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Emberek, utak, kapcsolatok
Megnyílt a Thúry György Múzeum új állandó kiállítása Emberek, utak, kapcsolatok címmel. Horváth László, az intézmény búcsúzó

vezetõje köszöntötte a megjelenteket, köztük a város vezetõit, az országgyûlési képviselõket, a megyei önkormányzat megjelent tagjait. 
– Amit ma itt megnyitunk, az tíz-húsz évig fogja szolgálni a nagykanizsaiakat és azokat a vendégeket akik betérnek a városba. Amikor

Vándor László megkeresett az ötletével, nagyon örültem a kezdeményezésnek. Együtt mondtuk a helyi városvezetéssel, hogy támogatjuk a
tárlat megvalósítását – mondta megnyitójában Garamvölgyi György, a megyei közgyûlés alelnöke. 

– Ezt a mai napot az összefogás napjának tartom, hiszen a megye, az állam, a kormány, a város fogott össze annak érdekében, hogy a
hosszú évekig itt levõ kiállítás helyén egy új, a város és térségének történetét bemutató tárlat jöhessen létre. Ez az összefogás példaértékû,
hiszen valamennyiünk a költségvetés szorításában él, mégis születhetnek nagyszerû dolgok – mondta köszöntõjében a polgármester. Lit-
ter Nándor köszönetét fejezte ki minden közremûködõnek és támogatónak azért, hogy létrejöhetett ez a kiállítás. 

– A múltra emlékeznünk kell és táplálkoznunk kell belõle, azért, hogy erõt gyûjtsünk azokhoz a feladatokhoz, amelyek elõttünk sorjáznak,
s amelyeket még végre kell és végre is fogunk hajtani – tette még többek között hozzá a polgármester. Az új tárlatot nagy várakozás elõzte
meg mind a szakma, mind a közönség részérõl, hiszen majdnem tíz év telt el a korábbi állandó kiállítás lebontása óta. A kiállítás 36 mil-
lió forint támogatást kapott a vidéki tárlatok megújítását célzó Alfa-programból. 

– A tárlat mindenki számára kínál hasznos szórakozási, ismeretszerzési lehetõséget. Az újonnan kialakított foglalkoztató és játszóház elsõ-
sorban a fiatalok birodalma lesz, iskolai órák és múzeumi foglalkozások helyszíneként. Nagykanizsa körül új utak épülnek, melyeken újabb
és újabb emberek érkeznek, új kapcsolatok jöhetnek létre. A város jövõje, ugyanúgy, mint a múltja stratégiai helyzetében rejlik – mondta
tárlatnyitó beszédében Koncz Erika, a Kulturális Örökség Minisztériumának helyettes államtitkára. 
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REGIONÁLIS TALÁLKOZÓ

A tavalyi szombathelyi és soproni találkozó
után Nagykanizsán rendezte meg a Nyugat-
Dunántúli Ipari Parkok III. Regionális Találko-
zóját a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejleszté-
si Ügynökség keretében mûködõ Pannon Gaz-
dasági Kezdeményezés. A Magyarországi Ipari
Parkok 2007-2013. közötti fejlesztési koncep-
cióját Nikodémus Antal, a GKM Stratégiai Ter-
vezési Fõosztályának fõosztályvezetõ-helyette-
se vázolta fel. Barta Balázs, a Pannon Gazda-
sági Kezdeményezés vezetõje egyeztette a je-
lenlévõkkel az átalakulás elõtt álló gazdasági
kezdeményezés terveit. Gyõr Fejlesztési Pólus
Stratégiája – a Nyugat-Dunántúli Ipari Parkok
szerepe a Pólus program kidolgozásában és
végrehajtásában címmel Eredics Imre, a koor-
dinációs munkacsoport elnöke, Gyõr alpolgár-
mestere tartott elõadást. A találkozó a kanizsai
Ipari Park területén lévõ GE Hungary Rt. rak-
tárbázisának megtekintésével fejezõdött be.

TÜNDÉR LALA A HSMK-BAN

Február 7-8-9-én a Tündér Lala címû zenés
mesejátékot tekinthette meg több száz gyer-
mek a budapesti Nevesincs Színház elõadásá-
ban a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban.

FIZESSÉK VISSZA A PÉNZT!
Schüller Róbertné, a Fidesz-MPSZ nagyka-

nizsai nyugdíjas tagozatának vezetõje sajtótá-
jékoztatóján azt állította: szakértõik számításai
szerint az elmúlt évek közüzemi szolgáltatás-
díjemeléseivel minden kanizsai zsebébõl har-
mincegyezer forintot vett ki a városvezetés.
Ezért arra kéri Göndör István országgyûlési
képviselõt, hogy egyeztessen a város vezetõi-
vel, és fizessék vissza a városlakóknak a szó-
ban forgó összeget.  

BÖRÖCZ ZOLTÁN: JÓ DÖNTÉS 
Böröcz Zoltán, a Magyar Szocialista Párt

helyi szervezetének elnöke ismét megerõsí-
tette: az MSZP elnöksége, tagsága és képvi-
selõcsoportja egységes Göndör István, a 2.
választókörzet országgyûlési képviselõ-je-
löltje támogatását illetõen. Böröcz Zoltán
hozzátette: szerencsés, hogy Göndör István
már három ciklust végigdolgozott a Parla-
mentben, tevékenysége révén a város számta-
lan eredményt tud felmutatni. A kampányról
szólva elmondta: tisztességesen, a többi poli-
tikai erõt nem sértve fognak beszélni az el-
múlt négy év eredményeirõl és a következõ
idõszak terveirõl. 

MÁLTAI EMLÉKEK

Tavaly õszi máltai utazásának élményeirõl
tartott vetített képes elõadást a Honvéd Kaszi-
nó galériájában  Büki Erzsébet. A magyarokkal
ellentétben, a máltaiak mindig zenélnek, így a
zene végigkísérte útjukat. A közönség képze-
letbeli utazásához az alaphangulatot Farkas Ti-
bor gitárjátéka adta meg. S hogy milyenek a
máltaiak? Vidámak, és fõként az idegenforga-
lomból élnek. A hajógyár a sziget lakóinak
második legnagyobb munkaadója. Lakosainak
száma 350 ezer és ugyanennyi autójuk van. A
buszokat csak a turisták használják. Szorosan
kötõdnek a múltjukhoz, számos nagy rendez-
vény és búcsú színesíti mindennapjaikat. 

ÜLÉSEZETT A KTÖ
Múlt heti ülésén a Kiskanizsai Településré-

szi Önkormányzat több, a városi költségvetést

is érintõ témát tárgyalt, illetve a költségvetést
kiegészítõ javaslatot tett. Szó esett a település-
rész életét hátrányosan befolyásoló jelensé-
gekrõl, a meg nem oldott ügyekrõl is. 

SIKERES VÁROSOK
A Közéleti Klub Sikeres városok – sikeres

emberek programsorozata keretében dr.
Gyimesi Endre, Zalaegerszeg polgármestere
volt a vendége Cseresnyés Péternek, a Fidesz
országgyûlési képviselõjelöltjének. A megye-
székhelyi városvezetõ elõadást tartott arról, az
elmúlt tíz esztendõben milyen koncepció men-
tén folyt a munka az egerszegi  önkormányzat-
nál, hogyan sikerült Zalaegerszeg városában
fejlõdést elérni és milyen további tervek meg-
valósításán fáradoznak. Szó esett arról is, mi-
lyen támogatásokra számíthatnak a városuk-
ban élõk. Mint azt a polgármester elmondta,
nagyon fontosnak tartja az összetartozást erõ-
sítõ városi rendezvények tudatos szervezését.

KANIZSARU
A Nagykanizsai Rendõrkapitányság mun-

katársai kedden elõállítottak egy román ál-
lampolgárságú férfit, akit egy nagykanizsai
lakásban a tulajdonos tetten ért, amint besur-
rant, és értékeket keresett. A kiérkezõ rend-
õrök a férfi ruházatát átvizsgálva 4 bûncse-
lekménybõl származó mobiltelefont, 3 sze-
mélyi iratot valamint egy bankkártyát is le-
foglaltak. A gyanú szerint a fiatalember több
hasonló lopást követett el. Ellene lopás vét-
ség elkövetésének megalapozott gyanúja mi-
att büntetõeljárást indítottak. 

HUMORTÓL A MÁMORIG
Humortól a mámorig címmel, Fa Ede zenés

irodalmi estjét hallgathatta meg a közönség
február 8-án a Kiskastélyban. Az esten a költõ
közelmúltban megjelent, Varázsmeséktõl a
haikuig címû kötetébõl olvasott fel mûveket
Kocsis Edit versmondó, Horváth István Rad-
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nóti-díjas versmondó és maga a szerzõ. A mû-
sort Dezsõ Ferenc vezette, harmonikán a
zalakomári Bellák Tibor mûködött közre.

A SZTRÁDAÉPÍTÉS NAGY SIKER
A Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ Nyug-

díjasok Szabadegyeteme címû programján az el-
múlt négy év eredményeit ismertette Göndör Ist-
ván, a Magyar Szocialista Párt országgyûlési
képviselõjelöltje. A politikus az elmúlt évek
egyik legfontosabb eredményének az autópá-
lyaépítés folytatását tekinti. Megjegyezte, hogy a
következõ költségvetésben a sztrádaépítés mel-
lett forrásokat különítenek el az egyéb úthálózat-
ok felújítására is. Göndör István a jelentõs fej-
lesztések sorában említette még a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ korszerûsítését, a régi mozi
rekonstrukcióját, a különbözõ út- és járdafelújítá-
sokat, valamint a Rozgonyi-iskola bõvítését.

PLASZTICITÁSOK

A Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium és Közgazda-
sági Szakközépiskola Galériájában került sor a
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti
Iskola Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolá-
ban mûködõ  képzõmûvészet tagozatos növen-
dékeinek Plaszticitás címû kiállításának megnyi-
tójára. A tárlatot Lehota M. János esztéta nyitot-
ta meg, aki elmondta: a gyermekalkotásokat so-
hasem szabad olyan szemmel nézni, mint a kész
mûveket, hiszen nemcsak a mûvek, maguk az al-
kotók is folyamatosan fejlõdnek, érnek. 

A MÚZEUMOK, KÖNYVTÁRAK JÖVÕJE
Koncz Erika, a Nemzeti Kultúrális Örökség

Minisztériumának helyettes államtitkára tartott
elõadást A kultúra jelene és jövõje címmel a
Vasemberház Dísztermében. Az államtitkár be-
szélt az elmúlt években elindított sikeres köz-
mûvelõdési kezdeményezésekrõl, azokról a pro-
gramokról, amelyek lehetõvé tették, hogy a mú-

zeumok is bekerülhettek a közmûvelõdési szín-
terek közé, szó esett az alfa-programról, amely-
nek keretében országszerte számos állandó kiál-
lítás nyílhatott és amelynek eredményeként las-
san eltûnnek a porosodó tárlatok az ország mú-
zeumaiból. Szó esett a könyvtárak jövõjérõl, ar-
ról, hogy a kistelepüléseken nehézségeket jelent
a könyvtárak mûködtetése, s erre jelenthet meg-
oldást a könyvtárbuszok mûködtetése. 

PÁLYAKEZDÕ MUNKANÉLKÜLISÉG
Göndör István ígéreteivel kapcsolatban tartott

sajtótájékoztatót a FIDELITAS Nagykanizsai
Csoportja nevében Fertig István elnök és Bizzer
András elnökhelyettes. Négy évvel ezelõtt sok
más mellett a szocialisták megígérték a fiatalok-
nak, hogy csökkentik nemzedékük körében a
munkanélküliséget, és azt is, hogy nem kell a
korosztályuknak elhagyni Nagykanizsát, ha dol-
gozni szeretnének – mondták többek között.
2004. decemberéhez viszonyítva 2005. decem-
berére 80 százalékkal, 162-rõl 293-ra nõtt a pá-
lyakezdõk körében a munkanélküliség. 

A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

Magyarország a két világháború között, a ha-
zugság árnyékában címmel tartott elõadást Miha
Tamás nyugdíjas pedagógus a Civil Klub ren-
dezvényén a Halis könyvtárban. Az elmúlt 15
év lehetõséget adott arra, hogy múltunkat job-
ban megismerjük, de még sok területen hiányos-
ságok vannak – mondta dr. Varga Imre, a Civil
Klub elnökségi tagja, az elõadássorozat szerve-
zõje. A történelmet nem szabad indulatból meg-
fogalmazni – kezdte Miha Tamás. Ha egy nép
megírja a maga nemzeti történelmét, ott mindig
találunk elfogultságot. Ha hûségesek maradunk
az ismeretekhez és a történelmi eseményekhez,
akkor a történelem igaz és reális lesz. 

LAKOSSÁGI FÓRUM
Közösen tartott lakossági fórumot Teleki

László romaügyi államtitkár, a CKÖ helyi el-
nöke és Gelencsér Gábor, a Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnöke. Mint azt a bi-
zottsági elnök elmondta, legtöbben lakhatási
helyzetük javítása érdekében kértek segítséget,
hasznos információkat. Többen voltak olya-
nok, akik a szociális támogatások illetve mun-
kanélküliként álláslehetõség felõl érdeklõdtek. 

JELÖLT: DR. VASS JÓZSEF

A Magyar Kommunista Munkáspárt sajtótá-
jékoztató keretében mutatta be dr. Vass József
nyugdíjas orvost, a párt Központi Bizottságá-
nak tagját, a 2. számú választókörzet ország-
gyûlési képviselõjelöltjét. Dr. Vass József elsõ-
rendû feladatának a munka és a dolgozó mun-
kás képviseletét tartja. Ez a magatartás forra-
dalmi magatartás, ezért pártjukat forradalmi
pártnak tartják. Nem elégedettek a rendszerrel,
nem tetszik az, hogy csak a pénz számít, hogy
a munkást, a dolgozó embert semmibe veszik. 

