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Az augusztus 31-én megren-
dezésre kerülõ 4. Kanizsai Bor-
és Dödölle Fesztivál programja-
iról tartott sajtótájékoztatót
Papp Ferenc, a HSMK igazga-
tója és Prikryl József, a Kanizsa
és Környéke Gasztronómiai
Egyesület elnöke az intézmény
Árkus József termében. 

Az egyesület és a mûvelõdési ház
immár harmadik alkalommal rende-
zi közösen a fesztivált, melynek cél-
ja továbbra is a zalai és tájjellegû ét-
kek megismertetése, a helyi hagyo-
mányok ápolása, a borfogyasztás
kultúrájának népszerûsítése, nem
utolsósorban a város és térsége kul-
turális és szabadidõs kínálatának
gazdagítása – hangsúlyozta Papp
Ferenc. A másfél napos rendezvény
péntek délután 15 óra 30 perckor
veszi kezdetét az Erzsébet téren, és
szombat este 24 órakor fejezõdik
be. A kísérõprogramokban a helyie-
ken kívül a városkörnyék, a régió,
és Szlovéniából érkezõ nótázók,
táncegyüttesek, zenekarok lépnek
fel.  Összesen húsz mûvészeti pro-
dukcióra kerül sor. A népi hagyo-
mányápoló mûsorszámok mellett az
esti fõmûsorban hazai sztárvendége-
ket is láthatunk, így színpadra lép a
CRYSTAL, az UNISEX együttes,
Mága Zoltán és az Angyalok. A
fesztivált fergeteges Retro disco
party zárja. A kirakodóvásárra negy-
ven kézmûves jelentkezését tudták
fogadni a szervezõk. A vásári forga-
tagban többek között fazekasok,
bõrmûvesek, üvegmûvesek, népi ru-
hakészítõk és szûcs termékeivel ta-
lálkozhatunk. A rendezvény költség-
vetése mintegy három és fél millió
forint, melybõl két millió önkor-
mányzati támogatás. A szombati
program szüreti felvonulással indul

délelõtt tíz órakor a Deák térrõl az
Erzsébet térre. Prikryl József, a Ka-
nizsa és Környéke Gasztronómiai
Egyesület elnöke elmondta, a ha-
gyományteremtõ szándékkal indí-
tott Dödöllekirályok címért történõ
vetélkedõre hat csapat jelentkezett
eddig. A versengõ csapatoknak bor-
ral és dödöllével kapcsolatos tréfás
feladatokat kell megoldaniuk. Az el-
sõ három helyezett elnyeri a Dödöl-
lekirály címet a hozzá járó plakettel,
de a többiek sem mennek haza üres
kézzel.  A fõzõversenyen kilenc pro-
fi és huszonegy amatõr csapat készít
dödöllét és tájjellegû ételt. Az öt fõs
zsûri elnöke idén Kocsonya Kál-
mán, a Magyar Nemzeti Gasztronó-
miai Szövetség alelnöke lesz. A zsû-
ri idén nemcsak az étkeket, hanem a
versenyzõk megjelenését is pontoz-
za. A fesztiválra tíz borász hozza el
legjobb borát. A Kanizsa Bordalno-
ka címért idén már nyolc szólóéne-
kes és két duó fog versenyezni. A
versenyzõ csapatoknál az ételeket
bonok ellenében meg lehet kóstolni.
A dödölle mindkét nap fõszereplõje,
amibõl lesz bõven, ígérte Prikryl Jó-
zsef. Hogyha valaki meglátogatja a
rendezvényt, és eljön Kanizsára, a
dödölle fõvárosába, fogyaszthat
belõle kedvére. A hagyományõrzõ
rendezvényen természetesen lesz ré-
tes, lángos, langali, kürtöskalács is,
nem marad éhes senki. Újdonság-
ként idén tombolát is lehet vásárol-
ni, a szerencsések nemcsak élmé-
nyekkel gazdagodva, hanem értékes
nyereményekkel térhetnek haza. A
szervezõk a gyermekekre is gondol-
tak, mindkét nap játszóházzal várják
õket, sõt szombaton az Országos
Mentõszolgálat jóvoltából gyermek-
fogászati szûrésre is sor kerül. 

B.E.
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Kanizsa Zágon 
elismerése

A Magyar Fotográfia Napja al-
kalmából, az Országos Mûszaki
Múzeumban megrendezett köz-
ponti ünnepségen adta át a Magyar
Fotómûvészeti Alkotócsoportok
Országos Szövetsége a Nemzetkö-
zi Fotómûvészeti Szövetség által
adományozott fotómûvészeti dip-
lomát két hazai fotósnak. A FIAP
Bizottság Zágon Lászlót, a Kani-
zsa Fotóklub tagját munkássága el-
ismeréseként javasolta a kitünte-
tésre. A kanizsai fotós a nemzetkö-
zi pályázatokon való eredményes
szereplésével érdemelte ki az
EFIAP címet, melyet valamennyi
fotóján használhat.

Panaszfal 
„Panaszfal” épült a világhálón,

ahol egy napon belül szakértõk ad-
nak választ minden fogyasztóvéde-
lemmel kapcsolatos panaszra, kér-
désre. Az Érdekvédelmi Tanácsadók
Országos Szövetsége által június-
ban indított Panaszfal interaktív fo-
gyasztóvédelmi fórumon egyszerû
regisztrálással kérdéseket tehetünk
fel, vagy reagálhatunk mások véle-
ményére. A fogyasztók helyett az új
szolgáltatás sem fog reklamálni,
megmondja azonban azt, hogy mi-
lyen módon, milyen jogszabályokra
alapozva érhetünk el sikert, ameny-
nyiben termékünk hibás, vagy az
igénybe vett szolgáltatás nem meg-
felelõ. A fogyasztóvédelem hazai
fejlõdésében fontos pont, hogy a ha-
tóság panaszkezelési tevékenységét
a civil szervezetek mielõbb átve-
gyék. Ezt a munkát Európa legtöbb
országában civilek végzik, míg ná-
lunk évi százezer megkereséssel
még mindig a Fogyasztóvédelmi
Fõfelügyelõség a listavezetõ. A fó-
rum elérhetõsége egyszerû, a számí-
tógép böngészõ programjába be kell
gépelni a www.panaszfal.hu címet.

A 87 éves Vitézi Rend Nyugat-
Magyarországi Törzskapitánysága
szeptember 8-án 11 órakor tartja a
Felsõtemplomban ünnepélyes es-
kütételét. Az ünnepség kitünteté-
sek átadásával, emlékezéssel, ki-
állítással folytatódik a HSMK
Farkas Ferenc termében. Vas és
Zala Megyébõl összesen húsz fõ
teszi le a vitézi esküt. Kardos vi-
tézzé avatásukra az országos ren-
dezvényen, a Mátyás templomban
kerül sor október 6-án. 

