.” Talán egy brosúrával elma-
radt a polgármester úr? Európá-
ban már más a módi. Vagy erre is
áll, amit egy másik – ötvenhatos -
emlékmû avatásán hallottunk? A
gáncsoskodók mutatják, mennyi-
re szükség van erre az emlékmû-
re.

P.J.

AA nnééppiirrttáássnnaakk nniinnccss sszzíínnee
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Az 1980-as évek végén a magyar
társadalom jelentõs többsége akarta
a többpártrendszer bevezetését.
Gyorsan gyarapodott az ennek meg-
felelõ eszmerendszer tömegbázisa.
A tömegek vágyaik és álmaik betel-
jesülését remélték tõle. Eufórikus
légkörben és hangulatban szabadon
választottak pártokat, országgyûlési
és önkormányzati képviselõket. El-
söprõ többséget kaptak a rendszer-
váltó új pártok. Megfelelõ tempó-
ban létrejött a demokrácia intéz-
ményrendszere. A pártok elindítot-
ták az országot a nagy átalakulás út-
jára. Ám nem várt gyorsasággal jött
a kijózanodás is. Többek között a
munkahelyek csaknem egyharmada
megszûnt. Egyes népcsoportokban
ennél is nagyobb mértékben nõtt a
munkanélküliek aránya. Ez több
gond és probléma felszínre kerülé-
sét indította el és azóta is kísérik az
egész országot így az önkormányza-
tokat is. A rendszerváltó pártok be-
kerülve az önkormányzatokba nagy
elánnal nekiláttak a tornyosuló fel-
adatok és problémák megoldásához,
enyhítéséhez. Ez természetesen,
mint mindenütt így nálunk Nagyka-
nizsán sem volt teljes körûen sike-
res. A gondok egy része máig is
nyomasztóan hat. A pártokat megvi-
selte a hatalom súlya és az ezzel
együtt járó felelõsség. Ez kihatott a
pártok belsõ, illetve az egymáshoz
való viszonyaira  is. A feladatok
mennyisége és bonyolultsága nem
kovácsolta össze õket, nem mozgó-
sította a bennük meglévõ szellemi
és ismeretbeli potenciált, s így nem
az ismeret- és tudásalapú válaszokat
keresték és hozták meg. Úgy vélem,
választottak egy könnyebb, egysze-
rûbb utat, a felszínen való evezést,
és tüneti kezelésre vállalkoztak. At-
tól tartok, hogy az utóbbi években
sem mélyedtek el az okok és miér-
tek elemzésében és feltárásában a
szükséges következetességgel..
Eközben mozgósító készségük és
képességük csökkent, hatékonysá-
guk úgyszintén. Sok éves városi ta-
pasztalat alapján nagy biztonsággal
állítható, hogy a pártok mûhelyei-
ben a pártos összejöveteleken meg-
fogalmazott vágyak és álmok – me-
lyek mindig eljutnak a döntéshozó
önkormányzati szervekhez – az ese-
tek többségében nem relevánsak, ott
és úgy nem ölthetnek testet. Ennek

nagyon egyszerû az oka, a felelõs
önkormányzat döntései, meg kell,
hogy feleljenek az alkotmányos
rendnek, a törvényesség kívánalma-
inak, nem utolsó sorban az anyagi,
pénzügyi és mûszaki követelmény-
rendszernek. Ez a rendszerváltás
elõtt is, és úgy tûnik, most is a konf-
liktusok, viták forrása. Ezért a pár-
tok felelõssége és alkotmányos joga
is, hogy körültekintõen és reálisan
fogalmazzák meg a társadalom jo-
gos igényeit, jelöljék ki a prioritáso-
kat. Ezt a követelményt a döntésért
felelõs szervek kötelesek méltá-
nyolni. Ez lehet az alapja a konflik-
tusok és viták elkerülésének. A pár-
tok az elmúlt húsz évben, különösen
a meghatározó politikai erõk, többé-
kevésbé beágyazódtak a város társa-
dalmába. Minden politikai erõ már
gyakorolta is a helyi hatalmat kép-
viselõiken keresztül, megízlelték a
hatalom szépségeit és mámorát és
természetesen annak árnyoldalait is.
Megtanulták, hogyan lehet kiaknáz-
ni, megérinteni annak minden lehe-
tõségét. Ugyanakkor bizonyosság-
gal lehet azt is állítani, hogy tel-
jeskörûen  még nem érzik át a hata-
lommal együtt járó felelõsséget. Ezt
eléggé plasztikusan jelzi számukra
az önkormányzati vita természete.
Ebbõl vezethetõ le véleményem
szerint, hogy a hatalom gyakorlása a
mi önkormányzatunkban eltorzult.
A mûködést hosszú órákon át uralja
a sehova nem vezetõ terméketlen
személyeskedõ vita. A pártok erõvi-
szonyai láthatóan átrendezõdtek,
gyakran elõfordul, hogy az önkor-
mányzat döntésképtelen. A város
alapvetõ érdekeit érintõ stratégiai
kérdésekben konszenzust teremteni
képtelenek. A szükséges pénzeszkö-
zökkel lefedhetõ projektek esetében
is a döntések halasztást szenvednek.
Halkan jegyzem meg, talán már a
szándék sem lenne meg? Akkor mi-
ért a késlekedés? A figyelem úgy tû-
nik a semmit meg nem oldó köz-
gyûlési feloszlatásra irányul. Na-
gyon rossz és elfogadhatatlan takti-
ka. A pártok szinte tobzódnak a sze-
mélyeskedésben, a kölcsönös vá-
daskodásban, a kiszorítósdit elég
magas szintre emelték. A vitakultú-
ra elérte a mélységeket, ahonnan
már nincs lejjebb. A demokráciák-
ban – mint amilyen a miénk – a ha-
talmat csak illõ alázattal lehet és

szabad gyakorolni. A hatalmat szol-
gálni is csak így lehet, mert ideális
esetben a hatalom is mindannyiun-
kért van, ezért azt szolgálni érdemes
is. Minden párt, ha megfelelõ a tár-
sadalmi támogatottsága, stratégiai
célja, a hatalom elérése és megtartá-
sa. Ez így természetes a többpárti
demokráciában. Ezt kifogásolni
nem lehet, mert mindenki szabadon
választhat pártot. A választás akkor
lehet releváns, ha a pártok program-
jai megfelelõ útmutatást adnak fele-
lõs választáshoz. Ez általában négy
évre szól. Ennyi idõ minimálisan
kell, hogy a választópolgárok, el-
dönthessék jól, vagy rosszul válasz-
tottak-e. Ha ebbõl a követelmény-
bõl kiindulva górcsõ alá vesszük az
önkormányzatban mûködõ párto-
kat, vélhetõen elég komoly deficit-
tel rendelkezhetnek. Ebbõl a hely-
zetbõl való kilábalás komoly próba
elé állítja õket. Nem gondolom,
hogy a szándék és akarat teljeskörû-
en hiányzik, de hogy e téren is van
deficit, abban bizonyos vagyok.
Vélhetõ az is, hogy a pártokban
nincs meg az ehhez szükséges szak-
mai ismeretbéli és szellemi potenci-
ál, amely nélkül ugyancsak döcögõs
lehet a kibontakozás. Az sem telje-
sen elképzelhetetlen, hogy a párt-
központok kijelölik a nyújtózkodás
határait. Ezek ugyan feltételezések,
de itt helyben nekünk, akik a leg-
érintettebbek vagyunk ezen elgon-
dolkozni kötelességünk. A demok-
ratikus centralizmus – mely a bolse-
viktípusú pártok sajátja volt – láten-
sen a mai pártokban is mûködik az
egyikben jobban, a másikban kevés-
bé jobban. A pártok tagjai – pártka-
tonák – akik némi túlzással elég
nagy számban, többen biztosan nem
érdemtelenül az önkormányzat és
intézményei tájékán tüsténkednek –
képviselõk, külsõ tagok a bizottsá-
gokban különbözõ területeken
szakértenek – feltételezhetõen beha-
tároltan mûködhetnek, nyilvánul-
hatnak meg. Ezért dorgálják, fe-
gyelmezik õket, néha cserélik a ki-
szavazókat, ezért vannak kilépések,
átülések az egyik frakcióból a má-
sikba. Ezek a mozgások láthatóan
nem szolgálják a munka szakmaisá-
gának, hatékonyságának elõsegíté-
sét. Ha nem így lenne, akkor az
eredmény az önkormányzat mûkö-
désében a külsõ szemlélõ részére is

észlelhetõ lenne. Én hiszek abban,
hogy a város társadalmának válasz-
tó polgárainak jogos és reális vágyai
elõbb-utóbb megfelelõen manifesz-
tálódnak és ennek szolgálatára
olyan képviselõket választanak,
akik megfelelõ emberi minõséget,
szakmaiságot rátermettséget és fele-
lõsséget mutatnak fel az önkor-
mányzatban. A választásokon indu-
ló pártoknak ezt a minõséget pre-
zentálni kizárólagos felelõssége és
kötelessége. Ez nem egyszerûen a
jelölés kérdése. Ezeket a személye-
ket körültekintõ kiválasztás után fel
kell építeni és felkészíteni. Ez a kö-
vetelmény még inkább érvényes, az
önkormányzat vezetõire. Még a jól
felkészített vezetõket is megilleti a
tévedés lehetõsége, hiszen õk is em-
berbõl vannak. Azok a pártok, me-
lyek egy ciklusban gondolkoznak,
és erre építik kiválasztási jelölési
politikájukat, nagyot tévednek, és
nagy kárt okoznak a városnak. Ez
nem teszi lehetõvé a távlatos gon-
dolkodást, a ciklusokat átívelõ ter-
vezést, a folyamatos fejlõdés feltét-
eleinek kialakítását, megalapozását.
Ha körülnézünk szûkebb és tágabb
környezetünkben, azt tapasztaljuk,
hogy azok a városok mutatnak üte-
mesebb és folyamatos fejlõdést,
ahol a képviselõk legalább egy ré-
sze, de különösen a vezetõk többsé-
ge több cikluson át végzi felelõs ön-
kormányzati munkáját. Nem nagy
merészség feltételezni, hogy a mi
városunk polgárai is ma már húsz
évvel a rendszerváltás után szeret-
nének végre élhetõbb, jobb hangu-
latú városban élni, fokozatosan ja-
vuló életkörülmények között. Ab-
ban is biztos vagyok, hogy ennek
elõsegítésére hajlandók lennének ál-
dozatokat vállalni, ha bizalmukat
bíró önkormányzat értelmes célokat
fogalmaz meg és erre kéri õket. E
téren a mi városunk társadalma gaz-
dag hagyományok õrzõje. 

