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A KÉT BOLDOGASSZONY II.
A Rajnai Miklós által szervezett A magyar

mûveltség kincsestára címû Mûvelõdéstörténeti
Szabadegyetem elõadásának témája a két bol-
dogasszonyról szólt. Molnár V. József
néplélekkutató kiemelte: õsvallásunk istenasszo-
nyában két személyt tisztelt és tartott számon né-
pünk: a Nagyboldogasszonyt és annak szûz leá-
nyát, a Kisasszonyt. Minden kislányba beleszü-
letik az anyaság utáni vágy, ami akkor teljesül,
ha szeretõ, áldozatos anya van mellette. Ha
hölgy van mellette, akkor kitörlõdik belõle ez a
vágy. Anna a Nagyboldogasszony, Mária a Kis-
boldogasszony. A néplélekkutató elõadásában
felvázolta, hogyan él ez a kettõsség a népi vallá-
sosságban napjainkig.

A FOGLALKOZTATÁSI PAKTUMOKRÓL

A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatá-
si, Szociális és Közmûvelõdési Kht. work-
shop-ot tartott a Zala Megyei Munkaügyi
Központ Nagykanizsai Kirendeltségének tár-
gyalótermében. A workshop témája a Foglal-
koztatási Paktum létrehozása volt Nagykani-
zsa városában és kistérségében. A résztvevõ-
ket Horváthné Bagó Mónika, a Nagykanizsa
és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és
Közmûvelõdési Kht. projektvezetõje köszön-
tötte, majd felvázolta a workshop lényegét, a
találkozó miértjét. Elõadásában Hollósi Sza-
bolcs OFA-ROP kulcsszakértõ, a BFH Euró-
pa Kft. ügyvezetõ igazgatója a foglalkoztatási
paktumról többek között elmondta: a térségi
foglalkoztatáspolitika szervezeti keretbe fog-
lalt eszköze. Mûködése a helyi partnerségen
alapul, segítségével összhangot lehet teremte-
ni a térségi gazdaságfejlesztés, a területfej-
lesztés és humánerõforrás fejlesztés céljai kö-
zött. A paktum a térségi szereplõk szerzõdés-

ben rögzített összefogása azzal a céllal, hogy
megismerjék a térség foglalkoztatási helyze-
tét, problémáit, a munkanélküliség okait. Fog-
lalkoztatást elõsegítõ programokat valósíta-
nak meg, összehangolják a térségi szereplõk
gazdasági és humánerõforrás-fejlesztési el-
képzeléseit, a pénzügyi forrásokat. Kidolgoz-
zák többek között a térség foglalkoztatási
stratégiáját, biztosítják a folyamatos informá-
ciócserét a munkaerõpiac szereplõi között. A
foglalkoztatási paktum legfontosabb szereplõi
az önkormányzatok, a munkaügyi szerveze-
tek, a munkáltatók, a munkáltatók és munka-
vállalók érdekképviseleti szervezetei, képzõ
intézmények, civil szervezetek, területfejlesz-
tési szervezetek, fejlesztési ügynökségek. Za-
lában három aláírt paktum mûködik: Letenye,
Zalaszentgrót és Keszthely városokban. Ala-
kulóban van a zalaegerszegi valamint a Nagy-
kanizsa kistérségi. A paktumot a térségben
mûködõ kistérségi társulások, a megyei mun-
kaügyi központ és kirendeltségei kötötték. Az
elõadás utáni kötetlen beszélgetésen számta-
lan ötlet, javaslat, probléma merült fel. Töb-
bek között Lukács Gyuláné a Vakok és
Gyengénlátók Egyesülete irodavezetõje felve-
tette: fontos a hátrányos helyzetû emberekkel
foglalkozó szervezetek felkarolása. Horváth
Irén, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara, irodavezetõje elmondta: különbözõ
képzéseket valósítanak meg, de a képzõintéz-
ményekkel nem találják meg a kapcsolódási
pontot. Az emberek többsége nem vállalja a
képzést, vagy a képzésre jelentkezõk többsé-
ge kényszerbõl jelentkezik. Dr. Buzás Judit
tiszti fõorvos felvetette: a környéken problé-
maként merül fel, hogy a munkáltatók nem
tartják be az uniós jogkövetelményeket. Ható-
ságilag olyan hiányos munkahelyek vannak,
ahol nem szabadna dolgozni, mert nem tartják
be a hatósági elõírásokat. A munkáltatóktól
nem, vagy csak lassan tudják kikényszeríteni
a változásokat. Probléma a szûrõvizsgálatok
hiánya. Elõírás van, de a munkáltatók legtöbb
esetben nem engedik el a dolgozókat szûrõ-
vizsgálatra. Szükséges szociális otthonok léte-
sítése, a beteg és idõs emberek  ellátásának
biztosítása kórházi ellátáson kívül. Cél az
egészséges munkahelyek megteremtése, az
egészségvédelem – környezetvédelem erõsíté-
se. A workshop befejeztével több szervezet
megerõsítést adott arról, hogy a paktum szer-
vezésében, munkájában aktívan részt kíván-
nak venni. 

VÁRADI ANNA TÛZZOMÁNCAI

A békéscsabai festõmûvész, Váradi Anna
tûzzománc és üveg képei láthatók az Egry Jó-
zsef Galériában. A mûvésznõvel 11-én 18 óra-
kor találkozhatnak az érdeklõdõk a galériában.

A JÖVÕNEK ÉPÍTETTÉK

Felavatták Palinban a Herkules utcai, mintegy
8,5 millió forintból felújított játszóteret. Mielõtt
a gyerekek birtokba vehették volna az új, euró-
pai uniós normáknak is megfelelõ játékokat, a
Palini Általános Iskola és Óvoda csoportja kis
mûsorral kedveskedett a megjelenteknek. Ezt
követõen Marton István polgármester köszön-
tötte a jelenlévõket, s hangsúlyozta: reméli,
hogy a játékokat most használó gyermekek
gyermekei is ugyanilyen formában láthatják a
játszóteret, ami egyfelõl azt jelenti, hogy még
évtizedekig épségben maradnak a játszóeszkö-
zök, másfelõl pedig azt, hogy megáll a fiatalok
elvándorlása. Ezután Bicsák Miklós, a városrész
önkormányzati képviselõje elmondta, hogy a ré-
gi, több generációt kiszolgált játékszereket fel-
újítva átköltöztették az Inkey utcai játszótérre. 

CSALÁDI EST ÉS BÁL
Mintegy 120 fõnyi résztvevõ szórakozott a
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szervezett bálján a Honvéd Kaszinó Tükörter-
mében. Vacsorával, tánccal, tombolasorsolás-
sal és baráti csevegéssel egy kellemes estét
töltöttek el együtt a Tungsram, a Kórház, a
Határõr, a Honvéd Szakszervezet és a Vasutas
Klub tagjai. Elõször vett részt a bálon három
Hölgyklub tag, a teljes nagycsaládjával
együtt. Büki Pálné, a klub vezetõje bejelentet-
te, hogy december 13-án emléktáblát avatnak
a Sugár út 14. szám alatti épület falán, ahol
nõelõdeik 150 évvel ezelõtt megalakították az
elsõ nagykanizsai Nõegyletet. Ez lesz a 82.
emléktábla, mely Tarnóczky Attila szervezé-
sében kerül a város nevezetes épületeire. A
mai elöljárók, politikus feleségek számára
példa lehetne, hogy azok a hölgyek, akiknek a
férje jelentõs beosztást töltött be a városban,
szükségét érezték annak, hogy karitatív mun-
kát végezzenek, egyletben dolgozzanak. A
tábla avatót követõen egy békebeli, igazi
teadélelõttöt szerveznek a klubtagok és a ven-
dégeik részére. A péntek esti bál alaphangula-
tát a Zsigmondy-Széchenyi SZKI történelmi
divatbemutatója adta meg. Az ifjú manökenek
a divatbemutatót az Idõsek Hetének vala-
mennyi rendezvényén megismétlik, a fodrász
tanulók pedig mintegy 70 idõs hölgynek in-
gyen elkészítik a frizuráját a tanmûhelyben. 

A CIVIL TÁRSADALOMÉRT
Az Alapítványi Hónap a civil társadalomért

programsorozat 12. alkalommal segíti a civil
világ bemutatkozását Nagykanizsán – jelen-
tette be sajtótájékoztatóján Papp Ferenc, a
HSMK igazgatója. Klasszikusan három fõ
célja van a programsorozatnak. Az egyik,
hogy a város lakossága jobban megismerje a
településen, vagy a környékén mûködõ na-
gyobb civil szervezeteket. A másik, hogy a
rendezvényekkel a különbözõ egyesületek né-
mi plusz bevételhez is jussanak így az év vé-
ge felé közeledve. A harmadik cél pedig az
lehet, hogy maguk a civil szervezetek is talál-
kozzanak egymással. Az intézmény fórumot
biztosít számukra, ahol elmondhatják vélemé-
nyeiket, javaslataikat, hiszen egyfajta kohézi-
ós erõnek is szánják a rendezvénysorozatot,
mellyel egyben gazdagítani kívánják a város
kulturális, szabadidõs kínálatát. November 8-
tól december 2-áig 8 helyszínen, 17 rendez-
vény várja a közönséget. Ki-ki érdeklõdésé-
nek megfelelõn láthat sport-, zenei-, irodalmi
rendezvényeket, de bálozhat is a jótékonyság

szándékával, illetve megismerkedhet a kani-
zsai idõseket szolgáló programsorozattal is. A
palettán található MÉZ-es hét is, hogy idõben
készülhessünk a Karácsonyra. Az Alapítványi
Hónap jelmondata egy Sütõ András idézet az
Advent a Hargitán címû darabból: „Uram, fel-
készületlenek vagyunk a jóra, tedd újra képes-
sé a szívünket az örömnek elviselésére”. Ez a
mondat szimbolizálhatja a civil szféra, a kul-
túra, a közmûvelõdés közös törekvését. Az
Alapítványi Hónap fajsúlyos rendezvényét a
Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület adja. Töb-
bek között öt alkalommal térségi projektfej-
lesztõ workshop-ot tartanak, illetve az egri ci-
vil kerekasztal közremûködésével megtár-
gyalják az önkormányzatok és a civil szerve-
zetek együttmûködésének a lehetõségeit.

MEGEMLÉKEZÉS

A Nagykanizsai Polgári Egyesület pénteken
este tartotta a Károlyi-kertben az 1956-os For-
radalom és Szabadságharc leverésének évfor-
dulóján rendezett megemlékezését. A versek-
bõl, szemelvényekbõl összeállított mûsort kö-
vetõen az emlékezés hófehér virágait helyezték
el a megjelentek a kopjafa lábazatánál. 

DÉL-ZALA ÉRTÉKEI
A Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ Kert-

barát Klubjának újabb programjára került sor a
Magyar Plakát Házban, melynek során Lelkes
András természetvédelmi õr mutatta be Dél-
Zala természeti értékeit. A szakember elmond-
ta: Dél-Zalában is számos olyan folyamat zaj-
lik, amely kedvezõtlen a környezetvédelem
szempontjából, azonban ezek jó részérõl a szé-
les közvélemény nem értesül. Zalában méltat-
lanul kevés a természetvédelmi terület, holott a
megye egyes részein fontos lenne védettség alá
helyezni a növény-, illetve állatállományt. En-
nek oka, hogy a megyében nincs olyan kurió-
zum, amit Európa-szerte egyedi sajátosságként
lehetne elismerni, hasonlóan az alföldi pusz-
tákhoz. Lelkes András ezt követõen számos,
nekünk, zalaiaknak fontos természeti képzõd-
ményrõl beszélt: így többek közt az újudvari
szurdokról, a fûzvölgyi homokbuckáról, vala-
mint Közép-Európa legnagyobb esésû folyójá-
ról, a Muráról.

A TISZTA KÖZÉLETÉRT 
Több tucat autóval, s egy traktorral vonultak ki

a Turul-madárnál már ötven napja demonstrálók

a hetes fõútvonal elkerülõ szakaszára, hogy félpá-
lyás útlezárással tiltakozzanak a kormányzat poli-
tikája ellen. Ladányi Istvánné, a tüntetõk szóvivõ-
je elmondta: hiteles, tiszta közéletet és elõreho-
zott országgyûlési választásokat szeretnének.

– Szeptember 18. óta szinte minden este de-
monstráltunk a Deák téren, ide pedig azért jöt-
tünk ki hat napra, hogy nyomatékot adjunk a
céljainknak, a lassan ötven napja tartó megmoz-
dulásnak – mondta el lapunknak Ladányi
Istvánné. – Most, a demonstráció után azt hi-
szem, egy kicsit szüneteltetjük a tüntetéseket, át-
gondoljuk, hogy milyen irányban lehetne tovább
folytatni. A céljainkról órákig lehetne beszélni:
gyökeres politikai fordulat kell, mert a politika
mára hiteltelenné vált. A gazdaság romokban
hever, ebben szintén változásokra van szükség.
Mi, civilek az erkölcsösség talaján állva csupán
annyit mondhatunk, hogy eddig és ne tovább!
Ha most nem csinálunk magunknak egy rendes,
erkölcsös és élhetõ országot, akkor nem hiszem,
hogy sikerül szembeszállnunk a globalizációval. 