Vitézi eeskü

Jövõ áprilisban indul, s szep-
tember végéig be is fejezõdhet
az új kiskanizsai orvosi rende-
lõk építése – hangzott el a mi-
nap azon a sajtótájékoztatón,
amelyet Polai József és Tóth
Nándor önkormányzati képvi-
selõk (Fidesz-KDNP) azért hív-
tak össze, hogy eloszlassák a
beruházás kapcsán terjedõ
mendemondákat. 

Polai József elöljáróban el-
mondta, bár korábban arról volt
szó, hogy már az idén õsszel
megkezdõdnek a munkálatok,
úgy döntöttek, hogy az engedé-
lyeztetés elhúzódása miatt sokkal
tisztább helyzetet teremt, ha csak
tavasszal látnak neki az egészség-
ügyi centrum építésének. Azon-
ban ez nem jelent változást a ki-

vitelezési határidõt illetõen, az to-
vábbra is jövõ év szeptember har-
mincadika. 

A munkakezdés csúszásának
okaként tudható be az is, hogy a
fejlesztéshez szeretnének pályáza-
ti forrásokat igénybe venni, azon-
ban a kiírás majd csak az elkövet-
kezendõ hetekben jelenik meg. 

Tóth Nádor hozzátette: az el-
sõdleges ok azonban az, hogy vi-
szonylag lassan derült ki, vajon
ki is fizeti a Stílus Kft. által el-
végzett terveztetést? Ugyanis a
város korábban kötött egy meg-
állapodást a Dózsa György úti
orvosi rendelõk kivitelezõjével, a
Baumeister Kft.-vel, miszerint a
tervek elkészítésének költségeit
õk vállalják. Azonban a tervezte-
tés kezdeti kétmilliós költségébõl
öt lett, amit már a Baumeister –

érthetõ módon – nem szívesen
vállalt fel. Végül abban sikerült
megállapodni, hogy a cég vállal
kétmilliót, az önkormányzat pe-
dig hármat. 

Az elsõ ütem jövõ õszi befeje-
zését követõen kerülhet sor a
védõnõi szakszolgálat korszerû
helyének kialakítására, valamint
a jelenleg meglévõ épületegyüt-
tes teljes rekonstrukciójára. A
teljes beruházás értéke mintegy
százhúszmillió forint, amibõl je-
lenleg mintegy harmincmillió
forint áll rendelkezésre a költ-
ségvetésben. 

A tervek szerint azonban még a
második és a harmadik ütem elõtt
kell sort keríteni a ravatalozó bõ-
vítéses felújítására is.    

Horváth Attila
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– Nehéz eldönteni, hogy a szo-
cialisták sajtótájékoztatóját a
rosszindulat, vagy a tájékozatlan-
ság szülte – mondta a Tóth László
és Lelkó Tamás által elmondottak-
ra reagálva Cseresnyés Péter al-
polgármester, aki szintén a Bá-
nyász-pálya bejáratánál, Tóth
Nándor, Karádi Ferenc és Je-
rausek István képviselõk társasá-
gában fejtette ki a városvezetés ál-
láspontját a történtekrõl. 

– Az érdeklõdés hiányáról, illetve
nagyfokú tájékozatlanságról tettek
tanúbizonyságot a szocialista képvi-
selõk, akik a Bányász-pálya sorsá-
val kapcsolatos sajtótájékoztatót
tartották – szögezte le Cseresnyés
Péter. – Több kérdés is felmerülhet-
ne a sportszeretõ kanizsaiakban az

elhangzottak kapcsán. Én hadd em-
lítsek csak néhányat ezek közül. Pél-
dául: a szocialista városvezetés mit
tett az elmúlt tizenkét évben azért,
hogy a pálya az önkormányzat tu-
lajdonába kerüljön? Amikor szocia-
lista polgármester állt a város élén,
kiálltak-e sajtótájékoztatót tartani,
hogy számon kérjék rajta a pálya
sorsát? Vagy ez csak most jutott
eszükbe? A mostani ötletelés helyett
már évekkel ezelõtt, a privatizáció
során is lett volna lehetõségük tenni
valamit a kanizsai futball érdeké-
ben. Ha pedig most a szocialisták
azt mondják, hogy vásároljuk meg a
stadiont, akkor jelöljék meg azt a
forrást is, amibõl ezt meg tudjuk
tenni. Legyen stadion, de mondják
meg, mit ne építsünk meg? Vagy ve-
gyünk el pénzt a panelprogramból,

lehetõség mástól vásárolni az ener-
giát, tárgyalási alap is lehet egy
hosszú távú sikeres együttmûködés
megalapozására a sportpálya eladá-
sa Nagykanizsa városának. Meg-
kérik az e-ont, méltányolja az el-
múlt tizenkét évben a pálya hasz-
nálatáért kifizetett bérleti díjakat és
azt, hogy a város intézményei és a
lakossága folyamatosan a cégen
keresztül vásárolja az elektromos
áramot és a gázt. Bárdosi Gábor
önkormányzati képviselõ, mint az
Olajbányász egykori ifjúsági edzõ-
je, nosztalgiával szólalt meg a

sporthoz, és életükhöz szorosan
kötõdõ egykori Muskátli cukrász-
dáról, ahová a sportesemények
után rendszeresen betértek megvi-
tatni az eredményeket. Felhívta a
polgármester és az önkormányzat
figyelmét, tegyenek meg mindent
azért, hogy a megüresedett, önkor-
mányzati tulajdonú helyiség ismét
cukrászdaként mûködjön, hiszen
rajta kívül a városban harminc-
negyven ezer ember nosztalgiával
gondol vissza rá.

B.E.

A Bányászpálya bezárt kapui
elõtt tartott sajtótájékoztatót
Tóth László és Bárdosi Gábor
MSZP-s önkormányzati képvi-
selõ és Lelkó Tamás pénzügyi bi-
zottsági tag. A sajtótájékoztató
témája a sportpálya sorsa volt. 

Tóth László elöljáróban elmond-
ta, nemcsak mint az NTE 1866
Sport Egyesület elnöke, hanem
mint városi polgár is örült annak a
több száz nézõnek, akik kilátogat-
tak a vasút pályára a minap. Ezúton
is megköszönte a sportszeretõ kö-
zönség támogatását, egyúttal vá-
laszt adott azoknak a kétkedõknek
is, akik szerint Nagykanizsán nincs
igény a labdarúgásra. A jelentõs
létszámnövekedés is azt mutatja,
igenis van rá igény. A sajtótájékoz-
tató helyszíne nem véletlenül az
egykor szebb napokat látott, több
mint tízezer szurkoló biztatásától
hangos stadion volt. Mindenki elõtt
ismert – hangsúlyozta Tóth László
–, az elmúlt évtizedekben a csök-
kenõ állami támogatások következ-
ményeként pénztelen egyesületek,
elhanyagolt, lepusztult sportlétesít-
mények jellemzik a magyar spor-
tot. Ez alól városunk sem kivétel. A
versenysport minõségét és feltét-
eleit egyre inkább a gazdasági té-

