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Halottaink napja 

A katolikus egyházban a Min-
denszentek utáni nap (november
2., ha az vasárnap, akkor novem-
ber 3.) a tisztítótûzben szenvedõ
lelkek emléknapja. Ezen a napon
a „küzdõ egyház” tehát a „szen-
vedõ egyházról” emlékezik meg.
Általános szokás szerint az elõt-
te való nap délutánján, a „halot-
tak estéjén” rendbe hozzák a sí-
rokat; virágokkal, koszorúkkal
feldíszítik, és az este közeledté-
vel gyertyákkal, mécsesekkel ki-
világítják, „hogy az örök vilá-
gosság fényeskedjék” az elhuny-
tak lelkének. Idegenben elhunyt,
ismeretlen földben nyugvók em-
lékének a temetõkereszt vagy
más közösségi temetõjel körül
gyújtanak gyertyát. Régente né-
hol egyenesen máglyát gyújtot-
tak, miközben szünet nélkül ha-
rangoztak.

Elterjedt szokás szerint ezen az
estén otthon is égett a gyertya,
mégpedig annyi szál, ahány ha-
lottja volt a családnak.

Jankovics Marcell: 
Jelkép-kalendárium – részlet 
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A MAGYAR FESTÉSZET NAPJÁN

Bóháné Sasvári Éva festõmûvész Színek cí-
mû kiállítása látható október 18-tól november
6-áig a Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium és Köz-
gazdasági Szakközépiskola galériájában. A ki-
állítás megnyitón megjelenteket Szermek Zol-
tán igazgató köszöntötte, majd az iskola diákjai
ünnepi, zenés mûsorral kedveskedtek Németh
Renáta zenetanár vezetésével. A Magyar Festé-
szet Napján rendezett kiállítást Zsovár Anita
népi iparmûvész ajánlotta a tárlatlátogatók fi-
gyelmébe. Bóháné Sasvári Éva az 1950-es évek
közepén kapcsolódott be a városi Képzõmûvé-
szeti Szakkör munkájába. Szemenyei Ferenc
festõmûvész gondos oktató munkája segítette, s
portrék, alakok, csendéletek kerültek ki kezei
alól, miközben megismerkedett a különbözõ
technikákkal. Komolyan foglalkozott a gondo-
lattal, hogy felvételizik a Képzõmûvészeti Fõis-
kolára, az elsõ sikertelen felvételi után azonban
nem próbálkozott többet. Nyugdíjasan és özve-
gyen kezdett újra rajzolni, munkái 2002-tõl sze-
repelnek megyei amatõr kiállításokon. 

KATASZTRÓFA GYAKORLAT A GE-BEN
Teljes körû katasztrófavédelmi gyakorlatot

tartottak a GE Hungary Zrt. Nagykanizsai

Fényforrásgyárában. A polgári védelem által
szervezett gyakorlaton az elképzelt baleseti
szituáció szerint az egyik vasúti tartálykocsi-
ból történõ átfejtés közben megsérült egy
tömlõ, amelybõl agresszív hidrogén-fluorid
folyékony sav jutott a levegõbe, s szélirány-
ban terjedve veszélyeztette a lakott területe-
ket. Ennek semlegesítését végezték el a ka-
tasztrófavédelem munkatársai, a megye vala-
mennyi tûzoltó-parancsnokságáról érkezett,
mintegy kétszáz fõs tûzoltó állomány, vala-
mint a GE munkatársai. 

– Zala megyében négy, úgynevezett felsõ
küszöbértékû, a SEVESO-II tanácsi irányelv
alá tartozó üzem található – mondta el a gya-
korlat közben lapunknak Senkó Zoltán tûzoltó
ezredes, megyei katasztrófavédelmi igazgató.
– Nagykanizsa térségében ilyen a GE, illetve
az újudvari Total pb-gáz töltõ állomás, Zala-
egerszegen pedig az olajfinomító, és az
ortaházi fõgyûjtõ. Ezekben az üzemekben
évente gyakoroltatni kell a külsõ és belsõ vé-
delmi tervek végrehajtását, s a mai napon is
ez történik – mondta az ezredes.

Herman Miklós, a gyár vezérigazgatója
mindehhez annyit tett hozzá, hogy minden,
jogszabályban elõírt rendszert mûködtetõ bel-
sõ védelmi tervvel rendelkeznek, ezért ennek,
s a munkabiztonsági elõírások maximális be-
tartásának köszönhetõen egymillió év alatt
sem fordulhat elõ hasonló, katasztrófával ve-
szélyeztetõ baleseti szituáció.

MEGTISZTULT A VÁROS

Marton István polgármester még választási
programjában tett ígéretet arra, hogy egy, a
lakosság bevonásával végrehajtott nagytakarí-
tás révén megtisztítják a várost a közterülete-
ket elcsúfító hulladékoktól, zacskóktól. A ígé-
ret október 19-22. között vált valósággá, ami-
kor közmunkások, diákok, és a környezetü-
kért aggódó városlakók, több száz ember
gyûjtötte a szemetet.

JUBILÁLÓ KERAMIKUS

„Fõhajtás az elõdöknek, örökség az utódok-
nak” címmel nyílt kiállítás Csótár Rezsõ,
Arany kéz- és Gránátalma-díjas népi iparmû-
vész, a Népmûvészet Mestere 60. születésnapja
tiszteletére a Hevesi Sándor Általános Iskola
galériájában. A kiállítás magába foglalja a za-
lai, az õrségi népi kerámiának mindazon forma-
kincseit, melyeket Csótár Rezsõ fazekas elõdje-
itõl, nagyapjától és édesapjától örökölt. Örök-
ség az utódoknak, mert láthatjuk azokat a mun-
kákat is, melyeket elõdei útmutatása alapján
már õ gondolt ki, formázott meg. Az ünnepi
mûsorban fellépett többek között a Farkas Zene
és Aranymetszés Mûvészeti Iskola néptánc ta-
gozata, Horváth István Radnóti díjas és Megyes
Melinda fesztivál gyõztes versmondók, a Tüttõ
János Nótaklub, népdalt énekelt Balázs Júlia és
Horváth Laura. Köszöntõt Gódor Mihály,
Szentgyörgyvölgy polgármestere mondott. Az
alkotó munkásságáról Prokné Tirner Gyöngyi
tanácsos szólt. A mûsort Wilheim Erzsébet és
Dékány Beatrix mûvelõdésszervezõ pedagógu-
sok vezették. A tárlat november 14-éig tekint-
hetõ meg, iskolanapokon 8-16 óráig. 

101 ESZTENDÕ 
Kiskanizsai, Körmös utcai otthonában csa-

ládja, rokonai körében születésnapját ünneplõ

október 18.
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A Vasemberház sarkán az árkádok alatt!

október 19. október 20.
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százegy éves Fekete Istvánt, a város legidõ-
sebb polgárát köszöntötte Cseresnyés Péter al-
polgármester, Polai József és Tóth Nándor ön-
kormányzati képviselõk, valamint Vukics Jó-
zsef külsõ bizottsági tag. Az idõs bácsi hetven-
hat éves lánya, Ács Józsefné elmondta: édesap-
ja szinte állandóan a szabad levegõn a MÁV-
nál dolgozott, s talán ez lehet a hosszú élet tit-
ka. Nagyon szereti édesapját, akire õ visel gon-
dot, s mindenkinek azt kívánja, hogy olyan
apukája legyen, mint az övé. Fekete Istvánnak
két unokája és négy dédunokája is van.

KREATÍV KLUB TALÁLKOZÓ

A Kreatív Klub elsõ õszi összejövetelén a
Halis István Városi Könyvtárban Cseke Zol-
tán tartott elõadást Társadalmi folyamatok
matematikai modellezhetõsége címmel. Mint
azt az elõadó elmondta, azért választotta ezt a
témát, mert a matematika népszerûsítése, a lo-
gikai kultúra fejlesztése napjaink rendkívül
fontos feladata. Ahhoz, hogy a lényegest a lé-
nyegtelentõl meg tudjuk különböztetni, a fon-
tossági sorrendet fel tudjuk állítani és helyes
döntést tudjunk hozni, nem nélkülözhetjük a
matematikát. Cseke Zoltán logikai felad-
ványokkkal tette színesebbé elõadását.

AKI NEM TUD MULATNI...

...menjen haza aludni! – Ezzel a beköszöntõ
mondókával kezdõdött a kiskanizsai iskolá-
ban a Családi est, melyet – a tavalyi sikeren
felbuzdulva – hagyományteremtõ szándékkal,
immár másodszor rendeztek meg az intéz-
ményben. Mint azt a program fõszervezõje,
Kocsis Anikó tanítónõ elmondta, a pedagógu-
sok célja, hogy a Kiskanizsán valaha oly élõ
népzene- és néptánc-kultúrát – mely köré id.
Vizeli Dezsõ szervezte a fiatalokat, idõseket –
felelevenítsék, példát mutassanak arra, hogy
napjainkban is lehet kulturáltan szórakozni,
együtt lenni, a hagyományt tovább vinni.

Fontos, hogy a különbözõ korosztályok, óvo-
dások, kisiskolások, szülõk, nagyszülõk, óvó-
nõk, tanítók és tanítványaik együtt éljék át az
élõ magyar népzene varázsát, a közös ének-
lés, mozgás örömét, közösségformáló erejét.
Az esten felléptek a kiskanizsai óvodások –
akik népi gyermekjátékokat adtak elõ – , az
intézmény volt diákja, Laky Gabriella népdal-
énekes, majd az alsó tagozatosok népdalcsok-
ra következett, végül az iskolában mûködõ
néptánccsoport tartott bemutatót Keppel Júlia
vezetésével. A rendezvény sikeréhez az iskola

volt diákjai, Nyári Domonkosné és Gyenese
Gabriella valamint Németh Ferenc is hozzá-
járult hangszeres zenéjével. Az estet táncház
zárta, közben a vendégeket házi készítésû po-
gácsával és teával kínálták a szervezõk.
Losonczyné Nagy Bernadett, a szülõi munka-
közösség elnöke így összegezte a szülõk véle-
ményét: az est egyszerre volt kulturális él-
mény, kikapcsolódás, kötetlen beszélgetés a
szülõk és a pedagógusok között. Erõsítette az
óvoda és az iskola kapcsolatát, a gyerekek is-
kolához való kötõdését.

Az 1956-os forradalom 50. évfordulója al-
kalmából emlékprogramot rendezett október
19-én a Pannon Egyetem Kihelyezett Kép-
zési Helye. A B oktatási épületben megtar-
tott rendezvény ünnepélyes megemlékezés-
sel kezdõdött a Batthyány Gimnázium tanu-
lóinak közremûködésével, majd A kor szel-
leme címû kiállítással folytatódott. Az ‘56-
ban indult Kanizsa Fotóklub 50 éves mun-
kásságát bemutató fotók az ‘50-es, ‘60-as
években készültek. Az emeleti aulában 19
órai kezdettel bemutatták három batthyányis
gimnazista, Bagladi Gábor (szöveg és forga-
tókönyv író), Föld Péter (rendezõ) és Ko-
vács Márk (operatõr) 1957 címû rövidfilm-
jét. A film alapján kezdeményezett
kerekasztal beszélgetés résztvevõi Bodnár
Attila, az Országos ‘56-os Szövetség Nagy-
kanizsai Szervezetének elnöke, Harkány
László tanár, és Horváth Gábor történész
volt. A beszélgetést Lehota János egyetemi
tanársegéd vezette. A diákok teljesen önálló-
an készítették el filmjüket. 

Bodnár Attila és Harkány László arról be-
szélt, hogyan kezdõdtek az ‘56-os nagykani-
zsai események, kik vettek benne részt és
milyen információkat tudtak az országban
történt eseményekrõl. Arra a kérdésére,
hogy miért nincsenek szimbólumaink, me-
sék, történetek ‘56-ról, Harkány László azt
válaszolta, hogy a forradalom bukása után
oly mértékû terror nehezedett az országra,
hogy mukkanni sem volt lehetõség. A csa-
ládban nem mertek beszélni a felnõttek, ne-
hogy a gyerekek elszólják magukat. A rend-
szerváltás után mindenki azt hitte, hogy az
írók asztalfiókja tele van jobbnál jobb kéz-
iratokkal, de kiderült, hogy nincs, mert írni
sem mertek az íróasztal számára sem. Még
az 1990-es évek elején sem merték elmonda-
ni, hogy ‘56-ban tettek valamit, és nem mer-
tek belépni az országos szövetségbe sem. A
kerekasztal beszélgetés végszava az volt,
hogy a félelem benne maradt a zsigerekben,
ám van értelme elmondani azt, ami történt,
hogy a fiatalok tanuljanak belõle. A beszél-
getés végén többen jelezték, hogy szívesen
vennének egy példányt a filmbõl. A fiatalok

felajánlották, szívesen készítenek másolatot,
melynek bevételét az ‘56-os Szövetségnek
ajándékozzák az ünnepségeikhez szükséges
koszorúk vásárlásához.

* * *
Az MSZDP megyei és városi szervezete

október 20-án tartotta az 1956. október 23-ai
városi ünnepséget megelõzõ megemlékezé-
sét a Sugár út 10. szám alatti épület falán el-
helyezett Orbán Nándor emléktáblánál, ahol
Benkes Mihály tanszékvezetõ egyetemi ta-
nár, országos alelnök emlékezett az 1956-os
eseményekre. A megemlékezést követõen
Benkes Mihály sajtótájékoztatót is tartott,
az MSZDP Rozgonyi utca 1. szám alatti iro-
dájában. 

* * *
A Batthyány Lajos Gimnáziumban dr.

Janda Iván bélyeggyûjtõ hungarika
gyûjteményébõl nyílt kiállítás, majd az iskola
udvarán sor került az iskolai ünnepségre.
Ugyancsak ezen a napon egy emléktáblát he-
lyeztek el az iskola bejáratánál a Polgári Ma-
gyarországért Alapítvány és a Polgári Kani-
zsáért Alapítvány támogatásával, a táblán ol-
vasható szövegben utalás található a gimná-
zium kanizsai forradalmi eseményekben be-
töltött szerepére. Délután középiskolás fiata-
lok mérték össze tudásukat egy, a forrada-
lomról szóló középiskolai vetélkedõ során. 