Ladányi Istvánné kérdésünkre hozzátette: a
gyökeres politikai fordulat alatt elõrehozott
országgyûlési választásokat, illetve új alkot-
mány megalkotását értik. S hogy mit gondol-
tak az autósok a félpályás útlezárásról?
Akadt, aki kitartásra, más munkára biztatta a
tüntetõket…

IMÁDOK FÉRJHEZ MENNI
Az angol író, Sommerset Maugham remek

helyzetkomikumokra épülõ Imádok férjhez
menni címû mûvébõl készült darabot mutatta
be a veszprémi Pannon Várszínház társulata
az Ifjúsági és Civil Házban. Nádas Gábor ze-
néjével és Szenes Iván dalszövegeivel a ma-
gyar színpadon korábban nagy sikert aratott
darab szerepeit Pap Lívia, Szeles József, Sán-
ta László, Oravecz Edit, Egyed Brigitta és
Zayzon Csaba alakították. 

november 6.



4 Márton-nap

A homokkomáromi szõlõbirtokán harmadik éve
tart Márton-napi ünnepséget Bedõ Zsolt borász és
családja. Sült libacomb, tepsis krumpli és sült ká-
poszta a menü – sorolja a borász, aki Márton-napi
borkóstolóra várja vevõit és ismerõseit. Ekkorra
70-80 százalékosan készen vannak a borok. A han-
gulatos összejövetellel ünnepélyesebbé teszik a
bórkostolást, hiszen ez szakmai munka is az õ ré-
szükrõl. Szombat délután 15-20 vendég érkezik
hozzájuk, akiket mindjárt pogácsával kínálnak. Fél-
órás kötetlen beszélgetés után felszolgálják a Már-
ton-napi libacombot, amit édesanyja süt a helyszí-
nen, majd egy kis pihenés után átsétálnak a pincé-
be, ahol édesapjával közösen áttérnek a szõlõ jel-
lemzésére, többek között elmondják a szüret idõ-
pontját, ismertetik a termés mennyiségét, a szõlõ
fajtánkénti mustfokát. Közben „lekóstolják” a bo-
rokat, és a vendégek is elmondják a véleményüket.
Három-négy órát igénybe vesz a borok jellemzése.
A virágzástól a termeléskorlátozásig bemutatják a
termést, hiszen minden bornak más a paramétere.
A vendégek szakmai szemmel kóstolják, bírálják a

bort, hiszen
terveik van-
nak vele.
Tudni szeret-
nék, hogy ho-
va tegyék az
értékesítési
palettájukon.
Árról majd
csak január-

ban beszélnek, amikor a bor teljesen kész, és palac-
kokba töltik. A hagyományt nem csak õk, hanem
más családok is ápolják a homokkomáromi hegyen.
Míg tavaly kék oportót kínáltak Bedõék a vacsora
mellé, ezen a hétvégén  újbor, rosé...kerül az asztal-
ra, hiszen nem szabad elfelejteni, az embernek rá
kell hangolódni a borkóstolásra! Idén kevesebb is-
merõst tud meghívni Márton-napra Zsolt, mert egy
szétszedett, 110 hektoliteres, Szekszárdról szállított
vörösboros hordó tavaszig elfoglalja a helyet, de
nem hagyja cserben a barátokat sem. Õvelük egy
héttel késõbb tart pót Márton-napot. -bakonyi-

Borkóstoló a hegyen

A Kórházkápolna közadakozásból, a vá-
ros és a Népjóléti Minisztérium támogatásá-
val 1933-ban készült el. Terveit Vécsey Bar-
nabás városi mérnök készítette. Szent Már-
tont ábrázoló oltárképe eredetileg az egykori
városi kórházhoz, az Ispitához tartozó Szent
Márton kápolnát díszítette. 1884-ben került
a kórház akkori kápolnájához, majd 1933-
ban mai helyére – jelzi a márványtábla a he-
lyi jelentõségû épület történetét. 

– A Kórházkápolna Márton-napra terve-
zett felújítása a széles körû összefogásnak,
vállalkozók és magánszemélyek adományá-
nak köszönhetõen befejezõdött, az ünnepé-
lyes felszentelésre késõbbi idõpontban kerül
sor – mondta el Fliszár Károly esperes plé-
bános és dr. Etler Ottó, a két éve alakult Jé-
zus Szíve Egyházközségért Közhasznú Ala-
pítvány elnöke. A teljes felújítás során a fû-
tés és világítás korszerûsítés, lámpatestek,
ablakok cseréje megtörtént, már tolókocsival
is látogathatják a kórházból a betegek. A ré-
gi ólombetétes üvegablakokat anyagiak hí-
ján modern festett üvegablakokra cserélték
ki, melyek motívumi az eget a földet, az em-
beri lelket jelképezik. A kápolna kétmanuá-
los hordozható orgonáját két évvel ezelõtt –
amikor Budakeszirõl visszahozták –, egyete-
misták segítségével felújították. Az orgona
egyidõs a kápolnával, 1931-ben készült,
csak eddig máshol szolgált. 

További tervben szerepel az oltárkép aranyo-
zása, melynek megvalósításához várják az ön-
zetlen támogatást. Ha megfelelõ anyagi eszkö-

zökhöz jutnak, szeretnék még a tél folyamán
megvalósítani. Az oltárszobor azt a pillanatot
ábrázolja, amikor Szent Márton a kardjával
kettévágja a köpönyegét, és egyik részét odaad-
ja a didergõ koldusnak. A legenda szerint köz-
ismert volt a püspök szerénysége. Amikor
megválasztották Tours püspökének, szerénysé-
gében a libák közé, a libaólba menekült, azon-
ban a libák elárulták õt. E történet az oka an-
nak, hogy a Szent Márton napon gyakori étel a
libasült. November 11-e a kápolna búcsúnapja. 

Szent Márton toursi püspök 316-ban szüle-

tett Savariában. A katonából lett püspököt Ist-
ván király Magyarország védõszentjévé vá-
lasztotta. Szombaton reggel 8 órától egész nap
nyitva tart a kápolna, és este a 18 órakor kez-
dõdõ ünnepi szentmisével zárul a búcsúnap. A
Felsõ Templomban ezen a napon elmarad a 18
órai szentmise. Sokak kérésére november 13-
tól kezdõdõen, minden hónap 13-án, a téli idõ-
szakban 16 órától, nyáron 17 órától tartanak
szentmisét a Kórházkápolnában azok számára,
akik nem tudnak elmenni a homokkomáromi
engesztelõ búcsúmisére. (bzs)

Megszépült a Kórházkápolna

Hozzávalók 4 személyre: 4 liba-
comb (kb. 30 dkg-s), 2 evõkanál étel-
ízesítõ, 5 evõkanál csipkebogyólek-
vár, 2 dl tejföl (tejszín).

A libacombot megmossuk, a látható
zsiradékot levágjuk, a combot bedör-
zsöljük az ételízesítõvel. A sütõt 200
C-fokra (gázsütõ 3. fokozat) elõmele-
gítjük. Felforrósítunk egy serpenyõt,
zsíros felével lefelé beletesszük a
combokat, megpirítjuk. A combokat
tepsibe fektetjük, aláöntünk 1,5 dl vi-
zet, 3 evõkanál csipkebogyólekvárt,
és lefedve kb. 50 percig sütjük. Kive-
szünk két evõkanálnyi pecsenyelevet
a combok alól, elkeverjük 2 evõkanál
csipkebogyólekvárral, rákenjük a
combok bõrös felére, és a sütõben
még 10 percig sütjük, 5 percig grillez-
zük. A pecsenyelevet edénybe szûr-
jük. Elkeverjük 1,5 dl vízzel, hozzáad-
juk a tejfölt, és összeforraljuk. Burgo-
nyagombóccal körítve kínáljuk. 

Mázas libacomb



5Márton-nap

Libasültevéssel és borkóstolással telik egy
igazi Márton-nap, vagy ha mégsem, akkor jö-
võre éhezni fogunk – legalábbis a hagyomá-
nyok szerint… 

Lúdhúst illik enni és újbort kell inni Márton
napján, mert a hagyomány szerint „Aki Már-
ton-napon libát nem eszik és újbort nem iszik,
éhezni fog egész évben.” A Márton-napi lúd
evése az advent elõtti utolsó ünnepi étkezés is
volt egyben, s lám, mire jó még a nagy hangú
szárnyas: az állat mellcsontjából a tél idõjárá-
sát is megjósolták.

Márton a borivók védõszentje is, s a ma
élõk ebbõl akár azt is leszûrhetik: a régiek
ügyesen összekötötték a kellemest a hasznos-
sal, a sült liba fogyasztását az újbor „promó-
ciójával”. Márton-nap tájára már kiforr a
must és meg lehet kóstolni az újbort. A vin-
cellérek ilyenkor Márton-pohárra jönnek ösz-
sze, hogy koccintsanak a jövõ évi jó termés-
re. Magyarországon úgy tartják, hogy a „bor-
nak Szent Márton a bírája”, vagyis az õszi
idõjárás dönti el, milyen minõségû lesz a bor.
A kicsit még csípõs ízû újbort Szent Márton
boraként is emlegetik.

De térjünk vissza a Márton-napi ételekhez! 
– Szent Mártonnak hazánkban is nagy

kultusza volt, Márton-napkor, november 11-
én a pozsonyi zsidók minden évben kövér lu-
dakat ajánlottak fel a királynak – mondta la-
punknak Prikryl József, a Kanizsa és Kör-
nyéke Gasztronómiai Egyesület elnöke. –
Sajnos, ma már kevés ludat fogyasztunk,
aminek oka talán nem is annyira az ára, ha-
nem inkább az idõigényessége, ugyanis a li-
bát több mint két órán keresztül kell sütni.
Maradtak hát az egyszerûbb ételek, a leve-
sek. Még a múlt században is hagyomány
volt, hogy a levesekbe kis batyukat készítet-
tek, amelyekbe a család nõ tagjai egy-egy
kabalát rejtettek, s aki ezeket megtalálta,
annak a következõ év a szerencse jegyében
telt el – legalábbis a hagyomány szerint. Az-
tán kedvelt volt a lakodalmas ludas kása is,
ami gyakorlatilag nem más, mint egy rizses
liba, zöldségekkel. A libahájból nagyon fi-
nom hájas tésztát készítettek a háziasszony-
ok, amit dióval, mákkal, vagy más töltelék-
kel töltöttek meg. De hadd beszéljek itt egy
zalai specialitásról is, aminek a receptjét én

gyûjtöttem be Zalaszabarról, egy öreghegyi
nénitõl. Ez egy viszonylag könnyen elkészít-
hetõ leves, amit elneveztünk Cicamári
nyényje libalevesének. A libát feltesszük fõ-
ni, lehabozzuk, babérlevelet, bazsalikomot,
kevés sót szórunk rá. Közben sárgarépát,
petrezselymet és zellert szelünk fel, s kevés
libazsíron lepirítjuk. Ezt a libához adjuk
még azelõtt, mielõtt az teljesen megfõne.
Majd zsemleszínû rántást készítünk nagyon
kevés fûszerpaprikával, amivel berántjuk az
ételünket, tejföllel dúsítjuk, végül kevés
ecettel tesszük pikánssá, s némi gyömbért és
petrezselymet szórunk rá tálaláskor. 

Horváth Attila

Ha lúd, legyen kövér!

Régen november 11-ét tartották az emberek a télkezdetnek. Ezen a
napon fejezték be a mag és a szõlõszüretelést és elkezdõdött a disz-
nóvágások ideje. A VI. században ettõl a naptól kezdõdött a karácso-
nyig tartó ádvent. Ma már csak egy kis fényecske az ádvent elõtt a
nagy téli sötétségben. 

A Márton-napi liba-lakomáról szóló elsõ írásos be-
számoló 1171-bõl származik. Ám akkoriban ez

nem annyira a szentéletû püspököt eláruló
szárnyasokkal függött össze, hanem azzal,

hogy Szent Márton napja jelentette a pa-
raszti év végét, a cselédek ilyenkor kap-
ták meg évi bérüket és hozzá ráadásként
egy libát, mert a szárnyasok nyáron fel-
duzzadt hadát a tél beállta elõtt meg kel-
lett tizedelni. Ám e szokás gyökerei is
mélyebbre, az aratási idõszak végén álló
pogány állatvágási ünnepekre nyúlnak
vissza, amelyeket a kereszténység így

vett át. A hagyomány szerint Márton nap
elõestéjén Márton-maskarák jártak család-

ról családra – eredetileg csak elmaszkírozott
fiúk –, akik énekeltek és jó termést kívántak a

háznak. A Márton-napi maskarázás napjainkban
már nem élõ hagyomány. 