nyezõk határozzák meg. Kiegészí-
tésként hozzáfûzte, mint az köztu-
dott, az illetékesek néhány hete
döntöttek a valamikori Thúry lakta-
nya területérõl, a mintegy 184 ezer
négyzetméteres terület tehermen-
tes, még szabadon felhasználható.
Amennyiben a város nem tudja
megszerezni a Bányász-pályát az
e-on-tól, két lehetõsége marad. Az

egyik az NTE sportpálya rendbeté-
tele, amihez százmilliós nagyság-
rendû forrás kellene, valamint a
Thúry laktanya területén, a rende-
zési tervet aktualizálva kellene fel-
építeni egy sport és szabadidõ cent-
rumot sportcsarnokkal és futball
stadionnal. Lelkó Tamás a Bá-
nyász-pálya történetére visszate-
kintve kiemelte, a KÖGÁZ privati-
zációja során 1995-ben a focipályát
is eladták az e-on-nak. Sajnos mind
a mai napig nincs a városnak olyan
sportstadionja, ahol több ezer nézõt
tudnának leültetni bármilyen sport-
rendezvényen. Az NTE pálya  a
vasút kezelésében van és állami tu-
lajdon, a Bányászpálya pedig az e-
on tulajdona. Méltatlan mind a vá-
ros számára, mind az e-on részérõl,
hogy az elmúlt tizenkét évben csak
bérleti díj ellenében tarthattak ren-
dezvényeket, és nem tudtak megál-
lapodni az e-on-nal arról sem, ho-
gyan tudná azt a város visszavenni,
sõt a város levelére sem válaszol-
tak. Az MSZP kanizsai szervezete
felkéri a polgármestert és a köz-
gyûlést, hogy közgyûlési határozat-
ban foglalva tegyen ajánlatot az e-
on vezetésének az ingatlan megvá-
sárlására.  Mindent megtesznek
azért, hogy a kölcsönösen kialku-
dott kedvezõ vételár a legkisebb

mértékben érintse a város költség-
vetését. Most, amikor megnyílik a

A kanizsai sportlövõk folytat-
ták jó szereplésüket a közös szlo-
vén – magyar versengésben, mi-
vel kihasználták a hazai pálya
elõnyét (is), s ezzel az összetett
egyéniben és csapatban szintén az
élen állnak a hátralévõ versenyek
elõtt. Az ötödik fordulóban a ka-
nizsai PSLE 793 körös teljesítmé-
nyével az egerszegi PLE és a
szlovén SD Ljutomer gárdáját
elõzte meg, míg Horváth Károly
272 kört teljesítve végzett az élen
egyéniben, két szlovén riválist le-
gyõzve a dobogós helyekért ví-
vott küzdelemben. Az összetett-
ben szintén a kanizsai csapat és a
kanizsai lövõ áll az elsõ helyen –
meggyõzõ fölénnyel.

P.L.

A kiskanizsai reptéren július má-
sodik felében megrendezték a tech-
nikai triatlont, melynek lényege,
hogy a repülés mellett autós navi-
gáció, quadozás, és jet-skizés is
szerepelt a versenyszámok között.
A viadalt végül a kanizsai Solymosi
Tibor – Bécsi Gergely páros nyerte. 

Néhány napra rá a sárkányrepü-
lõk II. Köztársaság Kupájának
egerszegi selejtezõkörébõl a Nagy-
kanizsai Sportrepülõ Egyesület sár-
kányosai (a Solymosi Tibor – Rákos
Gábor és a Makár Ferenc – Pintér

Zsolt páros) az elsõ helyen lépett to-
vább a békéscsabai döntõbe, ahol a
harmadik helyet szerezték meg.

A IV. Dráva-Mura Kupának is-
mét városunk adott otthont, ahová
a megyeszékhelyrõl és Szlovéniá-
ból is érkeztek sárkányosok. Végül
a házigazdákat képviselõ Solymosi
Tibor – Rákos Szabolcs és Makár
Ferenc – Homoki Tibor duók gyõ-
zedelmeskedtek a kissé mostoha
idõjárási viszonyok között.

P.L.

Már nem elõször, s egészen
biztosan nem is utoljára a kani-
zsai baseball-pálya adott otthont
a baseballozók Magyar Kupa-
döntõjének. Rögtön egy kissé ke-
vésbé emészthetõ ténnyel szem-
besülhettek az érdeklõdõk, hiszen
a hazai egységet ezúttal (Red)
Ants-nek hívták, s azért ilyen
egyedi a megfogalmazás, mert
gyakorlatilag a két „hangyás”
csapatából gyúrt egy vegyes-vá-
logatottat a vendéglátó legény-
ség. (A szabályok emésztgetésén

kellett ebben az esetben túlesni,
magyarul ez a módszer engedé-
lyezett volt a kupadöntõn.) Azért
volt ennél kellemetlenebb törté-
nés is, hiszen a négyes tornára a
jászberényiek egyszerûen nem ér-
keztek meg. A házigazdák vi-
szont vívtak egy izgalmas elõ-
döntõt a szentendreiekkel, s a
fordulatos meccsen végül a Du-
na-partiak nyertek 14:13-ra. A
finálé tehát Szentendre Sleep-
walkers (Alvajárók) – Óbuda
Brick Factory („téglagyáriak”)

rangadót hozott, s elõbb nézzük
a negatív oldal leltárát: egy ki-
ugrott váll egy vetõdés után,
majd egy arccsonttörés, amit az
egyik ütõjátékos szenvedett el
a nem épp pingpong-labda ke-
ménységû labdától… Amúgy a
döntõ érdemi része? A Szent-
endre 12:4-re nyert, így az
egyik nagy riválisa pályáján
ünnepelhetett – megérdemel-
ten.

P.L.

Nem mindennapi mérkõzést vív-
tak az NTE 1866 MÁV labdarúgói
az NB III. második fordulójában
Bogádon. A Baranya megyei gár-
dához, mint alapvetõen ismeretlen
ellenfélhez látogattak, s ilyen eset-
ben latolgatva az esélyeket, egy
döntetlen – látatlanban – sohasem
rossz eredmény (Legyünk õszinték,
tudat alatt munkálkodhat ilyen a fe-
jekben, ráadásul újonc csapatnál ez
nem is oly nagy bûn… ) Mint az-
tán késõbb kiderült, döntetlen lett a
találkozó végeredménye, mégis
mennyivel másabb szájízzel, hi-

szen a rendkívül taktikusan játszó
kanizsaiak már vezettek 2-0-ra is.
De, mi az, hogy vezettek – szinte
már a rendes játékidõ is letelt, ami-
kor a hazaiak beköszöntek, majd a
95. percben egyenlítettek, s lett így
a lefújás pillanatában 2-2. Ugyan
nem szerencsés ilyen formában
véleményt alkotni és nyilvánítani,
de az elmondottak alapján a hazai
pálya elõnye igencsak érvénye-
sült, fõképp ha ehhez hozzátesz-
szük azt is, hogy a három perc jel-
zett hosszabbítás ellenére a 95.
minutumban még javában „rúgták

a bõrt” a labdarúgók a pályán. A
történeti hûség kedvéért tegyük
hozzá, hogy az NTE góljait Ujvári
Máté és Cs. Horváth Gábor je-
gyezték. Utóbbi sajnálatosan meg
is sérült, így mohácsi játéka kérdé-
ses a házi góllövõlistát jelenleg
vezetõ csatárnak. Mindenesetre
Baranyában lehet tehát szombaton
javítani, egy nagy igazsággal en-
gedve útjára a kanizsai legénysé-
get: egy mérkõzés addig tart, míg
azt le nem fújják… 

