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Jelen állás szerint úgy tûnik,
egy ideig biztosan mozi nélkül
marad Kanizsa. Hét évvel ezelõtt
zárt be az Apolló Filmcentrum,
most pedig a plaza-mozit üzemel-
tetõ Palace Cinemas is összepa-
kolta és elszállítatta a berendezé-
seket. Se art, se multiplex… 

Pedig a mozi mindig is fontos
szerepet töltött be a város kulturá-
lis életében, egészen addig, amíg
a kor nagy vívmánya, a videó ki
nem szorította. Ettõl függetlenül
biztosan lenne igény a DVD-k
korában is egy semmi máshoz
nem hasonlítható hangulatú art-
mozira, ahol a sötét széksorokban
kényelmesen, egymás kezét szo-
rongatva meghúzódhatnának a
szerelmespárok.

Az 1929-ben kiadott, a
www.nagykar.hu-n fellelt Nagy-
kanizsa – monográfia szerzõje
szerint is nagy forradalom volt az
elsõ mozgófénykép megjelenése
Nagykanizsán. Misztrik Lajos
bioszkóp-színháza volt ez, amely
Apolló Színház néven a Fiume-
kávéházban kápráztatta el a kor
közönségét. Érdekesség, hogy
1907-ben az akkori tulajdonos,
Berger Ignác az elõadásokat csu-
pán vendégcsalogatónak szánta.
Belépõdíjat nem szedett, anyagi
hasznát a vetítésre érkezett nézõk
fogyasztása biztosította. Vállalko-
zása azonban feltehetõen anyagi
okok miatt, nem volt hosszú éle-
tû. Az Uránus megnyitása után
közönsége csökkent, és 1908. ja-
nuárja után már a sajtóban sem le-
hetett e vállalkozás nyomára
akadni. Korabeli jelentõségét az
adja, hogy a vándormozik idõsza-
ka után ez volt az elsõ helyi vál-
lalkozó által mûködtetett mozi
jellegû program Nagykanizsán.

1908. január 26-án már nyílt
meg az elsõ állandó mozi váro-
sunkban. 

(folytatás a 6. oldalon)
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Az SZDSZ vizsgálóbizottság
létrehozását kezdeményezi annak
kivizsgálására, hogy a jogsza-
bályoknak megfelelõen történt-e
a kórházban a vezetõváltás.  

Röst János önkormányzati kép-
viselõ, az SZDSZ helyi szervezeté-
nek alelnöke sajtótájékoztatóján ar-
ra emlékeztetett, hogy a legutóbbi,
rendkívüli közgyûlésen kiderült a
városvezetés újabb hazugsága. A
képviselõknek ugyanis azzal kellett
szembesülni, hogy a sajtóban meg-
jelentekkel ellentétben a városveze-
tés nem tett meg mindent a kórház
ügyében, mert Marton István pol-
gármester egyetlen levelet sem írt a
szaktárcához. Ráadásul a dr. Szabó
Csaba (képünkön) volt fõigazgató
által az ügyben készített munka-
anyagokat sem juttatta el dr. Molnár
Lajos egészségügyi miniszterhez,
hanem minden valószínûség szerint
elsüllyesztette azokat a fiókjába.
Röst azt mondja, ezzel jelentõsen
szûkültek a kórház lehetõségei. 

Az SZDSZ helyi szervezetének
alelnöke azt is bejelentette a sajtótá-
jékoztatón, hogy vizsgálóbizottság
felállítását kezdeményezik dr. Sza-
bó Csaba leváltása, és a megbízott,
valamint az új fõigazgató kinevezé-
se körülményeinek törvényességi
vizsgálata érdekében. Röst szerint a
vizsgálatnak arra is ki kellene ter-
jednie, hogy mit tett valójában a vá-
rosvezetés a kórház minél kisebb
vérvesztesége érdekében. A politi-
kus nem zárja ki egy, a polgármes-
ter elleni fegyelmi eljárás megindí-
tását sem, ugyanis szerinte Marton
István elszabotálta a munkavégzést. 

H.A.  
***

Dr. Szabó Csaba már több éve
nyugállományba vonult, emellett

látta el fõállásban fõigazgatói te-
endõit. A jelenlegi városvezetés-
nek így nem kellett leváltotta,
csak ténylegesen nyugdíjba he-
lyezte – a szerk.

Sajtótájékoztatóra hívták a mé-
dia munkatársait Bárdosi Gábor,
Bicsák Miklós és Tóth László
szocialista képviselõk. A beszél-
getés fonalát az általuk ismételten
kezdeményezett soron kívüli köz-
gyûlés összehívása adta.

– Erre azért volt szükség, mert
nem kaptunk érdemi választ már-
cius 14-én feltett kérdéseinkre –
mondta el Tóth László frakcióve-
zetõ. – Nem kaptunk választ ar-
ra, mit tett a városvezetés és a
Fidesz frakció a mindenki által
hónapok óta köztudott ágy-szám
csökkentés korrekciója érdeké-
ben. A Cseresnyés Péter alpol-
gármester úr által jegyzett elõ-
terjesztésben ugyanis nem lelni
nyomát a városvezetõk által tár-
gyalásokat kezdeményezõ leve-
leknek, az e találkozókról készí-
tett emlékeztetõknek. Nem kap-
tunk választ arra sem, hogy dr.
Kovács József igazgató úr tudja-
e biztosítani és milyen keretek
között a kórház mûködõképessé-
gét. Véleményünk szerint az elõ-
terjesztésnek tartalmaznia kellett
volna, hogy az igazgató úr az el-
múlt két és fél hónapban, kikkel
tárgyalt, s milyen rendelkezéseket
foganatosított a megváltozott kö-
rülményekre való tekintettel. Je-
lesül, milyen szerzõdéseket kö-
tött, s melyeket mondott fel. Az
elõterjesztésbõl hiányzott a
2006-os évre vonatkozó összesí-
tett és osztályonkénti részletezett-
séggel: az ellátott betegek, a kór-
házban töltött napok, ágyak, az
OEP által finanszírozott pontok
száma és összegek, valamint az
osztályok egyéb jogcímen szer-
zett bevételei. A betegek települé-
sek szerinti bemutatása sem vált
volna hátrányává az elõterjesz-
tésnek. Nem tartalmazta az elõ-
terjesztés havi részletezettséggel
a múlt évi pénzforgalmi jelentést,
a munka-ügyi adatokat, a közal-
kalmazotti jogviszony keretében

kifizetett bértömeget és azok já-
rulékait, valamint az egyéb jogcí-
men – munkavégzésre irányuló –
kifizetett költségeket sem. Miért
csak március 12-én kezdemé-
nyezte a Fidesz hét képviselõje a
soron kívüli közgyûlés összehívá-
sát – tette fel a kérdést Tóth
László. – Miért nem a múlt év
végén, amikor még lehetett volna
korrigálni, eséllyel lobbizni az
ágyszámok növelése érdekében?
Miért rendezett a Fidesz politikai
vitanapot soron kívüli közgyûlés-
nek álcázva, és miért nem hívta

össze a soron kívüli közgyûlést a
polgármester úr az ellenzék kez-
deményezésére? Hiszen javasla-
tunk második pontja, Tájékoztató
a város fejlesztéseirõl az Európai
Unió által támogatott pályázati
lehetõségeinek tükrében is megér
egy soron kívüli közgyûlést. Fõ-
leg annak a megtisztelõ ténynek
az ismeretében, hogy Marton Ist-
ván polgármester urat választot-
ták a megyei jogú városok terü-
letfejlesztési bizottságának elnö-
kévé.
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Magyar Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma
Budapest
1054

Tárgy: Felkérés intézkedés
visszavonására

Dr. Molnár Lajos Egészségügyi miniszter részére!

Tisztelt Miniszter Úr!

Alulírott, Somogy megyei települések, a Csurgói kistérség településeinek
polgármesterei nyomatékosan kérjük, hogy az intézményi ellátási területek
kijelölésére vonatkozó meghozott intézkedését vonja vissza!

Az ezen intézkedésben részünkre ellátási kötelezettségre megjelölt fekvõ-
betegellátási intézmények földrajzi távolságuk miatt a jelenlegi ellátási rend-
szerhez képest polgárainkat, polgáraink egészségügyi ellátáshoz való alkot-
mányos jogát súlyosan sérti, veszélyezteti.

Kérjük továbbá, hogy jövõben megfogalmazott intézkedésében számunkra
a földrajzi távolságokat, mint a betegszállítási idõt és a gazdaságot jelentõsen
befolyásoló tényezõt vegye figyelembe.

Gondoskodjon arról, hogy kórházi ellátás keretében mûködõ súlyponti
ellátási szakmacsoportokat a kaposvári „Kapos Mór” oktató kórház mellett, a
hozzánk közel elhelyezkedõ Nagykanizsai Városi Kórházban is vehessék
igénybe településeink betegei.

Csurgó, 2007. március 23.

Felkérésünk figyelembevételének reményében maradunk tisztelettel:
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Stróber Gábor ma sem tudja el-
fogadni, ahogyan megszakadt
kapcsolata a Magyarországi Szo-
ciáldemokrata Párt nagykanizsai
szervezetével. Pontosabban magá-
val a párttal, ugyanis szerinte a vá-
rosi szervezet jogszerûen nem lé-
tezik. Ezért a városi közgyûlés két
szociáldemokrata színekben beju-
tott képviselõjét, Bogár Ferencet
és Papp Ferencet arra szólítja fel,
mondjanak le mandátumukról.

A politikától a választások óta
magát távol tartó Stróber azért

kereste meg lapunkat, mert a kö-
zelmúltban egy, a Kanizsa Rádió-
ban Bogár Ferenc megyei elnök-
kel készített riportban elhangzott,
hogy õ, volt városi elnökként
nem jelentkezett még be a párt
egyik alapszervezetébe sem. Mint
mondja, az érintettség okán rész-
letesen meg szeretné indokolni a
városlakóknak, hogy miért vonult
vissza az aktív politizálástól.

– Úgy érzem, hogy muszáj volt el-
tûnnöm a politikából – mondja
Stróber Gábor. – Volt egy szerveze-
tünk, az MSZP, amelybõl a meg nem
értés miatt kiváltunk. Akkor többed-
magunkkal úgy gondoltuk, hogy létre
kell hoznunk egy új szervezetet Kani-
zsán, ez lett a Magyarországi Szoci-
áldemokrata Párt. Azonban már az
elsõ lépések félresikerültek. Kértem
Bogár Ferenctõl a tagnévsort, a tag-
gyûlések jegyzõkönyveit, a szervezeti
és mûködési szabályzatot, a városi
szervezet cégbírósági bejegyzését ta-
núsító okiratot, azonban semmit sem
kaptam meg. Azaz én ezeket az ok-
iratokat még soha nem láttam. A vá-
lasztások közelsége miatt akkor
kénytelen voltam megalkuvó politikát
folytatni, ezért sem hoztam elõ a
pártalakítás körüli anomáliákat. A
célunk ugyanis egy volt, az, hogy Lit-
ter Nándor ismét polgármester le-

gyen. A helyi szervezetnek én lettem
a „nem legitim” elnöke, ezt a jelzõt
egyébként a megyei elnök vágta a fe-
jemhez egy alkalommal, ami akkor
nagyon rosszul esett. Amikor a bot-
rány kipattant, több cikkben is beis-
mertem, hogy a vezetõség választása
az elõírtakkal ellentétben nem titkos
szavazással történt, s az elnökségem
megkérdõjelezhetõ. Ettõl kezdve a
pártban én csak sokadlagos szerep-
hez jutottam. Ezért is tiltakoztam az
ellen, hogy a választások során a
pártlista élére olyan valaki kerüljön,
aki akkor került felszínre, teljesen új
személyként. Szóvá tettem ezt Gön-
dör Istvánnak is, aki gyakorlatilag a
háttérbõl irányította az egész tevé-
kenységet. Ezt követõen olyan dolgok
történtek a pártban, amelyekkel nem
tudtam egyetérteni, ugyanis informá-
cióim szerint bizonyos személyek ön-
jelöltként, felhatalmazás nélkül ke-
rültek be az MSZDP országos veze-
tõségébe. Kénytelen vagyok most is
megismételni azt, amit régebben is
kijelentettem, Nagykanizsán nem
alakult meg az MSZDP városi szer-
vezete, így az nem létezik. Ennek már
az elsõ, alakuló ülésen meg kellett
volna történnie, de mivel erre nem
került sor, ezért Nagykanizsán nem is
létezhet Szociáldemokrata Párt. Eb-
bõl kifolyólag az összes funkcionári-
us illegitim a párt úgynevezett nagy-
kanizsai szervezetében. Ezért az ön-
kormányzatba bekerült két képviselõt
is felszólítom a lemondásra, igenis,
gyakoroljanak önkritikát, és mondja-
nak le! 

Stróber Gábor azt is sérelmezi,
hogy Bogár Ferenc megyei elnök a
minap egy vele készült rádióinter-
júban megjegyezte, hogy a volt vá-
rosi elnök (tehát õ) még egyetlen
alapszervezetbe sem jelentkezett
be. Stróber erre azt mondja, úgy

gondolja, felmerül a kérdés, hogy
vajon egy személynek hány alap-
szervezetbe kellene bejelentkeznie?
Úgy látja, hogy a politikai szerve-
zetben rossz irányba mennek a dol-
gok, s nem ért egyet azzal sem,
hogy Nagykanizsán az egyedüli
baloldali alternatíva az MSZDP
lenne. „Az MSZP-ben ott maradtak
régi jó barátaink, akik azóta elgon-
dolkodtak, elismerték a hibáikat, s
próbálják újjászervezni a régi bal-
oldalt nyilatkozta a volt képviselõ.”

Úgy véli, hogy azok közül, akik
akkor kiszakadtak az MSZP-bõl, s
megalapították az MSZDP-t, többen
visszamennének már, mert úgy érzik,
félrevezették õket. Azt azonban nem
tudja, hogy vajon a történtek után jó-
e az MSZP-nek, ha õ visszamegy,
ezért inkább arra vár, hogy a helyi
szervezet vezetõi jelezzék számára,
szívesen látnák ismét soraikban. 