– Honnan ered a ma már talán kevéssé ismert ünnep?
– Szent Márton a középkor egyik legnépszerûbb szentje volt, kultusza

hazánkban is virágzott, emlékét helynevek, oltárképek egyformán õr-
zik. A XIV. századi krónikákban határnapként szerepelt: a tisztújítás, a
fizetés, a jobbágytartozás lerovásának napja. A Márton-napi járandó-
ság a pap, a felköszöntés (recordatio) a tanító javadalmai között sze-
repelt. Az 1649. évi céhszabályzat a pásztorok járandóságára utal:
„Szent Márton napján ... valamint régi szokás volt, most is, akiktül mi

lehet, megadassék.” Az egykori kötelezettségek a késõbbi századokban
elfelejtõdtek, vagy ajándékozássá alakultak át. A pásztor sorra járta
azokat a házakat, amelyeknek állatait õrizte, s a ház gazdájától aján-
dékot kapott – mondja Kovács Zsuzsa, a Zala Megyei Múzeumok et-
nográfusa. 

– Milyen rítusok kapcsolódnak Márton-napjához?
– Mint minden jeles naphoz így Szent Márton napjához is többféle

rítus kapcsolódik. Idõjárásjósló, megfigyelésen alapuló szokás, ha
Márton fehér lovon jön (ha Márton napján esik a hó) kemény tél
várható, ha barna lovon jön (ha nem esik), enyhe. Munka tiltó szokás
is kapcsolódik ehhez a naphoz, így Szent Márton hetében se mosni, se
szárogatni nem szabad. Ahol ezt teszik, marhaveszély lesz. A Márton
naphoz kapcsolt népszerû libator a Dunántúlhoz kötött. Így e napon
vágták le a Márton lúdját, s kóstolták meg az újbort.  

– Szûkebb hazánkban milyen szokások fûzõdtek ehhez az ünnep-
hez?

– Gönczi Ferenc: Göcsej s kapcsolatosan Hetés vidékének és nép-
ének összevontabb ismertetése címû munkájában írja, hogy Szent
Márton napján a leányok a fa melencébe trágyát visznek a kertbe s
azt kiborítva, ráállnak s négy égtáj felé fordulva, a következõket
mondják: „Keletrü is nyugotru is, allulru is, föllürü is gyüjjenek a
kikérük!” Jönnek is majd, azt hiszik. Az imént leírt rítus a népi má-
giát hívja segítségül, hogy férjet találjanak maguknak és ne marad-
janak pártában. Ez a szokás nemcsak a Márton-naphoz kapcsolódik,
hanem több jeles naphoz is. Bizonyos párválasztó szokások arra vo-
natkoznak, hogy a népi mágiához forduljanak annak érdekében,
hogy ne maradjanak pártában, más szokások azt célozzák meg, hogy
a leendõ férj nevét megtudják. A rítusok elvégzésének ideje, a jeles
napok lényege, a szent idõben rejlik, amely ezeket napokat megkü-
lönbözteti a hétköznapoktól, így ezeknek a mágikus feladatoknak az
elvégzése hatással lesz.

Dukát Éva

Apró fény a téli sötétben
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Bárdosi Gábor – MSZP lista Cserti Tibor – VVE lista Halász Gyula – SZDSZ lista

Bárdosi Gábor képviselõnek határozott el-
képzelése van arról, hogy néhány év múlva
milyennek is kellene lennie Nagykanizsának. 

– Egyéni képviselõ-jelöltként indultam a vá-
lasztáson, s ezúton is szeretném megköszönni
szavazóimnak a reám adott voksokat – mondta
elöljáróban Bárdosi Gábor, aki végül a Magyar
Szocialista Párt listájáról került be a képviselõ-
testületbe. – Ezek a voksok azonban nem bizo-
nyultak elegendõnek ahhoz, hogy egyéniben le-
hessek képviselõ. A képviselõséget Lelkó Ta-
más barátomnak köszönhetem, aki elõttem sze-
repelt a listán, de visszalépett a javamra. Lis-
tás képviselõként a munkám nem korlátozódik
egyetlen körzetre, úgy hiszem, hogy az egész
város, valamennyi itt élõ érdekében kell tevé-
kenykednem. Azonban leszögezném, hogy ezt a
munkát nem tudom úgy csinálni, ha nem áll
mögöttem egy jelentõs támogató, bizalmi hát-
tér. Ez alatt a város polgárait értem, illetve
azokat a csoportokat, amelyek a szakmai mun-
kámat, esetleg ismereteimet gyarapítva tudnak
segíteni. Úgy érzem, hogy a jelentkezõ problé-
mákra megoldásokat találni, döntéseket hozni
és segíteni, bizony, fontos és felelõsségteljes
feladat. A mi munkánk nem csak a kampány-
idõszakra szól. Meggyõzõdésem, hogy egy sor
probléma magától megoldódhat a folyamatos
párbeszéd révén. A jó királyok, az ígérettevõk
ideje lassan lejár, és ezért nekünk kell a legtöb-
bet tenni. Nagyon remélem, hogy ennek érde-
kében munkálkodik majd a testület valamennyi
tagja. Ha nem a szakemberekre, az önkor-
mányzat bizottságaira hagyatkozva hozzuk meg
döntéseinket, s csupán a saját kútfõbõl merí-
tünk, nincs garancia arra, hogy a lakosság el
is fogadja a döntéseket, hiszen már csak szem-
besülhet azokkal. 

A városatya még hozzátette: olyan város-
ban szeretne élni, amelynek belvárosában már
nem dübörögnek autók, s az emberek nyugod-
tan kiülhetnek a presszók teraszaira, vagy
akár a parkokba beszélgetni. Ahogy õ fogal-
mazott: egy mosolygós várost akar.

Cserti Tibor az egyetlen pártoktól  függet-
len képviselõ, a Nagykanizsai Városvédõ
Egyesület kompenzációs listáján jutott be a
közgyûlésbe. A helyi közfeladatok ellátásában
folyamatosan, közel 30 éve mûködik közre. 

– Hogyan látja a város jövõjét, illetve mi-
lyen elképzelései vannak a következõ idõszak
feladatairól?

– Korábban 20 évet dolgoztam fõállású tisztvi-
selõként a helyi végrehajtó apparátusban. Elõször
a helyi tervezõmunkában és a beruházások, felújí-
tások koordinálásában tevékenykedtem, majd
1991-96. között a Polgármesteri Hivatal Gazda-
sági Osztályát vezettem. Immár megszakítás nél-
kül a harmadik önkormányzati ciklusban kezdem
meg képviselõi munkámat. Korábban is tagja vol-
tam az önkormányzat pénzügyi, valamint gazda-
sági és városüzemeltetési bizottságainak, jelenleg
a pénzügyi bizottságba kaptam bizalmat. Terület-
és településfejlesztés szakos szakközgazdászként és
banktanácsosként úgy vélem, kellõ ismeretet és ta-
pasztalatot szereztem ahhoz, hogy a város elõtt ál-
ló jövõbeni lehetõségeket  megítéljem és közös ér-
dekeink képviseletében közremûködjek. Úgy vé-
lem, az elõdeink által elért eredményeket tisztelet-
ben kell tartani és építeni kell rá, a hibákból tanul-
ni kell, az elkezdett fejlesztéseket folytatni kell, az
elõkészített projekteket tovább kell menedzselni.
Én elsõsorban a város egészének érdekeit kell,
hogy képviseljem. Az immár százéves hagyomá-
nyokat magába foglaló egyesületünk célja a város
építészeti, környezeti és természeti értékeinek meg-
õrzése, fejlesztése, szépítése, és az ehhez szükséges
gazdasági alapokat biztosító helyi gazdasági kör-
nyezet fejlesztése. A rendszerváltás óta folyamato-
san képviseljük a  „civil szférát”, a munkába és
tisztességbe vetett hitet, a szakszerûséget, a meg-
fontoltságot és a mértéktartást.  A jelenlegi válasz-
tás során  a jobboldal  egyértelmû többséget szer-
zett, így nekem a tisztességes kontroll-szerep és
konstruktív együttmûködés a feladatom. Meggyõ-
zõdésem, hogy közös összefogással  ismét  virágzó
várossá tehetjük  városunkat és a „Régiók kapu-
ja” szebb jövõre  nyílik.  

Halász Gyula most nem egyéniben, hanem
az SZDSZ listájáról került a testületbe. Mint
mondja: az önkormányzat feladata most az,
hogy sikerre vigye a korábban megkezdett be-
ruházásokat, s újabbakat munkáljon ki.

– 2002-ben egyéni képviselõ lettem a 9-es vá-
lasztókörzetben, közös jelöltként, ötvenöt száza-
lékos aránnyal. Most, 2006-ban közel 30 száza-
lékot elérve nem sikerült nyernem a körzetem-
ben, listáról kerültem be – mondta elöljáróban
Halász Gyula. – Hogy mitõl más így a felada-
tom? Alapvetõen attól, hogy míg az egyéniben
mandátumot szerzett képviselõ elsõsorban a sa-
ját választókerületét képviseli, addig a „listás”
képviselõk a város egészét képviselhetik, körzet-
tõl függetlenül. Ennek megfelelõen az elõttünk
álló idõszakban elsõsorban Nagykanizsa érde-
kében kívánok tevékenykedni, mint ahogy tettem
eddig is. A kritikai hangvétel az elõzõ ciklushoz
hasonlóan megmarad, ugyanis van egy zsinór-
mérték, amelytõl nem kívánok eltérni. 

– Milyennek látja az elõttünk álló idõszakot?
– Az új önkormányzat nagy feladata, hogy az

elkezdett beruházásokat sikerre vigye. Már
azon is gondolkodni kell, milyen további terve-
ket kell elõkészíteni ahhoz, hogy a második
Nemzeti Fejlesztési Terv révén minél több uniós
forrást tudjunk megszerezni. Ehhez minden se-
gítséget megadunk az önkormányzatnak, hiszen
tudjuk, a város érdeke azt diktálja, hogy a kép-
viselõ-testületben helyet foglaló döntéshozók
stratégiai kérdésekben konszenzusra jussanak.
Ilyen az ipari park fejlesztése, a munkahelyte-
remtés feltételeinek biztosítása, az elkerülõ utak
építése. Fontos az egészségügyi-szociális szek-
tor mûködtetése, valamint az idegenforgalom,
turisztika erõsítése is. Nem szabad kihagynunk
az önkormányzat mûködési feltételeinek biztosí-
tását, valamint a megújuló energia hasznosítá-
sával foglalkozó projekt megvalósítását sem, hi-
szen ez akár létkérdés is lehet számunkra. Ezen
kívül erõsíteni kell Nagykanizsa regionális sze-
repkörét, szorgalmazva, hogy minél több regio-
nális intézmény kerüljön városunkba. 
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Tóth László, az MSZP képviselõje listáról
került be a város közgyûlésébe. A képviselõ
rendkívül fontosnak tartja a rendszerváltás ér-
tékeinek képviseletét és a nyilvánosságot.

– A már ismertté vált kényszerû kormányzati
intézkedések városunk gazdálkodására vonatko-
zó hatásai a 2007. évi költségvetési koncepció-
ban már megjelennek – mondja Tóth László,
aki a Pénzügyi Bizottság elnöke is. – A mûködé-
si és fenntartási célú kiadások ésszerûsítésével,
a felhalmozási célú kiadások újragondolásával,
visszafogottabb hitelpolitikával 2007-ben a vá-
ros mûködõképességének megõrzése a kötelezõ
önkormányzati feladatellátás feltételeinek bizto-
sítása megoldható. Sürgõsen el kell kezdeni a
feladatellátáshoz jobban igazodó intézmény-
struktúra kialakítását célzó felülvizsgálatokat.

– Az MSZP frakcióvezetõjeként milyen
magatartást, stratégiát vár a város vezetõitõl,
amiben esetleg az MSZP is partner lehet?

– Az MSZP frakcióvezetõjeként mindennél
fontosabbnak tartom – s ezek a minimális el-
várásaim a FIDESZ-KDNP koalícióval szem-
ben – a rendszerváltás alapvetõ értékeinek
képviseletét, a jogállamiság, az alkotmányos
demokrácia, a szabadságjogok és az önkor-
mányzatiság alapeszméit. Az MSZP is támo-
gatja egy olyan kanizsai stratégia megvalósí-
tását, amelyben a foglalkoztatási helyzet ga-
rantálja a családok anyagi biztonságát. A kö-
zösséget érintõ minden döntés nyilvánosan
történik és azt minden polgárnak, csoportnak
lehetõsége van befolyásolni.

– Milyennek szeretné látni négy év múlva
Nagykanizsát?

– Magyarország jelenleg olyan úton halad,
amelyen még egyetlen ország sem járt. Sokat
megadnék egy történelemkönyvért 2050-bõl...
Õszintén mondom, boldog lennék, ha 2010-ben
a város nem lenne rosszabb helyzetben, mint
most. Olyan várost szeretnék, ahol a városi lap
és a helyi televízió a nyílt közéleti viták egyik
színtere, s amelyben nem mérgezik politikai,
erkölcsi hullák a helyi közélet levegõjét.

Röst János, városunk korábbi alpolgármestere
listavezetõként, az SZDSZ kompenzációs listáján
jutott be a testületbe. 

– Mit jelentett az Ön számára a váltás?
– Hiányzik a pörgés, a kollégák, hiszen az al-

polgármesterség egy 24 órás életformát jelentett.
Másrészt egyfajta felszabadultságot érzek, hiszen
az alpolgármesteri funkció nagyon sok kötöttség-
gel járt. Most a feladat egyszerûbb, hiszen az
SZDSZ-re szavazó több, mint kétezer liberális
polgárnak kell megfelelnem, emellett Kanizsa fej-
lõdése érdekében kell alárendelnem  munkámat.