* * *
Szintén 20-án emlékeztek a forradalom

mártírjaira a Kõrösi Csoma Sándor Általá-
nos Iskolában, valamint Kiskanizsán is, ahol
az Együtt Kiskanizsáért Egyesület, az Álta-
lános Iskola Kiskanizsa, és a Móricz Zsig-
mond Mûvelõdési Ház közös szervezésében
került sor megemlékezésre és ünnepélyes
koszorúzásra. 

1956-ra emlékezve
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Hosszú évek után átfogó felújításon esett át
a palini kerékpárút mintegy 1-1,2 kilométeres
hosszúságú szakasza. Bicsák Miklós képviselõ
elmondta: köszönet illeti az elõzõ képvise-
lõtestületet, mert a város költségvetésében
szerepeltette a kerékpárút felújítását. Az út
1994-ben épült, s rendkívüli módon leterhelt.
Nemcsak a diákok kerekeznek rajta a városba,
hanem a Förhénci-hegyre is sokan járnak bi-
ciklivel. A Lazsnaktól az Iparos utcáig terjedõ
szakaszon pályázati forrás révén valósult meg
a felújítás. A  templomtól az iskoláig húzódó
rész is a jövõ nyárig megújulhat. A fejlesztés
mintegy tizenötmillió forintba került. 

A képviselõ szólt egy egyelõre még megol-
datlan problémáról is, ez pedig a városrészen
átdübörgõ óriási teherforgalom kérdése. Ez

ügyben is a településrészen lakók türelmét
kérte, s elmondta: a legkésõbb 2008-ra meg-
épülõ elkerülõ út megoldást jelenthet majd a
problémára, hiszen akkor kitilthatják a teher-
gépkocsikat Palinból. (H.A.)

A drótszamarak új útja

Komoly, szakmai szempontból is nagy kihí-
vást jelentõ feladatba kezdtek a Szentendrei
Szabadtéri Néprajzi Múzeum szakemberei: Sári
Zsolt irányításával egy jellegzetes zalai-vasi
többfunkciós, téglából rakott tûzhely Szentend-
rére költöztetését készítik elõ épp e napokban
Kiskanizsán. Mint arról lapunk már beszámolt:
a Kisrác utca 8. szám alatti megüresedett ház
berendezési tárgyait, bútorait, a volt házigazda
jellegzetesen kiskanizsai ruhadarabjait a hozzá-
tartozók térítés nélkül felajánlották a szentend-

rei skanzennek, amelyben az anyag egyedüli-
ként képviselheti Nagykanizsát. A hagyaték
megmentésében hathatós segítséget nyújtott az
Együtt Kiskanizsáért Egyesület, élén Horváth
Jánosné Plánder Juliannával. Ott jártunkkor
Sári Zsolt éppen a tûzhelyet fényképezte, hogy
ily módon is megörökítse a páratlan értéket.

– Azért fontos számunkra ez a tûzhely, mert a
Kisrác utca 8. szám alatti ház teljes berendezését
begyûjtötte a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi
Múzeum – mondta érdeklõdésünkre Sári Zsolt. –
Ehhez kapcsolódva felmérjük az épületet is,
amelynek szerves része ez a hátsó rész, amely
vélhetõen korábban épült a többinél, s ebben ta-
lálható ez a bizonyos tûzhely. Az épületkép csak
a tûzhellyel válhat teljessé, ugyanis ha sikerül
károsodás nélkül lebontani és elszállítani a „be-
rendezést”, akkor az a késõbbiekben esetleg egy
tankonyha része is lehetne. A tûzhely egyébként
egy korábbi sütési-fõzési technikára utal, s jól
láthatóan három egységbõl áll. Az egyik a hátsó
katlanrész, amelybõl most hiányzik a vízforralás-
ra használt üst, a második a platnis fõzõrész, a

harmadik pedig a sütõ, melynek két sütõtere van,
egy alsó és egy felsõ. Általában az egyikben a
húst, a másikban pedig a süteményeket sütötték.
Amúgy ez a tûzhely formájában is jellegzetesen
is vasi-zalai – magyarázza a szakember.

Sári Zsolt még elmondta: viszonylag egysze-
rû és szép lakatosmunka jellemzi a téglából ra-
kott tûzhely ajtajait, zárjait, amely alapvetõen
egy, a huszadik század elsõ harmadára jellemzõ
állapotot mutat. A szakember szerint ezek a fajta
tûzhelyek a XIX. század végén terjedtek el. Azt
még nem tudni, hogy pontosan mikor szállítják
el Szentendrére a tûzhelyet, hiszen még az sem
tisztázott, hogy milyen módszerrel történik
mindez. Két út kínálkozik a szakemberek elõtt:
az egyik szerint téglánként lebontják, majd az új
helyszínen ismét összeállítják a tûzhelyet; egy
másik verzió szerint pedig kibontanak egy-egy
teljes falat, s azt kompletten elszállítják. 

A korábbi lapszámunkban írottakkal ellen-
tétben egyébként a másik, Hajgató Sándor
utcai hagyaték a Thury György Múzeum
gyûjteményét gyarapítja.  Horváth Attila

Az évszázados tûzhely újjászületik

A településrendezési terv felülvizsgálata
volt az október 19-én tartott soron kívüli köz-
gyûlés egyetlen napirendi pontja, melynek
megvitatása elõtt Marton István polgármester
elmondta, az elõzõ testület által elfogadott
rendezési tervben bizonyos anomáliák jelent-
keztek. Konkrétan, a lakosok véleményének a
semmibe vételével találkoztak, ezért úgy dön-
töttek, hogy a testület elé hozzák a kérdést. 

Az elõterjesztésben három, azonnali intéz-
kedésre váró terület szerepelt. Az egyik a
Hermann utcai lakosok azon igénye, hogy a
jelenlegi közpark funkció megmaradjon. A
másik, a kiskanizsai településrész északi
tömbjére vonatkozó szabályozás, a harmadik
pedig a Kõrösi iskola tanuszodájának folya-
matban lévõ tervezése, ahol a szabályozási
terv nem teszi lehetõvé az uszoda kialakítását.
Nem lehet a Hermann lakótelep 125 lakásában
élõ lakók érdekeit egy-két embert érintõ üzleti
érdekek miatt háttérbe szorítani – hangsúlyoz-
ta a polgármester, és ígéretet tett rá, ha a köz-
gyûlés megszavazza a jövõ évi költségvetést,
javasolni fogja, az érintett mintegy 900-1000
négyzetméteres területet az önkormányzat sa-
játítsa ki játszótér számára. 

Végül a testület a város szabályozási tervé-
rõl és építési szabályzatáról szóló rendeletét
egyhangú szavazással módosította, és döntött
a szeptemberi közgyûlés által hozott szabályo-
zási terv egyes elemeinek hatályon kívül he-
lyezésérõl. Az új településrendezési terv elké-
szítéséig és elfogadásáig átmeneti építési tila-
lom lép életbe.(-bzs-)

A településrendezési
tervrõl

Az OMBKE Kõolaj-, Földgáz- és Vízbányá-
szati Szakosztályának Dunántúli Helyi szerve-
zete, a MOL Nyrt. KEKT Nyugat-dunántúli
Termelési Egysége, a Nagylengyel mezõ terme-

lésbe állításának 55. évfordulója alkalmából
Szakmai Napot rendezett október 20-án Gellén-
házán, a Bartók Béla Mûvelõdési Házban. A
Nagylengyel mezõ termelésbe állításának törté-
netérõl, szerepérõl, valamint a fúrási-kútkikép-
zési tapasztalatokról egykori kanizsai vezetõk,
Horváth Róbert, Trombitás István és Magyar
József tartottak elõadást szinte az ország minden
tájáról érkezõ résztvevõnek. A jövõ lehetõségei
a nagylengyeli termelésben címmel Palásthy
György, Nyugati Kutatás-termelés Régió vezetõ
beszélt. Elõadásának végén közölte azt az ör-
vendetes hírt, reális esélye van annak, hogy a
80. évfordulón, mint aktív olajmezõt ünnepeljük
a Nagylengyel mezõt. A szakmai nap vidám
hangulatú szakestéllyel zárult. 

55 éves a nagylengyeli kõolajbányászat
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„Egy jobb életet, mint ami nekünk megadatott...”

Az 1956-os forradalom és szabadságharc
fél évszázados jubileuma alkalmából rende-
zett nagykanizsai ünnepi program nyitánya-
ként hétfõ reggel fél tízkor a Deák téren az
Olajbányász Fúvószenekar térzenéje után fel-
húzták a magyar lobogót. A nyitó ceremóniát
követõen a Károlyi kertbe vonultak az ünnep-
lõk, ahol Nagykanizsa alpolgármestere, Cse-
resnyés Péter mondott avatóbeszédet az 1956
hõseinek tiszteletére emelt emlékmûnél. 

– A hazugság, a terror, a megfélemlítés kö-
vetkezménye lett 1956 októbere. Ezen napok
hõseire, mártírjaira emlékeztet minket ez az
emlékmû – utalt a Károlyi kertben elhelyezett
kompozícióra, Taubert László ’56-os emlék-
mûvére. – Hogy emlékezzünk, mert még kísért
a múlt. Emberek ezreit tették tönkre egy ha-
mis és hazug eszme jelszavával. Emlékeztet
bennünket ez a mû arra, hogy emberi életek
törtek meg, mert a kezdetben csak hazugok,
késõbb már gyilkosok is nem bocsátották meg
a más véleményt.

Ezt követõen Cseresnyés Péter leleplezte az
alkotáshoz tartozó emléktáblát, majd Marton
István polgármester és vitéz Bodnár Attila, az
’56-osok Országos Szövetsége nagykanizsai
szervezetének elnöke az emlékmû oszlopsorai-
nak képzeletbeli csúcsába közösen ültette el azt
a fûzfát, amely az életet, a forradalom eszméjé-
nek halhatatlanságát szimbolizálja. A történel-
mi egyházak képviselõi megáldották Nagyka-
nizsa új köztéri alkotását, amelynél az önkor-
mányzat, a fegyveres testületek, a politikai pár-
tok, valamint a társadalmi szervezetek képvise-
lõi helyezték el az emlékezés koszorúit. 

Koszorúzásra került sor az ’56-os kopjafá-
nál, valamint Orbán Nándornak, a Nemzetõr-

ség egykori vezetõje emléktáblájánál is – itt
egyébként a hajdani katonatiszt-olimpikon le-
származottai is megemlékeztek arról az em-
berrõl, akinek köszönhetõen nem történt na-
gyobb vérengzés a városban. Ezt követõen a
néhány méterre lévõ régi színházhoz, mai el-
nevezése szerint az Ifjúsági és Civil Házhoz
vonult át az ünneplõ tömeg, ahol Marton Ist-
ván polgármester átadta a címzett állami tá-
mogatásból felújított épületet. A jeles alkalom
egy helybeli költõt, Hegyi Attilát is megihle-
tett, aki „Házavatás” címmel verset írt az ün-
nepre. A mûvet Horváth Réka, a Batthyány
Lajos Gimnázium diákja tolmácsolta. 

Marton István polgármester avatóbeszédé-
ben némi történelmi visszatekintést is tett:

– Nyolcvan éve immár, hogy dr. Sabján Gyu-
la, akkori polgármester és Csillag Jenõ gyár-
igazgató elhatározta egy egyesület létrehozását,
amely társadalmi segítséggel egy szerény méretû
színházat létesíthet Nagykanizsán. Aztán dr. Sab-
ján Gyula és Medgyaszay István országos hírû
pesti építész véletlenül összetalálkozott egy
gyorsvonat kupéjában. Éppen Párizsba utaztak a
városok világkongresszusára, s beszélgetni kezd-
tek, történetesen a város dolgairól, a színházépí-
tés lehetõségérõl. A korabeli sajtó szerint is mél-
tányos áron, mintegy százhatvan ezer pengõért
vállalta el Medgyaszay a munkát – mondta.

A polgármester beszélt arról is: reméli,
hogy a volt színház felújított épülete városunk
meghatározó kulturális intézménye lesz a kö-
vetkezõ évtizedekben. A mintegy 1550 négy-
zetméteres, csaknem 700 millió forintos költ-
séggel felújított régi színház-mozi ifjúsági és
kulturális központként mûködik majd. 

A szalagátvágás után a volt színház nagyter-
mében került sor az ünnepi mûsorra, amelynek
során Szõnyi Erzsébet zeneszerzõ külön ezen al-
kalomra íródott, „Béke” címû szerzeményének
õsbemutatóján vehettek részt az ünneplõk. A ze-
nemûvet a Dolce Musica Vonósnégyes, a Kani-
zsa Fúvósötös, és a Szivárvány Énekegyüttes
mutatta be a nagyközönségnek. Ezután vitéz
Bodnár Attila, az ’56-osok Országos Szövetsége
nagykanizsai szervezetének elnöke lépett a mik-
rofonhoz, s mondta el ünnepi beszédét. Marton
István polgármester országos és megyei kitünte-
téseket, posztumusz elismeréseket adott át haj-
dani 56-osoknak, illetve a posztumusz kitünteté-
sek esetében a hozzátartozóknak. Ily módon el-
ismerték Orbán Nándor, a Nemzetõrség pa-
rancsnoka, dr. Lékay Gyula ügyvéd, a Nagyka-
nizsai Nemzeti Bizottság elnöke, és a forradalmi
idõszakban a közigazgatás vezetésével megbí-
zott dr. Paizs Ferenc munkásságát is. Végül egy
örömteli bejelentésre is sor került: az ’56-os
Szövetség országos elnöksége a forradalom 50.
évfordulója alkalmából Nagykanizsa önkor-
mányzatának a közélet tisztasága, a környezet-
kultúra javítása és a történelmi hagyományok

ápolása terén elért kiváló eredményeiért egy
lyukas emlékzászlót adományozott, ezen kívül
az önkormányzatot tiszteletbeli jogi tagjai sorá-
ba foglalta. Az elismerést Marton István polgár-
mester október 20-án dr. Sólyom László köztár-
sasági elnök jelenlétében vette át a fõvárosban.
Az ünnepi mûsor zárásaként a Batthyány Lajos
Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolai
tanulói a Németh Ferenc által rendezett emlék-
mûsorukat adták elõ.   