Polgár László
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KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

Az NNTE aa 889. ppercben mmég 22-00-rra vvezetett…

Ébren vvoltak aaz „„alvajárók” éés kkupát nnyertek

Ezúttal szó sem volt csarno-
kokról, a Kanizsa Boksz Klub a
Plaza falai közé vitte a szervezé-
sében rendezett ökölvívók régiós
bajnokságának utolsó elõtti for-
dulóját. A felnõtt mezõny mellett
a korosztályos sportolók is képvi-
selték magukat, de olyan is elõ-
fordult (példa erre Korpics István
esete), hogy egy ifjú reménységet
a nagyok között eresztettek a
ringbe (s nem István bánta az
esetet…). A megszokott környe-

zetbõl tehát kiragadták az öklözõ-
ket, ez azonban a kanizsai együt-
test nem akadályozta meg abban,
hogy többek között Orsola Nor-
bert vezérletével elhódítsák a
Plaza Kupát, s még növeljék is
elõnyüket az összetett pontver-
senyben. A zárókör Egerszegen
vagy Kaposváron lesz a régiós
bajnokság küzdelmeiben.

– Véleményem szerint szenzáci-
ósan sikerült a torna – vonta meg
a gyorsmérleget Korpics Miklós,

a kanizsai klub vezetõedzõje. –
Akik esélyesek voltak, azok nyer-
tek, vagyis nagy meglepetések
nem születtek, ez persze, szá-
munkra nem volt rossz, sõt, örül-
tünk neki. A továbbiak? Állítólag
lehet rá esély, hogy Zalaegersze-
gen hasonló környezetben ren-
dezzék meg a versenyt, ha még-
sem így lenne, akkor a kaposvári-
ak bevállalják az utolsó fordulót.

P.L.

Új vvolt aa hhely, dde aa ppofonok aa rrégiek mmaradtak

Elsõsorban llevegõben
Úgy tûnik, a kanizsai lábtoll-lab-

dázóknál a csakazértis hangulat
uralkodik, hiszen miután eldõlt,
hogy a város nem rendezi meg idén
nyáron a sportág világbajnokságát,
hatványozottan bizonyítani akar-
nak. Legutóbb a Hungarian Open
nyílt magyar nemzetközi bajnoksá-
gon valamennyi versenyszámot a
kanizsai klub képviselõi nyerték.
Ennek a vége az lett, hogy immár
az õszi vb-re készülvén, a magyar
A-válogatottat kizárólag kanizsaiak
alkotják. Budavölgyi Kálmán, a

Zemplén SE vezetõje szerint a
sportág hazai történetében még nem
volt példa arra, hogy a dél-zalai
egység ennyire „kisajátította” a vá-
logatottat. Erre az is következtetni
enged, hogy a kanizsai klubvezetõ
hat éve egyben szövetségi kapitány
is. Mint kiderült, a magyar váloga-
tottnak nem is kell hosszú utat ter-
veznie, mert a sportág ötödik világ-
bajnokságát Szolnokon rendezik
meg októberben.

P.L.

Kanizsa aa llábtoll ffellegvára

AA ccééllttáábbllaa kköözzeeppéénn

A július végi hollandiai kötél-
ugró Európa-bajnokság elé nagy
várakozással tekintettek a Szan-
Dia Fitness Center növendékei, s
nem is kellett csalatkozniuk. Az
ingázás Kanizsa és Maklár kö-
zött meghozta eredményét, hi-
szen a showelemekkel tarkított
demo-kategóriában négy maklári
versenyzõvel kiegészülve az elsõ
helyen végeztek. A formáció tag-
jai voltak: Csalánosi Zsófia,
Hárs Gergõ, Hetési Violetta,
Kiss Viktória, Lõrincz Eszter,
Magyar Dóra, Szakáll Péter,Sze-
keres Barbara, Tikos Kitty, Vágó
Alexandra, Vágó Diána, és Vá-
mosi Noémi. A csoportot Kovács-
né Farkas Zsuzsanna és Vágó
Lászlóné készítették fel a ver-
senyre.

P.L.

JJóóll ffoorrggaattttáákk 
aazz uuggrróókköötteelleett

AA BBáánnyyáásszzppáállyyáárróóll ééss 
aa MMuusskkááttllii ccuukkrráásszzddáárróóll

RRoosssszziinndduullaatt,, 
vvaaggyy ttáájjéékkoozzaattllaannssáágg??
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Belvárosban 800 m2-es építési
terület eladó. Érd.: 30/227-3294
(6040K)

Nk-án a Bõsze Kálmán közben
(Olaj telep) 216 m2-es építési te-
lek 12.000 Ft/m2 irányáron eladó.
Érd.: 70/3655-134 (6032K)

Nk-án a Városkapu krt.-on má-
sodik emeleti, egyszobás lakás el-
adó. Érd.: 30/937-1133 (6072K)

Nk-án csendes, szép környe-
zetben (Madách utca) három szo-
bás családi ház garázzsal, 590 m2-
es telekkel eladó. Irányár: 18 mil-
lió Ft. Érd.: 30/284-9481 (6071K)

Nk-án a Szõlõskert Fogadónál
hétvégi ház 1000 m2-es telekkel
eladó. Érd.: 30/9975-375 (6075K)

Üzlet, iroda a Mészáros Lázár
u. Petõfi útra nyíló saroképületé-
ben garázzsal, egyben vagy külön-
külön bérbeadó, elcserélhetõ vagy
eladó. Tel.: 93/313-271, 30/2044-
556, 30/4540-529 (6076K)

Nk-án, nyugodt környezetben
87+25 m2-es lakás beépíthetõ

tetõtérrel, kerttel, garázzsal,
pincével, teljesen felújítottan
eladó azonnali beköltözéssel.
Kisebb lakást beszámítok. Érd.:
20/9616-404 (6077K)

Nk-án a Deák tér 10. szám alatt
tetõtéri, azonnal beköltözhetõ, új,
46 m2-es + galériás, turbókazános,
kétszobás lakás 9,99 millióért el-
adó, akár önrész nélkül is. Érd.:
30/901-9013 (6078K)

Nk-i Keleti Étterembe gyakor-
lattal rendelkezõ felszolgáló höl-
gyet vagy felszolgálót éves állás-
ra felveszünk. Érd.: 20/482-4545
(6079K)

Idõsebbek figyelmébe! Kani-
zsai ingatlanért eltartási szerzõ-
dést kötnék! Egy gyermeket egye-
dül nevelõ, dolgozó, becsületes,
leinformálható nõ keresi azt az
idõs nénit, aki családi harmóniára,
õszinte szeretetre, törõdésre vá-
gyik. Nehéz a megélhetés, fárad-
ságos a házimunka? Szolid, be-
csületes emberek levelét várom.