Mózes Pál 
nyugalmazott tanácselnök

DDeemmookkrráácciiaa vvaaggyy ppáárrttookkrráácciiaa 
aa vváárroossii öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt ttüükkrréébbeenn
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Társult települések
(Szepetnek és Nagyrécse) a tulajdonukban lévõ hulladéklerakó telepen képzõ-
dõ hulladéklerakó-gáz kitermelésére, hasznosítására irányuló idõleges jog meg-
szerzésére koncessziós szerzõdés megkötésére nyilvános pályázatot hirdetnek,
a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 4. §. (1) bekezdése alapján.

A részletes pályázati anyagot a gesztor Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Polgármesteri Hivatalában, a Városfejlesztési Osztály vezetõjénél
(Tárnok Ferenc osztályvezetõ) lehet átvenni 50.000 Ft + 25 % ÁFA ellenében,
a 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15. szám alatti hivatali helyiség-
ben. Tel.: 06-93/500-771. Pályázatot csak az az ajánlattevõ nyújthat be, aki
megvásárolta a pályázati anyagot.

A pályázati anyagok benyújtására 2009. november 30-án 14 óráig van lehe-
tõség. A pályázatokat postán vagy személyesen, átvételi elismervény ellenében
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában, a
Városfejlesztési Osztály fenti címén lehet leadni.

A pályázat kiírója a koncessziós szerzõdést belföldi és külföldi természetes
és jogi személyekkel, valamint ezek jogi személyiség nélküli társaságaival köt-
heti meg. Az üzemeltetés átengedésének idõtartama 20 év (2010-2030). A tevé-
kenység gyakorlására meghatározott közigazgatási egység Nagykanizsa-Bago-
la 01003 hrsz. 

Koncessziós díj:
1. a koncessziós szerzõdés megkötésének napjától fizetendõ koncessziós

alapdíj (terület bérleti díj) minimum 100.000 Euro/év, amely díj évente az inf-
láció mértékének megfelelõen változik,

2. koncessziós hozamdíj a koncessziós társaság éves értékesítési árbevételé-
nek minimum 5 %-a, szintén Euroban fizetve.

A pályázónak e két részbõl álló koncessziós díjra kell ajánlatot tennie
1. Euro/év (minimum 100.000 Euro/év) és
2. % láb (minimum 5 %) megadásával.

KKoonncceesssszziióóss ppáállyyáázzaattii ffeellhhíívvááss

Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden páratlan hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a kiskanizsai ki-
rendeltség épületében.

Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati kép-
viselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Bat-
thyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Nagykanizsa Megyei jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága pályázatot hirdet a 2009. évi Szociális Alap támogatásának elnyeré-
sére. 

A pályázat célja: olyan közösségi programok, karitatív és érdekvédelmi tevé-
kenységek, természetbeni támogatások, szociális formák közvetlen támogatása,
melyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetben lévõk szociális élethelyzetének mi-
nõségi javulásához. A támogatás nem használható fel a felsorolt célokkal összefüg-
gõ mûködési költségek (dologi kiadások, személyi juttatások) finanszírozására.  

Pályázok köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén mû-
ködõ: intézmények, bírósági nyilvántartásba bejegyzett civil szervezetek, egye-
sületek, alapítványok és egyéb szervezetek, melyek pályázatukkal a fenti célok
megvalósítását szolgálják. 

A pályázaton nem indulhatnak: pártok, politikai tevékenységet folytatók, ter-
mészetes személyek és vállalkozások. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 30. 
Benyújtás módja: A pályázati adatlapot zárt borítékban "Szociális Alap tá-

mogatása" jeligével lehet benyújtani. Pályázati adatlap a Szociális Osztályon
kérhetõ, illetve kérésre a megadott E-mail címre elküldjük, valamint letölthetõ
a www.nagykanizsa.hu. webboldalról.

Benyújtás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szociális Osztálya Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (I. em. 103. sz. iroda)

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- a pályázó nevét, címét, székhelyét,
- a pályázó nyilvántartásáról szóló igazolás másolatát,
- az igényelt támogatás összegét,
- a kérelem tételes indokolását,
- a megvalósítás módját
- a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi

CLXXX. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról
vagy hiányáról szóló nyilatkozatot

A pályázati bírálat határideje: 2009. október 31.
A határidõre beérkezett pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottság

bírálja el. 
Az elnyert támogatások kifizetésének határideje: 2009. november 20. 
Az elnyert támogatások felhasználásának határideje: 2009. december 31. 
Az odaítélt támogatások elszámolásának határideje: 2010. január 31. 

SSzzoocciiáálliiss AAllaapp 22000099..

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008-ban megújította a
"Hazavárunk" ösztöndíj szabályairól szóló 29/2007.(VI.11.) számú rendeletét. 

A "Hazavárunk" ösztöndíj iránti kérelmet az a legalább 3 éve nagykanizsai
állandó lakóhellyel rendelkezõ, magyar állampolgárságú hallgató nyújthat be,
aki lakóhelyén kívül, államilag elismert magyarországi felsõoktatási intézmény
nappali tagozatán, elsõ diploma megszerzése érdekében 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, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány
másolata, valamint a kitöltött és aláírt pályázati ûrlap.

Az ösztöndíj két egymást követõ tanulmányi félévre (azaz 10 hónapra) szól.
A Polgármesteri Hivatal félévente, a szükséges igazolás benyújtását követõen,
utólag utalja a támogatást. Az ösztöndíj kiírása, az azt szabályozó módosított
rendelet és a pályázati ûrlap letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról,
valamint személyesen beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri és
Erzsébet téri portáin, továbbá a Mûvelõdési és Sportosztályon.

Egyúttal emlékeztetjük az ösztöndíjat a 2008/2009-es tanévben igénybe vett
hallgatókat, hogy tanulói jogviszony igazolásuk eredeti példányát legkésõbb
szeptember 30-ig adják le a Mûvelõdési és Sportosztályon, ez feltétele az
elmúlt félévre vonatkozó támogatás átutalásának.

Érdeklõdni a Mûvelõdési és Sportosztályon lehet az 500-714-es telefonszá-
mon.

Beadási határidõ: 2009. szeptember 30.

„„HHaazzaavváárruunnkk”” öösszzttöönnddííjj ppáállyyáázzaatt

Ügyintézõ: Junger M. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Su-
gár u. 3. sz. alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6 / 699-5 / 2009.                      

Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján ér-
tesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a
6/699/2009. számú Nagykanizsa, Sugár u. 3. szám alatti 1197. hrsz-ú ingatla-
non meglévõ épületben pince és tároló helyiségek átalakítása, rendezvény és
kiállítóterem kialakítása építéshatósági ügyében a benyújtott használatbavételi
engedély iránti kérelmet elbírálta és döntését meghozta. 

Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül szom-
szédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, ezért ezen ügyfe-
leket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogsza-
bályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint. A hirdetmény 2009. szeptem-
ber 22-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármeste-
ri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje 8800
Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma:  6/699/2009., tárgya:  használatbavételi enge-
dély. Akérelmezõ ügyfél neve: Dene Tibor és Denéné dr. Budai Éva, 8800 Nagykanizsa,
Felsõerdõ u. 58. Akérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös ha-
tárvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 1197. hrsz-ú ingatlan, va-
lamint az 1192. hrsz-ú társasházi ingatlan, az 1195/2., 1196. és 1198. hrsz-ú ingatlan. 

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügyben megho-
zott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán, az aláb-
bi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfõ:
8-12, 13-16.30, szerda:  8-12, 13-17, péntek: 8-12. A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja:
"Az ügyfél az elsõ fokú határozat ellen fellebbezhet. Afellebbezési jog nincsen meghatáro-
zott jogcímhez kötve, fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a
döntést sérelmesnek tartja." Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét biz-
tosítottuk. Ahatározat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regi-
onális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett, de Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban be-
nyújtandó és 30.000  Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg ––66//669999-55//22000099..
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 9-es és 10-es számú Gyermek
Háziorvosi Szolgálatok, valamint a 8-as, 17-es, 19-es, 20-as Védõnõi Szolgála-
tok átalakítás, felújítás idejére a Nagykanizsa, Hevesi u. 6. szám alól
átköltöznek: Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. szám alatti Központi Ügyelet te-
lephelyére 2009. szeptember 14-tõl. Bejárat mentõállomás mellett, a Bagolai
sor felõl. Rendelési és tanácsadási idõ változatlan.

ELÉRHETÕSÉGEK
9-es sz. Gyermek Háziorvosi Szolgálat Dr. Csere Mária
Rendelési idõben: 06/20-9538241
93/313-380
Rendelkezésre állási idõben: 06/20-9538241. 
A 93/311-374 telefonszám az átalakítás ideje alatt technikai okok miatt 
szünetel!
10-es sz. Gyermek Háziorvosi Szolgálat Dr. Kertész Edit
Rendelési idõben: 06/30-3399551, 93/313-380
Rendelkezésre állási idõben: 06/30-3399551
A 93/317-508 telefonszám az átalakítás ideje alatt technikai okok miatt 
szünetel!
Védõnõi Szolgálatok elérhetõsége változatlan: 93/311-319
A felújítás ideje alatt a 4.sz. Gyermek Háziorvosi Szolgálat Dr. Kolonics

Gyula, és a 2. szám Gyermek Háziorvosi Szolgálat Dr. Kálovics Gabriella
csecsemõtanácsadása is  a Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. szám alatti Közpon-
ti Ügyelet telephelyén lesz, változatlan idõben! 

KKööllttöözznneekk aa ggyyeerreekkoorrvvoossookk

A Nemzeti Fejlesztési ügynökség kiírta a “Az üzleti infrastruktúra és a befek-
tetési környezet fejlesztése, ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támo-
gatása” címû, NYDOP-2009-1.3. 1/A/B/C jelû pályázati konstrukciót. A
pályázatokat már 2009. október 19-tõl be lehet nyújtani, ezért célszerû, hogy
mihamarabb elkezdje a pályázat elõkészítését! A pályázati felhívás célja, hogy
a regionális operatív programok gazdaságfejlesztési eszközrendszerével a
régiók versenyképességének megõrzése szempontjából kiemelt fontossággal
bíró vonzó befektetési környezet kialakítását segítse elõ, melynek fontos ele-
mei a befektetési környezet fejlesztése, valamint az innovációt és gazdasági
tevékenységet elõsegítõ szolgáltatások elindítása. 

A támogatottak köre: 
Projektjüket a Nyugat-Dunántúli Régió területén megvalósító: 
* non-profit szervezetek; 
* gazdasági társaságok; 
* központi költségvetési szervek és intézményeik. 
Támogatható tevékenységek köre: 
A pályázati kiírás keretében az alábbi részcélokra benyújtott projektek támo-
gathatóak: 
* “Ipari park” címmel rendelkezõ területek infrastrukturális fejlesztése; 
* Ipari területek és barnamezõs fejlesztése; 
* Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése. 
Ezek megvalósításához az alábbi tevékenységi körök támogatása lehet-
séges: 
* infrastruktúra kiépítése, fejlesztése, korszerûsítése; 
* épületek építése, átalakítása, bõvítése. 
A támogatás formája, mértéke: 
A támogatás vissza nem térítendõ. 
* Ipari parkok esetén minimális értéke 10 millió forint, maximális értéke 300
millió forint; 
* ipari területek és barnamezõs területek esetén minimális értéke 10 millió
forint, maximális értéke 200 millió forint; 
* inkubátorházak esetén minimális értéke 50 millió forint, maximális értéke
200 millió forint. 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a. Az
igénybe vehetõ maximális elõleg mértéke a megítélt támogatás 40%-a, legfel-
jebb 300 millió forint. 

