
XXIII. éévfolyam 336. sszám
2011. ooktóber 227. LLOOKKÁÁLLPPAATTRRIIÓÓTTAA HHEETTIILLAAPP

KanizsaGarantálom a legalacsonyabb beruhá-
zási költségek elérését a kivitelezõk
megversenyeztetésével. Szigorú  pá-
lyáztatás, beruházás-lebonyolítás, épí-
tési mûszaki ellenõrzés. Épületenerge-
tikai tanúsítás. Felelõs mûszaki vezetés. 

Balassa Béla építész vezetõ tervezõ
30/9019013, balassabela@chello.hu

Szeretne rengeteg pénzt 
megtakarítani házépítése,
lakásfelújítása során?

Az 1956-os forradalom 55. és a
Magyar Köztársaság kikiáltásá-
nak 22. évfordulója alkalmából
szervezett városi ünnepség a
Nagykanizsai Fúvószenekar ün-
nepi térzenéjével kezdõdött va-
sárnap reggel a Deák téren. 

Az ünnepélyes zászlófelvoná-
son a Kanizsa Lovasklub Hagyo-
mányõrzõ Huszárjai és a Történel-
mi Vitézi Rend Nagykanizsai Had-
nagysága vitézei, valamint a
barantások mûködtek közre. 

Ezt követõen az ünneplõ polgárok
az ’56-os Emlékkertbe vonultak,
ahol az önkormányzat, a politikai
pártok és civil szervezetek képvise-
lõi koszorút helyeztek el az 1956-os
hõsök emlékmûvénél, amelyet a for-
radalom és szabadságharc 50. évfor-
dulója tiszteletére Taubert László
szobrászmûvész alkotott. 

Az ünnepség részeként a nagy-
kanizsai áldozatokra emlékezve
virágokat helyeztek el annál a kop-
jafánál, amelyet 1989. október 23-
ára, a forradalom elsõ szabad ün-
neplésére állítottak. A koszorúzási
ünnepség Orbán Nándor, a kani-
zsai nemzetõrség egykori parancs-
noka emléktáblájánál tett tisztelet-
adással fejezõdött be. 

A Medgyaszay Házban, az ünne-
pi emlékmûsor helyszínén Cseres-
nyés Péter polgármester mondott
emlékbeszédet. A délelõtti program
a Batthyány Lajos Gimnázium ta-
nulóinak fiatalos lendülettel elõa-
dott mûsorával zárult, melyet Jászai
Mari (1850-1926), a magyar szín-
játszás kiemelkedõ egyéniségének
gondolatai kereteztek. „A hazasze-
retet egy nemzetben az, mi a test-
ben az egészség. Attól naggyá nõ,
anélkül elsorvad.” 

Az elõadás rendezõje, Né-
meth Ferenc tanár egy fiatalos,
lendületes mûsort állított össze
kollégáival, elsõsorban a kani-
zsai áldozatokra, azokra a diák-
hõsökre gondolva, akik védte-
lenül áldozatokká váltak az ok-
tóberi forradalomban. Termé-
szetesen elhangzott a három ha-
lálos áldozat neve is. Az ’56-os
események hadtörténeti részére
koncentráltak, a szovjet csapat-
mozgásokra, a túlerõ nagyságá-
ra. A gimnázium diákszínját-
szóitól elhangzottak líraian
emelkedett Nagy Gáspár vers-
részletek, és egy akkori 16 éves
kanizsai középiskolás diáklány
verseivel tették még élõbbé a
mûsort, melyben az intézmény
Loud and Black rockzenekara
is közremûködött.

(folytatás a 2. oldalon)

„„AA hhaazzaasszzeerreetteett eeggyy nneemmzzeettbbeenn aazz,,
mmii aa tteessttbbeenn aazz eeggéésszzsséégg””
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(folytatás a címlapról)
Cseresnyés Péter polgármester

így kezdte emlékbeszédét:
„Ne féljünk élõnek tekinteni a

múltat. Ami romlandó belõle, le-
mállik úgyis róla. Ami pedig örök,
annak nincs kora és nincs halála.
Aki erõs, azt a múlt tovább izmo-
sítja, és a jövõbe átemeli. A gyen-
ge akaratú tobzódik a jelenben, a
múltat elkótyavetyéli, a jövõt ki-
fosztja”.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Jókai Anna gondolata letisztult,
kristálytiszta üzenet. És egyben fi-
gyelmeztetés, hogy ne féljünk élõ-
nek tekinteni 1956-ot, az akkori
szabadságharcosok szellemét. Hi-
szen az a néhány nap alapozta
meg, készítette elõ a magyar rend-
szerváltozást, az a néhány büszke
nap a magyar történelmi örökség
kitörölhetetlen része. Ezért 1956
õszének eseményei igazodási pon-
tot jelentenek – 2011-ben is. 

Tisztelt Emlékezõk!
Az Egyesült Államokban

gyakran tartanak, különösen az
év végéhez közeledve, különféle
szavazásokat. Megválasztják
például a szakmák legjobbjait,
az év legfontosabb eseményeit,
véleményt mondanak a kiemel-
kedõ teljesítményekrõl. Ezen
szavazások közül az egyik legré-
gebbi és talán a legrangosabb a
Time magaziné, amelyik minden
évben megválasztja az év embe-
rét. Nos, 1956-ban az év embere
a magyar szabadságharcos volt.
Az a szabadságharcos, aki –
mint azt az újságok a tengerentú-
lon megírták – lényegesen keve-
sebbet keresett, mint a Nyugaton
élõ, szintén szabadságszeretõ,
ám demokráciában élõ kortársai.
Szakadt volt a kabátja, lyukas a
cipõje. És sokkal többet veszít-
hetett bárkinél. Elveszthette eg-
zisztenciáját, családját, sõt, az
életét. A magyar szabadsághar-

cos azonban mindent egy lapra
tett fel, és követte a szíve paran-
csát. Ezzel pedig világtörténel-
met írt: halálos sebet ejtett a
szovjet rendszeren, amely ezt so-
ha többé nem tudta kiheverni. A
magyar szabadságharcosra ille-
nek Appolinaire sorai: „Van
olyan ember, mint a domb / Ma-
gasra tör a többiek közt / És már
a messze jövõt látja / Még tisz-
tábban, mint a jelent / Sõt éle-
sebben, mint a múltat.” A ma-

gyar szabadságharcos, az Év em-
bere, tudta, hogy helyesen cse-
lekszik. Félresöpörte a megfon-
tolást, az esélylatolgatást, le-
gyõzte a félelmet. Nem törõdött
mással, csak a szabadsággal, és
egyik pillanatról a másikra kezé-
be vette a sorsát. És kézbe vette
a fegyverét is. Igazának tudatá-
ban harcolt, halált megvetõ bá-
torsággal. A magyar szabadság-

harcos olyan volt abban a hely-
zetben, mint a domb. Mesz-
szebbre láttatott, mint a többiek.

Mert megmutatta a kelet-európai
rendszerek hamisságát, amelyek
diktatúrák voltak valójában, és
egyben emberek, sõt, nemzetek
börtönei. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
1956-ban egy nemzet felemelte

a fejét. Ki akart törni ebbõl a szel-
lemi és fizikai lágerbõl. Igaz, egé-
szen más körülmények között és
egészen más célokért, de nekünk
is fel kell emelni a fejünket. Öt-
venöt év múltán harcot kell indí-
tanunk  a reménytelenség, az apá-
tia, a felejtés és a beletörõdés el-
len. Nekünk is a saját kezünkbe
kell venni a sorsunkat. Az ‘56-
osok bátorságával kell sokadszor,
újra új országot építenünk. Olyat,
amelyre évtizedek múltán mi is
büszkén tekinthetünk, akárcsak a
még köztünk élõ ‘56-osok az álta-
luk álmodott, szabad és független
Magyarországra. 

Kedves Emlékezõk!
Mi magyarok sokszor kesergünk,

felrójuk magunknak, hogy széthúzó
nemzet vagyunk. Nos, üssük fel
bátran a történelemkönyveket. Üs-
sük fel 1956-nál! Üssük fel, és ért-
sük meg, tanuljunk belõle! Okul-
junk abból, hogy amikor például az
Írószövetség egy gyûjtõládát helye-
zett ki az utcára, nem kellettek laka-
tok, pántok, és nem kellettek biz-
tonsági õrök sem. A pénzt nem lop-
ták el, sõt, rövid idõ alatt megtelt a
láda bankókkal és érmékkel. Mert
akkor nem az egyén érdeke, hanem
a közösség, a nemzet felemelkedé-
se tartotta össze az embereket. Most

is szükség lenne a közös érdek és
felelõsség tudatosulására. Mert ak-
kor és ott a magyar szabadsághar-

cosok elindultak egymás felé, egy-
másra találtak. Nem lettek azono-
sak a politikai nézeteik, nem lett
azonos a vagyoni helyzetük vagy a
világról való gondolataik. De
együtt érezték meg a szabadság él-
ményét, és ez örökre összekötötte
õket. Zárjuk jó mélyen a szívünkbe,
hogy 1956-ban egy közös hitbe, a
szabadság eszményébe vetett biza-
lom állította egymás mellé az em-
bereket. Az igazságra figyeltek és a
szabadságra, amelyet ott és akkor
nem nyerhettek el – de egy életre
legyõzték a kommunizmus zsar-
nokságát. Ez az igazság, az ‘56-
osok igazsága erõsebbnek bizo-
nyult a társadalom többségében a
fegyverek erejénél. „ A hazafiság
szelleme, valamint az egyének gon-
dolati és lelkiismereti szabadság
utáni vágya, a saját élet alakításá-
hoz való jog olyan erõk, amelyek
belülrõl rágják, és végül letörik a
szolgaság bilincsét.” Ezt John
Foster Dulles amerikai külügymi-
niszter mondta Dallasban 1956. ok-
tóber 27-én. És igaza lett. A magyar
szabadságharcost, az Év emberét
igazolta a történelem!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Emlékezzünk az 1956. október

23-i tüntetés egyik jelszavára:
„Aki magyar, velünk tart!” Emlé-
kezzünk, és használjuk bátran ma
is, hiszen, ahogyan Jókai Anna is
megfogalmazta: nem kell félnünk
élõnek tekinteni a múltat. Különö-
sen most, amikor újra összefogás-
ra, közös akaratra van szükség. Ma
ugyan nem a kommunizmus kímé-
letlen zsarnoksága az ellenfél, ha-
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nem az egész világot sújtó válság,
amely béklyóként húz vissza erõs
és gyenge nemzeteket egyaránt, de
hinnünk kell abban, hogy van kiút,
létezik magyar út, amelyre csak
összefogva, az összegfogásban
megerõsödve léphetünk. Nekünk
ez a történelmi felelõsségünk, ez a
küldetésünk, és ez a feladatunk.
Mert, tisztelt hölgyeim és uraim,
1956 és a magyar forradalom vé-
gül mégis gyõzött. Gyõzött, hiszen
belõle fakadt a rendszerváltozás
óhajtása. Gyõzött, hiszen ma ke-
vés olyan ember van, aki ne tekin-
tené örökségének szabadsághar-
cunkat. Gyõzött, hiszen követelé-
seinek döntõ része mára valóra
vált. És gyõzött, hiszen most ünne-
peljük hõseit, szívünkben hordoz-
zuk eszményeit, és mert velünk él
– erõt ad és példát mutat. Hitet,
hogy mi is gyõzhetünk a ma kihí-
vásai felett! 

Az ünnepi rendezvény fáklyás
emlékezõ sétával ért véget az esti
órákban.

Az Iparitanuló Iskola második
osztályos tanulójára, az 1956-os
forradalom áldozatára emlékeztek
pénteken a Nagykanizsai Mûszaki
Szakképzõ Iskola és Kollégium
Zsigmondy-Széchenyi tagintéz-
ményében.