“Együtt könnyebb” jeligére, a
8801 Nagykanizsa, Pf.: 508-ra.
(6081K)

MZ125-ös motorkerékpár
eladó. Tel.: 93/315-559 (este)
(6085K)

Borszõlõ (fehér és vörös)
eladó. Érd.: 93/312-479, 20/570-
7717 (6080K)

Új állapotú, 170 literes prés
eladó. Érd.: 30/448-6072
(6082K)

Ne dobja ki! Készpénzért vá-
sárolok régi dísz és használati tár-
gyat, porcelánt, képet, könyvet,

régi újságokat, stb.! Érd.: 20/555-
3014 (6083K)

Alma értékesítés: Gála és
Elstár fajtákból Nagykanizsa,
Kisfaludy u. 2/c. szám alatt ház-
hoz szállítással is. Tel.: 93/312-
479, 20/570-7717 (6084K)

A felújítás alatt lévõ Rozgonyi
Általános Iskola szeptember 2-án
17 órakor tartja tanévnyitó ün-
nepségét a HSMK-ban. A tanítás
hat telephelyen kezdõdik el hét-
fõtõl. A tanévkezdésérõl és az osz-
tályok elhelyezésérõl tartott saj-
tótájékoztatót Szmodics Józsefné
a mûvelõdési osztály vezetõje és
Tóth Miklós intézményigazgató. 

Az iskola osztályait a korábbi
közgyûlési döntésnek megfelelõen
helyezték el – kezdte az osztályve-
zetõ. – A költözés nem befolyásolta
a tanulólétszámot, a szülõk nem ke-
restek másik intézményt gyermeke-
ik számára. Az elsõ osztályba negy-
vennyolc kisgyermeket írattak be,
míg negyvenegyen fejezték be ta-
nulmányaikat. Ebben az idõszak-
ban az önkormányzat is nagyobb
figyelmet fordít az intézményre, hi-
szen a tanulócsoportok távol lesz-
nek egymástól, és kisebb-nagyobb
problémák elõfordulhatnak. Az ön-
kormányzatnak nem kellett plusz
pénzforrást keresni a további mû-
ködéshez, a Rozgonyi iskola költ-
ségvetése lehetõvé tette a befogadó

intézmények számukra kijelölt he-
lyiségeinek felújítását. Végül meg-
köszönte Tóth Miklós és a tantestü-
let eddigi munkáját. Az igazgató el-
mondta, a közgyûlési határozatnak
megfelelõen tervezték a munkákat,
június utolsó három hetében a tan-
testület megoldotta a kiköltöztetést.
A bútorok, a berendezés szállítását
egy céggel végeztették el, de ehhez
nagyon sok fizikai munkát kellett
végezniük a tanároknak. A helyisé-
geket idõben megkapták a befoga-
dó intézményektõl, a Batthyány
gimnáziumban,  a Zrínyi iskola
Szent Imre utcai épületében, a
Halis István Városi Könyvtárban, a
HSMK épületében, a Piarista isko-
lában és a   Pannon Egyetem Petõfi
utcai kollégiumában. Az igazgató-
ság és a gazdasági részleg a volt
Nevelési Tanácsadóban dolgozik
tovább. A tanítás elsõ napjaiban az
iskola vezetése írásos tájékoztatót
ad át a szülõknek, mely tartalmazza
a telephelyek nyitási és zárási idõ-
pontját, az összekötõ pedagógusok
nevét és telefonszámát. 

B.E.
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Túra
Szeptember 2. 
Szaplányosi erdõ
Indulás: 10.48 autóbusz pályaudvar
Érkezés: 17.30 autóbusz pályaudvar
Gyalogtúra útvonala:
Surd – Szaplányoserdõ – Posta-
malom – Miklósfai parkerdõ –
Miklósfa Szentendrei út
Táv: 15 km
Részvételi díj: Volán díjszabás

Állás 
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regi-

onális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetõséget:

minõsített hegesztõ szakirányú megegyezés szerint
pincér szakirányú megegyezés szerint
pultos szakirányú megegyezés szerint
virágkötõ szakirányú 80.000 – 100.000 Ft
temetkezési dolgozó 8. általános 65.500 – 80.000 Ft
asztalos szakirányú megegyezés szerint
betanított kárpitos 8. általános 80.000 – 85.000 Ft
varrónõ szakirányú 70.000 – 80.000 Ft
recepciós (német) szakirányú megegyezés szerint
könnyûgépkezelõ szakirányú 75.000 – 80.000 Ft
helpdesk munkatárs (ff angol) kf. végzettség 230.000 Ft
rendszergazda (kf. angol) fõiskola 500.000 – 600.000 Ft
gépészmérnök egyetem 200.000 Ft
villamosmérnök egyetem 200.000 Ft

Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(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

Útlezárás!
Augusztus 31-én 12 órától  szeptember 1-jén 22 óráig a Dödölle Fesz-

tivál rendezvényei miatt az Erzsébet tér lezárásra kerül a Fõ út – Roz-
gonyi utca közötti útszakaszon. Ezen idõ alatt a Dél-Zalai buszmegálló
mindkét irányban kimarad. Érinti a 4-es, a 4Y és a C7-es járatokat.
Szeptember 1-jén 10-11 óra között, a  szüreti felvonulás idejére a Fõ
úton forgalomelterelés (útlezárás) lesz a Deák tér és az Erzsébet tér kö-
zött. Helyijáratok útvonala keleti irányból Deák tér – Sugár u. – Roz-
gonyi u. – Vásár utca, nyugati irányból Király úti körforgalom – Zrínyi
úti ideiglenes megálló – Csengery u. – Deák tér

Megértésüket köszönjük!

esetleg járda- és útfelújításokból? –
tette fel a kérdést az alpolgármester. 

Cseresnyés Péter azt is hozzátette,
az õszi bizottsági üléseken az egyik
szocialista képviselõ általában csak
kézlegyintéssel válaszolt, amikor a
futballról volt szó, hallani sem akart a
sportágról. A kérdés csak az, hogy mi
változott azóta, mert ugyanez a politi-
kus most a zalaegerszegi sporttámo-
gatás rendszerét emlegeti példaként.
Cseresnyés Péter azt mondta: a kép-
viselõ azóta az NTE 1866 elnöke lett. 

Egyúttal rámutatott arra is, ba-
darság annak felvetése, hogy a pá-
lya tulajdonosára, az e.on-ra esetleg
valamilyen nyomást kellene gyako-

rolni a megállapodás érdekében. A
megoldás véleménye szerint csak a
tárgyalásos út lehet, s ez a folyamat
már zajlik is több hónapja. „Ha er-
rõl tudni akartak volna a képvise-
lõk, akkor megkérdezhették volna a
polgármestert is, de nem tették. Va-
jon miért?” – tette fel a kérdést, mi-
közben utalt arra, volt már rá példa,
hogy fideszes és szocialista politi-
kus együtt számolt be a sajtó nyil-
vánossága elõtt a közösen elért si-
kerrõl – ebben az ügyben is csak a
közös munka hozhatja meg a várt
eredményt. 