Bogár Ferenc, a Magyarországi
Szociáldemokrata Párt megyei el-
nöke, az országos választmány
tagja kérésünkre reagált Stróber
Gábor felvetéseire. Elmondta, vé-
leménye szerint a sértettség szól a
volt városi elnökbõl, õ pedig a me-
gyei szervezet elnökeként a párt
belügyének tekinti a történteket,
ami azonban nem jelenti azt, hogy
Stróber Gábornak nem lehet mind-
errõl magánvéleménye. Bogár
egyébként így is tekint az elhang-
zottakra. Cáfolta azt az állítást is,
hogy az MSZDP városi szervezete
illegitim lenne, s arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a párt struktúrája el-
tér a többi politikai szervezõdésé-
tõl, konkrétan abban, hogy az
MSZDP legkisebb szervezeti egy-
sége a megyei szervezet. A funkci-
ók elosztásáról pedig azt mondta,
két hónappal ezelõtt megtörtént a
tisztújítás, ami rendben, az elõírá-
soknak megfelelõen zajlott le.       

Horváth Attila
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„El kellett tûnnöm a politikából”

BBeellhhaarrcc aazz MMSSZZDDPP vváárroossii sszzeerrvveezzeettéébbeenn

– Döbbenetes, hogy néhány nap
múlva lejár a határidõ és semmi-
rõl nem tudunk semmit. Noha áp-
rilis elsejétõl életbe kell lépnie a
kórházak új finanszírozási rend-
szerének, még a szerzõdés terveze-
teket sem ismerhették meg az érin-
tettek – mondta minapi sajtótájé-
koztatóján Marton István polgár-
mester. – Nem véletlen az Orszá-
gos Egészségbiztosítási Pénztár
hallgatása, hiszen a MSZP-SZDSZ
alkotta kormány rajtuk keresztül
kívánja ráerõszakolni akaratát a
településekre. Ami ma kórház-ügy-
ben történik az egyrészt diktátum,
másrészt fenyegetés, nem utolsó
sorban az önkormányzatok zsaro-
lása. Mindezért Dr. Molnár Lajos
és a kormány a felelõs – fejtette ki
a polgármester. – Megint bebizo-
nyították, hogy nem képesek kor-
mányozni, csak káoszt és zûrzavart
tudnak teremteni. Mindezt folya-
matos hazudozással próbálják el-
kendõzni, hiszen ma egyértelmûen

forráskivonás történik az egész-
ségügyben. A Brüsszelbe küldött
konvergencia program világosan
tartalmazza, a következõ három év
folyamán 250 milliárd forintnyi
forrás kivonás várható. 150 milli-
árd a gyógyításból, 100 milliárd a
gyógyszerkasszából. Az eddig tör-
téntek, a képtelen határidõk, a
szerzõdések ismeretlen feltételei a
kormány szakmai alkalmatlansá-
gát is bizonyítják – mondta a pol-
gármester. 

Ezért ha alá is írják a szerzõ-
dést, azt csak a városlakók iránti
felelõsségtõl vezérelve teszik. Ám
valószínûsítette, az eddig közel öt
milliárdból gazdálkodó kanizsai
kórház kapacitásáról szóló szerzõ-
dést bírósági úton megtámadják.
Lehetséges okként említette, az
aktív ágyszám finanszírozás eddig
ismeretlen feltételei mellett, az
sem tiszta, miként alakul a járóbe-
tegellátás jövõbeni állami támoga-
tása.  

Kanizsa eellenáll aa zzsarolásnak
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A Halis István Városi Könyvtár
2006-ban részt vett a Kattints rá,
Nagyi elnevezésû internet techno-
lógiát oktató országos program-
ban, melynek záróaktusaként har-
mincnégy résztvevõnek adott át
emléklapot Czupi Gyula könyvtár-
igazgató és Kardos Ferenc igazga-
tóhelyettes, programvezetõ. A
mindennapi életben a könyvtár
legfontosabb haszna, hogy sokak
számára elérhetõvé válik a könyv-
tárhasználat, a katalógusok, a rend-
kívüli nagy adatmennyiség elérése
az interneten keresztül – mondta
Czupi Gyula. Ennek érdekében a
könyvtár már korábban kidolgo-
zott egy ma is zajló húsz órás tan-
folyamot. Ebbe a folyamatba kap-
csolódott be a Budapesti Mûvelõ-
dési Központ által elindított 25
órás oktatás, a Kattints rá, Nagyi!
Tavasszal ismét három tanfolyam
indítására kapott anyagi lehetõsé-
get a könyvtár nyugdíjasok, szép-
korúak számára. Az elsõ már
elkezdõdött, jelenleg Kiskanizsán
a Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Házban folyik, a harmadik pedig
májusban lesz.

B.E.

A Kanizsa és Kanizsa környéki
romák foglalkoztatási esélyeinek
növelését szolgálja és ad felzár-
kózási lehetõséget a következõ
években az a program, melynek
elsõ évérõl tartott programzáró
értékelést Teleki László, a CKÖ
elnöke a Bogdán János Közössé-
gi Házban. Az Országos Foglal-
koztatási Közalapítvány által fi-
nanszírozott 13 millió forintos
pályázat február 28-án fejezõdött
be. A Partnerség a munkanélküli-
ség ellen elnevezésû program
azonban március 1-tõl a helyi
munkaügyi központ támogatásá-
val tovább mûködik, ugyanis egy
évre ismét megkapták a finanszí-
rozást az OFA-tól. Az elmúlt egy
évben többnyire tanácsadással és
különbözõ cégek felkutatásával,
munkaerõ kiközvetítéssel foglal-
koztak – hangsúlyozta Teleki
László. Az OFA program támo-
gatásából tovább mûködtetik a
Partnerség a munkanélküliség el-
len roma munkaerõ-piaci szolgál-
tató hálózatot, amely a cégek és a
munkavállalók közötti kapcsola-
tot, kommunikációt erõsíti. En-
nek hatására indul április 1-tõl  a
képzõ-átképzõ központ, melyre
azért van szükség, hogy minél
jobb munkaerõt tudjanak biztosí-
tani a cégek számára. A kereslet

irányába kell elmozdulni, hiszen
az a 47 cég, akikkel együttmûkö-
dési megállapodást kötöttek,
olyan szakembereket várnak, aki-
ket több szakterületen is tudnak
alkalmazni, tehát nem egy vagy
két szakmával rendelkeznek, ha-
nem több lábon állnak. Emellett,
ebben az évben elindítják a 70 te-
lepülést érintõ Lépj egyet elõre
programot is, ahol a 7. és a 8.
osztály befejezését szeretnék elõ-
segíteni. A statisztikai adatok
alapján ezeken a területeken a ro-
ma lakosság 60-70 százaléka
nem fejezte be a nyolc osztályt.
Ha befejezik, azt követõen szak-
mát is tudnak adni a kezükbe.
Párhuzamosan lehetõség van az
érettségit adó középiskolai okta-
tásra és szeptembertõl valószínû
elkezdõdhet az akkreditált fõis-
kolai képzés.  Így az oktatási,
képzési és foglalkoztatási helyzet
összekapcsolódik a CKÖ-nél. A
pénzügyi, logisztikai, technikai
rész adott a munka továbbfolyta-
tásához. A közösségi ház teljes
körû felújításával, és a tetõtér be-
építésével kívánják a tantermek
számát bõvíteni. Nyeste Andrea,
a 2006. január 1-jén indult prog-
ram szakmai felelõse többek kö-
zött elmondta, több, mint 200-an
keresték fel a szolgáltató hálóza-

tot munkakeresés céljából.  Vol-
tak olyan ügyfeleik, akik rendel-
keztek megfelelõ szakmai vég-
zettséggel, de hiányzott a számí-
tógépes ismeretük, és emiatt es-
tek ki a próbafeladat során. Volt
olyan tapasztalatuk is, hogy a
munkálattó visszautasította a 40
éven felüli munkavállalót az élet-
kora miatt. Többen azért nem
kaptak álláslehetõséget, mert
rendelkeztek ugyan szakmai
végzettséggel, de nem volt szak-
mai tapasztalatuk. Összesen 26
fõt helyeztek el leigazoltan, kö-
zülük 11 volt ellátatlan. Váradi
Istvánné, a CKÖ alelnöke el-
mondta, a program nagyon sike-
res, köszönhetõ ez annak is,
hogy együttmûködnek mind-
azokkal a társszervekkel, akiket
nap, mint nap megkeresnek va-
lamilyen szociális kérdéssel kap-
csolatban az emberek. A Nyu-
gat-dunántúli Regionális Mun-
kaügyi Központ nevében
Pölöskei János kirendelt-
ségvezetõ kiemelt, örömmel vet-
ték az esélyteremtõ lehetõséget,
és támogatják az iroda mûködé-
sét, mely a hátrányos helyzetû
roma és nem roma lakosság szá-
mára újabb fontos bázis lehet.

Bakonyi Erzsébet

A lapokban már megjelent a
hirdetés, az önkormányzat vállal-
kozói üzemeltetésbe adná a Min-
denki Sportpályáját és a hozzá
kapcsolódó sportszállót. Az ötle-
tet többen aggályokkal fogadták.  

A sportkomplexum február el-
sejei hatállyal az Ingatlankezelési

Intézmény kezelésébe került, a
mûködtetésre tíz hónapos idõtar-
tamra tizenhárommillió forintot
biztosított az önkormányzat a vá-
ros idei költségvetésében, 1,8
millió forint várható bevétel mel-
lett. Összesen körülbelül tizen-
négymillió forint pluszterhet je-

lent tehát az önkormányzat szá-
mára a sportpálya fenntartása, s
egyes döntéshozók szerint ez ak-
kora költség, amit már nem lehet
tovább a város költségvetésébõl
finanszírozni. A koncepciót az il-
letékes bizottságok tárgyalták, s
például a Városüzemeltetési Bi-
zottság ülésén komoly aggályok-
kal fogadták az ötletet. Volt, aki
arra emlékeztetett, hogy a pálya
építésébõl annak idején jelentõs
részt vállaltak a helyi cégek,
nagyvállalatok, a honvédség,
egyszóval a városlakók, a komp-
lexumot ezért is hívják Mindenki
Sportpályájának. Az esetleges
vállalkozói üzemeltetésbe adással
tulajdonképpen ezeket az embe-
reket sértené meg az önkormány-
zat, ugyanis így maguk az építõk,
s a többi sportkedvelõ városlakó
is pénzért vehetné igénybe a pá-
lya szolgáltatásait – eddig ugyan-
is csak kizárólagos, alkalmi hasz-

nálat esetén kellett térítést fizetni.
Más úgy vélekedett, nem hiszi el,
hogy a városlakók érdekében az
önkormányzat nem tud lenyelni
évi tizennégymillió forintot. Töb-
ben felettébb furcsállották a bér-
beadás tervét azért is, mert egy
remélhetõleg sikeres, az önkor-
mányzat által benyújtott pályázat
esetén az Országos Labdarúgópá-
lya Létesítési Program (OLLÉ)
révén kettõ, úgynevezett futsal
pályával is bõvülne a komple-
xum. 

Cseresnyés Péter alpolgármes-
ter érdeklõdésünkre elmondta, a
pályázati felhívás már megjelent,
az üzemeltetés bérbe adásával azt
szeretnék elérni, hogy a mûködte-
tés terheit ne az önkormányzat-
nak kelljen viselnie. Hozzátette,
mindezt oly módon kívánják
megoldani, hogy a városlakók a
továbbiakban is reális áron hasz-
nálhassák a Mindenki Sportpá-
lyáját. 

Horváth Attila 

Kanizsa – VVárosháza 2007. március 29.4
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
pályázatot hirdet városfejlesztési osztályvezetõ munkakör betöltésére
Ellátandó feladat: a Városfejlesztési Osztály feladatkörébe tartozó önkor-

mányzati fejlesztések, beruházások, felújítások, üzemeltetési, illetve vagyon-
gazdálkodási feladatok ellátásának irányitása és ellenõrzése.

Felelõs: a szervezeti egység jogszerû mûködéséért, a hatékony munkavég-
zésért, a célszerû munkamegosztás kialakításáért, a testületi elõterjesztések
szakszerû elõkészítéséért, a testületi és vezetõi döntések idõben történõ szak-
szerû végrehajtásáért, a testület szakmai kiszolgálásáért, az osztály feladat-
körében tartozóan az állampolgárok tájékoztatásáért, a hivatal ügyrendjében
és belsõ szabályzataiban meghatározott feladatok végrehajtásáért.

Pályázati feltételek: 
Magyar állampolgárság, büntetlen elõélet (alkalmazási feltétel), az alábbi

szakképesítések valamelyike: egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki
(szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki),  építõmérnöki, településmérnöki
(városgazdasági mérnöki), közlekedésmérnöki  szakképzettség, vagy ezekkel
egyenértékûnek elismert végzettség, egyetemi szintû jogász vagy legalább
fõiskolai szintû  igazgatásszervezõi szakképzettség és településfejlesztési, il-
letve településrendezési szakképesítés, a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 7. §. (7) bekezdése szerinti vagyonnyilatkozati kö-
telezettség vállalása, közigazgatási alapvizsga és szakvizsga a Ktv. 25. és 31.
§-ainak rendelkezései szerint, legalább 2 év szakmai gyakorlat.

Elõnyt jelent: közigazgatási gyakorlat, idegen nyelv ismerete.
A pályázat tartalmazza az osztály vezetésére vonatkozó szakmai és veze-

tõi elképzeléseket, melyhez csatolni kell: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt, kézzel írott önéletrajzot, a szakképesítést, alap- és szakvizsgát
(nyelvvizsgát), valamint a szakmai (közigazgatási) gyakorlatot igazoló ok-
iratok másolatát, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a feltételként megje-
lölt vagyonnyilatkozati kötelezettségnek eleget tesz.

Az álláshely a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
Bérezés és egyéb juttatások a Ktv. és Polgármesteri Hivatal Közszolgálati

Szabályzatának vonatkozó rendelkezései szerint.
Érdeklõdni lehet: 
Dr. Kelemen Marcell jegyzõnél személyesen: Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

I/9., telefonon: 93/ 500-708.
A pályázat beérkezésének határideje: 
a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2007. március 16.) számí-

tott 16. nap (Cím: dr. Kelemen Marcell jegyzõ 8800 Nagykanizsa, Erzsé-
bet tér 7.).