Ungor Károly 1956. október
16-án az MDP székháza, az ÁVH
épülete elõtti tüntetésen, az ÁVH
gyilkos sortûzében halálos lövést
kapott. A tiszteletére 2008-ban
állított emléktáblánál ünnepi mû-
sor kíséretében a Magyar Politi-
kai Foglyok és az Országos ’56-
os Szövetség nagykanizsai szer-
vezetének képviselõi, az intéz-
mény vezetõsége, valamint szü-
lõfaluja, Szentpéterúr küldötte-
ként Bedõ Sándor helyezett el
koszorút.

Szentmise keretében Kiska-
nizsán is megemlékeztek az
1956-os forradalom történéseirõl,
melynek során a Millenniumi
Emlékparkban helyeztek el ko-
szorút az egyházközség nevében.
Így akik a városi hivatalos ese-
ményekre nem jutottak el, õk is
megemlékezhettek az 55 évvel
ezelõtt történtekrõl. Az ünnepség
keretében a Himnusz eléneklése
elõtt Dr. Páhy János plébános
felolvasta a magyarok számára
XVI. Benedek pápa által küldött,
Sodano pápai legátus által az öt-
venéves évfordulóra 2006-ban át-
adott üzenetét.

A Bolyai János Általános Iskola
immár hagyományosan a Hevesi
Sándor Mûvelõdési Házban ren-
dezte meg október 23-ai ünnepi
mûsorát. 

Az iskola 1991-ben hirdette
meg elsõ alkalommal a Bolyai
matematikaversenyt általános is-
kolások számára, melynek díja-
zottjai az október 23-ai ünnepi
mûsor keretében vehették át a
jutalmakat. A versenybe az óvo-
dások is bekapcsolódtak
„Suliváró” játék címmel, mely-
nek eredményét is itt hirdették
ki. „Az Iskoláért” kitüntetõ cí-
met idén Pintér Szilvia és Por-
páczy Éva pedagógusok kapták.
Az iskola ezúttal gratulált Varga
Gábor matematika-kémia szakos
tanárnak, aki a Magyar Tudomá-
nyos Akadémián vett át a kémia
oktatásáért kitüntetést a közel-
múltban.

B.E. -P.L.
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EEmmlléékkmmûûssoorr 
ééss eelliissmmeerrééss

Húsz éve kötött testvérvárosi
szerzõdést Nagykanizsa és
Zalakaros a bajorországi Puch-
heimmel. Erre emlékezve nagy-
szabású programsorozatot tar-
tottak a Münchenhez közeli kis-
városban. A két dél-zalai telepü-
lésrõl népes küldöttség utazott
erre az alkalomra, amelyen ka-
nizsai és karosi kulturális cso-
portok is felléptek. Az ünnepi
gálán kapta meg az Európa-
zászlót az Európa Tanácstól
Puchheim városa.

Cseresnyés Péter, városunk pol-
gármestere beszédében a történel-
mi múltat, s a jövõ lehetõségét
hangsúlyozva, így fogalmazott:
„Mint azt Önök is tudják, bennün-
ket magyarokat és bajorokat ösz-
szeköt a történelem. Több mint ezer
éve kezdõdött és a mai napig tart
az a kölcsönös szimpátia... Bajor
Gizella – II. Henrik német-római
császár húga – volt Szent István ki-
rályunk felesége, és így Magyaror-
szág elsõ keresztény királynéja, aki
nagy szerepet vállalt a keresztény-
ség magyarországi terjesztésében.
Az a miseruha például, ami az õ
vezetésével készült – és benne van
az õ keze munkája is –, késõbb a
magyar királyok koronázási pa-
lástja lett. Meg kell említenünk
még egy jeles asszonyt, a Mün-
chenben született Erzsébet osztrák
császárnét és magyar királynét,
Ferenc József feleségét. Sisi máig
az egyik legnépszerûbb történelmi
személy Magyarországon. Persze
említhetnénk a mûvészeket, a szel-
lemi élet nagyjait is. Lechner
Ödön, valamint két tanítványa,
Popp Ferenc és Nyilas Ferenc keze
nyomát õrzik például München

egyes negyedeiben eredetileg lakó-
háznak készült, most már több mint
100 éves épületek, amelyek népmû-
vészeti ihletésû virágos díszítéseik-
kel a magyar szecesszió bajor átvé-
telét tanúsítják. Persze, megránt-
hatnánk a vállunkat, mit ér mindez
nekünk, hiszen ez régen volt, most
pedig 2011-et írunk. De nem tesz-
szük, mert a múlt, a hagyományok,
a történelmi személyiségek tisztele-
te akarva-akaratlanul is összeköt
bennünket... Ilyen történelmi elõz-
mények tükrében ünnepeljük váro-
saink 20 éves kapcsolatát. Hogy mi
ez történelmi távlatban? Nos, ab-
ban nem sok, de gondoljunk csak
bele: azok a gyerekek, akik két év-
tizede, a kapcsolatfelvétel kezdetén
ismerkedtek meg egymással, most
már felnõttek, családjuk van, és ta-
lán itt is ülnek közöttünk olyanok,
akik szép emlékeket õriznek abból
az idõszakból.” 

Beszédében kiemelte, fontos,
hogy a fiatalok lássák, tapasztalják,
hogy más nyelvet beszélõ, kissé
más kulturális identitással rendelke-
zõ emberek jól megértik egymást,
hiszen akkor azok, akik Nagykani-
zsa és Puchheim kapcsolatát éltetik,
erõsítik, szervezik, nem dolgoztak,
nem dolgoznak hiába. 

„Hiszem azt, hogy nemcsak kö-
zös múltunk van, hanem közös jö-
võnk is, hiszen mindannyian ösz-
szetartozunk. Talán ezt is jelképezi
a mai ünnep, amikor két évtizedes
barátságunk, együttmûködésünk
mellett azt is ünnepeljük, hogy
Puchheim megkapja az Európa-
zászlót, amely az összetartozás
szép szimbóluma.” – zárta gondo-
latait Cseresnyés Péter.

K.H.

HHúússzz éévvee eeggyyüütttt PPuucchhhheeiimmmmeell

MMaaggyyaarr-bbaajjoorr bbaarrááttssáágg
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– A férjem nem engedte, hogy
Afganisztánba menjek, amikor
segélyszervezetünknek ott akadt
feladata. Ha az emberrablók el-
rabolnák a jószolgálati nagykö-
vetet, a másik, Kovács Kokó Ist-
ván biztosan kiverekedné magát,
menjen õ. – mesélte Lévai Anikó
hétfõn, a Piarista Iskola rendez-
vénysorozatának, az Októberi
Estéknek elsõ elõadásán. Bár az
Ökumenikus Segélyszervezet te-
vékenységének nagy részét ide-
haza végzi, beszámolóját sok ha-
táron túli történettel színesítet-
te.

– A délszláv háborúban a szerbi-
ai Szandzsák lakóit a sok haláleset
miatt elérte az apátia – emlékezett
elõadásában Lévai Anikó. –Volt,
aki az internet kapcsolatot gondol-
ta megoldásnak, magam emlékez-
tem arra, az itteniek korábban híre-
sek voltak birkanyájaikról. A Se-
gélyszervezet vett nekik birkanyá-
jat, ami olyan jól bevált, hogy leg-
közelebbi ottlétünkkor már az
internet segítségével értékesítették
a gyapjút. Így mindkét ötlet meg-
valósult. Általában azon vagyunk,
hogy ne csak a tragédia elõtti álla-
potokat biztosítsuk, hanem valami
fejlesztést is megvalósítsunk. Más-
hol, például egy jó gombatermõ
vidéken a szárítást, a csomagolást
„tettük sínre”, hogy többet kapja-
nak érte a világpiacon. Ez az egyik
alapelvünk: ne halat, hanem hálót
adjunk a rászorulóknak. 

Tíz pontban foglalta össze a
segélyszervezet, mi az, ami tevé-
kenységünket vezeti: elsõdleges
a humanitárius kötelezettség –

hangsúlyozta Lévai Anikó. – A
segítségnyújtás természetesen
mindenféle megkülönböztetés
nélkül történik. A segítség prio-
ritását kizárólag a szükségletek
alapján határozzuk meg. A se-
gély nem használható fel sem
politikai, sem vallási célok tá-
mogatására. Törekvésünk, hogy
a segélyezés ne váljon kormá-
nyok politikájának eszközévé.
Tiszteletben tartjuk a helyi szo-
kásokat és kultúrát. Arra törek-
szünk, hogy a válságkezelést a
helyi adottságok figyelembevé-
telével valósítsuk meg. Igyek-
szünk olyan módszereket találni,
amelyek segítségével a progra-
mok végrehajtásába magukat a
kedvezményezetteket is be lehet
vonni. A segélyezés lehetõségek
szerint az alapvetõ szükséglete-
ket elégíti ki, ezen túlmenõen
pedig igyekszik támogatást
nyújtani az esetleges jövõbeni
katasztrófákra történõ felkészü-
lésben is. Számadással tartozunk
egyrészt a segélyezettek, más-
részt az adományozók felé. In-
formációs és reklámtevékenysé-
günk során a katasztrófa áldoza-
tait nem sajnálat tárgyának, ha-
nem emberi méltósággal rendel-
kezõ társainknak tekintjük.

Amikor a Nyikó áradása
Udvarhelyszéken rengeteg telepü-
lést lerombolt, megismerkedtünk a
siménfalvi gyerekekkel. Minden-
áron büszkélkedni akartak tudá-
sukkal. Ezek az apróságok a közis-
mert mondókát, a Gólya, gólya, gi-
licét mondták. Nemcsak a magyar,
nemcsak a cigány, de még a román
srácok is úgy mondták: Török gye-

rek megvágta, magyar gyerek gyó-
gyítja…

Egy segélyszervezet felépítése
egy vállalathoz, egy hadsereghez
hasonló. Aki segíteni akar, de
nincs lehetõsége ilyen szigorú hie-
rarchiában dolgozni, az is megta-
lálhatja lakóhelyén, a szomszédok
közt, hol a szükség. Az ilyen mun-
ka olyan, mint a szeizmográf: mi
magunk elõbb érzékeljük sokszor,
hol a baj, mint a hivatalok. Az ön-
kéntesség olyan kocsi, amelynek
hosszú rúdja van: mindenki odafér
– fejezte be mosolyogva Lévai
Anikó. 

A nagy érdeklõdésre való tekin-
tettel a rendezvényterem helyett a
Pirotti Szent Pompiliusz templom-
ban került sor az elõadásra. Utána
sokan dedikáltatták Lévai Anikó-
val A konyhaablakból címû sza-
kácskönyvét. Bár sietett haza gyer-
mekeihez, egy rövid interjú erejéig
készséggel válaszolt a Kanizsa Lo-
kálpatrióta Hetilap kérdéseire. 

– Kérem, beszéljen gyermekko-
ráról, szüleirõl.

– Szüleim nagyon szerették a
munkát, s az alkotás örömeként
fogták föl. Édesapám nagy, erõs
ember volt, akitõl nagyon sokat le-
hetett tanulni és nagyon szerette a
gyerekeit. Közösen dolgoztunk és
együtt csináltunk mindent a csalá-
di gazdaságban, így sokat is tanul-
tunk tõle. Sosem emlékszem, hogy
„csak úgy” leültünk és beszélget-
tünk volna, hanem mindig csinál-
tunk valamit együtt és közben be-
szélgettünk. S közben nemcsak
arról esett szó, amit csináltunk ép-
pen, hanem mindenrõl. Az életrõl,
a terveinkrõl, hogy mit tanultunk
az iskolában. Az egész élet arról
szólt, hogy erõsek vagyunk és
egészségesek és képesek vagyunk
a magunk erejébõl boldogulni. Azt
csinálta, amit szeretett. Még a szo-
cializmus idõszakában sem ment
be a téeszbe, hanem otthon gazdál-
kodott. Nem volt fõnöke, õ osztot-
ta be az idejét. Ha sokat vállalt, ak-
kor sokat dolgozott. De szabad
ember volt.

–  Nagy szeretettel beszél édes-
apjáról. Nagyszerû ember lehetett.
De vajon egyedi az õ esete?