H.A.  

HHaatt hheellyyeenn aa RRoozzggoonnyyii
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HHoorroosszzkkóópp

Ha sokasodnak a problémái, ne csüg-
gedjen el rögtön, ne értékeljen min-
dent sorscsapásként. A párban élõ Ko-
sok között vita, nézeteltérés adódhat a
héten.

Nehezen indulnak a napjai, de egy kis
kitartással ismét megjön a kedve, ambí-
ciója. Figyeljen oda étkezési szokásaira,
mozogjon többet. Vegye rá társát is sétá-
ra, kirándulásra.

Ne mutassa ki könnyedén ezekben a na-
pokban az érzéseit, mert mások vissza-
élhetnek a bizalmával. Párjával is le-
gyen megfontolt, mert egy apró félreér-
tés is veszekedést okozhat.

Ismét kiélezõdhetnek a régi családi
problémái. Érdemes meghallgatni a ro-
konság véleményét, hogy tisztázzák a
félreértéseket. Ebben az idõszakban le-
hetõleg ne vitatkozzon a partnerével. 

Ismét visszatér a jókedve, életszeretete,
sikerül minden terve, amibe belevág. A
hétvégét töltse kikapcsolódással. Ha van
partnere, csábítsa el újra, ha nincs, in-
duljon hódító útra. 

A Mars kellemetlen hatásának köszön-
hetõen nem tudja rangsorolni, összefog-
ni a teendõit. Különösen a Szûz férfiak-
ra érvényes az a mondás, amit ma meg-
tehetsz, ne halaszd holnapra.

Válogassa meg a barátait, ismerõseit,
legyen velük óvatos, és hagyja, hogy a
dolgok a maguk útját járják. Ha szing-
li, legyen elõvigyázatos az ismerke-
déssel.

Jó lehetõségei nyílnak a napokban új
kapcsolatok kiépítésére. A megfeszített
munka mellett kevés idõ jut a párjára.
Ha szingli, vigyázzon, nehogy elsétál-
jon a várva-várt szerelem.

Ha komoly lépésre szánta el magát, ne
hagyja, hogy a környezete eltérítse a ter-
veitõl. Ha pénzre lesz szüksége, kezdje
el a spórolást. Ha magányos, szánjon
több idõt a kikapcsolódásra. 

Az elkövetkezõ napokban fáradtnak érez-
heti magát, ezen könnyen segít egy kiadós
baráti beszélgetés. Ha szingli, és nem
szimpatikus valaki az elsõ látásra, ne
küldje el, mert megváltozhat a véleménye.

A kellemes nyárvégi napok az élvezetek
hajszolására ösztönzik. Felgyülemlett
energiái a párkapcsolatában bonyodal-
makat okozhatnak. Ha magányos, akkor
sikert hoznak.

Váratlan események középpontjába ke-
rülhet ezekben a napokban. Érdemes
õszintének, ugyanakkor diplomatikus-
nak lennie új ismerõseivel. Ha magá-
nyos, sikeres találkozásra számíthat.

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

– Több országra és régióra
rányíló kereskedõváros vagyunk,
de sokkal inkább iskolaváros és
kulturális centrum – mondta Ba-
logh László. – A központian át-
meneti létezés és a mára szinte
ajándékként kibõvülõ kulturális-
infrastrukturális növekedés (gon-
dolok itt a Magyar Plakát Házra,
a Medgyaszay Házra és a meg-

újuló HSMK-ra) remélhetõleg
kulturális emelkedést eredményez
a közeljövõben. A fejlett gazda-
ságú országokban ma már az a
jellemzõ, hogy az elavult ipari
szerkezetû városok és régiók ha-
nyatlását nem új ipartelepítéssel,
hanem kulturális funkciók fej-
lesztésével próbálták ellensúlyoz-
ni. Ha napjaink gazdasága való-
ban tudásalapú, akkor e tudás
fejlesztése, bõvítése elsõrendû
feladatunk. E feladatkör hatéko-
nyabb megvalósulását szolgálja
a kulturális negyed és centrum
tartalommal való megtöltése,
amivel kapcsolatban szeptember
végi határidõvel mindenképpen
döntést kell hoznia a közgyûlés-
nek. Meg kell találnunk a város

ezen részében lévõ önkormányza-
ti fenntartású közmûvelõdési és
közgyûjteményi intézmények vég-
leges mûködtetési módját. 

Balogh László hozzátette, külö-
nös aktualitást kap mindez most,
hogy a város ismét visszakapta a
Hevesi Sándor Mûvelõdési Köz-
pontot; mivel befejezõdött a fel-
újítás. A szakbizottság elnöke úgy
véli, a kibõvült struktúrát nem
szabad valamiféle szûkített tarta-
lommal mûködtetni. Ugyanis a
bõvebb infrastruktúra megkíván-
ja, hogy a kiváló háttérhez újsze-
rû, innovatív belsõ személyi
struktúra, illetve egy majdan álta-
luk kialakított nívós tartalom tár-
suljon. Mindemellett Nagykani-
zsa büszke lehet kulturális életére,

annak minõségére, ám bizonyos
idõközönként fontos a megújulás
– s ennek most jött el az ideje. 

– A kultúra XXI. századi
mennyiségi és minõségi változá-
saihoz egyelõre sem országosan,
sem helyi szinten nem tudott iga-
zodni a kultúrpolitika. A közmû-
velõdési intézményrendszer átfo-
galmazása nem, vagy csak félig
sikerült a rendszerváltást követõ-
en. A kultúra és annak finanszíro-
zása a gazdaságpolitika áldoza-
tává vált, bár e tekintetben Nagy-
kanizsa üdítõ kivételt jelenthet. 

– Megoldást jelenthet-e a prob-
lémákra a várható átalakítás? Mi-
re számíthatnak a kultúrában dol-
gozók és annak kedvelõi? 

– Úgy gondoljuk, sok elõny szár-
mazhat abból, ha a városi kulturá-
lis élet szervezésére és mûködteté-
sére kiemelten közhasznú nonprofit
kft.-t vagy részvénytársaságot ho-
zunk létre. Az egy kézben történõ
összpontosítás révén hatékonyabb
lehet az egyes programok koordi-
nációja, kibõvülõ mecénási lehetõ-
ségek lesznek, bevezethetjük a fel-
adatalapú finanszírozást. Nem be-
szélve arról, hogy a szponzorok, tá-

AA kkuullttúúrraa rréésszzvvéénnyyeesseeii
Az új, bõvülõ kulturális infrastruktúra nívósabb, szélesebb

spektrumú tartalmat is kíván. Ez, és a jelenleginél sokrétûbb pénz-
ügyi háttér nyújtotta lehetõségek minél hatékonyabb kiaknázása
miatt van szükség egy, a város kultúráját összefogó, irányító non-
profit gazdasági társaságra Balogh László, az Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottság elnöke szerint. A politikussal a kanizsai
kultúra jövõjérõl beszélgettünk. 