– Mik a legfontosabb feladatok?
– Az elõzõ testület stabil gazdasági alapot teremtett

meg. A város rövid és hosszú távú stratégiáját az elõzõ
testület megalkotta. Az iránymutató cölöpöket lever-
tük.. Az általunk elindított programokat (panelprog-
ram, ipari park fejlesztés, Thury-városrész fejlesztése,
HSMK, Rozgonyi Iskola felújítása, kulturális negyed,
belváros forgalom-csillapítása, út-járda felújítások,
játszótér programok, stb.) végig kell vinni, és az elõké-
szített programokat el kell indítani (innovációs köz-
pont, TISZK, egyetemi képzés bõvítése, megújuló ener-
giák mintavárosa, termál program, Zsinagóga felújítá-
sa). Az autópálya elkészülte páratlan lehetõséget ad a
munkahelyteremtésben, de ehhez a gazdasághoz értõ,
kormányzati lobbi lehetõségét adó politikusokra kell
támaszkodni. Amennyiben  igényt tartanak a munkám-
ra, szívesen veszek részt  a lobbi-tevékenységben.

– Hogy ítéli meg az eltelt egy hónapot?
– Csalódottságom egyrészt szakmai, másrészt mo-

rális. A 4 éves polgármesteri program a szórólap
megismétlése volt, konkrét elképzelések nélkül. Én in-
kább a programtalanság programjának nevezném.
A közgyûlés a morális mélypontra jutott el rövid egy
hónap alatt. Marton István polgármester már az es-
kütételt követõ fél órában megszegte az esküjét. Az
antidemokratikus városvezetése, a személyes és a po-
litikai-üldözõ versenye, a személyi döntéseknél az in-
dulatot, a bosszút és a leszámolást jelenti. Nem tu-
dom, hogy bízhatok-e abban, hogy a képviselõk józa-
nabb része megálljt tud parancsolni ennek a folya-
matnak. Úgy gondolom, hogy nem csak Kanizsának
van hova fejlõdnie, hanem az új városvezetésnek is.

– A pártlistán bejutott önkormányzati képvise-
lõnek némileg más a helyzete, mint annak, aki
egyéni választókerületben gyõztesként bekerülve
a testületbe végzi tevékenységét. Tekintettel ar-
ra, hogy a négyes számú választókerületben
hárman vagyunk képviselõk, ez azt jelenti, hogy
ennek a városrésznek az érdekképviselete, pol-
gárainak szolgálata megtöbbszörözõdhet. A
képviselõi munkámat három részre osztom. Egy-
részt törekszem arra, hogy azokat a kéréseket,
elképzeléseket, ötleteket, javaslatokat tolmácsol-
jam és képviseljem, amelyeket a kampányom so-
rán megígértem, és ott lakóként, körzetemben
naponta megtapasztalok. Fontosnak tartom,
hogy a választókörzetben lévõ töredezett utakat,
járdákat új burkolattal lássák el. Rossz állapot-
ban vannak a közterek utcabútorai, ezek cseréje,
felújítása tavasszal idõszerû lesz. A játszóterek
felújítása sem halogatható sokáig. A lakókat ér-
zékenyen érintette a 33-as autóbusz megszûnése.
Valamilyen módon meg kellene oldani az utasok
vasútállomásra való egyszerû eljutását – mond-
ja Papp Ferenc képviselõ.

– Mit tûzött maga elé képviselõi munkája
második részeként?

– A közgyûlésben ketten képviseljük az
MSZDP-t. Nagy csodákra nem vagyunk képe-
sek, de a szociáldemokrata értékeket szeret-
nénk valami módon kifejezésre juttatni.

– Az OKISB tagjaként mit tart fontosnak? 
–  Két dologra szeretnék odafigyelni. A város

csodálatos intézményrendszert hozott létre és
újított fel. Nagyon fontos, hogy ezeknek az in-
tézményeknek a rendeltetésszerû mûködtetésére
is legyen pénz. Tapasztalom, hogy könnyebb
néhányszáz milliót szerezni egy intézmény fel-
építésére, mint azt követõen néhány milliót kap-
ni a mûködtetésére. A városnak el kell döntenie,
miként mûködteti intézményrendszerét. Minõsé-
gi munka csak akkor várható el az intézmények-
tõl, ha a fenntartó a mûködés alapfeltételeit
megteremti. Fontos feladata a bizottságunknak,
hogy az oktatási intézmények tervszerû, sziszte-
matikus felújítása is folytatódhasson. 
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Egy több százmillió forintos fejlesztés során újabb feltáró-
és gyûjtõ utakat építtet az ipari parkban az önkormányzat.  

Szányi Gábor, a Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. igazgatója érdeklõdésünkre elmondta:
az ipari park területén megkezdõdött beruházás összesen több mint 450 millió forintba kerül. A munká-
latok során megépül az úgynevezett „A” jelû út, amely a 74-es és a régi 7-es fõútvonalat köti össze. Ez
a mintegy másfél kilométer hosszú út nagyjából 400 millió forint költséggel épülhet meg, amelyhez az
önkormányzat csaknem 375 millió forint pályázati pénzt szerzett. Az új gyûjtõút feltárja az ipari park
jelenleg még közmûvesítetlen, zöldmezõs területeit, így hamarosan ott is megkezdõdhet a cégek betele-
pítése. Csatlakozást biztosít a Zalaegerszeg felé vezetõ 74-es útra, így csökkenhet a 7-es fõút kanizsai
elkerülõ szakaszát terhelõ forgalom is. Közben egy másik, úgynevezett „K” jelû út építése is zajlik: a
Kossuth laktanyán átvezetõ, az egykor a tankok közlekedését biztosító útszakaszt is magába olvasztó ki-
szolgáló út segítségével szintén eddig feltáratlan területeket érhetnek majd el. 

– Ezen a területen már megkezdõdött a cégek betelepülése, jelenleg is folyik a Ruget üzemének kialakí-
tása. A terveink szerint elsõsorban olyan gazdasági társaságokat szeretnénk telepíteni a területre, ame-
lyek friss tõkét hoznának a városba – mondta Szányi Gábor. (horváth)

Utak a jövõnek

Október harmincadikán tartotta
alakuló ülését a Nagykanizsai
Kistérség Többcélú Társulása. 

Elõször Polai György, a társulás
irodavezetõje számolt be a többcé-
lú társulás eddigi tevékenységérõl.
Elmondta: közszolgáltatásokat és
területfejlesztési feladatokat vál-
lalt magára a társulás negyven-
nyolc települése, a közoktatási fel-
adatok ellátását a közszolgáltatás-
okon belül negyvenhat település
vállalta fel. A pedagógiai szak-
szolgálati ellátás keretében gyógy-
pedagógiai tanácsadás, logopédiai,
gyógytestnevelés-ellátás, valamint
fejlesztõ felkészítés folyik. A szo-
ciális feladatok keretében a csa-
ládsegítési és gyermekjóléti fel-
adatok ellátása történt harminchat
településen. A területfejlesztés te-
rén különbözõ stratégiákat dolgoz-
tak ki az elmúlt idõszakban: így
sor került a turisztikai koncepció,
a kistérségi környezetvédelmi
program, kistérségi erdészeti prog-
ram, az inert hulladéklerakó, vala-
mint a megújuló energiaforrásra
alapozó fejlesztés megvalósítható-
sági tanulmányának kidolgozásá-
ra. Az egyes programok megvaló-
sításához pályázati forrásokat kí-
vánnak igénybe venni. Több fog-
lalkoztatási program zajlott az el-
múlt idõszakban a kistérségben, a
jövõt tekintve pedig a prioritások
közt szerepel többek közt a Táj-
park-projekt továbbfejlesztése, a
kerékpárút-hálózat bõvítése, vala-
mint az e-közigazgatás feltételei-
nek megteremtése.  

Polai György még elmondta azt
is: az október elsejei önkormányzati
választások okán tizenkilenc új pol-
gármester lett tagja a társulásnak. 

A települések polgármesterei
ezt követõen megválasztották a
többcélú társulás elnökének Mar-
ton Istvánt, Nagykanizsa polgár-
mesterét, akinek a munkáját a két
alelnök, Varga Miklós
zalakomári, illetve Szirtes Lajos
zalakarosi polgármester is segíti.

Végül arról is határoztak a pol-
gármesterek, hogy pályázatot nyúj-
tanak be a kistérség területén létesí-
tendõ közlekedésbiztonsági kerék-
párút-hálózat megépítéséhez szük-
séges pénzügyi források elõteremté-
se érdekében a Gazdasági és Közle-
kedési Minisztériumhoz. (-ha-)

Újjáalakult 
a többcélú társulásNovember 5-én menetrend szerinti járatként érkezett

Székesfehérvárról Nagykanizsára az az emeletes vonat,
amelyet a MÁV Zrt. az utasigények felmérése érdeké-
ben a hazai síneken közlekedtet közel három héten ke-
resztül. A vasúttársaság a tesztutazások során kíváncsi
a jármûvek fogadtatására, felméri a szerelvények üze-
meltetési lehetõségeit, amelyet egy késõbbi jármûbe-
szerzési pályáztatásnál vehet figyelembe. A különleges,
két betétkocsiból és egy vezérlõkocsiból álló dízelvon-
tatású vonatot a Bombardier hozta Magyarországra, a
jármûvek a német vasúttársaság, a Deutsche Bahn
(DB) tulajdonában vannak. Az emeletes vonatokat már
Európa számos vasútvonalán használják, személy,
gyors, sõt InterCity forgalomban is. Az emeletes vona-
tok egyik elõnye, hogy ugyanannyi kocsival sokkal
több utast lehet szállítani, a tágas belsõ terek pedig kel-
lemes komfortérzetet biztosítanak. A vasúttársaság
minden járaton kérdõíves felmérést készít. Ezáltal az is
kiderül, tetszik-e a magyar közönségnek az új vonat,
megfelel-e a hazai utazási szokásoknak. 

Néhány héttel ezelõtt az Innotrans kiállításon a né-
met vasúttársaság, a Deutsche Bahn a Bombardier
Transportation-nek ítélte oda a „2006. évi különdíjat”
a 2003-as sorozatú emeletes vonatáért. A DB vonala-
in összesen több mint 1400 emeletes jármû van for-

galomban. Emeletes vonatok közlekednek Izraelben,
Dániában, Luxemburgban és Hollandiában is.

Amúgy az utazóközönség egyáltalán nem idegen-
kedett az emeletes vonattól, sõt… A számos kíván-
csiskodónak köszönhetõen némi nehézségbe ütkö-
zött, amikor a vonatot ki akarták húzni az állomás-
ról a szokásos takarításra, ugyanis a szerelvény va-
lamelyik végén mindig felugrott valaki a kocsiba,
hogy megcsodálja annak valóban magas komfortfo-
kozatot képviselõ belsõ terét. Sokan voltak, akik
mobiltelefonnal fotózták le a látványos szerelvényt,
sõt, olyan is akadt, aki az egész családot oda állítot-
ta a vonat mellé…  (H.A.)

Megy a „gõzös”, jön az emeletes vonat?

A CAPTIVA JÓVAL TÖBB, MINT EGY 
ÁTLAGOS SZABADIDÕ AUTÓ

Két vadonatúj Chevrolet gépjármûvet mutattak be az üzle-
ti partnerek és ügyfelek jelenlétében a Kiss-Gerencsér Autó-
ház Kft. Récsei út 1. szám alatti Chevrolet Márkakereskedé-
sében. Az ünnepélyes bemutatón nagy sikert aratott a Capti-
va, a Chevrolet vadonatúj szabadidõ autója. Modern stílusá-
nak, rugalmasan alakítható belsõ terének, és bõséges teljesít-
ményének köszönhetõen a versenytárs modellek sorában iga-
zi kihívást jelent. A gazdaságosan üzemeltethetõ szaba-
didõautóban egy hét tagú család is kényelmesen utazhat.

AZ EPICA, A KÖNNYEDSÉG 
ÉS AZ ELEGANCIA AUTÓJA

Az Epica, a felsõ-középkategóriás szedán, egy stílusos,
dinamikusan kezelhetõ, négyajtós személyautó. A Chev-
rolet elérhetõ áron kínálja az Epicával a minõségi vezetés
élményét és a kényelmes utazást. Kedvezõ tulajdonságait
a speciális zajszigetelésnek, a kifinomult járású motornak
és a finoman reagáló futómûveknek köszönheti. Modern
fényszórók, könnyûfém keréktárcsák, a külsõ tükrökbe
integrált irányjelzõk és szolidan alkalmazott krómdíszíté-
sek egészítik ki karcsú, áramvonalas formáját. (X)



9Városháza
Képviselõi fogadóóra

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

Dr. Károlyi Attila a 6. sz. választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart november 15-én, szerdán 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor
Általános Iskolában.