– Ha beszélgetek magam kora-
beli emberrel, azt tapasztalom,
hogy nagyon különbözõ díszletek
között, de nagyon hasonlóan zaj-
lottak az életek. Nevelték a gyere-
keket, végezték a munkákat.
Mindegy, hogy valaki zöldséget
árult a piacon vagy orvosprofesz-

szor volt. Kinek mit hozott az élet.
Mély hittel éltek és dolgozták vé-
gig az életüket. Hittek a családban,
a munkájukban, hittek a tisztesség-
ben. És hittek a látszatok ellenére
is. 

– És csak múlt idõben lehet er-
rõl beszélni?

– Egyáltalán nem. Nagyon szép
jelei vannak ennek ma is fiatal csa-
ládoknál. És a mezõgazdaságnak
is óriási jövõje van, különösen a
mi országunkban.

– Konkrétan milyen munkát is
végeztek odahaza?

– Apámék tartottak lovakat is,
tehenet, disznót. Mindenféle álla-
tunk volt. Ennek a munkának, en-
nek a paraszti világnak volt és van
ma is egy élettempója. Fölkelünk
és addig nem reggelizünk, amíg a
jószágok nem ettek. Olyan nyil-
vánvaló volt, hogy menni kell,
mert éhesek a jószágok. Menni
kell, mert tehenet kell fejni. Menni
kell, mert oda kell érni a tejcsar-
nokba. Menni kell, mert aratni
kell. Szóval, ez olyan nyilvánvaló
volt. 

– Összebeszéltek a férjével?
– Miben?
– Ön most arról beszélt, nyil-

vánvaló, magától értetõdõ volt
mindaz, amit tenni kell. Orbán Vik-
tor januárban az Új Széchenyi terv
bemutatásakor kemény szavakkal
illette az elõzõ kormány alatti pá-
lyázati rendszert. „Átgondolatlan,
korrupt, áttekinthetetlen, követhe-
tetlen, az embereket megalázó, a
pályázókat kiszolgáltatottságra
ítélõ és a kormányzati és a pályá-
zati emberek számára pedig hatal-
mi pozíciót biztosító rendszer volt.
– mondta. – Ez disznóól. Szerencse
a szerencsétlenségben tekintettel
arra, hogy megfelelõ körülmények
között nõhettem föl: néhány disz-
nóólat már volt módom személye-
sen is, saját kezemmel kitakarítani,
ezért biztosak lehetnek abban,
ahogy itt a jelek mutatják, hogy ez-
zel a disznóóllal is, ezzel a hodály-
lyal is el fogunk majd bánni.”

– Ezt nem is hallottam.
– Úgy látszik a tapasztalataik,

amit természetesnek tartanak, az
egyezik.

– Hát õ a férjem! – tört ki Lévai
Anikóból a nevetés. – Ellenséggel
nem köt az ember házasságot.
Csak van néhány közös nevezõ!
De komolyra fordítva a szót: azt
ugye tudja, nem csak a férjem fel-
adata az ország rendbe tétele, ha-
nem az Öné is, mindannyiunké…

P.J.

LLéévvaaii AAnniikkóó aazz öönnkkéénntteessssééggrrõõll,, ss aarrrróóll,, aammii nnyyiillvváánnvvaallóó
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A sejtelmes cím sokak érdek-
lõdését felkeltette Kocsis Katalin,
Liszt Ferenc és Nagykanizsa cí-
mû kötete iránt, melyet a minap
mutattak be a Halis István Váro-
si Könyvtárban. A kiadvány a
Honismereti Füzetek 34. kötete-
ként látott napvilágot a Városvé-
dõ Egyesület és a Czupi Kiadó
közös gondozásában. 

A nyugdíjas könyvtáros a Liszt
Ferenc emlékév, a zeneszerzõ, zon-
goramûvész születésének 200. év-
fordulója alkalmából lepte meg a
városunk zenei múltja iránt érdek-
lõdõket. (Liszt Ferenc, a magyar
zenetörténet egyik legnagyobb
egyénisége 1811. október 22-én
született az ausztriai Doborjánban,
és 1866-ban halt meg Bayreuth-
ban.) Elöljáróban olvasóink kíván-
csiságát csillapítva eláruljuk, Liszt
megfordult ugyan Kanizsán, de
csak átutazóban. Fizikai valójában
volt a nagykanizsai vasútállomá-
son. Lehetséges, hogy már zongo-
ravirtuóz korában, a vasút elõtti vi-
lágban is járt erre. 1860 után azon-
ban, amikor a kiépülõ Déli Vasút
révén Nagykanizsa is bekerült a
vasúti közlekedés vérkeringésébe,
s megteremtõdött összeköttetése a
fõváros, illetve az Adria felé, Liszt
minden bizonnyal többször is érin-
tette városunkat Budapest és Róma
közti gyakori útjain. 

A könyv írása közben Kocsis
Katalin megpróbálta követni, hogy
Liszt Ferenc milyen nyomokat ha-
gyott, hagyhatott Nagykanizsán,
egy olyan városban, amelyhez sze-
mélyes köze nem volt. Ám éppen
ezért mégis tanulságos lehet e kér-
dés vizsgálata. Fokozottan tanulsá-
gos lehet a város, Nagykanizsa
szempontjából, ha szellemi-kul-

turális-zenei életét Liszt Ferenccel,
mint reflektorral világítjuk át az
1860-as évektõl megközelítõleg a
II. világháború végéig. 

Liszt Ferenc volt az elsõ, nem-
zetközi szinten „jegyzett” magyar
zeneszerzõ. Életmûvének legfonto-
sabb jellemzõje, hogy benne töké-
letes egységet alkot, és egymást
erõsíti zeneszerzõi, zongoramûvé-
szi és pedagógiai tevékenysége.
Mint csodagyerek zongorista in-
dult, hogy aztán minden idõk leg-
nagyobb hangszeres mûvésze le-
gyen. Közhelyként hangozhat, de
valóban forradalmasította a zongo-
rajátszás mûvészetét, technikáját.
Harmincas évei végéig, mint utazó
virtuóz keresztül-kasul bejárta Eu-
rópát, ám egyre inkább a zeneszer-
zésnek szeretett volna élni. 1848-
ban gyökeresen változtatott élet-
formáján, amikor Weimarban tele-
pedett le, mint a nagyherceg udva-
ri muzsikusa. Az 1850-es évtized
szakadatlan komponálással telt
számára, ekkor alkotta meg úttörõ
szimfonikus költeményeit, kompo-
nálta, illetve öntötte végleges for-
mába nagy zongora-ciklusait. Ma-
radt energiája arra is, hogy tehetsé-
ges fiatal zongoristákat gyûjtsön
maga köré, akiket aztán ingyen ta-
nított, hatalmas utánpótlást nevelve
ki így. Leszámítva egészen ifjú ko-
rát, amikor a megélhetéshez pénzt
kellett keresnie, mindenkit ingyen
oktatott, sõt a rászoruló növendé-
keit anyagilag is támogatta. A leg-
jobbakat segítette elindulásukban,
ajánlólevelekkel látta el õket, moz-
gósította érdekükben szerteágazó
kapcsolatait. Mindez a jövõre néz-
ve is meghozta gyümölcsét. Liszt
növendékei közül a legjobbak ma-
guk is kiváló zongoristákat nevel-
tek ki, s a láncolat máig folytató-

dik. Legszebb példa erre egyik leg-
utolsó növendéke, Thomán István,
aki aztán késõbb – többek között –
Dohnányi Ernõ és Bartók Béla, va-
lamint a nagykanizsai Pásztor Irma
tanára lett. E hármas tevékenysége
eredményeként Liszt a romantika
korszakának legjelentõsebb újító-
jává és emblematikus alakjává vált. 

A füzet elsõ fejezete arról szól,
hogy Liszt Ferenc átutazik Nagy-
Kanizsán.

Nagykanizsa nem büszkélked-
het Liszt Ferenc látogatásával, ne-
talántán koncertjével annak ellené-
re, hogy különösen az 1860-as
évektõl igazán élénk zenei élete
volt; ugyanakkor több közvetett
kapcsolódási pont is kimutatható
városunk és a zeneszerzõ között. 

Eddig egyetlen eset dokumen-
tálható pontosan, amikor valóban
átutazott Nagykanizsán: ez 1865.
augusztus 8-án, kedden történt.
Két nap múlva Kanizsa hírlapjá-
ban a következõ tudósítás jelent
meg: „Világhírû zenemûvészünk
Liszt Ferencz f. hó 8-án vonult át a
vaspályán, hihetõleg Füredre vagy
Pestre”. 

A lap következõ számában pe-
dig ezt olvashatták a kanizsaiak:
„Liszt Ferencz hírneves mûvész
hazánkfia csakugyan Kanizsán vo-
nult keresztül a vaspályán. Érkezé-
se, ha csak kevéssel is az elõtt tu-
datott volna, városunk mûkedvelõi
bizonyosan lehetõleges fényes fo-
gadtatásban részesítették volna
õt”. Az újságban említett „váro-
sunk mûkedvelõi” az 1863-ban
megalakult Kanizsai Dalárda nevû
férfikar, a város elsõ felnõtt ének-
kara volt. Az ötvennegyedik évé-
ben járó Liszt ekkor is Rómából
utazott Magyarországra. Fontos
idõszak állt mögötte: nem sokkal
korábban szentelték abbévá; ekko-
riban fejezte be az egyházi zene
megújítása jegyében született
Missa Choralis címû mûvét és dol-
gozott Krisztus oratóriumán. 

Hogy Liszt tudatában volt-e,
hogy egy Nagy-Kanizsa nevû
helységen utazik át, és a név jelen-
tett-e számára valamit, nem tudha-
tó. Levelezésében, írásaiban eddig
nem talált Kocsis Katalin írást ar-
ról, hogy említette volna városun-
kat. Így ez a tény csupán érdekes-
ség és legfeljebb a korabeli utazási
lehetõségeket illusztrálhatjuk vele. 

B.E.
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munkáját a Nagykanizsai Kuta-
tók Tudományos Egyesülete
(NKTE), amely több mint tíz éve
alakult a Pécsi Akadémiai Bi-
zottság helyi tagjaiból. 

Az elsõ elõadást dr. Dobó Lász-
ló tartotta „Szepetneki éveim”
címmel. Dobó tanár úr a helyi is-
kolában tanított, amelynek esemé-
nyeirõl, kollégáiról beszélt, a falu
akkori kulturális életét elevenítette
fel. Az ott töltött mintegy tíz esz-
tendõ élményeirõl és a település
történetérõl is szólt.

Októberben Lehota János is-
mertette újabb kutatásait a Bánk
bánról. Ezúttal az áldozati lét ke-
rült a középpontba, amely
Gertrudis alakjával kapcsolatos, és
kulcsfontosságú a megítélése. Az
elõadó megint bebizonyította,
hogy Katona József drámája izgal-
mas, érdekes, összetett, a világ bo-
nyolultságát tárja elénk. Értelme-
zése, „megfejtése” szinte befejez-
hetetlen, ismételt olvasásakor
mindig újabb és újabb, megvála-
szolatlan kérdések kerülnek elõ. 

Az NKTE-ülések minden hónap
második hétfõjén 17 óra 45 perc-
kor kezdõdnek a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központban. Az elõ-
adásokra minden érdeklõdõt sze-
retettel várnak.

H.I.

NNKKTTEE:: SSzzeeppeettnneekkii
éévveekk,, BBáánnkk bbáánn 

Felavatták a Bolyai Galériát és
egyben megnyitották az elsõ kiál-
lítást a Bolyai János Általános Is-
kola régi bejáratának aulájában.
„Az õsz ecsetje” címû kiállításon
az iskola 4. évfolyamos diákjainak
munkáit tekinthetik meg az érdek-
lõdõk egy hónapig. A galériában
havonta más-más osztály rajzait
állítják ki, és az intézmény nem
zárkózik el attól sem, hogy külsõ-
sök rajzait mutassa be. 

V.M.

MMeeggnnyyíílltt 
aa BBoollyyaaii GGaalléérriiaa
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Ami az újságból
kimaradt..., de az 
interneten olvasható

Fegyházbüntetésre ítélték
a nagykanizsai asszonyt, 
aki 38 késszúrással megölte
a férjét

Zimány Linda újra hazai
terepen

Melencékbe álmodott
tájak, jeleket hordozó
teknõk...