A benyújtott pályázatok elbírálása: a munkáltatói jogkör gyakorlója által a
polgármester egyetértésével történik, a beérkezést követõ 15 napon belül.

VVáárroossffeejjlleesszzttééssii oosszzttáállyyvveezzeettõõ

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Testvérvárosi Alap 2007. évi támogatásának elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata „Testvérvárosi Alap

2007” címmel pályázatot ír ki a testvérvárosaihoz fûzõdõ kapcsolatok fej-
lesztése, a lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú
mûködésének támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elõsegíté-
se céljából. 

A pályázók köre: Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, intézmé-
nyek, öntevékeny csoportok. 

A tervezett projektnek Nagykanizsa testvérvárosai – Akko, Csáktornya,
Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Puchheim, Salo – valamelyikében mûködõ
partnerszervezet aktív együttmûködésével 2007. július 1. és 2008. június 30.
között kell megvalósulnia.

A pályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából lehet
pályázni költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektre.

A pályázatok támogatásáról a Közgyûlés Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottsága legkésõbb 2007. június 30-ig dönt. Az elnyert támogatást –
testvérvárosonként összesen legfeljebb 250 ezer Ft-ot – részletes elszámolás-
sal, a pályázó nevére kiállított számlákkal igazolt kiadásokra, legfeljebb az
önrész mértékéig, utólagos finanszírozással biztosítja az alap. Egy pályázó
több célra is nyújthat be pályázatot. 

A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és pályázati adatlap le-
tölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában, mun-
kaidõben személyesen is átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és
Sportosztályán.

A pályázatok beérkezésének határideje 2007. április 16. 08.00 óra
Marton István, polgármester

TTeessttvvéérrvváárroossii AAllaapp 22000077..
Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselõje

fogadóórát tart minden páratlan hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a
kiskanizsai kirendeltség épületében, minden páros hónap utolsó péntekén
ugyanebben az idõpontban a bajcsai kirendeltség épületében.

Bene Csaba, a 2. sz. választókerület önkormányzati képviselõje fogadó-
órát tart minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától 19 óráig a kenyárgyári PERGO
lottózóban (Kinizsi u. 95. ).

Tóth Nándor, a 14. sz. választókerület önkormányzati képviselõje foga-
dóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 18,00 órától a Móricz Zsigmond Mû-
velõdési Házban.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (8800 Nagy-
kanizsa, Erzsébet tér 7) és a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza (8800
Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8) közös pályázatot hirdet a NAGYKANI-
ZSAI KÓRHÁZ ELNEVEZÉSÉRE.

A pályázat tartalma: Olyan személy életútjának, munkásságának hiteles is-
mertetése, aki kimagaslóan sokat tett a kórház fejlõdése érdekében. Méltó és
megérdemelt viselõje lenne a Nagykanizsai Kórház nevéhez.

A pályázat elbírálása: A benyújtott pályázatokat az erre kijelölt Bizottság
végzi. Benyújtási határidõ: 2007. április 30. Díjazás: A nyertes pályázót brut-
tó 50.000 Ft-ban honoráljuk.

A pályázat benyújtása: A pályázatokat „Névadó Pályázati Felhívás” jeligé-
vel ellátva, hiteles  dokumentumok másolataival, mellékletekkel felszerelve,
postai úton kérjük beküldeni az alábbi címre: Dr. Kovács József fõigazgató

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza. 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. 

PPáállyyáázzaattii ffeellhhíívvááss

A 2007. február 15. napjától hatályos vizitdíj fizetési kötelezett-
séggel kapcsolatban tájékoztatom a lakosságot, hogy a háziorvosi alapellátás
(beleértve a fogászati alapellátást) és járóbeteg szakellátás (beleértve a fogá-
szati szakellátást) igénybevételénél a 20. alkalmat követõen fizetett vizitdíj
összege visszaigényelhetõ a lakóhely, illetve ennek hiányában tartózkodási
hely szerint illetékes jegyzõtõl. Fontos, hogy a 20 alkalmat külön kell szá-
molni mind a háziorvosi alapellátás, mind a járóbeteg szakellátás esetében! A
biztosított kizárólag a 300 forintos vizitdíjat igényelheti vissza. A befizetett
vizitdíjak számát naptári évenként kell számolni. A 21. alkalomtól a vissza-
igénylésre a befizetést követõen azonnal, de legkésõbb a visszaigényelhetõ
vizitdíj befizetését követõ év 60. napjáig van lehetõség. Az eljárás illeték és
költségmentes. A kérelem kötelezõ mellékletét képezi a 20 alkalmat igazoló
számla vagy nyugta és a 20 alkalmon felül visszaigényelni kívánt vizitdíj be-
fizetését igazoló számla vagy nyugta eredeti példánya. Ezért fontos vala-
mennyi számla, illetve nyugta megõrzése.

A kérelmek benyújthatók postai úton, vagy személyesen a Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös tér 16.) ügyfélfogadási
idõben. Kérelem nyomtatvány beszerezhetõ a Szociális Osztályon, a házior-
vosi rendelõkben és letölthetõ a www.nagykanizsa.hu weboldalról. A kére-
lemben meg kell jelölni, hogy a vizitdíj visszatérítését postai úton folyósít-
sák, vagy a Polgármesteri Hivatal pénztárában személyesen kívánja a biztosí-
tott felvenni a kiküldött határozat alapján. Ezen kívül arra is lehetõsége nyílik
a biztosítottnak, hogy minden hónap utolsó szerdai napján, 13-18 óráig a
Szociális Osztály ügyfélfogadójában a személyesen benyújtott kérelemre a
vizitdíj visszatérítést azonnal készpénzben megkaphassa.

Dr. Kelemen Marcell, jegyzõ

TTáájjéékkoozzttaattááss vviizziittddííjj vviisssszzaattéérrííttéésséérrõõll

Egy Németországban meghalt ismeretlen, körülbelül 20 éves magyar kato-
na azonosításában kérném szíves segítségüket. 1945. április 23-án a Regens-
burg melletti Haugenrid településen egy súlyosan beteg magyar katona halt
meg a német Delhang/Stang család házában.

Tisztelettel kérjük mindazokat az egykori bajtársakat, akik esetleg segíteni
tudnak e magyar katona személyazonosságának kiderítésében, jelentkezze-
nek!

Köszönettel: Engelbert Meier, 
Lindenstrasse 5. 93152 Undorf, Deutschland
Tel.: 00-49-09404/1630
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(folytatás a címlapról)
Kálmán Pál újságíró vállalko-

zása volt az Uranus Színház,
amely a görögkeleti egyház Er-
zsébet téri házában mûködött. A
napi két elõadáson ezerötszáz mé-
ter filmet pergettek le; attrakció-
ként hirdették a negyedóráig tartó
mozgóképet. Hogy az új talál-
mány nagy sikert aratott, azt az is
bizonyítja, hogy egy hónap múlva
már négyen ostromolták a rendõr-
séget moziengedélyért, de új en-
gedélyt egyelõre nem adtak ki.
1911. õszén már a Sugár úton volt
az Uranus Színház. Az Uránia
Mozgószínház 1912. õszén épült;
Armuth Náthán építette egy régi
raktárából a Rozgonyi utcában.

S a film öles léptekkel haladt a
siker útján, 1913-ban már az Urá-
nia, Uranus és Edison mozgó-
színházak konkuráltak egymás-
sal, úgy, hogy az egyik színigaz-
gató kérvényezte, hogy idénye
tartamára a mozgókat zárassa be
a hatóság. A kérelmet természete-
sen (szerencsére) elutasították.

A város 1913. októberében már
azzal a gondolattal foglalkozott,
hogy városi mozgószínházat léte-
sít. Érdekesség, hogy Deák Péter
rendõrfõkapitány ütötte a vasat,
úgyhogy már szabályrendelet is
készült, amely teljesen városi mo-
nopóliummá tette volna a filmját-
szást. A tervbõl azonban semmi
sem lett, mert közbejött a háború, s
a városnak filmszínház helyett
élelmiszerraktárakra volt szüksége.

Az ezt követõ idõszakról a
Nagykanizsa-monográfia így ír:
„A háború nagy pusztítást végzett
a mozik között is. A három mûkö-
dõ mozi a mozgószínházak tulaj-
donjogának és engedélyeinek
rendezése során 1922-ben új tu-
lajdonosokra szállt át. Az Urániát
a MOVE fõosztálya kapta meg, a
Holtzer mozgót (Világ) özv. Pos-
fayné, hõsi halott katonatiszt öz-
vegye, a kiskanizsait pedig a vá-
ros. A kiskanizsai mozgó azonban
még a nagykanizsainál is rosz-
szabban ment, úgyhogy még eb-
ben az évben felhagytak vele.” 

A Városi Színház, ma
Medgyaszay Ház felépítésével az
Uránia kibérelte a színházat,
megnyitotta abban filmszínházát,
a Világot pedig, amely ugyancsak
a cég kezelésében volt, bezárta.
Így maradt akkoriban két mozgó-
színház Nagykanizsán, az Uránia

és a Városi Mozgó, mindkettõ az
Uránia R. T. tulajdonában, Szabó
Benõ igazgató vezetése alatt. 

A városi színházban mûködõ
mozi az 1948-as államosítás után a
Zala Megyei Moziüzemi Vállalat
kezelésébe került – ezt már Nagy
Csaba tanulmányából tudjuk.
1951-ben Béke Mozi, 1985-ben
Kanizsa Filmcentrum, 1990-ben
pedig Apolló Filmcentrum névre
keresztelték. 1988-ban a mûködte-
tést átvette a Zala Megyei Moz-
iüzemi Vállalat jogutódjaként
megalakult Helikon Film Kft.,
1990-ben pedig a nagykanizsai
Apolló Film Kft., amely azonban
néhány évnyi mûködés után, 1992-
ben végelszámolással megszûnt. 

A mozi azonban majd csak
2000-ben zárta be véglegesen ka-
puit, hogy átadhassa helyét a mul-
tiplexnek – a végeredmény min-
denki elõtt ismert. Igaz, az Apolló
Filmcentrumba a vége felé már
kevesen jártak, talán a viszonylag
magas jegyárak miatt. Ezt tá-
masztja alá az is, hogy az ingye-
nes búcsúelõadáson dugig meg-
teltek a széksorok. A vetítõgépek
ekkor pergették utolsó kockáikat,
igaz, csak Kanizsán, mert a beren-
dezéseket megvásárolta a letenyei
önkormányzat – ma ott szórakoz-
tatják a nézõket. Sokan gondolják
úgy: a régi mozit veszni hagyták
az elõzõ önkormányzatok. Hor-
váth Gábor, a mozi egyik volt ve-
zetõje szerint volt egy pont az
Apolló Filmcentrum történetében,
amikor megmenthetõ lett volna –
ám az önkormányzat nem (késõbb
sem) cselekedett. A volt moz-
iépület, azaz a Medgyaszay Ház
színházterme az átalakítás után
pedig alkalmatlan a vetítésre.      

– A Helyõrségi Mûvelõdési
Otthon igazgatója voltam akkor,
amikor megkeresett Horváth La-
jos, a Zala Megyei Moziüzemi
Vállalat akkori vezetõje, és fel-
kért, hogy vállaljam el az akkor
még Béke Mozi vezetését – idézi
fel a történteket Horváth Gábor,
aki manapság rendezvények szer-
vezésével, lebonyolításával fog-

lalkozik.  – Nagy kihívás volt ez
akkor, hiszen arról volt szó, hogy
felújítják a régi mozit, s lesz egy
háromtermes, színvonalas komp-
lexum. 1984, januárjában kerül-
tem tehát a mozihoz üzemvezetõ-
ként, aztán késõbb területi üzem-
vezetõ lettem, ami azt jelentette,
hogy az egész nagykanizsai járás
hozzám tartozott. Létrehoztuk az
Apolló Filmcentrumot, az akkori,
negyven férõhelyes, egyenes te-
rembõl csináltunk egy döntött
széksoros, nyolcvan férõhelyes
stúdiót, felújítottuk a kertmozit,
vizesblokkokkal láttuk el. Ennyire
tellett, s közben szakmai szem-
pontból az ország egyik legfelké-
szültebb cégeként ismert Zala
Megyei Moziüzemi Vállalat át-
alakult Helikon Filmmé és belé-
pett a forgalmazói körbe, ami
egyértelmûen érdekeket sértett.
Megindultak tehát a támadások, s
a bajt csak tetézte, hogy akkori-
ban alakult át a forgalmazás tá-
mogatási rendszere. Belekezdett a
cég a hévízi Fontana építésébe,
amit aztán sajnos, nem tudott
már befejezni, a Helikon Film
nem kapta meg az ígért pénzeket,
s a magyar filmek utáni támoga-
tások egy részét sem. Összeját-
szottak tehát a kedvezõtlen körül-
mények, s ekkor jött a rendszer-
váltás is. A vége a dolognak az
lett, hogy a nagyon jól mûködõ
Helikon Film felszámolás alá ke-
rült. Megcsináltuk az Apolló Mo-
zi Kft.-t, és az Edison Mozi Kft.-t,
az elõbbi volt a mi cégünk, dolgo-
zói érdekeltséggel. Ez egy új gya-
korlat volt, hiszen dolgozói érde-
keltségû cég akkoriban még nem
mûködött a szakmában, de ez volt
az egyetlen módja annak, hogy

meg tudjuk tartani az embereket.
Az elsõ években minden lehetsé-
gest megléptünk, hogy gazdasá-
gosan tudjunk mûködni. Az orszá-
gos tendenciának megfelelõen ro-
hamosan esett a nézõszám, s ad-

digra ez már egy „lepukkant”
mozi lett. Ennek ellenére megvolt
a maga hangulata, még akkor is,
ha az épület már életveszélyes
volt. A legnagyobb problémát az
okozta, hogy az a helyzet állt elõ,
hogy a Helikon Film tartozásai
miatt a kanizsai moziépületet há-
rom és fél, négymillió forint ter-
helte. A megoldást az jelentette
volna, ha az akkori önkormányzat
gyorsan dönt és bejelenti a tulaj-
donigényét az ingatlanra az
1991. évi XXXIII. Törvény alap-
ján. Ez azonban nem történt meg,
a felszámolás alatt álló Helikon
Film pedig nem tudta tovább üze-
meltetni a mozit. Ha a város ak-
kor bejelenti az igényét az épület-
re, akkor tulajdonosként azt
mondhatta volna, hogy õ mûköd-
teti tovább a mozit, nem biztos,
hogy külön, hanem esetleg egy
másik intézmény fennhatósága
alatt. Egyébként már akkor az
volt az elképzelésünk, hogy a vá-
rosi médiát, a tv-t és az újságot
bevisszük a régi moziba, a zsinór-
padlás hátsó részébe, azt szeret-
tük volna, ha az önkormányzat is
beszáll pénzzel. Az utolsó idõ-
szakban már olyan kevesen vol-
tunk, hogy mindenki mindent csi-
nált, én is szállítottam a filmeket,
amikor elérkeztünk egy olyan
ponthoz,  amikor már csak úgy
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tudtam volna megtartani a saját
munkakörömet is, ha még átlépek
valaki felett – ezt azonban embe-
rileg már nem lehetett felvállalni.
Úgy döntöttünk, hogy itt a törté-
net vége. Ekkor vette át az üze-
meltetést az Edison Mozi Kft. A
város ezzel idõt nyert ugyan, de
az épület állaga megállíthatatla-
nul romlott tovább. 