SZALAGAVATÓK
Ismét eljött a szalagavatók ideje, a Batthyá-

ny Lajos Gimnázium végzõs diákjai számára
ez alkalomból pénteken rendeztek ünnepélyt.
A Himnusz elhangzása után Horváth Zsófia
köszöntötte szavalatával a megjelenteket,
majd a nyitótáncra került sor. Dénes Sándor
mondott ünnepi beszédet, majd az intézmény
Virág Benedek Kórusának elõadását hallhatta
a közönség. Az érettségi elõtt álló fiatalok ne-
vében Pölöskei Péter köszönt el az iskolától.
Ezt követõen került sor a kék szalagocskák
kitûzésére. Az ünnepség modern formációs
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február 10.

A hétfõi parlamenti záró-
szavazás után értesítette
szerkesztõségünket Kovács
Kálmán miniszter a nagysze-
rû hírrel: egy törvénymódo-
sítás után városunk a mozi
rekonstrukciójára a koráb-
ban már megítélt 170 millió
forint helyett 297 millió fo-
rint támogatást kap a köz-
ponti költségvetésbõl. Ezzel
a mozi beruházása teljes
egészében megvalósulhat.
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tánc bemutatójával folytatódott, majd Bazsó
László, a Szülõi Munkaközösség elnöke szólt
a jelenlévõkhöz. Az érettségizõket az iskola
látta vendégül egy közös vacsorára. A nyitó-
tánc után szalagavató bált tartottak. 

A város többi szakközépiskolájában is sza-
lagavatók zajlottak, köztül a Mezõ Ferenc
Gimnázium és Közgazdasági SZKI-ban,
ahonnan fenti fotónk származik.

KANIZSAI ESTÉK
A Kanizsa Esték sorozatában Lehota János

tartott elõadást a polgári társadalom jelenségei-
rõl, gondjairól, sajátosságairól, mindezt az iro-
dalom tükrében.

NÓTAEST
Megalakulásának hatodik évfordulója alkal-

mából egész estét betöltõ nótamûsorra várja az
érdeklõdõket a Tüttõ János Nótaklub. Mint azt
sajtótájékoztatójukon a klub vezetõi, Major La-
jos elnök, Németh Tibor titkár és Varga Zoltán
szóvivõ elmondták, az immár második alkalom-
mal megrendezésre kerülõ nótaestre február 24-
én – az eredetileg 18 órától tervezettõl eltérõen –
17.30 órakor várják a vendégeket a Hevesi Sán-
dor Mûvelõdési Központ színháztermébe. A
mûsorban fellép Szentendrei Klára és Miklóssy
József nótaénekes is, a zenei kíséretrõl a Hon-
véd Mûvészegyüttes világhírû cigányzenekara

Krónika
gondoskodik Szalai Antal vezetésével. Vendég-
ként közremûködik Kerekes Katalin és Vásár-
helyi Prodán Miklós. A klubtagok önálló részt
szentelnek a névadó, Tüttõ János munkásságá-
nak. A program érdekességének ígérkezik egy
csárdajelenet, amelyben csaknem ötven közked-
velt csárdás hangzik el. A tagok közül többen is
vállalkoztak szóló éneklésére: Balogh György,
Balogh István, Horváth Zoltán, Krihó József,
Major Lajos, Németh Tibor, Pálosi István és
Vajda Mária. Az eseményre Szlovéniából is
busznyi nótakedvelõ érkezik. Március 29-én a
huszonegy fõs amatõr társulat a fõvárosban a
Fészek Klubban vendégszerepel, a Petõfi Rádió
pedig április 18-án készít felvételt velük.

HEGYEN-VÖLGYÖN
Az Olajipari Természetbarát Egyesület el-

múlt évi kirándulásainak emlékeit megörökítõ
fotókiállítás nyílt a VOKE Kodály Zoltán Mû-
velõdési Házban. A Hegyen-Völgyön címû ki-
állítást Maros Sándor, a Kanizsa TV ügyveze-
tõje ajánlotta a megjelent természetbarátok va-
lamint vendégeik figyelmébe, és kívánt a fotó-
kon is látható sok hasonló élményt a 65 tagot
számláló egyesületnek. A megnyitó után Ma-
ros Sándor levetítette a Mórichelyi halastavak-
nál 2004-ben befejezett természetfilmjét.

PÉNTEK ESTI JAZZ-KLUB
A Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban

pénteken este a Kaltenecker Trió koncertjét
hallgathatták a jazz-rajongók. A Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma támogatá-
sával megvalósult programon a zongoránál
Kaltenecker Zsolt ült, Borlay Gergõ dobolt,
Popes Péter basszusgitározott.

KANIZSARU
22.45 órakor az egyik bevásárlóközpontból

tettek bejelentést, hogy fiatalok egy csoportja
hamisnak tûnõ 1000 forintos bankjeggyel akart
fizetni. A fiatalok egyikénél további hamis

1000 forintos bankjegyet találtak. Négy sze-
mélyt állítottak elõ a rendõrök. Közülük ketten
kábítószert is fogyasztottak. Elmondásuk sze-
rint a hamis bankjegyeket és a kábítószert egy
nagykanizsai férfitõl vásárolták. 

DIGITÁLIS TELEVÍZIÓZÁS
A digitális televíziózással és az interneten

történõ legális file-cserével illetve file-
megosztással kapcsolatban tartott sajtótájé-
koztatót Kovács Kálmán informatikai és hír-
közlési miniszter, országgyûlési képviselõje-
lölt (SZDSZ). A digitális televíziózással kap-
csolatban kiemelte, hogy mivel 2011. decem-
ber 31-vel a tervek szerint az analóg mûsorel-
osztó rendszerek lekapcsolásra kerülnek és
helyüket a digitális rendszerek váltják fel,
Magyarországon is el kell kezdeni a felkészü-
lést a változásra. Ehhez egyrészt a törvényi
háttér biztosítása, másrészt a lakosság széles-
körû tájékoztatása szükséges.

ROCK-EST
A KA-ROCK Alapítványnak köszönhetõen

kilenc kanizsai rock-zenekar tarthatott elõ-
adást a Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban
megrendezett Február Feszten. Elõször a
punk képviselõi, azaz a Mona Lisa Mosolya,
a Csermanek Lakótelep és a Das Kapital lé-
pett színpadra, majd a Self Destruction együt-
tesét hallhatták a mûfaj kedvelõi. Õket a
Desolation, majd a Perforált Vakbélgyulladás
zenekara követte, de fellépett a Lecsó, az Ur-
na és a Radioaktív együttes is. Az alapítvány
második, éjszakába nyúló rendezvényén több,
most elsõ alkalommal nagyközönség elõtt fel-
lépõ zenekar is bemutatkozott.

A KÖLTSÉGVETÉSRÕL
A munkanélküliség és az eladósodás éve

lesz a 2006-os, amennyiben a jelenlegi formá-
jában fogadja el a közgyûlés az idei évi költ-
ségvetést – hangzott dr. Csákai Iván fideszes
frakcióvezetõ és Marton István pénzügyi bi-
zottsági tag sajtótájékoztatóján. Hiányoznak
ugyanis a kedvezõ gazdasági környezet létre-
hozását segítõ intézkedések, melyek a munka-
nélküliség megfékezésében, új munkahelyek
teremtésében játszhatnának szerepet. 

EGÉSZSÉGES ÉLET
A Hetednapi Adventista Kápolnában (Cso-

konai u. 1/a.) az egészség megõrzésének idõ-
szerû kérdéseire válaszoló, fõzõtanfolyammal
egybekötött vetítéses elõadásra kerül sor feb-
ruár 19-én 17 órától. 

HUNYADI-S TALÁLKOZÓ
A hajdani Hunyadi János Általános Iskola

volt dolgozói számára találkozót szerveznek.
A február 24-én pénteken 16.00 órakor, az is-
kola ebédlõjében tartandó találkozóra Büki
Pálnénál (93/315-559) lehet jelentkezni.

február 13.

Elõzetes

február 11.



A képviselõtestület a soron kívüli közgyûlé-
sen a napirendek elfogadása után zárt üléssel
kezdte munkáját, melynek során a Gazdaság-
fejlesztõ Kht. üzleti tervét tárgyalták meg. 

Ezt követõen Karmazin József városi fõépí-
tész foglalta össze az Erzsébet tér 14-15. szám
alatti volt nyomda épület mûemlék homlokza-
tának felújításáról szóló pályázatot. A tömb-
rehabilitációhoz illeszkedõ munkához 16 mil-
lió forint támogatásra pályázik a város, ami az
összköltségek várhatóan 50 százaléka. Bicsák
Miklós egyúttal kérte, hogy az épület elõtt álló
telefonfülkéket is helyezzék át, illetve segítse
a város az ott dolgozó kisvállalkozókat, hogy
a mainál jobban megközelíthessék üzletüket.
Cseresnyés Péter arra volt kíváncsi, hogy az
épület külsõ felújításán kívül milyen belsõ
szakipari munkálatokra volna  szükség a teljes
rekonstrukcióhoz. Végül olyan határozatot fo-
gadtak el, mely szerint a beruházás megkezdé-
se elõtt szülessen teljes körû koncepció az
épület felújítására.

Kercsmaricsné Kövendi Ibolya, az alapellá-
tási intézmény vezetõje terjesztette elõ azt a
pályázati elképzelést, mellyel a városi fogá-
szat Szent Imre utcai épületének akadálymen-
tesítését lehetne megoldani. Palángi Krisztina
kiegészítésként hozzáfûzte, hogy a terveztetés
folyamatban van. A tervezõ szerint a költsé-
gek meghaladják majd az elõre jelzett 6 millió
forintot, ezért a városnak a tervezett 3 milliós
önrész helyett további 2 millió forintot kell
biztosítania. A bejáratot csak emelõszerkezet
beépítésével lehet akadálymentesíteni. Nem-
csak a mozgássérültek közlekedését oldanák
meg, a hallássérültek is megfelelõ információs
rendszerekhez jutnának az átépítés után. Az
elõterjesztést 24 igennel fogadták el. 

A testület rövid vita után elfogadta, hogy
lemondanak az Árpád u. 1. szám alatti ingatlanra
vonatkozó önkormányzati elõvásárlási jogról. 

A költségvetés tárgyalása elõtt Litter Nán-
dor polgármester kifejtette, hogy a fõ cél egy
végrehajtható költségvetés megalkotása, mely-

nek eredményeként a város megvalósítja fej-
lesztési elképzeléseit. Új elem benne a Panel
programban való részvételhez szükséges 530
millió forintos önrész, mely pályázati pénzek-
kel és lakossági hozzájárulással együtt 1,6
milliárdos beruházás megvalósítását jelentheti.
A város nem kíván adót emelni 2006-ban. Be-
ruházás ösztönzõként kamattámogatási prog-
ram indul el. Az Ipari Parkban további területi
bõvítést terveznek. A kistérségekbe tartozó
önkormányzatokkal újabb társulásokat kíván-

nak kötni. Hitelfelvételt is tervez a város, ami
ugyan megterheli a várost, de mégis kezelhetõ
összeg. A költségvetési koncepció végül az
egyeztetések eredményeként 363,5 millió fo-
rint mûködési hiányt jelez (novemberben az
elõrejelzések még 700 millió forintról szól-
tak), melynek 80 millió forint a kamatterhe.
Röst János ügyrendi javaslattal élt a napirend
zökkenõmentes lebonyolítása érdekében. El-
sõként ennek megfelelõen dr. Kelemen Mar-
cell jegyzõ ismertette, hogy az elõterjesztés jo-
gilag megfelelõ. Szita László könyvvizsgáló
szóban adta elõ jelentését: véleménye szerint a
tervezett költségvetés biztonságos mûködtetést
tesz lehetõvé. Tóthné Krémer Mária, a kont-
rolling osztály vezetõje a kiegészítések és mó-
dosító elõterjesztések kiosztásáról szólt. 

A szünet után az általános vita vette kezde-
tét. Dr. Fodor Csaba a többek között a kamat-
számítás valamint az önkormányzat még érté-
kesíthetõ vagyona felõl érdeklõdött, illetve hiá-
nyolta, hogy nincs kórházi fejlesztés betervez-
ve. Polai József hiányolta a kiskanizsai orvosi
rendelõ felújítását. Cserti Tibor a tervezet eré-
nyeként említette meg, hogy a civil koncepció
elképzeléseivel is számol. Zakó László óriási-
nak minõsítette a hitelállományt. Röst János a
bizottsági üléseken tapasztaltakat értékelte,
mely szerint az ellenzék csupán véleményét fo-
galmazta meg ezeken – kivéve Papp Nándort
–, érdemi javaslatok nélkül. Dr. Szabó Csaba
arról szólt, hogy bár vannak orvosi mûszer igé-
nyei a kórháznak, ezeket csak akkor lehet meg-
fogalmazni, ha teljesíthetõvé is válnak. Budai
István a pénzügyi bizottság megállapításait is-
mertette, érzékeltetve, hogy az ott lezajló vita
elsõsorban politikai adok-kapok volt. Dr.
Kolonics Bálint ugyancsak a magas hitelállo-
mány miatti aggodalmát fogalmazta meg.
Stróber Gábor szerint ez a költségvetés a város
lakóié. Az általános vitát Litter Nándor zárta

le, majd a szöveges rész feletti vitát nyitotta
meg. Budai István a folyószámla-hitel összege
maximálásának pontosítását kérte.  Sajni Jó-
zsef megállapította, hogy a költségvetés alkal-
mas az intézmények mûködtetésére. Az
OKISB részérõl a diáksport támogatását java-
solta minimum 3 millió forinttal megemelni.
Polai József a képviselõi keret felhasználásá-
nak nagyobb önállóságát kérte. Ezt követõen a
képviselõk a szöveges rész változásait szavaz-
ták meg. 

