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Lelkó Tamás 2006. október 6-án kelt levelében bejelentette,
hogy az MSZP kompenzációs listájáról szerzett képviselõi mandá-
tumáról lemond. Az MSZP Nagykanizsai Szervezetének elnöke
2006. október 6-án bejelentette, hogy a képviselõi helyre a jelölõ
szervezet Bárdosi Gábor Jenõt jelölte. A Helyi Választási Bizott-
ság ülésén határozatban megállapította, hogy a mandátumot fentiek
alapján Bárdosi Gábor Jenõ szerzi meg – értesítette lapunkat dr.
Termecz Mariann, a Helyi Választási Iroda vezetõ helyettese.
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MSZDP: KONSTRUKTÍV ELLENZÉK
Móritz István, a Magyar Szociáldemokrata

Párt megyei szervezetének alelnöke Bogár
Ferenc megyei elnökkel közösen tartott sajtó-
tájékoztatóján megköszönte a több mint ezer-
hétszáz szavazónak, hogy a pártra adta vok-
sát. Megjegyezte: a néhány hónapja megala-
kult párt gyors elismertségét igazolják a szá-
mok. Mint fogalmazott: a voksolás a polgár-
mesterekre leadott szavazatok alapján ismét
bebizonyította a város baloldali elkötelezett-
ségét, ugyanis a baloldali pártok polgármes-
terjelöltjei összadva közel kétezer szavazattal
többet kaptak, mint ellenzéki vetélytársuk.
Meggyõzõdése, ha a kanizsai MSZP kiállt
volna Litter Nándor mellett, akkor most õ irá-
nyíthatná tovább a várost. Bogár Ferenc, a
Magyar Szociáldemokrata Párt megyei elnöke
hangsúlyozta: az MSZP helyi elnöksége bal-
oldalt megosztó politikájának eredményeként
lett jobboldali polgármestere, fideszes többsé-
gû képviselõtestülete Nagykanizsának.
„Nagykanizsán nem az MSZDP, hanem a he-
lyi MSZP-elnökség rossz politikája osztotta
meg a baloldalt, amikor néhány ember önös
érdekeit akarták a párttagsággal közérdekként
elfogadtatni” – mondta. Hozzátette: konstruk-
tív ellenzékként kívánnak a közgyûlésben te-
vékenykedni, s minden olyan ügyet támogat-
nak majd, amely a város érdekeit szolgálja. 

RÖST JÁNOS A FEJLESZTÉSEKRÕL
Folyamatban lévõ beruházásokról, illetve

újabb befektetõk betelepülésérõl számolt be
sajtótájékoztatóján Röst János, alpolgármester.
Röst János elmondta: Marton István polgár-
mesternek az egyéb dokumentumokkal együtt
átadták a város 2007-13. közötti idõszakára vo-
natkozó fejlesztési koncepciót is, amely alapve-
tõen meghatározza Nagykanizsa jövõjét. Hang-
súlyozta: a termálprogram, a Csónakázó-tó tu-
risztikai fejlesztése, a sportcsarnok, valamint a
„Megújuló energiák mintavárosa” tanulmány-
terve hosszú távon is biztosíthatja annak lehetõ-
ségét, hogy az új önkormányzat uniós vagy ha-
zai forrásokat is igénybe vehessen a megvalósí-
tásukhoz. Röst János beszélt az Ipari Park vár-
ható beruházásairól is: a Ruget épülõ csarnoká-
ról és egy újabb, külföldi befektetõrõl, aki vár-
hatóan huszonöt-harminc új munkahelyet te-
remt. Folytatódik a logisztikai bázis bõvítése is;
továbbá folyamatban vannak a tárgyalások egy
horvát-olasz cégcsoporttal, amely keményítõ-,

illetve bioetanol gyárat építene az Ipari Park-
ban, a fejlesztéssel mintegy hatszáz új munka-
helyet teremtve.

MSZP: KÖSZÖNET ÉS REAGÁLÁS
Böröcz Zoltán, a Magyar Szocialista Párt

helyi szervezetének elnöke és Gáspár András,
a párt polgármesterjelöltje sajtótájékoztatón
köszönte meg a választók bizalmát. Gáspár
András sikeres munkát kívánt Nagykanizsa új
polgármesterének, Marton Istvánnak. Böröcz
Zoltán Röst János alpolgármester korábbi ki-
jelentéseire is reagált. Elmondta: a szabad de-
mokrata politikus állításával szemben szó
sincs arról, hogy a választók nem értékelték a
személyes teljesítményeket, ellenkezõleg, ép-
pen hogy Röst János alpolgármesteri teljesít-
ményét minõsítették, amikor a kanizsai
SZDSZ-nek mindössze két listás helyet bizto-
sítottak a testületben voksaikkal. Azt is cáfol-
ta, hogy az alpolgármester állításának megfe-
lelõen az MSZP vezetése átjátszotta a jobbol-
dal kezére a várost. Kijelentette: a valóság ez-
zel szemben az, hogy a Röst János által veze-
tett SZDSZ-tárgyalócsoport folyamatosan
visszautasította az MSZP választási együttmû-
ködésre vonatkozó javaslatait. Böröcz Zoltán
leszögezte azt is, hogy miközben elutasítják a
FIDESZ-MPSZ politikai megnyilvánulásait és
módszereit, mégis arról biztosítja a képviselõ-
csoport nevében Marton István polgármestert,
hogy támogatni fogják azon kezdeményezése-
it, amelyek a város fejlõdését szolgálják.

REGIONÁLIS MÉDIATALÁLKOZÓ
Az Európai Bizottság Magyarországi Kép-

viselete és az EUROPE DIRECT Információs
Hálózat Balaton Régió Európai Információs
Pont regionális médiatalálkozót szervezett
Somogy, Veszprém és Zala megyék média-
szakemberei és az Európai Unióval foglalko-
zó tájékoztató irodák számára Keszthelyen, a
Rádió és Televízió Múzeumban. A megnyitó
elõadáson Aktualitások az Európai Unióban

címmel György Gábor, az Európai Bizottság
Magyarországi Képviseletének vezetõje be-
szélt. Nincs jó politika megfelelõ kommuni-
káció nélkül – hangsúlyozta, majd a bizottság
munkájáról, az európai intézmények honlap-
jairól, az adatbázisok elérhetõségérõl beszélt.
Koller Kinga bemutatta az Europe Direkt Há-
lózatot és az iroda tevékenységét. Geges Adri-
enn sajtóosztályvezetõ tájékoztatást adott ar-
ról, hogyan lehet az EU-ról információkat
szerezni. A kerekasztal beszélgetésen Luif
Ibolya, lapunk fõszerkesztõjének pályázatok
kiírásával kapcsolatos kérdésére György Gá-
bor az Európai Bizottság Magyarországi kép-
viseletvezetõje azt válaszolta, hogy a bizott-
ság az európai adófizetõk pénzébõl gazdálko-
dik, és minden évben részletesen megszabja,
hogy az adófizetõk pénzébõl mire, milyen
arányban költ. A médiumok támogatása könnyen
nyerhet politikai értelmezést. Ebben az évben
160 ezer, 2007-ben pedig 400 ezer eurót for-
dítanak Magyarországon az európai ismerete-
ket továbbító mûsorok  létrehozására jellem-
zõen az elektronikus médiákban, a rádiókban.
Gyakorlatilag ebbõl az írott sajtó kimarad.
Nem várható hosszú távon, hogy az Európai
Bizottság elkötelezze magát bizonyos médiu-
mok stratégiai támogatására. Annyit tehetnek,
hogy semleges magatartást tanúsítva bocsát-
ják rendelkezésre az információkat. Bár az
írott sajtó nagyon fontos, a bizottság nem fog
olyan pályázatokat meghirdetni, mellyel le-
vennék a terheket bármelyik média válláról. 

A KONSTRUKTIVITÁSRÓL
Sajtótájékoztatón ismertette álláspontját

Marton István polgármester azzal kapcsolatban,
hogy az SZDSZ megfellebbezte a választás
eredményét. Elmondta: október 5-én, a jogsza-
bályban meghatározott határidõ lejárta elõtt né-
hány perccel az SZDSZ képviselõje fellebbe-
zést nyújtott be a 13. választókerületben szüle-
tett eredmény ellen – mondta a város elsõ em-
bere. Marton István azt mondta: felmerült a
kérdés, vajon miért akadályozta az új önkor-
mányzat felállását a már csak ügyvezetõ város-
vezetés részérõl az SZDSZ? „Miért tartanak a
liberálisok attól, hogy az új városvezetés a köz-
gyûlés megalakulása után tisztán lásson? Csak
nem takargatnivalójuk van?” – kérdezte. Kije-
lentette: véleménye szerint ez nem volt méltó
az akkor még ügyvezetõként tevékenykedõ vá-
rosvezetéshez, a város polgárainak ugyanis
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nem erre van szükségük, hanem a nyugodt épít-
kezésre. A polgármester megjegyezte: miköz-
ben mindenki hangoztatja a konstruktivitást, ez
egy destruktív lépés volt a liberális párt részé-
rõl. Halász Gyula, az SZDSZ ügyvivõje kérdé-
sünkre azt válaszolta, hogy a jogszabályban
biztosított határidõn belül nyújtották be felleb-
bezésüket, amit egyébként bármelyik választó-
polgár megtehetett volna. Utalt arra is: szerte az
országban nyolcvan hasonló eset történt.

SZDSZ: A VERESÉG OKAI
Halász Gyula, az SZDSZ helyi szervezeté-

nek ügyvivõje sajtótájékoztatóján elmondta:
az országos és a helyi eredményeket összevet-
ve az SZDSZ választási szereplése, az elért
két listás hely reálisnak mondható, hiszen az
elõzetes számítások szerint is három fõvel ve-
hettek volna részt az önkormányzat munkájá-
ban. Hangsúlyozta: meggyõzõdése, ha az el-
múlt idõszak országos politikai eseményei
nem terhelik meg a közéletet, akkor több kép-
viselõjük lehetne a közgyûlésben. Annak,
hogy mégsem így lett, három okát látja: egy-
részt érvényesült az országos tendencia, a vá-
lasztók büntették az MSZP-SZDSZ jelöltjeit,
másrészt óriási volt a baloldal megosztottsá-
ga, a harmadik ok pedig az, hogy Nagykani-
zsán nem jött létre az MSZP és az SZDSZ kö-
zötti koalíciós megállapodás. Halász Gyula
kijelentette: azt kívánja Marton Istvánnak,
hogy legalább olyan sikeres legyen, mint
Gyimesi Endre zalaegerszegi, vagy Szita Kár-
oly kaposvári fideszes városvezetõ. Mint
mondta: azt szeretnék, ha a polgármester ap-
rópénzre tudná váltani a jelöltként korábban a
városvezetés felé megfogalmazott kritikákat.

DEÁK BILL A KODÁLYBAN
A kanizsai mûsorfüzetben este 20 órára, az

utcai plakátokon 21 órára meghirdetett koncert
22 óra után kezdõdött el a Kodály Zoltán Mû-
velõdési Házban. Ováció fogadta a színpadra
lépõ – az amerikai kritikusok szerint fekete
hangú blueskirályt – Deák Bill Gyulát. Kani-
zsán sokan ismerik az énekest, sok barátja van
itt, szívesen és gyakran jár városunkba, mert
véleménye szerint jó a blues-zenét kedvelõ
közönség. Amit a kanizsai közönség hallott a
bõ másfél órás koncerten, felölelte a munkás-
ságát a Hobo Blues Bandtól napjainkig. Az
István a Király címû rockoperában Torda, a
táltos  szerepét alakította, filmszerepet kapott
a Kopaszkutya címû Szomjas György filmben.

Deák Bill berobbanása a magyar rockzenei
életbe a 70-es évek elején történt. Mint kezdõ
bluesénekes kisebb zenekaroknál énekelt, így
a Napsugár és a Sztár zenekarban. A Hobo
Blues Band tagjaként lépett elõször a nagykö-
zönség elé a 80-as évek elején. A HBB-bõl ki-
válva játszott a Kormorán együttessel is. Ezek
után 1987-ben önálló zenekart alakított. Pálya-
futására nagy hatással volt Jimmy Hendrix,
Radics Béla és Orszáczky Miklós. 