Értesítjük a város idõs lakóit, hogy 2006. november 14-én, ked-
den 10 órától 12 óráig a Családsegítõ Központ irodájában (Zrínyi
M. u. 51.) fogadóórát tartunk. Hívjuk mindazokat, akik informá-
ciókat kérnek, tanácsot, segítséget várnak.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa

TISZTELT NAGYKANIZSAIAK!
2004-ben hagyományteremtõ céllal jött létre az

Idõsekért Nagykanizsán Ünnepi Hét elnevezésû ren-
dezvény. 

November 13-tól egy héten át ünnepeljük együtt a
városunkban élõ idõs embereket, köszönetünket és
tiszteletünket fejezve ki ezzel a korábbi évek mun-
kásságáért, a ránk hagyott értékekért!

Marton István, polgármester

IDÕSEKÉRT NAGYKANIZSÁN ÜNNEPI HÉT 
2006. NOVEMBER 13-18.

November 13. hétfõ – Ifjúsági és Civil Ház (volt
mozi épülete), Nagykanizsa, Sugár út 5.
14.30 Családi ereklyék, becses emlékek kiállítás. A
kiállítást megnyitja: Száraz Csilla, Thúry György
Múzeum igazgatója. 
15.00 Az Idõsekért Nagykanizsán Ünnepi Hét ren-
dezvénysorozat megnyitója. Az ünnepi hetet meg-
nyitja: Marton István, Nagykanizsa MJV polgár-
mestere. Házigazda: Koller Jutka, Egyesített Szociá-
lis Intézmény igazgatója
15.30 Ünnepi mûsor: Swans balettcsoport, Baráth Yvett
Musical-operett, Farkas Ferenc Zene-és Aranymetszés
Mûvészeti Iskola Pitypang tánccsoport
16.30 Állófogadás. Pohárköszöntõt mond: Mózes
Pál, Nagykanizsa MJV díszpolgára. 
November 14. kedd – Honvéd Kaszinó, Nagykani-
zsa, Ady út 7.
9.00 Aktív élet, aktív pihenés címû bélyegkiállítás. A
kiállítást megnyitja: Dr. Janda Iván egyesületi elnök.
9.30 Egészségnap. A rendezvényt megnyitja:
Szõlõsi Márta Piroska, Szociális és Egészségügyi
Bizottság elnökhelyettese. 
November 15. szerda – Pannon Egyetem B épület,
Nagykanizsa, Zrínyi út 18.
16.00 Nyugdíjasok  mûvészeti találkozója. A ren-
dezvényt megnyitja: Cseresnyés Péter Nagykanizsa
MJV alpolgármestere
November 16. csütörtök – NTE  MÁV ZRT Sport-
csarnok, Nagykanizsa, Ady út 68/a
10.00 Sportnap. A rendezvényt megnyitja: Balogh
László OKSB elnöke November 17. péntek –
Honvéd Kaszinó, Nagykanizsa, Ady út 7.

15.00 Ünnepi hét zárása, díjkiosztás. Zárszót mond,
és a díjakat átadja: Marton István Nagykanizsa MJV
polgármestere.
16.00 Ajándékmûsor. Operett- musical: Simon Ve-
ronika, Csontos Csaba, Jávor Zoltán közremûködé-
sével.
17.00 Idõsek bálja. 

NAGYKANIZSA VÁROSRÉSZEK 
RENDEZVÉNYEI

November 17. péntek – Nagykanizsa-Palin Általá-
nos Iskola
15.00 Idõsek napja. A rendezvényt megnyitja: Bicsák
Miklós képviselõ. Kultúrmûsor, vacsora, zene, tánc.
November 17. péntek – Nagykanizsa-Bajcsa, Kul-
túrház
17.00 Idõsek napja. A rendezvényt megnyitja: Polai
József és Tóth Nándor képviselõk. Zenés mûsor, va-
csora, zene, tánc
November 17. péntek – Nagykanizsa-Miklósfa,
Mindenki Háza
17.00 Idõsek napja. A rendezvényt megnyitja: Kará-
di Ferenc képviselõ. Tüttõ János Nótakör tagjai és
Major Lajos harmonikás mûsora. Vacsora
November 18.00 szombat – Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Ház, Nagykanizsa, Hajgató út. 1.
18.00 Idõsek napja. A rendezvényt megnyitja: Polai
József és Tóth Nándor képviselõk. Kultúrmûsor, va-
csora, zene, tánc.
November 18. Szombat – Nagykanizsa-Bagola,
Kultúrház
16.30 Egészségügyi szûrés. 
17.45 Idõsek napja. A rendezvényt megnyit-
ja: Marton István Nagykanizsa MJV polgár-
mestere. Lovai László elõadómûvész Szeres-
sük egymást gyerekek címû mûsora. Vacsora,
zene, tánc
November. 18. szombat  – Nagykanizsa-Fakos,
Kultúrház
16.00 Idõsek napja. A rendezvényt megnyitja: Jer-
ausek István képviselõ
16.30 Egészségügyi szûrés.
17.00 Tüttõ János Nótakör mûsora. Vacsora, zene,
tánc 

„Idõsekért Nagykanizsán” – ünnepi hét

MEGÉRKEZETT AZ OLTÓSZER
November második hetétõl a házi orvosoktól már kérhetõ és a patikák-

ban megvásárolható az influenza elleni védõoltás, amelybõl az országban
egymillió háromszázezer adag áll rendelkezésre, s a szérum az elmúlt héten
Nagykanizsára is megérkezett. A 65 évesnél idõsebbek, a krónikus betegek
és az egészségügyi dolgozók ingyen juthatnak hozzá az oltáshoz, de 50
százalékos tb-támogatással, receptre 600-700 forintért a patikákban is meg-
vásárolható a védõoltás, amelyet kérésre a háziorvos ad be azoknak, akik
védetté szeretnék tenni magukat. Ma már léteznek gyermekek számára ki-
fejlesztett oltóanyagok is, a szakemberek szerint azokat a gyermekeket ja-
vasolt oltani, akik az idült szív- és tüdõ-, valamint vesebetegségben, vagy
bizonyos haematológiai betegségben szenvednek, a cukorbetegeket, illetve
azokat, akik, akik tartós szalacilsav-kezelésben részesülnek, illetve a közös-
ségben lakókat érdemes ilyen módon védeni a megbetegedésektõl. 

Semmilyen gyógyszert, sem
gyógyhatású készítményt nem vi-
het magával a gyermek a tanintézet
falai közé. Ez áll a házirendben, és
ez olvasható a magasabb rendû
szabályozókban is. Ugyanakkor
egyre gyakoribb, hogy a gyógyító
terápia során javasolt szereket,
esetleg szülõi döntés alapján elcso-
magolt készítményeket visznek
magukkal a gyerekek az iskolába.
Sem az intézmény, sem az egyes
pedagógus nem késztethetõ arra,
hogy ezen szerek szabályos bevé-
telét ellenõrizze, netán arról gon-
doskodjék, hogy a szerek ne cserél-
jenek gazdát, ne jussanak illetékte-
len kezekbe. A szabályok egyértel-
mûek, ennek ellenére akad példa
arra, hogy a szülõ és a pedagógus
között született megegyezés alap-
ján indokolt esetben a tanintézet a
szabálytól eltekint, de ez nem lehet
általános, és erre egyetlen pedagó-
gust sem lehet kényszeríteni – tud-
tuk meg a Városházán.

A házirend
tiltja

Vendég: 
a Szikla együttes

Hely: 
Móricz Zsigmond 
Mûvelõdési Ház

Idõpont: 2006. 
november 10. 20 óra

Belépõdíj: 500 Ft

V. Lemezbemutató koncert

Shabby Blues
Band koncert
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Mint arról korábban már beszámoltunk: a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat nagykanizsai
csoportjának pszichoszociális szolgálata az
Alsótemplom mögötti egykori ferences zárda
falai között megkezdte a szenvedélybetegek
közösségi ellátását. Azóta történt egy s más: a
központ például kiköltözött Kiskanizsára, a
templom közelében lévõ közösségi házba, s
lelkes „páciensek” és legalább annyira elhiva-
tott munkatársak részvételével elkezdõdtek a
csoportfoglalkozások is. Éppen ott jártunkkor
látogatták meg az intézményt a fenntartó Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat elöljárói is, így
természetesen Vecsei Miklóst, a karitatív szer-
vezet ügyvezetõ alelnökét kérdeztük.

– Most már bõ tizenöt éve mûködik Nagyka-
nizsán is a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, s
évek óta beszélünk arról, hogy az a fajta elkö-
telezettség, amit a csoportvezetõ Kovács Lász-
ló, illetve az õt körülvevõ munkatársak részé-
rõl tapasztalunk, hogyan jelenhetne meg intéz-
ményesebben is – mondta lapunknak Vecsei
Miklós, aki évek óta foglalkozik a fedél nélkü-
liek sorsával. Hajléktalanügyi miniszteri biz-
tosként is ismert a szociális szférában. – Az el-
múlt években Kanizsán is elindult az egyezte-
tés az önkormányzattal, melynek révén a közel-
múltban elkezdõdhetett a szenvedélybetegsé-
gek, illetve a hozzájuk szorosan kapcsolódó
pszichiátriai problémák közösségi ellátása. A
szakemberek itt elsõsorban arra helyezik a
hangsúlyt, hogy a páciensek egyedül nem ké-
pesek megbirkózni a problémájukkal. Munka-
társaink a kialakuló kisközösségben igyekez-
nek lelki támaszt nyújtani a csoport tagjainak,
különbözõ helyszíneken, templomokban, haj-
léktalan szállókon lépve kapcsolatba velük.
Nagyon gyakran a családdal folytatott háttér-
foglalkozások visznek közelebb minket a prob-
léma megoldásához, s ebben az esetben nem a
beteg gyógyul meg, hanem a család szocializá-
lódik, megtanulja kezelni a problémát. Akkor
is meg kell keresnünk a családot, ha a beteg
meggyógyul, hiszen a hozzátartozók egy szen-
vedélybeteg ember mellé rendezkedtek be. Sõt,

gyakran maga a család generálja az illetõ
szenvedélybetegségét, egy ilyen szituációban
pedig különösen nagy jelentõsége lesz a csa-
ládterápiának. A jövõ terveirõl pedig annyit,
hogy látunk lehetõséget a fogyatékos-ellátás-
ban, az idõsellátásban. 

Ellátogattunk a volt ferences zárdába is, ahol
a pszichoszociális szolgálat vezetõje, Leposa
Gáborné éppen csoportfoglalkozást tartott a
programban részt vevõ hajléktalanok számára. 

– Elindítottuk a szenvedélybetegek önsegítõ
csoportját, egyéni és családi terápiás konzultá-
ciókat, illetve a késõbbiekben kézmûves foglal-
kozásokat is szervezünk az önként jelentkezõ
szenvedélybetegek, esetleg hozzátartozóik szá-
mára – magyarázza a szolgálat tevékenységét
Leposa Gáborné. – Lesz internet-hozzáférés,
elõ kívánjuk segíteni a csoporttagok munkaerõ-
piacra való visszatérését, s az alkoholbetegek
támogatása mellett drog-prevencióval is fog-
lalkozunk majd. Van egy pszichológusunk, aki
egyben addiktológus is.  Nyakó Melinda ko-
moly lelki segítséget tud nyújtani azoknak, akik
önként felkeresnek minket. A csoportunkban je-
lenleg nyolc fõ van, akik közül egy ember absz-
tinens, tehát már több éve nem fogyasztott al-
koholt, mi úgy mondjuk „száraz”.  A többiek
még küzdenek az alkoholproblémákkal, s ebben
szeretnénk számukra segítséget nyújtani. A haj-
léktalanszállón is szeretnénk beindítani a cso-
portfoglalkozásokat, a pszichológusunk pedig a
kiskanizsai közösségi házba viszi majd ki a
drog-prevenciós csoportot. 

– El kell fogadnunk, hogy mi betegek vagyunk
és segítségre van szükségünk – veszi át a szót
Vékási Gyula, aki korábban szintén alkoholprob-
lémákkal küzdött, most már azonban több éve
nem fogyaszt alkoholt, így egyfajta követendõ
példaként állhat csoporttársai elé. – Alkoholisták
vagyunk, azok is maradunk, csak éppen „szára-
zak” leszünk… Én már hét év, öt hónap és négy
napja nem iszom, s remélem ez így is marad –
ezért jöttem ide, a csoportba.

A csoporttagok abban egyetértenek, hogy
az alkoholizmust orvosi módszerekkel, elvo-
nókúrákkal nem lehet meggyógyítani, csak
vasakarattal. No, meg lelki támasszal…

– Én egyszer nagyon „belekeveredtem” az
alkoholba, három hónapig feküdtem a kórház-
ban, a pszichiátrián – vetette közbe Németh
László, aki szintén a csoport tagja, s gyógyul-
ni akar. – Miután meggyógyultam, eljöttem
ide, a Máltaihoz önkéntes segítõnek, s két év
alatt csak egyszer ittam meg egy üveg sört,
akkor is azért, mert nagyon meleg volt. Én is
azt mondom: egyszerûen nem kell megfogni a
poharat, s le lehet szokni az alkoholról. Ha
van, aki támogat, még biztosabb a siker…

A felmérések alapján egyébként Nagykani-
zsán a lakosság tíz százaléka, mintegy ötezer em-
ber szenved valamilyen szenvedélybetegségben.