Horváth Gábor azt mondja,
még egy lehetõsége lett volna a
városnak a régi mozi mûködteté-
sére, ha a mintegy hatszáz férõ-
helyes kertmozira rácsúsztatja az
épülõ könyvtár tetejét. Ebben az
esetben ma lenne a városnak egy
gyönyörû kulturális komplexuma.
Ennek a terve 1985-ben el is ké-
szült, akkor ötvenötmillió forint-
ba került volna a beruházás. Úgy
véli: ma nincs Magyarországon
olyan város, amelynek ilyen lehe-
tõsége lett volna, fõleg, ha hozzá-
vesszük a volt Iparosházat és a
felújítandó 56-os Emlékkertet.
Horváth Gábor szerint a városve-
zetés akkor (és késõbb is) elaludt.
Pedig pályázatok révén fenntart-
ható lett volna a mozi, a mai na-
pig nem érti, miért nem tettek lé-
péseket az ügyben az akkori vá-
rosatyák.

Kicsit szomorúan említi, hogy
miután az Edison Kft. Átvette a
mûködtetést tõlük, a város már
anyagilag is dotálta a mûködte-
tést, míg az õ cégük semmit nem
kapott, teljesen önfenntartó volt,
sõt, még bérleti díjat is fizettek az
épületért. 

Büszkén mondja viszont, hogy
a nagykanizsai mozi, a filmkultú-
ra országszerte híres volt, renge-
teg iskolás járt az elõadásokra,
köszönhetõen a nagyfokú szerve-
zettségnek, s hazánkban elsõként
dr. Horváth György elsõként sze-
repeltette az érettségi tételek közt
a mozgókép-kultúrát. Mindez el-
veszett a régi mozi bezárásával.

A minap pedig az Apolló pia-
ci helyére benyomuló multip-
lex mozi üzemeltetõje, a Palace
Cinemas vezetõsége is úgy
döntött, hogy összepakolják a
berendezéseket, s bezárják a
plazamozit. Nem próbálkozik,
nem csökkenti a termek szá-
mát, a dolgozói létszámot, nem
mérsékli a jegyárakat, hanem
egyszerûen bezár, és odébbáll.
Így hát mozi nélkül maradt a
város.  

Klonfár István, az Apolló egyik
egykori mozigépésze megkeresé-
sünkre csak annyit mondott: na-
gyon fájlalja a történteket, s azt
reméli, hogy mihamarabb megol-
dás születik a problémára. 

Horváth Gyulát, a vezetõ mo-
zigépészt a városban sokan csak
„mozis Gyusziként” ismerik, s õ
is hasonlóan vélekedik a történ-
tekrõl, de mivel hallott a város-
vezetés próbálkozásairól (Cse-
resnyés Péter alpolgármester
megkeresésünkre azt mondta,
azon fáradoznak, hogy a város ne
maradjon vetített képes elõadás
nélkül), óriási lelkesedéssel még
azt is felajánlotta, hogy szívesen
segít minden olyan kezdeménye-
zésben, ami arra irányul, hogy is-
mét legyen mozi Kanizsán. 

– Én az Apolló megszûnése-
kor még dolgoztam volna to-
vább is, vártam is, hogy megke-
resnek a multiplexbõl, de nem
így történt – meséli keserûen. –
Pedig a véremben volt az egész,
hiszen egy életen keresztül ezt
csináltam. Kijártunk mi a lakta-
nyákba is vetíteni, a Cserhátiba,
a Honvéd Kaszinóba, volt, ahol
táskás gépekkel dolgoztunk, de
a Honvéd Kaszinóban telepített
gépek voltak. Szerintem még
most is ott vannak. Itt idõszakos
vetítéseket tartottunk, de arra is
volt igény. Számomra kicsit fur-
csa, hogy Zalaegerszegen az
Edison még mindig üzemel, pe-
dig aztán ott is van plaza. Napi
két-két elõadásuk van, meg még
stúdiómozi is mûködik. Nem
igaz, hogy ebben a városban
nem lehet kialakítani egy nyolc-
van-százfõs mûvészmozit –
mondja „mozis Gyuszi”. 

Mivel a szakembernek sikerült
felcsigázni az érdeklõdésünket,
tettünk egy látogatást a Honvéd
Kaszinóba. Halmos Ildikó igaz-
gató megerõsítette, hogy a Tü-
körterem színpada fölött a gép-
házban még ma is ott vannak a
vetítõgépek. Bekapcsoltuk õket,
s elvileg mûködnek, a kérdés
csupán az, hogy mekkora mérté-
kû és milyen átalakításokra lenne
szükség ahhoz, hogy a mai fil-
mek lejátszhatók legyenek velük.
A gépek viszonylag fiatalok, hi-
szen az üzemóra-számláló tanú-
sága szerint mindössze 217 órát
dolgoztak. Nézegetjük a megfa-
kult filmkockákat, s közben Hal-
mos Ildikó azt mondja: megrög-
zött filmrajongóként örülne, ha
ismét lenne mozi Kanizsán.

Sõt, az se jelentene különösebb
gondot, ha náluk…

Horváth Attila
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Gulyás Ferenc, a Belvárosi Pa-
tika vezetõje úgy látja, hogy a fe-
jetlenség és a kapkodás lett úrrá
az egészségügyben. Szerinte a
kormány most mindazokat a ked-
vezményeket visszavonja, ame-
lyekkel a téeszesítés idején becsa-
logatták az embereket a közösbe. 

– Káosz, ami ma történik az
egészségügyben és a patikákban
– mondta lapunknak Gulyás Fe-
renc (képünkön), a Belvárosi Pa-
tika vezetõje. – A gyógyszer-li-
beralizációval, azzal, hogy ben-
zinkutaknál is lehet árusítani bi-
zonyos készítményeket, nem sza-
badna ledegradálni a gyógysze-
részi hivatást, hiszen ez egy spe-
ciális kereskedelmi ág, ide szak-
értelem kell. Professzorunk an-
nak idején úgy tanította, a
gyógyszer különleges áru, ami-
hez komoly ismeretek kellenek,
nem véletlenül tanítják a világon
mindenütt több évig az egyete-
meken a szakmát. Nálunk úgy
látszik, elég az általános iskolai
végzettség is, habár a miniszter
úr azt mondta, hogy a benzinku-
tasok és a többiek is majd végez-
nek tanfolyamot. Hát akkor
megint oda jutunk, hogy egy kép-
zetlen ember is lehet majd gyár-
igazgató, csak az a lényeg, hogy
jó elvtárs legyen. Nem hiszem,
hogy ezt az egészet józanul át-
gondolták, a szakmát pedig meg

sem kérdezték. A szaktárcánál
azt mondják, hogy az Amerikai
Egyesült Államokban már rég
így van. Az lehet, de az USA és
Magyarország között ég és föld a
különbség. Szeretnénk mi úgy él-
ni, mint ahogy az Egyesület Álla-
mokban élnek, de kérdem én, mi-
kor fogunk? Ha így megy to-
vább, soha… Ott más a társadal-
mi helyzet is, ugyanis az emberek
negyven százaléka nem biztosí-
tott, s lényegesen jobban beren-
dezkedtek az önellátásra. Nálunk
meg mindenki biztosított. Ott van
vagyon az emberek kezében, itt
nincs, mert az állam elvette.
Rengeteg a szegény ember, nem
lehet ugyanazt a modellt átültet-
ni a hazai viszonyokra. 

– Pontosan milyen anomáliá-
kat tapasztaltak a gyógyszer-ke-
reskedelemben az elmúlt idõ-
szakban?

– Itt is kaotikusak az állapo-
tok, számos gyógyszer támogatá-
sát egyik napról a másikra szün-
tetik meg. Bizonyos gyógyszerek
meg ott vannak a patikában,
drágák és viszonylag nagy meny-
nyiségûek is, erre kidobhatom a
selejtbe, mert a miniszter egy
tollvonással így rendelkezik, s
természetesen az ebbõl keletkezõ
veszteséget nekem kell kigazdál-
kodnom. A másik: a miniszter az
orvosoknak is megszabja, milyen

gyógyszert írhatnak fel. A gyár
meg még esetleg rá sem állt a
gyártására, ezért a patikákban
sem kapható természetszerûleg,
de azért kötelezõvé teszik a ren-
delését. A letiltott készletet pedig
dobhatom a szemétbe. Nem len-
ne célszerûbb folyamatosan át-
állni? Meggyõzõdésem egyéb-
ként, ha ez a fajta politika folyta-
tódik, akkor még több lesz a ki-
ábrándult, elkeseredett emberek
száma, hiszen amikor bekénysz-
erítették õket a téeszekbe, s min-
denüket elvették, akkor ingyenes
kórházi ellátást és nyugdíjat
ígértek nekik. Most pedig mi
van? Mindenért fizetni kell. Az
emberek nem felejtenek…

Horváth Attila
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A Horvát Labdarúgó Szövetség
felkérésére horvát és magyar lo-
vasok Zágráb-Budapest távlovag-
ló Maratontúrát szerveztek. A
négy horvát lovas a Horvátor-

szág-Moldávia EB- selejtezõ
mérkõzés után indult el Zágráb-
ból, és a határon hozzájuk csatla-
kozó szintén négy magyar lovas-
sal szerdán érkeznek Budapestre,

Elsõ önálló tárlata nyílt meg a
Farkas Ferenc Zene- és Arany-
metszés Mûvészeti Iskola hang-
versenytermében a Körõsi Csoma
Sándor Általános Iskola hatodik
osztályos tanulójának Horváth
Eszternek (képünkön elöl áll). A
nagy színérzékenységrõl tanúsko-

dó, huszonhét grafikát és fest-
ményt felvonultató kiállítást a tár-
latnak otthont adó intézmény
igazgatója, Baráth Zoltán, és
Bekõ Veronika pedagógus, Eszter
rajztanára nyitotta meg. 

H.A.

Van egy barátom, akivel egy
templomba járok: Czene Csaba,
aki látszólag vállalkozó, de még-
is inkább érzékeny ember, aki a
'70-es években a debreceni Cso-
konai Színházban dolgozott. Itt
került közelebbi kapcsolatba a
mûvészetekkel. Messzirõl jött,
hogy 1979-tõl Nagykanizsán él-
hessen. Reálista foglalkozásai
ellenére jellemzõbbek rá megje-
lent verseskötetei. Látható, hogy
az elõrehaladó és becsavarodó
idõben egyre termékenyebb lett,
s így jelenik meg mára „A ma-
gyar (vers - zene)” címû CD-je.
Ezen a vershordozón Czene Csa-
ba verseit Galánfi András mond-
ja el Pikó Sándor zenéjének kí-
séretében, a borítón Makoldi
Sándor festményével és rovás-
írásával. Mindannyian debreceni
mûvészek. 

Czene Csaba tehetség, aki mel-
lett elmegyünk nap, mint nap,
mert szókimondó, nyers õszinte-
sége sokszor inkább taszít. Vég-
letekig kimondott magyarsága so-
kakat távoltart, pedig olyan szû-
külõ és szûkölõ idõket élünk,
melyben szükség van a végletes
kimondásra is. Versei szinte tétel-
mondatok, melyek harsoghatók
az égre. Bennük a nyugalom ára a
kimondott szó lesz. Így adhat
megnyugvást az élet, a megismé-
telhetetlen csoda: „a jelen himnu-
szának ritmusát tapintom a lét
ütõerén” – mondja. 

Istenes ember Czene: „Ha bel-
sõ parancs indít, bízd Istenre ma-
gad!” Így nem csak önmagunk-
ban bízhatunk. Sajnálja azt is, ki-
nek nincs hona, akibõl hiányzik
ez a fajta közösségi érzés. Nem
vagyunk sehonnai bitang embe-
rek. Zengzetes – hangzatos ver-
sei, küldetéstudata programköltõt
mutatnak, jós – szerepben védi a
házat és a hazát, s van nála opti-
mista végkicsengés. 

Büszke magyar: nem mást ki-
zárva, csak sajnálva azt, ki lesaj-
nálja ezt az érzést. Oly országban
élünk, ahol pejoratív jelentésû a
„magyarkodás”. Ez sehol máshol
nincs így. Ezt nem csak valami
üldözési mánia mondatja velünk.
De ha tudjuk igazán patriótaként
szeretni ezt a „töredék hazács-
kát”, akkor tudjuk csak mások
kultúráját, a másik embert becsül-
ni. Kevés csak önmagunk boldo-

gulását keresni, de nagyobb kö-
zösség: a család, a falu, a város, a
nemzet, a Föld jövõjéért is tenni
kell: ez az a többlet, amiért él-
nünk érdemes. 