Az ünnepi program délután „A forradalom
emlékei a mi családunkban” címmel általános és
középiskolások számára meghirdetett rajzpályá-
zat eredményhirdetésével, a beérkezett alkotá-
sokból összeállított tárlat megnyitásával folytató-
dott a felújított színház elõterében. Öt iskola het-
venkét diákja küldte be pályázatát, amelyeket
szakértõ zsûri bírált, s ez alapján a korcsoporton-
kénti elsõ helyet Bogdán Csilla, Ács Alexa és
Horváth Petra, valamint az elsõ különdíjat Ta-
kács Alexandra érdemelte ki. Valamennyien a
Bolyai János Általános Iskola tanulói. 

Néhány perccel késõbb a Halis Könyvtárban
nyílt egy, 1956 nagykanizsai eseményeihez
kapcsolódó, korabeli, Kerecsényi Edit által ké-
szített fotókat, helyi lapok reprodukált számait,
köteteket, valamint digitalizált dokumentumo-
kat felvonultató kiállítás, amelyet Czupi Gyula
igazgató ajánlott az érdeklõdõk figyelmébe. 

A nap a hagyományos fáklyás felvonulással
zárult, amely a Kórház-kápolnától indulva
érintette a nagykanizsai történések fontos hely-
színeit. A kápolnánál Fliszár Károly esperes-
plébános, illetve volt ’56-osként Bálint József
szólt az ünneplõkhöz, a Károlyi kerti kopjafá-
nál pedig Horváth István Radnóti-díjas vers-
mondó szavalta el Márai Sándor versét. 

Kép és szöveg: Horváth Attila
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Szõlõsi Márta –  7. körzet Horváth István – 8. körzet Gyalókai Zoltán – 9. körzet

A 7. számú választókerületben, nagyjából a
Hevesi u. – Munkás u. – Kazanlak krt. – Ró-
zsa u. által határolt lakótelepi részen szavaz-
tak bizalmat a választópolgárok az önkor-
mányzati választáson a képviselõtestület
egyetlen hölgy tagjának, Szõlõsi Mártának.
Terveirõl, elképzeléseirõl az alakuló közgyû-
lés után beszélgettünk:

– Melyek a legfontosabb tennivalók a kör-
zetében?

– A keleti városrész problémái többnyire két,
három esetleg még több választókerületet is
érintenek. Gondoljunk például a panelprogram-
ra. Ehhez minden olyan információnak a tár-
sasházban élõknek a birtokában kell lennie,
amelyek a felelõsségteljes döntés meghozatalát
lehetõvé teszi. Egyelõre sok a kérdõjel, bizonyta-
lanok a lakóközösségek. A keleti városrészt a
vasútállomással összekötõ helyijárat megszünte-
tésével kapcsolatban is sokan fogalmazták meg
aggályaikat az elmúlt hetekben-hónapokban. A
parkolók állapota helyenként életveszélyes. A
környéken rengeteg a szemét. Lehetne még to-
vább sorolni a megoldásra váró feladatokat. In-
kább egy másik oldalról szeretném megközelíte-
ni, mit is tartok önkormányzati képviselõként a
legfontosabbnak: a közvetlen, kölcsönös biza-
lomra épülõ, személyes kapcsolat kialakítását a
választókerület lakóival. Akkor lehetek a szó
szoros értelmében képviselõjük az ott élõknek,
ha bizalmukba fogadnak, ha tudják azt, hogy
bármikor megkereshetnek megoldásra váró
kérdéseikkel, én pedig minden tõlem telhetõt
megteszek annak érdekében, hogy a tõlem elvárt
segítséget megadjam. Ami a közgyûlési munkát
illeti – hiszen ez jelenti képviselõi tevékenysé-
günk másik szeletét –, a város pénzügyi, gazda-
sági helyzetének pontos feltárását majd stabili-
zálását követõen olyan élhetõ környezet kialakí-
tására törekszünk, ami kedvez az új munkahe-
lyek létesítésének, a fiatalok letelepedési kedvé-
nek; ahol a város fejlõdése egyben az itt élõk
közérzetének javulását is eredményezi; ahol
mindenki úgy gondolja: jó kanizsainak lenni. 

Horváth István, a 8-as számú választókörzet
FIDESZ-KDNP színeiben gyõztes képviselõje.

– Mit kíván tenni a munkahelyteremtés ér-
dekében a körzetében?

– A választások elõtt hárman meghirdettünk
egy lakossági fórumot a 7, 8 és 9-es körzetben,
de  egyetlen egy ember sem jött el, pedig fontos
lenne számunkra elmondani a problémáikat,
hogy tudjunk lépni. Sokkal nehezebb az embe-
rekkel az utcán szót érteni, amikor megállíta-
nak.  Hogy a munkahelyteremtés érdekében a
8-as körzetbe mit lehetne kihelyezni, egyelõre
nem tudom elképzelni, ezt végig kell gondolni.
Végigjárva a körzetet, a legfontosabb az utak,
járdák felújítása. Húsz éve lakom a körzetben,
ez idõ alatt a Zemplén Gyõzõ utcában, a
Kazanlak körúton egyetlen egyszer sem tör-
tént felújítás. Az útjavítás annyiból állt, hogy
egy lapáttal beledobtak a kátyúba, amikor ép-
pen nagy szükség volt rá. A zöldterület meg-
tartása mellett, fontos a parkolók kialakítása
fõleg a Munkás út 5. és 7. szám alatt. Mivel
nincs parkoló, a gázfogadóra is ráállnak,
ezért egy óriási gödör alakult ki, ami bármi-
kor beszakadhat. Igaz ez a Kazanlak körút pá-
ros és páratlan oldalára is, ahol végig az út
mellett parkolnak az autók, így a közlekedés
gyakorlatilag lehetetlen. A trafóházak faláról
el kellene tüntetni a gusztustalan falfirkákat.
Szeretném elérni azt, hogy a Tesco-nál szerve-
zett zenés rendezvények este 22 óráig tartsa-
nak és ne tovább! A játszóterek, a kresz-park
állapota katasztrofális a környéken, minden-
képen javítani kellene rajtuk, nyilván annyit,
amennyit a pénzügyi keret megenged. 

– A kulturális rendezvények gyakori közre-
mûködõjeként sokan ismerik. Kíván-e tenni
valamit a kultúráért?

– Természetesen nem tudok kibújni a bõ-
römbõl. A szívem csücske a kultúra, semmi-
lyen dolgot nem tudnék elfogadni, ami ennek
útjába áll. Azt vallom, ha egy népnek nincs
kultúrája, az a nép odavan. Szavazatommal
tudom ezt a témát erõsíteni.

Gyalókai Zoltán a 11-es számú választóke-
rület önkormányzati képviselõjeként nem
most szembesül elõször a körzet gondjaival:
egy ciklussal korábban szintén az itt élõket
képviselte a város közgyûlésében, de talán en-
nél is fontosabb, hogy itt él már több évtizede. 

– Az egyik legnagyobb probléma most az al-
só-szabadhegyi úti összekötés befejezése –
mondja a képviselõ. – Az eddig elvégzett munka
nem megy veszendõbe, hiszen a beton alapra
már húztak egy vékony aszfaltréteget, s miha-
marabb be kell fejezni a kivitelezést, ki kell épí-
teni a közvilágítást. Mindenképpen folytatni kell
a panelprogramot, az idei rekonstrukciót befe-
jezni még a tél beállta elõtt. Még jobban rá kell
szorítani a kivitelezõket a fokozott környezetvé-
delemre, mert bizony egy erõsebb szél a házak
között görgeti a szigetelés során leesõ hungaro-
cell-darabokat. A lakosság igényeinek megfele-
lõen folytatni kell a Székelykert megújítását, s
vissza kell állítani a Munkás utca keleti oldalán
a korábban lezajlott földmunkák miatt károso-
dott környezet eredeti állapotát. Az ominózus, a
Szabadhegyet a Péterfai utcával összekötõ ke-
rékpárútról még annyit: valamilyen módon meg
kell egyezni a tulajdonosokkal, amúgy már ko-
rábban sem értettem, hogyan lehetett más tulaj-
donára utat tervezni, egyáltalán, miképpen le-
hetett úgy megkezdeni a munkálatokat, hogy a
szükséges földterület nem állt rendelkezésre? 

– Mi a helyzet a közbiztonsággal?
– Amikor 1998 és 2002 között képviselõ

voltam, azt kértem a rendõrségtõl, hogy leg-
alább naponta egyszer egy járõrautó menjen
végig a körzeten. A kérésemnek eleget is tet-
tek, azóta is rendszeres a rendõri jelenlét a te-
rületen. Ez azonban csak az érem egyik olda-
la, fontos, hogy az itt élõk se könnyítsék meg a
nem becsületes úton járók dolgát – mondta a
képviselõ. Gyalókai Zoltán még hozzátette:
fontosnak tartja az elõzõ idõszakban elindult
játszótér-program folytatását, továbbá kutya-
futtatók kialakításával kedveznének a kutyás
társadalomnak is. 
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Jerausek István –  10. körzet Dr. Kolonics Bálint  – 11. körzet Papp Nándor – 12. körzet

Jerausek István a 10. körzet FIDESZ-KDNP
támogatottságú képviselõje. 

– Képviselõi munkámat abban a hitben és az-
zal a bizakodással kezdem meg, mely szerint to-
vábbra is megkapom a választópolgároktól azt a
bizalmat és a támogatást, amelyet eddig kaptam.
Tisztában vagyok azzal, hogy nehéz feladattal
bíztak meg, olyan normáknak kell megfelelnem,
melyek a hitem szerint valók. Gondolok itt arra,
mint a tisztesség, a becsület, az állhatatosság és
a szeretet. Nehéz a feladat, mert hatalmas körzet
az enyém és rengeteg a megoldatlan probléma.
Azon fogok  munkálkodni, ami mindig is a sze-
mem elõtt lebegett, hogy a Katonarét virágos
elõkertekkel, szebbnél szebb családi házakkal
beépített, méltán közkedvelt utcái még vonzób-
bak, még élhetõbbek legyenek. A Teleki út a
megnövekedett forgalom miatt lett veszélyes, a
közeljövõben  biztonságos, jelzõlámpával ellá-
tott gyalogátkelõt kell építeni a Telekit a Szeke-
res utcával összekötõ gyalogátjáró elé. Szüksé-
gessé vált a fedett buszváró építése is a régi víz-
toronnyal szemben, illetve a járdaépítés a sánci
József Attila utcában. A felújított orvosi rendelõ
környezetét is parkosítani kell.  A szabadhegyi
csatornázás után e városrészben a teljes útfelújí-
tás a soron következõ feladat. Bagolán régi ké-
résnek tennénk eleget, ha a buszjáratot a szent-
györgyvári hegy bejáratáig meghosszabbíta-
nánk, ugyanitt a temetõ melletti járda is megépí-
tésre vár. Kisfakoson személyesen vittem be le-
velem a VIA KANIZSA Kht.  ügyvezetõjének,
kérve az Erzsébet-telepre vezetõ út kátyút-
lanítását. Nagyfakoson a lakók értetlenkednek,
hogy miért szerelték le a nyilvános telefont, illet-
ve miért maradt el az útmenti gaz lekaszálása.
Vállalkozóként kötelességemnek érzem, hogy a
vállalkozók érdekeit képviseljem. Szeretném el-
érni, hogy a helyi cégek, vállalkozók elsõbbséget
kapjanak a munkamegbízások kapcsán.  Azt re-
mélem, hogy  képviselõi munkámmal hozzá tu-
dok tenni a nagy egészhez, és támogatni tudom
egy fejlõdõ, munkahelyekben bõvülõ, fiatalokat
megtartó város létrejöttét – mondta a képviselõ.

Dr. Kolonics Bálint a FIDESZ-KDNP jelölt-
jeként jutott be a város képviselõ-testületébe. A
második ciklusban önkormányzati képviselõ.

– A kanizsai polgárok akarata eredményeként
a 11. számú választókerület egyéni önkormány-
zati képviselõje lettem. Köszönöm. Az ismételt
megválasztásom oka lehet az elmúlt négy év kép-
viselõi munkája vagy azon tiszta gondolkodás,
amely megálljt parancsolt a balliberális politika
és városvezetés kanizsai ámokfutásának.

– Milyen elképzelései vannak a következõ
idõszak feladatairól? 

– A „munkahelyteremtés” a politikusok által
kedvelt fogalmi meghatározás. Valójában a vá-
rosnak ott a lehetõség a kezében, hogy a feléje ve-
zetõ utat segítse. Tegye ezt azzal, hogy a helyi vál-
lalkozóknál rendelkezésre álló mûködõ tõkét vonja
be a gazdasági élet vérkeringésébe. Egy ilyen fo-
lyamat következménye, hogy a kis- és közepes vál-
lalkozások megerõsítésével, kiszélesedésével,
megújításával mindig új- és új munkaerõre lesz
szükség. Az nem „munkahelyteremtés”, amikor
munkahelyeket térben áthelyeznek. Feltett szándé-
kom a város által megkötött szerzõdések felülvizs-
gálata. Ennek eredményeként például az elvégzett
út- és járdafelújítások vállalkozási szerzõdései
alapján kikényszerítenénk a beruházó vállalkozó-
tól a megrendelt munka minõségi elvégzését. Elfo-
gadhatatlan számomra, hogy az önkormányzat
sorozatosan a „balek” szerepében van az elõnyte-
len szerzõdések megkötése vagy azok nem szerzõ-
désszerû teljesítése okából. Ehhez szorosan kap-
csolódik a felelõsség kérdése, hiszen a közvagyon-
nal történõ gazdálkodásnak szigorúbb a jogi sza-
bályozása,  mint a hétköznapi életünknek. A belvá-
ros képviselõjeként komfortosabbá szeretném ten-
ni életünket a gyalogos és kerékpáros közlekedés
javításával, az autósok parkolási gondjainak a se-
gítésével. Kezdeményezem a közlekedési lámpák
hosszabb mûködését az esti autóversenyek meg-
akadályozására. Szeretném elérni, hogy a moz-
gássérült parkolóhelyeket valóban a csak rászo-
rultak vegyék igénybe. Az nem a helyi politikusok-
nak és a vállalkozóknak fenntartott hely. 

Papp Nándornak a 12. körzetben ismét
bizalmat szavaztak az itt élõk.