Kóka János gazdasági és köz-
lekedési miniszter átadta az
M7-es autópálya Nagykanizsa
és Becsehely közötti mintegy ti-
zennyolc kilométeres szakaszát,
amely az idõjárási viszontagsá-
gok és a kisajátítás körüli prob-
lémák miatt csaknem nyolc hó-
napos késéssel készült el. 

Most csak a Nagykanizsa-
Eszteregnye közötti friss építésû
tizenkét kilométeres darabot adta
át a miniszter, hiszen az Esztereg-
nyétõl Becsehelyig húzódó hat
kilométeres szakaszt egy bensõ-
séges ceremónia keretében már
korábban átadták a kivitelezõ
munkatársai.

A tizennyolc kilométeres autópá-
lya-etappal szinte teljessé vált az
M7-es, most már „csak” a harminc-
hat kilométernyi, Nagykanizsától
Balatonkeresztúrig húzódó darab, a
Letenye és az országhatár közötti
egy kilométer, valamint a Mura fö-
lött ívelõ, a horvátokkal közösen
építendõ híd hiányzik, hogy aztán a
zsebünkbe nyúlva sztrádán autóz-
hassunk a fõvárostól az Adriáig. A
hiányzó szakaszok állítólag 2008-
ra, a turistaszezonra elkészülnek.

– 2004 és 2008 között dupla
akkora sztrádaszakasz épült, mint
az 1967 óta, az M7 építésének
megkezdésétõl számított idõszak-
ban – mondta Kóka János. – Ez
az ország képes volt arra, amire
egyetlen kelet-közép-európai ver-
senytársa sem, ugyanis 2002-tõl
megduplázta autópályáinak hosz-
szát. 2002-ben körülbelül ötszáz
kilométer volt, 2007 szeptemberé-
re pedig ezer kilométernyi új au-
tópálya lesz Magyarországon. 

A miniszter arról is beszélt: a
sztrádaépítések mellett szükség
van a közutak minõségi fejleszté-
sére is, mert éppen Zala, Vas és
Somogy megyébe az átlagosnál
kevesebb beruházás áramlik. En-
nek okaként pedig az infrastruk-
túra hiányát jelölik meg a befek-
tetõk. Ezért a Nemzeti Fejlesztési
Terv és az európai uniós források
bevonásával ebben a ciklusban
megvalósul a régióban a 67-es, a
68-as, a 61-es, a 74-es, a 76-os, a
75-ös és a 86-os utak korszerûsí-
tése, bõvítése és elkerülõ szaka-
szainak építése – mondta a gaz-
dasági tárca vezetõje. 

Ezt követõen sor került a nem-
zeti színû szalag átvágására, majd

Kóka János miniszter-pártelnök
és Kovács Kálmán, az SZDSZ
zalai szervezetének elnöke, a kör-
nyezetvédelmi tárca államtitkára
Gelsére autózott, hogy ott Rácz
József polgármester társaságában
sajtótájékoztatón számoljanak be
a zalai fejlesztésekrõl, a párt
megújult vidékpolitikájáról.  

A miniszter itt ismét utalt a
sztrádaavatáson elhangzottakra,
azaz, hogy a nyugat-dunántúli ré-
gió legnagyobb infrastrukturális
problémáját az jelenti, hogy a
megfelelõ eljutást biztosító észak-
déli összeköttetés gyakorlatilag hi-
ányzik, miközben a kereskedelmi
kapcsolatok fejlõdése ebbe az
irányba mutat. A miniszter kijelen-
tette: hibás volt a korábbi straté-
gia, amikor a döntéshozók úgy
gondolkodtak, elsõsorban nem eb-
be a régióba kell pénzügyi forrá-
sokat csoportosítani, hiszen ez
úgyis fejlettebb, mint az ország
másik fele – épp ennek a gondol-
kodásmódnak a következménye a
megfelelõ infrastruktúra hiánya. 

Az SZDSZ elnöke beszélt a
párt új vidékpolitikájáról is,
amelynek kialakításáért Kovács
Kálmán, a Környezetvédelmi és

Vízügyi Minisztérium államtitká-
ra a felelõs, aki egyben a párt vi-
dékpolitikai kabinetjének posztját
is betölti. Mint azt a pártelnök
hangsúlyozta, nagy feladat vár a
volt informatikai miniszterre, hi-
szen a vidék évszázadokon ke-
resztül kialakult struktúráját a
kommunizmus évtizedei brutáli-
san szétverték.

Ugyanakkor azt is hangsúlyoz-
ta, hogy a mezõgazdaságból élõ-
ket nem akarják politikai díszlet-
ként sem használni, mert szerinte
a traktoroknak a földeken van a
helyük. Mûködõ mezõgazdasá-
got, prosperáló településeket
akarnak a szabad demokraták –
mondta a miniszter.

Kovács Kálmán azt mondta,
hogy az általa vezetett vidékpoli-
tikai kabinet tisztességes, bátor,
az igények és a lehetõségek, az
ország és a terület érdekei mentén
kialakított vidékpolitikát akar.

Kóka János végül kérdésre vá-
laszolva megjegyezte, újabb me-
netrendi egyeztetésre hívja Nagy-
kanizsa vezetõit, akik a legutóbbi
tárgyaláson nem jelentek meg. 

Horváth Attila  
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Vélhetõen nem szenved majd
hiányt feladatban a város fõ-
kertésze, Lancsák Lajos, aki
szeptember elsejétõl tölti be ezt
a posztot. Már korábban is volt
hasonló feladatkörû szakembe-
re az önkormányzatnak, azon-
ban a városgondnoki munka-
kört évekkel korábban meg-
szüntették. 

Papp Nándor önkormányzati
képviselõ vetette fel elõször, hogy
talán érdemes lenne külön szakem-
bert alkalmazni a város növényállo-
mányának, zöldfelületeinek, park-
jainak gondozására, egy koncepci-
ózusabb arculatformálás és park-
építés megvalósulása érdekében. A
közgyûlés Lancsák Lajos erdõmér-
nököt, tájrendezés- és környezetvé-
delmi szakmérnököt tartotta a leg-
alkalmasabbnak a munkakör betöl-
tésére, ami nem véletlen, hiszen a
korábban a Zalaerdõnél parképítés-
sel foglalkozó, majd saját vállalko-
zásában tevékenykedõ szakember
keze nyomát viseli például a Heve-
si Sándor utca.

– A város területeinek, közpark-
jainak fásításában már a hetvenes-
nyolcvanas években tevõlegesen is
részt vettem, tervezéssel és szerve-
zési munkákkal – mondta lapunk-
nak Lancsák Lajos. – Korábbi
munkáim közül a hetes fõút elkerü-
lõ szakaszának vörösfenyõ-fásítá-
sát és a Hevesi Sándor utcát emlí-
teném. Abban az idõben még léte-
zett ingyenes fásítási akció, s több
utcában is segítettem a munkát.