A mellékletek vitájában a képviselõk szá-
mos sorban kezdeményeztek változást, az ese-
tek többségében megemelve az elõterjesztett
összegeket, majd következett a tételes
szavazás. Mivel a mozi rekonstrukcióhoz a vá-
ros újabb 120 millió forintos állami támoga-
tást nyert, így 60 millió forintos megtakarítás
jelentkezik az önerõben. Ennek az összegnek a
terhére a képviselõk 3-3 millió forinttal meg-
emelték a diáksport valamint a verseny- és él-
sport támogatását, a szociális alapot 1 millió
forinttal, az egészségvédelmi alapot ugyan-
csak 1 millió forinttal. A környezetvédelmi
alapítvány számára megszavaztak 1 millió fo-
rintot. Az Élettér Állat- és Természetvédelmi
Egyesületet összesen 11 millió forinttal támo-
gatják, melybõl a fejlesztés befejezhetõ. A
polgármesteri keretet 15 millióra emelték
meg. A kórházban helikopter leszállópálya ki-
alakítására 5 milliót szavaztak meg. A Kalmár
utca 7-es fõútra való kikötését is megszavaz-
ták a képviselõk. Az utak, járdák, kerékpár-
utak, hidak tekintetében elindulhat az idén 132
millió forint értékben egy felújítási , illetve 35
millió forint értékben egy építési program. 

A költségvetést 19 igen, 5 nem és 1 tartóz-
kodás ellenében fogadták el a képviselõk. Az
idén 21,5 milliárd forintból gazdálkodhat a vá-
ros. (luif)
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TÁRGYALÁSRA ALKALMAS
Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság

soron kívüli ülésén a város 2006. évi költ-
ségvetésérõl szóló rendelet tervezetet
komplexen tárgyalta a napirendi ponthoz
kapcsolódó – a hitelfelhasználás részleteirõl
és a vezetõállásúak, közalkalmazottak jutal-
mazási rendjérõl szóló –, két elõterjesztés
tervezettel. A bizottság a saját kompetenci-
áján belül azt vizsgálta, hogy a költségvetés
az elõzetes koncepciónak megfelelõen ké-
szült-e el. A vitát követõen 5 igen és 1 nem
szavazattal a 2006. évi költségvetést az elõ-
terjesztett formában közgyûlési tárgyalásra
alkalmasnak tartották.

21,5 milliárdból gazdálkodunk

MEGSZÉPÜLHET A NYOMDA ÉPÜLET
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság ülésén az Erzsébet tér 14-

15. szám alatti volt nyomda épület mûemlék-homlokzatának felújítása is napirendi pontként sze-
repelt. A Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázati kiírásának megfelelõen minimum
30 százalék önrész vállalása mellett maximum 16 millió forint támogatás igényelhetõ az épület
felújításához. Az elõterjesztésben foglaltak szerint a bizottság egyetértett a pályázat benyújtásával,
és így pozitív elbírálás esetén a 32 millió forint összköltségû projekt megvalósításával.

EMELÉSI JAVASLAT
A Szociális és Egészségügyi Bizottság

legutóbbi ülésén az idei évi költségvetésrõl
tárgyaltak a bizottság tagjai. A módosító
javaslatok között elhangzott a szociális
alap illetve az egészségügyi alap beterve-
zett kettõ-kettõmillió forintos összegének
három-hárommillió forintra való emelése,
melynek közgyûlés elé terjesztésével vala-
mennyi tag egyetértett. 



Repetázni mindig lehet
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A Csengery úton lévõ, Vasút a Gyermeke-

kért Alapítvány óvodájába 41 kisgyermek jár,
két vegyes csoportban. A saját konyha meg-
szüntetését követõen 2002-tõl az óvodai köz-
ponti konyháról kapják az ételt az önkor-
mányzat által megszabott térítésért. 

– Egyforma ételt kap mindenki vagy figye-
lembe veszik a diétázó gyermekek igényeit
is? – kérdeztük Kuczoginé Tálosi Amália in-
tézményvezetõt.

– Igen, mindenki ugyanazt az ételt kapja.
Korábban volt egy érdeklõdõ, aki ide szerette
volna beíratni a lisztérzékeny gyermekét, s

mivel mi ezt nem tudtuk
biztosítani, elvitte másik
óvodába. Egyébként
nem lenne rossz ötlet,
talán el kellene gondol-
kodni errõl a konyhán.
Az a szülõ, aki egy konk-
rét óvodát választana,
emiatt kénytelen lemon-
dania az óvodáról.

– Megfelel az étel
mennyisége és a válasz-
ték?

– Amíg mûködött a
konyhánk, egy kicsit más
volt. Azért volt változa-
tosabb, mert sok ételt nem lehet szállítani,
például a madártejet sem. Viszont sok gyü-
mölcsöt kapunk és megfelel a fõzelék és a kö-
retes ételek mennyisége is. Én még annyit vál-
toztatnék rajta, hogy egyik nap fõzelékes, má-
sik nap köretes nap lenne.

– Gondolom a gyerekeket ettõl függetlenül
kell azért noszogatni, hogy egyenek!

– Attól függ! A kicsiket mindig, a nagyok
olyan jó étvágyúak, hogy öröm nézni. Sõt, van
akinek azt kell mondani a harmadik repetázás
után, hogy gondolja meg a negyediket, mert

hátha baj lesz belõle! Õk már nagyon jó étvá-
gyúak. A kicsik másfajta ízekkel találkoznak
itt, mint amit otthon megszoktak, õnekik meg
kell ismerni ezt a fajta ízvilágot.

– Az adag elegendõ a gyerekeknek?
– Elég. Nagyon ritkán fordul elõ, hogy ke-

veslik. Ha túl kedvenc ételt hoznak, mint pél-
dául süteményt vagy túrógombócot, azokból
sokat meg tudnának enni. Repetázni mindig
lehet, és a felnõttek is ugyanazt az ételt kap-
ják, amit a gyerekek.

Bakonyi Zsóka.

A Rozgonyi Óvodához mint tagintézmény, tartozik a Központi Óvo-
dai Konyha, ahol nap mint nap 1300 fõ élelmezésérõl gondoskodnak.
Az óvoda vezetõjével, Borsos Péternével és a konyha vezetõjével,
Horváth Árpádnéval arról beszélgettünk, milyen szempontok alapján
kerül összeállításra az étrend, mi mindenre kell odafigyelniük az ételek
elkészítése során.

– Minden kanizsai óvodás ellátásáról a központi konyha gondo-
skodik?

– A Rózsa úti Óvoda rendelkezik saját konyhával, õk ott tehát nem
hozzánk tartoznak. A város többi óvodájában, szám szerint tizenötben
a mi felelõsségünk, mi kerül az asztalra az étkezések során.

– Hogyan, milyen szempontok figyelembe vételével történik az
étrend összeállítása?

– Ez nagyon sokoldalú dolog, a keretet – ha szabad így fogalmazni
– a következõk adják:  egyrészt az óvodások napi kalóriaszükséglete
1700 kcal, ennek 65 százalékát az óvodában kell biztosítani. A másik
alapvetõ dolog, amivel kalkulálnunk kell, a norma: a reggelit 34, az
ebédet 126, az uzsonnát 33 forintból kell naponta gyermekenként
megoldanunk, míg a felnõttek esetében – hiszen az óvodák szemé-
lyzetének étkezésérõl is mi gondoskodunk – személyenként 41, 154
illetve 40 forint áll rendelkezésünkre mindehhez. Az egészséges
táplálkozás érdekében nagyon fontos, hogy változatos legyen az étrend
úgy ízben, mint az ételek színében – sokan talán nem is gondolnák,
ebben a életkorban mekkora jelentõsége van ennek –, valamint az ala-
panyag-felhasználás és az ételkészítés technológiája tekintetében is.
Azt is szem elõtt kell tartanunk, hogy az elkészített étel jelentõs részét
szállítani kell, így csak olyan ételeket készíthetünk, amelyeknek a szál-
lítása nem okoz gondot. Egyébként a HACCP minõségbiztosítási rend-
szer követelményeinek minden tekintetben megfelelünk.

– Visszatérve az egészséges táplálkozásra: mit jelent ez a 3-6 éves
gyermekek esetében?

– Hogy néhány konkrét példát említsünk: szinte minden nap kerül az
asztalra tejtermék és törekszünk arra, hogy megfelelõ mennyiségû
gyümölcsöt, zöldséget – tehát rostos táplálékot –  fogyasszanak a gyer-
mekek az óvodában, lehetõleg nyersen is. S ha már a zöldségféléknél
tartunk: a fõzelékeket ma már rántás helyett habarással készítjük. Bár-
mennyire szeretik is a gyerekek az édességeket, egészségük érdekében
csak nagyon ritkán kapnak az oviban. Az ételeket igyekszünk kevés
sóval és fûszerrel, mégis ízletesen elkészíteni. Nagy hangsúlyt fek-
tetünk arra, hogy olyan technológiát alkalmazzunk, amivel a lehetõ
legmagasabb ásványi anyag és vitamintartalom marad az ételekben.
Erre kiválóan alkalmas az a nemrégiben vásárolt speciális kombi
edényünk, amiben párolással készíthetünk egészséges, ugyanakkor
nagyon finom ételeket. Az elmúlt hónapokban néhány „újítást” is
bevezettünk, úgy tûnik, sikerrel, hiszen a gyerekek többsége szívesen
fogyasztja a magos, rozsos péksüteményeket, barna- vagy éppen kuko-
ricás kenyeret. Közkedvelt a zabpehely és a gabonapehely is, melyeket
általában délelõtt, mintegy tízóraiként kínálunk nekik, akárcsak a ros-
tos ivóleveket, nyers zöldségeket vagy gyümölcsöket. Bár ez tulaj-
donképpen nem része a napi háromszori étkezésnek, mi mégis
fontosnak tartjuk, hiszen az egészséges táplálkozás egyik alapelve a
napi többszöri étkezés.

– Hogyan történik az alapanyagok beszerzése?
– A beszállítóinkkal sok éves a kapcsolatunk, nagyon jó az

együttmûködésünk. Természetesen minden nap friss – és lehetõség
szerint hazai – zöldségbõl, gyümölcsbõl, húsból és pékáruból készül az
aznapi menü.

Szõlõsi Márta

Ízben, színben változatosan
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Köztudottan élharcosa va-
gyok a gyermekétkeztetés javí-
tásának. Az évek során több-
ször jeleztem már hivatalos fó-
rumokon észrevételeimet, kifo-
gásoltam a közel harmincfokos
nyári melegben adott véres
hurkát, többször érdeklõdtem
miért jó, ha a gyerek uzsonná-
ra két szelet csokoládémasszá-
ból összegyúrt csoki-utánzatot
kap, és miért jobb az elõrecso-
magolt piskótaszeletnek álcá-
zott vegyianyag-förmedvény,
mint egy kifli sajttal. Szeret-
ném tudni, miért olcsóbb a
porból kevert krumplipüré és
miért lehetett délben fõzött,
mûanyag edényben tárolt virs-
livel etetni a gyerekeinket dél-
után. Kíváncsiskodtam, hogy a
gyerekek miért a fogmosópo-
hárból isznak tejet, teát, hogy
nem baj-e, hogy az iskolai étte-
remben kicsit megrágott csir-
kecomb vagy egyéb ételmara-
dék úszkál a vizes kancsóban,
de túl sokat nem értem el. 

Arra az egyszerû kérdésre
sincs adekvát válasz, hogy a
vegetáriánus gyerek miért nem
kaphat üres spagettit, ha azt
kér. Ennél már kicsit összetet-
tebb, hogy mit tudnak tenni az
ételallergiákban szenvedõ gye-
rekek egyre szélesedõ táborá-
val a központi konyhák, hogy
többféle ételadagot lefõzve mi-
ért nem kezelik ezt a kérdést,
miért a szülõnek kell gyermeke
napközbeni ellátásáról gon-
doskodnia. Válaszok nincse-
nek, mert a felnõtteknek – s a
döntéshozók többségének –
nincs tapasztalata akinek meg
van, õ vagy mást eszik, vagy
ésszerû kérdéseit letorkollják
azzal, erre van pénz. Bizonyo-
san nem egyedi esetekkel ál-
lunk szemben, hiszen az orszá-
gos médiumokban is egyre
többször esik szó a gyermekét-
keztetés gondjairól, s az or-
szág más táján is hasonló kér-
déseket vetnek fel a szülõk, és
folyton születnek jogszabályok
is, kiskapukkal. 

Jóllehet szép számmal vannak érvényes törvényi
szabályozók arra vonatkozóan, hogyan kell összeál-
lítani a gyerekek étrendjét, egyik rendelet sem tiltja
például azt, hogy a gyermek uzsonnára csokoládé-
szeletet kapjon, vagy elõre csomagolt, tartósítósze-
rekkel és egyéb vegyi anyagokkal sütött muffint.
Egy 1999-es rendelet azt szabályozza csupán, hogy
az egyes tápanyagféleségeknek milyen mértékben
kell elõfordulniuk a napi étrendben. A rendelet kitér
az élelmiszercsoportokra is, hiszen nem mindegy,
hogy a gyerek például miben kapja meg a kötelezõ
mennyiségû szénhidrátot vagy fehérjét. A szakem-
berek úgy vélik, hogy aki a rendeletet és a kiegészí-
tõ táblázatokat áttanulmányozza, õ képes olyan ét-
rendet összeállítani, amely változatos és a gyermek
egészséges fejlõdését is támogatja. 