TERMÉSBÕL, JÁTÉKOK

A verõfényes napsütés ellenére sokan ke-
resték fel a Képzõmûvészetek Házában mûkö-
dõ Tarka-Barka Mûhelyt szombat délután. Míg
a gyerekek Millei Márta és Gerencsér Edit
szervezõk irányításával az õsz terméseibõl ké-
szítettek dísztárgyakat, addig a felnõttek átsé-
táltak a szomszédba és megtekintették a nem-
régiben átadott Magyar Plakát Ház kiállítását.

ÖNVÉDELMI SZEMINÁRIUM
Az NTE 1866 MÁV Rt. 140. évfordulója és

a Judo Szakosztály 42. évfordulója tiszteletére
az elkövetkezõ hétvégén háromnapos Önvédel-
mi Szemináriumot szervez a Nagykanizsa, Ady
E. u. 78. sz. alatti edzõtermében. Az eseményen
várhatóan ken-jutsu-t (vezetõ: Fürtös János,
Budapest), kyo kushin kay karate-t (vezetõ:
Gaál Imre, Nk), jiu-jutsu-t (vezetõ: Takács
Károly Letenye) illetve judo-t és jiu-do-t (veze-
tõk: Ambrus Gyula – Letenye, Mester József –
Nk) lehet ûzni. A nézõknek a belépés ingyenes! 

KREATÍV KLUB
A Kreatív Klub október 20-án 17 órakor

kezdõdõ nyílt összejövetelén Társadalmi fo-
lyamatok matematikai modellezhetõsége cím-
mel, Cseke Zoltán tart elõadást a Halis Városi
Könyvtár földszinti elõadótermében. Az elõ-
adó nem aktuálpolitikai témát dolgoz fel, játé-
kos eszközökkel szemlélteti egy gazdasági
vagy civil szervezet felépítését. Az est mode-
rátora: Wilheim Gábor.

Nagykanizsa és a palini városrész
között, az egykori Lazsnak-pusztán
álló kastély épülete még vevõre vár,
de a kaputól délre fekvõ szabad terü-
letet már eladták. A tulajdoni bejegy-
zés még várat magára, mert a Nem-
zeti Autópálya Rt. késõn jegyeztette
be az általa igénybe vett területet  –
tudtuk meg Beznicza Miklóstól, a
Gazdálkodási Iroda vezetõjétõl. A
terület másik felére  még nincs vevõ.
A kastély nyilvános versenytárgyalá-
son meghirdetett nettó értéke 53 mil-
lió 660 ezer forint.

A lazsnaki kastély még vevõre vár

Gyõr-Moson-Sopron Megye VI. Nemze-
tiségi Napja alkalmából Kollonay Zoltán
zongoramûvész, zeneszerzõnek, a megye
kulturális örökségét gazdagító lelki feltöl-
tõdést nyújtó mûvészi elõadásáért emlékér-
met adományozott Firtl Mátyás, a megyei
közgyûlés általános alelnöke. A szeptem-
ber 9-én  Kimlén megrendezett nemzetisé-
gi napon, klasszikus elemekkel és poprit-
mussal ötvözött széles körben népszerû gö-
rög dallamokat adott elõ a görög származá-
sú zeneszerzõ. Második alkalommal vett
részt ezen a koncerten, ahol Magyarország
legjobb együttesei képviselték a hazai ki-
sebbségeket. Számunkra már ismert és szo-
katlan egyéni elõadói stílusa nagy tetszést
aratott a horvát, magyar, szerb, görög és ci-
gány nemzetiségi nap közönségének.

Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakos-
ságát, hogy a Saubermacher-Pannónia Hul-
ladékgyûjtõ Kft. munkatársai 2006. októ-
ber 17-18-19-én zárt rendszerû, gépi konté-
nermosást végeznek a városban. Tisztításra
kerülnek a lakóközösségek által bérelt
1.100 literes konténerek. Kérjük a házmes-
terek illetve lakók segítségét abban, hogy a
fent említett napokon biztosítsák a hozzá-
férhetõséget a hulladékgyûjtõ edényekhez.

Via Kanizsa Városüzemeltetõ Kht.

Konténermosás

október 7.
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a nyugdíjba
vonulás miatt megüresedõ városi fõépítész munkakör betöltésére. A munka-
kör tartalma: a 9/1998. (IV.3.) KTM rendeletben foglaltaknak megfelelõen
Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzati fõépítészi feladatok ellátá-
sa. A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ. A köz-
tisztviselõi kinevezés határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ kikötésével. 

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, okleveles
építészmérnöki diploma, a településrendezés, építészeti tervezés, építésügyi
igazgatás körében eltöltött összesen legalább nyolcéves gyakorlat. Közigaz-
gatási alapvizsgát és szakvizsgát a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény. 25. §-ának rendelkezései szerint kell megszerezni. 

Szükség esetén a szolgálati lakás megoldható. Illetmény és egyéb
juttatások a Ktv. és Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatá-
nak vonatkozó rendelkezése szerint. 

A munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó pá-
lyázatokat dr. Kelemen Marcell jegyzõ részére kell benyújtani (Nk, Erzsé-
bet tér 7., telefon: 93/500-700 vagy 500-708), melyhez csatolni kell: iskolai
végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát; 3 hónapnál nem ré-
gebbi erkölcsi bizonyítványt; szakmai gyakorlat hivatalos igazolását. A pá-
lyázatok beérkezésének határideje a pályázati hirdetmény Belügyi Köz-
lönyben való megjelenését követõ 31. nap. A benyújtott pályázatok elbírá-
lására a pályázati határidõ lejártát követõ 15 napon belül kerül sor.

Városi fõépítész kerestetikFELHÍVÁS
A nagykanizsai 1956-os Történelmi Emlékbizottság tisztelettel

kéri a város polgárait, intézményeit és civil szervezeteit, hogy az
1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóját – az ismert
városi programok mellett – saját emlékeikbõl is merítve és adottsá-
gaiknak megfelelõen ünnepeljék meg. 

Sajni József, elnök,  1956-os Történelmi Emlékbizottság 
vitéz Bodnár Attila elnök,

Országos '56-os Szövetség Nagykanizsai Szervezete 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata ezúton meghirdeti
a 2006.évi kötelezõen elvégzendõ eboltás helyszíneit és idõpontjait:

2006. október 14. (szombat)
Miklósfa, Kápolna tér: 7.00 - 9.00. 
Szentgyörgyvári-hegy elágazó: 7.00 - 7.40. 
Thúry Gy. tér - Kispiac: 8.00 - 9.50. 
Ady E. utca „bújó híd”: 10.00 - 11.50. 
2006. október 15. (vasárnap)
Bagola: 7.30 - 9.00. Kisfakos: 9.20 - 11.00. Nagyfakos: 11.20 - 12.00.
Pótoltások idõpontjai: 
2006. október 15. (vasárnap) – Miklósfa, Kápolna tér: 8.00 - 8.30.

2006. október 21. (szombat) – Dózsa Gy. úti víztorony
7.30 -  8.40. Thury Gy. tér -Kispiac: 8.50 - 9.50. Sánc, József A. utca
sarok: 10.00 - 11.00. Ady E. utca „bújó híd: 11.10 - 12.00.

Az oltási díja 2.000,-Ft, amely magában foglalja az oltási igazgatási,
állatorvosi költséget és a férgesség elleni kezelést. A háznál való oltás
díja 2.500,-Ft.  Kérjük az oltási könyvet magukkal hozni szíveskedje-
nek!Az oltások idõpontjában lehetõség van az állatorvosi rendelõkben
is a védõoltás beadására.

Veszettség elleni oltás

A rókák veszettség elleni immunizációja miatt ebzárlatot és legel-
tetési tilalmat rendelt el Nagykanizsa MJV jegyzõje 2006. október 7-
tõl október 26-ig. A zárlat feloldásáig tilos az ebeket szabadon, póráz
nélkül sétáltatni, felügyelet nélkül hagyni, lakott terület határától
számított 100 méteres távolságon kívül futtatni. Tilos a háziállatok leg-
eltetése is a lakott területen kívüli legelõkön.

FVM Állategészségügyi és Élelmiszerellenõrzési Fõosztály

Ebzárlat és legeltetési tilalom

Nagykanizsa MJV Önkormányzata az Ok-
tatási Minisztériummal együttmûködve a
2007. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zatot felsõoktatási hallgatók számára. „A” tí-
pusú pályázat esetén az ösztöndíjban kizáró-
lag olyan, nappali tagozaton tanulmányokat
folytató felsõoktatási hallgatók részesülhet-
nek, akik állami felsõoktatási intézményben,
illetve az Oktatási Minisztérium és az intéz-
mények közötti megállapodás alapján nem ál-
lami felsõoktatási intézményben folyó nappali
tagozatos, államilag finanszírozott elsõ alap-
képzésben, elsõ kiegészítõ alapképzésben, el-
sõ szakirányú továbbképzésben, valamint elsõ
akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szak-
képzésben vesznek részt. „B” típusú pályázat
esetén az ösztöndíjban kizárólag olyan fiata-
lok részesülhetnek, akik az adott tanévtõl kez-
dõdõen állami felsõoktatási intézményben, il-
letve az Oktatási Minisztérium és az intézmé-
nyek közötti megállapodás alapján nem álla-
mi felsõoktatási intézményben folyó nappali
tagozatos, államilag finanszírozott elsõ alap-
képzésben, elsõ kiegészítõ alapképzésben, el-
sõ szakirányú továbbképzésben, valamint elsõ
akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szak-
képzésben kívánnak részt venni. A pályázók

közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban,
akik 2007-ben elõször nyernek felvételt felsõ-
oktatási intézménybe és tanulmányaikat
2007/2008. tanévben ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíj idõtartama: „A” típusú pályá-
zat esetén 10 hónap, azaz két egymást követõ
tanulmányi félév. Folyósításának kezdete:
2007. február. „B” típusú pályázat esetén: 3 x
10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmá-
nyi félév. Folyósításának kezdete a
2007/2008. tanév elsõ féléve. Az ösztöndíj
csak azokban a hónapokban kerül folyósítás-
ra, amelyekben a pályázó beiratkozott, állami-
lag finanszírozott hallgatója a felsõoktatási in-
tézménynek. 

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális
rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétõl függetlenül történik. A pályáza-
tot a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és
Sportosztályán írásban, a hivatalban hozzáfér-
hetõ pályázati ûrlapon és kötelezõ melléklete-
in, a pályázó által aláírva, egy példányban kell
benyújtani. A pályázat benyújtási határideje
2006. november 2.

Bõvebb felvilágosítás kérhetõ Nagykanizsa
MJV Polgármesteri Hivatala Mûvelõdési és
Sportosztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
II. emelet 5. ajtó).

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

Tájékozódási sportok fesztiválját és csa-
ládi sport-pikniket szerveztek október 7-én
a Mindenki Sportpályáján. A Bolyai János
Általános Iskola, a Batthyány Lajos Gimná-
zium, a Zalaegerszegi Tájékozódási Futó
Klub és a Zöldpont Szerkesztõség által ren-
dezett programra mintegy félezer résztvevõt
vártak. A fesztivált elsõ alkalommal ren-
dezték meg városunkban annak érdekében,
hogy közelebb hozzák az emberekhez a ha-
zánkban még kevésbé népszerû sportágat, a
tájfutást – tudtuk meg Gál Mercédesz szer-
vezõtõl. Amíg a tájfutás futamai zajlottak,
mindenkit megmozgató családi sport-pikni-
ket szerveztek a pálya egész területén. Tol-
laslabda, kötélugrás, frizbi, petanque, íjá-
szat, gyeplabda, lábtoll-labda, kötélugrók,
különbözõ sportjátékok és izgalmas váltó-
versenyek programjaiba kapcsolódhattak be
a mozogni vágyók.  (B.Zs.)
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Október 6-án délelõtt az Aradi udvarban megrendezett városi ünnep-
ségen a velünk élõ történelmünk hõseire, az 1848-49-es szabadságharc
áldozataira, Aradra, az Aradon kivégzett 13 magyar tábornokra, gróf
Batthyány Lajosra, az elsõ felelõs magyar kormány miniszterelnökére
emlékeztek a megjelentek. A Himnusz és a városi szignál elhangzása
után Marton István polgármester ünnepi beszédét II. János Pál pápa
gondolataival kezdte: a múltra való emlékezés nem más, mint a jövõ
iránti elkötelezettség. Majd így folytatta: a mártírhalált halt 13 tábornok,
akik között német, osztrák, örmény, szerb és horvát születésû ember is
volt, a mi tábornokaink voltak. A magyar szabadságért harcoltak, a de-
mokráciáért, az emberi jogokért, az igazságért. Önként fogtak fegyvert,
mert hittek abban, hogy megteremthetõ Kossuth Lajos szavaival a sza-
bad emberek szabad hazája ezen a vidéken is. Gyakran vádoljuk magun-
kat azzal, hogy mi magyarok, az önsajnáló múltidézésünkben nem tu-
dunk belenyugodni veszteségeinkbe, vereségeinkbe, ezért emlékezünk
olyan kitartóan azokra a katonáinkra, akik egy-egy vesztes háború során
az életüket áldoztak. Nem ezért emlékezünk – hangsúlyozta, hanem
amiatt az erkölcsi erõ miatt, ami ezeknek az embereknek az önfeláldozá-
sából árad. 1948-49. azért olyan fontos a számunkra, mert a forradalom
leverésével is példát adott arról, miként kell egy erõs, bölcs, humánus és

bátor nemzetnek viselkednie. Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy
Arisztid, Kiss Ernõ, Knezich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos,
Leiningen-Westerburg Károly, Nagysándor József, Pöltenberg Ernõ,
Schweidel József, Török Ignác, Vécsey Károly. Kit akasztottak, kit közü-
lük kegyelembõl fõbe lõttek. Emlékezzünk rájuk, és emlékezzünk arra a
sok ezer emberre, ismert és ismeretlen hõsre, akik azóta is életüket ál-
dozták a szabadság és függetlenség ideájáért. A Zrínyi Miklós Általános
Iskola zenés, verses mûsora után koszorúzás, mécsesek elhelyezése zárta
a megemlékezést az Aradi udvarban.