Jó magyarnak lenni, mert a leg-
nagyobb tettet már végrehajtot-
tuk: megmaradtunk, megtartottuk
életrevalóságunkat, kultúránkat és
nyelvünket. Már csak jelenünket
kellene építeni és tudatosítani a
magyarságban újra és újra, hogy
jó volt és jó lesz magyarnak lenni,
ha akarjuk. Errõl sokan indíttatás
híján nem beszélnek, vagy mert
szemérmesek. Czene Csaba pedig
határozottan, egyértelmûen ki-
mondja, vallja. Nem kell „hiá-
nyos” korunkban félni a naciona-
lista bélyegtõl, igenis szükség van
patriótákra és patrióta költõkre a
mában is – egyre inkább. Talán
még nem késõ!

A hazafiság nem elvont gondo-
lat, nem üres szólam, hanem való-
ságos kötelesség és élethivatás. A
hazafiság nem melldöngetés, nem
jelszó és frázis. Nem gyalázkodás,
nem kirekesztés, nem gyûlölkö-
dés. A hazafiság nem elhaló nyö-
szörgés vagy reménytelen sóhajto-
zás, és nem önpusztító ábrándo-
zás. A hazafiság nem ugródeszka,
nem üzlet és nem szélhámosság. A
hazafiság õrködés Ady Endre-i ér-
telemben. A hazafiság a nemzeti
értékek ismerete, megbecsülése és
szeretete. A hazafiság a legpozití-
vabb, mert közösségi érzelmek
egyike, a leghasznosabb magatar-
tás és a legnemesebb cselekvés
egyike. A hazafiság szent feladat:
Istentõl rendelt munka és áldozat. 

A magyarság nem boldogság,
nem elõny, hanem örök szoron-
gás a létért, a szabadságért, s egy
letûnt múlt keserû önérzete is.
Nem elég magyarnak születni,
azzá is kell válni, s azt vállalni is
kell. A magyarság hivatás és kül-
detés is, sajátságainknak a tiszta,
örök és egyetemes emberi felé
való tágítása, tehát szellemi
elmélkedés. A magyar szellem
lényege a szabadság. Meg kell
maradnunk nemzetnek. Ezt az
áldozatot várják tõlünk õseink és
Európa becsületesebb része. Ezt
parancsolja az emberi és az iste-
ni szellem. És ezt fogalmazza
meg számunkra Czene Csaba is.

B.L.
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Tisztelettel meghívjuk Önt, családját és barátait 2007. április 10-
én 18 órára „Legkedvesebb verseim közt tallózva” címmel Horváth
István Radnóti-díjas versmondó zenés irodalmi összeállítására a
Honvéd Kaszinó Tükörtermébe (Nagykanizsa, Ady u. 7., telefon:
93/311-036). Közremûködik: Jakobovics Árpád – hegedû, Bakaja
Zoltán – hegedû.

HHoorrvváátt ééss mmaaggyyaarr 
lloovvaassookk
AA llaabbddaarrúúggóó EEBB ssiikkeerreess ppáállyyáázzaattááéérrtt
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A Csönd fénye címmel a Hévízi
Múzeumban nyílt meg Röszler
Mária nagykanizsai festõmûvész
30. jubileumi kiállítása. Az ünne-
pélyes megnyitón megjelenteket
Vértes Árpád polgármester kö-
szöntötte. A tárlatot dr. Szarka La-
jos, múzeumigazgató nyitotta
meg. Közremûködött: Pekár Zsu-
zsanna, Laborfalvi Lászlóné és
Spaqi Márta. Röszler Mária rend-
szeresen részt vesz az Országos
Képzõ és Iparmûvészeti Társaság
által szervezett kiállításokon. Szá-
mos festménye van bel- és kül-

földön magántulajdonban. A fes-
téssel harminc éve foglalkozik. A
természetet sajátos szépségében,
valódiságában kívánja visszaadni.
Errõl tanúskodnak tájképei,
csendéletei. Mindig az adott téma
határozza meg a kép hangulatát,
színvilágát, a választott technikát.
Rengeteg gyakorlás, önfejlõdés
útján jutott el a jubileumi kiállítá-
sig, melyre a Hévízi Múzeum fel-
kérésére már egy éve készül. Az

ember a képességét a szolgálatra
kapja. A festészet az életem – vall-
ja magáról. Az alkotás kettõs örö-
möt jelent a számára. A folyamat
végén kibontakozó sikerélményt,
amit még fokozhat, ha másoknak
is megmutathatja. A mûvész örö-
me a kiállítással teljesül be, ami-
kor közös örömmé, a tárlatlátoga-
tó élményévé is válik munkája. 

B.E.

Újabb sikeres évet mondhat
magáénak a Batthyány Lajos
Gimnázium az Országos Közép-
iskolai Tanulmányi Versenyek
sorozatában. A legrangosabb kö-
zépiskolás versenyeken szinte
minden tantárgyból volt tovább-
jutó a második fordulóba. Az idei
tanévben huszonhét diák ért el
ilyen fontos, értékmérõ ered-
ményt. Közülük öt tanuló jutott
az országos döntõbe, amelyre
már csak az ország legjobb húsz-
harminc diákját hívták meg. Õk
ezáltal már jeles szintû érettségi
eredményt is elkönyvelhetnek. A
végsõ erõpróbákra német nyelv-
bõl B. Kiss Anna (tanára Balogh-
né Harkány Judit), földrajzból
Söveges Bianka, Hohl Zsófia és
Hermann Péter (tanáruk Alexa
Péter), biológiából Mánfai Gergõ
(tanáraik: Csörgicsné Balogh
Edit és Martonné Pálfalvi Kata-
lin) jutottak el.

B.L.G.

A Zalai Mûvészeti Fesztivál ke-
retében rendezték meg a Zalai
Gyermekek XIV. Mûvészeti Talál-
kozójának kistérségi bemutatóját. A
rendezvény két helyszínen, a
Medgyaszay Házban és a Kiskas-
télyban zajlott, ahol  a város és
térsége általános iskolásai adtak
egymásnak és a közönségnek ran-
devút. Különbözõ mûvészeti kate-
góriákban ötvennyolc mûsorszám-
mal 543 gyermek mutatkozott be.
A nemes versengés fõ szervezõje a
Zala Megyei Mûvelõdési és Peda-
gógiai Intézet.

B.E.

A helyi sajtó szavazata alapján
a 2006-os év legjobb kanizsai
sportolóinak adott át díjakat
Marton István polgármester a
Centrál Étteremben megrende-
zett ünnepségen. A legjobbakat
1986 óta díjazzuk, idén – átme-
neti szünet után tavaly újra-
élesztve a hagyományt – immár
16. alkalommal – hangsúlyozta a
polgármester. – Álltak itt már

elõttünk szinte minden sportág
képviselõi: atléták, úszók, autó-
versenyzõk, kézilabdázók, labda-
rúgók, akrobaták, teniszezõk, ví-
vók és még hosszan lehetne foly-
tatni a sort. Idén új sportág kép-
viselõje is felkerült a város ünne-
peltjeinek képzeletbeli tablójára,
egy triatlonos. A mostani rendez-
vényünk tehát azokról szól, akik
– a helyi sajtó szavazatai alap-

ján – az elmúlt évben a legmaga-
sabb színvonalon valósították
meg céljaikat választott sport-
águkban, kivívva a nézõk és a
szakma osztatlan elismerését
Gratulálunk, valamint köszöne-
tünket fejezzük ki azoknak a
szakvezetõknek, edzõknek, segí-
tõknek, támogatóknak, akik lehe-
tõvé tették – és remélhetõleg a
jövõben is lehetõvé teszik – e
szép sportsikerek megszületését. 

2006-ban Nagykanizsa legjobb
utánpótláskorú nõi sportolója
Völgyi Erika, a Kanizsai Vad-
macskák kosárlabdázója. Leg-
jobb utánpótláskorú férfi sporto-
lója Korpics István, ökölvívó, a
Kanizsa Box Klub versenyzõje.
Nagykanizsa legjobb nõi sporto-
lója felnõtt kategóriában
Budavölgyi Veronika, a Zemplén
DSE lábtoll-labdázója. A város
legjobb férfi sportolója Ács Lász-
ló, a TRI-CO Triatlon Klub ver-
senyzõje. Nagykanizsa legjobb
csapata 2006-ban az Aquaprofit
Nagykanizsai Tungsram Sakk
Klub.

B.E.
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amikor a magyar válogatott ját-
szik Moldávia ellen a Puskás
Stadionban. A két lovastábor ez-
zel kívánja támogatni és népsze-
rûsíteni azt a gondolatot, hogy
Horvátország és Magyarország
közösen szervezze meg a 2012-
es labdarúgó Európa Bajnoksá-
got. A döntést április 18-án hoz-
za meg az UEFA vezetése. Hét-
fõn délelõtt Sormáson fogadták
a horvát lovasokat a Kanizsa Lo-
vas Klub hagyományõrzõ csá-
szár huszárai és együtt vonultak
be a Deák térre, ahol Marton Ist-
ván polgármester köszöntötte a
delegációt. Hamarosan ered-
ményt hirdetnek, ezért nagyon
fontos az összefogás. Mindkét
ország sokat tesz azért, hogy a
közös pályázat gyõzzön. A szer-
vezésben részt vevõ horvát váro-
sok üdvözletét Vladimir Stolnik,
a horvát megyegyûlés alelnöke
tolmácsolta. A lovak és a lova-
sok az egyházak áldását követõ-
en folytatták útjukat Budapestre.

B.E.

AAzz éévv ssppoorrttoollóóii

ZZaallaaii GGyyeerrmmeekkeekk MMûûvvéésszzeettii FFeesszzttiivváálljjaa

AA ccssöönndd fféénnyyeeBBaatttthhyyáánnyyss
ttaannuullmmáánnyyii
ssiikkeerreekk

13.qxd  2007.03.27.  16:10  Page 16



Csókolom! Így köszönt és mutat-
kozott be pénteken este, a Kispál és
a borz elõ zenekara azon a koncer-
ten, mely a Kodály mûvelõdési ház-
ban került megrendezésre. Az alter-
natív zenét játszó formáció, tagjai-
nak hangszeres tudását figyelembe
véve, a jövõben még sok kellemes
meglepetést okozhatnak a mûfaj
kedvelõinek. A koncert második fe-
lében, jubileumi buli lévén, az el-
múlt húsz év dalaiból, slágereibõl
szemezgetett a Kispál és a borz. Az
elhangzott dalok alkotják a hónap
végén megjelenõ Best of címû dup-
la lemezük zömét. A koncert elõtt a
zenekar frontemberével Lovas And-
rással (képünkön) beszélgettünk.

– Az elmúlt két évtized dalainak
színe-javát jelentetitek meg dupla
lemezen. Ahogy a várakozó kö-
zönség nagy részét elnézem, fiata-
labbnak tûnnek, mint a dalaitok. E
dalok csokorba gyûjtése egyfajta
visszatekintés, mérleg, netán ép-
pen az említett generáció körében
a hajdani slágerek népszerûsítése?

– A lemezt igazából magunk-
nak csináljuk, de természetesen
örülnénk, ha minél többen meg-
vennénk ezt az albumot. A lemez
javarésze – koncert tapasztala-

tokra alapozva – a közönség kö-
rében legnagyobb sikert arató
dalokat fogja csokorba. Az album
második lemezén egyfajta csende-
sülõs blokk található, mely szin-
tén az elmúlt húsz évünket tekinti
át, merõben más megközelítés-
ben. Ezeken a felvételeken úgy
szólal meg a zenekar, ahogy a
klasszikus Kispál és borz soha
sem szólalt meg. Kilencen va-
gyunk, van egy vonóskar  és egy
ütõs szekció, ennél fogva majd-
nem akusztikus felvételekrõl van
szó. Ezzel egy fejlõdési szakasz
végét mutatjuk be. Ezek a dalok
olyanok, mintha a mai tudásunk-
kal, ízlésünkkel szereztük volna a
hajdani számainkat. Ahhoz, hogy
valamilyen módon tovább tudjunk
lépni, valahogy le kell zárni az el-
múlt idõszakot. Záróakkordként
évvégén egy nagyszabású koncer-
tet tervezünk Pécsett, ahová min-
denkit meghívunk, akikkel koráb-
ban együtt zenéltünk és meghatá-
rozó szerepet töltöttek be a zene-
kar életében. A továbbiakban
nem az elmúlt húsz évvel akarok
visszanézni, jobban érdekel mi
fog történni az elkövetkezõ idõ-
szakban.

– A zenekar az egyedi megszóla-
lásával talán szerencsés idõben in-
dult, hiszen addig ebben a stílusban
még itthon nem muzsikált senki…

– 1991-ben jártunk Hollandiá-
ban, ott hallottunk a mi stílusunk-
hoz hasonló zenekart. A hazai
punk és alternatív mozgalom a ki-
lencvenes évek elejére elfáradt,
kifulladt. A rendszerváltás  idején
divatba jött egyfajta „ellenkultú-
ra”. Ebben a légkörben találtunk
valami újabb „hangütést”, ahogy
meglehet szólalni. Elsõ sikereink
köszönhetõek sajátos szövegeink-
nek és annak, hogy szellõsebb, la-
zább, fogyaszthatóbb stílusban
játszottunk. Kezdeti sikereinkhez
hozzájárult még az is, hogy akko-
riban még volt a közszolgálati TV-
ben többféle rockzenével foglalko-
zó mûsor, melyek számomra ért-
hetetlen módon megszûntek.

– Azt már tudjuk, hogy hónap
végétõl kapható a boltokban a
Best of album. Készülnek e új
számok, vagyis új számokat tar-
talmazó lemez?

– Ezen a lemezen is található
két új szerzemény, mind kettõ elég
erõsen politikus dal. Az aktualitá-
sa miatt szeretném, ha minél

elõbb megjelenne. Arról szól,
hogy egy fiatal pár sétál az erdõ-
ben, majd ahogy az lenni szokott,
csókolóznak és hírtelen a lány
összerezzen, a pasi meg nézi,
hogy kik lehetnek azok akiktõl ma
Magyarországon meg lehet ijed-
ni. Itt következik egy felsorolás.
A zenekarra eddig a politizálás
nem volt jellemzõ. Most ebben a
két számban fellelhetõ, igaz nem
pártpolitikai kérdések ezek. A
helyzet ugyanis az, hogy soha
sem láttam magam körül ennyire
reménytelennek az embereket, és
én sem vagyok túl jókedvû. Ez a
hangulat mindenképpen nyomot
hagyott a dalokon is, hiszen min-
dig arról írok, ami érdekel. Most
éppen ez érdekel.