Január elsejétõl életbe lépett az oktatási miniszter
rendelete, amely az iskolai büfék árukínálatát szabá-
lyozza. Az iskolaigazgatók e hónap végéig kötele-
sek a korábban megkötött üzemeltetõi szerzõdéseket
felülvizsgálni annak érdekében, hogy a büfében ezt
követõen csak egészséges ételeket vásárolhassanak
a gyerekek. A büfék kínálatának felmérése egyéb-
ként az iskolaorvosok és a védõnõk feladata, akik
egyes ételfajták árusítását meg is vétózhatják. Ha a
büféssel nem sikerül megegyezni, akár szerzõdés-
bontásra is sor kerülhet. A szabályozónak egyetlen
szépséghibája van csak: felmérés, alku, ésszerû tö-
rekvés ide vagy oda, az iskolaszék – a szülõk grémi-
uma – felmentést adhat a büfésnek, azaz máris át-
hágható a jogszabály, bár a jogalkotó úgy véli, erre
nem lesz példa. (dé)

Elmentünk a Rózsa úti oviba,
hogy megtudakoljuk, mit jelent,
ha egy óvoda programjában élen
szerepel az egészséges táplálko-
zásra való nevelés. 

– A 4-6 éves korban alakulnak
ki azok a szokások, melyek az
egészséges táplálkozási szokásokat
megalapozzák – kezdte beszélgeté-
sünket Bogyai Lászlóné, az intéz-
mény vezetõ óvónõje. – Hatalmas
elõnyt jelent, hogy saját konyhánk
van, hiszen a központi konyhákkal
ellentétben, melyek sokkal széle-
sebb korosztálynak fõznek, mi  ki-
zárólag a 3-6 éves gyerekek táplál-
kozási igényeit tarthatjuk szem
elõtt és ételeink frissen kerülnek
asztalra. Céljainkban, melyek a ki-

csik energia- és tápanyagszükség-
leteinek maradéktalan kielégítése,
jó szakmai felkészültségû munka-
társak, számítógépes program se-
gítenek. Óvodánk 83 százalékos ki-
használtsága  jól jelzi, a gyerekek
keveset hiányoznak,  egészségesek.
Étlapszerkesztésünk alapelvei kö-
zött szerepel, hogy  bõséges fo-
gyasztásra javasoljuk a gyümöl-
csöket, zöldségeket, fõzelékféléket.
Délelõtt a tízórai és az ebéd között
friss gyümölcs, rostos ivólé  kerül
kiosztásra. Kerüljük a zsíros étele-
ket, állati zsírok helyett olajat
használunk a sütéshez. Kevés só-
val készítjük ételeinket. Figyelem-
be vesszük az évszak változásait,
például tavasszal odafigyelünk a

fellépõ C-vitamin hiányra. Kéthe-
tente fogyasztunk halat, májat,
mert az egészséges táplálkozásban
nagy szerepe van az Omega-3 zsír-
savaknak, ami a halak húsában
nagy mennyiségben található. A
párolás és  gõzölés mint elkészítési
mód nagyon fontos, mellõzzük a
rántást. A gyermekek egyéni
tejcukor- vagy lisztérzékenysége
külön figyelmet kap. Mindenkinek
„aktája” van; azonban nem kell
ennek az érzékenységnek tudomá-
nyosan megalapozottnak lenni,
elegendõ, ha a gyermek azt mond-
ja, nem szereti valamelyik ételt,
tudunk számukra más, hasonló
tápösszetételû ennivalót adni.

(ma)

A gyermekekink helyes táplálkozását illetõen
kíváncsaik voltunk a gyermekorvosok véleményére
is. Dr. Csere Máriát, a Rózsa úti óvoda háziorvosát
ezzel a kérdéssel kerestük meg. 

–  Minden egyes gyermek-háziorvoshoz tartozik
óvoda – tudtuk meg tõle. – Mi a gyermekek szûrõvizs-
gálatáért vagyunk felelõsek elsõsorban. Emellett van
a gyermekeknek saját háziorvosa is. Minden házior-
vos feladata, hogy tisztában legyen a hozzá tartozó
óvodákban és iskolákban fõzött ételek milyenségével.
Befolyásolni nem tudjuk, mit fõznek, azok a gyermek-
étkeztetés szabályai szerint történnek, de rendszeresen
tartunk kóstolásokat. Erre az ellenõrzésre az ÁNTSZ
utasít minket, melynek szigorú szabályozásából ere-
deztethetõ szakmai felelõsségünk. A megelõzésben
rendkívül fontos szerepünk van. Ha mégis megtörténik
a baj, például egy ételmérgezés, a reagálási idõt mini-
málisra kell csökkentenünk. A fertõzés észlelésekor azt
azonnal jelenteni kell, megtéve egyúttal az óvintézke-
déseket: például az ajtókilincsek hypós fertõtlenítésé-

nek rövid idõn belül meg kell történnie. Az elmúlt év-
ben nem volt étkezési eredetû betegség a körzetben,
szerencsére jól kiismertük az évszak-specifikus, fõleg
hasmenést okozó kórokozókat, amelyek egy nap alatt
akár egy csoportnyi gyereket is ágynak dönthetnek.
Kötelezõ annak is utánajárni, hogy a kórokozó külsõ
vagy belsõ eredetû-e, ezért mindennap az aznapi ét-
elbõl  mintadarabot kell félretenni és meghatározott
ideig õrizni. A rendkívül szigorú közétkeztetési szabá-
lyok sok óvodában nem csak az alap-elõírásoknak,
hanem az ISO minõsítéseknek is megfelelnek. Az egész
kanizsai helyzetre nincs rálátásom, de a Rózsa úti
óvodáról elmondhatom, hogy azért van különleges
helyzetben, mert a szigorú étkeztetési elõírások adta
kereteken belül nagyon haladó, reformszemléletû
konyhát vezetnek, ugyanabból a kvótából, amibõl más
óvodák is gazdálkodnak. Ötletes, kreatív újítások sze-
repelnek az étlapjaikon, mint például a rágás segítése,
a zöldségfélék játékos népszerûsítése

Markó András

Gazdag-szegény 
gyermek-
étkeztetés

Ha fellép egy ételfertõzés

Áthágható rendeletek?

Gyümölcs, zöldség, fõzelék
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Bizonyára sok szülõnek okoz gondot ezek-

ben a hetekben annak eldöntése, melyik óvodá-
ba, iskolába írassa be gyermekét. Dr. Pintérné
Grundmann Fridát, a Mûvelõdési és Sportosz-
tály vezetõjét arra kértük, segítsen összegyûjte-
ni a legfontosabb tudnivalókat a beiskolázásra
vonatkozó jogszabályok tükrében.

– A közoktatási törvény értelmében a gyermek
csak akkor írható be óvodába, ha már betöltötte
a harmadik életévét. Tudni kell azonban azt,
hogy az ötödik életév betöltése elõtt nem kötele-
zõ az óvodai felvétel, egyetlen esetet kivéve: a
fenntartó a hátrányos helyzetû gyermekek eseté-
ben nem tagadhatja meg a felvételt, amennyiben
a gyermek elmúlt három éves. Ez a felvétel tör-
vényi háttere, de szerencsére itt Nagykanizsán
jelenleg van elég hely az óvodákban, így nem
kell visszautasítani a felvételt kérõket a tanköte-
les, öt éves kor betöltése elõtt sem.

– A következõ fontos kérdés, melyik óvo-
dába kérjék gyermekük felvételét a szülõk?

– Kijelölésre kerültek az intézményekhez
tartozó körzetek, a körzethatárokon belül la-
kó, illetve itt dolgozó szülõk gyermekeit az
adott intézménybe kötelezõ felvenni.

– Az iskolai beíratás területén milyen jog-
szabályi változások történtek?

– Valóban történtek a közoktatási törvényben
módosítások a beiskolázással kapcsolatban, de

ezúton is szeretném felhívni a figyelmet arra,
hogy ezek a változások 2007. január elsején lép-
nek hatályba. Az idei beiratkozásokat tehát
mindez nem érinti. A következõ évtõl annak ér-
dekében, hogy a halmozottan hátrányos helyzetû
illetve az összes felvehetõ tanköteles korú tanu-
lók aránya az egyes körzetekben az eddigieknél
jobban  kiegyenlítõdjék, változnak a kötelezõ fel-
vevõ körzetek határai. Az adott intézménybe kö-
telezõ felvenni azokat a gyermekeket, akiknek az
eltartója az iskolához tartozó körzetben rendel-
kezik állandó lakhellyel. Ha az általános iskola
a kötelezõ felvételi kötelezettsége teljesítése után
további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni
tud, köteles elõnyben részesíteni azokat, akiknek
a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
azon a településen található, ahol az iskola. E
körben a halmozottan hátrányos helyzetû tanuló
felvételét csak helyhiány miatt tagadhatja meg.
Ha ezt követõen még mindig van üres hely, de a
jelentkezõk száma ezt meghaladja – azaz nincs
lehetõség minden kérelmet teljesíteni –, az isko-
lának sorsolással kell döntenie a felvételre kerü-
lõkrõl. A sorsolásra az érintetteket is meg kell
hívni. Sorsolás nélkül is felvehetõ a halmozottan
hátrányos, vagy sajátos nevelésû igényû tanuló,
továbbá az, akinek sajátos helyzete indokolja. A
sajátos helyzetet az önkormányzat rendeletben
állapítja meg. (Sz.M.)

Beiratkozás elõtt

Két éve tart mozgásfejlesztõ tornát mozgászavaros, hiperaktív,
illetve diszgráfiás, diszlexiás gyerekeknek Gerlinger Sándor és
felesége a Zrínyi iskolában. A Magyarországon Marton-Dévényi Éva
által meghonosított eljárás, az Alapozó Terápia a tapasztalatok szerint
hatékonyan alkalmazható az említett problémák kezelésében. 

– A terápia azon öt éven felüli gyermekek esetében ajánlott, akiknél
mozgás-ügyetlenséget, írás-, illetve olvasászavarokat, továbbá hiper-
aktivitást tapasztalunk – magyarázza Gerlinger Sándorné. – A torna az
úgynevezett nagymozgásokra épül. A csecsemõkori mozgásokat leké-
pezõ gyakorlatokat végeznek a gyerekek: gondolok itt a fejemelésre, a
mászásra, azokra a mozdulatokra, amelyek esetleg a mozgásfejlõdés
során kimaradtak a gyerek életébõl. Minden anya tudja, elõfordul,
hogy a kicsi nem mászik, hanem kihagyva egy fokozatot, azonnal feláll
és járni kezd. Ilyen esetekben késõbb mozgáskoordinációs zavarok ala-
kulhatnak ki, s mi az Alapozó Terápia során a gyermekkel visszaka-
nyarodunk a mozgásfejlõdés ezen idõszakába, visszavisszük az alá a

szint alá, ahol elakadt. Ezért is hívjuk e módszert terápiás regresszió-
nak, hiszen a regresszió kifejezés visszafordulást jelent. A terápiás
regresszió ezt a visszafordulást tulajdonképpen tudatosan idézi elõ, s
vállalja, hogy miután pótolta a hiányzó szakaszt, ki is hozza a gyerme-
ket a regresszióból. A szakemberek szerint a visszafordulás során a
gyermek eljut arra a lelki pontra, ahol nemcsak a mozgás- és beszéd-
beli, hanem a mentális fejlõdésében is elakadt, illetve egyfajta kény-
szerpályára került. Innen újra „felépítjük” a gyermeket. Ez azonban
nem megy egyik napról a másikra, nagyon hosszú és lassú folyamat,
amíg érzékelhetõ javulás következik be. Egy év a minimum, de a leg-
fontosabb a rendszeresség. Hetente kétszer tartunk foglalkozásokat.  

Gerlinger Sándorné még hozzáteszi: akkor érdemes a gyermeket
ilyen terápiára küldeni, amikor az elsõ figyelmeztetõ jelek jelentkez-
nek, azaz a gyermek nyugtalan, izgága, gyakran elesik, vagy a társai-
hoz képest elmarad az olvasásban, írásban.

– Elõször minden gyermek vizsgálaton vesz részt, amellyel megállapítjuk
az adott probléma gyökerét – veszi át a szót Gerlinger Sándor. – Mozdulat-
sorokat végeztetünk a gyermekkel, amelyekbõl következtetni lehet, milyen
gondok jelentkeznek majd az iskolában. Ha például valaki nem tud meg-
birkózni az egymásutánisággal egy mozdulatsor végrehajtása során, akkor
nagy valószínûséggel írászavarral küszködik majd. Ezután látunk hozzá a
probléma kezeléséhez. A foglalkozások elsõ felében közösen tornázunk,
majd mindenki a problémájának megfelelõ gyakorlatokat végzi – mondta a
pedagógus, aki kissé keserûen jegyezte meg, hogy az iskolák eddig nem
bizonyultak partnernek a program megismertetésében és egyfajta
presztízskérdést csináltak az ügybõl. Pedig csak annyit kértek az oktatási
intézményektõl, hogy a terápiát bemutató szórólapot juttassák el a
szülõkhöz, döntsék el õk, érdemes-e a tornára járatni gyermeküket vagy
sem. Ám a szórólapok valahol mindig elakadnak… (Horváth Attila)

Tornával a tanulási zavarok ellen

A Batthyány Lajos Gimnáziumba jelentke-
zõknek (egyedül a nagykanizsai középiskolák
közül) az idén is szerveztek központi elõzetes
írásbeli felvételi vizsgát. Ezt 284 fõ 8. osztá-
lyos és 68 fõ 4. osztályos jelentkezõ írta meg.
Egy 50 pontos magyar nyelvi és egy 50 pon-
tos logikai feladatsor várt a diákokra.