Délután a Nagykanizsai Polgári Egyesület tartott megemlékezést az
Aradi udvarban. Ünnepi beszédében Balogh László önkormányzati kép-
viselõ két zalai származású mártírról is megemlékezett. Gasparich Márk
a kanizsai piarista gimnáziumban tanult, és tábori papként szolgált a Per-
czel hadtestben. Címzetes honvédõrnagy volt, a fegyverletétel után tagja
lett egy függetlenségi szervezkedésnek, ezért 1853-ban kivégezték.
Csány László kormánybiztos, a Szemere-kormány közlekedési és köz-
munkaügyi minisztere, a Kanizsai Védegylet szervezõje volt korábban.
Önként vállalta a felelõsséget tetteiért, a császári hadbíróság 1849. októ-
ber 10-én Pesten kivégezte.  Befejezõ gondolatait e szavakkal zárta: jó,
hogy van aradi emlékmûvünk, melynél azért hajoltunk itt ma össze, hogy
hõseink áldozatának melegénél újra átéljük: nem puszta lakosság, de kö-
zösség, mi több, nemzet vagyunk. S még ezek sorában sem akármilyen:
de magyar! (Kép és szöveg: Bakonyi)

Az aradi vértanúk emlékezete

A Vasemberház Dísztermében alakult meg a nagy-
kanizsai horvát kisebbségi önkormányzat. A képvise-
lõtestületi tagok ünnepélyesen letették az esküt. A ce-
remóniát megtisztelte jelenlétével Karagic Mihály, az
Országos Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
Horvátország tiszteletbeli konzulja is. Elõször dr.
Ördög Ferenc, a helyi választási bizottság elnöke
köszöntötte a megjelent képviselõket, s elmondta:
az október elsejei horvát kisebbségi választáson a
szavazatra jogosultak 45,6 százaléka vett részt. A
választók szavazatai alapján a horvát kisebbségi ön-
kormányzat tagja lett Fekete Zsuzsánna, Kertész Ró-
zsa, Pásztori Jánosné, Proszenyák Zsolt István, va-
lamint Vargovics József Árpádné. 

Az ünnepélyes eskütétel és a megbízólevelek át-
adása után a testület tagjai nyílt szavazással Vargo-
vics József Árpádnét választották a horvát kisebbsé-
gi önkormányzat elnökének, míg Proszenyák Zsolt
István elnökhelyettesként tevékenykedhet a képvi-
selõk felhatalmazása révén. Elsõ ülésén arról is dön-
tött a testület, hogy felülvizsgálják a szervezeti és a
mûködési szabályzatot három hónapon belül. A

képviselõk tiszteletdíját bruttó 80 ezer forintban ha-
tározták meg. A régi-új elnök, Vargovics József
Árpádné beszédében hitet tett az eddigi munka foly-
tatása, a horvátság hagyományainak ápolása, az
anyaországi kapcsolatok bõvítése mellett. Kifejezte
reményét, hogy az önkormányzattal kialakított eddi-
gi jó kapcsolatuk továbbra is megmarad. 

Marton István polgármester szintén köszöntötte a
képviselõket, jó munkát kívánt nekik, s biztosította a
testületet a városi önkormányzat támogatásáról. (-ha-)

Megalakult a horvát kisebbségi önkormányzat
A Halis István Városi Könyvtár

is részt vesz a Könyvtárak össze-
fogása a társadalomért elnevezésû
programban. Ennek keretében a
kanizsai könyvtár által ellátott te-
lepüléseken nyitva tartás idõben a
szokásos szolgáltatások mellett
játszóház is várja a gyerekeket.
Szombaton a reformkonyha jegyé-
ben ételkóstolás és receptcsere
volt. A Kálvin téri fõépületben az
útikönyveket kikölcsönzõ olvasó-
ik fotóiból nyílik majd virtuális, az
interneten hozzáférhetõ kiállítás. 

A Nagykar honlapon lévõ hang-
anyagok, tematikus összeállítások
hasznosítási lehetõségeirõl esik
majd szó október 13-án. Ide elsõ-
sorban az oktatási szakembereket
várják, akiknek munkáját teljeseb-
bé, változatosabbá teheti a könyv-
tár eme szolgáltatása. (D.É.)

Összefogás
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A gazdasági és közleke-
dési miniszter augusztus
20-a alkalmával szak-
mai életútja elismerése-
ként Közlekedésért Ér-
demérem kitüntetésben
részesítette Ekler Ist-
vánt, a Zala Volán Köz-
lekedési Rt. üzemveze-
tõjét. Beszélgetésünk-
ben a kitüntetett a 42
éves szakmai életútját
vázolta fel. 
– Sajnos sem a minisz-
tériumban rendezett ün-
nepségen, sem a város

polgármestere által, számomra is megtiszteltetést jelentõ ünnepségen
nem tudtam részt venni, mert külföldön tartózkodtam – mondta a
kitüntetett, majd személyes sorsának alakulásába avatott be. –  Már a
középiskolás éveimben is a Zala Volánhoz kötõdtem, mivel a diákko-
romban volt még politechnika óra és heti egy-egy napot a vállalatnál
töltöttünk. Ennek is köszönhetõ, hogy feladva eredeti álmomat, a peda-
gógus pályát, ebbe az irányba alakult az életutam. A kezdeti gyakorno-
ki évek, a felsõfokú végzettség megszerzése munka mellett történt.

Több tanítómesteremre szívesen emlékszem vissza ma is. Az elsõ két
évtizedben árufuvarozás területén dolgoztam különbözõ beosztások-
ban, majd a cég vezetésének javaslatára és a kanizsai kollégák „hívó”
szavára 1982. decemberétõl Nagykanizsán teljesítek szolgálatot. 

Annak idején még más szervezeti rendszerben dolgozott a vállalat.
Az üzemigazgatóság központja a Virág Benedek utcában volt. A nagy
foglalkoztatók között tartották számon, hiszen közel 1000 fõnek adott
munkát Nagykanizsán. 

– Még a ‘80-as évek elején is nagyon sok kívánni valót hagyott ma-
ga után a szakmánk fejlettségi színvonala illetve a cégünk infrastruktú-
rájának fejlettsége. Az autóbuszállomás 1973-ban épült, jelenlegi for-
máját 1996-ban érte el komoly anyagi ráfordítással és az önkormány-
zat pozitív hozzáállásával. Jelenleg az ország öt legjobb autóbuszál-
lomása közé tartozik, természetesen az összes hibájával együtt. A fõ-
épület magán hordozza a ‘70-es évek építészeti stílusát, de mi így sze-
retjük, és igyekszünk az utazóközöség számára is elfogadható színvo-
nalon üzemeltetni. A beruházások szervesen illeszkednek a város és a
városkörnyék fejlõdésébe. Az utazóközönség és a vidéki önkormányzat-
ok részérõl azt tapasztalom, a cég megítélése egyértelmûen pozitív. A
városlakók szeme elõtt zajlott le a fejlõdés, élvezik elõnyeit. A szakmai
pályafutásom befejezéséhez közeledem, úgy érzem, hagytam valamit
magam után, és a megérdemelt pihenõévekre nem kell szégyenkezve
visszavonulnom. Természetesen a sikeres szakmai útban a családi hát-
tér is benne van – összegezte befejezésül Ekler István. (-bakonyi-)

A közlekedésért

Kónya István lantmûvésznek, a nemzetközi és hazai zenei életben
nyújtott magas színvonalú elõadómûvészi teljesítményét, ezáltal Nagy-
kanizsa város hírnevének öregbítését „Nagykanizsa Kultúrájáért” kitün-
tetõ cím adományozásával ismerte el a város. A kitüntetést a lantmûvész
édesapja, Kónya István vette át áprilisban a Város Napján. A mûvész,
egy házi baleset miatt két hónapig nem hagyhatta el fõvárosi otthonát,
ezért a Thúry György Históriás Napokon nyílt alkalmunk a találkozásra. 

– Meglepett a kitüntetés, örültem neki, úgy érzem sok mindenre kö-
telez még – kezdte elöljáróban. – Kanizsán jártam középiskolába
majd a szombathelyi fõiskola történelem-ének szakán szereztem diplo-
mát. Hollandiában 7 évig tanultam és elvégeztem a Hágai Királyi
Akadémia lant tanszakát. Én vagyok az elsõ lantmûvész, akinek ebbõl
diplomája van Magyarországon. Engem ez arra kötelez, hogy a lant-
oktatás és a lant területén amit csak lehet, megszervezzek. A hangszer
része volt Magyarországon is a magyar zenekultúrának. Volt egy
Bakfart Bálintunk, és bosszantó, hogy egyetlen zeneiskolában sem le-
het lantot tanulni. Azon vagyok, hogy ez egyszer majd megszülessen.
Hollandiából 10 év után azért jöttem haza, hogy ne csak népszerûsít-
sem a hangszert, hanem bekerüljön a komolyzenei életbe és katedrája
legyen Magyarországon, mert a lantoktatás valami miatt kimaradt az
repertoárból. 

– Mit sikerült eddig elérnie?
– Sok kurzust szerveztem eddig is, most éppen Szombathelyen szerve-

zek egy Régi Zene Mûhelyt. Gyõr város is felkért egy nemzetközi lantfesz-
tivál megszervezésére, hogy ne csak gitár, zongora vagy hárfafesztivál le-
gyen az országban. Október elején rendezik a háromnapos fesztivált és
tervezik a folytatását is. Koncertsorozatokat indítok és a budai várban
most lesz a 40. lantkoncertem. Baráth Zoltán, a zeneiskola igazgatója
említette éppen, hogy a Thúry Históriás Napok keretében olyan országos
jelentõségû rendezvénysorozatot kellene életre hívnunk, amit máshol még
nem szerveztek az országban! A históriás napok ehhez jó alapot jelent. Ez
a repertoár nincs összefogva, nincs egy kézben, ezt nekünk muzsikusok-
nak és a  kultúra területén élõknek kell megszervezni, mert nem fog felül-

rõl megszervezõdni.
Ahogy Sebõ Feren-
cék megszervezték a
néptáncmozgalmat
és 20 év alatt a nép-
tánc a magyar népi
kultúra részévé vált,
ugyanígy a históri-
ás- és virágénekeket
is össze lehetne
gyûjteni. Biztos va-
gyok benne, Kani-
zsán megszervezhet-
nénk egy olyan köz-
pontot, amirõl az
egész ország tudná,
hogy ez a magyar
közkincs itt van! Évenként koncerteket, konferenciákat lehetne tartani.
Össze kellene fogni mindazokat, akik ezzel a területtel foglalkoznak. Ha
ez a rendezvénysorozat Nagykanizsán tovább folytatódik, az összes tudá-
somat, kapcsolatomat összeszedem a zenei részének közös megszervezé-
séhez. 

– Mondhatjuk azt, hogy a Históriás Énekmondók Hangversenye már
az elsõ lépések közé tartozott?