Czene Csaba

Visszakerült a Medgyaszay
Ház falára az az emléktábla, ame-
lyet tíz évvel ezelõtt, a volt városi
színház felavatásának hetvenedik
évfordulóján helyeztek el, azon-
ban a rekonstrukció során eltûnt.
A tábla újbóli elkészítése Biczó
Lajos és Hézinger László felaján-
lása révén vált lehetõvé. Ez alka-
lomból az elõtérben, a Thúry
György Múzeum anyagából, ere-
deti dokumentumokkal elevení-
tették fel a nyolcvan évvel ezelõt-
ti idõszakot. A korabeli képeslap-
ok reprodukcióin látható, hogyan
nézett ki az épület az átadás után,
a plakátokon pedig, hogy mit kí-
náltak anno a színházba járóknak.
Az épület elõterében kiállították a
régi színházi csörlõt is, amit
Tarnóczky Attila restaurált.

H.A.

A Zalai Írók Egyesületén belül
újjáalakult a Kanizsa Mûhely, és
felvette a Takács László Kanizsai
Irodalmi Kör nevet. A régi és új
tagokat Halmos Csaba, a polgár-
mesteri hivatal kulturális referen-

se köszöntötte. Legfontosabb táv-
lati célként az értékteremtést fo-
galmazta meg, hiszen az önkor-
mányzat is a minõségi irodalmat,
a minõségi munkát támogatja. Az
amatõr írókat, költõket összefogó

csapat vezetõjének Dezsõ Feren-
cet (képünkön) javasolta. Titkár-
nak Csere Andreát (képünkön),
vezetõségi tagoknak: Kardos Fe-
rencet, a könyvtár igazgatóhe-
lyettesét, Lehota János tanárt, és
Horváth István önkormányzati
képviselõt. Az alakuló ülésen a
megjelent tizennyolc tag elfogad-
ta a Kanizsa Mûhely új elnevezé-
sét és vezetõségét. A továbbiak-
ban Dezsõ Ferenc felvázolta a
közös jövõt, a havonkénti progra-
mok témáit. Csak közösen mun-
kálkodva lehet eredményt elérni –
hangsúlyozta. A részvétel ne csak
a megjelenést, hanem a munkából
való vállalást is jelentse. A követ-
kezõ összejövetelen a névadóra,
az egykori nagykanizsai költõ-ta-
nárra emlékeznek. Az irodalmi
kör tagjai minden hónap elsõ
keddjén 17 órakor találkoznak a
Halis István Városi Könyvtárban. 

B.E.
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A magyar királyok koronázási,
beavatási és temetkezési szertar-
tásairól, azok összefüggéseirõl,
valamint tanított történelmünk fe-
hér foltjairól tartott vetített képes
elõadást Szántai Lajos mûvelõ-
déskutató. Vele beszélgettünk.

– Ha õseinket kívánjuk követni
feltétlen tisztázásra szorul a koro-
na eredete, hiszen az áll a tan-
anyagokban, hogy azt a pápától
kapta István királyunk. A korabeli
feljegyzések azonban másról
szólnak. Mi az igazság?

– A mai egyházi felfogást figye-
lembe véve ez egy rendkívül ké-
nyes terület. Azt azonban a legna-
gyobb határozottsággal állíthat-
juk, az európai középkor, benne a
magyar, pápai koronaküldésrõl
nem tud. Errõl korabeli krónikák
sem szólnak. Viszont királyi okle-
velek, a római pápasággal tartott
diplomáciai kapcsolatok ezerféle
lehetõséget biztosítottak arra,
hogy rögzítsék azt, ha valaha is
koronát küldtek volna Magyaror-
szágra. Tehát ennek nyoma sincs a
pápaság történetében. Azt viszont
nem zárhatjuk ki, hogy nem küld-
tek vissza koronát.  Így könnyen
elképzelhetõ, hogy a jogtalanul
nyugatra kerülõ koronát a pápa
István király részére visszaküldte.

– A koronának néhányszor lába
kélt. Errõl szólniuk kell a feljegy-
zéseknek…

– Magyar és európai források
azt mondják, hogy a visegrádi
fellegvárból Habsburg Albert öz-
vegyének kérésére, valamint Fri-
gyes német-római császár bízta-
tására Kottaner Jánosné ellopta
a Szent Koronát. Ezt a koronát
1463-ban Mátyás királynak ha-
talmas összegért sikerül vissza
váltania. A korona tolvaj Kottan-
er Jánosné késõbb azt írja:
"..mint ahogyan igaz az is, hogy a
Szent Koronát a teremtõ isten
küldte Szent István királynak."
Hangsúlyozom, hogy 1440-ben az
általános felfogás szerint Isten
küldte a koronát. A Képes Króni-
kában pedig, amikor a korona
története elõtérbe kerül, a szerzõ
azt írja, hogy angyal adta a koro-
nát.  Jelen pillanatban személy
szerint ezt sokkal hitelesebbnek
tekintem, mint azokat a hipoteti-
kus feltételezéseket, amelyeknek

semmilyen történelmi alapjuk
nincs.

– Mit üzen nekünk ma a Szent
Korona?

– Ezt leginkább egy újszövetségi
mondattal lehet érzékeltetni: „Légy
hû mindhalálig és néked adom az
élet koronáját!” Tudni kell, hogy a
Magyar Szent Korona a világtörté-
nelemben az egyetlen olyan koro-
na, amelynek szent jelzõje van és a
szentségen belül élõ, eleven tulaj-
donságokkal ruházták fel. Ez azért
nagyon lényeges, mert bár nincs ki-
rályunk és valószínûleg nem is lesz,
de azt tudni kell, a közép- kori
Szent Korona-tan és a jogrend ér-
telmében minden jog a Magyar
Szent Koronából ered. Ez azt jelen-
ti, ha a király van hátráltatásban,
vagy nincs király, akkor a nemzet
veszi át a jogokat. Ha pedig a nem-
zet van hátráltatva, akkor termé-
szetesen a királyra hárulnak a fel-
adatok. Jó esetben a király és a
nemzet között arányosan oszlanak
el a jogok, amelyek a Szent Koro-
nából erednek. Az üzenet, ami ma
is aktuális, nemzetünknek küldetése
van. A XXI. században ennek a kül-
detésnek igazi szakrális és erkölcsi
mércéje a Magyar Szent Korona.
Úgy hiszem, népünknek még egy
ilyen felbolydult korban is amely-
ben élünk, kötelessége keresni saját
eredendõ legjobb tulajdonságait.
Ezeket a tulajdonságokat az embe-
riség érdekében a lehetõ legmaga-
sabb szinten kell kibontakoztatni.
Ehhez a Magyar Szent Korona tö-
kéletes útmutatást ad.

Czene Csaba

Kicsiket és nagyokat egyaránt
vártak és hívtak a Szent József
Plébánia búcsúnapjára, ám legin-
kább a családokra számítottak, lé-
vén, hogy Szent József, a Szent
Család feje – természetesen – a
családok védõszentje is.

– Amikor idekerültem, nagyon
értékes embereket ismertem meg, s
velük együtt úgy gondoltuk, min-
denképpen meg kell rendeznünk a
templombúcsút, amellyel igyek-
szünk a város valamennyi lakójának
hírül adni, hogy élünk és létezünk.
Templomunk védõszentje a család-
apák patrónusa is, s a kétnapos bú-
csú során arra is lehetõség nyílt,
hogy egy kicsit elmélkedjünk az
apaság lényegérõl, arról, hogy mai

világunkban mit jelent apának lenni
– fogalmazta meg a két nap során
kínált számos és meglehetõsen tar-
talmas program célját az Alsótemp-
lom plébánosa, Horváth Lóránt.

A templombúcsú programjai so-
rában rajzversenyen vehettek részt
az érdeklõdõ gyerekek, akiknek
Szent Erzsébetet és Szent Józsefet
kellett megjeleníteni a fehér lapo-
kon. A rajzversenyen csaknem har-
minc kisebb-nagyobb gyermek vett
részt. A felnövekvõ nemzedéket
más, interaktív programokkal is
várták, így például Pintér Béla ze-
neszerzõ és Levente Péter, minden-
ki Móka Mikije szórakoztatta a
megjelenteket. A felnõtteknek is tar-
talmas elõadásokat kínáltak, dr.
Béky Gellért Szent Józsefrõl be-
szélt, Levente Péter pedig az apaság
rejtelmeibe vezette be a hallgatósá-
got, de itt volt Oberfrank Pál szín-
mûvész is. S hogy a lélek se marad-
jon táplálék nélkül, Dr. Nemeshegyi
Péter atya két alkalommal is lelki-
gyakorlatos szentmisét celebrált. 

Horváth Attila

Kanizsa – KKultúra2007. március 29. 11
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Színészportrék
fantáziarajzok

Tamás Dávid és Lenkovics
Richárd 11/B osztályos tanulók
portréiból és fantáziarajzaiból
látható kiállítás március 14-tõl
26-áig a Dr. Mezõ Ferenc Gim-
názium és Közgazdasági Szak-
középiskola galériájában. A kiál-
lítást Zsoldos Péter rajztanár
nyitotta meg. Mûsorral az iskola
diákjai kedveskedtek. 

B.E.

A két éve elhunyt II. János
Pál pápára emlékeznek április
4-én 19 órakor az életét bemu-
tató film vetítésével az Ady u.
15. szám alatti Szent József
Plébánia Szalézi termében. 

AA ppááppáárraa eemmlléékkeezznneekk

„„AAddjj mmaaggyyaarrssáággoott 
aa mmaaggyyaarrnnaakk!!””
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Másodszor kaphattunk ízelítõt
a Kodály Zoltán Mûvelõdési
Ház-ban arról, hogy  rohanó vilá-
gunkban, miként kellene élnünk,
megõrizve egészségünket, mú-
landó fiatalságunkat. 

A múlt héten megrendezett Élet-
mód Nap nagy érdeklõdést váltott
ki, hiszen a több, mint nyolc órás
monstre programot több százan te-
kintették meg. Az elõadássoroza-
ton többek között megtudhattuk,
hogy lakókörnyezetünkben, a la-
kásunkban milyen fontos szerepet
játszik a színek és a formák har-
móniája. Milyen edényekben taná-
csos elkészítenünk a korszerû táp-
lálkozási igényeknek megfelelõ
kalóriaszegény ételeinket. Ha már
viseljük rohanó életünk következ-
ményeit, szabad akaratunkból Eu-
rópa szemétdombján, mûember-
ként mû és átcímkézett, lejárt sza-
vatosságú, jobb esetben csak ma-
gas kalóriatartalmú ételeket fo-
gyasztunk, míg meg nem beteg-
szünk, akkor hogyan, milyen mód-
szerekkel korrigálhatjuk felelõtlen-
ségünket. Civilizációs betegsége-
ink, túlsúlyunk, magas vérnyomá-
sunk leküzdésére több alternatív
gyógymód és táplálkozás-kiegé-
szítõ közül választhattunk. 

Aki sorsának további alakulá-
sára volt kíváncsi asztrológushoz
és jósnõhöz fordulhatott. Lehetett
aurafotót készíttetni, volt grafoló-
gus, állapotfelmérõ természet-
gyógyász, ma-uri masszõr és
henna festõ.  

Párhuzamosan érdekes elõ-
adást hallhattunk az egészséges
életmód és a jóga összefüggései-
rõl, valamint arról, hogy a keleti
életszemlélet milyen hatással van
a nyugati embertípusra. 

Záró programként a Wing Tsun
Kung Fu, valamint Tai Chi bemu-
tató volt, azt követõen a Premier
Táncklub és az Eliseba shamadan
hastánccsoport szórakoztatta a
közönséget.

A színes programsorozatot
követõen az est szervezõjétõl,
egyben az intézményvezetõjétõl
Kámánné  Szép Teréziától meg-
tudtuk, hogy a már mûködõ klub-
életeiket a jövõben Életmód klub-
bal is kiegészítik.

Cz.Cs.

Betöréses lopás gyanúja miatt
indítottak nyomozást annak az is-
meretlen tettesnek a felkutatására,
aki egy tömblakás tárolójából a
lakat levágása után eltulajdonítot-
ta az ott tárolt közel 400 darab ra-
diátorszelepet, melyek összértéke
800 ezer forint. 

Egy, a Múzeum téren leállított
gépkocsi karosszériáját és a
tanknyílás fedelét megrongálták,
amellyel minegy 1 millió fo-
rintnyi kárt okoztak.

Egy cseh állampolgár tett felje-
lentést ismeretlen tettes ellen, aki
március 19-én délelõtt nyitott ka-
mionjából eltulajdonította autós
táskáját a benne lévõ irataival,
valamint 64 ezer forintnyi kész-
pénzével együtt. 

Az Eötvös téren történt közle-
kedési baleset, ahol a követési tá-
volság be nem tartása miatt há-
rom személygépkocsi ütközött
össze. Személyi sérülés nem tör-
tént. Nem sokkal késõbb a Terv
utcában egy tolató gépkocsi ütkö-
zött össze egy postás autóval.

A Vágóhídi úton találtak egy
olyan Simson motorkerékpárt,
amelyrõl kiderült, hogy az elmúlt
héten tulajdonították el.

A Kanizsa Plaza parkolójában
ismeretlen elkövetõ maró folya-
dékkal leöntött egy személygép-
kocsit. A rongálási kár legalább
150 ezer forint.

A autóbusz-pályaudvaron eltu-

lajdonították egy hölgy 25 ezer
forint értékû mobiltelefonját.

A kórházból jelentették, hogy
ellátásra megjelent egy nagykani-
zsai nõ, akit egy férfi ismerõse
szóváltást követõen lelökött a
lépcsõn. Az esés következtében a
hölgy nyolc napon túl gyógyuló
csigolyatörést szenvedett.

A Boszorkány utcában történt
közlekedési baleset, ahol két sze-
mélygépkocsi ütközött össze.
Személyi sérülés nem történt, de
a gépkocsikban így is 500 ezer
forint anyagi kár keletkezett.

Egy palini gépkocsitulajdonos
jelentette, hogy ismeretlen tettes
a bal oldali elsõ pillangóablak
nyitásával feltörte a Palin végén
egy kft. elõtt álló gépkocsiját, és
abból eltulajdonította kézitáská-
ját, melyben személyes iratai és
készpénz volt.