A magyarnál 30-35 pont közötti volt az
átlageredmény, a matematikánál 25-30 pont
közötti. A 8. osztályosoknál a legtöbb pontot
elérõ teljesítménye összesen 92 pont volt, a
legkevesebb összesen 29 pont volt. Ugyanez
az adat a kisgimnazistáknál 97, illetve 41
pont. Ezek után, mint elõzetes információ
után, lehetett jelentkezni február 17-i határ-
idõvel az általános felvételi eljárás keretében
a Batthyányba. De a végleges pontszámhoz
még hozzájönnek a hozott pontok: maximum
80 pont a 8. osztályosoknál, illetve maximum
40 pont a 4. osztályosoknál. A legkiválóbb ta-
nulmányi, kulturális és sporteredményekért is
lehet többletpontokat szerezni. A kisgimnazis-
ták  részt vesznek egy szóbeli elbeszélgetésen
is (30 pont). A speciális ötévfolyamos nyelvi
tagozatra jelentkezõk egy nyelvi szintfelmérõt
is írnak (50 pont). 

A felvételi eljárás még nem lefutott, a jelen-
leg elfoglalt helyezés a felvételi pontlistán
még változhat. A nagyoknál az elsõ körben
180 fõt, a kicsiknél 30 fõt vesznek fel. 

Elõzetes írásbeli
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A kulcsátadás történelmi pillanataiban, a nyugállományba vonult dr.
Horváth László múzeumigazgatót és az igazgatói széket átvevõ új igaz-
gatót, Száraz Csilla régészt kérdeztük múltról, jelenrõl, és a jövõrõl.

„A HATTYÚDALOM AZ ÚJ KIÁLLÍTÁS”
– A gyûjtemények átadása nagy vonalakban megtörtént, ezzel a fele-

lõsség is az új kollégára hárult – válaszolta mosolyogva dr. Horváth
László. – A többszáz ezres gyûjteményen kívül természetesen az új állan-
dó kiállításnak is õ lesz a gazdája, s ennek lehetõségeit is Száraz Csilla
igazgatónõ fogja kihasználni. Hat éve, 2000. óta ismerjük egymást. Az
átadás egy folyamatnak tekinthetõ, hiszen a belsõ viszonyokat, a múze-
um városhoz való kapcsolatrendszerét egyik napról a másikra nem lehet
megismerni. Kapcsolatunk amúgy sem szakad meg, szinte mindennapos
vendég leszek a múzeumban. Az általam kiásott anyagot szeretném fel-
dolgozni és szakmai irányítóként tovább tevékenykedem az autópályás
ásatásoknál. A régészet vonalán óhatatlan az együttmûködés, hiszen
Csilla is tagja az 1999. óta együtt dolgozó team-nek, bár az energiáit
most elsõ nekifutásra a múzeumra kell összpontosítania. Egy új állandó
kiállítás lesz a város számára hozzáférhetõ, amihez rengeteg úgyneve-
zett interaktív programok is társulnak. Végre, hosszú évek után újra el
lehet mondani, a múzeumnak van elõadóterme és idõszaki kiállítóterme. 

– Mit tart kanizsai pályája fõ momentumainak?
– Összesen 43 évet töltöttem múzeumban, 1975-84. között mint régész,

majd Kerecsényi Edit nyugállományba vonulása után kineveztek az intéz-
mény igazgatójának. Igazgatóként 22 évig dolgoztam. A múzeum több,
mint 50 éves múltra tekint vissza és eddig összesen két igazgatója volt,
Csilla harmadikként lép a sorba. Ez a szám rendkívüli, mert országos vi-
szonylatban is sokkal nagyobb az „amortizáció”. Jelenleg a lelõhelyek
száma meghaladja a 600-at, és a múzeum régészeti gyûjteménye 180 ezer
darabot számlál, szemben az 1975-ös 7000 darab tárggyal, amikor talán
két tucatnyi lelõhelyrõl volt tudomásunk. Teljesen kutatatlan terület volt
Dél-Zala, a múzeum gyûjtõterülete. Az innovációs folyamat milyenségét
is mutatja, az új lelõhelyek információi nyomán lehetõvé vált, hogy a vá-
rosi monográfiában tényszerûen és szakmai szempontból megnyugtató
módon össze lehetett foglalni Nagykanizsa és környéke történetét az õs-
kortól kezdve a török korig. Volt olyan idõszak, amikor a múzeum öt he-
lyen mûködött, egyszerûen lehetetlen volt tartani a kapcsolatot a kollé-
gákkal. Nagy elõrelépésnek tartom, hogy most már koncentráltan, egy
épületben mûködik, valamennyi munkatársunk egy iroda és raktárbázis-
ban dolgozik a Zrínyi úton. A kiállítóhelyünk pedig  a város legfrekven-
táltabb pontján, a Fõ úton mûködik. A gyûjtemények legnagyobb része
végre megnyugtató helyre került! A nagykanizsai Thúry György Múzeum
egy országos, sõt nemzetközi jelentõségû projekt résztvevõje. A mi gyûjtõ-
területünkön történnek az utóbbi évtizedek legnagyobb régészeti vállalko-
zásai. Ezt azért nem árt figyelembe venni, hiszen 1979-ben kezdtük el és
tíz éven keresztül folytattuk a Kis-Balaton régészeti lelõhelyeinek meg-

mentését célzó programot, utána került sor Hahót környékének mikro-ré-
giós kutatására közösen az MTA Régészeti Intézetével. Igazgatóként több,
mint 100 kisebb-nagyobb kiállítást szerveztünk munkatársaimmal, s eze-
ket saját erõbõl valósítottuk meg. Akik látták, bizonyára kellemes emlé-
kekkel gondolnak vissza rájuk. A hattyúdalom, a február 9-én nyílt új, ál-
landó kiállítás, melynek ötlete szinte önmagától adódott. Fogynak az au-
tópályás ásatások, fontos, hogy legyen a városnak egy olyan kiállítása,
ami mutatja, Kanizsa egykor virágzó kereskedõváros volt, és kedvezõ
földrajzi fekvésének, valamint  úthálózatának köszönhette gazdagságát.
Nyugodt lélekkel mondhatjuk, amikor a római idõszakban egy diagonális
vonalnak köszönhetõen, a környék gazdag virágkorát érte, ugyanazt a vi-
rágkort – és már a jövõrõl beszélek –, fogja valószínû eredményezni a
megépülõ M7-es autópálya is. Így lehet összekapcsolni a kiállításból le-
vonható tapasztalatokat a jövõre nézve, mert ha megépül az autópálya, a
város nagyon meg fogja érezni a kedvezõ hatását!

– De azért lesz tennivalója az utódjának is?
– Remélem! – válaszolta befejezésül dr. Horváth László.

AZ ALAP, AZ ÚJ KIÁLLÍTÁS LESZ
Száraz Csilla 1998-ban végzett a szegedi egyetem történelem-régész

szakán. 1998. óta dolgozik múzeumban. Másfél évet töltött el a szerzõ-
déssel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeum igazgatóságán, ott
látta meg az egyik szakmai folyóiratban a zalaegerszegi Göcseji Múze-
um régész állására meghirdetett pályázatot. Beadta a pályázatát, s így
került régészként alkalmazotti státuszba.

– Az M7-es autópálya projektbe kapcsolódtam be, a megelõzõ feltá-
rásain dolgoztam, ahol Horváth igazgató úrtól sok szakmai, elméleti
és gyakorlati tapasztalatra tettem szert. Az igazgatóságon kaptam elõ-
ször önálló ásatást, önálló muzeológusi munkát. A Göcseji Múzeum
régészeként a régészeti gyûjtemény felelõse voltam. Rendeztem, revízi-
óztam és bonyolítottam az aktuális tárgy kölcsönzéseket. Kínálkozott a
lehetõség egy újabb pályázatra, amit a nagykanizsai Thúry György
Múzeum igazgatói posztjára írtak ki. Úgy éreztem, szakmailag is to-
vábbfejlõdést, kihívást jelent számomra, ha megpályázom. Több éve
dolgozom Nagykanizsa környékén, idõközben ide is költöztem. A Kecs-
kemét melletti Szentkirályon laktam, alföldi szemmel különösen szép ez
a vidék. Az elmúlt hat évben nagyon megszerettem a zalai tájat.

– Mit örökölt az elõdjétõl?
– A kulcsátadással nagyon szép gyûjteményt, gyûjteményeket adott át

Horváth igazgató úr. Ezekbõl a következõ években lehet építkezni, nem
is beszélve a február 9-én nyíló állandó kiállításról, ami olyan alapot
nyújt a következõ évekhez, ami elengedhetetlen a mai korban. A pályá-
zatomban is szerepelt az állandó kiállítás marketing részének a kihasz-
nálása, a nyitott múzeum koncepciójának a megvalósítása és egy láto-
gatóbarát, közönségbarát múzeum kialakítása, aminek az alapja az új
állandó kiállítás lesz. Az utolsó teremben arra is nyílik lehetõség, hogy
a múzeumi csapattal elõadásokat és vetítéseket tartsunk iskolásoknak,
felnõtteknek, a város érdeklõdõ közönségének, de szeretnénk elõadókat
hívni társmúzeumokból és társintézményekbõl is. Ezen kívül fejleszteni
szeretnénk az internetes megjelenésünket, hogy így is interaktívabbak
legyünk. Mindenképp szeretnénk a város életében aktívabban részt ven-
ni, bekapcsolódni a város fesztiváljaiba valamilyen formában. Jó kap-
csolatot kialakítani a társintézményekkel, bekapcsolódni a programja-
ikba, és természetesen õk is számíthatnak ránk. 

– Milyen célok szerepelnek távlati terveiben?
– Az autópályás ásatások adják a feladatot, a nagy mennyiségû, és

érdekes leletanyagot. Szakmai téren, régészként kihívást jelent számom-
ra a leletanyagok tárgyainak publikálása,  értékelése, elemzése, újabb
történelmi következtetések levonása. A múzeum ügyei mellett, távlati
terveim között szerepel az egyetemi doktori fokozat megszerzése.

-bakonyi-

Elõttem az utódom
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Fizetett politikai hirdetés

Litter Nándor sajtótájékoztatón ismertette a nyu-
gat-dunántúli régió kistérségeire jutó támogatások
összegzését. A Regionális Operatív Programból és a
Területfejlesztési Phare programból a 3 megyét, azaz
16 kistérséget tömörítõ régió összesen majdnem
nyolc és fél milliárd forintnyi támogatást szerzett meg
pályázati úton. A nagykanizsai körzet toronymagasan
a többi felett végzett a megszerzett 1.557 millió fo-
rinttal. Ezzel Nagykanizsa a nyugat-dunántúli régió
által  2004-2005. évben elnyert  támogatás majdnem
egyötödét magáénak tudhatja. A polgármester hang-
súlyozta, hogy nem csak a hivatalban, nem csak a pá-
lyázati irodában, hanem valamennyi kistérségi intéz-

ményben nagyon komoly munka folyik és folyt az el-
múlt két év folyamán. A források egy része humán
erõforrás programokat tartalmaz. A legnagyobb téte-
lek olyan fejlesztésekre irányulnak, melyek kézzel-
fogható  változásokat hoznak  térségünk életében,
például  a Thury-laktanya 800 milliós rekonstrukciós
támogatása illetve az Ipari Parkhoz kötõdõ, 400 milli-
ós értékû útépítési projekt. A Társulások  Tanácsa az
elmúlt év végén eldöntötte, mely programokat készíti
elõ 2006. év végéig. A pályázati iroda már a NFT
2007-2012-es  ütemére is koncentrál.

Élen a régióban



11Anno...
Bakónaki mártírok 1919. 

1919. május 18-án a nagykani-
zsai direktórium Nagybakónak
község részére 85 kg sót utalt
ki, a község lakosságának el-
osztandó. Zoltán János, a
nagybakónaki direktórium el-
nöke a sóból elsõsorban a
szakszervezeti  tagoknak és a
párttagoknak juttatott, amely a
község felzúdulását váltotta ki
és követelték Zoltán János le-
mondatását. Zoltán jelezte a
nagykanizsai direktóriumnak
mindezt, valamint azt is, hogy
a lakosságnál fegyver van és
segítséget kér. Dr. Szabados
Árpád a Mura-front helyettes
parancsnoka 1919. május 23-
án negyven vörös katonát kül-
dött ki Nagybakónakra Kardos
Dezsõ vezetésével azzal a cél-
lal, hogy a községet megfé-

lemlítsék, a fegyvereket beszolgáltassák. A Kardos-féle csoport Nagyba-
kónak községbeli tevékenysége során fegyveres ellenállásba ütközött. A
történteket Kardos jelentette dr. Szabadosnak, valamint azt is, hogy az
éjszaka folyamán féltek a községben maradni, ezért visszatértek Nagy-
kanizsára. Dr. Szabados Vántus Károly budapesti népbiztostól segítséget
kért  a „nagybakónaki események elfojtására”. 1919. május 24-én  reg-
gel Sopronból  egy kb. 160 fõbõl álló különítmény indult el Entzbruder
Dezsõ vezetésével. Ehhez a csapathoz Szombathelyen további 100 fõ
csatlakozott.

A terrorista egység még aznap este Nagykanizsára ért, ahonnan  dr.
Szabados Árpád Nagybakónakra irányította õket. Nagybakónakon a
fogadásra felkészültek. Kollarits József Németh Jánossal véres kardot
vitt végig lóháton Nagybakónak, Csapi és Kisrécse községeken. A kör-
nyékbeli falvakból fegyveres segítséget kértek, így Csapi községbõl is
érkeztek fegyveres gazdák a bakónakiak segítségére. A terrorcsapat
gyalog, éjjel egy óra tájban érkezett meg Bakónakra. A terroristák fel-
költötték Müller Károly plébánost, Matykó és Ganzler politikai megbí-
zottak házkutatást tartottak nála, majd enni és innivalót követeltek tõle.