– Igen, és nagyon örülök annak a kezdeményezésnek, hogy virágéne-
kes, krónikás énekes versenyt rendeztek, amit országos méretûvé lehet-
ne tenni. Ami elindult Nagykanizsán, ezt a kezdeményezést mindenkép-
pen folytatni kell. A zenepedagógusok bevonásával mindent a fiatalok-
ra lehetne építeni, hogy õk már úgy nõjenek fel, hogy ez a magyar kul-
túra része, és ezt õnekik is ápolni kell! 

– Rendszeresen hazalátogat Kanizsára?
– Igen, gyakran hívnak koncertekre. Köszönöm, hogy a kanizsaiak

nem felejtettek el, és ahol tudom, terjesztem Nagykanizsa nevét. (B.Zs.)

Diplomás lantmûvész
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Tihanyi István, lapunk volt szerkesztõ-új-
ságírója a nyáron töltötte be 75. életévét. Író-
gépén ma is kopognak a betûk. Tervei között
könyvírás is szerepel. A születésnapi beszél-
getésen az újságíráshoz fûzõdõ kapcsolatáról
kérdeztük elsõként.

– Nagykanizsán születtem, négy gyermekes
munkáscsaládból származom. A kereskedelmi
érettségi után üzemi adminisztrátorként dol-
goztam 1949. nyarán elsõ munkahelyemen a
Magasépítõ Vállalatnál. A sport révén a Lová-
szi Kõolajtermelõ Vállalathoz kerültem, ahon-
nan 11 év múlva  áthelyezéssel a Nagykanizsai
Sörgyár munkaügyi elõadója, majd osztályve-
zetõje lettem. A Sörgyár után a Nagykanizsa
és Vidéke ÁFÉSZ-nél valamint tanácsi vona-
lon is dolgoztam. Mint sportköri  vezetõ elõ-
ször Lovásziból tudósítottam a Zalai Hírlapot
és a Népsportot három éven keresztül, Kani-
zsán pedig külsõ munkatársként a két lapon kí-
vül a Pécsi Dunántúli Naplónak is küldtem tu-
dósításokat egészen 1975-ig. Tudósítója vol-
tam a Sörgyári Dolgozó címû havilapnak, az
Élelmezési Dolgozó címû országos szakszerve-
zeti újságnak és a Zalai Szövetkezeti Élet címû
lapnak. Amikor az alapításának 100. évfordu-
lóját ünnepelte a sörgyár – akkor már nyugdí-
jasként – én láttam el a Sörharang címû üzemi
lap fõszerkesztõi feladatait.

– Munka mellett nem okozott fáradtságot,
nehézséget az újságírás?

– Fiatal koromban rádiós sportriporter sze-
rettem volna lenni, de ez a tervem nem sike-
rült. Nem tagadom, volt bennem egyfajta sze-
replési vágy! Mivel nekem hobbit jelentett,
nem okozott semmiféle nehézséget. A napi

nyolc óra munkaidõn túl még nyolc órát dol-
goztam, sõt szombaton és  vasárnap is el vol-
tam foglalva. Szinte szomjaztam a sportese-
ményekre! Késõbb jött a Kanizsa Újságnál
politikai és egyéb rendezvények leírása, az ol-
vasóközönség tájékoztatása. Nagy ambícióval
vártam akár a sport, akár a politikai, gazda-
sági vagy a társadalmi életrõl készült írásaim
megjelenését. Régi táskaírógépem többezer
oldalról tudna beszélni!

– 1989. végén ment nyugdíjba, de tudjuk
azóta sem tétlenkedik!

– Állandóan izgõ-mozgó személy voltam,
nem tudtam nyugdíjasként otthon üldögélni.
Hallottam róla, hogy helyi értelmiségiek köz-
remûködésével megalakult a Kanizsa Dél-Za-
lai Hetilap. A lapot elõször Mihovics József
és Takács Sándor megbízott fõszerkesztõk
mellett Pék Pál irányította, én  szerkesztõ új-
ságíróként tevékenykedtem. Az egerszegi
munkatársak távozása után önálló irodát is
kaptunk, akkor Pék Pál fõszerkesztõ mellett
laptitkár voltam. Ezenkívül a belpolitikai és a
gazdaságpolitikai rovatot vittem, valamint tá-
volléte idején helyettesítettem a fõszerkesztõt.
A hõskora volt az újságnak! 1993-ban állást
hirdettek a Kanizsa Képújság reklámszervezé-
seire, ahol reklámosként tevékenykedtem.
Mellette néha írtam cikkeket a Kanizsa újság-
ba, a késõbbiekben inkább a reklámtevékeny-
ség töltötte ki az idõmet. A Kanizsa Magazin
címû havilapba is írtam riportokat tudósításo-
kat. Ma már csak néha jelennek meg a megyei
és a helyi lapban olvasói leveleim.

– Tervei közt könyvírás is szerepel!
– Két könyvet szeretnék írni a szabadidõm-

ben. Az elsõben, sok megpróbáltatással fûsze-
rezve fõleg a munkámról, társadalmi munká-
imról, másodállásaimról. A másik
sportvonatkozú lesz, az aktív sport- és sport-
újságírói pályafutásomról, ami sok érdekessé-
get tartalmaz. Szeretném megírni, hogy a ma-
gyar labdarúgás tönkretevõje véleményem
szerint a „bundavilág” volt a ‘70-es és ‘80-as
években,   amikor különféle fondorlatokkal
befolyásolták a játékvezetõk és az  ellenfelek a
mérkõzéseket. 

– Amikor éppen nem dolgozik, hogyan tel-
nek a mindennapjai?

– Egy családi házban lakunk feleségemmel.
Nyugdíjasként szerényen éldegélünk. Két leá-
nyunk, Márta és Zsuzsa, valamint három uno-
kánk van: Beáta, Nóra és Fanni. Az öt éves
Fannika nagyon kötõdik a családhoz és sok
örömet okoz a nagyszülõknek is. 

Egy örökifjú sajtós

Még a Semmelweis napon az Egészségügyi Miniszter Elismerõ
Oklevelét kapta a nagykanizsai kórház controlling osztálya. Az el-
ismerés kapcsán annak jártunk utána, mit is kontrollál a Control-
ling Osztály.

– 1998. január elsejétõl mûködik a kanizsai kórházban a Controlling
Osztály. Mi tartjuk a kapcsolatot a finanszírozóval. Minden beavatko-
zás, gyógyító folyamat, amely a beteggel az intézményben történik, do-
kumentálásra kerül, és ezt az információ-halmazt mi küldjük a finanszí-
rozó egészségbiztosítási pénztárnak. Ott meghatározott szabályok alap-
ján elszámolják és kifizetik a szolgáltatásainkat. Hónapról hónapra van
jelentési kötelezettségünk. Felelõsségteljes a munkánk, hiszen ha az ál-
talunk küldött jelentésben tartalmi vagy formai hiba fordul elõ, akkor a
finanszírozó nem téríti meg az itteni beavatkozások árát – mondja Sa-
vanyú Zoltán, a kórház Controlling Osztálya vezetõje. 

– Vagyis önökön múlik, hogy az itt folyó munkát kifizeti-e az OEP?
– Ezt mi úgy fogalmaztuk meg, hogy a Controlling Osztály a kórház

értékesítési szervezete. Rajtunk az múlik, hogy a finanszírozónak kül-
dött jelentésben a lehetõ legkevesebb hiba legyen.

– Van-e belsõ kontrollálási feladatuk?
– Az összegyûjtött adatok alapján információkat adunk a mûködés-

rõl, a hatékonyabb mûködtetés feladata már nem a miénk. Ez egyfajta
tanácsadói tevékenység, a mûködést befolyásoló döntéseket nem mi
hozzuk meg. A kórház igazgatósága az, aki az általunk nyújtott infor-
mációkat felhasználja. Hónapról hónapra átfogó képet kapnak tõlünk
az intézmény mûködésérõl mind a teljesítményt, mind a gazdálkodás
egyéb kérdéseit illetõen. 

– Hányan végzik ezt a munkát?
– Jelenleg négyen. Minden munkatársamnak meghatározott fel-

adata van. Metz Józsefné készíti a statisztikai jelentéseket, legyen
szó rákregiszterrõl, a statisztikai hivatal számára szolgáltatandó
adatokról, vagy éppen a heti táppénzes jelentésekrõl. Molnár
Ferencné kolléganõnk az összes folyamatból kiveszi a részét, úgy is
fogalmazhatom, õ a mindenesünk. Rikli Éva a havi teljesítmény-je-
lentésekkel, és a társadalombiztosítási-kártyákkal kapcsolatos teen-
dõket bonyolítja, amely a rendszer hibái miatt jelentõs mennyiségû
feladatot ró ránk. Talán köztudott, hogy nagyon sok a hibás taj-
kártya. Bár a hiba nem nálunk keletkezik, ha a hibát nekünk nem
sikerül korrigálni, a fenntartó nem téríti meg a beavatkozások árát
– kapunk képet a kitüntetett kontrollingosok cseppet sem könnyû
hétköznapjaiból. 

D.É.

Minden adatot õk ellenõriznek
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Egy 57 éves férfi olvasónk
és 47 éves párja volt kiváncsi
arra, kézírásuk alapján mely
személyiségjegyeket tulajdonít
nekik grafológusunk, valamint
van-e jövõje kapcsolatuknak? 

„IGAZTESZT” JELIGÉRE
Kezének reszketése sok fon-

tos, és érdekes információt zár
el a grafológus elõl, hiszen a
fiziológiás problémák éppúgy
összezavarják a személyiség
grafikus lenyomatát, mint
ahogy befolyásolják a fizikai
problémával küzdõ személy
életvitelét. Érdekes megfigyel-
ni, hogy az aláírás a reszketeg-
ség ellenére is, bár nem olvas-
ható, egy igazán kiforrott, be-
gyakorlott, „karakteres” védje-
gyet ad. A gátlásokat és a szo-
rongást írása nem tükrözi egy-
értelmûen, de semmi esetre
sem lehetnek olyan mértékûek,
hogy zavarnák kapcsolatait. 

Sokkal inkább kitûnik, hogy
kedveli a társaságot, fontos
hogy elismerést szerezzen, hogy
szerepe legyen. Szívesen mesé-
lõ, beszélõ típus. A korrekt pá-
lyaalkalmasság és fõleg a pár-
választás vizsgálata érdemben
és terjedelemben is több teret
igényel az újság hasábjainál.
Úgy vélem bármi olyan munkát
elvállalhat, amibe mutatni tud
magából valamit. Van ambíció-
ja, lelkesedése, vitalitása. Akár
karitatív munkára is alkalmas,
hiszen az anyagi motiváció nem
elsõdleges. Vészes pénzzavarba
nem kerülhet, hiszen nem pa-
zarló,  gyûjtõszenvedély sem áll
messze Öntõl. Valószínûleg az
energiája az egyetlen, amivel
pazarlóan bánik, hiszen cseleke-
deteit hosszas mérlegelés, terve-
zés nélkül hajtja végre, és ez
sokszor pluszenergiába kerül. 

Ön kedveli a nõi nemet, igé-
nye van arra, hogy valakihez
tartozzon. Fontos, hogy érvé-
nyesülni tudjon, hogy figyelje-
nek Önre. A hölgy pedig nyi-
tott, végtelenül türelmes ember
benyomását kelti. Számára
fontos lenne, hogy intellektuá-
lis tevékenységét végre elis-
merjék, szellemi érdemeiben
megbecsüljék. A két szükség-
letet összhangba hozása mini-
mális alap ahhoz, hogy kap-
csolatuk életképes lehessen.
Köveskáliné  Kucsebár Helén 

grafológus

Kézjegy

Közeledik a Halottak Napja. November 1-e körül a sírkertek kör-
nyéke megtelik autókkal. Sajnos azonban nem csak gyászolók láto-
gatják ilyenkor elõszeretettel a kegyhelyeket. Rossz szándékú em-
berek kihasználják az emlékezés pillanatait, az õrizetlenül hagyott
gépkocsikat feltörik a bent hagyott értéktárgyakért, a sírokról ellop-
ják az értékesebb vázákat, díszeket. Kérünk mindenkit, hogy gép-
kocsijának utasterében ne hagyjon semmit, s fokozottan ügyel-
jen értékeire! 

Felhívás!