– Körzetem településszerkezeti szempontból
készen van, jelentõs változások a következõ
négy évben nem várhatók, inkább kisebb, a la-
kosság komfortérzetét befolyásoló változtatá-
sokra van szükség. A MAORT lakótelepen elo-
dázhatatlan az elöregedett platánfák megújítá-
sa, hiszen gyökereikkel az utat, ágaikkal pedig
az alattuk parkoló autókat fenyegetik, s ez már
nem tartható sokáig. Ugyanez vonatkozik a
Millenniumi Sétakert fáira is, hiszen komoly
károk mutatkoznak az ottani faállományban. E
terület határán van a vasút villamosításnak ál-
dozatul esett kishíd is, amelynek problémáját
minél elõbb rendezni kellene. Meg kellene vizs-
gálni, hogy milyen áron, milyen mûszaki tarta-
lommal lehetne megoldani. Ha túlságosan drá-
ga, akkor nyilván nem érdemes erre áldozni, de
a kérdést megnyugtatóan rendezni kellene. 

– Hogyan vélekedik a strand és uszoda jö-
võjérõl?

– Jó lenne folytatni a strand eltervezett bõ-
vítését is, nyilván csak ésszerû keretek között,
hiszen a terület erõsen behatárolt. 

– Milyen feladatok megoldását tartja a fen-
tieken kívül fontosnak?

– Javítani kell a temetõ elérhetõségét, ésszerû-
síteni a buszközlekedést. Az Erdész utca és kör-
nyékének élõknek is biztosítani kell az utazás le-
hetõségét. El kellene kezdeni a temetõ útjainak
szilárd burkolattal történõ ellátását, nyilván erre
nem elég a négy év. Legalább a fõbb utakat
rendbe kellene tenni. Visszatérõ gond az Erdész
és az Ady utca közötti átjáró, hiszen ezt nem lehet
megszüntetni, ugyanakkor hatékony megoldás
sincs arra, miként lehetne folyamatosan használ-
ható. Úgy látom az elkövetkezõ négy évben is fej-
törést okoz majd a Kodály Mûvelõdési Ház, hi-
szen a mûködtetéséhez, fenntartásához rendezvé-
nyek kellenek, ugyanakkor a rendezvények gyak-
ran hoznak magukkal nemkívánatos jelenségeket
is, amelynek megoldása már nem hárítható csu-
pán az intézményre, az ottani szervezõkre. 
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Kiemelkedõ szakmai tevékenysége elismeréséül
Pro Sanitate díjat vehetett át Budapesten a Semmel-
weis Napon dr. Szabó Szilárd, Nagykanizsa MJV
Kórház Szülészet-nõgyógyászati Osztályának osz-
tályvezetõ fõorvosa. 

– Hogyan kezdõdött a pályafutása?
– 1968-ban végeztem a Pécsi Orvostudományi Egye-

temen, 1972-ben szakvizsgáztam szülészet-nõgyógy-
ászatból. Az új kórházépület átadása óta, 1976-tól dol-
gozom a kanizsai kórházban. 1993-tól vagyok a Szülé-
szet-nõgyógyászati Osztály vezetõje. 1994-tõl az a szak-
mai megtiszteltetés ért, hogy öt éven át tagja lehettem a
Szülészet és Nõgyógyászati Szakmai Kollégiumnak. 

– Milyen változások történtek az osztály életében
az Ön vezetése alatt?

– Kinevezésemet követõen osztályunkon a megyé-
ben elsõként megvalósítottuk a családközpontú szülé-
szeti ellátást, megnyitottuk a szülõszobát a hozzátar-
tozók elõtt.  Apás együttszülésre alkalmas egyágyas

szülõszobát alakítottunk ki és bevezettük a rooming-
in rendszerû gyermekágyas ellátást. A minden évben
megrendezett felkészítõ tanfolyamunk elvégzését kö-
vetõen vehet részt az apa vagy más közeli hozzátarto-
zó a szülésnél.  Szinte minden második szülés így zaj-
lik ma már. Az a tapasztalatunk, hogy a kismamák ál-
talában nyugodtabbak, ha a szeretteik közül valaki
ott van mellettük a szülõszobán. A rooming-in rend-
szer is egyre kedveltebb. Az édesanya egész napját
együtt töltheti az újszülöttel, õ gondozza, látja el a
babát szinte az elsõ pillanattól fogva – természetesen
felügyelet és szakszerû segítség mellett. Szülészeti és
nõgyógyászati mûtéteink során a korszerû szakmai
irányelveknek és gyakorlatnak megfelelõen a legmo-
dernebb eljárásokat alkalmazzuk. Mûtéteinket köve-
tõen nincsenek lázas betegeink, szövõdmények is rit-
kán fordulnak elõ. Lázas eseteket többnyire az öt
éven túl fent lévõ méhen belüli eszköz által okozott
gyulladás következményeként észlelünk. Sajnos még
ma is sokan csak akkor keresnek fel bennünket, ha
már hosszabb ideje vannak betegségre utaló tünete-
ik, pedig az évenkénti – csak néhány percet igénybe
vevõ, fájdalommentes – vizsgálatok sok bajtól meg-
óvhatnák a nõket. Úgy érzem, ez a kitüntetés az egész
osztály kollektívájának elismerése. Azért dolgozunk,
hogy az osztályunkon fekvõ betegek minél hamarabb,
gyógyultan távozhassanak, az édesanyák és a csecse-
mõk egészségesen, elégedetten térhessenek haza ottho-
nukba – tette még hozzá a kitüntetett fõorvos. (Sz.M.)

Pro Sanitate elismerés

Egészségügyi és szociális klub
alakult a Kiskanizsai Olvasókörben.
A klub tagjai mentális és fizikai se-
gítséget szeretnének nyújtani a tele-
pülés idõs lakóinak, így vállalják a
bevásárlást, receptek kiváltását is. 

Horváthné Polai Mária, az ol-
vasókör vezetõje elmondta: a cso-
port munkáját dr. Joós Lászlóné
koordinálja, aki hosszú évtizede-
ken át a városrész gyermekorvosa
volt, ma pedig már Kiskanizsán él. 

– Volt és mostani egészségü-
gyisek, illetve olyan emberek csat-
lakoztak a klubunkhoz, akik akár a
munkájuk révén, akár a misék al-
kalmával jó kapcsolatba kerültek a
doktornõvel – mondta el lapunknak
Horváthné Polai Mária. – A célunk
az, hogy felmérjük, hány olyan idõs
ember él a városrészben, aki lelki,
illetve manuális-fizikai segítségre
szorul. Ez egy kicsit hasonló a tá-
mogató szolgálatok munkájához.
Ha mi nem tudunk segíteni, akkor
megpróbálunk tanácsot adni arra
vonatkozóan, hogy a „pácienseink”
kihez fordulhatnak segítségért –
mondta el az Olvasókör vezetõje. 

Dr. Joós Lászlóné érdeklõdé-

sünkre elmondta: nagyon komo-
lyan veszi ezt a feladatát is, s úgy
érzi: e teendõ maximálisan kitölti
élete hátralévõ napjait.

– A kiskanizsaiak tenni akarását
mutatja, hogy akiket hívtam a klub-
ba, egy-két kivételtõl eltekintve va-
lamennyien igent mondtak a közös
munkára – mondta el dr. Joós Lás-
zlóné. – Közben adtunk be egy pá-
lyázatot a város szociális és egész-
ségügyi alapjához, amelytõl nyer-
tünk is támogatást. Ebbõl a terve-
ink szerint vérnyomásmérõt, vala-
mint a koleszterinszint, vércukor-
szint és a testzsír mérésére alkal-
mas minilabort vásárolunk, amely-
lyel az alap szûrõvizsgálatot végez-
hetjük el majd. A Máltai Szeretet-
szolgálat helyi csoportjával jó a
kapcsolatunk, s tudunk majd se-
gédkezni adományok, ruhanemûk
gyûjtésében, vagy épp kiosztásában
is. Egészségügyi elõadás-sorozat
indítását ugyancsak tervezzük, elsõ
alkalommal dr. Novák Enikõ tart
egy elõadást a közeljövõben, a ké-
sõbbiekben pedig be kívánjuk von-
ni a munkába a helyi alapellátás-
ban dolgozó kollégákat is. 

Támasz az idõs embereknek A „Zöld jeles napok”
kiemelkedõ szerepet
játszanak a Zöld Óvo-
da címmel kitüntetett
Attila óvoda életében.
A Takarítás Világnap-
jához kapcsolódóan –
a komposztáló kitaka-
rításával – indult ez a
programsorozat. A
Földünkért Világna-

pon immár hatodik éve szervez az ovi környezetvédelmi játszó délelõttöt,
amelyre a szülõket is várják. A délelõtt folyamán vadgesztenyét gyûjthet-
tek a legkisebbek, terményekbõl különbözõ tárgyakat – a tökhajótól a
sárgarépa-autón át megannyi érdekességet – készíthettek a nagyobbak, a
„tapossa laposra” akcióban százával lapították a pillepalackokat, a külön-
bözõ mûanyag csomagolókat. Az anyukák és apukák egész délelõtt cse-
metéikkel játszottak, délután pedig, míg a kicsik a játék fáradalmait pi-
henték ki, szorgos szülõi kezek lefestették az udvari játékokat. 

– A legfontosabbnak azt tartjuk, hogy programjainkba bevon-
juk a szülõket is, hogy lássák, hogyan élünk itt, mit jelent a kör-
nyezetvédelmi nevelés a mindennapokban. Ma a környezetvéde-
lemben a legfontosabb az, hogy megtanítsuk a gyerekeket, és raj-
tuk keresztül egy kicsit az idõsebb generációkat is, hogyan aknáz-
hatjuk ki belsõ tartalékainkat, hogyan hasznosíthatjuk újra és új-
ra a különbözõ anyagokat anélkül, hogy ez káros hatással lenne a
körülöttünk lévõ világra – mondta Kovács Jánosné óvodavezetõ. 

(dukát)

Zöld jeles napok 

Véget ért a tavasszal kezdõdött
fûnyírás a városi köztemetõben.
Kitakarították az utakat, a régi, el-
füvesedett szegélyeket megszün-
tették, kõzúzalékkal szórták fel a
közlekedési utakat. Felállítják az
ünnepekig az új urnafalat is. Fo-
lyamatosan takarítják a sírkertet,
naponta több köbméter tömörített
hulladékot szállít el a szolgáltatató
a köztemetõbõl. Kelemen Z.
Pálné, a Temetõgondnokság veze-
tõje elmondta, komoly nehézséget
okoz, hogy a temetõ látogatói nem
a kijelölt edényekbe dobják el a
szemetet, hanem szabálytalanul,
úton útfélen leszórják. Ezzel jelen-
tõs túlmunkát okoznak a sírkert-
ben dolgozóknak. Bár a temetõ
egész területén vannak hulladék-
gyûjtõ edények, a látogatók jelen-
tõs része inkább a szemetelést vá-
lasztja. A sírok körüli területek ki-
takarítása során keletkezett ko-
moly mennyiségû föld és fûma-
radvány elszállításáról is a temetõ-
gondnokság gondoskodik, ezt en-
gedélyezetten a sírkerten túli terü-
leteken helyezik el. 

Temetõtakarítás
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Az 1980-as évek elején létesítette veszé-
lyes hulladék tárolóját az akkori Egyesült
Izzó, ma GE Hungary ZRt. Nagykanizsai
Fényforrásgyára Belezna külterületén.
Most a lerakó megszûnik, így mentesül a
további terheléstõl a környezet.

Az elmúlt több, mint húsz évben számos
mûszaki fejlesztést hajtott végre a gyár a hul-
ladéktárolóval kapcsolatban. Kezdetben a GE
két zalai gyára, a Nagykanizsai Fényforrásgyár
és a Zalaegerszegi Alkatrészgyár technológiai
szennyvizeinek tisztításából származó iszapok,
azaz a nagykanizsai gyárból kikerülõ kálcium-
fluorid tartalmú, illetve a zalaegerszegi gyárból
kikerülõ galván iszap tárolása zajlott a dél-zalai
település határában. Az évek során több, meg-
felelõ mûszaki védelemmel ellátott meden-
cét alakított ki a GE elõbb említett két zalai
gyára. 1998-ban a zalaegerszegi gyár tech-
nológiai korszerûsítést hajtott végre, amely-
nek következtében jelentõs mértékben le-
csökkent az elhelyezendõ galvániszap
mennyisége.  A technológiai korszerûsítés
és a veszélyes hulladéklerakókra vonatkozó
megváltozott jogszabályi környezet miatt a
tulajdonos úgy döntött, hogy nem létesít

újabb medencét a tároló területén, hanem el-
szállítja az addig lerakott és az azóta kelet-
kezõ galvániszap teljes mennyiségét a Pyrus
Rt. Aszódon üzemelõ veszélyes hulladék tá-
rolójába. Így 1998-tól a tároló területén csak
kalciumfluorid tartalmú veszélyes hulladé-
kot raktak le két, mûszaki védelemmel ellá-
tott, fedett és szigetelt földmedencébe. A
medencéket felsõ záró szigeteléssel is ellát-
ták. A harmadik iszaplerakó medencét 2002.
nyarán alakították ki és kezdték el üzemel-
tetni, s 2005. októberéig használták.

A zárt, körbekerített tároló területén folya-
matos volt az õrzés-védelem és a portaszolgá-
lat, oda csak a környezetvédelmi engedélyben
meghatározott veszélyes hulladékot lehetett
bevinni. Gépjármû-kerékmosó berendezés
biztosította, hogy a teleprõl veszélyes hulla-
dék a berakást követõen ne kerüljön a tároló
útjaira és a közútra. A lerakó területen kívül
és belül minden irányban a hatósági elõírá-
soknak megfelelõen figyelõ kutakat létesítet-
tek, ezekbõl vett mintákkal ellenõrzik a talaj-
víz minõségét. A talajvízben határértéket
meghaladó szennyezés nem fordult elõ.