Néhány hét eltelt már azóta, hogy az állat-
menhely új otthonába költözött. Bár a beruhá-
zásnak még közel sincs vége, a jelenlegi álla-
potot már a menhely valamennyi lakója meg-
elégedéssel fogadja, senki – se kutyusok, se
cicák, se gondozók – nem sírja vissza a régi
telepet. Az új körülményekrõl és a további
tervekrõl Maros Sándornéval, az Élettér Ál-
lat- és Természetvédõ Egyesület titkárával
beszélgettünk:

– Elõször ejtsünk néhány szót a múltról és
a jelenrõl!

– 2004-ben kaptuk meg ezt a területet itt, a
szennyvíztisztító telep mellett. 2005-ben ké-
szültek el a tervek, és megkaptuk az építési en-
gedélyt. Tavaly májusban épült fel az ideigle-
nes kerítésünk, jelezve, hogy indul az építke-
zés. Év végéig elkészült a kennelek beton alap-
ja, és az utolsó fillérünkig kiköltekezve, meg-
vásároltuk az építõanyagok jelentõs részét.
Idén kora tavasszal, amint az önkormányzat-
tól megkaptuk a támogatást és az idõjárás en-
gedte, újra munkához láttunk. Szeptember vé-
gére elkészült az 53 kennelbõl álló kennelsor,
ahol a jelenlegi mintegy 160 kutyát és néhány
cicát kényelmesen el tudtuk helyezni. Elkészül-
tek a szociális létesítmények is: egy-egy konté-
nerben a gondozók öltözõje, a vizesblokk, va-
lamint az iroda került berendezésre, öt fém
konténer pedig raktárként mûködik. Összeha-
sonlíthatatlanul jobb körülmények között él-
nek az állatok illetve dolgoznak a gondozóik.

– Hogyan történt az állatok átköltöztetése
az új helyükre:

– Szeptember 29-ére terveztük a költözést.
Elõzetesen meghirdettük az iskolások és a fel-
nõtt lakosság körében, hogy segítsenek a ku-
tyákat pórázon átvezetni új otthonukba. Fel-
hívásunkra közel négyszázan jöttek el, s a ku-
tyusokkal együtt, rendõri segítséggel, keresz-
tülvonulva a városon foglaltuk el új fõhadi-
szállásunkat. Ezúton is szeretném megköszön-
ni a lakosság segítségét, hiszen mindenhol,
mindenki nagyon pozitívan állt  hozzánk: az
autósok nem dudáltak, hanem türelmesen
vártak, míg a konvojunk áthaladt az úton, so-
kan mosolyogtak, integettek nekünk.

– Melyek a további terveik?
– Még az idén sor kerül parkosításra, fásí-

tásra, tereprendezésre. Aztán bízva az önkor-
mányzat és más szponzoraink további támo-
gatásában, a jövõ évtõl tovább szeretnénk bõ-
víteni a kennelek számát, és ki szeretnénk ala-
kítani egy karantén-sort is, hiszen ez feltétele
annak, hogy egy új állatot a menhelyre befo-
gadhassunk. A mostani kerítés helyett egy be-
tonkerítés szerepel még a terveink között, és
persze sok egyéb apró kis elképzelés van még,
amivel otthonosabbá, szebbé kívánjuk vará-
zsolni az elkövetkezendõ esztendõkben az ál-
latotthont. (szõlõsi)

Máltai segítséggel, szárazon Elégedett lakók
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2006. októbere a látás hónapja volt. A Magyar Optikus Ipartestület
és a Magyar Látszerész Szövetség a szervezetek tagjai révén  – akik
különösen szívükön viselik a magyarországi látáskultúrát – egy társa-
dalmi célú, országos összefogást hoznak létre. Ebben a hónapban té-
rítésmentes látásvizsgálatban, szakmai tanácsadásban részesítették
azt, aki a kampányban résztvevõ üzleteket felkereste. Ezáltal a ma-
gyar lakosság látáskultúráját kívánják fejleszteni, éles látás iránti igé-
nyét felkelteni. Ha jól látunk, biztonságosabban közlekedhetünk, ké-
nyelmesebben végezhetjük a munkánkat, teljesebb életet élhetünk. A
tiszta éles látás minden korosztály számára fontos. 

– A felületes szemlélõ számára úgy tûnhet, mintha manapság több
szemüveges gyermek volna, mint régen. Ez nem azt jelenti vélemé-
nyem szerint, hogy a mai gyerekek szeme rosszabb volna, mint a ko-
rábbi generációké, hanem azt, hogy jobban odafigyelnek a szülõk, a
pedagógusok és az orvosok is a különbözõ problémákra, ezért a gye-
rekek hamarabb kerülnek orvoshoz és kapnak szemüveget is – mond-
ja dr. Prókay Edit gyermekszemész 

– Milyen idõs kortól lehet vizsgálni a gyerekeket?
– Az újszülött kortól lehet vizsgálni a szemet. Ez bizonyos esetekben

indokolt is, például akkor, ha elhúzódó vagy gyors szülés van a háttér-
ben, netán a szülés során komplikáció adódott vagy kissúlyú újszülött-
rõl van szó. A gyermekkorban két látásprobléma adódik leggyakrab-
ban, az egyik a rövidlátás, a másik a kancsalság. A rövidlátás esetén
az érintett közelre jól lát, távolra nem. Ez a jelenség lehet veleszüle-
tett, de lehet oka a kiskamaszkorban bekövetkezõ hirtelen növekedés
is. Kritikus idõszak a 3-6 éves, a 10-14 éves illetve az ifjú kor. Ilyen-
kor fokozottabban kell figyelni a gyermeket. A rövidlátást  sok esetben
a nagyszülõktõl, a dédszülõktõl is örökölheti a gyermek. A gyermekla-

kosság 5 százaléka kancsal, 95 százalékuk befele, öt százalékuk kifelé
kancsalít. Sokkal veszélyesebb a kisfokú kancsalság, mint a látványos
nagy kancsalság, ugyanis ilyenkor tompalátóvá válhat az egyik szem,
hiszen nem használja a beteg. A látványos kancsalsággal elõbb orvos-
hoz fordulnak az érintettek, amely nem kozmetikai hiba, hanem a két
szem kapcsolatában kialakult rendellenesség, amelynek eredménye-
ként nem alakulhat ki kétszemes látás, térlátás. A kancsalságot hosszú
éveken át kell kezelni. Szemüveggel, takarással meggyógyíthatók ezek
a gyerekek, egyre kevésbé van szükség a mûtéti beavatkozásra. 

– Mi a kancsalság oka?
– Ez is lehet öröklött tényezõ, koraszülés következménye, sõt a hátte-

rében lehet vírusos betegség is. Ha a gyanú felmerül, mindenképpen az
orvosi vizsgálatot javasolnám. A szemvizsgálat nem fájdalmas, még a
nem beszélõ gyermekek diagnosztizálására is van játékos módszer.

– A szülõk mit tehetnek gyermekük szemének egészsége érdekében?
– A számítógép, a televízió szükséges rossz, amely nélkül már nem

képzelhetõ el a világ, így a tiltást semmiképpen nem javasolnám. In-
kább ezen eszközök használatának idõbeli korlátozását tudnám java-
solni. Keressünk ezek helyett alternatív programokat a gyerekeknek. 

Ma már a legtöbb monitort ellátják védõréteggel. Ha nem ilyen a
monitorunk, akkor a doktornõ a dioptria nélküli, védõréteggel ellátott
szemüveg használatát javasolja. Sokat nézzük a monitort, közben pis-
logni is elfeledünk, ami ugyancsak káros a szem egészségére. A pislo-
gással elkerülhetjük a szem kiszáradását. Ma már kaphatók a termé-
szeteshez közeli összetételû mûkönnyek, amelyek használatával meg-
elõzhetõ a szem kiszáradása. Viszont azokkal a készítményekkel,
amelyekkel a szem pirosságát lehet megszüntetni, óvatosan kell bánni.
A szem bepirosodása betegségre utaló tünet, amit  nem szabad ma-
gunknak kezelni, hiszen többet árthatunk, mint amennyit használunk.
Ilyenkor a szemorvost minél elõbb fel kell keresni. (Dukát Éva)

Szemük fénye

A fõvárosban már négy hajléktalan esett áldozatul a hirtelen bekö-
szöntött téli idõjárásnak. Hogyan készült fel a fedél nélküliek ellátására
a Vöröskereszt nagykanizsai szervezete? Errõl beszélt lapunknak Antal
Istvánné, a Vöröskereszt Nagykanizsai Szervezetének titkára. 

– Idén is megkértük a téli krízis-szálló mûködtetéséhez szükséges ha-
tósági engedélyt – mondta Antal Istvánné. – A krízis-szálló  csak a téli
idõszakban mûködik, novembertõl április végéig várjuk éjszakára a
hajléktalanokat a Dózsa György út 75. alatti épületben kialakított me-
nedékhelyen. Felkészültünk a télre, az utcai szociális munkásaink járják
a várost, s felhívják a még utcán lévõ hajléktalanok figyelmét a lehetõ-
ségre, hogy aki akar, az bejöhet. Kényszeríteni azonban senkit nem tu-
dunk az éjszakai „beköltözésre”. Van mosakodási lehetõség, konyha is.
A szálló 25 fõt képes befogadni, az elõzetes felméréseink szerint azon-
ban körülbelül 30-35 ember él az utcán. Aki nem akar bejönni, arra a
munkatársaink figyelnek, napi rendszerességgel indítunk teajáratokat, a
város három pontján forró teával, vajas kenyérrel várjuk a rászoruló-
kat. Sajnos, vannak, akiket nehéz meggyõzni arról, hogy bejöjjenek a
szállóra. Mi már gyûjtöttünk meleg takarókat, ruhákat, amiket ezeknek
az embereknek osztunk majd ki – mondta a Vöröskereszt városi titkára.

Antal Istvánné még hozzátette: jelenleg 165 hajléktalan van a rendszer-
ben, s bár a hajléktalan szállón, a nappali melegedõben, az éjjeli mene-
dékhelyen és a családok átmeneti otthonában is telt ház van, azért szük-
ség esetén még a hajléktalan szálló nagy folyosóján, valamint a társalgó-
ban is tudnak matracokat elhelyezni. Megjegyezte azt is: hamarosan indul
a Vöröskereszt és a Hölgyklub közös, „Mikulásgyár” nevet viselõ gyûjtõ-
akciója, amelynek során pénz-, illetve természetbeni adományokat gyûj-
tenek. Az akció során a Hölgyklub tagjai a Vásárcsarnok egyik helyisé-
gében, illetve a Plázában fogadják majd az adományokat, amelyeket a
Vöröskereszt a város nehéz sorsú gyermekeihez juttat majd el.

Horváth Attila

Menedéket kínálnak

A közelmúltban Szé-
csiszigeten volt az idõ-
sek, szépkorúak talál-
kozója, ahol az együtt-
létet, a finom ebédet
vidám versengések,
sporttalálkozók, hegyi
túrák egészítették ki.
Mi, a Tungsram klub
tagjai is részt vettünk
a nemes versengésben.
Szabó József irányítá-

sával, hegyi túrán vettünk részt, végigjárva az erdõs, emelkedõ he-
gyi utat, a tetõn lévõ kápolnáig. Bedõ Ferenc hegyi gazdánál szí-
ves vendéglátásban részesültünk. A kellemes fáradtságért kárpó-
tolt a kilátás szép élménye, a táj gyönyörûsége. Az értékelésnél
meglepetés ért minket, mivel a Polgármester Úr egy eltölthetõ éj-
szakát ajánlott fel a Szapári kastélyban. Az ajánlatot örömmel el-
fogadtuk. Október közepén, ideális idõben eljöttünk Szécsiszigetre,
ahol meglátogattuk a gyönyörû barokk templomot, Wágner Sán-
dorné idegenvezetésével. A Szabó házaspár közremûködésével új-
ból végigjártuk a hegyi utat, végezetül pedig a szépen felújított
kastélyban pihentük ki a út fáradalmait. Ezúton is tisztelettel meg-
köszönjük a szécsiszigeti Dávid István polgármester Úrnak és
munkatársainak a szép és felejthetetlen élményeket, melyekben
magamat és nyugdíjas társaimat részesítették. 

Nyugdíjas társak nevében: Hoffman Ferenc

Postánkból
SZÉCSISZIGET A TISZTESSÉG 
ÉS NYUGALOM SZIGETE
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A Velencei-tavi Turisztikai
Egyesület, valamint az Országos
Képzõ és Iparmûvészeti Társaság
(OKIT) szervezésében került
megrendezésre októberben a há-
rom napos festõverseny. A szer-
vezõk a rendezvénnyel a Velen-
cei tó és környéke szépségére kí-
vánták felhívni a figyelmet. A
festõversenyen hatvanan vettek
részt az ország különbözõ telepü-
léseirõl. Zala megyébõl négy al-
kotó, a nagykanizsai Röszler Má-
ria, a zalaegerszegi Buday Mi-
hály, a hévizi Kislõrincz Edit és a
zalaszentmihályi Németh Márta.
A elsõ nap autóbusz vitte körbe a
festõket Agárd, Gárdony, és   Ve-
lence különbözõ utcáin. A témá-
kat 7-8 látványhelyszínbõl vá-
lasztották ki, és vasárnap reggel 9
óráig két festményt kellett leadni-
uk. A zsûri értékelését követõen
a mûvekbõl délután 14 órától ki-
állítás nyílt az Agárdi Termál
fürdõ kupolájában.