HEVESI SÁNDOR  HEVESI SÁNDOR  
MÛVELÕDÉSIMÛVELÕDÉSI

KÖZPONT KÖZPONT 
Tel.:  311– 468 

e-mail:  k.hsmk@chello.hu 

Október 27. 18 óra
ZENÉS ESTÉK 

A KISKASTÉLYBAN
Közremûködik a Bojtár

Népzenei Együttes, 
Vizeli József és tanítvá-

nyai: Németh Renáta (ének),
Czupi Veronika (ének), Nyá-

ri Zsoltné Anek Mária (brá-
csa), Horváth Péter (nagybõ-
gõ), Tarsoly György (brácsa,

cimbalom)
Belépõdíj: 300 Ft

Október 27. 19 óra
„A duzzogó népet 

szolgálom”
ÉLES ISTVÁN 

KABARÉ
Helyszín: Ifjúsági 

és Civil Ház (volt mozi)
Belépõdíj: 1500, 1200 Ft

GUMIABRONCS ÉRTÉKESÍTÉS
GUMI- ÉS FUTÓMÛ SZERVÍZ

OLAJCSERE
Nagykanizsa, 
Csengery út 111/b.
Tel.: 93/310-103, 30/315-9288
Fax: 93/536-237

Web: www.maratonkft.hu E-mail: maratonkft@invitel.hu

Nyitva tartás:
Hétfõ – Péntek: 7 – 19

Szombat: 7 – 12

A Nagykanizsai Attila úti
Óvodáért Alapítvány ezúton
mond köszönetet mindazok-
nak, akik személyi jövedele-
madójuk 1 %-át neki ajánlot-
ták. A 2005. évben beérkezett
összeget az óvoda bútorzatá-
nak felújítására fordították.

Nagykanizsai Attila úti
Óvodáért Alapítvány

Az Avantgarde Kanizsa Nõ-
futball Egyesület köszönetet
mond mindazoknak, akik adó-
juk 1%-val hozzájárultak a
sportkör tevékenységéhez.

A felajánlott összeget a csa-
pat versenyeztetésére fordítot-
tuk. Adószám: 18960514-1-20

Avantgarde Kanizsa 
Nõfutball Egyesület

Az Kiskanizsai Általános Isko-
la (Nagykanizsa Bajcsy-Zs. 67.)
október 20-án 16.00-19.00 óráig
Családi estet szervez élõ zenével
az iskola aulájában. A ren-
dezvény célja, hogy a jelenlévõk
a népzenekultúra felelevenítésé-
vel, a különbözõ korosztályok
közös éneklés, táncok révén
együtt érezzék át az élõ népzene
varázsát. A redezvény díjtalan,
mindenkit szeretettel várnak!
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A MOL Nyrt. és a Magyar Olajipari Múzeum szervezésében szeptember
21-én felavatták a Buda Ernõ bányamérnök tiszteletére berendezett emlék-
szobát Bázakerettyén a BT-2 gyûjtõállomáson. Paczuk László, a MOL Rt.
Kutatás-Termelés Nyugat-magyarországi régiójának vezetõje köszön-
tõjében kiemelte: amikor 4 évvel ezelõtt megállapodást kötöttek a Ma-
gyar Olajipari Múzeummal az épület egy részének átadásáról, az a szán-
dék vezérelte õket, hogy a nagyközönség számára hozzáférhetõvé tegyék
a magyar olajipar múltját bemutató kiállítást. Külön öröm számukra,
hogy az épület további szobával bõvült, mely a mindannyiunk által is-
mert és tisztelt Öcsi bácsinak állít emléket. Holoda Attila, a MOL Nyrt.
Közép-európai Kutatás-Termelés igazgatója átadta Tóth Jánosnak, a
MOM igazgatójának megõrzésre azt a Zala kincse címû 17 perces doku-
mentumfilmet, mely 1959-ben készült és bemutatja Bázakerettyét. Kiss
Bódog Zoltán, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke Buda Ernõre, Zala me-
gye díszpolgárára azt mondta: olyan emberre emlékezünk, akinek tevé-
kenysége bizonyíték arra, hogy meghurcolt, méltatlanul megalázott
emberbõl is válhat valaki Magyarország építõ, gazdagító, igaz és sikeres
állampolgárává. Dr. Dank Viktor egyetemi tanár, a MOM Alapítvány ku-
ratóriumának elnöke Buda Ernõ emberi nagyságát méltatta, aki a munká-
sokkal, a beosztottakkal, a fiatal pályakezdõkkel is egyenrangúan bánt. 

A megemlékezés résztvevõi Bázakerettyérõl a zalaegerszegi Magyar
Olajipari Múzeumba utaztak, ahol Tóth János, a múzeum igazgatója
köszöntötte a megjelenteket, majd a családtagok, barátok, ismerõsök,
rokonok, egykori pályatársak, a külföldi kutatóvállalatok Magyaror-
szágon tartózkodó képviselõi jelenlétében felavatták Pataki Béla Szol-
nokon élõ szobrászmûvész Buda Ernõrõl készített mellszobrát. 

– A jók társaságának nemes tagját veszítettük el tanítónk személyében
tavaly – emelte ki Holoda Attila avatóbeszédében. – A mai napig úgy
érezzük, azt a fajta örökséget, amit ránk hagyott, képtelenség pótolni, hi-
szen vannak emberek, akik még életükben képesek pótolhatatlanná válni.
Öcsi bácsi már gyermek fejjel megfürdött szeretett szakmánk, a bányászat,
aztán közelebbrõl a fekete arany, a kõolaj bûvöletében. A szakma magával
ragadta, bár eredendõen humán érdeklõdésû volt, és meg is maradt élete
végéig, aztán õ vitte hátán a szakmát. Nem ismerek senkit, aki haragudott
volna rá. Közismert, közkedvelt mosolyával mindenkit le tudott venni a lá-
báról. Nem ismerek olyan embert sem, aki nem állt volna meg vele beszél-
getni, meghallgatni a mindig nemesen egyszerû bölcs tanácsait a szakma,
a kõolajmezõk, az emberek tiszteletérõl. Öcsi bácsi a különféle politikai
rendszerek sajátságos viszontagságai közepette is töretlen hittel vívta meg

kisebb és nagyobb har-
cait úgy, hogy egyetlen
pillanatra sem feledke-
zett el arról, a mi szak-
mánkat nekünk, olajo-
soknak kell védeni, óvni,
mindenkor és minden
áron, de mindig az em-
beri méltóság maximális
tiszteletben tartásával.
Ember volt õ a szó leg-
nemesebb értelmében.
Szakember volt, aki éle-
tét tette a szakma folya-
matos és állandó fejlõdé-
sére. Mi, az olajosok nagy családja gyakran emlegetjük tanításait, legyen
az szakestély, szakmai nap, egyetemi vagy középiskolai oktatás. Biztos va-
gyok benne, hogy itt van velünk, itt van a magyar olajiparral, figyeli, hogy
mit, hogyan, és minek az érdekében csinálunk. Néha megcsóválja a fejét
bizonyára, néha meg elégedetten megütögeti a vállunkat, hogy ez jó volt
fiúk! Közben mosolyog, hátradõl, és azt mondja: nem éltem hiába, hisz ki-
törölhetetlen nyomot hagytam a szakmában! És így is van. Olyan ember
volt, akirõl azt szokták mondani, iskolát teremtett. Soha nem haragudott
igazán senkire, tán még azokra sem, akik az ‘56-os forradalom után ko-
holt vádak alapján bebörtönözték. Csak ontotta magából a jót, a szerete-
tet, a tapasztalatokat ingyen és semmit nem várt el érte. Ember, szakem-
ber, sõt polihisztor, egyúttal tanító volt. Ezt hagyta ránk búcsúzóul, ezt a
hitet és lelkesedést, melyet tovább kell vinnünk, melyet tovább kell ma-
gunknak is örökítenünk. Köszönjük Ernõ bácsinak hogy ismerhettük, hogy
szerethettük, hogy szerettél minket Öcsi bácsi. Köszönjük, hogy megtaní-
tottál minket arra, hogyan maradjunk emberek az utolsó leheletig. Legyen
ez a szobor egy olyan biztos pont az életünkben, ahová a jövõben bátran
jöhetünk tanácsaiért, a közös emlékek felidézéséért, ide az Olajipari Mú-
zeumba, melynek meglétéért, anyagaiért õ is rengeteget tett.

A szobor leleplezését követõen Udvardi Géza bányamérnök bemu-
tatta a „Három bányászgeneráció válogatott iratai és emlékezései II.,
Buda Ernõ” címû köteteket, végezetül Dr. Esztó Péter, a Magyar Bá-
nyászati Hivatal elnöke megnyitotta Buda Ernõ, bányász-kohász témá-
jú képeslapgyûjteményébõl készült kiállítást.

Buda Ernõ bányamérnökre emlékeztek

Gõzerõvel épül a Ruget Magyarország Kft. gyártócsarnoka az ipari
parkban. Bár még csak a nyáron született a beruházásról szóló megálla-
podás, a tervek szerint decemberben már megindulhat a termelés. 

– Még a tavasz végén jött létre a kapcsolatunk a befektetõ Ruget Ma-
gyarország Kft.-vel – mondta lapunknak Szányi Gábor, a Nagykanizsa

Régió Ipari Park és Logisztikai Központ ügyvezetõje. – A fémfeldolgo-
zással és -kereskedelemmel foglalkozó cég Zalaegerszegen már mûköd-
tet egy gyártóegységet, azonban Nagykanizsán is elindítottak egy fejlesz-
tést, amelynek révén már épül az ötezer négyzetméteres gyártócsarnok.
A gyáravató szerintünk december közepén megtörténhet, s mintegy
nyolcvan ember számára nyílhat itt munkalehetõség. Nekünk azért is na-
gyon fontos ez a beruházás, mert egyfajta referenciaként szolgálhat
újabb partnerek számára; ugyanis olyan háttér-tevékenységet tudtunk
biztosítani a befektetõ részére, amely elõsegítette a gyors megvalósulást.
S azért is fontos ez számunkra, mert a cég az elsõ olyan befektetõ, aki
semmilyen szállal nem kötõdik a városhoz, azaz teljesen új, kívülrõl ér-
kezõ partner. A Ruget egyébként akkora területet vásárolt, hogy igény
esetén még egy azonos méretû csarnokot fel tudnak építeni.

Szányi Gábor a további lehetséges befektetésekrõl még elmondta: az
SPLCN Kft. már rendelkezik egy huszonötezer négyzetméteres rak-
tárkapacitással, amely a tervek szerint mintegy tízezer négyzetméterrel
bõvülhet. Az elmúlt napokban pedig egy újabb befektetõvel aláírtak egy
hasonló méretû ipari csarnok megépítésérõl szóló megállapodást. (H.A.)

Épül a Ruget csarnoka
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Nyáresti csevegésre, a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házba hívta barátait
a közelmúltban Teleki László. A barátok közt foglalt helyet Mága Zoltán vi-
lághírû hegedûmûvész is, akivel mi is szót váltottunk.

– Többször találkoztunk önnel Nagykanizsán. Feltûnt, hogy mindig
rendkívül közvetlen, barátságos a közönséggel! 

– Korábban egészen más mûfajt játszottam, akkor nem kommunikál-
tam a közönséggel. Késõbb azonban azt tapasztaltam, hogy szükség
van rá. A beszéd közelebb hozza a közönséget a mûvészhez. Ha látják,
hogy megosztom velük azt, amit érzek a zenében, ha beengedem a kö-
zönséget magamba, sokkal nagyobb sikert, ovációt tudok elérni.  

– Milyen feladatokkal foglalkozik?
– Sok mindennel! Könyvet írtam az életutamról. Arról, hogyan látom

a világot és hogyan lát a világ engem. Gyermekkorom óta járom a vilá-
got, s ami elkápráztatott, azt papírra vetettem. Például írtam a marokkói
királyi palotáról. 2003-ban a mexikói  Világzenei Fesztiválon mi képvi-
seltük Magyarországot és a közönség-díjat mi nyertük el. Voltam távol-
keleti turnén, játszottam Lipcsében, a müncheni és a párizsi Zeneakadé-
mián. Hamarabb lettem elismert zenész külföldön, mint Magyarorszá-
gon. Hazai történetem 2000-ben kezdõdött, amikor játszottam a Moulen
Rouge-ban. A könyv DVD-vel együtt, október végén kerül a könyvesbolt-
okba, akárcsak az új CD-lemezem. A könyv ötlete egyébként május 27-
én Sepsiszentgyörgyön született. Ott játszottunk egy lovagavatón, ahol
tavaly engem is lovaggá avattak. Megismerkedtem egy remek emberrel,

Esztergályos Jenõvel, az Apáczai
Könyvkiadó tulajdonosával, aki biz-
tatott a könyv megírására. A könyv-
ben õszintén írok a nagy szegény-
ségben töltött kisgyermekkoromtól
a mostani helyzetemig. A szüleim
mindig támogattak és én is kitartó-
an küzdöttem. Nem volt könnyû
egyedül fent a Rajkó zenekarban.
Ötször annyit kellett tudnom, mint a
pesti gyerekeknek. 