A nagykanizsai gyár technológiai szenny-
víztisztítója rekonstrukciójának következté-

ben a keletkezõ iszap minõsége megváltozott,
az addigi veszélyes hulladéknak számító isza-
pot a vizsgálati eredmények és a környezetvé-
delmi szakértõkbõl álló minõsítést végzõ bi-
zottság állásfoglalása alapján átminõsítették, a
veszélyes hulladéktárolót pedig hatósági hatá-
rozat alapján lezárták. A Nyugat-Dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Víz-
ügyi Felügyelõség jóváhagyta a benyújtott re-
kultivációs tervet, amelynek elkészítésével és
kivitelezésével a GE a SOLVEX Környezet-
és Vízgazdálkodási Tervezõ és Kivitelezõ
Kft.-t bízta meg. A rekultiváció magában fog-
lalja a harmadik medence felsõ szigetelését, a
magasépítésû létesítmények, utak, elektromos
hálózat elbontását és tereprendezést. A bioló-
giai rekultiváció pedig füvesítést jelent.

A rekultiváció befejezését követõen a tároló
terület karbantartásáról folyamatosan gondos-
kodni kell (e feladatkörbe tartozik a kaszálás, a
csapadékvíz elvezetõ talpárkok rendezése, mo-
nitoring rendszer üzemeltetése). Az utógondo-
zás idõtartamát a felügyelõség csaknem húsz
évben állapította meg. A rekultivációval lezá-
rul egy korszak és a Belezna külterületén lévõ
öthektáros terület visszakerül a természetbe. 

Horváth Attila

Megszûnt a beleznai veszélyes hulladéktároló

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkama-
ra Kamarai Napok címû rendezvénysorozatá-
nak újabb állomásaként Turzó György, a Ma-
gyar Könyvvizsgáló Kamara Zala Megyei
Szervezetének elnöke a szeptember elsejével
megváltozott adó- és járulékfizetési szabá-
lyokról beszélt. 

A programon Czoborné dr. Pintér Ildikó, a
Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara al-
elnöke köszöntötte a megjelenteket. Turzó
György elöljáróban elmondta: csaknem 11
adó- és járuléknem változott az elmúlt idõ-
szakban. Ötvennégy százalékra növekedett a
természetbeni juttatások után fizetendõ adó
mértéke. A kormány megadóztatja a cégtele-
fon használatát is. Itt többféle módszer közül
választhatnak a munkavállalók és a munkálta-
tók. A kamatjövedelmet szeptember elseje
után húsz százalékos adó terheli. A tõzsdei te-
vékenységbõl származó jövedelem egyenlege
után ugyancsak kell adót fizetni. Csak egyetlen
nyugdíj-elõtakarékossági számla adómentes a
jövõben. Január elsejétõl szigorodik a nyugdíj-
pénztári és az egészségbiztosítási befizetések
rendje, valamint megszûnnek a szellemi tevé-
kenység, a felnõttek számítógép-vásárlása, to-
vábbá a lakáshitel-törlesztés után eddig igény-
be vehetõ kedvezmények – azonban az utóbbi
esetében ha a hiteltörlesztést 2007. január else-
je elõtt megkezdik, még négy évig érvényesít-
hetõ az adókedvezmény. Január elsejétõl bizto-
sítottá válnak az õstermelõk is. (H.A.)

Változó adójogszabályok Nem minden való bele 

Az Európai Unió Roma Ifjúságáért Egyesü-
lete hétfõn tartotta a Magyarország-Ausztria
INTERREG IIIA pályázat „Közösen a foglal-
koztatásért” programjának záró konferenciá-
ját. A rendezvény a horvátországi Romák a
Romákért Egyesülettel közösen megvalósítás-
ra kerülõ East-East program nyitó konferenci-
ája is volt egyben. 

A házigazda EURIFE egyesület elnöke, Or-
sós Vendel köszöntötte a résztvevõket, majd az
új projekt horvát partnerének elnöke, Bajro
Bajric szólt a két szervezet között kialakulóban
lévõ együttmûködés fontosságáról. Ezt követõ-
en a most záruló projekt osztrák partnere, az
L&R Szociális és Társadalomkutató Intézet
munkatársa, Barbara Wiesberger értékelte a
közös munkát. A szakmai elõadások sorát a
most lezárásra került program szakmai vezetõ-

je, Bárczi Miklós nyitotta meg, aki a „Közösen
a foglalkoztatásért” projekt tapasztalatait ösz-
szegezte. A program teljesítette a  megfogal-
mazott célokat: 19 fõ elhelyezkedését sikerült
megoldani a vállalt 15 fõvel szemben, s közel
kétszázan vannak, akik igénybe vették az álta-
luk kínált szolgáltatásokat. Ezt követõen a Zala
Megyei Munkaügyi Központ munkatársaitól,
Mihálylovics Béla romaügyi menedzsertõl,
Gombás József osztályvezetõtõl és Pálfy József
igazgatói tanácsadótól hangzottak el elõadások
a romákat érintõ munkaerõ-piaci helyzetrõl,
annak kanizsai és megyei vonatkozásairól, va-
lamint a hátrányos helyzetûek munkaerõ-piaci
projektjeinek ismérveirõl. A fórum zárásaként
Teleki László, Nagykanizsa MJV Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzatának elnöke tartott tá-
jékoztatást a Roma Évtized Programról.

Közösen a foglalkoztatásért

Nemrégiben ellenõrizte a városban kihelye-
zett hulladékgyûjtõ-szigeteket a hulladékgyûj-
tést végzõ szolgáltató és a Környezetvédelmi
Információs Iroda. A vizsgálat során megálla-
pították, hogy a szigetek jelentõs hányadánál a
lakosság nem veszi komolyan, milyen jellegû
hulladék helyezhetõ el az egyes gyûjtõkonté-
nerekben. A szemle során kiderült, hogy a
kiskanizsai temetõnél kihelyezett konténerekbe
rendszeresen felnõtt személy által használt pe-
lenkákat helyeznek el. Az ügyben az illetéke-

sek további ellenõrzéseket végeznek. Két héten
belül két alkalommal gyújtották fel a Fõrhénci
hegyen kihelyezett konténereket. A tûzoltók
alig hagyták ott a helyszínt, szinte azonnal
újabb gyújtogatás történt – tudtuk meg
Baloghné Munkácsi Andreától.

Bár a városban is gyakran megrongálják a
hulladékgyûjtõ edényeket, idén õsszel fordult
elõ elõször, hogy a rendõrség tetten érte a rongá-
lókat, így van végre egy tettes, akivel legalább
ennek az esetnek az árát megtéríttethetik. (D.É.)
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Magyarország a Bolyai János
Matematikai Társulat közremûkö-
désével, a versenyt megrendezõ
Zalai Matematikai Tehetségekért
Alapítvány révén 1994-ben csatla-
kozott a Kenguru Nemzetközi Ver-
senyhez. Magyarországon a szer-
vezése a Batthyány Lajos Gimnázi-
umban, illetve a Zalai Matematikai
Tehetségekért Alapítvány égisze
alatt történik, s ebben kollégái mel-
lett Erdõs Gábor is szerepet vállal,
aki Barcelonában utazott, hogy a
soros versenyt elõkészítsék.

– Ezt a feladatot 1996. óta lát-
juk el, s egy olyan verseny szerve-
zõdik így, amelynek keretében
Európában közel négymillió gye-
rek egy idõben gondolkodik
ugyanazokon a feladatokon. Ez a
matematikának egy nagyon ko-
moly ünnepe. Az elõkészítés so-
rán minden ország küld feladatja-
vaslatokat. Ezeket átnézzük, vé-
giggondoljuk, a háromszáznál va-
lamivel több feladatból ki-ki kivá-
lasztja a maga javaslatát. 

– Hogyan állnak össze a fel-
adatsorok?

– Évente egyszer a közgyû-
lésünkön megbeszéljük, hogy az
adott évben sorra kerülõ versenyen
melyik feladatokat tûzzük ki az
egyes korosztályoknak. 18 ország-
ból 20-25 fõs bizottság választja ki
ezeket most Barcelonában. Tavaly
Szófiában volt a közgyûlés, jövõre
Grazban lesz. A közel egyhetes
rendezvényen szó esik a szervezet-
tel kapcsolatos aktuális kérdések-
rõl, és természetesen lehetõség nyí-
lik arra is, hogy egy kicsit a befo-
gadó várossal, annak környékével
is megismerkedjünk. (-dé-)

A matematika
ünnepe

Egy különleges „gépembert” készítettek a Cserháti Sándor
Mûszaki Szakképzõ Iskola és Kollégium diákjai. Hegamen
(mert így hívják az „úriembert”) autóalkatrészekbõl, kipufo-
gódobokból, fogaskerekekbõl, kuplungtárcsákból és egyéb
más „finomságokból” áll. A diákok – Porrogi Szabolcs, Szán-
tó Viktor, Kovács Roland, Bellák Tibor – valamint a munkát
segítõ pedagógus, Tiszai Ferenc az Autótechnika címû folyó-
irat és az Autószerelõk Országos Egyesülete által meghirde-
tett pályázatra készítették el a síelõ Hegament. A pályázati ki-
írásban kikötés volt, hogy a figura sportoljon vagy zenéljen. 
Balassa József, az iskola gyakorlati oktatásvezetõje elmond-
ta: azért választották a fiatalok a síelõ ember figuráját, mert
épp a készítés napjaiban zajlott a téli olimpia. A fiúk gyûj-
tötték össze a megépítéshez szükséges autóalkatrészeket.
Megtervezték azt is, melyik hova kerüljön, hogy a lehetõ
„legemberibb” formája legyen. Az egyes darabok össze-
szerelését ugyancsak õk végezték, ami nem volt könnyû fel-
adat, hiszen különbözõ anyagokat kellett „összeházasítani”.
A mintegy hatvan kilogrammos, huszonöt-féle alkatrészbõl

álló Hegamen összeállítása körülbelül két hétig tartott. 
A meghirdetett pályázatot még nem bírálták el, mivel a kanizsai iskolán kívül csupán egy pályázó

volt, ezért meghosszabbították a pályázatok beküldésének határidejét. S hogy mi lesz majd a szokatlan
alak sorsa? Elképzelhetõ, hogy egy autókereskedõ cég számára értékesítik, s Hegamen reklámfigura le-
het. Ebben várhatóan segítséget nyújt az Autószerelõk Országos Egyesülete is.  (H.A.)

Hegamen, a vasember

Az õsz eleji beiratkozást köve-
tõen oktatás is folyik a FUND ci-
gány alapfokú mûvészeti iskolá-
ban, ahol a gyerekek zeneelmélet
és hangszeres órák mellett táncol-
ni is tanulnak. A harmadik éve
mûködõ, közel negyven gyereket
oktató kezdeményezést egy pécsi
központú alapítvány támogatja.
Országszerte más városokban is
vannak hasonló intézményeik. 

Cigány
mûvészeti iskola Idén ünnepli 25. évfordulóját a Hevesi Sándor Ál-

talános Iskola. A jubileumi év programjairól Sósné
Kutasi Margit igazgatónõt kérdeztük. 

– Ez a tanév az ünneplés jegében zajlik – kezdte a
rendezvények felsorolását az igazgatónõ. – Nyilván
az alapfeladatok a meghatározók, de úgy igyekez-
tünk év elején az éves munkát megszervezni, hogy
átszõje az iskola életét a jubileum. Az ünnepségek a
tanév közepére összpontosulnak, január 26-án egy
nagyszabású jubileumi gálamûsorral szeretnénk
méltóképpen bemutatni az intézmény múltját, és ter-
mészetesen a jelenét. Terveink szerint 400 embert
hívunk meg, a helyszín a HSMK felújítása miatt az
intézmény tornaterme lesz. Erre gõzerõvel készü-
lünk, de egyéb más programokat is meghirdettünk: 

A programok között meghirdettek a város iskolái
számára egy vetélkedõt írásbeli és szóbeli fordulóval
az iskola névadója, Hevesi Sándor életérõl, munkás-
ságáról, kanizsai kötõdéseirõl. Ezt a versengést a
magyar szakos munkaközösség vezetésével bonyo-
lítják, szintén január elején lesz majd a városi döntõ. 

– Hagyomány és ez évben sem maradhat ki a
vers- és prózaíró pályázat, amit a tél végén hirde-
tünk meg, és Hevesi Sándor születésnapján fogunk
értékelni májusban, mint mindig. Ezen kívül egyik fõ
profilja intézményünknek a mûvészeti oktatás. A ga-
léria szellemisége nagyon jó hatással van a gyere-
kekre. A kollégák szakavatott munkája, és a szülõk
segítségével egy gyerekmunkákkal díszített naptárat
szeretnénk készíteni és kiadni. Az anyag összeállítá-
sa most történik, a naptár november-végén, decem-
ber elején elkészül, és elsõsorban a szülõk körében
lesz megvásárolható. A negyed évszázad elég hosszú
idõ, nagyon sok emléket megörökített, megõrzött az

intézmény, melyekbõl iskolatörténeti kiállítás nyílik
januárban az iskola épületében. Elképzelésünk sze-
rint hosszabb távon is, állandó dekorációként díszít-
hetné a falakat, mint a múltunk emlékei. Ugyancsak
a képzõmûvészethez kapcsolódik a nevelõk és diák-
jaik alkotásaiból nyíló kiállítás, hiszen a rajzot ok-
tató kollégák maguk is kicsit mûvésztanárok, saját
maguk is alkotnak. A névadónk elõtt méltóképpen
tisztelegve természetesen a színházlátogatás sem
maradhat el. Most a HSMK felújítása miatt ugyan
ez nehezebb lesz. A gyerekeknek ezt ellensúlyozandó
színházi utat szervezünk Zalaegerszegre és Kapos-
várra, illetve a pedagógusok számára a Nemzeti
Színházba – tudtuk meg Sósné Kutasi Margittól. 

-bakonyi-

Tanév az ünneplés jegyében a Hevesiben
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Valamikor a hetvenes években született ez a
mûvészeti ág az amerikai nagyvárosok zsúfolt
lakónegyedeiben, ott, ahol zömében feketék
laktak. Néhány fekete srác fel akarta dobni a
omló falak egyhangú szürkeségét, ezért fes-
téksprével feliratokat, ábrákat kezdtek fújkál-
ni. Mára mûvészeti ággá fejlõdött, bár sokan
úgy gondolják, inkább önkifejezési mód, láza-
dás a korlátok, a mindennapok problémái el-
len. Szerte a világon sokfelé ûzik, a szakértõk
szerint az etalont a berlini mûvészek adják. 