Ismét fergeteges 
hangulatú koncert várható

Három-kettõ-egy: Premier
Felkészülés idõben

a pályázatokra
Batthyánys tanulók 

remekeltek a 
természettudományi
versenyen 

A Bolyai Matematika-
verseny eredményei

Piacorientált szakképzést 
szeretnének

Biztonságosan közlekedni
egy életúton

2011. – A karbantartás
éve az EU-ban

Egyesülési jogról, civil 
szervezetek mûködésérõl, 
Köszönet Napjáról

Biztonságosan közlekedni
egy életúton

Játék a számokkal
nyugdíj-témában

www.kanizsaujsag.hu

Kattintson,
hogy mmég
többet ttudjon
Kanizsáról!

A fotón az Erzsébet téren beépí-
tésre kerülõ kõagyag csatorna (ke-
rámia) elemek láthatók. Mint az
Tóth Nándor, a Nagykanizsai Regi-
onális Szennyvíztársulás elnöke el-
mondta, reményeik szerint az idõjá-
rás a továbbiakban is kegyeibe fo-
gadja a projektet, s így év végére a
szennyvíz-csatorna rekonstrukció
munkálatai a fõtéren befejezõdnek.
Ezáltal felgyorsulnak a belvárosi
projekt keretében folyó beruházá-
sok, s nem lesz akadálya az Erzsé-
bet tér 2012 júniusi átadásának.

K.H.

HHaa jjóó aazz iiddõõ,, ttaarrttjjáákk aa hhaattáárriiddõõtt

A Helikon Rádió munkatársá-
nak nyilatkozott Manninger Je-
nõ, a Nyugat-Dunántúli Regio-
nális Fejlesztési Tanács és a Zala
Megyei Közgyûlés elnöke a Zala
Megyei Kórház új tömbjének
építésérõl. A 4,8 milliárdos beru-
házás célja a hatékonyabb beteg-
ellátás és a költségmegtakarítás.
A járóbeteg-ellátásban tíz, a fek-
võbetegeknél öt százalék költség-
megtakarítást remélnek, az ener-
giafelhasználást pedig tíz száza-
lékkal kívánják csökkenteni.

– Ez egy 5 milliárdos beruházás,
amelybõl 3 milliárd forintba kerül az
építés, és több mint egy milliárd a
mûszerbeszerzés költsége. A térség-
ben kiváló szakemberek vannak és
eddig is híres volt a szívsebészet és a
kardiológia. A zalaegerszegi kórház
vezetõ szerepét továbbra is megõriz-
heti ebben a nagy térségben, amely-
ben most már Zala, Vas, Veszprém
és Gyõr-Moson-Sopron megyét egy

egészségügyi térségként fogják ke-
zelni. Ez azt jelenti, hogy bizonyos
nagy erõforrások, pénzt igénylõ ellá-
tások csak egy-egy kórházban lesz-
nek fejlesztve, ebbõl a szempontból
a kardiológiának és a szívsebészet-
nek továbbra is Zalaegerszeg marad
a vezetõ ereje. A Zala Megyei Kór-
házban új mûtõk épülnek, új mûsze-
rek kerülnek beszerzésre és tovább-
ra is kitûnõ ellátásban részesülhet-
nek az emberek.

– Mikor kezdõdhetnek a munká-
latok, és mikorra készül el az új
gyógyászati tömb?

– A közbeszerzések folyamatban
vannak. Az építkezést a jövõ év ele-
jén kezdik el, és nagy valószínûség-
gel 2013 májusa környékén fejezik
be. A beruházásnál természetesen a
hatékonyságot is figyelembe kell
venni, tehát ezzel a befektetéssel ol-
csóbb lesz a mûködtetés. A kórhá-
zon belül tömbösítés lesz, a külsõ
teleprõl pedig az ellátottak bekerül-
nek a központba egy helyre, de a

legfontosabb a szolgáltatás színvo-
nalának az emelése.

– Említette, hogy a beruházás 5
milliárd forintba kerül, amely
nagyrészt uniós pénzbõl valósul
meg. A Zala Megyei Önkormány-
zat mennyit tesz hozzá?

– A Zala Megyei Önkormányzat
10 százalékot tesz hozzá, ez több
mint 470 millió forint. Ezért bocsá-
tottunk ki annak idején kötvényt,
hogy ha uniós pályázatok lesznek,
akkor a megye tudjon rajta indulni.
Nagyon sok ilyen kórház van, ahol
az uniós program végbe ment és eb-
bõl a szempontból fontos, hogy a
térség is bekapcsolódhasson. A na-
gyobb megyei kórházakra vonatko-
zik a nagyobb összeg, mi kisebb
összeggel fejlesztünk. A nagykani-
zsai kórház 3 milliárd forintos ösz-
szeggel fejleszt, a kisebb kórházak,
mint például a keszthelyi, inkább a
rehabilitációs pályázaton vehettek
részt, a városi kórház 220 millió fo-
rintot vehetett igénybe.

HHáárroomm mmiilllliiáárrddddaall ffeejjlleesszztt aa kkóórrhháázz

Lapunkban korábban azt je-
leztük, október végére elkészül a
Balatoni utat a Csónakázó-tóval
összekötõ kerékpárút. Azonban
úgy tûnik a kerékpárosoknak,
gyalogosoknak és a Kaposvári út
érintett szakaszán élõknek már-
cius elejéig még várniuk kell az
új útra.

Jerausek Istvántól, a terület ön-
kormányzati képviselõjétõl meg-
tudtuk, a kivitelezés közben olyan
nem várt problémák jelentkeztek,

amelyek hátráltatják a munkálatok
befejezését. Például a kerékpártá-
rolók kialakítása mellett villogó
lámpákat kell elhelyezni a gyalog-
átkelõhelyeknél, a Rózsa úti ke-
resztezõdésben nem maradhat el a
vízvezeték kiváltása, valamint a
sánci szakaszon az E-ON-nak még
kábeleznie kell.

Jerausek István elmondta azt is,
a napokban elkezdõdik a sánci te-
metõ ravatalozójához vezetõ út ki-
építése, melyhez a saját képviselõi
keretét is felajánlotta.

KKéésszzüüll aa kkeerréékkppáárrúútt,, mmeeggsszzééppüüll aa ssáánnccii tteemmeettõõ
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Gyõri iparosok látogatása        

2011. szeptember 30-án a Gyõr-
Moson-Sopron Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara Ipari tagozatának
elnöksége szakmai látogatást tett ka-
maránknál és tagvállalatainknál. 

A szakmai tanulmányút célja,
hogy a társkamarák megismerjék
egymás sikeresen alkalmazott prog-
ramjait, eljárásait és a tapasztalato-
kat összegezve, a hatékonyabb mû-
ködés javítására fordítsák. 

A delegációt két ipari tagozati
tagvállalkozásunk vezetõi szemé-
lyesen fogadták. A Kanizsa Trend
gyárlátogatásán Miklós Zsolt ügy-
vezetõ igazgató kalauzolta a ven-
dégeket, a Gázgép Kft. tevékeny-
ségét  pedig Wilhelm Huber úr
mutatta be.

Körbetartozás
tudáskombináló szervezet
Kamaránk 2011. október 4-én

vállalkozói fórumot tartott a kör-
betartozás felszámolásának egyik
lehetséges módjáról.  Németh Sza-
bolcs, a Billbarter Hungaria Zrt.
értékesítési igazgatója bemutatta

a HONEM rendszert, amelyben
az érintett vállalkozások kifizetet-
len kintlévõségeikhez úgy juthat-
nak, hogy annak összegét egy
vagy több tartozásuk teljesítésére
fordítják. Ezt követõen dr. Dom-
sitz Mátyás az Aquaria Iroda szer-
vezetkutatója tartott elõadást ar-
ról, hogyan alakul át a munka vi-
lága és a vezetés a tudás-intenzív
szervezetekben.

Az OKJ rendszer korszerûsítése

A Nemzetgazdasági Minisztéri-
um megbízta a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamarát, hogy tegyen
javaslatot az OKJ rendszerének
korszerûsítésére, a gazdaság, a fel-
használói szféra igényeinek figye-
lembevételével.  A javaslat kidol-
gozására 2011. október 21-én or-
szágos workshopot tartottak Buda-
pesten. A tanácskozás plenáris ülé-
sén dr. Czomba Sándor, az NGM
foglalkoztáspolitikáért felelõs ál-
lamtitkára tartott elõadást a kor-
mány szakképzés-fejlesztési kon-
cepciójáról, majd a szakmacsopor-
tok szekcióüléseken tettek javasla-
tot az OKJ rendszer átalakítására.
Kamaránk képviseletében 5 tanuló-
képzéssel foglalkozó vállalkozás
vett részt a munkaértekezleten.

"2011.-A karbantartás éve 
az EU-ban"

2011. október 20-án "2011.-A
karbantartás éve az EU-ban" cím-
mel munkavédelmi konferenciát

tartottunk. A rendezvény az Or-
szágos Munkavédelmi és Munka-
ügyi Fõfelügyelõség munkavédel-
mi jellegû bírságok felhasználása
során nyújtott támogatásból való-
sult meg. Pályázati azonosító:
OMMF-II-10-P-0133. Rendezvé-
nyünk célja az volt, hogy népsze-
rûsítsük és felhívjuk a figyelmet
az Európai Munkahelyi Biztonsá-

gi és Egészségvédelmi Ügynök-
ség 2010-2011. évi európai kam-
pányára, amely a biztonságos kar-
bantartás feltételeinek teljesülésé-
rõl szól. Annál is inkább, mivel a
munkabalesetek többsége karban-
tartás közben történik.

A karbantartás munkavédelmi
célvizsgálatairól, tapasztalatokról,
javaslatokról a Zala Megyei Kor-
mányhivatal Munkavédelmi és
Munkaügyi Szakigazgatási Szer-
ve igazgatója dr. Babati Szabolcs,
igazgató-helyettese Nagy Vid
László, munkavédelmi felügyelõ-
je Dávidné Gergál Rozália tájé-
koztatták a résztvevõket. A leesés
elleni védelem a karbantartás so-
rán címmel Déri Miklós, munka-
biztonsági szakértõ, a gépek biz-
tonságos karbantartásnak munka-
védelmi elõírásairól és a biztonsá-
gos gépkarbantartás gyakorlati
megoldásáról Billege Balázs,
munkavédelmi szakmérnök tartott
elõadást. 

„Piacorientált szakképzés”

Az IPOSZ Zala Megyei Szö-
vetségével közösen 2011. októ-
ber 21-én "Piacorientált szak-
képzés" címmel szakképzési
konferenciát tartottunk. A prog-
ramot Nagykanizsa MJV alpol-
gármestere, Dénes Sándor, ka-
maránk elnöke, dr. Polay József
és az IPOSZ Zala Megyei Szö-
vetségének elnöke, Szakony Szi-

lárd nyitotta meg. A duális kép-
zés bevezetésérõl Szabó Bálint, a
MKIK szakképzési tanácsadója,
iparos szemmel a szakképzés ak-
tualitásairól Kajos László, az
IPOSZ országos képzési koordi-
nátora tartott elõadást. A Nyu-
gat-Dunántúli Regionális Fej-
lesztési és Képzési Bizottság
2012/13 tanévre szóló beiskolá-
zási döntésérõl Nagy Zsanett, az
RFKB regionális szakképzési
koordinátora tájékoztatta az ér-
deklõdõket. Az RFKB döntései-
nek hatását a TISZK iskoláinak
beiskolázására Janzsó Antal, a
Kanizsa TISZK menedzsere is-
mertette, a kamara törekvéseit a
térség szakképzésének javítására
dr. Balogh Imre mutatta be. Az
IPOSZ Zala Megyei képviseleté-
ben Szakony Szilárd tartott  elõ-
adást “A kéményt nem a tante-
remben építjük" címmel. 