Mága Zoltán ezen az esten elsõsorban beszélgetni jött a közönséggel,
de mivel hegedû nélkül nem megy sehova, a játékában is gyönyörköd-
hettek a jelenlévõk. Annyit még tegyünk hozzá: Mága Zoltán sokat jóté-
konykodik. Kanizsai látogatásának napján is hajnali négykor kelt, hogy
két kamiont útjára indítson tartós élelmiszerekkel,  rászoruló emberek
részére. Idén ezzel már a hatodik kamiont töltötte meg és közel 150 ton-
na élelmet osztott ki. Az Aranyhegedû Alapítványnak is elnöke, a
szponzorálást úgymond „lehegedüli”. Nagykanizsára is közel 15 tonna
élelmet hozott. Most kötött egy céggel egy hosszú távú szerzõdést, ab-
ban bízva, hogy több száz emberen tud majd segíteni. Számtalan esetben
saját hangszereit árverezte el beteg gyermekek számára és a Gyermekét-
keztetési Alapítvány támogatására. (-bakonyi-)

Csevegés Mága Zoltánnal

Egy különleges tárlat, az osztrák Franz
Wieser fémszobrász kiállítása nyílt meg szep-
temberben a Petró Galériában. Az alkotásokat
Ajtai Tamás festõmûvész ajánlotta a látogatók
figyelmébe, miközben Tiborcz Iván zongora-
improvizációival színesítette az emelkedett pil-
lanatokat. Franz Wieser szülei mûhelyében ta-
nulta meg a kovácsmesterséget, majd a Bécsi
Akadémián tanulmányozta behatóbban a fém-
szobrászatot. A mûvésznek mintegy ötszáz kiál-
lítása volt már Európában és az Amerikai Egye-
sült Államokban. Érdekesség, hogy a konstruk-
tivista irányzat szerint készült alkotásaihoz
krómacélt, gyári fémhulladékot, kohósalakot és
zúzalékot is felhasznál. Abban, hogy a tárlat itt,
Nagykanizsán is megjelenhetett, komoly része
volt Ajtai Tamás festõmûvésznek, aki nem csak
a galéria tulajdonosának, Petró Ágnesnek, ha-
nem Franz Wiesernek is jó barátja. 

– Véletlenül kerültem kapcsolatba Franz
Wieserrel, amibõl nagyon gyümölcsözõ kap-

csolat alakult ki – mondta Ajtai Tamás. –
Számtalan alkalommal voltak közös tárlataink,
jártunk nemzetközi kortárs mûvészeti kiállítá-
sokon is, például Grazban, Salzburgban, Linz-
ben. Ennek kapcsán én is gyakran visszahívtam
a kiállításaimra, a hazai rendezvényekre is, így
mélyült el a kapcsolatunk. Ez egy nagyon jó
szimbiózis, ugyanis amit én csinálok, az színe-
síti az õ anyagát és fordítva. Az övé egy szigo-
rúan mértani, geometrikus, elvont világ, ami a
maga keménységével jó ellenpontja az én, vi-
szonylag könnyebb alkotásaimnak. Franz nem
használ színeket abban az értelemben, hogy
nem festi az alkotásait. Nagyobb rozsdás anya-
gokat alkalmaz, amelyekkel feloldja a fémes,
csupaszürke kontrasztot. Ezzel szemben én ke-
vés fémet használok, nálam sok a szín. 

– Harminc éve ismerkedtem meg a kovács-
mesterséggel – vette át a szót Franz Wieser. –
A durvább munkától fokozatosan jutottam el a
több finomságot igénylõ fémszobrászatig. Jó
iskola volt ez, hiszen így aprólékosan elsajá-
títhattam a különbözõ fémek tulajdonságait,
megtanulhattam a megmunkálás minden csín-
ját-bínját. Nem csak kisplasztikákat készítek,
hanem nagyobb köztéri alkotásokat is, ame-
lyek a lakóhelyemen, Regensburgban és a
környezõ településeken láthatók.

– Egészen különleges alapanyagokat is fel-
használ. Milyen koncepció mentén építi be
ezeket az egyes alkotásokba?

– A fémipar anyagának sokszínûségét hasz-
nálom fel, azt igyekszem bebizonyítani, hogy
teljesen értéktelennek hitt hulladékból is lehet
mûvészetet létrehozni.

A Kulturális Örökség Napok 2006. program-
sorozat keretében az 1950-60-70-es évek építé-
szetérõl tartott elõadást a Thúry György Múze-
umban Karmazin József városi fõépítész. A
résztvevõk megtudhatták: a szocialista realiz-
mus, közismertebb elnevezésében szocreál
nem feltétlenül egy stílust jelent, hanem egy
korszak átfogó jellemzését mutatja inkább.
Olyan karakteres szocreál épületet, amely épí-
tõmûvészeti stílusként is megjeleníthetõ, nehe-
zen találnánk, ennek leegyszerûsítettebb formái
jelennek meg, amelyek összeköthetõk az újjá-
építést követõ felújítási munkákban, valamint
Nagykanizsa iparosításának az emlékeiben.  

Az elõadás során Karmazin József bemutat-
ta azokat a középületeket és lakóházakat,
amelyek ennek az idõszaknak a termékei. Ha
a városközpontból indulunk ki,  elhibázott be-
építések soráról lehet számot adni, ugyanak-
kor ebben az idõszakban megjelent középüle-
tek jól tükrözik az akkori építészeti lehetõsé-
geket, és ma is megállják a helyüket mint
funkcionálisan, mint építészeti megjelenés-
ben. Abban az idõben épült például a Cserháti
Sándor Felsõfokú Mezõgazdasági Technikum,
az ottani Sportcsarnok, a Dr. Mezõ Ferenc
Gimnázium, a belvárosban a Kanizsa Áruház
épülete, a Gelka-ház és az olajipar székháza
az Erzsébet téren. A lakásépítések körében az
elsõ fecskék az Ady utcai, Alsó Templom
környéki házak voltak, a keleti városrész épí-
tése a ‘60-as évek elején indult el. A ‘45 utáni
elsõ években családi házak épültek, majd
megjelentek a Jókai utcai ikerházak, és az If-
júsági lakótelep. B.Zs.

Szocreál épületeink Hulladékból nyert szépség
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„Jó fejek ezek a magyarok”
A Keszthelyi Helikon Kórus,

Nagykanizsa Város Vegyeskara,
Zalaegerszeg Város Vegyeskara,
valamint a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskola és
a megye zenetanáraiból kifejezet-
ten erre az alkalomra összeálló
szimfonikus zenekar 2006. október
végén megyeszerte bemutatja Mo-
zart Requiemjét, a világ egyik leg-
megrázóbb mûvét. A mû szoprán,
alt, tenor és basszus szólistákra, va-
lamint kórusra íródott egy kisebb
klasszikus zenekar kíséretével. Mo-
zart 1791. december 5-i halálakor
csak a nyitótétel volt teljesen befe-
jezve.  Valószínûleg Franz Jakob
Freystädtler volt az, aki elõször
próbálta kiegészíteni Mozart mû-
vét. Ezután Josef von Eybler a Dies
irae tételtõl a Lacrimosáig dolgo-
zott a Requiem-en, végül egy má-
sik fiatal zeneszerzõ, Franz Xaver
Süssmayr fejezte be a mûvet.

Hagyomány Nagykanizsán az
október végi, november eleji
nagyszabású komolyzenei elõ-
adás, amely „Emlékezem” címmel
minden évben a legnagyszerûbb
gyászmiséket mutatja be a város
vegyeskara és a Farkas Ferenc Ze-
neiskola szervezésében és elõadá-
sában. Idén, Wolfgang Amadeus
Mozart születésének 250. évfordu-
lója kapcsán esett a választás Mo-
zart örök érvényû mûvére, ame-
lyet monumentális koncert kereté-
ben mutatnak be megyeszerte. A
közel kétszáz fõs elõadói gárda
mellett a szoprán szólót Zádori
Mária, a Nemzeti Filharmónia
szólistája, az alt szólót Baráth
Yvette, a nagykanizsai Szivárvány
Énekegyüttes vezetõje és szólistá-
ja, a tenor szólót László Boldizsár,
a nagysikerû Cotton Club Singers
énekese, a basszus szólót pedig
Jekl László, a Magyar Állami ope-
raház magánénekese énekli a négy
helyszínen, Keszthelyen, Szom-
bathelyen, Zalaegerszegen és
Nagykanizsán megtekinthetõ pro-
dukcióban. 

Az október 29-ei, a Felsõvárosi
templomban Hajdú Sándor kar-
nagy által este 19.30 perctõl vezé-
nyelt koncertre elõvételben lehet
jegyeket igényelni a 93/336-036-
os telefonszámon, illetve a Tour-
inform irodában. 

Az Együtt Kiskanizsáért Egyesület munkájának
köszönhetõen két, rendkívül értékes kiskanizsai ha-
gyaték kerülhetett óvó kezek közé: az egyik a Göcsej
Múzeum gyûjteményét, a másik pedig a Szentendrei
Szabadtéri Múzeum kiállítását gyarapítja. Ez utóbbi
azért is nagy jelentõségû, mert a skanzenben eddig
semmilyen módon nem jelent meg Nagykanizsa.

– A Kisrác utca 8. és a Hajgató Sándor utca 8. alatt
fellelt hagyaték azért fontos, mert hûen õrzik a kiskani-
zsai emberek mindennapjait, létformáját – mondta el a
nagy eszmei értékkel bíró anyag megmentését szorgal-
mazó egyesület elnöke, Horváth Jánosné. – Sári Zsolt, a
Szentendrei Szabadtéri Múzeum és Kovács Zsuzsanna, a
zalaegerszegi Göcsej Múzeum munkatársa irányította a
hagyatékok feldolgozását. Az anyag olyan nagy mennyi-
ségû, hogy a kanizsai múzeum nem tudta volna vala-
mennyit fogadni. Közben a tudomásunkra jutott, hogy a
szentendrei skanzen az 50-60-as évek anyagát gyûjti. Mi-
vel szerettük volna megmenteni a két házban fellehetõ
családi relikviákat, felvettük a szentendrei szakemberek-
kel a kapcsolatot, akik eljöttek Kiskanizsára, megvizsgál-
ták a Kisrác utcai hagyatékot,  értékesnek és megmen-
tendõnek ítélték. Az utolsó gombig beleltározták a tár-
gyakat. Ebben az óriási munkában segítséget nyújtottak
számukra egyesületünk tagjai is.

– Gondolom, szükség volt a rokonok hozzájárulá-
sára is.

– A Kisrác utca 8. alatti házból özvegy Varga
Györgyné hagyatékát a hozzátartozók ajánlották fel
a múzeum számára, akárcsak a másik, a Hajgató ut-
cai anyagot, melyet a tulajdonos rokonai bocsátották
a rendelkezésünkre. Köszönet érte mindannyiuknak.

– Felvetõdött-e a teljes gyûjtemény nagykanizsai
kiállításának gondolata, hiszen Szentendre elég tá-
vol esik Kanizsától…

– Mindenképpen örülnünk kell annak, hogy Szent-
endrére kerül a gyûjtemény, hiszen ott mint nagykani-
zsai örökség jelenhet meg. Így nagyobb nyilvánosság
elõtt szerepelhet ez a jellegzetesen kiskanizsai életfor-
mához kötõdõ gyûjtemény, mintha itthon mutattuk vol-
na be valahol. A szentendrei skanzen világhírû, s egész
éven át sokan látogatják, külföldiek és magyarok egy-
aránt. Az egész világ számára megtekinthetõvé válik a
kiskanizsai örökség, amikor a közeljövõben felkerül a
szabadtéri múzeum honlapjára, a világhálóra.  