Festõverseny
Szép eredményekkel tértek haza a siófoki Krúdy

Gyula Szakközépiskolában hagyományosan meg-
rendezett gasztronómiai és prózamondó versenyrõl
a Thury György Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakképzõ Iskola diákjai. 

Október 19-20-án került sor a megmérettetésre,
amelyen négy csapattal képviseltette magát a kani-
zsai szakiskola. Egy csapat a prózamondó verse-
nyen, három pedig a szakmai versenyen vett részt. 

A Hajnesné Balazsin Mária által felkészített pró-
zamondó csapat tagjainak, Nikolics Zsuzsának és
Kovács Mirabellának egy szabadon választott és
egy kötelezõ prózai szövegrészletet kellett prezen-
tálni a szakértõ zsûri elõtt. Nikolics Zsuzsa 14., míg
Kovács Mirabella 6. helyezett lett. 

A Szabó Ákos és Mák Szilveszter alkotta szakács-
csapat halételeket, füstölt lazac- és pisztrángkrém-
mel töltött sajttekercset tenger gyümölcse-ágyon,
konyakmártással, lazackrémlevest, valamint roston
sütött tokhalfilét és egy citromkrémes édességet,
úgynevezett citromtornyot készített (felkészítõ taná-
ruk Nagy Józsefné), s aranyérmet szereztek. A Patyi
Zsolt – Horváth Milán alkotta pincér-csapat (felké-
szítõ tanáruk Takács László, nekik a szakácsok által
készített ételeket kellett ízlésesen tálalni) különdí-
jakkal érkezett haza. A csapat két tagja a tervezett

2012-es, sikeres pályázat esetén Magyarország és
Horvátország által megrendezendõ labdarúgó EB-t
választotta a tálalás alaptémájául, így aztán a deko-
rációk is ezt sugallták, például focilabda, vagy mez
alakúra hajtogatott szalvéta is került az asztalra. 

A kereskedõk csapata (Kutasi Szilvia, Szijártó
Zsófia, Friebert Andrea, felkészítõ tanáraik Simon
Zoltánné és Tóth Jánosné) egy díszasztal összeállí-
tásáért, illetve a diákok csomagolástechnikai felké-
szültségéért ugyancsak különdíjat érdemelt. A lá-
nyok az õszt igyekeztek megjeleníteni a díszasztal
összeállításában, amihez az õsz színeit, illetve gyü-
mölcseit (diót, gesztenyét) hívtak segítségül. (-ha-)

Szép sikerek a Krúdy-versenyen

Már húsz éve népszerûsíti a magyar literatú-
rát megzenésített verseivel az Igricek zenekar,
ám az elsõ, „igazi” lemezük – ha minden jól
megy – még csak most fog megjelenni. A zene-
kar tagjai amolyan zalai énekmondóként minél
több kisiskolába, óvodába szeretnének eljutni.

– Húsz éves az Igricek, ám az akkori zene-
kar tagjai közül már csak Kaszás Ottó és jó-
magam zenélünk a csapatban – kezdi Farkas
Tibor, a zenekar vezetõje. – Marosi Attila volt
a névadónk, a kezdetek kezdetén az õ lakásá-
ban próbáltunk. Elsõsorban az amerikai
folkzene (Bob Dylan, Donovan) volt nagy ha-
tással ránk, de említhetem Dinnyés Józsefet és
a Kaláka Együttest is „szellemi atyánkként”.
A csapatot hárman alapítottuk: Kaszás Ottó,
Horváth Gábor és jómagam, Marosi Attila ki-
csit késõbb csatlakozott hozzánk. 1986-ban
léptünk fel elõször, Székesfehérváron, a Fiatal
Dalosok Találkozóján, akkor kellett nevet vá-
lasztanunk. Attila javasolta az Igriceket.

– Miért pont Igricek lett a zenekar neve?
– Ez egy szláv eredetû szó, a régi énekmondó-

kat, vándor énekeseket hívták igriceknek a szláv
nyelvcsaládban. Kobzon, lanton, sípokon, dobo-
kon zenéltek, és a korabeli történeteket vitték el
egyik várból a másikba, egyfajta „tudósítói”
funkciót is betöltve. Épp ezért lettünk mi is Igri-
cek, mert a dalainkat, népdal- és versfeldolgozá-
sainkat megpróbáltuk mi is elvinni minél több
helyre. Az évek folyamán azonban változott a
csapat felállása, Marosi Attila kiszállt, helyette
Cseke József érkezett a zenekarba, aki fúvósokon

játszott, valamint Balogh Tünde, aki csellózik, de
játszott velünk Gazdag Attila is. Ez a felállás
elég sokáig így maradt, és rengeteg helyen meg-
fordultunk: jártunk Franciaországban, Olaszor-
szágban, Németországban is. A legkedvesebb él-
ményeink a határon túli magyar lakta területek-
hez kapcsolódnak, mint például a felvidéki kon-
certek. Sohasem felejtjük el például a kovásznai
elõadásainkat, amelyeket a hallgatóság állva,
negyedórás vastapssal jutalmazott. 1997-ben
megnyertük a Kaláka Fesztivált, és késõbb meg-
kaptuk a Zala Megyei Közmûvelõdés Nívódíját,
valamint a Nagykanizsa Kultúrájáért elismerést
is. Megjelent három zenei anyagunk: az elsõ egy
nem hivatalos „demó” anyag volt, a második al-
bumunknak a „Csudálkozunk az életen” címet
adtuk, amely XX. századi magyar – köztük helyi
– költõk verseit tartalmazta. 1997-ben készítettük
el a gyermekeknek szánt kazettánkat, amely a
„Szûk esztendõ, bõ esztendõ” címet kapta.

– Hamarosan érkezik – sokak örömére – a
következõ album.

– A hamarosan megjelenõ új lemezünk
most már kereskedelmi forgalomban is kap-
ható lesz, ellentétben az elõzõekkel, amelyeket
a koncertjeinken terjesztettünk. Nagyon sok
anyagunk gyûlt össze, ezért kacérkodom a
gondolattal, hogy egy dupla albumot jelentes-
sünk meg, amelyen a felnõtteknek szóló verse-
ken kívül a gyermekversek is helyet kapnak.
Így egy olyan anyagot adnánk ki, amelyen az
egész család találna kedvére való dalokat.

– No de miért a feltételes mód?

– Mert mindennek bizony, anyagi feltételei
is vannak és meg kell találnunk a támogatóin-
kat, hogy megvalósítsuk terveinket.

– Húsz év nagy idõ egy zenekar életében.
Milyen volt a múlt és mi várható a jövõtõl?

– Nem könnyû ilyen hosszú ideig életben
tartani egy zenekart.  Azt remélem, van ben-
nünk erõ és tudunk  újat mondani.  A kezde-
tekkor el kellett döntenünk, hogy ebbõl aka-
runk-e megélni, vagy ez megmarad egyfajta
hobbinak, önkifejezési formának. Mi az utób-
bi utat választottuk, s úgy gondolom, hogy
nem kell mindig porondon lennünk, akkor kell
megszólalni, ha van mondanivalónk. 

– Hogy látod ma, ez volt a jó döntés?
– Bizonyos szempontból jó döntés volt, mert

nem lettünk lekötelezettjei senkinek. Másrészt
egy sikeres koncert után gyakran mégis azt ér-
zem, hogy milyen jó lenne mindennap kiállni a
közönség elé. Kíváncsian várjuk, hogyan fo-
gadja a közönség az új dalainkat.

A koncert november 24-én, pénteken lesz
az Ifjúsági és Civil Házban, zenész, táncos és
versmondó barátok közremûködésével. (ha)

Koncert és új lemez a 20. szülinapon
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A Magyar Tudományos Akadémia tudományos köztestület, amelynek
fõ feladata a tudomány mûvelése, a tudomány eredményeinek terjesztése,
a kutatások támogatása, a magyar tudomány képviselete – szól a hivata-
los megfogalmazás. Létrehozásában a magyar reformkor egyik vezér-
alakja, gróf Széchenyi István vállalt fõszerepet, amikor 1825. november
3-án, a pozsonyi országgyûlésen birtokainak egyévi jövedelmét, 60 ezer
forintot ajánlott fel a Magyar Tudós Társaság – a mai Tudományos Aka-
démia megalapítására. Kezdeményezését más fõnemesek is jelentõs ösz-
szegekkel támogatták. Az alapítás törvénybe iktatására 1827-ben került
sor. A Magyar Tudományos Akadémia jelenlegi helyzetérõl, a több hó-
napja tartó reformtörekvésekrõl a Pannon Tudományos Napon volt alkal-
munk beszélgetni az MTA alelnökével, Hámori József akadémikussal:

– Miért van szükség a reformokra?
– Az akadémia amióta létezik – tehát 181 éve – állandóan a változás útján

van. Hogy egy jelentõs reformról mindjárt be is számoljak itt: a második vi-
lágháború után, 1946-47-ben történt meg, hogy Szent-Györgyi Albert Nobel-
díjasunk nekiállt az akadémia újjászervezésének. Elõször megalapította a kü-
lön a Természettudományi Akadémiát, majd „összeházasította” azt a Széche-
nyi-féle akadémiával, és így alakult ki az a szerkezet, amiben az akadémia ma
is mûködik. Éppen úgy jelen vannak tehát a természettudományok, a társada-
lomtudományok és a bölcsésztudományok. A másik nagy változtatás az volt –
és ezt megint csak Szent-Györgyi Albert kezdeményezte –, hogy legyenek külön
kutató intézetek, amelyek nem az oktatással, hanem csak a kutatással foglal-
koznak, és ezek az akadémiához tartozzanak. így mûködik a Max Planc Intézet
hálózata Németországban. Ilyen reformokon tehát már átestünk. Ami pedig a
konkrét kérdést illeti: ma is szükség van az állandó változtatásokra, a tudo-
mány világának folyamatai és a valódi, stratégiai érvényû hazai társadalmi-
gazdasági kihívások erre ösztönöznek bennünket. Külön is hangsúlyoznunk
kell egy európai uniós tagország felelõs közintézményeként, hogy hazánk és az
európai régió versenyképességének javítása érdekében összeurópai felisme-
réssé vált a tudományos kutatás és technológiai innováció kiemelt fejlesztésé-

nek igénye. Az akadémiai reform elsõdleges célja, hogy a magyar kutatásszer-
vezet teljesítmény- és minõségelvû átalakítását az akadémia saját kutatóháló-
zatában megvalósítsa és országos tudományképviseletként erre ösztönözze a
kutatás-fejlesztés valamennyi résztvevõjét. Az akadémia hagyománya, hazai és
nemzetközi tekintélye valamint a tudományos értékteremtésben elfoglalt sajá-
tos helyzete egyedülálló lehetõséget kínál arra, hogy hatékony és hiteles meg-
valósítója legyen ennek a reformfolyamatnak.

– Említene néhányat a reformlépések közül?
– Igen, egyik ilyen példának okáért az, hogy szeretnénk megerõsíteni

az akadémiához tartozó intézetek státuszát. Ezek az intézetek akkor lé-
tezhetnek teljes biztonsággal, ha az akadémiához tartoznak. Ugyanis
volt rá több példa is, hogy egyes minisztériumok – például az agrártárca
– nagyon szívesen „leadták” a kutató intézeteiket, mert tehertétel volt
számukra, aztán ezek az intézetek megszûntek. Az akadémiánál viszont
tovább erõsödtek, mint az történt a martonvásári agrárintézetünk eseté-
ben is. A másik, amit kiemelnék: szeretnénk módosítani a testület szerke-
zetét, olyan értelemben, hogy megtartjuk az osztályokat, de a három tu-
dományág – az élettudományok, a természettudományok valamint a böl-
csészeti és természettudományok – osztályai szekciókat hoznak létre. A
szekciókon belül hatékony együttmûködés, folyamatos információcsere
zajlana, ami segítséget nyújthat a továbbiakban a felmerülõ valós prob-
lémák együttes megoldásához. Azután: a tudományos közélet társadalmi
kapcsolatainak erõsítése érdekében egy olyan szenátust hozunk létre
közéleti férfiakból és hölgyekbõl, amely mintegy tanácsadó szervként
mûködik a mindenkori akadémiai elnök mellett. Lesz egy olyan fontos
módosítás is, ami azzal foglalkozik,, hogy a tudományos doktori kérdést,
az akadémiai doktori kérdést hogyan oldjuk meg. Ma már majdnem
2600 akadémiai doktor van, akik tevékenységükért pénzt is kapnak. Mint
ahogy az akadémikusságnál, itt is szükséges megállapítani egy felsõ ha-
tárt. A közgyûlés, amely október 30-dikán ült össze, többek között ezek-
rõl döntött – mondta az akadémia alelnöke. (-szm-)

Reformok az Akadémián

A Köztársaság címerével ellátott aranygyûrûvel tüntette ki a kö-
zelmúltban a 28 éves kanizsai Röst Gergely matematikust Sólyom
László köztársasági elnök, aki Röst Gergely teljesítményét termé-
szeti tüneményhez hasonlította és olyan ifjú tudósnak nevezte, aki-
ben a nemzet egysége testesül meg.