A pályázati támogatás keretösszege: 3,53 milliárd forint. 
A támogatott projektek várható száma 25 db. 
A pályázatok leadási határideje: 
2009. október 19-tõl 2010. február 28-ig.

33,,5533 mmiilllliiáárrdd ffoorriinntt üüzzlleettii iinnffrraassttrruukkttúúrraa
ffeejjlleesszzttééssrree aa NNyyuuggaatt-DDuunnáánnttúúllii rrééggiióóbbaann

Közmûvelõdési feladatokat el-
látó intézmények, szervezetek
kapcsolódtak be a Kultúrházak
éjjel-nappal címmel megrende-
zésre kerülõ, a Kulturális Örök-
ség Napjaihoz kapcsolódó prog-
ramsorozatba. 

Vasárnap a kora délutáni órák-
ban természetfotó kiállítás nyílt,
és fotómûvészeti elõadások
hangzottak el a Fényecset Termé-
szetfotó Egyesület, a Kanizsai
Kulturális Központ és a Kanizsa
Fotóklub szervezésében. A kiállí-
tást Lengyák István galériaveze-
tõ, pedagógus nyitotta meg. Az
elõadásokat a budapesti Balassi
Intézetbõl online közvetítésen
keresztül láthatták, hallhatták
Kõszegen, Szombathelyen és
Nagykanizsán. Köszöntõt a zsûri
elnöke, Keleti Éva Prima Primis-
sima-díjas fotómûvész mondott
Budapesten.

Amíg lesznek természetet be-
mutató kiállítások, publikációs
lehetõségek, addig lesz termé-
szetfotós is, aki esztétikai, doku-
mentációs és ismeretterjesztõ
szerepet is betölt az emberi kul-
túrában – mondta megnyitó gon-
dolataiban Lengyák István. A ter-
mészetfotósok a képeiken ke-
resztül mindig figyelmeztetik az
embereket arra, hogy a természet
a legfontosabb kincsünk ezen a
világon. Ennek szellemében hir-
dette meg immár hagyományo-
san, kétévenként a Fényecset Fo-
tóklub Egyesület országos ren-
dezvényét, a Fényecset Termé-
szetfotós Napokat, melyekre a
belépés mindig és mindenhol in-
gyenes. Éppen azért, hogy minél
több embernek hívják fel a fi-

gyelmét a helsinki környezetvé-
delmi konferencián megfogalma-
zott fontos dologra, hogy „az
emberek világa, a virágok földje,
az élet bolygója a Föld. Ezt a vi-
lágot nem apáinktól örököltük,
hanem unokáinktól kaptuk köl-
csön.”

A Fényecset Fotóklub Egyesü-
let e rendezvényeken olyan fotog-
ráfiai alkotások bemutatására tö-
rekszik, melyek hazánk csodála-
tos tájait, egyedülálló élõvilágun-
kat, természeti értékeinket ábrá-
zolják az általános fotóesztétikai
szempontoknak megfelelõen. Bár
a klub képviselõi az ország összes
nagyvárosát megkeresték, fel-
ajánlva a lehetõséget a csatlako-
zásra, a nyugati végek két váro-
sát, Kõszeget és Szombathelyt le-
számítva sehol nem éltek azzal,
hogy egy ilyen fontos ügy mellett
kiálljanak. Mi Kanizsaiak – foly-
tatta a galériavezetõ, büszkék le-
hetünk rá, hogy Nagykanizsán a
HSMK munkatársai elsõ hívásra
csatlakoztak az országos ese-
ményhez.  

A kiállítási anyag a rendezvény-
hez csatlakozott intézményeknél
marad. A befogadó vállalta, hogy a
város, és Nagykanizsa környékén
található kiállító terekbe eljuttatják
a tárlatot, és segítenek a megfelelõ
megnyitó szervezésében. Két év
elteltével a képeket a befogadó in-
tézmény környezet és természet-
védelmi céljaira felhasználhatja.
Iskolák, óvodák, kórházak stb. fa-
lát díszíthetik, képtárát gazdagít-
hatják. A kiállítás október 5-ig te-
kinthetõ meg az intézmény Õsze
András Galériájában.

B.E.

FFéénnyyeeccsseett nnaapp
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A 61. számú fõút 3,2 kilométe-
res szakaszának 11,5 tonnás bur-
kolat erõsítése témában várta la-
kossági fórumra az érdeklõdõ-
ket a beruházó  Nemzeti Infrast-
ruktúra Fejlesztõ Zrt. és a kivi-
telezõ Teerag-Asdag Kereskedel-
mi Kft. képviselõje a Vasember-
ház Dísztermébe.

A lakossági fórumot Marton Ist-
ván polgármester nyitotta meg. El-
mondta, a fejlesztéssel az útpálya
alkalmassá válik a nagyobb ten-
gelyterhelésû jármûvek közleke-
désére, ezáltal biztonságosabbá és
kényelmesebbé válik a közleke-
dés. A beruházás a KÖZOP (Köz-
lekedés Operatív Program) kereté-
ben, az Európai Unió bruttó 639

842 880 forint összegû támogatá-
sával valósul meg.

A beruházást az építtetõ cég pro-
jektvezetõje, Mórocz József mutat-
ta be, az építési munkákat Horváth
Norbert, a kivitelezõ területi fõ-
mérnöke foglalta össze, végül
meghallgatták a jelenlévõk véle-
ményét.

A beruházó a munkát 2007.
februárjában vette át a Magyar
Közút Kht-tól, a tervek abban az
idõben kezdõdtek el, majd továb-
bi elõkészítéssel, pályázatok be-
adásával folytatódtak. Most a 3,2
kilométeres szakaszon az útbur-
kolat szélesítése, az aszfaltpálya
szerkezet megerõsítése fejezõdött
be. Elvileg 15 évig nem kell fel-
újítani. A beruházás során két cso-

mópontot építenek, egyet a bago-
lai leágazónál, illetve a szemétte-
lep bejáratánál, ezzel próbálják
biztonságosabbá tenni a közleke-
dést. Felújítják az autóbuszmegál-
ló helyeket, új váróhelyiségeket
helyeznek ki, illetve számos köz-
mûkiváltási feladatot is el kellett
végezni. A kivitelezés tavaly nyá-
ron kezdõdött el, és idén novem-
berben kell befejezni. 

A beruházás folytatásában elin-
dul a 61-es számú fõút Nagykani-
zsát elkerülõ szakaszának építése.
A tényleges teherforgalom az M7-
es irányába terelõdik majd. A beru-
házás munkaterület-átadása meg-

történt, nemsokára a kivitelezõ
folytatja a munkát, és 2010 no-
vemberére elkészül az új út. Való-
jában akkor lesz teljes a 61-es út
városba vezetõ szakasza. 

A tájékoztató után a lakosság
tette fel a kérdéseit. A 61-es út el-
kerülõ szakaszával kapcsolatban
többször is szó esett arról, hogy mi
lesz a sánci sorompóval. Elhang-
zott az is, hogy a polgármester úr
ígéretet tett rá, és közbenjárásának
köszönhetõen a sorompó nem fog
megszûnni, továbbra is biztosítva
lesz rajt az átjárás. Bizonyára so-
kaknak csalódást okozott Mórocz
József sorompóval kapcsolatos vá-
lasza, mely szerint ebben a stádi-
umban már nincs arra lehetõség,
hogy a vasúti átjáró visszaálljon a

közúti forgalomba az elkerülõ út
átadását követõen. A sorompó
kulcskérdése volt a beruházásnak,
az engedélyezési eljárás simán le-
futott, az információ az engedélye-
zési eljárás során talán elcsúszott.
Tudja, kellemetlenséget jelent, mi-
vel hosszabb útvonalon kell meg-
közelíteni a környezõ területeket.
A bagolai csomópont irányába kü-
lön gyorsítósáv nem épül, ugyan
terveztek kapaszkodósávot, amit a
felsõbb szervek nem hagytak jóvá,
mivel a mûszaki elõírások sem in-
dokolták. Volt aki azért aggódott,
hogy a nyugodt Sánc-Csónakázó-
tó közötti zöldterületet az új út ke-
resztülvágja a maga forgalmával,
és azt sem tudták, milyen távolság-
ra halad el a házaktól. A válaszok
során szintén elhangzott, a helyi
érdekek az önkormányzaton ke-
resztül lépnek be egy engedélyezé-
si eljárásba. Mórocz József azt ta-
pasztalta, a lakosságot nem is a
mostani beruházás izgatta, hiszen
nem voltak jelentõs beavatkozást
igénylõ problémák. Egy-két bejá-
róval kapcsolatban merült fel ké-
rés, amit a kivitelezõvel történt
egyeztetés után a napokban elvé-
geznek. Az ominózus kérdést a
vasúti átjáró megszüntetése jelen-
tette, ennek kapcsán a projektveze-
tõ megígérte, ismét kezdeménye-
zik a felülvizsgálatát a hatóságnál. 

A burkolat megerõsítéséhez gra-
tuláltak a helyiek, jó munkát vé-
geztek a kivitelezõk.

B.E.

LLaakkoossssáággii ffóórruumm aa 6611-eess ffõõúúttrróóll

Míg a tavalyi „esõbe fulladt”, s
csak a zárt téri programokra ke-
rült sor, az idei Autómentes Nap
verõfényes napsütésben zajlott. 

Az eredeti terveknek megfelelõen
reggel elindult a Vasemberke kupá-
val és Marton István polgármester
köszöntõjével, majd délután lezárás-
ra került a Fõ út is – ami elõször né-
hány autósnak némi fennakadást
okozott, vagy mert nem tudtak róla,
vagy mert úgy gondolták, hogy az
utat széltében nem teljesen végigérõ
útzár két oldalán csak át tudnak
csusszanni, de természetesen ezen
tervüket intésre feladták.

Az Európai Autómentes Nap az
Európai Mobilitási Hét keretein
belül minden év szeptember 22-ére
esik, immár nyolcadik éve. A ren-
dezvény célja, hogy felhívja az
emberek figyelmét környezetük

megóvására, a tiszta levegõ védel-
mére.