A graffity egyesek szerint nem fejez ki sem-
mit, egyetlen célja a gyönyörködtetés, a vizuá-
lis élményszerzés. A mûvészeti ág nemzetközi
elismertségét bizonyítja, hogy a különbözõ ext-
rém sportversenyekre graffityseket is hívnak,
igaz csak a legprofibbakat. A közvélemény sze-
mében azonban nem többek, mint egyszerû bû-
nözõk, akik a középületek falait engedély nél-
kül rongálják. Graffitysek Kanizsán is vannak,
jelenlétüket számtalan érdekes alkotás is bizo-
nyítja. A Zsigmondy-Széchenyi SZKI egy az
integrációt segítõ programjára õk is meghívást
kaptak, és legális lehetõséget a falfestésre. 

– Milyen indítatásból fújsz? – kérdezem az
ifjú alkotót, aki a kérdések és a válaszadás
közben egyaránt rázza festékspréjét, s abban

egyre csak kattog az anyagot keverõ golyó…
Szívesen válaszol, de anonimitását megtartja.

– Belsõ késztetésbõl… ez mûvészet. Fontos,
hogy megmutassak magamból valamit. Az
évek során sokat változtam, változott a stílu-
som is és most már nem „teg”-eket (értsd: az
alkotó saját aláírása) fújok, hanem értelmes
dolgokat, inkább szövegeket, képszerû alko-
tásokat. Ez ugyanolyan, mint egy festmény:
festékkel készül, egyedi, csak arra az egy
graffitysre jellemzõ megjelenési mód. 

– Elõre megtervezed a mûvet vagy a felület
adja?

– Ha programszerû a fújás, akkor szoktam
vázlatot készíteni. Ehhez a mostanihoz is raj-
zoltam vázlatot. 

– Mennyien vagytok Kanizsán?
– Egyre többen. Akik komolyan veszik a dol-

got 10-15-en lehetnek.
– Mikor alkottok?
– Fújtam már fényes nappal is, illegálisan

is. Éjszaka nem szeretek fújni, mert nem látom
tisztán a dolgokat, és az zavar.

– Elkaptak már?
– Még soha…
– Mit gondolsz, a többség hogyan véleke-

dik a mûvészetedrõl?

– Sokan nem tudják értékelni, nem értik,
mit jelent. Ha jól néz ki, akkor is azt mondják,
hogy rongálás, pedig szerintem nem az… Sze-
rintem dobja a szintet Kanizsán.

– Egyetértesz azzal is, ha középületek falát
borítja a mû?

– Ha ott van jó felület… akkor nem lehet
mit csinálni. Ha az ember megálmodik vala-
mire valamit, akkor meg is csinálja. Ha én
egyszer kinézem azt a falat, legyen bármi, az
akkor meg is lesz fújva, mert egyszerûen mu-
száj… – mondja az utca alkotója, miközben a
beszélgetés alatt felrázott festéket komoly
szakértelemmel a felületre hordja. (-dé-)

Rongálás vagy mûvészet?

Az elektronikus dokumentumok nyilvántar-
tásáról rendezett szakmai konferenciát  a Halis
István Városi Könyvtár és a Deák Ferenc Me-
gyei Könyvtár. A szakmai program elsõ felé-
ben dr. Dippold Péter PhD, az Országos Szé-
chényi Könyvtár (OSZK) tudományos igazga-
tója a nemzeti dokumentumtermés számbavé-
telének lehetõségeirõl beszélt, míg az OSZK-
Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) képvi-
seletében Káldos János arról számolt be, hogy
jelenleg milyen elektronikus dokumentumok-
kal rendelkezik a MEK. Dr. Dippold Péter el-
mondta: az internetes források a nemzeti kultu-
rális örökség részének tekinthetõk, ezért szám-
bavételük és megõrzésük a nemzeti könyvtárak
feladata. A digitális megõrzés és begyûjtés pe-
dig komoly tervezést igényel. Az elektronikus
dokumentumok begyûjtésének egyik módja az
úgynevezett webaratás, amikor egy szoftver
végigböngészi a világhálót, és megadott szem-
pontok alapján kiválasztja az egyes forrásokat,
amelyek aztán bekerülhetnek a nyilvántartásba.
A megõrzés kétféleképpen lehetséges: az
egyik, amikor minden online dokumentumhoz
egy linket társítanak, amely szintén bekerül a
dokumentumtárba, a másik megoldás szerint
pedig a teljes oldalt tárolják. Mint mondta, a
nemzeti bibliográfia elõtt három út áll: a gyûj-
tött dokumentumok köre a jelenleg fizikai
adathordozón létezõ és nyomtatott anyagok
gyûjtésére szûkül, esetleg az online dokumen-

tumok a nemzeti bibliográfia részévé válnak,
harmadik, legrosszabb lehetõségként pedig tel-
jesen megszûnik az elektronikus dokumentu-
mok gyûjtése. Hangsúlyozta azt is: ez ügyben
amúgy egy jól látható paradigmaváltás van ki-
alakulóban, s ha a nemzeti könyvtárak sikere-
sen végzik a begyûjtést, akkor minden bizony-
nyal lesz nemzeti bibliográfia. 

Káldos János, a Magyar Elektronikus
Könyvtár képviseletében elmondta: véleménye
szerint új korszak kezdõdött az elektronikus
dokumentumok gyûjtésében, ugyanis az eddig
a gazdasági tárca által mûködtetett Neumann-
ház nevet viselõ internetes dokumentumtár egy
fúzió révén az Országos Széchényi Könyvtár
részévé vált. Leszögezte: a nemzeti bibliográfia
gyarapításának hatékony módja a köteles pél-
dány beszolgáltatás lenne, ha erre jobban oda-
figyelnének az érintettek. Az elõírás szerint
egyébként minden dokumentumból hat pél-
dányt kellene az OSZK részére továbbítani. 

A szakmai nap további részében Bajnok
László, a Nemzeti Audiovizuális Archívum
(NAVA) részérõl a NAVA szolgáltatásait is-
mertette, majd Pallósiné Dr. Toldi Márta
PhD, a szombathelyi Berzsenyi Dániel
Könyvtár igazgatója tartott elõadást „Elektro-
nikus dokumentumok egy megyei könyvtár
gyûjteményében és szolgáltatási rendszeré-
ben” címmel.

Horváth Attila

Online jövõkép
Egy mûegyetemista 

nem hétköznapi naplója

Lipták Béla 1961-ben, miután kinevezik a
Crawford & Russel mûanyagipari cég auto-
matikai részlegének vezetõjévé, szakállt nö-
veszt, komoly szemüveget vesz, nem hívatja
magát többé Öcsinek, és ódzkodik idõsebb,
amerikai születésû alkalmazottakat felvenni.
Teszi ezt öt évvel azután, hogy húsz évesen,
üres zsebbel, yes-no-camel angoltudással
megérkezett az Újvilág földjére, azzal a gene-
rációval együtt, akik kimennek és elõnyben
vannak az elpuhult amerikaiakkal szemben.

Lipták Béla 35 nap címû könyve nemcsak
56-os napló, hanem az utolsó olyan nemze-
dék mintatörténete is, melyet a magyarsága
itthon és idegen földön is összetartott. A
szerzõ húsz évének lendületével akar megta-
pasztalni minden helyszínt, mindenkit látni,
az ávós álforradalmárt, aki meg akarja oszta-
ni a tömeget, a parasztbácsit, aki kishordó-
ban hozza a vért a fõvárosba, mert a rádió-
ban hallotta, hogy sok vérre van szüksége a
kórházaknak. A brit újságíróig, aki vért akar
filmezni, s nem azt, hogy az utcán az Írószö-
vetség õrizetlen ládájában gyûlnek a száza-
sok segélyként a forradalom áldozatainak.
Semmi széthúzás,  csak szervezettség a
nyom nélkül eltûnõ hazug rendszer romjain.

Könyvajánló
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A kendlimajori Ludvig Nemzetközi Mû-
vésztelepen folyó alkotómunkának köszönhe-
tõ, hogy a nyár végén eljutott Kínába Ludvig
Zoltán festõmûvész és felesége Klári, a
kendlimajori Mûvészeti Akadémia vezetõje. A
meghívást a mûvésztelep rendszeres résztve-
võjétõl, Dorothea Fleiss festõmûvésztõl kap-
ták, aki európai és tengeren túli mûvészekbõl
álló csoportot vezet Németországban. Az uta-
zást õ és egy kínai festõmûvész, Linhong Zhao
szervezte a 10 milliós lakosú Harbinba, Kína
harmadik legnagyobb városába. Ott tartózko-
dásuk teljes költségét a Haerbin Institute Of
Technology Group vállalta fel. 

Egy elképesztõen dinamikusan fejlõdõ vi-
lágvárosba jutott el a 12 ország résztvevõivel
együtt a két kanizsai és az öt magyar mûvész.
Kulturális delegációként kezelték õket, foga-
dást adott tiszteletükre Harbin város polgár-
mestere, a helyi politikai vezetés és a tarto-
mány kulturális miniszterelnöke. Látogatást
tettek a 250 ezer hallgatót befogadó egyetem
25 ezer fõs mûvészeti karán, ahol betekinthet-
tek a mûtermekben folyó munkákba. A zenei
tagozat hallgatói bemutató elõadással kedves-
kedtek. Kína egyetlen magántulajdonban lévõ
galériájába is ellátogattak, ahol az ország leg-
elismertebb mûvésze, Juan Shou Yu, aki egy-
ben az intézmény tulajdonosa, fogadást adott
a tiszteletükre. Õ az egyetem mûvészeti kará-

nak a rektora. Felajánlotta, lehetõséget ad az
európai mûvészek számára a bemutatkozásra. 

Ott tartózkodásuk idején közös konferenci-
át szerveztek a helyi mûvészek részvételével,
ahol kölcsönös tapasztalatcserére is szert tet-
tek – vette át a szót a férj, Ludvig Zoltán. Egy
vásárcsarnok elõterében lévõ 300 méter hosz-
szú, 20 méter széles mûteremben dolgoztak
kínai mûvészek társaságában. Az ott készített
alkotásaik egy része a harbini múzeumba ke-
rül. A két hetes alkotótábor ünnepélyes kiállí-
tással zárult. Azt tapasztalták, az emberek to-
leránsak egymással, ami a közlekedésükben is
megnyilvánult. Autók, riksák, biciklisek, gya-
logosok keveregtek az utcán, és a nagy ren-
detlenségben mégis volt valami rendszer.
Hatsávos útjaik vannak és 30-40 emeletes to-
ronyházaik a legjobb építõanyagokból. Szép a
város építészete, a reklámok minõsége elsõ
osztályú, este az egész város ragyog. Nagyon
sok munkát adnak a mûvészeknek és ez lát-
szik is a városon. Kínai kollégáik elsõsorban
hagyományos kínai festészettel foglalkoznak,
de a fõiskolán tanítják a nyugati mûvészeti
stílusokat is. A hagyományos stílust átmentik
modern köntösbe. Aki elkezdi alkotó életét,
választ magának egy Kínára jellemzõ témát,
és egy életen át azt dolgozza fel. 

Átalakulóban van a mûvészetük, de a ha-
gyományõrzés fontos náluk. Úgy tûnt, hogy

számukra a hazájuk a nagy lehetõségek orszá-
ga. Pozitív az életszemléletük. Nincs teljes
foglalkoztatottság, de minden alkalmat meg-
ragadnak arra, hogy munkát adjanak az embe-
reknek. Az õket kísérõ, idegen nyelvet beszé-
lõ, egyetemet végzett fiataloktól megtudták,
hogy nincs munkaidejük, csak munka van.
Vasárnap vagy éjjel, ameddig kell, addig dol-
goznak, nagyon kevés pénzért. Ennek ellenére
lelkesek, azt akarják, hogy az országuk minél
fejlettebb legyen. Nagyon fontosnak tartják,
hogy mind többen látogassanak el Harbinba,
Észak-Kínába. Ha kicsit hosszabban néztek
valakire az utcán, az köszönt nekik. 

Utazásuk végén három napot töltöttek Pe-
kingben, ellátogattak a Kínai Nagy Falhoz, a
Tiltott Városba, látták a Tienannen Teret, és
„megtanították” õket pekingi kacsát enni. A ta-
lálkozónak lesz folytatása, hiszen az egyetemrõl
meghívtak két mûvészt jövõre Kendlimajorba. 

(bakonyi)

A Világjárók Klubja sorozatában Böröcz
Zsolt a Kiskastélyban Izlandról, a jég és tûz
birodalmáról mesélt. Az ott töltött napok em-
lékei nyomán megelevenedett e tõlünk távoli
világ, hallhattunk az ott élõ emberekrõl, szo-
kásaikról, láthattuk múltjuk emlékeit, városai-
kat, a világtörténelem egy fontos helyszínét,
Reykjavikot, ahol véget ért a hidegháború. 

Izland Európa második legnagyobb szigete.
Az Atlanti-óceán északi csücskében, Norvégia
és Grönland között találjuk meg a térképen a
nagy kékség ölén, Förjartól északnyugatra. Va-
lamivel nagyobb hazánknál, közel 103 ezer
négyzetkilométer, ám kevesebb, mint 300 ezer
ember él ott. Területének jelentõs részét glecs-
cserek, jégmezõk borítják, melyekbõl sebes vi-
zû folyók, patakok futnak le a tengerbe. 

Az izlandi történelem nagyjából egyidõs a mi-
énkkel. Az elsõ norvég telepesek a nyolcszázas

évek végén kötöttek ki ezen a felhõkbe veszõ
sarkköri szigeten. Saját elképzeléseik, törvényeik
alapján kívántak élni, királyi adók, parancsok
nélkül. Tengeri hányattatásaikról, megtelepedé-
sükrõl, sikereikrõl, nehézségeikrõl az egykorú
északi krónikákból, a sagákból alkothatunk ké-
pet magunknak. 930-ban alakult meg Izland elsõ
„országgyûlése”, az Althing, mely évente egy-
szer ült össze Thingvellirnél, majd  élõszóban ki-
hirdették a törvényeket az egybegyûltek elõtt. 