Röst Gergely jelenleg Kanadában él szintén kanizsai feleségével,
Kotnyek Flórával. 

Országos szinten kevés a valamennyi iskoláját kitûnõ eredménnyel vég-
zõ doktorandusz hallgató. Ebben az évben a Szegedi Tudományegyetemen
adjunktusnak nevezték ki. Röst Gergelyt a tanítványai is kedvelik, tavaly
vette át az év tanára, a hallgatói önkormányzat Arany Kréta-díját.

Már általános iskolás korában eredményesen szerepelt matematika, fi-
zika, valamint kémia versenyeken, és már akkor eldöntötte, hogy mate-
matikus szeretne lenni. A Péterfy Sándor Általános Iskolában végezte az
általánost, kitûnõ eredménnyel. Itt Bozsoki Imre szerettette meg vele a
matematikát, akire nagy tisztelettel emlékezik. A Batthyány Lajos Gim-
náziumban érettségizett szintén kitûnõ eredménnyel. A fejlõdésében a
legtöbbet Cseke Zoltánnak és Martonné Németh Máriának köszönhetett.
Több országos és nemzetközi versenyen végzett elsõ helyen. Tanárainak
egyénisége alapjaiban járult hozzá életpályájának alakulásához. 

Érettségit követõen a szegedi egyetem matematika szakára Pintér Lajos és
Krisztin Tibor professzorok hatására jelentkezett. Egyetemistaként matemati-
kai világversenyen ért el második díjat. A szakdolgozatát  Krisztin Tibor pro-
fesszornál írta, és a doktori disszertációját is az õ vezetésével készítette. A
doktori záróvizsgát ebben az évben, januárban, kitûnõ eredménnyel tette le. 

A fiatal tudós jelenleg Torontóban a York Egyetemen kutat és tanít, másfél

éves ösztöndíjjal. Tanítványai közt van Kanada legjobb sakkozója is. A jár-
ványos betegségek terjedésének matematikai modellezésén dolgozik a kínai
Jianghong Wu professzor kutatócsoportjában, ahol együtt dolgozik többek
közt egy indiai zoológussal és kanadai járványügyi szakemberekkel. Az inf-
luenzajárványról készült adatokat dolgozzák fel. Egyenletek alapján vizsgál-
ják a fertõzések jellegét és a halálozások okát, végül az általuk szolgáltatott
adatokat a járványügy nyelvére fordítják vissza az egészségügyi szakembe-
rek. Hogy a munkájuk az élethez kapcsolódik, azt egy példával is igazolta
Röst Gergely: Kanadában a legutóbb kitört SARS-járvány elleni védekezés
kormánybiztosává az õ kínai matematika-professszorát nevezték ki.

Szakmai sikereit a tehetsége mellett szorgalmának, a kitartó munkának és
liberális neveltetésének köszöni. Szabadidejében feleségével sokat kirándul-
nak Kanadában. Az aktív sportolást külföldön sem hagyta abba. Igazolt lab-
darúgó (MÁV NTE) gyermekkora óta, és a másik földrészen is idegenlégi-
ósként egy portugál csapat, az FC Portuguese Woodbridge játékosa. A meg-
szerzett tudását, tapasztalatát Magyarországon, a Szegedi Tudományegyete-
men akarja hasznosítani.  

Kézfogás a köztársasági elnökkel
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INGATLAN
Építési vállalkozók figyelem!

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

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

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

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

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

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

Nk-án nyugodt környezetben,
felújított, 87 m2-es lakás
választható burkolattal, fal szín-
nel, valamint kerttel és garáz-
zsal eladó. Érd.: 20/9616-404
(5958K)

Nk-án a Zemplén Gyõzõ
utcában 8. emeleti, 57 m2-es, két-
szobás, keleti fekvésû, redõnyös, jó
állapotú lakás (bárpultos
szekrénysorral vagy anélkül) eladó.
Irányár: 6,2 millió Ft. Érd.:
30/9946-242 (5959K)

Nk-án a Zemplén Gyõzõ utca
3/a. szám alatt földszinti, egys-
zobás lakás eladó. Érd.: 93/323-631
(5978K)

Nk-án a vasútállomáshoz közel
földszinti, kétszobás lakás, 4 millió
Ft-ért eladó. Érd.: 30-527-2002
(5961K)

MZ-TS-125 motorkerékpár
eladó. Érd.: 20 óra után 93-315-559
(5931K)

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

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

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

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

Almaértékesítés 50-80 Ft-os
termelõi áron, házhozszállítás-
sal is! Tel.: 93/312-479
(5960K)

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

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

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

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

APRÓHIRDETÉS

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

November 11. 15 óra – ÕSZI NÉPI JÁTSZÓHÁZ
Õszi népszokások. Közremûködnek a Bolyai János Általános Iskola Bokréta
Néptánccsoportja. Játszóház: termésbõl játékkészítés, övszövés. Az Oktatási
és Kulturális Minisztérium „Tengertánc” programjának támogatásával.
Helyszín: Képzõmûvészetek Háza (Kiskastély)

November 13. 14.30 óra 
CSALÁDI EREKLYÉK, BECSES EMLÉKEINK - kiállítás
Megnyitja: Száraz Csilla, a Thúry György  Múzeum igazgatója.
Megtekinthetõ: november 25-éig. Helyszín: Ifjúsági és Civil Ház 

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

DIÁKAKCIÓ! DIÁKAKCIÓ! DVD – kettõt fizet, hármat vihet!DVD – kettõt fizet, hármat vihet!
VHS végkiárusításVHS végkiárusítás – 300 Ft/db– 300 Ft/db

(Rendõrség utcája) Tel.: 30/653-796  Nyitva: minden nap  9-21-ig

Ethan Hunt a szuperügynök és csapata harmadszor
is visszatér. A veszélyt ezúttal egy rejtélyes és
rendkívüli veszélyes gonosztevõ jelenti, aki nem a
világot fenyegeti elsõsorban – hanem Hunt frissen
eljegyzett, elragadóan bájos menyasszonyát. Owen
Davian, a zseniális gonosztevõ eddig minden alka-
lommal kicsúszott az igazságszolgáltatás karmai-
ból. Huntnak és csapatának azonban sikerül õt be-
cserkésznie, de a bûnözõ megesküszik, hogy bosz-
szút áll. Miután a bandavezért társai kiszabadítják,
Hunt üldözõbõl üldözötté válik.

Köszönet!
Tisztelt Szerkesztõség! Kérem Önöket, a nevemben is mondjanak

köszönetet a következõ történet okán. Ha nem velem történik meg az
eset, el sem hiszem. Szeptemberben 10 literes benzines kannába vásá-
roltam benzint a kanizsai Balatoni úti Shell kútnál. Fizettem és távoz-
tam. Három hét múlva nyúlok a megszokott helyen tárolt kannáért és
hûlt helye. Eltûnt, vettem tudomásul. Október 16-án tankolni mentem
a fenti benzinkúthoz és viccesen megkérdeztem a kutas fiatalembert:
véletlenül nem találtak egy zöld színû benzines kannát? Kérem, höl-
gyem, körülbelül 5 hete õrzünk egy teli tankolt benzines kannát, s vár-
tuk, hátha hiányzik valakinek – volt a válasz. Megköszöntem és a hihe-
tetlenségbõl felocsúdva azt gondoltam: a mai világban ez megtörtén-
het? Nem hagyhatom szó nélkül, meg kell köszönnöm és tudatnom ily
módon is, hogy nem veszett el a becsület mindenkiben. 

Takács Erzsébet, Nk. Csengery u. 22.
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Október 21-én a Zsigmondy csarnokban a Zemplén DSE szervezésé-
ben került megrendezésre a X. Lábtoll-labda Ifjúsági Országos Bajnok-
ság. Eredmények. Leány csapat (10): Országos bajnok lett a Bátor Haj-
nalka, Budavölgyi Veronika, Göncz Annamária, Dominkó Dóra, Végh
Dóra összetételû csapat. 7. helyen végzett a Szepetnek 1. csapata (Faze-
kas Erika, Köhler Annamária, Molnár Beáta, Szappanos Klaudia), míg
8. lett a Szepetnek 2. (Hollender Laura, Krizsán Viola, Varró Viktória).
Leány egyéni (36): Budavölgyi Veronika 2., Végh Dóri 8., Göncz Anna-
mária 11. lett. Fiú csapat (14): 2. ZDSE 1. (Balikó Attila, Csizmadia Ta-
más, Hartai Attila), 6. ZDSE 2. (Arany Bálint, Huszár Emil, Lukács Be-
nedek), 8. Szepetnek 1. (Molnár Róbert, Plichta László, Szatmári Ta-
más), 9. ZDSE 4. (Csizmadia Ádám, Lukács Márton, Placskó András),
10. ZDSE 3. (Budavölgyi Bálint, Farkas Balázs, Schulcz András). Fiú
egyéni (49): 1. Hartai Attila, 5. Balikó Attila, 10. Csizmadia Tamás, 12.
Huszár Emil, 13. Arany Bálint. Hartai Attila visszavágott az újszászi
Bogárnak a legutóbb elszenvedett vereségér és magabiztosan szerezte
meg a bajnoki címet. Balikó Attila a nyolcad döntõben klubtársa Hartai
ellen veszített és az ötödik helyen zárta a tornát. 

Újabb siker az OB-n

A minap megrendezésre kerültek a Dunántúli Gyermek I Vízilabda Baj-
nokság második fordulójának mérkõzései. 

1. mérkõzés: TATABÁNYA – CWG KANIZSA VSE 7 – 11 (1-1
0-2, 5-1, 1-7). Kezdõ csapat: Szabó Máté (kapus), Skriba Szabolcs 1,
Molnár Markó 2, Bedõ Krisztián 4, Bácsai Róbert 1, Gyana Dániel 2,
Sashalmi András 1. Csere játékosok: Kovács Kristóf, Vitári Márk, He-
gedûs Gyula, Borosán András, Simon Richárd, Schmidt Péter, Bilitz
Dávid (kapus), Herczeg Dániel, Hajas Balázs. Edzõ: Kaszper Dániel.

2. mérkõzés: BFSE – CWG KANIZSA VSE 29-1 (8-0, 5-0, 7-1, 9-0).
Kezdõ csapat: Szabó Máté (kapus), Skriba Szabolcs, Molnár Markó,
Bedõ Krisztián 1, Bácsai Róbert, Gyana Dániel, Sashalmi András.
Csere játékosok: Kovács Kristóf, Vitári Márk, Hegedûs Gyula, Boro-
sán András, Simon Richárd, Schmidt Péter, Bilitz Dávid (kapus), Her-
czeg Dániel, Hajas Balázs. Edzõ: Kaszper Dániel.

Egy gyõzelem, egy vereség

Kosárlabda Magyar Kupa selejtezõ II. forduló. Kanizsa KK DKG
EAST – Meló Diák KK 106 – 76 (32-13, 28-22, 17-14, 29-17.).
Vezette: Horváth A. Németh S. Kanizsa KK DKG EAST: Sági 20/18,
Beck 23/9, Becze 11, Zsámár 15, Szabó 13. Csere: Babócsai 4, Benk,
Millei 11, Murvai 9/3, Silló, Kovács Cs. Edzõ: Kovács Nándor.

Magyar Ülõröplabda Bajnokság rájátszás II. fordulóján vett részt a
Nagykanizsai Mozgássérültek Hamburger SE Nagykanizsa csapata Szege-
den. Három mérkõzést játszottak, kétszer gyõztek – megverve a HOSC
Budapest és Agora Püre Pécs csapatát – és egyszer vesztettek a házigazdák
(Csakazért SE Szeged) ellen. A játék alakulása: Nk – Pécs  3-0 (16,20,9),
Nk – Szeged 0-3 (-21,-12,-21), Nk – Bp. 3-1 (18,11,-23,19). A csapat:
Máté Jenõ, Kövesdi Katalin, Balogh Imre, Földi József, Sztuhár Gábor,
Miklós Viktor, és Taródy József, Kálovics Ferenc. Edzõ: Földi József.

A második helyen
szeretettel meghívja Önt és kedves barátait

2006. november 14-én 18 órakor

Lovász Károly 
Élménypedagógia címû elõadására

Belépõjegy ára: 300 Ft

A Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház

Információ: Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház 
Nagykanizsa, Hajgató Sándor u. 1. 

a 93/319-202 és a 06/30-396-8678-as telefonszámon



FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ

NÉMET
– EU-s és ÁLLAMI

bizonyítványt is nyújtó –
NYELVVIZSGÁT SZERVEZ

alap-, közép- és felsõfokon

A VIZSGA IDÕPONTJA:
2006. december 16.

JELENTKEZÉS: november 20-ig

SIKERESSÉGI ARÁNY: 91%

30% VIZSGADÍJ VISSZATÉRÍTÉS!

Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93 / 326 413, 30 / 400 52 53

E-mail: info@dialognk.hu; Web: www.dialognk.hu

OM.reg.sz.: 20-0129-04 Akkred.sz.: 0584