A programok az Erzsébet téren,
valamint délutántól a lezárt terüle-
teken voltak láthatók-hallhatók. A
Hevesi DSE sportakrobatái kezd-
ték a „közönség-kápráztatást”,
majd egymással párhuzamosan is-
merkedhettek meg az arra járók a
Szívbetegekért Egyesülettel, meg-
tekinthették a volán forgalomba
helyezés elõtt álló korszerû autó-
buszát, többek között vérnyomást,
testsúlyt, koleszterinszintet, tüdõ-
kapacitást mérethettek. Az ovisok
kerékpáros vonulását villogó rend-
õrautó kísérte, majd az Erzsébet
téren tornával folytatták a kicsik a
napot, pihenésképp pedig bábszín-
házat nézhettek végig. Délután ko-
sárlabda-bajnokság, futóverseny,
és gólyalábazás várta a nagyobba-
kat.

Az Európai Autómentes Naphoz
csatlakozva immár ötödik éve ke-
rült megrendezésre a Polgármesteri
Hivatal Mûvelõdési és Sport Osztá-
lya és a Városi Diákönkormányzat
szervezésében a városi Vasemberke
Kupa, melyen a nagykanizsai álta-
lános iskolák tíz fõs csapatai ver-
sengtek egymással. A hagyomá-
nyos tizenkét órás vetélkedõre idén
a Jövõnk az ifjúság program kerete-
in belül kerülhetett sor, melyen ki-
lenc iskola csapata vett részt: a Bat-
thyány, a Bolyai, a Hevesi, a
Kiskanizsai, a Kõrösi, a Péterfy, a
Rozgonyi és a Szivárvány EGYMI
diákjai küzdöttek a helyezésekért.

A gyerekeket reggel 8 órakor
Marton István polgármester üdvö-
zölte az Erzsébet téren, majd ezt kö-
vetõen vette kezdetét a játékos-

ügyességi vetélkedõ több helyszínen
a városban: a téren minden egyes
csapat bemutatta saját, már elõzete-
sen kihúzott országáról a produkció-
ját, kapura rúgtak, ügyességi pályán
bicikliztek és horgásztak a szökõkút-
ból. Az uszodában, majd a Csónaká-
zó-tónál folytatták a napot, ahol töb-
bek között fõztek, szelektíven gyûj-
tötték a szemetet, tojást dobáltak,
majd a városban különbözõ állomá-
sokon mérettettek meg: például a
Turul-madárnál mûsort adtak a járó-
kelõknek, a Bazár udvarban „közle-
kedéstudományukról” adhattak szá-
mot, az egyik nyelviskolánál nyelvi
feladatokat kaptak, a Plakát Háznál
az Autómentes Nappal kapcsolatos
plakátot készítettek, végül a téren
gyûjtöttek be bundáskenyeret, isko-
laigazgatót és képviselõt.

A pontok alapján elsõ helyen
végzett a Péterfy iskola csapata, a
második helyet a Kõrösi szerezte
meg, míg a dobogó harmadik
fokára a batthyánysok léphettek.

EEggyy nnaapp aauuttóó nnééllkküüll aa vváárroossbbaann
VVaasseemmbbeerrkkee 
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– A lelkipásztor úrnak milyen el-
képzelései vannak új egyházköz-
ségével kapcsolatban?

– Pályázatomban is kiemeltem,
hogy a gyülekezetépítés számomra
a legfontosabb szolgálati terület.
Nehéz és rögös út ez, mégis tele
van örömmel és boldogsággal,
mert az Istentõl kapott üzenetet, a
szabadítás örömhírét adhatjuk to-
vább meggyötört, megpróbáltatá-
sok között élõ népünknek. Annak a
népnek, amely még soha sem
szomjazta annyira a szabadulást,
mint manapság. Ez a feladatunk,
ez a hivatásunk melyet csak akkor
tudunk igazán betölteni, ha nem
emberi erõvel, vagy hatalommal,

hanem Isten Szentlelkének vezeté-
sével tesszük. Ugyanis a mi Iste-
nünk „….a világ kezdetétõl fogva,
a világ végezetéig az egész emberi
nemzetségbõl Szentlelke és Igéje
által magának az igaz hitben meg-
egyezõ, öröklétre elválasztott sere-
get gyûjt, azt oltalmazza és meg-
tartja…” (HK. 54. kérdés-felelet).
Ennek a sereggyûjtésnek lehetek
én is, magyar református keresz-
tyén lelkipásztorként, reménység
szerint hasznos eszköze. 

– Megismerte már a várost?
– A mielõbbi beilleszkedés és a

szolgálatok zökkenõmentes végzé-
se érdekében, elsõ számú felada-
tomnak tekintem, hogy megláto-

gassam a testvéregyházak képvise-
lõit. Ezt követõen városunk polgár-
mesterét, alpolgármesterét, vala-
mint jelentõsebb intézmények ve-
zetõit. Ugyanilyen fontossággal
bír a gyülekezet megismerése, a
családok látogatása. Hiteles képet
akarok kapni a gyülekezet összeté-
telérõl és mindennapi életérõl. A
presbitériummal fel kell mérnünk a
gyülekezet helyzetét. Meg kell vizs-
gálni, melyek erõsségeink és gyen-
geségeink. Közösen kell kidolgoz-
nunk, hogy milyen módszerekkel
tudunk úrrá lenni gyengeségein-
ken. Egyik legfõbb missziói felada-
tomnak a nagykanizsai gyülekeze-
tekhez tartozó települések szór-
vány reformátusságának feltérké-
pezését és hitéletünkbe való bekap-
csolódását tekintem.

– Ez utóbbihoz kapcsolódva
milyen módon tervezi megszólí-
tani híveit?

– Folytatni kívánom a televíziós
igehirdetéseket. Terveim közt sze-
repel gyülekezeti újság készítése,
melyet nem csak a templomba já-
rókhoz, hanem minden református
családhoz szeretnénk eljuttatni.
Ebben hírt adnánk magunkról, a

gyülekezetben folyó szolgálatok-
ról, alkalmakról, eseményekrõl,
terveinkrõl, programjainkról.Az
egyháznak jelen kell lennie a böl-
csõtõl a koporsóig az emberek
életében. A gyülekezeti misszió
célja a család kell legyen. Min-
dent meg kell tennünk, hogy von-
zóvá tegyük a gyülekezetet a gyer-
mekek, az asszonyok és a férfiak
számára is. Segítenünk kell ab-
ban, hogy mindenki megtalálja
helyét. Ezt úgynevezett korosz-
tályok szerinti rétegalkalmak
szervezésével kívánom elérni. El-
engedhetetlen a gyülekezetben a
szeretetszolgálat végzése, a kór-
házi szolgálat, a határõrség fog-
dájában az egyházi ünnepeken is-
tentiszteleti szolgálat végzésének
megszervezése, és a rászoruló
családok segítése.

– Egyéb tervei?
– Fontosnak tartom, hogy a

Nagykanizsai Református egyház-
község jelen legyen a város életé-
ben. Programjainkkal a nemzeti és
helyi értékek, hagyományok meg-
õrzését, a kultúra ápolását kell
képviselnünk a városban. Tovább-
ra is megszervezzük az immár tíz

„„AA ggyyüülleekkeezzeettééppííttééss sszzáámmoommrraa aa lleeggffoonnttoossaabbbb
A múlt vasárnaptól Hella Ferenc lelkipásztor hirdeti Isten igéjét a

Nagykanizsai Református Egyházközségben és a hozzátartozó szór-
ványokban. Életrajzából kiderül, hogy 1973-ban született Érmihály-
falván, a teológiai tanulmányait Kolozsváron, majd Budapesten a
Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán végezte.
Szolgálatát kirendelt segédlelkészként 1994-ben Érmihályfalván
kezdte, majd 1997-1998 között Kolozsváron folytatta. 1998-ban a fel-
szentelését követõen a Magyarlétai Református Egyházközség lelké-
szévé választották. 2000-2003-ig a Somogy megyei Lábodon beosztott
lelkészi, 2003-tól Bajánsenyén megválasztott lelkészi feladatokat lá-
tott el. Ez év elején Balogh Tibor fõesperes urat az Úr magához szólí-
totta, megüresedett helyére kiirt pályázatot Hella Ferenc nyerte el. 

Két nagykanizsai civil szervezet
is céljául tûzte ki a nemzeti
kultúráért, megmaradásért és iden-
titásért való kiállást. 

–  Az elmúlt hónapok az õszi fel-
adatainkra, programjainkra való
felkészülés jegyében teltek, illetve
egyesületünk tagjai a Magyarok
Szövetségével közös programokon
vettek részt – kezdte Ladányi
Istvánné, a Nagykanizsaiak a
Nemzetért Hagyományõrzõ Egye-

sület szervezõje. – Többek között
segítettünk a megyei szala (gyû-
lés) elõkészítésében, lebonyolítá-
sában. Képviseltettük magunkat
augusztusban a bösztörpusztai or-
szágos összejövetelen is. Kere-
csenyben építés alatt áll egy spor-
tolásra, testmozgásra alkalmas
tanpálya, ahol az ifjúság fizikai
nevelésével, csapattréningekkel
kívánunk foglalkozni. Õszi prog-
ramunkat a Magyarkanizsai Ud-

vari Kamaraszínház gyermekelõ-
adásával tervezzük kezdeni.
Hangsúlyosan azért, hogy a csalá-
dok szabadidõben is hasznosan
együtt tudjanak lenni. A rendez-
vény látogatói a legapróbbaktól a
legidõsebb korosztályig, páratlan
mûvészeti értékkel gazdagodnak
Wass Albert: Erdõk meséje címû
elõadásán.  Ezzel szeretnénk a
Magyarkanizsai Udvari Kamara-
színházat is segíteni, mivel õk is a
trianoni határokon kívül rekedt
magyarság egyre erõsödõ elnyo-
másának részesei. A szerb állam
nem támogatja õket, a mi kormá-
nyunk hozzáállása pedig ismert.
Így aztán a túlélésért küzdenek,
mint minden magyar érték.
Folytatjuk rendhagyó történelmi
elõadássorozatunkat dr. Varga Ti-
bor jogtörténésszel. Ezúton ké-
rünk mindenkit, aki fontosnak érzi
hiteles történelmünk, sokáig tiltott
kultúránk megismerését, látogas-
sák elõadásainkat, ezáltal támo-
gassák egyesületünk nemzeti meg-
maradásért folytatott küzdelmét.

A Magyarok Szövetsége részé-
rõl Kiss László, a szövetség veze-
tõje elmondta, az utolsó helyi ren-
dezvény, a magyarok vására óta
sok esemény történt életükben. 

– Elsõként a keszthelyi és a zala-
egerszegi szövetséggel közösen
Zalaszentlászlón szerveztünk me-
gyei találkozót. Becsléseink szerint
ezen az egynapos rendezvényen
mintegy kétezer ember vett részt.
Volt kézmûvesek vására, bemutat-
koztak hagyományõrzõ egyesüle-
tek, s voltak egészségvédõ, gazda-
ságpolitikai és a magyar kultúrát
bemutató elõadások. Ezt követõen
minden héten összejöttünk, beszél-
gettünk emberekkel, hiszen a kap-
csolattartás fontos feladatunk.
Részben ennek is köszönhetõen
taglétszámunk nyolcvan fõre nõtt.
Nyáron részt vettünk a bösztör-
pusztai országos gyûlésen. Ezen a
rendezvényen mintegy három-
százezer ember vett részt. Magas
színvonalú kulturális programok,
mûvészettörténeti elõadások soka-
sága várta az érdeklõdõket.