Egy német állampolgár tett fel-
jelentést, hogy ellopták a régi piac
területén levõ fizetõs parkolóban
leállított német rendszámú, ezüst
színû, Opel Zafira 1,9 típusú gép-
kocsiját. A lopással okozott kár
meghaladja a 7 millió forintot.

Este fél hétkor egy áruház biz-
tonsági õre ért tetten egy sze-
mélyt, aki 11 ezer forint értékben
kísérelt meg eltulajdonítani kü-
lönbözõ árucikkeket. A férfit a
rendõrök elõállították a Rendõr-
kapitányságra, ellene büntetõeljá-
rás indult.

Surd külterületén egy vízelve-
zetõ árokban hagyat fekve egy
férfi holttestét találták. A helyszí-
ni szemle során idegenkezûségre
utaló körülmény nem merült fel,
így a rendõrség közigazgatási el-
járás keretében vizsgálja az esetet.

A Széchenyi-Zsigmondy Szak-
középiskola tornatermi nyitott öl-
tözõjébõl ismeretlen tettes mobil
telefonokat és készpénzt tulajdo-
nított el, a Hevesi Iskolából pedig
az egyik osztályterembõl lopták
el két diák mobiltelefonját.

A Platán soron egy férfi amíg
kiszállt leparkolt autójából, gép-
kocsija tetejére tette a táskáját,
melyet egy szemfüles tolvaj eltu-
lajdonított. 

Az Új Élet és az Õrház utcákban
három személygépkocsit is feltör-
tek ismeretlenek, azokból táskákat,
személyes iratokat, készpénzt, mo-
biltelefonokat, pecséteket és egy
laptopot tulajdonítottak el.

Az Eötvös téren egy sörözõ
elõtt négy fiatal megvert egy fér-
fit, majd személygépkocsival el-
hajtottak a helyszínrõl. A járõrök
feltartóztatták, majd elõállították
a cselekmény elkövetésével gya-
núsítható személyeket, ellenük
büntetõeljárás indult.

Kanizsa – EEz ++ AAz 2007. március 29.12

Az elmúlt héten
két ifjú pár mond-

ta ki a boldogító igent. Tizenhárom
családban gyermekáldásnak örül-
hettek, míg tizenkettõben temetésre
került sor. Városunk lakossága így
51 341 fõre emelkedett.

5511 334411

HHoolltttteesstt aazz áárrookkbbaann

No comment
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Április elseje hajdan évkezdõ nap
volt, a tavaszi napéjegyenlõséget, az
újjáéledõ természetet ünnepelték.
Amikor a naptárreformmal január
elseje lett az év elsõ napja, április el-
sõ napja komolytalan újévvé vált.
Az e napon szokásos beugrató tré-
fák nyugati eredetûek. Ez a nap egy-
ben virágvasárnap is, amely mindig
a Húsvét elõtti vasárnapra esik. Az
iskolás gyermekek ilyenkor barkát
mennek gyûjteni, amit a templom-
ban megszentelnek. A szentelt bar-
kát gonoszûzõnek, betegséggyógyí-
tónak tartják, mely elûzi a jégesõt,
megóv a villámcsapástól (persze
azért villámhárító sem árt).

Virágvasárnap tarják több pa-
lóc községben a kiszehajtást. Fi-
atal lányok telet jelképezõ, me-
nyecskeruhába öltöztetett szal-
mabábut visznek végig a falun,
majd vízbe dobják vagy elége-
tik. A téltemetés az ébredõ ter-
mészet õsi ünnepét, a húsvétot
vezeti be. 

A következõ hét a Nagyhét
lesz, majd a hétvégén 6-án Nagy-
péntek. Jézus kereszthalálának
ünnepén tarják a legszigorúbb
böjtöt. Általános tisztálkodási
nap: meszelnek, takarítanak,
nagymosást tartanak a patakban
és az állatokat is megfürösztik. 

Kanizsa – EEz+Az 2007. március 29. 13

HHoorroosszzkkóópp

Az elmúlt napokban a változékony idõjá-
rás miatt nem volt kedve semmihez. Leg-
szívesebben csak ábrándozna. Nos, ez a
hét erre. Közben azonban ne feledkezzen
meg arról, hogy többet mosolyogjon.

Önnek sok napsütésre van szüksége,
mert ettõl számtalan új ötlettel áll elõ.
Meghökkenti a partnerét is, de ne csüg-
gedjen, nem utasítja el, segíteni fog. Az
elsõ lépéseket jobb együtt megtenni. 

Találkozásokat rejteget ez a hét. Új
munkalehetõség is szóba jöhet. Legyen
elõrelátó és óvatos barátaival, nem kell
mindjárt felajánlani pénzkiadással járó
meghívást, mert könnyen csalódhat.

Viták, konfliktusok adódhatnak környe-
zetében. Az otthoni légkört javítani le-
hetne egy finom vacsorával. Fontos sze-
repet játszanak az illatok, tudakolja
meg, milyen parfümnek örülne a társa.

A héten nagyobb hangsúlyt kell fektetni
a kommunikációra. Legyen szó akár
munkahelyi megbeszélésrõl, telekeladás-
ról, vagy lakberendezési cikk vásárlásá-
ról. Legyen rugalmas, akkor elõbbre jut.

Nagy változáson ment keresztül az el-
múlt héten. Nagy energiával tervezze
magánéletének következõ lépéseit, vi-
gyázzon, ne torpanjon meg. Ha lehet,
azért kerülje az izgatószereket.

Úgy érzi, mintha mostanában nem sike-
rülne semmi. Ezzel más is így van.
Hallgassa meg idõnként ismerõseit, és
akkor mindjárt rájön, hogy tulajdonkép-
pen nagyon jó helyzetben van. 

Csípõssé válhat ezen a héten. Mielõtt konk-
rétan kifejtené állásfoglalását szórakozás,
esetleg iszogatás közben, gondolatban te-
kintsen fel az égre. Mint a gomolyfelhõk az
áprilisi égen, úgy elszállnak indulatai.

Sok mindenre képes ezen a héten.
Mondja ki hangosan ötleteit, és menjen a
saját feje után. Ha akarja, kamatoztatni
tudja tehetségét! Ha szingli, nézzen kö-
rül, s rá fog jönni, milyen népszerû.

A csillagok állása szerint sokan kérnek
öntõl tanácsot. Ne egyszerre akarjon
mindenkin segíteni! Állítson fel sorren-
det, és idõnként gondoljon magára is.
Kell egy kis áramszünet!

Ha úgy érzi, nem mennek jól a dolgai, la-
zítson. Csendes szemlélõként tanulmá-
nyozzon másokat, hátha elleshet tõlük
egy-két használható ötletet. Lapozgassa a
naptárját, tervezze a nyári szabadságát.

A hûvös napoknak köszönhetõen nem tud-
ja tovább raktározni felgyülemlett energiá-
ját. Feledkezzen rá a partnerére, aki bizto-
san ellátja tennivalóval, ön pedig garantál-
tan le fogja nyûgözni teljesítményével.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

IX.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

Április SSzent GGyörgy hhava,
tavaszhó

A Kiskanizsai Polgári Olva-
sókör Egészségügyi és Szociá-
lis Klubja és a Máltai Szeretet-
szolgálat vásárt rendez 2007.
április 2-3-án (hétfõn-kedden)
9.00 – 17.00 óráig a Kiskaniz-
sai templom melletti Közössé-
gi Házban – tájékoztatta heti-
lapunkat Horváthné Polai
Mária, az olvasókör elnöke. 

Mint elmondta, a jó állapo-
tú ruhák és egyéb használati
tárgyak az érdeklõdõk számára
száz forinttól megvásárolha-
tók! 

JJóóttéékkoonnyyssáággii 
vváássáárr 
KKiisskkaanniizzssáánn
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INGATLAN
Nk-án a Hunyadi úton 800 négyzet-

méteres (20m x 40m) telek – társasház
építésére kiválóan alkalmas, eladó. Érd.:
30/227-3294, 30/448-6072 (5904K)

Kendlimajorban parasztház szép
telekkel (két szobás, étkezõs, zuhany-
zós), melléképületekkel, dupla ga-
rázzsal eladó! Irányár: 6,4 millió Ft.
Érd.: 20/519-5305 (5984K)

A Zerkowicz udvarban, és a Kini-
zsi u. 2-ben teremgarázs eladó vagy
bérbeadó. Érd.: 30/901-9013 (5990K)

Nk-án a Tárház utcában családi ház
eladó. Irányár: 7 millió Ft. Tel.:
70/319-7334 (5992K)

Nk-án nyugodt környezetben
87+25 m2-es lakás beépíthetõ tetõtér-
rel, kerttel, garázzsal, pincével eladó.
Kisebb lakást beszámítok. Érd.:
20/9616-404 (6008K)

41 m2-es (szoba, konyha, fürdõszo-
ba) komfortos, önkormányzati tulaj-
donú lakásomat kisebbre cserélném.
Tel.: 20/455-1236 (6009K)

Nk-án a Kazanlak körúton kétszo-
bás, két erkélyes, 4. emeleti lakás el-
adó. Érd.: 20/490-6066 (6010K)

Bagolán Angyalhegyen, a focipá-
lyához közel szép fekvésû, szélsõ bir-
tok házzal eladó. Víz, villany van.
Tel.:70-274-6009 (6013K)

A Csónakázó-tónál 2000 m2-es
terület, kétszintes téglaépülettel eladó. Víz,
villany van. Érd.: 93/313-777 (6014K)

Az Ön számára értéktelen vashulla-
dékot, forgalomból kivont gépjármû-

vét készpénzért átveszem! Lakókocsik
is érdekelnek. Ugyanitt használt autó-
alkatrészek eladók. Tel.: 30/641-7375,
30/592-8463 (5485K)

Építési vállalkozó kõmûves, ács,
tetõfedési és szigetelési munkákat, ré-
gi házak felújítását, lépcsõházak bur-
kolását, festését vállalja. Érd.: 70/503-
9407, 30/639-8825 (5999K)

Mûköröm, manikûr és pedikûr
féláron! (Pedikûrhöz kérésre házhoz
megyek) Ugyanitt kozmetikus és fod-
rász tanulót keresek. Tel.: 30/270-
8592 (6015K)

Eltartási szerzõdést kötnék 60 év
feletti személlyel. Mindenben a segít-
ségére lennék. Tel.: 30/610-6172 (6016K)

Nk-án a Keleti Étterembe gyakor-
lott felszolgáló hölgyet vagy felszol-
gálót éves állásra felveszünk. Érd.:
20/482-4545 (6011K)

Ne dobja ki! Készpénzért vásáro-
lok régi dísz- és használati tárgyat,
porcelánt, képet, könyvet, stb. Érd.:
20/555-3014 (6005K)

Fuji Finepix S3000 ezüstszínû digi-
tális fényképezõgép, 3,2 megapixel fel-
bontású, 6x optikai és 12x digitális
zoommal, 4 db akkuval, USB kábellel,
szoftverrel, memóriakártyával eladó.
Ára: 35.000 Ft. Érd.: 30/9932-534 

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

Április 2. 17 óra
VARÁZSECSET

Kiállítás a HSMK Mûvészeti 
tanfolyama résztvevõinek

munkáiból. Megnyitja: Dani Zoltán-
né. Helyszín: Medgyaszay Ház
Megtekinthetõ: április 15-éig

Április 2. 19 óra
TAVASZI MÛVÉSZETI FESZTIVÁL

Dallal, tánccal Zalában
A Tüttõ János Nótaklub és a

Kanizsa Táncegyüttes mûsora
Helyszín: Medgyaszay Ház

Belépõdíj: 900 Ft
Április 4. 15. óra

A TÖRÖKORSZÁGI 
NAPFOGYATKOZÁS 

Vetítettképes élménybeszámoló
Elõadó: Gazdag Attila amatõr 

csillagász. Helyszín: 
Képzõmûvészetek Háza

Belépõdíj: nincs 
Április 4. 19 óra

TAVASZI MÛVÉSZETI FESZTIVÁL
Kovács Szilvia musicalestje
Meghívott vendég: Gerencsér 

Dóra. Helyszín: Képzõmûvészetek
Háza. Belépõdíj: 500 Ft

Április 6. 10 óra
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ 

HÚSVÉTI NÉPSZOKÁSOK
Tojásfestés különbözõ technikákkal
(Kifújt vagy fõtt tojást hozni kell!)
Helyszín: Képzõmûvészetek Háza

Állás –– ÁÁllás –– ÁÁllás
A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykani-

zsai Regionális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve mun-
kakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:

mélyfúró szakirányú 100 000 – 150 000 Ft
vas-, fémszerk. lakatos szakirányú 70 000 – 80 000 Ft
hegesztõ szakirányú megegyezés szerint
targoncavez.+darukötözõ szakirányú 80 000 – 110 000 Ft
varrómunkás szakirányú 65 500 Ft
anyagkiadó szakirányú 90 000 – 130 000 Ft
szállodai gondnok /német nyelv/szakirányú 100 000 Ft
étterem fõnök /német nyelv/ szakirányú megegyezés szerint
szobaasszony szakirányú 70 000 Ft
csiszoló 8. általános 65 000 – 70 000 Ft
gazdasági ügyintézõ szakirányú 80 000 – 100 000 Ft
gépésztechnikus szakirányú 80 000 – 110 000 Ft
mélyépítõ technikus szakirányú 100 000 – 150 000 Ft
minõségbizt. tech. /angol nyelv/ szakirányú 90 000 – 130 000 Ft
ingatlanközvetítõ /német v. angol nyelv/ szakirányú 85 000 Ft
területi képviselõ /angol nyelv/fõiskola 250 000 – 300 000 Ft
Bõvebb felvilágosítás: Nagykanizsa, Fõ út 24. szám alatt adunk.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ-kedd-szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 
16.00 óra között, péntek: 8.00 – 13.00 óra

Masszírozást vállalok (frissítõ,
alakformáló, talp)! Hívásra házhoz
megyek! Tel.: 30/481-2323 
(6012K)

Felszámolt vendéglátó egység-
bõl jó állapotban lévõ hûtõpultot
vennék. Tel.: 30/227-3294 (6017K)
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A sakkozók élvonalbeli csapat-
bajnokságában az Aquaprofit N.
Tungsram csapata a szombathelyi
Haladáshoz utazott, s idegenben
magabiztos játékkal nyerték meg
a találkozót 8,5: 3,5 arányban. 