Entzbruder, a soproniak parancsnoka egy lista alapján összeszedte az
embereket, akiket a nagybakónaki iskolába zártak. A délelõtt folyamán
a nagybakónaki József hegyen fegyveres összeütközésre került sor. Az
ütközetben nagybakónaki, csapi és kisrécsei gazdák 40-50 fõs csoportja
vett részt a túlerõben lévõ terroristák ellen. Az ütközetben meglõtték
Bozsok Jánost, aki két napig bújt a hegyen tüdõlövéssel. Horváth József
(Rostás) találta meg õt és koporsóba bújtatva vitte be a kanizsai kórház-
ba. Bozsok János 1937-ben, az emlékmû avatásakor félelme miatt nem
is volt jelen a kanizsai temetõben.

Behozták reggel Horváth János és Horváth József csapi lakosokat
is, akiknek az volt a  bûnük, hogy egyikõjük  lelõtt egy vörös katonát,
Takács Sándor tisztet a József hegyen a lováról. A délelõtt folyamán
Polai János, a nagykanizsai direktórium vádbiztosa összehívatta a
bakónaki tanácstagokat és velük, valamint a Kanizsáról  kiküldött di-
rektóriumi tagokkal megalakította az iskola épületében a forradalmi
törvényszéket. Kinevezte  a törvényszék tagjait, elnök Kardos, tagjai
Rauch és Molnár Gábor bakónaki direktóriumi tagok, mint ülnökök,
jegyzõ Holmik  Gyula. 

A vésztörvényszék a fogva tartott embereket nem hallgatta meg, úgy
hozta meg határozatát, amely így szólt:  Nagykanizsa Munkás, Katona
és Földmûves Tanácsa 1919. május 25-én tartott forradalmi törvény-
széki ülésén Kollarics Józsefet, Horváth Józsefet és Horváth Jánost
egyhangúlag golyó általi halálra ítélte, mivel ellenforradalmi lázba

hozták  Alsózalamegye lakosságát. Nagybakónakon, 1919. május 25.
Kardos elnök, Rauch, Molnár, ülnökök, Holmik jegyzõ, valamint Polai
vádbiztos, majd ezután következett a bakónaki tanácstagok aláírása. A
bakónaki tanácstagok a vésztörvényszék ülésén nem voltak jelen, a ha-
tározat aláírására hívták be õket. Közölték velük, hogy ezt azért kell
aláírni, hogy a  társuk haláláért bosszúra szomjas katonákat megnyug-
tassák. Az ítélet végrehajtását Polai János délután  négy órára tûzte ki.
Erre dobszóval  kívánta összehívni a község lakosságát. Tekintettel ar-
ra, hogy Schneider Gusztáv katonai parancsnok ezt megtagadta, abban
állapodtak meg, hogy a foglyokat beszállítják Nagykanizsára.

1919. május 25-én délután négy órakor a terrorcsapat megkezdte a
visszavonulást Nagykanizsára, 25 embert vittek magukkal. Útközben a
csapatot támadás érte, a lövöldözésben többen is megsérültek. Este
nyolc órakor érkeztek vissza Nagykanizsára a Bakónakon rekvirált ko-
csikon. A  nagykanizsai Városháza elõtt  megállt a menet. Polai utasí-
tására a foglyokat a fogházba kísérték. Mandula Sándor elõadása sze-
rint a bakónaki ellenforradalmárokat úgy összeverték, hogy beszélni
sem tudtak. Polai kiadta a parancsot, hogy a három embert a fogház
hátsó udvarán lõjék agyon. A parancsát teljesítették. Amikor látta,
hogy a szerencsétlenek a lövésektõl összeesnek, elment.

Dr. Schwarz  Károly orvos emlékezete szerint a törvényszéki fogház
udvarán történt háromszoros  gyilkosság után behívatták õt a fogházba
azzal, hogy az egyik kivégzett közben fölelevenedett. Valóban, amikor
a  fogház egyik sarkában kuporgó emberhez ment,  az ráköszönt: „Jó
estét ezredorvos Úr! A szerencsétlen ember, Horváth József ugyanis a
harctéren együtt szolgált dr. Schwarzcal, és megismerte. Elmondta
neki,  hogy a szemeit nem engedte bekötni kivégzéskor. Két lövést, az-
tán egy erõs ütést érzett, s többé nem tudja, mi történt. Arra eszmélt,
hogy esik, ám a sötétben nem tudta hol van. Amikor körbetapogató-
zott, két kivégzett  társának holttestét találta maga mellett. Csak akkor
mert segítségért kiáltani, mikor a hullákért jöttek. Schwarz bekötözte
sérüléseit, beszállította a közkórházba, ahol másnap reggel meghalt. 

A Zala címû napilap a Polai János és társai elleni büntetõügyben
tudósítást közölt, mely szerint Polai Jánost halálra ítélték és 1919. no-
vember 1-én kivégezték, társait pedig súlyos börtönbüntetéssekkel súj-
tották. A bakónaki  mártírokat  az  elsõ világháborús hõsi temetõ  mel-
lé temették el. A Zalai Közlöny  szerkesztõsége elhatározta, hogy tár-
sadalmi akciót indít a bakónaki vértanúk sírjának síremlékkel való
megörökítése érdekében. A Zalai Közlöny 1937. november 3-án  szá-
molt be az emlékû avatásáról: „Vasárnap  délután  gyönyörû idõben,
hatalmas közönség elõtt avatták fel a bakónaki három vértanú emlék-
mûvét a nagykanizsai római katolikus sírkertben. Nemzeti színû és
gyászlobogók már  messzirõl jelezték az útirányt a hõsök temetõje mel-
lett,  ahol a nemzeti gondolat új oltárát avatták  Kollarics József, Hor-
váth József és  Horváth János fölé épített mauzóleum alakjában. ...
Schless  Gyula  szép kidolgozásban, lendülettel adta elõ Barbarits La-
josnak erre az alkalomra írt költeményét a bakónaki vértanúkról.
Kerezsy Géza polgári iskolai tanár beszédében utalt  arra, hogy ez az
emlékmû legyen annak szimbóluma, hogy mindig lesz erõnk a feltáma-
dásra. Dr. Krátky István polgármester beszédében kiemelte, hogy a
legszomorúbb mártíriumot szenvedték a megöltek, mert testvéri kezek
oltották ki életüket...”.

A Zala 1945. július 8-án, vasárnap „felhívta a városi  képviselõ tes-
tület figyelmét, hogy a  temetõben még mindig  büszkén áll  a Bakónaki
vértanúk emlékmûve. Az irredenta eszmét hirdetõ emlékmû az Eötvös
téren és a város kellõs közepén a revízió gondolatát jelképezõ Turul-
madár… Radikálisan  kell ezt a kérdést megoldani. A múlt emlékeit
teljesen el  kell pusztítani, hogy helyet adhassunk az új eszmék kibon-
takozásának”. A Bakónaki vértanúk emlékmûvet 1952-ben lerombol-
ták, a három mártír emléke lassan a feledés homályába merült.

Valamennyiünk feladata az, hogy sírjukat helyreállítsuk, az emlék-
mûvet felépítsük, a végtisztesség és az emberi tisztesség szellemében. 

Dr. Károlyi Attila  

Az egyetlen fellelhetõ fotó az egy-
kori emlékmûrõl. Ezúton kérjük,
akinek birtokában bármilyen más
adat, fotó, dokumentum van a
bakónaki mártírokról,  juttassa el a
szerzõnek.
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Képviselõi fogadóóra

Budai István önkormányzati képviselõ a 7. számú választókerület pol-
gárait várja 2006. február 24-én pénteken 17 és 19 óra között a Kazanlak
körút 7. számú épület A lépcsõházában lévõ irodahelyiségben.

Halász Gyula önkormányzati képviselõ a 9.sz választókörzet lakói-
nak ( Péterfai u., Városkapu krt., Zemplén u. páros oldal, Munkás u.
páros oldal a 14 számtól, Kazanlak krt 14. ) február 18-án (szombat)
10 órától 12 óráig fogadóórát tart a Városkapu krt-i buszvégállomásnál
(volt hírlapbolt). 

Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselõje
minden páratlan hónap utolsó péntekén 17.30 órától 19 óráig fogadó-
órát tart a kiskanizsai kirendeltség épületében, minden páros hónap
utolsó péntekén ugyanebben az idõpontban fogadóórát tart a bajcsai
kirendeltség épületében.

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Zala Me-
gyei Közgyûlés 2006. január 27-ei ülésén a 2/2006. (I.27.) számú
határozatával az alábbi személyeket választotta meg a Zala me-
gyei 2. számú Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási
Bizottság tagjainak, illetve póttagjainak:

Elnök: Gulyás Ferenc gyógyszerész Nagykanizsa, Irtás u. 4. El-
nök-helyettes: Dr. Ördög Ferenc egyetemi docens Nagykanizsa,
Csengery u. 31. Tag: Dr. Hári Tibor ügyvéd Nagykanizsa, Kisfa-
ludy S. u. 6. Póttagok: Dr. Lukácsa Erzsébet nyugalmazott aljegyzõ
Nagykanizsa, Batthyány L. u. 14/1. I. em. 3., Dr. Nemes Pál ügy-
véd Nagykanizsa, Postakert u. 29. II. em. 7.

A bizottság székhelye: Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Er-
zsébet tér 7. 

Dr. Kelemen Marcell, jegyzõ, az Egyéni Választókerületi 
Választási Iroda Vezetõje

A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § - aiban foglaltak végrehaj-
tására a város lakosságának a közérdeket érintõ, nem személyes jel-
legû kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés)
szervezett módon kerülnek elbírálásra. 

Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri
hivatallal, a szûkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény
vagy más szervezet mûködésével kapcsolatban

a 06-80/200-848-as üzenetrögzítõre kapcsolt zöld számon
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének/Alpolgármes-

terének/Jegyzõjének címezve a Polgármesteri Hivatal 
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén 

bokan_peter@nagykanizsa.hu, vargaeva@nagykanizsa.hu,
bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu,fehervolgyiszabolcs@nagykanizsa
.hu, termecz_marianna@nagykanizsa.hu e-mail címen.

További információt a www.nagykanizsa.hu honlapon. 

Tájékoztató közérdekû panasz bejelentésérõl

Nagykanizsa Város Környezetvédelméért Alapítvány a 2005. év-
ben jelentõs lakossági, vállalkozási és önkormányzati támogatás se-
gítségével valósította meg célkitûzéseit. A pályázat elõkészítésével
(a pályázati önrész vállalása mellett) segíti a horvát-magyar szak-
mai együttmûködést, támogatta az Együtt Kiskanizsáért Egyesület
helytörténeti konferenciáját, elkészíttette Csokonai Vitéz Mihály
mellszobrát, koordinálta és támogatta a Gleisdorf város által ado-
mányozott ivókút megépítését a Rozgonyi utcában, két pad vásárlá-
sával vett részt a „100 padot Nagykanizsáért” akcióban.

Köszönjük a támogatást, és kérjük, hogy a 2005. évi adója 1 %-át
ajánlja fel a 19275172-1-20 adószámra, melyet további közcélra
fordítunk, elõsegítve Nagykanizsa települési környezete fejlesztését 

Nagykanizsa Város Környezetvédelméért Alapítvány Kuratóriuma

NAGYKANIZSA KÖRNYEZETVÉDELMÉÉRT

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a többszörösen módosított 55/2000. (XII.13.)
számú rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati bér-
lakás bérleti jogának szociális alapon történõ elnyerésére:

GYERMEKES CSALÁDOK RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/C/3. 44 m2, 1 + fél szoba, össz-

komfortos, bérleti díj: 9.220 Ft/hó 
2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/B/1., 44 m2, 1 + fél szoba,

összkomfortos, bérleti díj: 9.220 Ft/hó 
3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/3., 48 m2, 2 szoba, félkomfortos,

bérleti díj: 3.010 Ft/hó 
EGY GYERMEKES V. GYERMEKTELEN CSALÁDOK RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 75/1/1/8., 41 m2, 1 szoba, komfort nél-

küli, bérleti díj: 2.150 Ft/hó
2. Nagykanizsa, Platán sor 4. 8/52., 45 m2, 1 szoba, komfortos, bér-

leti díj: 7.730 Ft/hó
GYERMEKTELEN CSALÁD RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/B. 2/7., 34 m2, 1 szoba, összkom-

fortos bérleti díj: 9.710 Ft/hó
EGYEDÜLÁLLÓKNAK:
1. Nagykanizsa, Rákóczi u. 46., 36 m2, 1 szoba, félkomfortos, bérleti

díj: 2.911 Ft/hó
2. Nagykanizsa, Csengery u. 89., 28 m2, 1 szoba, félkomfortos, bér-

leti díj: 1.756 Ft/hó
CSERE – JELENLEG IS A DÓZSA GY. U. 73-75-BEN ÉLÕ BÉRLÕK RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 73/2/fsz/6., 71 m2, szoba, komfortos

bérleti díj: 8.633 Ft/hó
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 73/2/fsz/7., 40 m2, 1 szoba, komfortos,

bérleti díj: 4.858 Ft/hó
CSERE – JELENLEG IS ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSBAN ÉLÕKNEK:
Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. 6/38., 55 m2, 2 szoba, összkom-

fortos, bérleti díj: 12.742 Ft/hó
GARZONHÁZBAN LÉVÕ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 2., 38 m2, 1 szoba, össz-

komfortos szálláshasználati díj: 10.354 Ft/hó 
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I/7., 40 m2, 1 szoba, összkom-

fortos szálláshasználati díj: 11.445 Ft/hó
A pályázatok benyújtásának helye és határideje: Szociális Osztály –

2006. február 17. (péntek)
A pályázati feltételekrõl részletesen a Szociális Osztály (Nk, Eötvös

tér 16.) földszinti ügyfélfogadójában adunk felvilágosítást. Telefonon
az 500-860-as számon állunk az ügyfelek rendelkezésére. Pályázati
formanyomtatvány ugyanitt kérhetõ.