NNaaggyykkaanniizzssaaii cciivviilleekk aa nneemmzzeettii kkuullttúúrraa mmeeggõõrrzzéésséééérrtt

A Nagy-Magyarország Emlék-
mûnél nyitotta meg Rajnai Mik-
lós Bánffy Miklós-díjas bölcsész
„A Magyar Mûveltség Kincses-
tára – Helyünk az országban és a
világban”  elnevezésû mûvelõ-
déstörténeti sorozatot. 

Elöljáróban visszatekintett a
rendezvény közel két évtizedes
múltjára, megemlékezve a Pat-

kó Mûhely értékteremtõ munká-
járól. Ezt követõen a sorozat el-
sõ elõadását Pap Gábor mûvé-
szettörténész tartotta a Halis Ist-
ván Városi Könyvtárban. A há-
rom részesre tervezett „Csillag-
ösvényen” és „Az egek beszé-
lik” címû elsõ elõadáson Pap
Gábor a miatyánktól a Nasca-
fennsíkig kalauzolta az érdeklõ-
dõket. 

MMeeggnnyyíílltt aa kkiinnccsseessttáárr
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Vasárnap valamennyi katoli-
kus templomban felolvasták a
püspökkari körlevelet. A teljes
levél a katolikus.hu oldalon ol-
vasható. Ebbõl idézünk most.

„Néhány évvel ezelõtt még az
elvilágiasodást tartottuk szinte az
egyetlen veszélynek. Bár továbbra
is jelen van népünk körében ez a fo-
gyasztói szemlélet, az élvhajhászás
és a hedonizmus bálványa, ma az
újpogányság szelleme is erõsödik.
A kommunista évtizedek alatt pró-
báltak mindent elfelejtetni, ami ma-
gyar és keresztény azonosságunkat
erõsítette. Kisebbrendûségi érzést
tápláltak belénk, azt sulykolták,
hogy utolsó csatlósok vagyunk, na-
cionalisták és soviniszták. Ehhez
újabban a kirekesztõ és a rasszista
jelzõt is hozzáteszik. Mindezeket a
szeretettel ellenkezõ magatartáso-
kat határozottan elutasítjuk. Szük-
séges és jogos, hogy helyes öntu-
datra ébredjünk, keressük, újra tu-
datosítsuk igazi értékeinket, ma-
gyar örökségünket kulturális, törté-
nelmi és tudományos területen egy-
aránt. Ennek része az is, hogy meg-
erõsödjünk keresztény öntudatunk-
ban, hiszen a krisztusi kinyilatkoz-
tatás magyar kultúránkban is meg-
testesült, azt megnemesítette és
megszentelte. Ezeréves magyar
kultúránk a keresztény hit nélkül
nem érthetõ. Ezt az öntudatra ébre-
dést mi is nagyon fontos keresztény
és magyar feladatnak tekintjük.

Sajnos azonban ennek az öntu-
datra ébredésnek vannak vadhajtá-
sai is. Ezek egyike a különbözõ val-
lási elemeket keverõ úgynevezett.
„õsmagyar szinkretizmus“. Ez a je-
lenség azért is nagyon veszélyes,
mert kereszténynek tûnõ vallási
nyelvezetet használ és könnyen
megtévesztheti még a vallásukat
gyakorló hívõket is. Ezek közé tar-
toznak a Jézusról és Szûz Máriáról
szóló tudománytalan állítások. Ilye-
nek például a „Jézus, pártus her-
ceg“-elmélet, vagy a táltosok, a sá-
mánok és a pogány õsmagyar val-
lás egyéb valós vagy vélt elemei-
nek újraélesztése. Olykor még a
legnemesebb hagyományõrzõ moz-
galmakat is felhasználják arra,
hogy a pogányságot népszerûsít-
sék. Keresztény hitünk nem pusz-
tán az ember istenkeresésének az

eredménye, hanem Isten kinyilat-
koztatásán alapul, amely Krisztus-
ban teljesedett be. Õ az út, az igaz-
ság és az élet az egyének és a nem-
zetek számára is.

Pál apostol figyelmeztetése nap-
jainkban is idõszerû: „Mert jön
idõ, amikor az egészséges tanítást
nem hallgatják szívesen, hanem
saját ízlésük szerint szereznek ma-
guknak tanítókat, hogy fülüket
csiklandoztassák. Az igazságot
nem hallgatják meg, de a meséket
elfogadják“ (2Tim 4,3-4).

Katolikus hitünk elleni táma-
dás érkezik a szélsõségesen libe-
rális eszmék irányából is, ame-
lyek a relativizmus diktatúráját
erõltetik ránk, azt a szemléletet,
amely kétségbe vonja magának
az igazságnak a létét. Ez az irány-
zat az élet tisztelete helyett a ha-
lál kultúráját terjeszti. Tagadja
vagy relativizálja a férfi és a nõ
különbségét, valamint a házassá-
got és a családot. Ezzel szemben
mi elfogadjuk a teremtõ Isten ter-
vét az emberrõl, a családról, a
kultúráról, a nemzetrõl. A globa-
lizációval szemben a katolicitást
valljuk. A katolikus igazság nem
nemzetközi, hanem nemzetek fe-
letti, de hogy konkrétan létezhes-
sen, a nemzeti kultúrákban kell
megtestesülnie.”

AA kkaattoolliikkuuss hhíívvõõkk
aa vvaaddhhaajjttáássookkrróóll

sszzoollggáállaattii tteerrüülleett””
éve sikeresen mûködõ Kanizsai Es-
téket, mely a gyülekezet tagjai mel-
lett, a város értelmiségét is meg-
szólítja. Fontos a kulturális prog-
ramok, gyülekezeti kirándulások
szervezése. A legfõbb dolog az
imádság. Imádkozni Isten Szentlel-
kének vezetéséért, a szolgálato-
kért, az alkalmakért, a gyülekeze-
tért, a hívekért és a segítõkért. 

– Hogyan kívánja terveihez az
anyagi fedezetet elõteremteni?

– A felsorolt missziói és gyüleke-
zetépítési terv megvalósításához és
az épületek fenntartásához szüksé-
ges anyagi forrás elõteremtését
pályázati pénzek lehívásával, tá-
mogatók megnyerésével, valamint
a gyülekezeti tagok egyházfenntar-
tói járulékával illetve adományo-
zásával kívánom megoldani.

– Végezetül kanizsai kötõdésé-
rõl elárulna valamit?

– Idõrendi sorban kezdve 1998-
ban Magyarországon Nagykani-
zsán prédikáltam elõször. Majd
Isten csodálatos útvezetésének
köszönhetõen ismertem meg a
nagykanizsai református temp-
lomban Vörös Noémit, aki az egy-
házközség kántora volt. 2002-ben

kötöttünk házasságot. Isten há-
zasságunkat eddig két csodálatos
gyermekkel ajándékozta meg.
Zsanna 2005-ben, Mátyás 2008-
ban született a nagykanizsai kór-
házban. Hálás vagyok Istennek,
hogy ilyen csodálatos társsal
ajándékozott meg, aki imádságos,
szeretõ szívû és hûséges segítõ-
társam a szolgálatban immár hét
esztendeje.

Czene Csaba

Bajné Kárpáti Henriett család-
jával vett részt a háromnapos ren-
dezvényen. Elmondása szerint azt
az energiát, az élményt, az össze-
tartozás érzését, amelyet ott kap-
tak, magukkal hozták Nagykani-
zsára, s mind a mai napig elmúl-
hatatlanul dolgozik bennük. Gyer-
mekkora óta nem érezte, milyen
érzés egy közösségért tenni és kö-
zösséghez tartozni. A napi munká-
jukkal, a kifogyhatatlan lelkesedé-
sükkel igazi egységet alkottak.
Ebben a közegben megtapasztal-
hatták, a magyar ember szorgal-
mas, jó szándékú, nem önzõ, nem
irigy. Hét sátorban kaptak helyet
az igaz magyar múlttal, az egész-
ségmegõrzéssel, a világgal, s föl-
dünk helyzetével kapcsolatos elõ-
adások. Olyan értékes informáci-
ókhoz jutottak, amelyek talán még
a világhálón sem találhatók. A
kézmûvesek is hihetetlenül gaz-
dag kínálattal szolgáltak az elmúlt
évszázadok hazai kincseibõl.
Akik részt vettek az elõadásokon,
a szertartásokon, átérezhették mi-
lyen is a hazaszeretet. Az emberek
egymás szemébe néztek és min-
denki kedves volt a másikhoz. Így
képzeli el Bajné Kárpáti Henriett

a jövõben Magyarországot, ha-
sonló légkörben, mint amit a há-
rom nap során ott tapasztalt.

Az élménybeszámoló után Kiss
László és Balogh László, a Ma-
gyarok Szövetségének õszi tervei
között felsorolta, hogy továbbra is
szerdán, este 6 órától az Alsótemp-
lom kolostori részében találkoznak
az érdeklõdõkkel. Folytatni kíván-
ják a már megkezdett Magyarok
Vásárát vasárnaponként a kolostor
udvarán. 

– Szeretnénk megcélozni elõ-
adásainkkal a környékbeli falva-
kat. Két faluban már sikerült meg-
alakítanunk a helyi szövetséget.
Várjuk a tradicionális magyar
küzdõsport, a baranta iránt érdek-
lõdõket. Terveink között szerepel
az õsi magyar harcmûvészet okta-
tása. Nagyon fontosnak érezzük,
hogy a bankok által lehetetlenné
tett, eladósodott családoknak jog-
segélyt biztosítsunk, megmenekítve
az õket fenyegetõ kilakoltatástól.
Szeretnénk tovább lépni, és az egy-
séghez vezetõ gondolatot, az or-
szágért való önzetlen tenni akarást
kívánjuk az emberekben elültetni. 

Czene Csaba
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A Nyugat-dunántúli Régió
Brüsszeli Kirendeltségének mû-
ködtetésére aláírt szindikátusi
szerzõdés értelmében, Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata számára szakmai
egyeztetésekkel egybekötött ta-
nulmányutat szervezett a Képvi-
selet brüsszeli koordinátora,
Kocsondi Tamás. A delegációban
helyet kapott Marton István pol-
gármester, Bogár Ferenc képvi-
selõ, Tóth Nándor képviselõ, Ka-
nász János, Surd polgármestere,
Cserti József, a Nagykanizsai Ke-
reskedelmi és Iparkamara alel-
nöke, valamint Cserti Csilla, a
Pályázati Iroda munkatársa.