Zárszavában dr. Polay József
elnök elmondta, hogy az el-
hangzott elõadások, hozzászólá-
sok, javaslatok rámutattak a
szakképzés aktuális feladatai-
nak prioritásaira. Az együttmû-
ködés fontosságát hangsúlyozva
köszönte meg a vállalkozások,
intézmények, érdekképvisele-
tek: IPOSZ, VOSZ, KISOSZ,
STRATOSZ, MSZOSZ és az
Agrárkamara résztvevõinek ak-
tivitását.

A konferencia a MPA-KA-
NGM-3/2011/ÉEM sz. pályázati
támogatással valósult meg. A tá-
mogatást az MPA terhére a NGM
biztosítja.  

Kézmûvesek figyelmébe
A Magyar Kézmûvességért

Alapítvány 18. alkalommal idén
is meghirdeti a Betlehemi jászol
címû kiállításon való részvételre
szóló nyílt pályázatát, amire ha-
zai és határon túli magyar kéz-
mûvesek, tárgyalkotó népmûvé-
szek és kézmûves iparmûvészek,
hivatásos és mûkedvelõ alkotók,
egyéni jelentkezõk és közössé-
gek egyaránt jelentkezhetnek. A
felhívás honlapunkon megtalál-
ható.

A jelentkezés határideje: 2011.
november 11. 

Kézmûves mestereknek nem-
zetközi megjelenési lehetõséget
kínál a Nemzetközi Kézmûipari
Vásár Münchenben 2012. március
14-20.  Részletes információ:
www.ihm.de
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2011. október 27.

Nagykanizsai Kereskedelmi 
és Iparkamara

8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671

Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,

Honlap: www.nakkik.hu
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KKaanniizzssaa –– VVáárroosshháázzaa 2011. október 27.8

Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden  hónap elsõ szerdáján 16
órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca
23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu

Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóóráját a szokottól eltérõen 2011. november 8-án (kedden) tartja 17 órától
19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi Szakközépiskolában (Nagykanizsa, Hunyadi
u. 18.) 20/388-8259, bcsaba@nagykanizsa.hu

Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros
oldal), Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan
oldala, Kinizsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, Ûrhajós utca
és Lámpagyári utca) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap
I. szerdáján 16 órától a Pálma Vendéglõben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20
óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a
palini új Általános Iskolában.

Cseresnyés Péter polgármester fogadóóráját 2011. november 2-a helyett
2011. november 9-én (szerdán) tartja, Karádi Ferenc alpolgármester
fogadóóráját 2011. november 9-e helyett 2011. november 2-án (szerdán) tartja
a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében. 

LLaakkoossssáággii ffóórruumm
Sajni József önkormányzati képviselõ lakossági fórumot tart 2011. novem-

ber 2-án (szerdán) 18 órakor a Vécsey Iskolában, 2011. november 16-án
(szerdán) 18 órakor Miklósfán a Mindenki Házában. Téma: Az elmúlt egy év
összegzése, általános lakossági problémák értékelése. Meghívottak: Dr. Molnár
József rendõrkapitány, Kámán László, a Vagyongazdálkodási ZRt. vezérigaz-
gatója, Bakonyi Tamás, a Közterület Felügyelet vezetõje, Horváth Balázs, a
Saubermacher-Pannonia Kft. ügyvezetõje, Gáspár András, a VIA Kanizsa Zrt.
vezérigazgatója.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk,, 
llaakkoossssáággii ffóórruumm

Tájékoztatom Nagykanizsa város lakosságát, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában a 2011. évi munkaszüneti
napok körüli munkarend az alábbiak szerint alakul: 2011. október 31. (hétfõ)
pihenõnap, az ügyfélfogadás szünetel. 2011. november 4. (péntek) munkanap
(hétfõi munkarend), ügyfélfogadás: 8-16 óráig. 2011. november 5. (szombat)
munkanap (pénteki munkarend), ügyfélfogadás: 8-12 óráig.

AA hhiivvaattaall nnyyiittvvaattaarrttáássaa aazz üünnnneeppeekk aallaatttt

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata versenytárgyaláson értéke-
síti az alábbi ingatlant:

Nagykanizsa, Ipari Park: 4378/29 hrsz., 1 ha 4833 m2, 54.259.000 Ft + áfa
A versenytárgyalások idõpontja: 2011. november 14. 10.00 óra
Eredménytelen versenytárgyalás esetén minden ezt követõ hétfõi munkana-

pon ugyanebben az idõben. 
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató

Zrt. Garay utca 21. szám alatt lévõ I. emeleti tárgyaló.
További részletekrõl: a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.

Garay utca 21. szám alatt lévõ irodájában vagy telefonon (93/311-241) lehet ér-
deklõdni. A versenytárgyalási kiírás részletesen megtalálható a www.nkvg.hu
honlapon.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss - IIppaarrii ppaarrkkii tteerrüülleett

hi
rd

et
és

MMiinnddeennsszzeenntteekkii tteemmeettõõ nnyyiittvvaa ttaarrttááss

Temetõ nyitva tartás: Október 29-tõl (szombattól) november 2-ig (szerdáig) 7.00
- 22.00. Ügyelet a Temetõgondnokságon: Október 29-én (szombaton) és október
30-án (vasárnap) 9.00 - 16.00, október 31-én (hétfõn) és november 1-én (kedden)
9.00 - 18.00. Gépkocsi behajtás (mozgáskorlátozottakat és idõs korúakat szállító
gépkocsikkal): Október 29-tõl (szombattól) november 1-ig (keddig) 7.00- 12.00

Temetõgondnokság

(Érvényes: megjelenéstõl november 30-ig)
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytár-
gyaláson értékesíti a tulajdonában levõ az alábbi gépkocsit. 

Gépjármû Típusa: HONDA ACCORD 2.4 I. Mûszaki adatok, állapot:
Évjárat: 2008.12.12. Mûszaki vizsga érvényessége: 2012.12.12. Futott km:

89.218 km (2011.10.03-i állapot). Kivitel: 5 ajtós. Állapot: normál. Jelleg: magyar
okmányokkal. Üzemanyag: benzines. Szín: fekete gyöngyház. Sebességváltó
fajtája: manuális (6 fokozatú). Hengerûrtartalom: 2354 cm3. Teljesítmény: 148
kW, 201 LE. Szállítható szem. száma: 5 fõ. Ajtók száma: 5. Klíma fajtája: digitális
kétzónás. Ön/Összsúly: 1.515/1.995 kg. Csomagtartó: 467 liter. Felszereltség:
ABS, APS, ASR, automata klíma, automata sebességváltó, automatikusan sötéte-
dõ belsõ tükör, állítható kormány, bõr belsõ, centrálzár, dönthetõ utasülések, elekt-
romos ablak (elöl-hátul), elektromos tükör, ESP (menetstabilizátor), fedélzeti
komputer, függönylégzsák, fûthetõ tükör, fûthetõ ülés, immobiliser, ISOFIX rend-
szer, ködlámpa, könnyûfém felni, memóriás vezetõülés, oldallégzsák, riasztó, sáv-
tartó rendszer, szervokormány, színezett üveg, tempomat, tolatóradar, utasoldali
légzsák, ülésmagasság állítás, vezetõoldali légzsák, xenon fényszóró. Egyéb infor-
máció: Rendszeresen karbantartott, törzskönyv, vezetett szervízkönyv. Az autó ki-
fogástalan mûszaki állapotban van, márkaszervízben szervizelt.

A versenytárgyalás ideje: 2011. október 24. 9 óra 30 perc. A versenytárgya-
lás eredménytelensége esetén: 2011. október 28.  9 óra 30 perc, 2011. novem-
ber 02.  9 óra 30 perc, 2011. november 07.  9 óra 30 perc. A versenytárgyalás
helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdál-
kodási Irodája (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., 2. em. 6. iroda). Versenytár-
gyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségen kérhetõ. Kikiál-
tási ár: 5.100.000 HUF.

A gépkocsi megtekinthetõ: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám alatti épületénél elõre egyez-
tetett idõpontban. Kapcsolattartó: Cseresnyés Péter polgármester 93/500-702

EEllaaddóó HHoonnddaa AAccccoorrdd 22..44 II..
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2011. október 27.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Erõfor-
rás Minisztériummal együttmûködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõok-
tatási  hallgatók számára a 2011/2012. tanév második és a 2012/2013.
tanév elsõ félévére vonatkozóan

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelke-
zõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a
képzésre vonatkozó keretidõn belül, teljes idejû (nappali tagozatos) alapfoko-
zatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, egységes, osztatlan képzés-
ben vagy felsõfokú szakképzésben képzési keretidõn belül folytatják tanulmá-
nyaikat. Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmá-
nyi félév (2011/2012. tanév második, illetve a 2012/2013. tanév elsõ féléve).

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2012. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogvi-

szonya a 2011/2012. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírás-
nak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a
pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

A pályázat kötelezõ mellékletei:
A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi net-

tó jövedelmérõl, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj-
minimum 150%-át, jelenleg 42.750 Ft-ot.

A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: Jövedelem-iga-
zolás (APEH adónyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkálta-
tói keresetigazolás;), rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli se-
gély folyósításáról szóló határozat; elvált szülõk esetén jogerõs bírósági íté-
let; fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány
másolata; eltartott testvérek iskolalátogatási igazolása; családi pótlék össze-
gérõl igazolás; hatósági igazolás az egy háztartásban élõ személyekrõl.

A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel
együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibás-
nak minõsül.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrla-
pon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. (Polgármesteri
Hivatal Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.- Mûvelõdési és Sportosztály)

A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.
A teljes pályázati kiírás a  www.nagykanizsa.hu honlapon a felhívásoknál.

BBuurrssaa HHuunnggaarriiccaa ““AA””

Tájékoztatjuk a közlekedõket, hogy a Mindenszentek és Halottak
Napja idõszakában megnövekvõ temetõlátogatói forgalom miatt a Tri-
pammer utcában, valamint a MAORT telep utcáiban a korábbi évek
gyakorlatának megfelelõen egyirányúsításokat és megállási tilalmakat
rendelünk el. A forgalmi rend változás október 28-án (péntek) 9.00
órától november 2-án (szerda) reggelig lesz érvényben. 

Kérjük, hogy a Tripammer utcai temetõt lehetõség szerint gyalo-
gosan közelítsék meg, illetve gépkocsijukat a temetõtõl távolabbi
utcákban helyezzék el. 

Október 29-tõl november 2-ig a központi temetõ 7.00 - 22.00 óráig
tart nyitva. Mozgáskorlátozottakat és idõs korúakat szállító gépkocsik
a temetõben 7.00 - 12.00 óráig közlekedhetnek. A Temetõgondnoksá-
gon október 29-én és október 30-án 9.00 - 16.00 óráig, október 31-én
és november 1-én 9.00 - 18.00 óráig tartó ügyeleti idõben a sírhely
megváltások ügyében munkatársaink rendelkezésre állnak. 

MMiinnddeennsszzeenntteekkii ffoorrggaallmmii rreenndd vváállttoozzááss

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Erõfor-
rás Minisztériummal együttmûködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõok-
tatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendel-
kezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középisko-
lások; b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intéz-
ménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2012/2013. tanév-
tõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali ta-
gozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzés-
ben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben kí-
vánnak részt venni. 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2012-ben
elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2012/2013. tanévben ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíj idõtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmá-
nyi félév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2012/2013. tanév elsõ féléve, ke-
resztféléves képzés esetén a 2012/2013. tanév második féléve.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jog-
viszonya a 2011/2012. tanév elsõ félévében illetve keresztféléves képzés
esetén a 2011/2012. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírás-
nak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg
a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszí-
ti.

A pályázat kötelezõ mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi

nettó jövedelmérõl.
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi

nettó jövedelmérõl, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyug-
díjminimum 150%-át, jelenleg 42.750 Ft-ot.

2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: jövedelem
igazolás (APEH adó nyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; mun-
káltatói keresetigazolás;), rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanél-
küli segély folyósításáról szóló határozat;  elvált szülõk esetén jogerõs bí-
rósági ítélet; fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bi-
zonyítvány másolata; eltartott testvérek iskolalátogatási igazolása; családi
pótlék összegérõl igazolás; hatósági igazolás az egy háztartásban élõ sze-
mélyekrõl.