Az összegyûjtött anyagok feldolgozása, kiállításra
való elõkészítése jelenleg is folyik Szentendrén. A
skanzen munkatársai a használati tárgyakat, kisipari
bútorokat, tükröket, ruhanemûket a hagyaték szár-
mazási helye, a Kisrác utca 8. szám alatti épület ere-
dethû felépítése után mutatják be. Horváth Jánosné
fontosnak tartotta hangsúlyozni: nagy örömet jelen-
tett számukra, amikor a szakemberek is nagyra érté-
kelték az egyesület munkáját. A néprajzkutatók,
muzeológusok közremûködése garantálta a lelet-
mentõ munka sikerét. (ha) 

Kiskanizsai hagyaték Szentendrén

Már korábban hírt adtunk a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI által koordinált YE-program kül-
földi történéseirõl. Már akkor is szó esett arról,
hogy a programnak  lesznek nagykanizsai mozzana-
tai is, amelyre szeptemberben került sor.

– Nem is gondoltuk, hogy ilyen jól sikerül majd a
program, hogy a fiatalok ilyen hamar egymásra ta-
lálnak függetlenül attól, milyen nemzetek fiai. Közö-
sen ültek a tábortûz körül, nem voltak nemzeti klik-
kek. Ez már önmagában teljesítette a program célját,
amelyet a kitalálók a diszkrimináció elkerüléséért
hoztak létre. A program végén a vendégeink többsége
úgy nyilatkozott, hogy nagyon jó fejek ezek a magya-
rok – mondja Horváth Henrietta Szilvia szervezõ. 

– Hol laktatok, ti és a többi fiatal?
– A Csónakázó-tavi táborban laktunk, ott volt az

esti tábortûz is és persze az elsõ, megismerkedést
szolgáló programok is.

– Milyen programok voltak még?
– A nyilvános koncert és a többi kisebb nagyobb

kísérõprogram mellett az egyik legjelentõsebb kez-
deményezés a nemzetismereti vetélkedõ volt. A
könyvtár ebben önzetlenül részt vett, és nagyon sok

segítséget adott, hiszen a feladatok egy részét õk
szervezték meg, mi több egy gólyalábas bemutató is
rendeztek nekünk. A vetélkedõ célja az volt, hogy
minél többet megmutathassunk a városból, ugyan-
akkor lehetõséget biztosítsunk arra, hogy a diákok
egymás országait is megismerhessék. Próbáltunk a
nevezetesebb helyeken elhelyezni egy-egy állomást.
Ilyen volt az elõbb említett könyvtár mellett a pol-
gármesteri hivatal, a múzeum és a Vasemberház is.
A múzeumban a fiatalok öltöztetõk segítségével régi
ruhákban bújhattak, aztán felmentek a kiállításra és
fotó készült róluk. Ajándékban meg is kapták a fel-
vételeket. A polgármesteri hivatalban a különbözõ
szakmákat mutattuk be: kosárba rejtett eszközökbõl
kellett felismerni az egy-egy foglalkozáshoz tartozó-
kat. A Vasemberházban lévõ étteremben házilekvár
felismerõ verseny volt. Volt sportvetélkedõ is. Min-
den feladatot úgy állítottunk össze, hogy a csapatok
csak akkor tudták megoldani, ha a különbözõ nem-
zetek küldöttei együttmûködtek egymással, hiszen
mindenki a saját hazájáról tudhatja a legtöbbet. Azt
mondhatom, minden szempontból sikeres kezdemé-
nyezés volt. (D.É.)

Monumentális
koncert  
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Német-magyar kormányközi csereprogram keretében két hétig tar-
tózkodott Nagykanizsán David Weiser autópálya rendõr. Ezt megelõzõ-
en magyar kollégája, Valgut Zoltán törzszászlós tartózkodott két hétig
Németországban a Nemzetközi Rendõr Szervezet (IPA) szervezésében. 

A sajtó számára is lehetõséget teremtettek, hogy megsimerjük a két
rendõr élményeit. Ezekbõl kiderült: David több alkalommal volt szol-
gálatban nálunk, bemutatták neki a rendõrség és a társ szervek tevé-
kenységét is. Kiemelte: nem tudott betelni a magyarok vendégszerete-
tével. Véleménye szerint a rendõri munka szinte azonos egész Euró-
pában. Különbség, hogy náluk kissé máshova helyezi a hangsúlyt a
rendõrség, mint nálunk. David Weiser az autópálya rendõrségen az át-
utazó forgalommal foglalkozik. Németország tranzit ország, ebbõl
adódóan jóval több a feladata. Nemcsak az utas forgalomban számíta-
nak tranzit országnak, hanem a kábítószer szállításban is. Szerencsére
elég jó arányban tudják felderíteni a kábítószerügyeket. Tapasztalata
alapján a magyarok magas színvonalon végzik a feladataikat. 

– Ami szembetûnõ különbség – vetette közbe Valgut Zoltán – a
technikai felszereltség különbözõsége. Például nálunk az ujjlenyomat
vétel teljesen kézzel történik, õnáluk már minden digitálisan. Csak
megérint egy üveglapot az elkövetõ, és már számítógépen van az ujj-
lenyomata. Amit nálunk rutin helységnek nevezünk, az náluk bevetési
központ. Az ott lévõ számítógépesek és a szolgálatban lévõ jármûvek
között szinte teljes a számítógépes kapcsolat. 

David Weiser meglátása szerint bár jobbak hazájában a munkakörül-
mények, munkafeltételek, ám ott is minden területen spórolnak. A bal-
eseti helyszínelésben, a járõrszolgálatban nincs sok különbség. Voltak
sérüléses balesetnél, sebesség ellenõrzéses közös szolgálatban és sima
járõr szolgálatban. Több német állampolgárral szemben is intézkedtek,
akik nagyon örültek, hogy egy német rendõr állította le õket, illetve
amikor az autóból meglátták az egyenruhát, a legtöbben integettek. 

Nagyon tetszett Davidnak a sok parkosított terület a környéken, és
meglepte a házak elõtti zöld terület, mert náluk lebetonoznak, és tér-
köveznek mindent. 

– Én sem panaszkodom a németek vendégszeretetére – összegezte
Valgut Zoltán. – A németek szakmailag komolyabb kiképzést kapnak a
rendõriskolán, így minden rendõr képes minden területet ellátni. A
magas szintû gyakorlati és elméleti képzés következtében jobban
felkészült rendõrök kerülnek ki az iskolákból, mint nálunk. Annak elle-
nére, hogy viszonylag fiatal rendõrökkel dolgoztam, nagy magabiztos-
sággal és határozottsággal intézkedtek, akár ittas vezetõrõl volt szó
vagy egy balesetnél az autópályán. A rendõröknek nagyobb a tekinté-
lye, a rendõr szava szent és sérthetetlen. Egyszerûbb a tevékenységük
dokumentálása is. Ha leír egy jelentést, származzon az akár csak
egyetlen rendõrtõl, a bíró a rendõr szavának ad igazat.

- bakonyi - 

„Kölcsön”-rendõrök
A Nagykanizsai Határõr Igazgatóság tájékoztatása szerint az igazgatóság

által 2006. elsõ félévben a regisztrált intézkedések száma 1483, a tavalyi év
hasonló idõszakához képest jelentõsen, 42 százalékkal emelkedett. Mindez
a közlekedési szabálysértések felfedésében jelentkezõ intenzív emelkedés-
bõl ered. Az illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények kö-
zül a legmagasabb a tiltott határrendsértések aránya, ezt követik a közokirat
hamisítások, majd a külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértések
száma. Az év során realizált esetek irányultságát tekintve a kifelé irányuló-
an elkövetett jogsértõ magatartás volt a meghatározó, amely zömében az
ideiglenes külsõ határszakaszra – azon belül kiemelten Rédics Határrendé-
szeti Kirendeltség illetékességi területére – koncentrálódott. Jellemzõ volt a
migrációs útvonalak határátkelõhelyekre való átrendezõdése, továbbá az
ideiglenes külsõ határszakaszon a tehergépjármûvek rakterében, valamint
vezetõfülkéjében megbújva történõ illegális határátlépés elkövetésének kí-
sérlete. Az elkövetõi kör a román, ukrán, szerb- és montenegrói állampol-
gársági kategóriákból került ki döntõ többségben.

A határforgalom-ellenõrzés terén a személy és jármûforgalomban
egyaránt mérsékelt változást lehetett megállapítani. A rédicsi közúti ha-
tárátkelõhelyen esetenként jelentõs mértékû teherforgalmat érintõ vára-
kozások alakultak ki. A határátkelõhelyeken a visszairányított külföldiek
száma megnõtt, melynek okai: az érvényes vízum, érvényes útlevél hiá-
nya, beutazási és tartózkodási tilalom. A közokirat hamisítás miatti visz-
szairányítások száma jelentõsen megnõtt. Emelkedett a szabálysértési
feljelentések száma is, az illetékes hatóságok az eljárásokat minden eset-
ben lefolytatták. A tavalyi év hasonló idõszakához képest a jogellenes
cselekmények felfedésének száma közel másfélszeresére nõtt. (Sz.M.)

Másfélszerannyi szabálysértés

A múlt héten szerdától szombatig matematika tanár továbbképzés-
nek adott otthont a Batthyány Gimnázium. A képzésrõl, az ott elhang-
zott elõadásokról Erdõs Gábort, a BLG igazgató helyettesét kérdeztük. 

– A nyolcvanas évek végétõl kétévente rendezi meg ezt a programot a gim-
názium és a Zalai Matematika Tehetségekért Alapítvány. A konferenciát az
idei évtõl már tanár továbbképzésnek is tekinthetjük. Ez egy hosszabb folyamat
eredménye. Dr. Pintér Ferencnek köszönhetõ, hogy mostanra lezárultak az
akreditációs folyamatok. Ez a rendezvény mostanra hivatalos, harmincórás
továbbképzésnek tekinthetõ, amelyrõl a résztvevõ tanár kollégák, amennyiben
a záródolgozat kritériumait is teljesítik, kapnak egy tanúsítványt. 

– Mirõl esett szó az elõadásokon?
– A továbbképzés témája a tehetséggondozás volt. A tematika közép-

pontjában az állt, miképpen tervezzünk szakköri anyagokat, hogyan
valósítsuk meg a tehetséggondozást órai és szakköri keretben. Az álta-
lánosabb témákat felvonultató megnyitó után két szekcióban dolgoz-
tunk tovább, külön az általános iskolai tanárok és külön a középiskolai
tanárok. Hasonló módszerekrõl esett szó, csak másfajta feladatokon
keresztül mutattuk be a tehetséggondozás lehetõségeit. 

– Kik voltak az elõadók?
– Azt mondhatjuk, hogy a téma legelismertebb magyarországi szak-

embereit sikerült megnyernünk, voltak itt versenybizottsági tagok, ver-
senyfelkészítõk, feladatgyûjtemény-szerzõk, olyan tanárok, akik évtize-
des gyakorlattal rendelkeznek e téren. 

– Mennyien vettek részt a programon?
– A tapasztalataink azt mutatják, egy kicsit nehéz rávenni a helybéli

kollégákat arra, hogy részt vegyenek a programon. Bár mi mindent
megpróbáltuk, mégis úgy érezzük, ennél többen is eljöhettek volna. 45-
50 ember volt itt.

–  Ma is olyan szép számmal vannak tehetséges ifjú matematikusok,
mint a korábbi években?