A látogatás célja a szakmai
egyeztetõ megbeszéléseken való
részvétel, valamint az Európai Unió
döntéshozatalának, a régió, illetve
ezen keresztül a város képviseleti
lehetõségeinek megismerése volt.

A küldöttség programjának ösz-
szeállítása a város jelenlegi pro-
jektjeit és további fejlõdési lehetõ-
ségeit figyelembe véve történt. A
delegációt Bender Szonja, a Ka-

mara képviseletének vezetõje
fogadta. 

A 2006-ban megalakult képvise-
let küldetése a magyar kis- és kö-
zépvállalkozások érdekeinek euró-
pai uniós szintû érvényesítése.
Cserti József, a helyi kamara kép-
viseletében vázolta a nagykanizsai
dupla kamarai jelenlét kérdését, és
a vállalkozásokat napjainkban
érintõ legfontosabb helyi problé-
mákat (a finanszírozási nehézsége-
ket, illetve a körbetartozások kér-
déskörét). Az említett gondok ke-
zelése jelenleg prioritást élvez az
uniós döntéshozatalban, így a kép-
viseletvezetõ asszony kérte a helyi
viszonyokat tükrözõ írásos anyag
elküldését, amely nagyban hozzá-
járulna a magyar álláspont kialakí-
tásához a lobbi-tevékenység során.

A polgármester tájékoztatást
adott a város jelenleg futó nagy-
projektjeirõl, kiemelten a kis- és
középvállalkozói réteg segítésére
létrehozandó Inkubátor ház létesí-
tésérõl. Kocsondi Tamás felhívta a
figyelmet a megkötött szindikátusi
szerzõdés alapján fennálló lehetõ-
ségre, miszerint a város konkrét té-

mában delegálhat munkatársat
kéthetes szakértõi tanulmányútra.
Célszerû lenne az inkubáció és in-
nováció területén felhalmozódott
nemzetközi tapasztalatok feltérké-
pezése és ezeknek a nagykanizsai
projektbe történõ beépítése.

A Regionális Politikai Fõigaz-
gatóságon találkoztak Flórián
Lászlóval, a Magyarországgal fog-
lalkozó nemzeti szakértõvel, aki-
vel városrehabilitációs témakör-
ben folytattak egyeztetést. A szak-
értõ megerõsítette, a tervezett fej-
lesztések megfelelnek az Európai
Unió funkcióbõvítéssel szemben
támasztott elvárásainak.  A késõb-
bi szociális célú városrehabilitáci-
ós beavatkozás célterületeirõl (Dó-
zsa 73-75., Csengery u. 117.) foly-
tatott megbeszélés alapján a szak-
értõ álláspontja az, hogy a Liget-
városban lehetne úgy megvalósíta-
ni a beavatkozást, hogy az a pályá-
zati feltételeknek is mindenben
megfeleljen. A szakértõ felhívta a
figyelmet az URBACT elnevezésû
közösségi kezdeményezésre,
amely a városok hálózatba szerve-
zõdésére és tapasztalatcseréjére
nyújt forrást különbözõ – így pél-
dául integrált városfejlesztési, vál-
lalkozásösztönzési, innováció és
tudásgazdasági – témákban.

Megbeszélést folytattak Maksi
Mátyás projektmenedzserrel, aki a
nagykanizsai szennyvízprojekt
brüsszeli ügyintézõje. A március-
ban Brüsszelbe küldött pályázati
anyag azért került visszaküldésre,
mert nem felelt meg a pályázattal
szemben támasztott költséghaté-
konysági és fenntarthatósági krité-
riumoknak. Ezek a szempontok, a
kiadott jogszabályi és pályázati
dokumentációk pontosan megha-
tározzák azokat az egységköltsé-
geket, amelyek a projekt szem-
pontjából elfogadhatók. Amennyi-
ben a pályázat a kért átdolgozások-
nak megfelelõen novemberben be-
küldésre kerül, úgy az ellenõrzésre
az ügyintézõnek két hétre van
szüksége és innentõl kezdve még
másfél hónap telik el a végleges
döntésig. Amennyiben az anyag
ellenõrzése után hiánypótlásra
nincs szükség, az azt jelenti, hogy
a projekt zöld utat fog kapni, tehát
a projektgazdának az elõrehaladás
gyorsítása érdekében januárban
célszerû megindítania a feltételes
közbeszerzést. 

(A oslo-i és brüsszeli útibeszá-
molók teljes szövegét honlapunkon
olvashatják.)

K.H.

BBrrüüsssszzeellbbeenn jjáárrttuunnkk
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Horoszkóp

A találékonyságát gyakrabban kamatoz-
tathatná. Akár önálló vállalkozás beindí-
tásán is törhetné a fejét. Hódító kedvét az
indián nyár csak tovább erõsíti. Engedje
el magát, megérdemli a törõdést.

Nehezen tûri a korlátokat, a megfelelés
kényszere pedig tovább csökkenti önbizal-
mát. A harmonikus együttéléshez toleranci-
ára van szükség. Gyakrabban beszéljék meg
gondjaikat, elképzeléseiket a családban.

A jövõje miatt továbbra sem kell ag-
gódnia. Szinte szétfeszíti az energia, a
legapróbb trükköket is kitalálja, csak-
hogy valami alkotómunkába belekezd-
hessen. 

Kiegyensúlyozott napokra számíthat. Pozi-
tív gondolkodásának köszönhetõen a mun-
katempót ön diktálja otthon és a környeze-
tében is. Néha azonban úgy érzi, a magán-
életében több szabadságra lenne szüksége.

Valószínû, a csillagok hatására bõbeszédû-
vé válik ezekben a napokban. Határozott,
nincs szüksége biztatásra semmilyen téren
sem. Ha így folytatja, már csak a ruhatárát
kell kicserélnie a teljes megújuláshoz.

Eddig praktikusan kezelte a feladatait,
mindennapi teendõit ügyesen beosztotta.
A magánéletében adódó enyhe feszültség
kissé a kedvét szegi, de a csillagok hama-
rosan mindent megváltoztatnak.

Alkalmazkodóképességével meglepi a
környezetében élõket. A múltra végérvé-
nyesen fátylat borított, teljes erõbedobás-
sal valami új tevékenységen gondolkodik.
Ha segít másoknak, viszonzásra számíthat.

Akkor se adja fel egyéniségét, ha az anyagi-
ak terén jelentõs elõrelépésre számíthat. Te-
gye rendbe magánéletét, hiszen harmoni-
kus, kiegyensúlyozott állapotban is elérheti
a céljait. Szenteljen több idõt érzelmi életre.

Több feladatra számíthat az elkövetkezõ
napokban. Ügyeljen arra, hogy ne ma-
radjon le a többiektõl. A feszült légkör
nem jó senkinek. Ha jó úton halad, a
bolygók segítik mindenben.

Ha nem halad a munkájában, állítson fel
sorrendet. A Hold hatására érzékenyebbé
válhat, s ha ezzel tisztában van, nem ve-
szi rögtön a szívére a környezetébõl ér-
kezõ negatív megnyilvánulásokat.

Kíváncsiságának nem tud mostanában
határt szabni. A jó vélemény kialakításá-
hoz mindenesetre figyelmesen hallgassa
meg mások érvelését, és fordítson több
idõt a magánéletére.

Kerülje a botrányokat, a felgyülemlett
feszültség levezetésére fogjon inkább vá-
sárlásba, és ajándékozza meg a szeretteit.
A jókedv, a jó hangulat ragadós, minden-
kinek örömet okoz vele.

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

DÉL-ZALAI
MOZAIK

közéleti magazin

Minden
vasárnap
18.05 óra

FM 95,6 MHz
SMS szám:

06-30/30-30-956

Transformers:
A bukottak bosszúja (sz) (12)

14.30

Másnaposok
amerikai vígjáték (sz) (16)

19.30 19.30

Spancserek
amerikai vígjáték (sz) (16)

17.00 17.00

2009.09.24. - 09.30.

A HÉTEN A MOZIJEGY ÁRA CSAK 450 FT!

31.qxd  2009.09.24.  14:16  Page 13
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VVEEGGYYEESS

BBÉÉRRLLEETT

IINNGGAATTLLAANN
Gyékényesen az „A” szektorban

közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló eladó.
(Víz, szennyvíz, villany.) Érd.:
30/227-3294 

Városközpontban három szo-
bás, 76 m2-es, egyedi fûtéses, 4.
emeleti lakás eladó. Érd.: 30/411-
4010

Nk-án a Csengery utcában 56
m2-es, kétszobás, egyedi gázas la-
kás (pince, padlás, kert) eladó.
(7096K)

Nk-án (Tesco közelében) 1,5
szobás, bútorozott, összkomfortos
lakás kiadó vagy eladó. Érd.:
93/318-472, 06-70/309-3753
(7097K)

Miklósfán a Szentendrei úton
800 négyszögöl közmûvesített tel-
ken 58 m2-es, bontásra ítélt ház el-
adó. Irányár: 5,3 millió Ft. Érd.:
30/621-4117 (7106K)

Nk-án a Corvin utcában 1+1/2
szobás lakás albérletbe kiadó. Kau-
ció szükséges! Érd.: 30/851-7255
(7098K)

170 literes, újszerû állapotban
lévõ prés eladó. Érd.: 30/448-
60727061K)

50 mázsa léalma eladó, vala-
mint 50 mázsa kiváló minõségû
étkezési alma (piros és fehér
Gála, Jonagold, Idared, Jon-
agored, Gredisz mix - zöldalma)
eladó Letenyén. Az étkezési al-

ma átlag- és irányára: 100
Ft/kg. Ugyanitt vajkörte eladó
100 Ft/kg áron. Érd.: 30/9932-
534.

Végleges otthont keres Nagyka-
nizsán anya gyermekével szeretet-
re, törõdésre vágyó idõsebb néni-
nél, bácsinál. Kölcsönös tisztelet
és õszinteség. Leveleket “Szere-
tet” jeligére 8801 Nagykanizsa,
Pf.: 508 (7093K)

Karancs gáztûzhely eladó. Tel.:
06-20/287-5800 (7103K)

Fiat Ducatto 2005 TD, 1994-es,
mûszakira felkészítve, áron alul el-
adó. Érd.: 30/611-8399 (7104K)

Dacia eladó. Tel.: 06/20-287-
5800 (7105K)

Kisgyermekek felügyeletét
vagy idõs ember gondozását válla-
lom. Tel.: 30/605-2271 (7099K)

Meghibásodott távirányítóját
(TV, hifi, videó, DVD) megjaví-
tom. Tel.: 20/510-2723 (7100K)

Fûnyírást, kaszálást vállalok!
Tel.: 20/510-2723 (7101K)

Masszázs a nagykanizsai Uszo-
dában! (A szolgáltatás belépõjegy
nélkül is igénybevehetõ.) Szolgál-
tatások: alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtele-
nítés, stb. Hívásra házhoz is me-
gyek! Elérni és bejelentkezni a
30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)

174/69/58 értelmiségi férfi ke-

resi 37-50 (+8, -1) éves, jó alakú,
nett hölgy társaságát. Ha beteg
vagy, meggyógyítalak, ha szomo-
rú vagy, felvidítalak, ha nincs
semmi gond, élvezzük az életet.