A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együttesen
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrla-
pon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. 

(Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.  -  Mûvelõdési és
Sportosztály)

A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.
A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon a felhívásoknál.

BBuurrssaa HHuunnggaarriiccaa ““BB””
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Október 29. 19 óra
A KIRÁLYNÕ - királydráma. A Harmónia
Társulat elõadása. Szereplõk: Farkas Dóra,
Hajmási Dóra, Horváth Roland, Fási Barna-
bás, Kurta Lilla, Szabó Aliz, Babati Nikolett,
Csákvári Tímea, Varga Patrik, Nikolics Zsan-
na, Antal Alexandra. Rendezte: Kurta Lilla.
Belépõdíj: diák 800 Ft, felnõtt 1 000 Ft
November 4-6.
CSALÁDI HÉTVÉGE
November 4. 9.30 óra - HSMK
SZÜNIDEI JÁTSZÓHÁZ - Közremûköd-
nek a Pipitér Óvoda kisgyermekei. Õszi dí-
szek készítése
November 5. 9 óra - Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Ház INTERNETRE! - számí-
tógépes foglalkozás
November 5. 15 óra - HSMK
SZÍNJÁTSZÓ KÖR
Vezeti: Tóth Géza színmûvész
November 5. 15 óra - Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Ház
KÉZMÛVES KLUB - Fafaragás alapok
November 5. 17 óra - HSMK
Ünnepeljünk együtt!
35 ÉV A KULTÚRA SZOLGÁLATÁBAN
- Kiállítás a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ archívumából
18 óra SZERELMI ÁLMOK - Tokody Ilo-
na ária- és dalestje. Ajándék koncert a 35 éves
Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ közönsé-
gének. Mûsoron: Verdi, Liszt, Bartók és Ko-
dály mûvei. Közremûködik: Muskát András
operaénekes és Szennai Kálmán (zongora)
November 6. 8-15 óra - HSMK
NEMZETKÖZI NUMIZMATIKAI 
ÉS FILATELIAI TALÁLKOZÓ
A Magyar Éremgyûjtõk Egyesületének
Nagykanizsai Csoportja szervezésében
Program:
10 óra Állatok pénzeken, érmeken és bélye-
geken - kiállítás. Megnyitja: Dr. Horáth
László, hatósági állatorvos
Kiállításunkat az állatvédelemnek ajánljuk
8-15 óra Ingyenes árbecslés és szaktanács-
adás. A rendezvény védnöke: Cseresnyés
Péter országgyûlési képviselõ, Nagykanizsa
Megyei Jogú Város polgármestere
November 6. 14 óra - HSMK
HAGYOMÁNYÕRZÕ NÉPI JÁTSZÓ-
HÁZ - kukorica hegedû, termésbábok, csu-
héállatok készítése. A Bajcsai Kulturális
Egyesület közremûködésével
November 6. 16.30 óra - HSMK
"AZ ARANYSZÕRÛ BÁRÁNY" - zenés

mesejáték. A Magyar Népmese Színház
(Budapest) elõadása. Belépõdíj: 300 Ft

November 4. 19 óra
LOUD   BLACK KONCERT
A belépés díjtalan
November 7. 17 óra
"EMK AZ ISKOLÁBAN" - Rambala Éva
elõadása pedagógusoknak és szülõknek az
erõszakmentes kommunikációról

"ALKONYI ELÉGIA"- Z. Soós István kiállítása. 

XV. EURÓPAI ERDÕK HETE - A Zalaerdõ
Zrt. munkatársai természetfotóinak kiállítása. 
ÚJRATERVEZÉS - Kotnyek István festõ-
mûvész kiállítása
VIZUÁLIS KÖRNYEZETSZENNYE-
ZÉS - A Magyar Plakát Társaság kiállítása

Október 29. 18 óra
"DUNÁNTÚL KINCSEI" - Kinizsi Tánc-
együttes, utána táncház. Belépõdíj: 1 000 Ft

Október 1-tõl változtattak a
gyógyszerek térítési díjain, 535
gyógyszernek csökkentették az
árát, és 1689 készítménynek meg-
emelték. Ezekrõl a változásokról
és az alternatívákról kérdeztük
Dr. Varga Imrét, a Salvia Gyógy-
szertár vezetõjét.

– Elöljáróban el kell mondanom,
hogy a támogatott gyógyszerek árát
nem a gyógyszertárban határozzák
meg, mint ahogy azt már sokan kér-
dezték, hanem központilag történik
és így országosan egységes. A nem
támogatott gyógyszerek és egyéb
termékek ára a patikákban kerül ki-
alakításra. Az októberi változtatá-
sok célja, a kormányzat szándéka

szerint az, hogy az egészségpénztá-
ri kiadások csökkenjenek, és gazda-
ságosabb terápiát alkalmazzanak az
orvosok. Ennek megfelelõen 535
gyógyszer kevesebbe kerül és 1689
készítmény pedig többe. További
több száz szernek is csökkent az
ára, de mivel a magas támogatás
miatt eddig is csak 300 forintos do-
boz díjat fizettek érte, ez nem érzé-
kelhetõ a patikába betérõ beteg szá-
mára. A térítési díjak növelése
azoknál a gyógyszereknél történt,
amelyek az orvosi vagy egészség-
pénztári megítélés szerint nem a
leggazdaságosabb megoldás az
adott betegségre, és a gyártója nem
járult hozzá az árcsökkentéshez. A
csökkentés pedig arra ösztönzi az

embereket, hogy a gazdaságosabb
terápiát válasszák, amivel õk is, és
az egészségügyi kormányzat is
megtakarít. A választást segítik az
orvosok és a gyógyszerészek szá-
mára központilag kialakított számí-
tógépes programok.

– Aki már megszokott egy szá-
mára hatásos és mellékhatásoktól
mentes készítményt, a továbbiak-
ban is meg fogja kapni?

– Természetesen, de az eredeti
gyártmányokért és a drágább ár-
fekvésû szerekért több térítési díjat
kell fizetniük. Ha megnézzük a ké-
szítmények árait, akkor jól látható,
hogy a változtatások célja az úgy-
nevezett generikus készítmények
elõtérbe helyezése az originális
szerekkel szemben. 

– Milyen változások érintik a
közgyógyellátottakat?

– Továbbra is sok, mintegy 4500
gyógyszer írható fel számukra, bár
néhány szer lekerült a listáról.
Minden hatóanyagból lehet köz-
gyógy terhére gyógyszert rendelni,
de csak a legolcsóbbat. Továbbá,
újra bevezetésre került a köz-
gyógylista.

– Végül milyen tanácsot adna a
beteg embereknek?

– A Magyarországon elérhetõ
gyógyszerválaszték meghaladja a
10 ezret, így továbbra is minden
beteg megfelelõ és gazdaságos te-
rápiában részesíthetõ, de ez na-
gyobb odafigyelést és több munkát
jelent az orvos és a gyógyszerész
számára. 

AA ggyyóóggyysszzeerráárr-vváállttoozzáássrróóll
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Közeleg Mindenszentek és
Halottak Napja, amikor a teme-
tõkben felkeressük elhunyt sze-
retteink nyughelyét. Sírjaikat a
kegyelet koszorúival, virágaival
díszítjük, meggyújtjuk az emlé-
kezés gyertyáit. Sajnos, a teme-
tõket nem mindenki azért láto-
gatja, hogy szerettei sírjára ko-
szorút tegyen. 

Szomorúan tapasztaltuk, hogy
ebben az idõszakban közvetle-
nül a temetõk környékén gyak-
rabban fordul elõ gépko-
csifeltörés, kerékpárlopás, a sí-
rokról virág, koszorú, kegytárgy
eltulajdonítása, valamint a la-
kástulajdonos távollétét kihasz-
náló betörés, besurranás. A Zala
Megyei Rendõr-fõkapitányság
és helyi szervei a szolgálat szer-
vezése során az idén is megkü-
lönböztetett figyelmet fordíta-

nak a kegyelet napjaira. Az ál-
dozattá válás megelõzése érde-
kében kérjük az Önök fokozott
odafigyelését is annak érdeké-
ben, hogy a megemlékezést ne
árnyékolhassa be semmilyen
jogsértés!

• Mielõtt felkeresik szeretteik
sírját, gyõzõdjenek meg arról,
hogy jármûvüket biztosan lezár-
ták-e!

• Amíg kegyeletüket leróják, ne
hagyják értékeiket (táska, mobil-
telefon, GPS-készülék, pénztárca,
bankkártya, kulcsok, kabátok,
stb.) autójukban! Még üres táskát
se hagyjanak az utastérben! Az el-
követõkre jellemzõ, hogy a legki-
sebb értékek miatt is képesek be-
törni az ablakot, vagy feltörni a
zárat. A megszerzett kulcsok, ira-
tok, valamint az azokban lévõ in-
formációk újabb visszaélésre
(cím alapján lakásbetörés) csábít-

hatnak. Az autó nem értékmegõr-
zõ!

• Soha ne hagyják õrizetlenül
táskájukat, miközben a sírt rende-
zik, még ha csak épp vízért, vagy
a hulladékkonténerhez mennek
is!

• Okmányaikat, értékeiket min-
dig kabátjuk, vagy táskájuk belsõ
zsebeiben (ahol érzik is azokat),
lehetõleg több helyre elosztva
tartsák!

• Fokozottan figyeljenek érté-
keikre, ha tömegközlekedési jár-
mûvel utaznak, vagy ha tömegben
tartózkodnak!

• Kérjük, amennyiben temetõi
lopást, viráglopást, autófeltörést,
vagy egyéb jogsértést tapasztal-
nak, kísérjék figyelemmel a gya-
nús személyek, gépkocsik mozgá-
sát és jelezzék a Rendõrségnek
(éjjel-nappal díjmentesen hívható
telefonszám: 107)!

Bûnmegelõzési ttanácsok aa kközelgõ üünnepek iidejére
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2011. október 27.

Horoszkóp

Egy kis otthoni számtanórával meglepõ
pénzügyi ötleteket találnak ki családjá-
val. Vegye számításba a külföldön dolgo-
zó ismerõseinek véleményét is a biztos
anyagi siker érdekében.

Anyagi helyzetében kedvezõ változást hoz-
hat egy külföldi esemény, és tervei megvaló-
sításának nem lesz semmiféle akadálya. Ér-
zelmi életére fektessen több hangsúlyt, ne a
karrierje legyen az elsõdleges szempont.

Bármibe fog a hétvégén, mindent eredmé-
nyesen fejez be. A siker még több önbizal-
mat, újabb lendületet ad ötletei megvalósítá-
sához. A bolygók hatására rögtönzésre is ké-
pes lesz, melyek anyagi hatása sem marad el.

Hogyha el akarja kerülni az érzelmi válsá-
got, családi problémáit beszéljék meg közö-
sen minél elõbb. Tegyenek egy kiadós gya-
logtúrát a közeli erdõben, és gondolatban
fussák át a terveiket, elképzeléseiket.

A gazdasági válság ellenére úgy tûnik, a
befektetései megtérülnek. Érdemes lesz
kockáztatni, és több idõt, energiát fektet-
ni a munkájába. Mostantól több idõt
szentelhet a pihenésre is.

Jelentõs, pozitív változásra számíthat
karrierjében. Kitartó munkálkodását még
a csillagok is segítik. Ha késztetést érez a
költekezésre, tegye meg nyugodtan, mert
nem akadályozza meg senki sem.

Pozitív változásokra számíthat a hivatá-
sában. Sikerrel fejez be egy anyagi gya-
rapodással járó munkát. Vidám hangula-
ta mindenkire jó hatással lesz a környe-
zetében.

Ha problémák adódnak a munkahelyén,
ne vegyen görcsösen mindent a szívére.
Tegye a dolgát türelemmel, mert hama-
rosan eljön az az idõ, amikor az ön el-
képzeléseit is figyelembe veszik. 