– Hagyományos dolog, hogy nem minden gyerek kedveli a matema-
tikát, mégis ugyanolyan arányban vannak tehetséges gyerekek e
tantárgyból is, mint a többibõl. (-dé-)

Konferencia és továbbképzés
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BÉRLET

TÁRSINGATLAN
Építési vállalkozók figyelem! Nk-

án a Hunyadi úton 800 négyzetméte-
res (20m x 40m) telek – társasház épí-
tésére kiválóan alkalmas, eladó. Érd.:
30/227-3294, 30/448-6072 (5904K)

Szepetneken 800 négyszögöl szán-
tó eladó. Érd.: 30/330-6605 (5909K)

Budapesten a XI. kerületben (Bu-
dán, a Mûegyetemhez, a Skálához kö-
zel, a 4-es, 6-os villamos útvonalán)
téglaépületben I. emeleti, 38 m2-es,
1,5 szobás lakás eladó. Irányár: 13
millió Ft. Érd.: 20/956-6136, 20/931-
1283 (5912K)

Palinban tetõtérbeépítéses családi
ház eladó! Érd.: 70/530-8513 (5919K)

Ûrhajós utcában aknás garázs el-
adó! Érd.: 30/530-8513 (5920K)

Nagybakónakon kétszobás családi
ház nagy telekkel eladó. Érd.: 20 óra
után 93-315-559 (5926K)

Belvárosban Múzeum tér 1. szám
alatt 1 szobás, erkélyes, egyedi fûtéses
felújított lakás eladó. Pince szinten
tárolóhelyiség, parkolás belsõ udvarban.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 30/332-3778
(5934K)

Szentgyörgyvári hegy IV. hegyhá-
ton szép épület garázzsal, parkosított
területen eladó, vagy városi lakásra
cserélhetõ értékegyeztetéssel. Víz, vil-
lany van! Érd.: 30/448-6072 (5941K)

Herman Ottó utcában, téglaépület-
ben, IV. emeleten, egyedi fûtésû, két-
szobás lakás eladó. Érd.: 93/324-735
(5943K)

Galamboki Rigóhegyen alápincé-
zett, téliesített hétvégi ház, 450 négy-
szögöl területen eladó. Víz, villany
van! Irányár: 3,5 millió Ft. Érd.:
30/6500-518 (5944K)

Belvárosban I. emeleti, kétszo-
bás, bútorozott lakás irodának, lakás-
nak kiadó. Kaució szükséges! Érd.:
30/635-1230 (5892K)

Teleki u. 9/A-ban kétszobás lakás
kiadó. Kaució szükséges! Érd.:
30/9564-887 (5945K)

MZ-TS-125 motorkerékpár és pe-
dálos gyermek gokart eladó. Érd.: 20
óra után 93-315-559 (5931K)

Skoda Fabia Kombi 1,2 2004-es
évjáratú, 27.000 km-rel, megkímélt
állapotban eladó. Érd.: 30/494-0233
(5938K)

170 literes prés, újszerû állapotban
eladó. Érd.: 30/448-6072 (5923K)

Egyedül élõ magányos néninek,
bácsinak lenne a segítségére egy
anyagi támogatásra szoruló lány.
Érd.: 06-30-652-4560 (5946K)

Eladó bontott cserépkályha, kere-
kes szék, felnõttnek való pelenka és
elektromos kukorica daráló kedvezõ
áron. Érd.: 06-30-270-8592 (5948K)

Fenyõgallyat vásárolok, tisztítást is
vállalok. Tel.: 30/427-3962 (5951K)

Meghibásodott távirányítóját (TV,
HIFI, videó, stb.) megjavítom. Érd.:
20-510-2723 (5952K)

Gyûjteményembe készpénzért vá-
sárolok régi porcelánokat, könyveket.
Érd.: 30/332-8422 (5953K)

Az Ön számára értéktelen vashul-
ladékot, forgalomból kivont gépjár-
mûvét készpénzért átveszem! Lakó-

kocsik is érdekelnek. Ugyanitt hasz-
nált autóalkatrészek eladók. Tel.:
30/641-7375, 30/592-8463 (5485K)

Vállaljuk: új síremlékek készíté-
sét, betûvésést, régi sírok tisztítását,
felújítását számlára is. Érd.: Horváth
Zoltán, vállalkozó. Nk, Ady Endre u.
65. Tel.: 06-93-333-449, 06-70-511-
7863 (5641K)

Építési vállalkozó vállal: kõmû-
ves és tetõfedõ munkákat, régi házak
felújítását, épületek szigetelését, lép-
csõházak festését, stb.! Tel.:
30/6398-825, 70/5039-407 (5900K)

Hétvégén takarítást vállalok Nagyka-
nizsán. Tel.: 30/631-9874 (5942K)

Alsó  tagozatos diákok részére kor-
repetálást, felkészítést vállalok. Tel.:
30/262-9956 (5954K)

Felsõ-Ausztriában élõ, egyedülál-
ló, 44 éves osztrák úriember házasság
céljából keresi párját 40 éves korig.
Egy gyermek nem akadály! Tel.: 00-
43-6764308275 (5949K)

53 éves, egyedülálló, vidám ter-
mészetû, fiatalos, független nõ ke-
resi korban hozzáilló társát. Levele-
ket a Kanizsa Újság Szerkesztõ-
ségébe, „Virágesõ” jeligére kérem.
(5955K)

APRÓHIRDETÉS
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Az NB I A csoportos kosárlabda-bajnokságban
játszó Kanizsai Vadmacskák SE a már korábban ér-
kezett gyõri játékos, Horváth Adrienn mellé egy ku-
bai és egy szlovén idegenlégióst is igazolt.

Farkas József vezetõedzõ lapunk érdeklõdésére
elmondta: a csapat elé az NB I A-csoportban való
megmaradást tûzték ki célul, ennek érdekében már
intenzíven készülnek az október tizenharmadikai,
diósgyõri szezonkezdésre. A korábban a csapathoz a

Rába Quelle Foton Gyõr csapatából érkezett Hor-
váth Adrienn bedobó után most két újabb játékos
igazolt a Kanizsai Vadmacskák SE-hez: a kubai
Maria Molinet (akit amúgy Lupe-nek becéznek) és
a szlovén Szasa Panics. Elõbbi 188 centiméter ma-
gas, ugyancsak a bedobó posztját foglalja el, utóbbi
pedig irányítóként tevékenykedik majd a pályán. 

– Még mindig nagyon fiatal csapat vagyunk, a lá-
nyok többsége a dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban
tanul; az átlag életkor pedig tizennyolc-tizenkilenc
év – mondta lapunknak Farkas József. – A center
poszttal még mindig bajban vagyunk, ugyanis nincs
megfelelõ magasságú emberünk erre a helyre, de
reméljük, hogy a bajnokság kezdete elõtt megoldó-
dik a problémánk. Folyamatosan tárgyalunk, s most
már tudatosan magas játékost keresünk, hiszen a
mezõnyjátékosok már rendelkezésünkre állnak. 

Farkas József még hozzátette: támogatók felkuta-
tásán is fáradoznak, hiszen a legnagyobb csapatok-
kal csak a jelenleginél is biztosabb pénzügyi háttér-
rel képesek felvenni a versenyt. (Horváth Attila )

Idegenlégiósokkal erõsítenek a Vadmacskák

Apró emberkék, akik még járni sem tudnak, de a
vízben láthatóan boldogan mozognak. Mielõtt az
Olvasó azt hinné, ez kuriózum, rögtön megcáfoljuk:
inkább törvényszerûség. Hiszen a picik néhány hó-
nappal ezelõtt szakadtak ki egy hasonló közegbõl,
az anyaméh óvó biztonságából. Dénes Annamária
ötödéves orvostanhallgató szeptember óta tart baba-
úszást az uszodában. Nem „edzésrõl” van szó, ha-
nem egy vidám, felhõtlenül boldog családi együtt-
létrõl. S a kicsiknek ez nagyon tetszik. Sõt. Az
anyukáknak és az apukáknak is. Egy kis hétvégi
boldogsághormon…

– Magyarországon 1986-ban jelent meg elõször a
babaúszás – mondta el lapunknak Dénes Annamá-
ria. – A világban régtõl ismert a módszer, ami azzal
fejti ki jótékony hatását, hogy olyan szabad mozgást
biztosít a babának, amit egyébként a szárazföldön
nem képes elérni. Fejleszti a kicsik ellenálló képes-
ségét, immunrendszerét, jótékony hatást gyakorol az
izomzatukra, a mozgásszervekre, bõvíti a tüdõkapa-
citásukat, javítja a pszichomotoros képességeket is.
S ami még nagyon fontos: erõs szocializációs hatá-
sa is van, hiszen nagy mértékben erõsíti a szülõ-
gyermek közötti kapcsolatot, segít az egymásra épü-
lõ bizalom megteremtésében. Azt a tévhitet azonban
szeretném eloszlatni, hogy ez valamiféle edzés len-
ne, épp ellenkezõleg, a babák ezt nagyon élvezik, tu-
lajdonképpen egy nagy családi játék az úszás.

– Mi van, ha a babák mégsem élvezik a víz közel-
ségét? Idõvel ez változhat?

– Ha egy három hónapos babát hoznak el, akkor
általában könnyû dolgunk van vele, hiszen nemrég
szakadt ki egy hasonló közegbõl, az anyaméhbõl. Mi-
nél idõsebb a baba, annál nehezebben szokja az uszo-
dai körülményeket, ám nem szabad feladni, meg kell
nyugtatni a síró gyermeket. Maga a babaúszás az
úgynevezett búvárreflexen alapul, ami azt jelenti,
hogyha a babák orrát és száját egyszerre éri víz, ak-

kor pár másodpercig nem vesznek levegõt. Ez a reflex
hat-nyolc hónapos korig mûködik, aztán eltûnik. Ha a
babát idõben hozzák el, akkor így, a búvárreflexet ki-
használva merülhet, de ha nagyobb baba érkezik, ak-
kor sincs baj, mert õt meg már meg lehet tanítani.  

– Miért fontos megvárni a három hónapot?
– Az elsõ két hónap arról szól, hogy a babák akk-

limatizálódjanak az anyaméh után, hozzászokjanak
a kinti körülményekhez. A kéthónapos baba még fo-
gékony a betegségekre is. Három hónapos korára
kialakulnak a természetes védekezõ folyamatok.

– Feltételezem, szigorú elõírások szerint kell ke-
zelni a kismedence vizét is, hiszen ebben lubickol-
nak a babák.

– Valóban. Gyakran ellenõrizzük a víz minõségét, a
baktériumokat folyamatosan szûrjük. A medence olyan
hõmérsékletûre van melegítve, amilyenre az aprósá-
goknak szüksége van – mondta Dénes Annamária.  

Dobos Józsefék elsõ alkalommal hozták el a tíz
hónapos Benedeket.

– Azért gondoltunk arra, hogy eljöjjünk a kicsivel,
mert szerintem jó, ha minél elõbb ilyen módon is
kapcsolatba kerül a sporttal – mondta az édesapa. –
Még nem jártunk itt, remélem, jól viseli majd a vizet. 

Nos, az apukának nem kellett csalódnia nagyfiá-
ban… (ha)

Hétvégi boldogsághormon az uszodában

Utánpótlás Bajnokság NB II.
Szeptember 23. 

U 19: Nagyatád – NTE 1866
MÁV 0-1 (0-1). Góllövõ: Szalai.
U 17: Nagyatád – NTE 1866
MÁV 0-20 (0-8). Góllövõk:
Nagy T. (7), Takács (5), Jakabfi
(2), Baranyai B., Lenner, Kot-
nyek I., Tivolt, Kékesi, Babati. U
15: NTE 1866 MÁV – Nagykani-
zsai UFC 2-0 (1-0). Góllövõk:
Németh Á., Pázmándi. U 13:
NTE 1866 MÁV – Nagykanizsai
UFC 0-0 (0-0). 

Megye I. o. Szeptember 24.
Felnõtt mérkõzés: Tormafölde

– NTE 1866 MÁV 0-1 (0-1).
Góllövõ: Pozsgai. 

Ifjúsági mérkõzés: Tormafölde
– NTE 1866 MÁV 1-2 (1-1).
Góllövõk: Nagy T, Tóth R.

Serdülõ mérkõzés: Lenti –
NTE 1866 MÁV 4-7 (1-4). Gól-
lövõk: Németh T. (4), Bódis (3).

Foci-Foci-Foci

Az NTE 1866 vívói Budapes-
ten, a BSE által rendezett újonc
és felnõtt nõi kard bajnokságon
vettek részt nemrégiben, ahol
Sánta Zsófia 5., míg a felnõttek-
nél Péntek Brigitta 12. lett. A
23-ai kanizsai serdülõ férfi tõr
versenyen Somoskõy Péter 7.
helyen végzett. Ugyanezen a hét-
végén Budapesten junior nõi
kard válogatón Péntek Brigitta a
9. helyen zárt.

Kard és tõr

2006. szeptember 24-én Zala-
egerszegen a 8. fordulóval  zárult
a Szlovén MK Liga 2006. Kispus-
kás Nemzetközi versenysorozat.
Mind az utolsó sorozat, mind a
teljes liga szép magyar, azon belül
is nagykanizsai sikert hozott. A
PSLE Nagykanizsa csapata mind
az utolsó fordulóban, mind a LI-
GA végeredményét tekintve az el-
sõ helyen végzett. A másik ma-
gyar csapat, Zalaegerszeg nem
sokkal maradt le, õk a dobogó
második fokára állhattak úgy az
utolsó fordulóban, mint a végén.

Az utolsó fordulóban egyéni-
ben Horváth Károly 1., Horváth
Szilárd 4., Szobolics János 5. lett. 

A végeredmény egyéniben:
Horváth Szilárd 1., Horváth Kár-
oly 4., Szobolics János 8., Papp
Józsefné 25.

Sportlövõ diadal