A reformáció viharai természetesen Izland-
ra is elértek, a nagy szenvedélyek azonban
lassacskán lecsillapodtak, s a sokat látott-
megért halászunokák idõvel napirendre tértek
a dolgok felett. Az isten házában dánul okítot-
ták õket, otthon, maguk közt, a tûzhely mele-
génél saját nyelvükön hányták-vetették meg a
hallottakat. Nyelvükön, melyet Norvégiában
nem értettek volna már meg, s melyet mondá-
ik, dalaik tartottak csak meg emlékezetükben.

1944-ben kiáltották ki a köztársaságot a
csaknem százhúsz éves norvég és több, mint
ötszáz éves dán fennhatóság után. Az izlandi
népesség él legtovább Európában, sokan érik
meg erõben, egészségben a századik életévü-
ket. Az életszínvonal is rendkívül magas. A
népesség jelentõs része él a halászatból ma is. 

Ezen a vidéken találkozik az európai és az

amerikai földkéreglemez, itt húzódik a két
kontinens geológiai határa is. A sziget talán
legnagyobb nevezetessége, minden gejzírek
anyja, a névadó Geysir több mint hatvan éve
szunnyad, már csak mesterséges úton – például
mosószappannal illetve ehhez hasonló vegyi
anyagok hatására – kelthetõ életre, míg társa, a
Strokkur fiatalos lendülettel nagyjából nyolc-
tíz percenként hatalmas robajjal tör a magasba
a turisták legnagyobb örömére. A körút egyik
állomása volt a gyönyörû Gulfoss-vízesés. Pá-
ratlan környezetben közvetlen közelrõl figyel-
hették meg a derékszögben irányát változtató
háromlépcsõs zuhatagot. Izlandon nincs igazán
hideg. A Golf-áramlat jótékony hatásaként
télen is csak mínusz 1-2 Celsius fok az átlag-
hõmérséklet. Igaz, meleg nyaruk sincs az iz-
landiaknak, a július-augusztusi középhõmér-
séklet sem emelkedik 11-12 fok fölé.  

Az elõadás során hallhattunk Leif
Eirikssonról, aki 1000 körül már megfordult
Amerika földjén, és akinek apja, Vörös Erik a
közeli Grönland felfedezõje volt. Szó esett az
ott élõk sajátos névadási szokásairól is. Az iz-
landiaknak valójában nincs családnevük, a sa-
ját keresztnevén kívül apja keresztnevét viseli
mindenki, hozzátoldva a -son (fia) vagy a dot-
tir (leánya) pótlékot. (dukát)

Kínában jártak mûvészeink

Izland, a jég és a tûz birodalma
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A 2006. november 13-17. között megrendezendõ Idõsekért Nagyka-
nizsán Ünnepi Hét alkalmából a korábbi évekhez hasonlóan ez évben
is  kiállítást szervez az ünnepi hetet szervezõ Bizottság,  a Thúry Györ-
gy Múzeum segítségével családi ereklyék, becses emlékek címmel.

A kiállításon szeretnénk bemutatni mindazokat a becses tárgyi emlé-
keket, dokumentumokat, melyeket a szépkorúak családjaiban generáci-
ók óta õriznek, óvnak. Lehet ez egy régi használati tárgy, porcelán, já-
ték, lakásfelszerelési tárgy, lakástextil, ruhadarab, családi fotóalbum,
irat, katonai dokumentum, imádságos könyv, régi fénykép, családi kép
vagy a városban, ill. egy városi eseményen készült fotófelvétel, de bár-
milyen, a család számára érdekes, fontos egyéb tárgy vagy irat.

A kiállítási anyagot a Thúry György Múzeum gyûjti össze 2006. ok-
tóber 16-tól  október 27-ig a Zrínyi u. 62. szám alatti épületében.

Kedd, szerdai napokon 8-15 óra között csütörtök, pénteki napokon
8-12 óra között várunk minden szépkorú városlakót, aki tárgyakat, do-
kumentumokat tud kölcsönözni a kiállításhoz.

Szépkorú városlakók!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata – az elmúlt évhez ha-

sonlóan – ismét összeállítja városi rendezvénynaptárt. Kérem, hogy a he-
lyi magányszemélyek, csoportok, közösségek, jogi személyek (intézmé-
nyek, egyházak, gazdasági társaságok, civil szervezetek stb.) által 2007-es
évre tervezett – városi szintû – programjaikat szíveskedjenek 2006. no-
vember 6-ig – muv@nagykanizsa.hu – e-mail címre megküldeni az aláb-
biak feltüntetésével: idõpont/program/helyszín/felelõs/telefonszám.

Megjegyzés: Az elektronikus továbbítással nem rendelkezõk – a fenti
minta alapján – a Mûvelõdési és Sportosztályra (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) küldjék be rendezvényeiket.

Balogh László, 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke

Városi rendezvénynaptár

Nagykanizsa MJV Önkormány-
zata az Oktatási Minisztériummal
együttmûködve a 2007. évre ezen-
nel kiírja a Bursa Hungarica Felsõ-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázatot felsõoktatási hallgatók
számára. „A” típusú pályázat ese-
tén az ösztöndíjban kizárólag
olyan, nappali tagozaton tanulmá-
nyokat folytató felsõoktatási hall-
gatók részesülhetnek, akik állami
felsõoktatási intézményben, illetve
az Oktatási Minisztérium és az in-
tézmények közötti megállapodás
alapján nem állami felsõoktatási
intézményben folyó nappali tago-
zatos, államilag finanszírozott elsõ
alapképzésben, elsõ kiegészítõ
alapképzésben, elsõ szakirányú to-
vábbképzésben, valamint elsõ akk-
reditált iskolai rendszerû felsõfokú
szakképzésben vesznek részt. „B”
típusú pályázat esetén az ösztön-
díjban kizárólag olyan fiatalok ré-
szesülhetnek, akik az adott tanév-
tõl kezdõdõen állami felsõoktatási
intézményben, illetve az Oktatási
Minisztérium és az intézmények
közötti megállapodás alapján nem
állami felsõoktatási intézményben
folyó nappali tagozatos, államilag
finanszírozott elsõ alapképzésben,
elsõ kiegészítõ alapképzésben, el-
sõ szakirányú továbbképzésben,
valamint elsõ akkreditált iskolai
rendszerû felsõfokú szakképzés-

ben kívánnak részt venni. A pályá-
zók közül csak azok részesülhet-
nek ösztöndíjban, akik 2007-ben
elõször nyernek felvételt felsõok-
tatási intézménybe és tanulmányai-
kat 2007/2008. tanévben ténylege-
sen megkezdik.

Az ösztöndíj idõtartama: „A” tí-
pusú pályázat esetén 10 hónap, azaz
két egymást követõ tanulmányi fél-
év. Folyósításának kezdete: 2007.
február. „B” típusú pályázat esetén:
3 x 10 hónap, azaz hat egymást kö-
vetõ tanulmányi félév. Folyósításá-
nak kezdete a 2007/2008. tanév elsõ
féléve. Az ösztöndíj csak azokban a
hónapokban kerül folyósításra,
amelyekben a pályázó beiratkozott,
államilag finanszírozott hallgatója a
felsõoktatási intézménynek. 

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag
a szociális rászorultság alapján, a
pályázó tanulmányi eredményétõl
függetlenül történik. A pályázatot a
Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési
és Sportosztályán írásban, a hiva-
talban hozzáférhetõ pályázati ûrla-
pon és kötelezõ mellékletein, a pá-
lyázó által aláírva, egy példányban
kell benyújtani. A pályázat benyúj-
tási határideje 2006. november 2.

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

Bursa Hungarica 

Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy a Saubermach-
er-Pannónia Hulladékgyûjtõ Kft. 2006. november 1-én (Minden-
szentek) a hulladékszállítási program szerint végzi tevékenységét,
azaz lesz szemétszállítás. Kérjük a lakosságot, hogy az ünnepre való
tekintettel reggel 7 óráig helyezzék ki hulladékgyûjtõ edényeiket.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése nyílt ötletpályázatot ír
ki köztéri szobrok elhelyezésére. 

A szobrok tervezett helyszíne: 1. Nagykanizsa városközpont, közte-
rületek fejlesztése, forgalomcsillapítási tanulmányterve által érintett te-
rület, elsõsorban az Erzsébet tér és környéke. 2. Lakóterületek közterü-
letei, közparkok.

A területek helyszínrajza megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatalban
a Városfejlesztési Osztályon (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em.)

Pályázati feltételek: 1. A pályázatban be kell mutatni az emlékmû ter-
vét helyszínrajz alapján készített látványterven vagy vázlaton. 2. Az em-
lékmûnek illeszkednie kell a környezetébe, valamint illeszkednie kell a
környezetre vonatkozó városrendezési tervhez és a városrekonstrukciós
tervekhez. 3. A látványtervhez csatolni kell a mû leírását, melynek tartal-
mazni kell a szobor bemutatását, pontos méretét, anyagát, kiviteli techni-
káját, költségbecslését stb.) 4. Az emlékmû anyaga az állandóság igényé-
nek és a köztéri funkciónak megfelelõ bármely idõjárástûrõ anyag.

A pályázóra vonatkozó adatok: Minden pályázó csak egy-egy tervet
adhat be a fent megjelölt egy-egy helyszínre. Az alkotók csak olyan
eredeti tervvel jelentkezhetnek, amelyekkel más pályázatokon még nem
vettek részt. A pályázatban meg kell adni a pályázó nevét, pontos cí-
mét, telefonszámát, a lezárt borítékon fel kell tüntetni: „Ötletpályázat
köztéri szobrok elhelyezésére”.

A pályázatok beadási határideje: A pályázatokat 3 eredeti példány-
ban legkésõbb 2006. december 31-ig kell benyújtani a Polgármesteri
Hivatalban Litter Nándor polgármesternek címezve (8800 Nagykani-
zsa, Erzsébet tér 7. I. em.). A pályázattal kapcsolatban díjazás nincs.

A pályázatok elbírálása: A köztéri szobrok elhelyezésére kiírt ötletpá-
lyázatról, valamint az emlékmû kivitelezésére adandó megbízásról a Vá-
rosfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság, valamint az
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság véleményének ismeretében
– szakvélemény ismeretében – a Közgyûlés dönt 2007. március 31-ig. 

A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a Polgármes-
teri Hivatalban a Városfejlesztési Osztályon Tárnok Ferenc beruházási iroda-
vezetõnél és Wegroszta Zoltán ügyintézõnél a 93/500-766-os telefonszámon.

Ötletpályázat 

Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége (ál-
lás/bérezés Ft-ban): Vas- és fémszerkezet lakatos / 62500-100000, esz-
tergályos / 80000-120000, CNC esztergályos / 70000-90000, nyílászárók
szerelése / 100000-120000, hibakeresõ / 92000, nehéz földmunkagép-ke-
zelõ / 125000, asztalos / 70000-100000, varrómunkás / 62500-80000,
kárpitos / 62500-80000, árufeltöltõ / 68800, élelmiszerbolti eladó /
68800. Fenti munkákhoz szakirányú végzettség szükséges. Betanított
munkás (8. általános) / 62500-90000, szobaasszony (érettségi) / 70000,
termeléstámogató technikus (technikum) / 128800, gépészmérnök (egye-
tem) / 150000-380000, villamosmérnök (egyetem) / 120000-380000 

Állás – Állás – Állás
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VEGYES

JÁRMÛ

INGATLAN
Építési vállalkozók figyelem!

Nk-án a Hunyadi úton 800 négyzet-
méteres (20m x 40m) telek – tár-
sasház építésére kiválóan alkalmas,
eladó. Érd.: 30/227-3294, 30/448-
6072 (5904K)

Budapesten a XI. kerületben
(Budán, a Mûegyetemhez, a Skálá-
hoz közel, a 4-es, 6-os villamos út-
vonalán) 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 csalá-
di ház eladó! Érd.: 70/530-8513
(5919K)

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

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

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

Szentgyörgyvári hegy IV. hegy-
háton szép épület garázzsal, parko-
sított területen eladó, vagy városi
lakásra cserélhetõ értékegyeztetés-
sel. Víz, villany van! Érd.: 30/448-
6072 (5941K)

Nk-án nyugodt környezetben,
felújított, 87 m2-es lakás választha-
tó burkolattal, fal színnel, valamint
kerttel és garázzsal eladó. Érd.:
20/9616-404 (5958K)

MZ-TS-125 motorkerékpár el-
adó. 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)

2017-es fehér Lada, 1998-as,
1,5-ös, 86 ezer km-rel, garázsban
tartott, bal elején sérült, egyébként
kitûnõ állapotú, vonohoroggal, ri-
asztóval, magnóval felszerelve el-
adó. Ár: 120.000 Ft. Érd.: 30/409-
3882 (5956K)

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

Fenyõgallyat vásárolok, tisztí-
tást is vállalok. Tel.: 30/542-8757
(5951K)

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

Nagykanizsán gyûjteményembe
készpénzért vásárolok régi porcelá-

nokat, könyveket. Érd.: 30/332-
8422 (5953K)

Két darab négy méteres ezüstfe-
nyõ eladó. Érd.: 93/315-559
(5957K)

Az Ön számára értéktelen vas-
hulladékot, forgalomból kivont
gépjármûvét készpénzért átveszem!
Lakókocsik is érdekelnek. Ugyanitt
használt autóalkatrészek eladók.
Tel.: 30/641-7375, 30/592-8463
(5485K)

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

Építési vállalkozó vállal: kõ-
mûves és tetõfedõ munkákat, régi
házak felújítását, épületek szige-
telését, lépcsõházak festését, stb.!
Tel.: 30/6398-825, 70/5039-407
(5900K)

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

APRÓHIRDETÉS

HEVESI SÁNDOR  MÛVELÕDÉSI  KÖZPONT HEVESI SÁNDOR  MÛVELÕDÉSI  KÖZPONT 
Tel.:  311– 468, e-mail:  k.hsmk@chello.hu 

November 3. 10 óra
TARKA - BARKA MÛHELY
Õszi levelek – szünidei program. Helyszín: Képzõmûvészetek Háza
November 6. 16.30 óra
DÉL – ZALA TERMÉSZETI ÉRTÉKEI – vetítettképes elõadás
Elõadó. Lelkes András természetvédelmi munkatárs
Helyszín: Képzõmûvészetek Háza
November 6. 19 óra
IMÁDOK FÉRJHEZ MENNI – zenés vígjáték
LATINOVITS – BÉRLET. A veszprémi  Pannon Várszínház
elõadása. Helyszín: Ifjúsági és Civil Ház
November 7. 19 óra
SZOMORÚ VASÁRNAP - zenés játék
MÁRKUS LÁSZLÓ – BÉRLET. A veszprémi  Pannon
Várszínház elõadása. Helyszín: Ifjúsági és Civil Ház

T.: 30/653-796 Nyitva: minden nap  9-21-ig
Túr de FlancTúr de Flanc

HOGY MIÉRT ÉRDEMES BETÉRNI HOZZÁNK?HOGY MIÉRT ÉRDEMES BETÉRNI HOZZÁNK?
Mert a bevásárlóközpontok árának töredékébõl felöltözhet egész

családja. Mert utánozhatatlan egyedi darabokat is fellelhet nálunk! 
Mert az Önnek tetszõ darabokat ingyen félretesszük! Folyamatosan
újuló árukészlet. Hûséges vásárlóinkat törzsvásárlói kártyával lep-
jük meg! Munka után is betérhet hozzánk: 21 óráig vagyunk nyitva!