Örömteli napokra számíthat. Olyan esemé-
nyek történnek a környezetében, amelyek
elégedettséggel töltik majd el. Járjon többet
társaságba, mert a csillagok váratlan talál-
kozást ígérnek a szerelem terén.

Lazán kezdõdik a hétvégéje, de a tenni-
valói hamarosan a kedvét szegik. A koz-
mikus energiák hatására visszatér az élet-
kedve, és elmúlik a nyugtalansága.
Hagyja, hogy érzelmei irányítsák.

Sikerei kapcsán felfigyelnek személyisé-
gére a környezetében. Vonzó tulajdonsága-
ival önkéntelenül is háttérbe szorítja ve-
télytársait. Lehetõleg koncentráljon a napi
feladataira, és ne siessen el semmit.

Szorosabbá válhat a párkapcsolata, ha
minél elõbb közös célt találnak maguk-
nak. Váratlan történésekre is számíthat,
ezek szerencsére nem okoznak nyugta-
lanságot a magánéletében. 

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

Túraajánlat
2011. 11.06. vasárnap 
Liszói hegy
Indulás: 10.10 óra Autóbusz
állomás. Érkezés: 17.10 óra
Autóbusz állomás. Gyalogtúra:
Liszói-hegy - Mórichelyi hegy -
Miklósfa
Táv: 13 km
Részvételi díj: VOLÁN tarifa
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VVEEGGYYEESS
Nagyteljesítményû, hordozha-

tó, vadonat új háztartási gõztisztí-
tó (Modell: SC-238HO), ugyanitt
alig hordott 42-es méretû bõr ba-
kancs. Érd.: 0693/315-559 (este)
(7435K)

Almaértékesítés termelõtõl,
Nagykanizsa, Kisfaludy út 2/c.
alatt. Tel.: 0693/312-479 vagy
0620/570-7717 (7447K)

Készpénzért vásárolok köny-
vet, festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tár-
gyakat és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7362K)

Fa nyílászárók, zsalugáterek:
www.ablakolcson.hu. Tel.:
0630/214-4150 (7411K)

Idõsek gondozását, ápolását
vállalom Nagykanizsán és
környékén heti több alkalommal,

megegyezés szerint. (Gyakorlattal
rendelkezem.) Tel.: 0630/340-
5477 (7451K)

Nagykanizsa gyûjtõ vásárolna
porcelánt, festményt, könyvet,
egyéb régi tárgyakat. Tel.:
0630/332-8422 (7452K)

Kidobásra szánt TV-jét,
mikróját, mosógépét, gáztûzhe-
lyét, stb. elszállítom. Tel.:
0620/510-2723 (7453K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt//AApprróó 2011. október 27.14

November 3. Csütörtök
10:00-13:00 óra: 
Kanizsai Dorottya Kórház
15:00-16:30 óra: Tótszentmárton,
Faluház (Felszabadulás u. 5.)
November 4. Péntek
10:00-12:30 óra: Hahót,
Mûvelõdési Ház (Deák F. u. 5.)
14:00-16:30 óra: Zalaszentbalázs,
Kultúrház (Kossuth u. 92.)

VVéérraaddááss

Sajnos, beigazolódtak az elõzetes
feltételezések Mihovics Szabinának,
a Nagykanizsai TE 1866 cselgánc-
sozójának sérülésével kapcsolatban,
vagyis a magyar bajnok judokának
hosszabb ideig le kell mondania a
tatamira lépésrõl. Történt mindez a
dél-afrikai junior világbajnokság
rajtja elõtt bõ két héttel a tatai, vb-
re felkészítõ edzõtáborban...

– A pénteki MR-vizsgálat bi-
zony kimutatta, hogy térdemben
az elülsõ keresztszalag teljesen el-
szakadt, és a hátsó is komolyabban
sérült – „diagnosztizált” a cselgán-
csozó. – S hogy ne legyen mindez
elég, egy kisebb törés is bekövet-
kezett a térdizület körül, a mûtét
pedig elkerülhetetlen.

Hogy miként történt a sérülés, né-
hány szóban arról is értesülhettünk.

– Az edzõtáborban oldalról tér-
deltek bele a térdembe, s ez történt
olyan szerencsétlenül, aminek a
súlyos sérülés lett a következmé-
nye. Nagyon úgy tûnik, hogy 6 hó-
napig a versenyzérõl le kell mond-

jak, de utána azért remélem, lesz-
nek még szép eredményeim.

***
A sors ezúttal emberére akadt
Szokták mondani, a mindent el-

rendezõ hol elvesz, hol visszaad, s a
nagy egészet tekintve valahol ki-
egyenlíti egymást a két faktor. Most

azonban nagyon elvetette a sulykot
azzal a sors, hogy egy kiváló, a
cselgáncs fortélyait nagykanizsai
színekben elsajátító versenyzõtõl
egy világbajnoki részvétel esélyeit
vette el. Ezúttal... Ugyanis van szá-
mára egy rossz hírünk: Szabina
nem hiába edzõdött a küzdõsportok

világában, a friss fõiskolás szavai
ritka pozitív gondolkodásról árul-
kodnak, és ne lepõdjünk meg azon,
ha jövõ ilyenkor már ismét sikerei-
rõl írhatunk. S a cselgáncsos maj-
dani sikeres gáncsvetése elõl bizony
a sors sem menekülhet...

Polgár László

TTéérrddsszzaallaagg-sszzaakkaaddááss –– ttööbbbb hhóónnaappooss kkiihhaaggyyááss

A Nagykanizsai Torna Egylet
1866 utánpótláskorú dzsúdósai
két helyszínen is indultak ran-
gos versenyeken. Baján a 2011.
évi serdülõ B-korcsoportos (
1998-ban születettek) magyar
bajnokságot rendezték, míg
Zágrábban a Zagreb Open küz-
delmein indultak a kanizsai
klub judokái. 

Baján az NTE-t Huszár Máté
képviselte, aki Diák A korcsopor-
tos (1999) lévén még szeptember-
ben szerzett magyar bajnoki har-
madik helyezést. Máté a 36 kg-

osok mezõnyében nyolc másik
társával indult, s három ipponos
(leszorításos) gyõzelmével meg-
szerezte a bajnoki címet.

Zágrábba is utazott a Zagreb
Open-re jó néhány kanizsai, s a
horvát fõvárosban hét ország fia-
taljai versengtek. Az NTE csel-
gáncsozói közül a Lukács-lányok
hoztak helyezéseket a roppant
erõs mezõnyt felvonultató meg-
méretésrõl. 

Lukács Ditta az U 13-as kor-
osztály 32 kg-os mezõnyében 4
ellenfelével szemben körmérkõ-
zéses rendszerben 4 ipponos mér-

kõzést hozott, megnyerve így a
versenyt.

Lukács Zoé az U 15-ösök 44
kg-jában bronzérmet szerzett.

Mester Józsefné edzõ: „Máté
teljesítményéhez gratulálunk,
végig egyenletes teljesítményt
nyújtott, viszont a horvátoknál
várakozáson alul szerepeltek a fi-
úk, de még a lányoknál is – Ditta
kivételével – sok-sok hiba, elsza-
lasztott lehetõség adódott. Ugyan
kimondott tétje nem volt a zágrá-
bi versenynek, de ott többet vár-
tunk tanítványainktól."

P.L.

HHuusszzáárr MMááttéé kkoorrccssooppoorrttooss mmaaggyyaarr bbaajjnnookk

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS
egy alkalommal, 15 szóig 600 Ft 

(folyamatos megjelentetés esetén, a másodiktól 300 Ft). 
VÁLLALKOZÓI APRÓHIRDETÉS

egy alkalommal, 15 szóig 1200 Ft 
(folyamatos megjelentetés esetén a másodiktól 600 Ft).

Ön iis sszeretné ttudni,
hogyan úújul mmeg aa bbelváros?

Sokáig úgy tûnhetett, hogy városunk megújulása csak terveken,
papírokon és látványterveken létezik, de immár több mint egy éve
valóban elkezdõdött Nagykanizsa belvárosának megújítása. A város-
rehabilitációs program elsõ ütemében elindult fejlesztések (Erzsébet
tér megújítása, Magyar u. – Petõfi u. összekötése, Zrínyi M. u. – Tele-
ki u. összekötése, Huszti téri körforgalom) a következõ ütemben a Fõ
utca, az Eötvös tér és a Deák tér megújításával folytatódnának.

Lakossági fórumra várjuk Önt, annak érdekében, hogy városunk
megújításának következõ ütemében a városban élõk, az érintett
területeken lakók, dolgozók személyesen elmondhassák
véleményüket és a kérdéseikre, észrevételeikre választ kapjanak.

Ön is szeretné tudni és látni, hogyan fejlõdik Nagykanizsa,
hogyan újul meg a belváros szerkezete és miért remélünk ettõl vál-
tozást? Kíváncsi arra, hogy mi fog történni a fejlesztés második
ütemében?

Ha igen, akkor JÖJJÖN EL ÖN IS 2011. NOVEMBER 10-ÉN
(CSÜTÖRTÖK) 17:30 ÓRAKOR KEZDÕDÕ TÁJÉKOZTATÓ
RENDEZVÉNYÜNKRE, melynek helyszíne a Medgyaszay Ház
(8800 Nagykanizsa Sugár út 5.)

A rendezvényen a városrehabilitációs program második ütemérõl a
tervezõk, valamint a fejlesztést koordináló szervezet vezetõje ad
tájékoztatást! A fejlesztési elképzelések tervei 17-órától
megtekinthetõek a rendezvény helyszínén.

TEKINTSE MEG ÖN IS a városrehabilitációs program II.
ütemének terveit, fejlesztési elképzeléseit az Ady utca – Fõ utca
sarkán lévõ üzlet kirakatában, vagy a http://fejlesztes.nagykanizsa.hu/
oldal hírek menüpontjában.
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Sárvár FC (11.) – Nagykani-
zsai TE 1866-Horváth Méh (5.)
0-1 (0-1)

NB III Bakony csoport labdarú-
gó mérkõzés, 10. forduló. Sárvár,
150 nézõ. V.: Ábrahám (Németh
L., Horváth J.). G.: Béli M. (9.).
NTE: Freischmid - Boros, Rák-
hely, Cserfõ L., Szép D. - Ujvári,
Rácz Sz., Nagy T., Béli M. (Ru-
bens, 88.) - Cs. Horváth G., Szõke
Á. (Luiz Fernando, 77.).Vezetõ-
edzõ: Koller Zoltán.

A kanizsaiak a vezetés gyors
megszerzése után védekezésben
mozgósítottak nagy erõket a há-
rom pont megszerzéséért, ami vé-
gül sikerült is. Ezzel Koller Zoltán
játékospályafutásának egykori
helyszínén trénerként gyõzelem-
mel tette le névjegyét.

Koller Zoltán: „Megérdemelt
gyõzelmet arattunk a lendülete-
sebb és szervezetten futballozó ha-
zai csapat ellen.”

Kiskanizsai Sáskák SE (16.) –
Mûszer Automatika FC Napred
Tótszentmárton (12.) 2-1 (1-0)

Zala megyei I. osztályú labdarú-

gó bajnokság, 10. forduló.
Nagykanizsa-Kiskanizsa, 200 nézõ.
Vezette: Vizi (Stárics, Deák). G.:
Gyulai Cs. (15.), Kálcsics F. (50.);
Kõrösi M. (63.). Kiskanizsa: Ko-
vács Zs. - Kálovics Á., Szántó, Hor-
váth G., Csordás, Gyulai Cs., Far-
kas M. (Visnovics I., 65.), Rajnai
(Cserfõ H., 78.), Németh R. (Ganz-
er, 82.), Kálcsics F. (Simon Á., 62.),
Szelei. Edzõ: Ifjovics Ferenc.

Két, a megyei I. osztály alsóhá-
zához tartozó együttes csapott ösz-
sze Kiskanizsán, s gyakorlatilag a
kezdõ pillanatoktól mezõnyfölényt
harcolt ki a roppant fiatal átlagélet-
korral bíró vendégcsapat. A 14.
percben aztán mégis a hazaiak sze-
reztek vezetést, Szelei László ki-
ugratása után Gyulai Csaba helye-
zett a hálóba (1-0). A szentmárto-
niak majdhogynem teljesen letá-
boroztak a Sáskák térfelén, de a
vendéglátók védelmét feltörniük
nem sikerült.