Fényképes, telefonszámos és/vagy
postafiókszámmal ellátott bemu-
tatkozó leveledet „Mûvészlélek”
jeligére a Szerkesztõségbe várom.
(7094K)

KKaanniizzssaa –– AApprróó 2009. szeptember 24.14

Multifokális lencse AKCIÓ -30% Fényre sötétedõ lencse AKCIÓ!
Az akció szeptember 31-ig érvényes!

"KAZINCZY TISZTELETÉRE"
Fotó- és képeslap-kiállítás Gulyásné
Raksányi Olga gyûjteményébõl
Megtekinthetõ: október 5-ig

"KÉPEK A NAPPALI FALÁRA"
természetfotó kiállítás
Megtekinthetõ: október 6-ig

Szeptember 25. 19 óra
Rock klub
A BUDAPEST ACOUSTIC BAND
KONCERTJE
Közremûködik: Sipeki Zoltán (gitár),
Móra Erzsébet (ének), Gál Gábor (gitár),
Mogyoró Kornél (dob), Papesch Péter
(basszusgitár). Elõzenekar: Blue Corner
(Nagykanizsa). Belépõdíj: 800 Ft
Másfél óra blues, jazz és virtuóz latin
zene. A mûsorban saját szerzemények
mellett megszólalnak a Beatles, Eric
Clapton, Jimmy Hendrix, Pink Floyd
és a Led Zeppelin közismert dallamai.
A rendezvénysorozatot az OKM a
PANKKK program keretében támogatja. 

Szeptember 26. 15 óra
JÁTSZÓHÁZ
Termésbábok készítése

Október 1. 20 óra - Kórház-kápolna
MUZSIKA ÉS ÁHÍTAT

Bognár Szilvia énekmûvész 
és Kónya István lantmûvész estje
Belépõdíj: 1 500 Ft
A rendezvény támogatója az NKA
Zenei Szakmai Kollégiuma

"ELECTRA EXTRA"
fotókiállítás Szabó Anna alkotásaiból
Megtekinthetõ: október 7-ig

"ÁLMOK ITÁLIÁBAN"
festménykiállítás Sass Brunner 

Erzsébet és Brunner Erzsébet 
alkotásaiból
Megtekinthetõ: szeptember 30-ig

"UTCÁK, TEREK, VÁROSOK"
Retrospektív kiállítás Z. Soós István Prá-
gában, Dalmáciában, Észak-Itáliában, Sop-
ronban, Kaposvárott készített alkotásaiból

"BOLDOG BÉKEIDÕK" 
plakátkiállítás
Megtekinthetõ: szeptember 30-ig
"NAGYKANIZSA A DUALIZMUS
KORÁBAN" - fotókiállítás
Megtekinthetõ: szeptember 30-ig
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… 15 esztendeje: Andrej
Bjelov és Krichenbaum Tibor 5-5
gólja ellenére Pécsett elveszítette
veretlenségét a férfi kézilabda NB
I-ben az N. Tungsram SE (23-26).
Lukvár az NB I-es Kanizsa Sör-
gyár tekézõinél elõször jutott 700
fa fölé (- Budapesti Erõmû, 6:2).
A hétközi 10 ezer (egyes hírfor-
rások szerint 13 ezer) nézõt vonzó
Ferencváros elleni mérkõzés (0-2)
után Keszei Ferenc alakulata Fe-
hérváron játszott 1-1-et a Par-
malat FC ellen a labdarúgó NB I-
ben (az Olajbányász gólját Almir
Filipovic szerezte). Az NB III Ba-
kony csoportjának 7. fordulójá-
ban megszerezte elsõ gyõzelmét a
MÁV NTE (-Sárvár, 1-0 g.: Né-
meth L.). A nõi tenisz csapatbaj-
nokság OB I alsó ágán (második

vonal) az Oljabányász harmadik
lett, míg a férfi együttes feljutott
az OB II-be.

… 10 esztendeje: A görögor-
szági korosztályos sakk Eb-n a ka-
nizsai Kiss Judit lett. A labdarúgó
PNB 7. körében 3500 nézõ elõtt
Olajbányász FC – DVSC 1-1 (g.:
Kerekes Zsombor). NB III Dráva-
csoport: Nagyberki – MÁV NTE
1-2 (g.: Kovács J., Gyulai), s gyõ-
zelmével a „Vasút” a második
helyre ugrott a tabellán. A kanizsai
XIV. Olajos Kupa nemzetközi ka-
jakos versenyen Cserjés Veronika
(Kanizsa KKK) két elsõséget is
szerzett (MK-1 200 és 2000 m).
Ferinc Vince/Tóth László (NSE)
sárkányrepülõ páros új sebességi
világcsúcsot állított fel. A Zalaer-
dõ-Hevesi DSE sportakrobata pá-

rosa, Horváth Milán-Foray Zoltán
kijutott a lengyelországi ifjúsági
vb-re.

… 5 esztendeje: A Kanizsa
DKK kosárlabda csapata nyerte a
nemzetközi IV. Savaria Kupát, a
torna legjobbjának Németh Adélt
választották. A Thury-Kanizs-
transz serdülõ baseballozói har-
madszor nyerték meg az ob-t, a
legjobb ütõjátékos Faggyas Fe-
renc lett. Két különdíjat is hoztak
a VI. Horváth Géza Ökölvívó
Emlékversenyrõl a Windbird-
Kanizsa Box Klub bokszolói
(Tóth Helga-50 kg, Korpics
István - 59 kg). Délzalai Vízmû
SE-re változott a kanizsai úszó
klub neve, melybe a Bolyai DSE
is beolvadt.  

P.L.

EEzz ttöörrttéénntt ((sszzeepptteemmbbeerr 2244-3300..))……

Nagykanizsai TE 1866 – Paksi
FC II 1-3 (0-0). NB III. Dráva-cso-
port labdarúgó-mérkõzés, 6. fordu-
ló. Nagykanizsa, 200 nézõ. A kani-
zsai gólszerzõ: Cseperegi T. (84.).

Az elsõ játékrész a paksi fölény
mellett egy utcai harcosok vetélke-
dõjére emlékeztetõ jelenetsorral
„ajándékozta meg” a nézõket, a
történet azzal kezdõdött, hogy a
hazai büntetõterületen belül Pozs-
gai Albert és Weitner Ádám össze-
csapott – elõször a labdáért… 

A büntetésbõl jutott bõven, hi-
szen a produkció négyszeri sárga
kártyás figyelmeztetéssel zárult.

A második félidõben is a paksi le-
génység futballja dominált, s három
szerzett gólja – sajnos – nem a vélet-
len számlájára volt írható. A 84.
percben aztán sikerült a hazai szépí-
tés: Szõke Ádám ugratta ki Csepregi
Tamást, s a „cseretandem” jól vizs-
gázott, hiszen a támadó 13 méterrõl
jobbal a kapu közepébe gurított (1-
3). A Zete utánpótlástól érkezett csa-
tár sorozatban harmadik bajnokiján
volt eredményes. 

A Kaposvár elleni vesztes mér-
kõzést követõen ismét egy „kettes
számú” zöld-fehér gárda gyõzte le
az NTE 1866 csapatát – s ami még

fájóbb, hogy tette ezt kanizsai kör-
nyezetben.

Az elmúlt hétvége pillanata: Az
NB III-ból ugorjunk lejjebb, hiszen a
megyei másodosztályban Kiskaniz-
sai Sáskák – Galambok (2-1) mérkõ-
zést rendeztek, s a közel százötven
fõs közönség a második félidõben
egy mindent eldöntõ nagy gólnak
tapsolhatott. A hazaiaknál Budai
Barnabás kapott labdát a kaputól 27
méterre, amit rögtön rá is lõtt jobbal,
s próbálkozása zsinóron húzva vágó-
dott a jobb felsõ sarokba…   

Polgár László

IIssmméétt ffooggootttt aa zzöölldd-ffeehhéérr ááttookk

Bp. Honvéd – Kanizsa KK
DKG-EAST 67 - 75   (22 - 20, 7
- 19, 14 - 21, 22 - 13.). NB I B-s
férfi kosárlabda-mérkõzés, 1. for-
duló. Budapest, 100 nézõ.       

Fõvárosi találkozóval indult a
2009/2010-es bajnokság a kanizsai
kosarasok számára, akiket szurkolók
is elkísértek a nyitányra. A második
negyedben Hoffmann Balázs vezeté-
sével mind jobban elhúzott ellenfe-
létõl és megnyugtató elõnnyel vo-
nult pihenõre a kanizsai gárda. 

Fordulást követõen továbbra is
jól védekeztek Vertetics Ádámék,
szerzett labdákból gyors támadá-
sokat vezettek, s tovább növelték

elõnyüket, majd az utolsó játék-
részben még az is belefért, hogy a
hazaiak kozmetikázzanak az ered-
ményen. 

Gordan Filipovic (aki a Kapos-
vári KK NB I A-csoportos gárda
másodedzõje is egyben) nélkül ne-
héz mérkõzésre számítottak a
nagykanizsaiak, akik fegyelmezett
játékkal gyõztesen kezdték az
idényt.

A hölgyeknél egy új meccssoro-
zat kezdeményezéssel állt elõ a ha-
zai sportágvezetés, s a Hepp Fe-
renc-kupán a Kanizsai Vadmacskák
együttese is megméretteti magát.
Ennek keretében elõször a ZTE

NKK NB I-A-csoportos együttes
utánpótláscsapatával mérkõzött. 

A szeptember 26-i bajnoki rajtra
készülõ Vadmacskáknak a találko-
zó kiváló alkalom volt a tesztelésre
is, s a mérkõzést nyerték 83-71-re.
Az ismételten Gábor Erzsébet
„felügyelete alá” tartozó lányok
közül a legjobb dobók Fuisz Viktó-
ria (51/9) és Jagarics Anett (12)
voltak. Egyelõre a következõ ellen-
fél a kupában még nem ismert, de
az elõzetes tervek szerint a bajnok-
ságban itthon október 2-án a
baranyai PEAC-cal mérkõznek. 

P.L.