MEGNYÍL
MEGNYÍLT!T!

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
Az NTE 1866 MÁV Rt.

köszönetét fejezi ki mind-
azoknak, akik adójuk 1%-
át az egyesület számára
felajánlották. A befolyt
összeget az eredményes
sportolók támogatására
fordította.

Adószám: 19956978-2-20

Csaknem ötven kanizsai futó vett részt az október tizenötödikén hu-
szonegyedik alkalommal megrendezett Plus Budapest Nemzetközi
Maratonon. Jeszenõi Csaba, a „Kanizsa” Futó- és Szabadidõsport
Klub tagja megjegyezte: a programra október elsején került volna sor,
azonban a választások és a budapesti belpolitikai események miatt
mintegy két hetet csúszott a rendezvény. Polai József, a klub elnöke el-
mondta: a több ezer embert megmozgató versenyen a „Kanizsa” Futó- és Sza-
badidõsport Klub, a Batthyány Lajos Gimnázium és a „Klasszikusok” Egye-
sületének mintegy ötven futója képviseltette magát. A futók kilencszer ötfõs
csoportokban indultak az Ekiden váltóban, a stafétaváltóban pedig három ka-
nizsai csapat futott, melyek közül az egyik, a Kolonics Tamás, Vránics László,
valamint Varga Zsolt összetételû csapat nagyon szép eredményt, harmadik he-
lyezést ért el. Egyéniben három futó indult, akik valamennyien teljesítették a
negyvenkét kilométeres maratoni távot. Sznopek József élete elsõ maratonját
futotta végig, Ferenczy Lehel és Vajda Anita ugyan nem elõször, de szintén si-
keresen teljesítette a távot. Polai József fontosnak tartotta azt is megjegyezni,
hogy a futóklub mindenkit szívesen támogat, aki sportolni akar, így örömmel
fogadták az újnéppusztai rehabilitációs otthon lakóinak indulását is. (-ha-)

Kanizsai futók a maratonon



Októberben elsõ alkalommal
rendezte meg a Hevesi Sándor
Általános Iskola az I. Hevesi Ku-
pa Sportakrobatika versenyt.
Sósné Kutasi Margit, a Zalaerdõ-
Hevesi DSE elnöke elmondta:
hagyományt teremtenének a ku-
pából, ami egyúttal kvalifikáció
is, s nem titkolt szándékuk vele
nem csak a sportág további fel-
lendítése, hanem az is, hogy a
Zalaerdõ-Hevesi DSE ifjú ver-
senyzõinek lehetõségük nyíljon
az itthoni kvalifikációra is. Hat
egyesület küldte el hatvan ver-
senyzõjét. A vándorkupát a legmagasabb pontszámot elérõ egyesület vihet-
te otthonába, amit végül az FTC nyert el a Zalaerdõ-Hevesi DSE elõtt.

15Sport

A legfiatalabbaknál is megkez-
dõdtek a regionális bajnokság
küzdelmei. A CWG Kanizsa csa-
pata Szombathelyre, a Dunántúli
Gyermek II. Vízilabda Bajnokság
I. fordulójára látogatott október
8-án, ahol a házigazda Szombat-
helyi VK és a Dunaújvárosi FVE
csapatával mérkõzött meg. 

Szombathelyi VK – CWG Ka-
nizsa 12 : 12 (1:2, 4:1, 3:2, 4:7)

Csapat: Bánkuti – Skriba 4,
Vitári 5, Balázs 3, Tamás,
Gergina, Gyergyák. Csere: Kapor,
Kocsmáros, Kovács, Szinyéri,
Lukács, Sashalmi, Németh, Hava-
si. Edzõ: Szabó Szilárd

CWG Kanizsa – Dunaújváro-
si FVE 14 : 7 (4:1, 3:1, 4:3, 3:2)

Csapat: Bánkuti – Skriba 5,
Vitári 6, Balázs 2, Tamás, Gergina,
Gyergyák. Csere: Kapor 1, Kocs-
máros, Kovács, Szinyéri, Lukács,
Sashalmi, Németh, Havasi.

Gyõztek

Lassan egy évtizede már, hogy a Wing
Tsun Kung Fu iránt érdeklõdõ fiataloknak
Kanizsán is lehetõségük van a kínai harcmû-
vészet ezen ágával közelebbrõl megismerked-
ni. Az edzéseket Gausz Tamás vezeti, aki
nemrégiben szerezte meg a negyedik mester-
fokozatot. S hogy mit kell tudni a Wing Tsun
Kung Fu-ról? Errõl beszélgettünk a mesterrel:

– A Wing Tsun Kung Fu egy olyan harcmûvé-

szeti irányzatot képvisel a Kung Fu családjában,
ahol nincsenek tiltott technikák, nincsenek sza-
bályrendszerek. Támadások ellen készít fel: azt
tanítja meg, ha tudunk, meneküljünk el, ha pe-
dig ez nem lehetséges, minél egyszerûbben, rö-
videbben tegyük harcképtelenné támadónkat.
Ezzel fejleszti a mozgáskultúrát, önvédelemre
tanít, és egyben arra is, hogy ha az életben egy
problémával találjuk magunkat szembe, arra
hogyan kell megoldást találni. Hiszen mindig,
minden helyzetbõl van kiút, soha nem szabad
feladni és például depresszióba esni. Ez tehát
egyfajta gondolkodásmód kialakulását is feltéte-
lezi az évek során, ami aztán határozottságban,
kitartásban, küzdeni tudásban, alázatban, be-
csületességben, fegyelemben is megnyilvánul.

– Hogyan, milyen versenyeken mérhetik
össze tudásukat, ügyességüket a Wing Tsun
Kung Fu mûvelõi?

– Nálunk nincsenek versenyek, aminek több
oka is van. Például – mint ahogy azt már em-
lítettem – nincsenek szabályok, így egyrészt
nincs mit betartani, másrészt rendkívül nagy
lenne a sérülésveszély. S mivel nálunk tulaj-
donképpen az a szabály, hogy nincs szabály,
ezért ez alapján lehetetlen lenne értékelni is.
A másik dolog az, hogy ha versenyekre kelle-

ne készülnünk, az utcán használatos technikák
kerülnének elõtérbe, pedig a Wing Tsun Kung
Fu ennél sokkal többet jelent. Van persze mód
nálunk is arra, hogy valaki az addig megta-
nultakból megmérettessék: évente több alka-
lommal nyílik lehetõség arra, hogy a tanítvá-
nyok vizsgát tegyenek, s ez alapján magasabb
fokozatba rangsorolják õket. Összesen tizen-
két tanuló fokozat van, majd a mesterfokoza-
tok következnek. Mestervizsgát a Wing Tsun
Kung Fu Világszövetség nagymestere, Leung
Ting elõtt kell tenni, aki évente jön Magyaror-
szágra. S csak hogy érzékeltessem, bizony
magasak a követelmények, keményen meg kell
küzdeni a következõ fokozatért: az általam el-
ért negyedik mesterfokozatnál magasabbal a
Világszövetség részét képezõ egész Kelet-Eu-
rópai Szövetségben összesen négy mester ren-
delkezik.

– Hol jelentkezhetnek a kung fu ezen harc-
mûvészeti irányzata iránt érdeklõdõ diákok?

– Klubunkban hetente két alkalommal tar-
tunk edzést, minden kedden és csütörtökön es-
te hat órától, a Bolyai Általános Iskola torna-
termében. Mindenkit szeretettel várunk –
mondta végezetül Gausz Tamás.

-szõlõsi-

Wing Tsun Kung Fu, szabályok nélkül

A Dr. Mezõ Ferenc
Gimnázium és Köz-
gazdasági Szakközép-
iskola ebben az évben
immár 16. alkalom-
mal rendezte meg a
Zala Megyei Termé-
szetbarát Szövetség-
gel karöltve a Kanizsa
teljesítménytúráit.
Ezek közül a Kanizsa
30 és a Kanizsa 50

egyben a Dél-Zala Bakancsosa túramozgalom egyik állomása volt. Az
indulók közt a kanizsaiakon kívül volt többek között kaposvári, sziget-
szentmiklósi, balatonöszödi, karádi, semjénházi, budapesti, holládi és
egervári túrázó is. Csodálatos tájakon vezetett a túraútvonal – mondta
Dávidovics Mária mûvelõdésszervezõ.  A célba sikeresen beérkezõk
közt a felajánlók reklámajándékait sorolták ki. Különdíjat a legifjabb, 10
éves kanizsai kislány, Ács Anna (30km) és a legidõsebb, 82 éves Varga
Jenõ (20km) túrázó kapott. Hárman vehették át a Dél-Zala bakancsosa
kitûzõt és oklevelet is (Pfaff Zsolt, Hegedûs András, Turcsi László). A
négy távon összesen 133-an vettek részt, s ebbõl a 3, távot feladón kívül
– mindenki szintidõn belül célba is ért. Az iskolák közül a Dr. Mezõ Fe-
renc gimnázium vett részt a legnagyobb létszámmal. A szervezésben és
az elõkészítõ munkában nagy szerepet vállalt Kiss László, a ZMTSZ el-
nöke. A lebonyolításban a Kanizsa Se tagjai: Strausz Ferenc, Strausz At-
tila, Strausz Attiláné, Fehér Balázs, valamint Tóth Krisztián és Tószegi
Zsuzsanna a Kerecseny Természetvédelmi Egyesület tagjai vettek részt. 

A négy éve felfestett és évente felújított útvonalakat ajánlják mind a
gyalogos és kerékpáros túrázóknak, valamint a családok számára kel-
lemes hétvégi kirándulásnak.

Kanizsa teljesítménytúrák 

Sportakrobatika a Hevesiben



Óriási akaratra, elszántságra, sok türelemre,
és még több pénzre volt szüksége az elmúlt
hónapokban a Németh-családnak. A família
minden tagja azon fáradozott ugyanis, hogy
életet leheljen a hetvenkét éves matrónába. Ez
azonban nem volt egyszerû feladat – hiába, a
motor már nem a régi… A külcsínt azonban
egy kis „plasztikával” sikerült helyreállítani, s
most az egész környék a veterán szépség cso-
dájára jár. Az „öreg hölgynek” már a neve is a
boldog békeidõket idézi, úgy hívják: Praga
Piccolo. 

– A csehszlovák autó 1932-ben készült, még a
forgalmi engedélye is megvan – igaz, csak a
fénymásolt példány, az eredetit ugyanis a jármû
elõzõ tulajdonosa sem tudta beszerezni – mond-
ta lapunknak Németh József. – Az autót Szlová-
kiából hoztuk körülbelül négy hónappal ezelõtt,

s érdekesség, hogy 1990-ben még volt mûszaki-
ja. Sok munkánk van ebben a járgányban, de a
legnagyobb nehézséget a motor jelenti, hiszen
teljes generálfelújításra van szükség. Az erõfor-
rás egyébként már saját korában is csúcstechni-
kának számított: négyhengeres, ezer köbcenti-
méteres, huszonkét lóerõs, háromezres fordula-
tú motor, ami tizenegy litert fogyaszt száz kilo-
méteren. Hozzáértõk azt mondják, hogy ez volt
a kor egyik legjobb autótípusa. A motor meg
maga volt a csoda, már gyárilag önindítóval
készült – magyarázza Németh József.

S hogy honnan jött az öreg járgány felújításának
ötlete? Az örök érvényû igazság itt sem hagy cser-
ben minket: „Keresd a nõt!” 

– A feleségemnek jutott eszébe, hogy ve-
gyünk valamilyen veterán autót és újítsuk fel.
Azt találtuk ki, hogy a felújított gépkocsit ren-
dezvényautónak használjuk, például esküvõk-
re, vagy esetleg reklámcélra. A páromnak
ugyanis nincs munkahelye, s azt reméljük, az
autóval sikerül önmagunkat foglalkoztatni.
Eddig körülbelül másfélmillió forintba került
az autó, úgy, hogy mindent mi csináltunk raj-
ta, kivéve a festést, amit Olasz Károly vállalt.
Lenyûgözõ egyébként az autó egykori készítõi-
nek precizitása: a hátulján lévõ dobozt és a
sárvédõ-íveket is kézzel kalapálták ki…  

Németh Józsefék amúgy a Piccoloval vérszemet
kaptak, és eltökélték, hogy megszerzik és felújítják
a márka cabrio változatát is. Az talán kevésbé ho-
mályosítja el a boldog ara szépségét.

Horváth Attila

Piccolo, a guruló csoda Tisztelettel meghívjuk 
Önt és barátait

2006. október 27. (péntek)
15.00 órára

a nagykanizsai temetõben 
lévõ

DONI EMLÉKOSZLOP
és

KERESZT
megkoszorúzására.

Megemlékezünk 
a II. világháború katonáiról,

kegyelettel adózunk 
a hõsi halottaknak.
Hívunk és várunk 

minden doni bajtársat,
a II. világháború volt katoná-

it, hozzátartozóit,
városunk lakosságát.

Hozzuk el a kegyelet virágait
és gyújtsunk gyertyát

hõsi halottaink emlékére.

14.00 órakor
– a fenti helyszínen – 

tábori misével emlékezünk.
Közremûködnek 

a Piarista Általános Iskola,
Gimnázium és Diákotthon 

tanulói                    

HOHE  Nagykanizsa