Fordulás után pedig ismét bekö-
szönt a Kiskanizsa, akkor is Szelei
teremtett helyzetet, a labdát pedig
Kálcsics Ferenc továbbította a háló-

ba (2-0). Onnantól aztán a háló majd
feltörte a hazaiak hátát, s Kõrösi
Miklós 63. percben szerzett szépító
gólja (2-1) után még ráadásul renge-
teg idõ is volt hátra. A Napred azon-
ban hiába próbálkozott, a
Kiskanizsa végül megszerezte má-
sodik gyõzelmét a bajnokságban.

További kanizsai érdekeltségû
megyei eredmények:

Megyei I. osztály: Miklósfa SE
(13.) – Szepetnek SE (14.) 1-0.
Miklósfai g.: Orbán.

Megyei II. osztály, Déli csoport:
Nagykanizsa-Bagola VSE (5.) –
Primagép Zalaszentmihály (7.)
4-2. Bagolai g.: Kalamász, Lovkó,
Kovács K., Kapus.

Megyei III. osztály, Déli I.: Pa-
lin FC (3.) – Sand SE (5.) 2-0.
Palini g.: Kiss M., Mózes. Déli II.:
Bajcsa SE (9.) – Zalavári SK (3.)
1-6. Bajcsai g.: Székelyhidi.

Nõi NB II: Nagykanizsai TE
1866-Horváth Méh (8.) – Gizella
Veszprém SE (7.) 2-1. Kanizsai
g.: Szekeres K., Hozlár.

P.L.

Egyed Zsanett (képünkön edzõjé-
vel, Szatmári Zsolttal), a Kanizsa
Birkózó SE sportolója legutóbb Ka-
locsán indult az ifjúsági magyar baj-
nokságon, ahol a lányok ob-ját
együtt rendezték a fiúkéval. 

Alányoknál kevés induló volt ezút-
tal, de a világversenyeken szerepeltek
közül mindenki szõnyegre lépett az
országos bajnokságon. Egyed Zsa-
nettnak 46 kg-os súlycsoportjában két
gyõztes meccsre volt szüksége a baj-
noki címhez, de ahogy esetében, úgy
más súlycsoportokban is meglepeté-
sek nélkül zajlott le a verseny.

Amúgy december 3-5. között a
nõi ifjúsági válogatott keret
(amelynél másodedzõ a nagykani-
zsai Szatmári Zsolt) Lengyelor-
szágba utazik egy nemzetközi tor-
nára, s a válogatott tagja Egyed
Zsanett is.

P.L.

A hazai A.J.K.A. Shotokan
Karate-Do Szövetség a WUKF Vi-
lágszövetség támogatásával ren-
dezhette meg a II. korcsoportos
Európa-bajnokságot Gyõrben. 

A Sensei Sáfár Shotokan
Karate-Do Sportegyesület kiváló
karatékája, Oláh Tamás (képünkön
balról) a 13-14 éves korcsoport
küzdelem (kumite) versenyszámá-
ban nyolcvan induló közül bronz-
érmet szerzett, illetve a zalakomári
egyesület tagja, Losonczi Lilla a 9-
10 évesek korosztályában szintén
küzdelemben ugyancsak a harma-
dik helyet tudhatta magáénak.

KKiikküüzzddööttttee aa ggyyõõzzeellmmeett aazz NNTTEE SSzzaabbaaddffooggáássúú 
iiffjjúússáággii bbaajjnnookk
EEggyyeedd ZZssaanneetttt

A Nagykanizsai TE 1866 vívói
Budapesten a kadet kard válogatón
versenyeztek. A 16-17 éves korúak
versenyén tíz kanizsai indult: Far-
kas Miklós, Dobó István, Bagarus
András, Erdõs Péter, Osvald Anna,
Varga Frida, Áfra Eszter, Vernyel
Sára, Kungli Borbála és Persics
Anna.

A fiúknál a csoportküzdelmek
után Farkas, Dobó és Bagarus ke-

rült fel a 32-es táblára. A 16-ba ju-
tásért Farkas és Dobó nyert. A 8-as
döntõbe már csak Farkas Miklós
jutott be. Farkas a döntõben elsõ
asszóját elvesztette a BVSC-s Tóth
ellen, s ezzel a 8. helyen végzett.
(A versenyzõ összesítésben az ötö-
dik helyen áll.)

A lányoknál a csoportküzdel-
mek után Osvald, Vernyel és Var-
ga került fel a 32-es táblára. A 16-

ba jutás egyedül Osvaldnak sike-
rült, de a nyolcba már õ sem jutott
be. 

Az NTE 1866 utánpótlás vívói a
továbbiakban a Gerevich-Kovács-
Kárpáti Reménység Kard Körver-
senyre készülnek, melynek máso-
dik állomása Nagykanizsán lesz –
2011. november 26-27-én.

P.L.

FFaarrkkaass MMiikkllóóss aazz eellssõõ nnyyoollccbbaann

A Kanizsai Vadmacskák NB
Amatõr ligás kosárlabda együttese
az újonc Tatai SE csapatát fogadta.

Kanizsai Vadmacskák SE (1.) –
Tatai SE (8.) 111- 49 (28-9, 23-12,
34-18, 26-10). Amatõr NB Nyugati
csoport nõi kosárlabda-mérkõzés,
találkozó a 2. fordulóból. Nagyka-
nizsa, 100 nézõ. Kanizsa: Fekete
Cs. (16), Fuisz V. (37), Olasz A.
(6), Jurkó (14), Jagarics (10). Cse-
re: Hegyi (9/3), Oros (4/3), Kiss V.
(15), Rajkai, Nagy D., Kovács K.
Edzõ: Gábor Erzsébet.

A mérkõzén folyamán végig ér-
vényesült a hazaiak nagyobb fizi-
kai, egyben erõfölénye valamint
technikai képzettsége.

AAzz úújjoonncc iiss bbeehhóóddoolltt
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Hagyományõrzõ programokat
követõen megnyitották az elmúlt
hónapokban önkéntes munkával
kialakított Fáma Házat Le-
tenyén, melyben megtalálható
Keszei Sándorné, a Népmûvészet
Mestere hagyatékának egy része,
a helyi népi ételeket bemutató
konyha és népi mezõgazdasági
eszközök kiállítása. A létesítmény
közösségi programoknak ad
majd helyet, és szemlélteti, ho-
gyan éltek, mit viseltek a múltban
a letenyeiek. 

Az esõs, hideg nap ellenére ren-
geteg ember érkezett a ház meg-
nyitójára, ahol helyi népi ételekkel
kedveskedtek a vendégeknek. A
tradíciók bemutatására szánt épü-
let ötlete, már 2005-ben megfogal-
mazódott, de realizálására csak a
nyertes pályázat, és a Bagladi
Ferencné által felajánlott Ságvári
út 21. szám alatt levõ ingatlan bir-
tokában nyílt lehetõsége az egye-
sületnek. A projektet a Letenyéért
Közéleti Egyesület vezetõje
Ráczné Lánczok Zsuzsanna ismer-

tette. Az egyesület a Leader pályá-
zatnak köszönhetõen 3,6 millió fo-
rintot kapott az épület kialakításá-
ra, melyben megtekinthetõ a helyi
népi ételeket bemutató konyha, va-
lamint egy szoba a 60-as évekbeli
berendezéssel és minden olyan
kellékkel, amely a legtöbb letenyei
családnál fellelhetõ volt. Továbbá
megtalálható a legnagyobb büsz-
keségükként emlegetett Keszei
Sándorné emlékszobája. A fõépü-
leten kívül felújították a pajtát, és
kemencét építettek, az iparosok
emlékére kialakítottak egy iparos-
mûhelyt.

A nemzetiszín szalagot a ház tu-
lajdonosa és Pintér László ország-
gyûlési képviselõ vágták át. A kép-
viselõ elmondta, nagy jelentõséggel
bír az, amit a civil szervezet létre-
hozott, ugyanis tevékenységükkel
tisztelegnek a paraszti õsök elõtt, és
a gyerekeknek is lehetõséget bizto-
sítanak, hogy megismerhessék a
múltat, a gyökereket, mely nagyon
fontos, ugyanis addig él egy nem-
zet, amíg van hagyománya.

V.M.

MMeeggnnyyiittoottttáákk aa lleetteennyyeeii FFáámmaa HHáázzaatt

A Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatósága bemutatta a
Burgenlandi és nyugat-dunán-
túli természetvédelmi területek
hálózata címû projekt eddigi
eredményeit, valamint az Össze-
köt a természet – Nyugat-Pan-
nónia nemzeti parkjai és natúr-
parkjai címû fotóalbumát a Vá-
rosi Könyvtárban, Letenyén. 

Dr. Kopek Annamária, turisztikai
és oktatási osztályvezetõ mutatta be
a 2007-2013-ig tartó projektet,
mely lehetõséget biztosít arra, hogy
fejlesztéseket vigyenek véghez. A
program célja, hogy a nyugat-du-
nántúli és a burgenlandi védett terü-
letek sokszínûségét, értékeit és tu-
risztikai kínálatát megjelenítsék, tu-
dósítsák. Összekapcsolja a Pannon
tájat, feltárja azokat a lehetõsége-
ket, amelyek még rejlenek benne. 

Elmondta, a program már meg-
valósított tevékenységei közé tar-
tozik a fotóalbum, amely a projekt
által érintett nyugat-dunántúli és
Burgenland régió 16 különbözõ
védett területét mutatja be, színes
fotók segítségével, ezen kívül tér-
képvázlat, grafika, féloldalnyi
szöveges összefoglaló ismerteti az
adott tájegységet német és magyar
nyelven. A program keretében
több helyen hoztak létre tanösvé-
nyeket, bemutató helyeket és láto-
gató központokat. 

A folyamatban levõ tevékenysé-
gek közé tartozik a Mura-mentén
vízitúra fogadóbázis kialakítása a
jövõ évben. Tervezik a térség ter-
mészeti értékeit népszerûsítõ
promóciós anyagok létrehozását, a
második akkreditált természetvé-
delmi képzés megvalósítását, a
nemzeti szakmai találkozó meg-
szervezését és további ismeretter-
jesztõ elõadások tartását. 

V.M.

AA 
tteerrmméésszzeett

vvééddeellmméébbeenn

Ide ttartozunk
2011. október 1-én, 10 év után is-

mét elkezdõdött a népszámlálás,
amely által pontos kép alakulhat ki az
ország oktatási, foglalkoztatási, és
szociális helyzetérõl, valamint nemze-
tiségi összetételérõl. 

A Szolidaritás Egyesület, a Nyílt
Társadalom Intézet, valamint számos
hozzájuk csatlakozó aktivista a nép-
számlálás nyomán útjára indította az
„Ide tartozunk” kampányt. Ez a kam-
pány a nemzetiségi válaszadások fon-
tosságára hívja fel a figyelmet. 

Nagy József György, a roma kam-
pány Zala megyei koordinátora sajtó-
közleményében kihangsúlyozta, hogy
mindent megtesznek azért, hogy minél
több cigány ember vállalja nemzetisé-
gi hovatartozását.

„A kampány során fórumokat szervez-
tünk az emberek tájékoztatására, és roma
számlálóbiztosokat is állítottunk. Ez
azonban nem ment gördülékenyen, mivel
a jegyzõk különbözõ okokra hivatkozva
több településen is elutasították a roma
számlálóbiztos jelöléseket. Ezen túl a
kampány negatív tapasztalataként azzal
szembesültünk, hogy a számlálóbiztosok
nem megfelelõen tették fel a nemzetiségi
hovatartozásra irányuló kérdéseket.” 

Nagy József György elmondta,
hogy mindennek ellenére bíznak ab-
ban, hogy a roma kampány és ezáltal a
népszámlálás is eredményes lesz, és
idén sikerül majd reális képet kapni a
hazai romák számáról.
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