Önkormányzati bérlakás szociális alapon

A Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ szeretettel meghív
minden érdeklõdõt a 2006. február 22-én 14 órától tartandó elõ-
adására a „Szenvedélybetegek közösségi ellátása” címû pályázatá-
hoz kapcsolódóan. AZ ELÕADÁS CÍME: SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK KE-
ZELÉSÉNEK MÓDJAI, LEHETÕSÉGEI

Az elõadást tartja: Dr. Nagy Rozália, pszichiáter, Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Kórházának pszichiáter fõorvosa

AZ ELÕADÁS HELYSZÍNE: 
Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ tárgyalóterme, 

Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 51. 
Minden szenvedélybetegséggel küzdõ, illetve a betegséggel kap-

csolatban érdeklõdõ embert (szakembert, hozzátartozót)  várunk! 

Meghívó
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HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI KÖZPONT HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI KÖZPONT 
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.:  311– 468,

e-mail: nk.hsmk@chello.hu
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig

Február 25. 19 óra
ROCK KLUB

AZ INNOCENTS EGYÜTTES KONCERTJE
A rendezvénysorozatot a Nemzeti Kulturális Örökség Mi-

nisztériuma – a PANKKK program keretén belül – támogatja.
Belépõdíj: nincs

Február 27. 19 óra
SZTÁROK A PÓDIUMON

A budapesti „Aranytíz Teátrum” elõadásában SZÉCSI PÁL
– zenés játék Szécsi Pál szerelmeirõl. Szereplõk: Gergely Ró-

bert, Radó Denise, Maronka Csilla, Borbáth Ottília, Józsa Imre
Belépõdíj: 1600 és 1300 Ft Február 221. kkedd

Február 223. ccsütörtök

Február 224. ppéntek

Február 220. hhétfõ

06:30 Tv mozi: Paparazzi - francia
vígjáték 08:15 Adjuk magunkat
08:20 Sajt - válogatás 17:00 Sze-
meszter - fõiskolások és egyete-
misták magazinja 18:00 Krónika
18:14 Mese: Aranyos tarajos kiska-
kas 18:17 Jelkép - adventista 18:27
Hírösszefoglaló 19:00 Krónika
19:14 Kanizsa DKK - BEAC NB I-
es nõi kosárlabda mérkõzés közve-
títése felvételrõl. A szünetben: Ad-
juk magunkat 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 Gyilkos törvény - amerikai
thriller 23:00 Akarj élni! A környe-
zet és a természet világa 23:30 Kü-
lönjárat - rockshow

06:30 Krónika 06:52 Kérdés nélkül:
Keszei Tivadar - portréfilm 07:19
Jelkép - adventista 07:30 Krónika
07:42 Dombország 08:08 Adjuk ma-
gunkat 08:19 Krónika 17:00 MES-
TER - emberek sorozat a hiányszak-
mákról 18:00 Krónika 18:13 Mese:
Aranyszõrû bárány 18.18 Jelkép -
katolikus 18:28 Hírösszefoglaló
19:00 Krónika 19:13 Házban ház
körül - A hóvirág, Kékfrankos Zalá-
ban, tavaszi növény metszés 19:41
Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:01 Kérdés nélkül: Keszei Tivadar
- portréfilm 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Octopus 2. - Pánik New Yorkban -
amerikai kalandfilm 23:00 Bence-
show 23:30 Csillagszem 

06:30 Krónika 06:52 Házban ház
körül - A hóvirág, Kékfrankos Za-
lában, tavaszi növény metszés
07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Kró-
nika 07:42 Kérdés nélkül: Keszei
Tivadar - portréfilm 08:10 Adjuk
magunkat 08:20 Krónika 17:00
Egészségmagazin 18:00 Krónika
18:14 Mese: A rút kiskacsa 18.17

Jelkép - evangélikus 18:27 Hírösz-
szefoglaló 19:00 Krónika 19:14 Jö-
võ 7 - Zalakaros 2006. 19:27 Rend-
ben - Bolti lopások, idõsek és csa-
lók, tûzgyújtás 19:40 Adjuk ma-
gunkat 19:50 Krónika 20:01 Ház-
ban ház körül 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 Elsõszámú közellenség ame-
rikai filmdráma 23:00 Grand Prix -
autó- és motorsport krónika

06:30 Krónika 06:53 Jövõ 7 -
Zalakaros 2006. 07:06 Rendben
07:19 Jelkép - evangélikus 07:30
Krónika  07:42 Házban ház körül
08:08 Adjuk magunkat 08:19 Króni-
ka 17:00 Biztonsági Zóna 18:00
Krónika 18:14 Mese 18:18 Jelkép -
református 18:28 Hírösszefoglaló
19:00 Krónika 19:14 K'arc - A Vi-
rág Benedek kórus, Melega István
kiállítása, Szõke Veronika 19:4 Ad-
juk magunkat 19:50 Krónika 20:01
Jövõ 7 - Zalakaros 2006. 20:14
Rendben 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Provokátor - amerikai akciófilm
23:00 MESTER - emberek 23:30
Dokumetumfilm 

06:30 Krónika 06:53 K'arc - A Vi-
rág Benedek kórus, Melega István
kiállítása, Szõke Veronika 07:19
Jelkép - református 07:30 Krónika
07:42 Jövõ 7 - Zalakaros 2006.
07:55 Rendben 08:08 Adjuk ma-
gunkat 08:19 Krónika 17:00 Stílus
17:30 Nyugati régió 18:00 Krónika
18:14 Mese 18:18 Jelkép - katoli-
kus 18:28 Hírösszefoglaló 19:00
Krónika 19:14 Dombország 19:40
Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:01 K'arc - A Virág Benedek kó-
rus, Melega István kiállítása, Szõke
Veronika 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Kékharisnya - amerikai vígjáték
23:00 Maksavízió 23:30 Különjárat
- rockshow 

MÛMÛ SS OROR AA
Február 20 – Február 24

Fizetett politikai hirdetés

A MIÉP-Jobbik társelnöke, CSURKA ISTVÁN
2006. február 22-én, szerdán 18 órakor

a Honvéd Casino tükörtermében LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart, 

ahol bemutatkozik ZAKÓ LÁSZLÓ, 
a párt nagykanizsai országgyûlési képviselõjelöltje.

Minden érdeklõdõt ajánlószelvényükkel együtt sok szeretettel
vár a MIÉP Nagykanizsai Szervezete

Fizetett politikai hirdetés

Cseresnyés Péter, 
a FIDESZ és a KDNP

országgyûlési képviselõjelöltje 
tisztelettel várja az érdeklõdõket 

az alábbi rendezvényekre:

2006. február 22-én (szerda) 17.30 órakor
MATOLCSY GYÖRGY volt gazdasági minisztert látja

vendégül a Halis István Városi Könyvtárban,

2006. február 23-án (csütörtök) 18 órakor
BAYER ZSOLT író, publicista lesz a vendége 

a Honvéd Kaszinóban.

A NYÁRON TÁBOROZHATNAK A GYEREKEK A CSÓ-TÓNÁL
Három napirendi pontot tárgyalt február 14-i ülésén a Közbeszer-

zési Bizottság. Papp Péter, a bizottság elnöke elmondta: értékelték
az Ipari Park „A” jelû gyûjtõút építésére beérkezett kivitelezõi aján-
latokat és döntöttek a kivitelezõrõl. A gyõztes neve a kihirdetést kö-
vetõen hozható nyilvánosságra. 

A korábbi közgyûlés döntött arról, hogy a horvát-magyar kapcso-
latok erõsítése és az ifjúság nevelése céljából, Csáktornyával közö-
sen egy természetvédelmi tábort alakít ki. Az erre nyert pénzbõl fel-
újítják a Csónakázó-tó melletti Zöldtábort. A felújításra két részbõl
álló pályázatot írtak ki. Egyiket az épületek felújítására, másikat a ré-
gi közösségi épület helyén felépülõ új épület bebútorozására, felsze-
relésére. Mindezt rövid határidõvel szeretnék lebonyolítani annak ér-
dekében, hogy a nyáron már fogadni tudja a gyerekeket a tábor. Vé-
gezetül két projektet tartalmazó bankhitelszerzõdésre fogalmazott
meg ajánlattételi felhívást a bizottság. A hitelbõl a Panel plusz prog-
ram önkormányzatot terhelõ részét, illetve a Kanizsa Fejlesztési
Tervben szereplõ programokat valósítja meg az önkormányzat. 
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INGATLAN
Nk-án a belvárosban közel 700

négyzetméter telek, rajta bontható
családi házzal eladó! Társasház épí-
tésére is alkalmas, 40 %-a beépíthe-
tõ! Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072
(5759K)

Eszteregnyén 193 m2-es családi
ház, extrán felszerelt, galériás (ipari
árammal) sürgõsen eladó. Érd.:
30/2683-262 (5791K)

Nk-án Attila utcában 1,5 szobás,
42 m2-es, földszinti lakás eladó.
Érd.: 70/264-6969 (5793K)

Nagykanizsán a Csengery út 33.
alatt garázs bérleti joga eladó.
Irányár: 200.000 Ft. Érd.: 30/574-
8600 (5800K)

Bacónaki hegyen 900 négyszög-
öl területen pince, szõlõ, gyümöl-
csös eladó. Tel.: 30/916-1600
(5801K)

Kendlimajorban birtok házzal
eladó! Érd.: 20/519-5305, 30/641-
4780 (5802K)

Csengery úton kétszobás, egyedi
fûtéses, bútorozott lakás hosszú
távra kiadó. Ár: 35.000 Ft + rezsi.
Egy havi kaució szükséges! Érd.:
30-227-3294 (5782K)

Nk-án 1+2 félszobás bútorozott,
központi fûtéses lakás hosszú távra,
albérletbe kiadó. Kaució szüksé-
ges! Érd.: 93-319-863 18 óra után
(5794K)

Nk-án belvárosi társasházban 3
szobás lakás, egyedi fûtéses, kiadó.
Kaució szükséges! Érd.: 20/499-
7213 (5795K)

Nk-án a Városkapu krt-on két-
szobás, II. emeleti, bútorozott lakás
kiadó. Ár: 30.000 Ft + rezsi. Egy
havi kaució szükséges! Érd.:
20/4360-195 (5796K)

Teleki úton kétszobás, egyedi
fûtéses lakás kiadó. Irányár: 25.000
Ft + rezsi. Egy havi kaució szüksé-
ges! Érd.: 30/640-6749 az esti
órákban. (5797K)

Golf 1,6 TD kitûnõ motorral, jó
kasznival, valamint SKIF lakó-
utánfutó (két felnõtt, két gyermek)
teljes felszereléssel eladó. Érd.:
30/358-2614 (5798K)

Telstar MP3-lejátszó, mely
egyben 128 MB-os USB drive +
digitális diktafon + FM rádió funk-
ciókkal is rendelkezik, sztereo
fejhallgatóval eladó 7000 Ft-ért.
Érd.: 30/9932-534 (5792K)

Könyveket, régi újságokat, fotót,
képeslapot, képet, egyéb régi tár-
gyat vásárolok. Érd.: 20-555-3014
(5786K)

Komód, tálaló, 6 személyes ét-
kezõ cseresznyefából eladó. Érd.:

20-555-3014 (5787K)
170 literes prés újszerû állapot-

ban eladó. Érd.: 30-448-6072
(5788K)

Eladó fehér, olasz, hatszemé-
lyes étkezõasztal székekkel, feke-
te TV-hifi szekrény, vadkörte
polcos számítógépasztal újszerû
állapotban. Érd.: 30/901-9013
K(5799K)

KFO4, 5LE BRIDGES moto-
ros kapálógép járókerékkel, eké-
vel, fûnyíró adapterrel új állapot-
ban eladó. Tel.: 30/916-1600
(5803K)

Idõs ember gondozását, eltar-
tását vállalnám lakásért, házért
cserébe, ottlakás nélkül. Érd.:
30/227-3294 (5790K)

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

Vállaljuk: új síremlékek készí-
tését, betûvésést, régi sírok tisztítá-
sát, felújítását számlára is. Érd.:
Horváth Zoltán, vállalkozó. Nagy-
kanizsa, Ady Endre u. 65. Tel.: 06-
93-333-449, 06-70-511-7863
(5641K)

Számítástechnikai szaktanács-
adás, hardver-szoftver karbantartás
azonnali kiszálással. Érd.: 30/650-
0494 (5761K)

Meghibásodott, bizonytalanul
mûködõ távirányítóját (TV, videó,
hifi, stb.) megjavítom. Érd.: 20-
510-2723 (5789K)

APRÓHIRDETÉS

Hirdetés

AKCIÓ! EGYES PREMIER DVD-K AKCIÓ! EGYES PREMIER DVD-K 
NAPI KÖLCSÖNZÉSE 300 FT!NAPI KÖLCSÖNZÉSE 300 FT!

(Rendõrség uutcája)
Tel.: 330/653-77964

Nyitva:
minden nnap 99-221-iig

Ajánlatunk:
02.16-ára: Ördögûzõ (Dominium), Duma, Vad
banda, Pat Garett, Másnap reggel, Lagzi ran-
di, Kegyetlen jel, Négy tesó
02.23-ára: Rettegés háza, Cápasrác és láva-
lány, Veszélyeztetett faj, Szívem csücske I.,
Susie és tekergõ

A MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT, röviden MUNKÁSPÁRT ké-
ri a tisztelt választópolgárokat, hogy az országgyûlési képviselõ választá-
son mindenki éljen választási lehetõségével, a lehetõ legtöbben vegye-
nek részt a szavazásban, hisz ezt csak négy évente gyakorolhatjuk! 

A Munkáspárt országos szinten önállóan indul a választáson.
176 egyéni választó helyen indít jelölteket, így a Zala megyei

2.sz. választókerületben is. 