P.L.

A városi utánpótlás futball der-
bik után (U17: NUFC – NTE 1866
MÁV 1-4; U19: NUFC –NTE
1866 MÁV 2-6) folytatódtak az
NB II Utánpótlás-bajnokság Dél-
nyugati-csoportjának küzdelmei.
Az NUFC fiataljai Kaposváron lép-
tek pályára és az idõsebbek (U19)

8-1-re kikaptak, az ifjabbak (U17)
viszont 2-2-t játszottak a Rákóczi-
val. Az újabb körben a nagyok a
Csurgótól 2-1-es vereséget szen-
vedtek, a fiatalabbak viszont 10-0-
ra diadalmaskodtak. Az NTE elõbb
a marcaliakat fogadta, s U19-ben 5-
2-re, míg U17-ben 8-1-re gyõztek,
majd Kaposvölgyét verték 7-0-ra
(U19) és 11-0-ra (U17) idegenben.
A Nagykanizsai UFC-nél továbbra
is jól teljesít Péntek Adrián, míg az
NTE-nél például Nagy Tamás játé-
ka dicsérhetõ.

Az U15-ös korosztályban:
NUFC – Mézga FC 5-2, Paks –
NUFC 2-0, Balatonlelle – NTE 1-
0, NTE – PVSK 0-0, míg az U13-
as csoportban:  NUFC – Mézga FC
3-0, Paks – NUFC 3-1, Balatonlelle
– NTE 0-5, NTE – PVSK 2-5. 

P.L.

A TRI-CO Triatlon Klub márci-
us 31-én rendezi meg hagyomá-
nyos NYUSZI DUATLON verse-
nyét. A versenyen az óvodásoktól
a nyugdíjasokig mindenki elindul-
hat a korosztályának megfelelõ tá-
vokon. A verseny helyszíne a Sé-
takert, a strandfürdõ hátsó bejára-
tánál. Az elsõ futam, az ovisok
rajtja 14 órakor kezdõdik, a 7-8
évesek 14.20-kor, a 9-10 évesek
14.40-kor, a 11-12 évesek 15 óra-
kor, a 13 év felettiek a szenior
korcsoportig együtt 15.20-kor raj-
tolnak. Nevezni a helyszínen lehet
13.20-tól, a rajtokat megelõzõ tíz
percig. Minden korcsoport I-III.
helyezettje érem díjazásban része-
sül, az eredményhirdetés 16 óra-
kor lesz. Kerékpárt és sisakot min-
denki vigyen magával, bár korlá-
tozott számban a helyszínen is
kölcsönözhetõ sisak. Bõvebb fel-
világosítást a 30/417-6410, vagy a
93/311-627-es telefonokon adnak.

A közelmúltban Nagykanizsán
rendezték tizenkilenc klub spor-
tolóival az asztaliteniszezõk Al-
pok-Adria versenysorozatának
negyedik fordulóját, melyen a ka-
nizsai pingpongosok szép sikere-
ket könyvelhettek el. A Kanizsa
Sörgyár SE versenyzõi közül az
U15 fiú egyéni kategóriában
Kahotek Kristóf a második he-

lyen végzett, s ugyancsak ezüst-
érmet szerzett Ladányi Dóra ha-
sonló korosztályban, leány egyé-
niben. Sörgyári asztaliteniszezõ
szerzett bronzérmet is Tóth Dáni-
el személyében, aki az U19-es fi-
úk egyéni versenyében állhatott
fel a dobogó harmadik fokára.

P.L.

Az elmúlt hétvégén Nagykanizsa
környékén rendezték a terepralisok
országos bajnokságának második
futamát, a GYGV Kanizsa Kupát, s
nagy nevekben nem volt hiány a
profik kategóriájában. Terepre
szállt ugyanis többek között a Kis –
Czeglédi (Nissan Pickup), a Szalay
– Tóth (Opel Antara), illetve a Pa-
lik – Darázsi (Nissan Navara) ket-
tõs is, hogy csak a Dakar-raliról is-
mert egységeket említsük.

A versenyt igencsak megnehezí-
tette, hogy nagyrészt a víz volt az
úr a pályákon, a sár számos alka-
lommal volt vendégmarasztaló,
vagyis a zalai agyag megmutatta,
mit mûvel, ha felázik. A verseny-

zõk azonban kitettek magukért,
köztük a három dél-zalai egység is
(Gábor Attila – Bacsa István, Né-
meth Csaba – Cserti Zoltán és
Tóth Tamás – Balta Ferenc), s ke-
resztül verekedték magukat a 407
kilométeres távon, melynek 180
kilométere volt gyorsasági sza-
kasz. Vasárnapra már nyilvánvaló-
vá vált, hogy a profik között a Kis
Sándor – Czeglédi Péter az ob elsõ
futamához hasonlóan Nagykani-
zsán is nyert, míg a Challenge Ku-
pán belül (az amatõrök mezõnyé-
ben) a második helyet a nemrég
még a Budapest – Bamako Ralin
próbálkozó Németh Csaba – Cser-
ti Zoltán (Toyota Hilux) szerezte

meg a Birnbauer Zoltán, Gál Zol-
tán kettõs mögött. A verseny után
megtudtuk, Némethék nem erre
számítottak: „Azzal egyáltalán
nem számoltunk, hogy másodikok
leszünk, ugyanakkor tisztában va-
gyunk vele, hogy a szerencse is
mellénk állt, mivel a többieket sok
idõbüntetéssel sújtották. Elõzete-
sen a negyedik helyre lõttük be
magunkat, ami a legjobb esetben
egy harmadik pozíciót takart vol-
na. Úgy látszik azonban, a leg-
jobbnál is van jobb helyzet.”

Gábor Attila és Bacsa István
(Viky SE) ötödik lett a challenge-
kategóriában, ebbe azonban bele-
játszott, hogy egy vizes átkelés
során Nissanjuk motorja vizet ka-
pott, míg a Tóth – Balta (Art Off
Road SE) páros a profiknál a 12.
helyen végzett.

Polgár László

Sor került a lábtoll-labdázók
elmúlt évi ranglista versenyeinek
összesített eredményhirdetésére,
melyen a sportág hazai történeté-
ben elõször mind a hét verseny-
számban kanizsai Zemplén DSE
versenyzõ végzett az élen. Férfi
egyéniben Hartai Attila, párosban
Balikó Attila – Hartai Attila, míg
csapatban a Balikó Attila, Baróc-
si Andor, Csizmadia Tamás, Har-

tai Attila, Molnár Gábor, Takács
Endre hatos érdemelte ki a díja-
kat. Nõi egyéniben Budavölgyi
Veronika az elsõ, Gozdán Ágota
pedig második lett, ugyanõk pá-
rosban már együtt szerezték meg
az elsõ helyet. A legjobb nõi csa-
pat tagjai Bátor Hajnalka,
Budavölgyi Veronika, Dominkó
Dóra, Göncz Annamária, Gozdán
Ágota és Végh Dóra voltak, míg

a gyõztes vegyes párost Budavöl-
gyi Veronika és Hartai Attila al-
kotta.

2006. legjobb lábtoll-labdázóit
is jutalmazták, itt a Zemplén DSE
játékosai közül hárman végeztek
az élen. Felnõtt korosztályban a
férfiaknál Hartai Attila, míg a
nõknél Budavölgyi Veronika lett
elsõ, míg a serdülõknél Huszár
Emil érdemelte ki a legjobbnak
járó elismerést.

P.L.

Az elsõ helyen álló KSI csapata
volt a legutóbbi ellenfele a CWG
Kanizsa együttesének a vízilabda
OB I B-s bajnokságban, s nagy
önbizalommal kezdték a mérkõ-
zést a vendégek, hiszen az elején
2: 1-re is vezettek. Idõvel aztán a
fõvárosiak ragadták magukhoz a
kezdeményezést, a kanizsaiak pe-
dig igyekeztek tartani a lépést, de
pontatlanok voltak, elhamarko-
dottan játszottak. A szünetben át-
rendezte csapatát Szabó Gábor
edzõ, s a harmadik negyedet hoz-
ták is, nyílttá téve a további küz-
delmet. A negyedik játékrészben
felváltva estek a gólok, végül a
KSI nyerte a találkozót. Így
szombaton a felsõházi rájátszásba
jutás végett lesz nagyon fontos
mérkõzése 11 órától a Kaposvár
ellen a kanizsai legénységnek.

KSI – CWG-KANIZSA SE
11 :  9  ( 3: 2; 3: 1; 2 : 4; 3 : 2 )

Kanizsa: Kiss Cs. - Szabó G. 1,
Dankó, Ujházi 1, Wiesner Zs. 2,
Fábry 2, Kéry 3. Csere: Kará-
csony, Borbély, Szabó D. Játékos-
edzõ: Szabó Gábor.

P.L.

Kanizsa – SSport2007. március 29. 15
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IItttthhoonn rreemmeekkeelltteekk

Duatlon vverseny Baranyaiakkal, ssomogyiakkal,
tolnaiakkal csatáznak

Szombathelyen
gyõztek
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Kanizsa – KKultúra 2007. március 29.16

Csöndek címmel, Apáti-Tóth
Sándor ceglédi fotómûvész kiállítá-
sa nyílt meg a Hevesi Sándor Álta-
lános Iskola galériájában. Az alkotó
munkásságáról Lehota M. János
esztéta, egyetemi tanársegéd mon-
dott méltató szavakat. A megnyitó
hangulatát Tálosi Péterné (zongora)
és Németh Ferenc (hegedû) zenepe-

dagógusok, Bakonyi Veronika, Ko-
vács Krisztina, Kozári Alíz a Far-
kas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Mûvészeti Iskola növendékei, vala-
mint Csákvári Tímea, Dominik
Zsolt, Imrei Ariel, Megyes Melinda,
Miksó Nóra az intézmény és a
Tungsram Randnóti-díjas versmon-
dó körének tagjai tették ünnepélyes-

sé. A mûvész magáról úgy nyilat-
kozott, hogy õ elsõsorban nem
azért dolgozik, hogy sikereket  ér-
jen el, hanem  mert valami hajtja
belülrõl. Apáti-Tóth Sándor fotói
elõször tizenhárom éves korában
szerepeltek országos fotókiállítá-
son. Alig lett nagykorú, s már To-
kió, Brüsszel, Párizs, Bordeux,
London kiállítótermeiben kerültek
falra képei. Mûvészfotóit mintegy
hatvan önálló kiállításon mutatta
be. Számos könyvborítót, plakátot,
prospektust, terjedelmes néprajzi
sorozatot készített. Fotóriporterként
megközelítõleg tízezer képe jelent
megnyomtatásban. A Nagykanizsán
látható képei 1968-74 között ké-
szültek, korábban Etûdök címmel
kerültek bemutatásra.

B.E.
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Az én városom címmel Borszé-
ki Ildikó grafikai kiállítására
került sor a Medgyaszay Ház elõ-
terében. Borszéki Ildikó pedagó-
gusként Tófejen dolgozott, rend-
szeresen részt vett nyári alkotótá-
borokban. A grafika mellett port-
rérajzolással, batikolással és
pasztellek készítésével is foglal-
kozik – mondta róla a kiállítást
megnyitó Dávidovics Mária. 

B.E.

Városom

A Rozgonyi iskolában hagyo-
mány, hogy Arany János születé-
sének évfordulóján megemlé-
keznek a legnagyobb epikus köl-
tõnkrõl. Az iskola tantestülete
huszonegy évvel ezelõtt indítot-
ta útjára a szavalóversenyt, ak-
kor még csak rozgonyis diákok
számára. Az utóbbi években az
iskola és a Halis István Városi
Könyvtár közös szervezésében
zajlik a verseny, amelyhez egyre
több városi és városkörnyéki is-
kola, valamint óvodák is csatla-
koztak. Az iskola tanulóinak kö-
szöntõ mûsora után Balogh
László, az OKISB elnöke nyitot-
ta meg a versenyt. A hét kategó-
riában megrendezett megméret-
tetés százkilencven résztvevõje
kapott emléklapot, a zsûrizés
ideje pedig alatt csokoládét és
üdítõt.

Arany János Szavalóverseny
eredményei: (óvodások kategó-
riában személyre szóló véle-
ményt mondott a zsûri, ezért
nincsenek helyezések). 1-2. osz-
tályosok: 1. Baj Bianka – Zrínyi
M. Ált. Isk., 2. Zavaczky Áron –
Ált. Iskola Kiskanizsa, 3. Tuk-
szár Zsófia – Péterfy S. Ált. Isk.
és Dávid Afrodité – Zrínyi M.
Ált. Isk. 3-4. osztályosok: 1. Or-
sós Gábor – Bolyai J. Ált Isk., 2.
Nagy Diána – Zrínyi M. Ált.
Isk., 3. Antal Dóra – Bolyai J.
Ált. Isk. 5-6. osztályosok (vá-
ros): 1. Roósz Péter – Ált. Iskola
Kiskanizsa, 2. Kupó Márton –
Batthyány Lajos Gimnázium, 3.
Karádi Dávid – Batthyány Lajos
Gimnázium. 5-6. osztályosok
(város környéke): 1. Szanics An-
namária – Murakeresztúr, 2. Né-
meth Franciska – Zalaszabar, 3.
Csányi Evelin – Miháld. 7-8.
osztályosok (város): 1. Megyes
Melinda – Hevesi S. Ált. Isk., és
Czupi Áron – Batthyány Lajos
Gimnázium, 2. Illés Evelin – Pi-
arista Általános Iskola, 3. Hor-
váth Márk – Bolyai János Ált.
Isk. 7-8. osztályosok (város kör-
nyéke): 1. Horváth Bálint – Mó-
ra Ferenc Ált. Isk.Újudvar, 2.
Tarnai Zoltán – Móra Ferenc
Ált. Isk. Zalakaros, 3. Sütõ Kin-
ga – Sík Sándor Katolikus Álta-
lános Iskola Zalaszabar.

B.E.

Verset
mondtak
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