AA fféérrffiiaakk ggyyõõzztteess mmeeccccsseell iinnddííttoottttaakk

Egri Vízmû Sport Club – Heat-
Group Kanizsa VSE  9 – 10 (3-2,
2-1, 2-4, 2-3). OB I B-s férfi vízi-
labda-mérkõzés. Fehér csoport, 1.
forduló. Eger, 50 nézõ. Idegenben
nyerni mindig nagy fegyvertény,
az elsõ fordulóban még inkább, s
ahogy tette azt a bajnoki nyitá-
nyon a Kanizsa VSE, az különös-
képp. A bajnoki rendszer átszerve-
zése végett Egerben volt „jelené-
se” a kanizsai csapatnak, s a heve-
siek hevesen indítottak, legalábbis
az elsõ két negyedet hozták. A
KVSE azonban kétgólos hátrány-
ban is összeszedte magát, s sike-
rült megfordítania a találkozó állá-
sát, ami két pontot ért számukra az
idénynyitón. 

Szentendre Sleepwalkers –
Nagykanizsa Ants 5:4. NB I -es
baseball bajnoki elõdöntõ, 5. mér-
kõzés. Szentendre, 50 nézõ. Dön-
tõbe jutott: Szentendre (3-2).

Óvatosan keltek útra a kanizsai ba-
seballozók a szentendrei mérkõzésre,
hiszen tudták, javításra már nincs le-
hetõség, amelyik csapat a ki-ki talál-
kozón nyer, az vívhatja a bajnoki fi-
nálét az Óbuda Brick Factory gárdá-
jával. A kanizsaiak mindenesetre na-
gyon nekiveselkedtek, és sikerült egy
nagyot meccselniük... Csak sajnos,
végül az eredmény 5:4 lett, ezzel el-
dõlt, hogy a párharcot az „alvajárók”
hozták 3-2-re, a dél-zalai klub pedig
húsz esztendõs fennállásának évében
a harmadik helyért mérkõzhet a
Jánossomorja Rascals legénységével.

Majd 200 fiatal sakkreménység ült
asztalhoz a XXI. Batthyány Tungs-
ram Kanizsa Kupán, mely egyben
nemzetközi torna is volt a horvát és
szlovén indulók részvételével. A fiúk
és lányok hat-hat korcsoportban mér-
ték össze tudásukat, s a kanizsaiak
közül hatvanan indultak a Batthyány
Gimnáziumban megrendezett viada-
lon. A háromnapos rendezvényen
csapatban végül a legfiatalabbak kö-
zött (A-B-C korosztály) a Szentend-
re, míg az idõsebbeknél (D-E-F) az
Aquaprofit NTSK sakkozói nyertek.
A legeredményesebb nagykanizsai
sakkozó a különdíját Kobán Bálint
érdemelte ki, emellett a házigazda in-
tézmény legeredményesebbjei Hu-
szár Nóra, illetve Zsirai Péter lettek.

SSiikkeerreess vvíízziillaabbddaarraajjtt

NNeemm jjuuttoottttaakk 
aa ffiinnáálléébbaa

SSaakkkknnaaggyyüüzzeemm 
aa BBLLGG-bbeenn
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Tizenöt évvel ezelõtt, 1994 áp-
rilisában alakult meg az Alarm
nevû, nagykanizsai hard-rock
zenekar. Az alakulás óta eltelt
idõben – ugyan volt néhány év-
nyi szünet – némileg változott a
felállás, kiforrottabb, érettebb
lett a csapat stílusa, s rengeteg
koncerten, fellépésen és próbán
vannak túl. Lapunknak az egyik
próba elõtt meséltek az elmúlt
idõszakról, s jövõbeni terveikrõl.

A beszélgetés sok szép régi em-
léket idézett fel, többek között ki-
derült az is, hogy az 1996-os Pop-
Rock Fesztiválon is felléptek, s
ugyanabban az évben megnyerték
a „Ki mit tud?” megyei döntõjét.
Gyermekcipõben járt még a for-
máció, amikor az egyik kiskani-
zsai próbájukon megjelent a tiszte-
letes azzal, hogy túlharsogják a ha-
rangot. A kapcsolat az atyával
egyébként baráti volt mindvégig,
amíg a Móriczban próbáltak, s
mindenki kedvesen állt hozzájuk a
környéken is. A kiugrást az jelen-
tette, amikor a zalaegerszegi ze-
nész, Lõrincz Kálmán felfigyelt a

csapatra, s így állandó fellépõk let-
tek az egyik kereskedelmi csatorna
sikeresen futó road show-jának, a
programmal bejárták egész hazán-
kat. Több országos hírû zenekar
elõzenekaraként felléptek, úgy
mint az EDDA, a P.Mobil, a Kiss
Forever Band vagy a Mr. Basary
Group. (Ha nem lenne ismerõs va-
lamelyik együttes, az Interneten
meg lehet õket hallgatni.)

–  2007-ben, majd’ hét évnyi
szünet után kezdtétek újra. Ne-
héz volt ismét elindulni a közös
úton?

– Nagy volt a lendület, az újabb
kezdeti lelkesedés – kezdte Bandl
András –  de pár hónapnyi munka
után Eisenschreiber József, a basz-
szusgitárosunk úgy döntött, hogy
egyetemre megy, s ezért nem tudta
folytatni velünk tovább a zenélést.
Meglehetõsen rosszkor jött a beje-
lentése, éppen akkor távozott, ami-
kor a Ka-Rock Alapítvány szervezé-
sében Erdélyben kellett volna ven-
dégszerepelnünk. Így átmenetileg
Robi basszusgitározott, s elhívtuk
dobolni a Szikla együttesbõl Pávlicz
Norbertet. Viszont ez a felállás is ké-
részéletûnek bizonyult, Norbi fél év
után kilépett a zenekarból, az akkori

billentyûsünk, Bonczók Norbert pe-
dig Szentendrére költözött. Már-már
elveszni látszott a remény, és kezd-
tük feladni az „alarmosdival” kap-
csolatos ambícióinkat, amikor csat-
lakozott hozzánk a Kocsmazaj (a
www.kocsmazaj.hu weboldalon
meghallgatható – a szerk.) billentyû-
se, Ádám Attis, majd Jánosi Peti is
belépett közénk. Március óta a jelen-
legi felállással zenélünk.

– A mostani csapattal túl vagy-
tok a kezdeti lépéseken, az elsõ
közös próbákon és koncerteken.
El lehet mondani, hogy össze-
szoktatok, hogy itt az ideje a kö-

vetkezõ lépéseknek?
– Igen, annak ellenére, hogy nehéz

a próbákat összehozni, mindenkinek
megvan a saját élete, nagy az össz-
hang a tagok között. – vette át a szót
az énekes, Klaszán Sándor – Dolgo-
zunk a dalokon, amennyit tudunk, s
lassan, kis lépésekben ugyan, de lé-
pegetünk elõre. Hamarosan három-
négy dallal elkészül az új demóanya-
gunk, mely a csapat mai arculatát
tükrözi. Szeretnénk ezzel az anyag-
gal pályázni néhány hazai zenei fesz-
tiválra. S nagyon jó hír, hogy mi is
részesei leszünk a Kanizsa Rádió
Jamboree Light címû mûsorában
újonnan induló, zenehallgatással
egybekötött beszélgetéssorozatnak,
mely a Nagykanizsa környékén mû-
ködõ amatõr zenekarokat fogja be-
mutatni. Remélhetõleg azután már a
„kiviben” is lehet minket kérni. Ké-
szülünk egy klipforgatásra is, nagy-
jából elterveztük már, mit szeret-
nénk. A következõ hónap folyamán
kilátásban van egy veszprémi és egy
budapesti koncert is. Egyre többször
szeretnénk koncertezni, a közönség-
gel megismertetni a megújult zene-
kart. S mivel mindannyian civil fog-
lalkozásunkban más ágakban dolgo-
zunk, nem a zenébõl élünk, eléggé

nehéz összeegyeztetni a fellépéseket
és a próbákat a munkánkkal és a ma-
gánéletünkkel. Éppen ezért bíztunk
meg az ügyeink intézésével egy
„menedzsert” – nem szívesen hasz-
nálom ezt a szót, a nagyhírû sztárok-
nak, vagy ahogy mostanában neve-
zik magukat, a celebeknek vannak
menedzserei. Mi nem a hírnévért ze-
nélünk, hanem a közönségért és a
magunk kedvéért.

– Sanyi, a szövegek nagy részét
te írod. A szerelem és a minden-
napi élet szépségei mellett jócs-
kán érzékelhetõ az éles társada-
lomkritika, melyre – a koncertek
alapján azt lehet mondani – a kö-
zönség vevõ. De a koncerteken
túl mennyire vannak ezek a szö-
vegek hatással az emberekre?

– Nehéz lenne elmenni szó nél-
kül a körülöttünk zajló világ fonák-
ságai mellett. Úgy érzem, hogy a
fiatalokat jócskán sújtó megszorí-
tások – értem itt például a családi
pótlékok megvonását, a továbbta-
nulás pénzfüggõ mivoltát, vagy a
családalapításhoz szükséges ked-
vezményes kölcsönök megszûné-
sét, s még sorolhatnám – elõrevetí-
tik a társadalom elszegényedését,
az élettér ellehetetlenedését. Én is
ebben az országban élek, s nem va-
gyok büszke arra, hogy az iskolá-
ból kikerülõ lányok és fiúk mind
külföldre kényszerülnek menni
dolgozni, ha egzisztenciát akarnak
teremteni. De ehhez hozzá kell ten-
nem, hogy nem vagyok politikus,
én csak „súgni” szeretnék néha a
dalaim mondanivalójával, s mind-
ezt azért, hogy jobb irányba men-
jen a „szekér”... Hogy mennyire
van a közönségre, az életükre ha-
tással, azt nehéz lenne felmérni.
Viszont ha miattunk tesznek egy
lépést elõre, akkor már megérte…

A zenekarról további érdekessége-
ket, képeket, s néhány dalt találnak a
www.alarmrock.hu weboldalon.

Steyer Edina

„„……aa zzeenneekkaarr jjááttsszziikk,, jjááttsszziikk mméégg””
NNéévvjjeeggyy::

Magalakulás: 1994. április.
Mûfaj: hard-rock.
Jelenlegi tagok (civil foglalko-
zással): Ádám Attila (billen-
tyûk; biztonságtechnikai me-
nedzser), Bandl András (gitár,
zenei alapok; gázkészülék-sze-
relõ), Jánosi Péter (basszusgi-
tár; egyetemista), Klaszán
Sándor (ének, szöveg; mentõ-
ápoló), Pálosi Róbert (dob,
vokál; bútorasztalos), Vadász
László (gitár; elektronikai
mûszerész).

Cserjés Gábor szép természetfotói
nyújtanak kikapcsolódást október 3-
ig a Kanizsai Dorottya Kórház bete-
gei számára a sebészet Erdõs László
galériájában. A kanizsai alkotó 1971-
ben született. Különösen vonzódik a
természethez, annak színeihez, fény-
árnyék ellentéteinek világához. Szí-
nekben a meleg, nyugtató harmóniá-
kat keresi. Még ködös képeinek is
van egyfajta belsõ melegsége. Felvé-
telei a béke, a megnyugvás hangula-
tával ajándékoznak meg mindenkit a
gyermektõl a nagyszülõig. (B.E.)
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