JELÖLTÜNK 
DR. VASS JÓZSEF ELVTÁRS

Kérjük az érdeklõdõket, szimpatizánsainkat, a velünk együtt érzõ-
ket, hogy ajánlószelvényüket a Munkáspárt részére adásával, majd
szavazataikkal támogassák a párt országgyûlésbe való bejutását,
hogy országos szinten képviselhessük a munkást, a dolgozó embert,
a szegények, a nyugdíjasok, a mezõgazdasági dolgozók, az elesettek
érdekeit. Kérjük keresse a Munkáspárt programját, ismerjék, hirdes-
sék! A mi érdekünket Magyarországon csak a Munkáspárt képviseli! 

A Munkáspárt programja: 
1. Munkát mindenkinek! 2. Új munkatörvénykönyvet a munkás,

a dolgozó védelmére! 3. 100 ezer forintos minimálbér 2006-tól! 4.
A fiataloknak elsõ munkahelyet, elsõ lakást! 5. Ingyenes oktatást!
6. Nagy adót a gazdagoknak, kis adót a szegényeknek! 7. Csökken-
teni a nyugdíjkorhatárt 55 évre a nõknél, 60 évre a férfiaknál! 8.
Emberhez méltó lakást mindenkinek! 9. Ingyenes állami egészség-
ügyi ellátást, olcsó gyógyszereket! 10. A parasztnak megélhetést
nyújtó mezõgazdaságot! 11. Miénk legyen az ország, ne a külföldi-
eké! 12. Kevesebb parlamenti képviselõt, kevesebb pénzért! Hábo-
rút a korrupció ellen! 

Ajánlószelvényeiket eljuttathatják a Munkáspárt aktivistáin
keresztül vagy postán Nagykanizsa Pf.: 71-es címre küldve.

Köszönjük: Munkáspárt

Fizetett politikai hirdetés

A NAGYKANIZSAI CUKORBETEGEK EGYESÜLETE február 24-én,
pénteken 15.30-kor a kórház tanácstermében tartja klub-
foglalkozását, melyen Dr. Sebestyén Miklós fõorvos „Mikor kell
áttérni inzulinra” témában tart elõadást.
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Sportajánló
Február 18. (szombat) 15. 00 óra, Február 19. (vasárnap) 9 óra

„Móricz – Metál Légtechnika” Amatõr Asztalitenisz Verseny
Helyszín: Móricz Zsigmond MH. Kategóriák: felnõtt és ifjúsági

Nevezési díj: egyéni 300 Ft/fõ, Páros: 200 Ft/fõ
Nevezni lehet szombaton 14 órától a helyszínen!

Február 19. Olajipari Természetbarát Egyesület túrája 
Indulás: 11.50-kor az autóbusz állomástól, érkezés 17.30-kor 

gyalog. Útvonal: Badocsány – Csapi új hegy – Nagyrécse –
Nagykanizsa

Az Európai Sport Hagyományõrzõ Egyesület
sok sikeres rendezvényt bonyolított le az  elmúlt
évben. A tavalyi programokról és a 2006-os ter-
vekrõl Kis János elnököt kérdeztük. 

– Az egyesület programjaiból kiemelném a
Közép-Európai Sportakadémia megszervezé-
sét. Erdélyben elõkészítettünk két sporttörténeti
konferenciát, egy megemlékezés-sorozatot és
három olimpiai bajnok szülõházát kerestük fel:
Szabó Katalin zágoni, Lõrinc Márton korondi
és Keresztes Lajos parajdi szûlõházánál emlé-
keztünk meg a két elhunyt birkózóról. Novem-
ber 12-én a keszthelyi egyetemen volt egy álta-

lunk szervezett nemzetközi sporttör-
téneti konferencia, amelyen a ma-
gyar elõadók mellett szlovén és er-
délyi szakemberek, egyetemi taná-
rok is megszólaltak. Délután egyko-
ri élsportolók léptek a színpadra,
hogy megmutassák, a sport mellett a
szórakoztatáshoz is értenek. 
– Merre jártak még?
– Tanulmányúton voltunk Lau-
sanne-ban és felkerestük Coubertin
bárónak, az újkori Olimpia elindí-
tójának sírját is, amely csak testé-

nek maradványait õrzi, a szívét Olympiában,
az ókori versenyek színhelyén temették el. A
Nemzeti Sportszövetséggel közösen megren-
deztük a harmadik Sporttörténeti vetélkedõn-
ket, ahol én magam második lettem.

– Mi mûködteti ezt az egyesületet, mi ad
erõt ennyi rendezvény megszervezéséhez?

– Az önkormányzati  mûködési célú támogatá-
sai bizonyosan nem, hiszen egyetlen fillér támo-
gatást sem kapunk. AZ NCA keretében legutóbb
volt nyertes pályázatunk, s ez ad némi támpontot. 

–  Milyen terveik vannak az idei évre?
– A január a pályázatok elkészítésével telt,

februárban vetélkedõk lesznek. Szeretném
folytatni a diákok sporttörténeti oktatását, hi-
szen a felmenõ rendszerû versenyekben jól
szerepelnek a diákjaink, ebben a zalai fiatalok
a legjobbak. Márciusban Svédországban lesz
a  Wasa sífutás. Vásárhelyi Tamás elnökségi
tagunk újra részt vesz a világhírû versenyen.
Szeretnénk ismét megrendezni a sporttörténeti
vetélkedõt is. Nemzetközi sporttörténeti konfe-
renciát rendezünk Letenyén a Közép-Európai
Sportakadémia keretében, ahova szlovén és
horvát vendégek mellett Erdélybõl és a Vajda-
ságból is várunk elõadókat, érdeklõdõket.
Emellett brüsszeli tanulmányutat tervezünk. 

– Mi készteti az újabb és újabb sporttörté-
neti ismeretek megszerzésére?

– Ebben nõttem fel. Kiskomáromban nevel-
kedtem, ahol minden este nyolcig sportoltunk.
Amikor beköltöztünk a városba, az aktív sport-
tal való kapcsolatom megszakadt, de el kezdett
érdekelni a sporttörténet. Elõször az újságokat
olvastam, majd jöttek a könyvek, következtek a
vetélkedõk. Ezek újabb és újabb kihívást jelen-
tenek, nem beszélve arról, hogy gyakran külföl-
di út a jutalom, és így megismerhetem a világot. 

D.É.

Múlt, jelen, jövõ

A megyei labdarúgó bajnokság második osztályában február 11-én te-
remtorna selejtezõt játszottak. A Zsigmondy tornacsarnokban lezajlott mér-
kõzéseken Semjénháza legénysége fölényes gyõzelmet aratott, és õk jutot-
tak tovább az elmúlt hétvégén megrendezett megyei döntõbe. A MÁV-
csarnokban játszók csoportjából Bagola vitte el a pálmát.

A Zala Megyei Asztalitenisz Szövetség által Hévízen szervezett versenyen
három versenyszámban indultak a zalaiak. Az egyik férfi egyéni számban
csak a megyei bajnokság résztvevõi, a másik csoportban a férfi párossal
együtt mind a megyei, mind az NB-es játékosok is indulhattak. Örvendetes
volt a fiatalok szereplése, a négy közé jutott Flander Anita (3.) és Gubicza
Gergõ (3.). A döntõbe jutáskor a rutin diadalmaskodott, Novotny Gábor
nyert. Tóth Dániel és Fülöp Roland a döntõbe jutásért megszorongatták a
gyõztes hévízi párost és végül harmadik helyezést értek el. A másik ágon
Óber Andrea és Szász Kinga jutott tovább egészen a döntõig, ahol végülis
másodikak lettek. A nagykanizsai Száz Kinga (3.) sorra gyõzte le ellenfeleit a
döntõbe jutásért vívott meccsen azonban a hévízi Gerencsér Árpád kiejtette.

A Király Ingatlan I. csapata a Statisztika III. csapatával 10:8-at, a Mohács
csapatával 7:11-et játszott. A párosoknál a Stoian-Szász páros kikapott a
jobbik fõvárosi párostól, a Dávidovics-Óber páros viszont biztosan gyõzött.
Minden csapattag hozta a tõle elvárható eredményt. A második mérkõzésen
a csoport egyik legjobbját, Mohácsot fogadta a kanizsai csapat. A vendégek
erõs felállásban érkeztek. Hiába játszott Bíró és Boldizsár újra remekül, egy
ilyen jó csapat ellen kevésnek bizonyultak. Újházi teljesítménye dícsérendõ,
Flander azonban nem tudott mérkõzést nyerni. Az eredmény tükrözi a két
csapat közötti különbségek.

Asztalitenisz hírek

Siókosár UK – Kanizsa KK 75-82 (9:19; 16:14; 11:25; 39:24). Ve-
zette: Csabai László, Söjtöri Tamás. Kanizsa KK: Millei Attila 10;
Zsámár Krisztián 21/3; Sági Péter 7/6; Ács Péter 12; Beck Attila 15
Csere: Becze Barnabás 1; Babócsay Péter 5; Murvai Dániel 11; Ko-
vács Csaba; Vágvölgy Tamás, edzõ Silló Zsolt. Jól kezdett a vendégcsa-
pat, mindjárt az elején magához ragadta a kezdeményezést. Kis zökkenõ
után, a meccs végéig meg sem álltak a pontgyártásban.

Pápa Hungaroltel KC – Kanizsa KK 85-78 (26:24; 24:15; 23:21;
12 :18). Vezette: Tóth Kálmán, dr. Magyari Tibor. Kanizsa KK: Benk
András 1, Ács Péter 10, Sági Péter 9/6, Zsámár Krisztián 8, Millei At-
tila 20, Csere: Babócsai Péter 21, Murvai Dániel 10. Beck Attila eltil-
tás miatt, Becze Barnabás pedig sérülés miatt hiányzott a vendégek
kispadjáról. Felváltva estek a kosarak, szinte percenként változott az
eredmény, végül a pápai csapat örülhetett a végén.

Változó siker
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Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház

BORBÉLY MÛHELY
Borbély Mihály - szaxofon, fúvós

hangszerek, Szabó Dániel - zongora
Horváth Balázs - bõgõ

Baló István - dob, ütõhangszerek
Belépõdíj: 700 Ft

A rendezvény támogatója:
A Nemzeti Kulturális Alapprogram,

Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma PANKKK program

Kustár Zsuzsa iparmûvész terveirõl, mindennapjairól, az Álmokon
túl címû kiállítása kapcsán beszélgettünk képei közelében, a tárlatnak
helyet adó Honvéd Kaszinó galériájában.

– A kiállítás anyagát milyen szempontok alapján állítottad össze?
– Mivel ez kamarakiállítás, a kis térben az volt az elképzelésem,

hogy a megvalósult nagy munkáimnak 1:5 arányban kicsinyitett ter-
vei mellé teszem a helyszínen készült fotókat. Ez egy olyan jellegû
összefoglaló, dokumentációs kiállítás, melyen látható, hogyan indult
el a munka az elsõ rajzolatában és mivé vált a kész anyagban. Ezek
nagyobbrészt ólmozott üvegablakok, mozaikfalak, gobelinek házas-
ságkötõ termekben, templomban. Végül a kanizsai könyvtár üvegab-
lak tervét is kiállítottam. A nagykállói templom három címeres üveg-
ablakát még 2004-ben készítettem el. 

– Mivel telt a tavalyi év?
– Nagyrészt a családomnál voltam. A tél csendes elvonulást jelent szá-

momra, kiemelt, nagyobb rajzos munkám nem volt. Általában minden
munkához fölépítem magamat. Tanulok és majd  teljesen megújulva állok

be a munkába, és ezután már csak a feladat van. Csak így tudok dolgozni.
Sokszor több idõt vesz igénybe a behangolás, mint maga a munka. Min-
dennapos álomfejtõ vagyok. A ráolvasó imádságokat olvasgattam a múlt
évben. Megnéztem, érvényes-e rájuk az álom-jelkép szótárak nyelvanya-
ga. Sikerült is megfejtem Dömötör Tekla gyûjtésébõl a legarchaikusabb-
nak mondott: „Én lefekszem én ágyamba, testi-lelki koporsómba” kezde-
tû imát. Izgalmas volt ez a megfogalmazás, a szótáram szerint a koporsó
egészséget jelent. Ez úgy értelmezhetõ, hogy amikor alszunk, egészséget
nyerünk. Csodálatos dolgok tárultak föl elõttem a fordítás során, azóta
minden nap kiimádkozom magamnak ezt az imádságot és érzem a lélek-
ben való átrendezõdést. Vagy például: „Ellenségem el ne hagyjon, égen
menõ szép madár”. Látszólag nincs a két mondatrész között összefüggés,
jelkép, jelkép után jön az imádságban. A lélek beszéde ilyen, õ érti, de jó,
ha a tudat is megérti. Tele van izgalmas kérdõjelekkel. Van benne még
egy gyönyörû mondat: „Szárnya alatt szent oltár”, és az oltár itt azt je-
lenti, reménykedj a most hozott döntésedben, cselekedd és ne csak áhí-
tozd a jót. Ez a legrégibb imádságok egyike, mely használandó gyógymód
is lehetne, hiszen a betegségek 90 százaléka a lélekben gyökerezik. A rá-
olvasás lelki-szellemi tisztítás,  a lelket és a szellemet gyógyítja. 

– Ha olvasóink is szeretnék elolvasni, hol juthatnak hozzá?
– Egyelõre kéziratban ajándékozom meg a legkedvesebb ismerõse-

imet, de szeretnék valami pici kiadványt megjelentetni. Ha minden ál-
mom összejön, akkor talán lesz rá pénzem, hogy megvalósítsam. 

– A szótáradat mi alapján állítottad össze?
– Az 1945 elõtt megjelenõ összes álom-jelkép szótárnak egy abc-be ren-

dezését végeztem el. Valószínû, hogy ez a gyûjteményes álomszótár ma is
érvényes jelképeket tartalmaz, de a régi imákhoz is kulcsot ad. (bakonyi)

Összefüggések,
jelképek