– Nagykanizsát más városokkal
összevetve, mit lehet elmondani a
város zöldfelületeinek arányairól?

– Nagykanizsán átlagosnak
mondható a zöldfelületek meny-
nyisége, ami persze, nem azt je-
lenti, hogy ez nem bõvíthetõ még
tovább. Sõt, a külterületi zöldfelü-
letek egyre elhanyagoltabbá vál-
tak az elmúlt években. Példaként
említeném a Csónakázó-tó köze-
lében lévõ parkerdõt, amely mára
nagyon rossz állapotba került. 

– Tervei?
– Többször végeztem szakértõi

munkát a Via Kanizsa és a Park
Kft. részére, így aztán úgy isme-
rem a várost, mint a tenyeremet,
tudom, hogy hol kellene változ-
tatni, javítani, pótolni. Mára ha-
laszthatatlanná vált a város el-
öregedett növényállományának a
fiatalítása, gondolok itt például
a Sétakertre, az Eötvös térre,
ahol annyira idõsek a fák, hogy
már a környezetükre is veszélyt
jelentenek. Ezeket a növényeket
tehát le kell cserélni, nyilván
nem úgy, hogy kivágjuk a régie-
ket és újakat ültetünk a helyükre,
hanem fokozatosan, a lakosság
bevonásával. Rendkívül fontos-
nak tartom egyébként, hogy a vá-
rosban élõket a korábbiaknál
jobban bevonjuk a környezetüket
érintõ döntésekbe. Ez azonban
visszafelé is igaz, tehát azt is je-
lenti, ha szükséges, akkor min-
den esetben megpróbálom meg-
akadályozni azokat, az egyébként
jó szándékú akciókat, amelyek
során nem a tájba illõ, vagy
esetleg a kilátást akadályozó, a
közlekedést veszélyeztetõ fákat
ültetnének a városlakók. Ez elsõ-
sorban a családi házas területe-
ket érinti. Kiemelt figyelmet sze-
retnék fordítani a Csónakázó-tó
közvetlen környezetére, ami
ugyancsak fejlesztésért kiált. Bõ-
víteni kell a város virágos terüle-
teinek mennyiségét is, hiszen vé-
leményem szerint a közparkok lé-
nyeges eleme a virágfelület. E
nélkül elképzelhetetlen egy ele-
gáns városközpont.  

– Mindez azért keményen
pénzkérdés…

– Nyilván, s a szükséges pénz-
ügyi háttér megteremtéséhez ké-
rem is a polgármester úr és a
képviselõ-testület segítségét.

H.A.

A Kendlimajori Mûvészeti
Akadémia elsõ tánckurzusát a
nagykanizsai születésû Fenyves
Márk (képünkön) vizuális- és
mozdulatmûvész vezette, aki
többek között a Magyar Moz-
dulatmûvészeti Társulat mûvé-
szeti vezetõje, a szervezõ
Orkesztika Alapítvány kurató-
riumvezetõje, a Magyar Tánc-
tudományi Társaság elnöke.
Nemes egyszerûséggel, ahogyan
õ mondja magáról, alkotó és pe-
dagógus. A táncszakma érdeké-
ben kifejtett tizenöt éves mun-
kájáért 2006-ban Táncmûvé-
szetért díjban részesítette a Ma-
gyar Táncmûvészek Szövetsége.
Míg a növendékek elmélyülten
a záró fellépésre készültek, a
tánctáborról kérdeztük.

– Több nyári akadémiát is szer-
vezett már korábban az alapít-
vány. Itt Kendlimajorban ez egy új
kapcsolat, remélem lesz folytatá-
sa. Az ötlet már megvan. Két szint-
re bontva lenne egy szabadképzés
jellegû, és egy professzionális tá-
bor azok számára, akik hivatás-
szerûen foglalkoznak a tánccal. 

– Igény, jelentkezõ lenne rá?
– Jelentkezõ mindig van.  A

mostanira távolabbról, például
Norvégiából is érkeztek, azonban
sajnos Zalából nem jöttek.

– Mi lehet az oka? Talán erõ-
teljesebben kellene népszerûsíte-
ni ezt a mûfajt?

– A kommersziális szemléletet
kellene megszüntetni. A táncban
mindenre van igény, más kérdés
az, hogy mennyire van kultúrája
az ország egy adott területén. Zala
megye néptánc együttesekkel na-

gyon jól ellátott. Fitness és aero-
bik csoportok mûködnek a környé-
ken, színpadi táncmûvészet viszont
alig-alig. Lehetne tenni ez ügyben,
de eléggé szkeptikus vagyok Zalá-
val és Kanizsával kapcsolatban.
Nem véletlen, hogy tizenhat éve
nem itt élek. Nem sokra mennék
abban az üzemmódban, amiben itt
mûködnek a dolgok. Azonban,
hogy egyáltalán létezhet egy nyári
mûvésztelep, azt mutatja, hogy
vannak változások. Ha pesszimis-
tán gondolkodom, akkor azt mon-
dom, nem azok a rendszerek van-
nak a kultúra területén, ami szük-
séges és egészséges viszonyokat
teremthetne. Nem nõttük ki azt a

fajta betegséget, hogy nem csak
igényeket kell kiszolgálni, hanem
igényeket kell kelteni. Ez nagyon
fontos, pláne egy olyan világban,
ahol kevés becsülete van az érték-
nek. Mi egy olyan tradicionális
modern tánc mûfajjal foglalko-
zunk, ami önmagában is érték, s
aminek idén kilencvenöt éves az
iskolája. Nemzetközileg elismert,
önálló elmélettel, teóriával, törté-
nettel bíró mûfajjal foglalkozunk,
ez a mozdulatmûvészet. Sajnos ma
már mindenféle gyûjtõfogalomnak
használják az elnevezést, a dráma-
pedagógia és a cirkuszmûvészet is
úgy érzi, igényt tarthat erre az el-
nevezésre.

– Mit jelent konkrétan a moz-
dulatmûvészet?

– Ez egy gondolkodó tánc-
irányzat. Nem lépésekrõl szól,
nem bizonyos tempójú zenérõl,
hanem az emberi test tudatossá-
gáról. Jelent egy új színpadi
táncirányzatot a századfordulón,
ami 1912-tõl létezik. Talán olyan
szempontból is izgalmas, hogy
ezekbõl a mozdulatmûvészeti is-
kolákból nõtt ki a világhírû ma-
gyar gyógytorna, egyes irányza-
taiból erõsen megszorítva a
sport, ebbõl fejlõdött ki a mûvészi
gimnasztika, a táncelemzés egy
része és a táncnak a tudományos
hátterét adó irányzatok. A moz-
dulati kommunikációt vizsgálja
meg a táncirányzat, sokféle stílust
alkothatunk belõle.  

– Van érdeklõdõ közönsége
ennek?

– Minthogy minden másra van
igény, erre is van. Hogy milyen a
közönség összetétele, arra lehetne
statisztikai adatokat mutatni. Nem

egy divatirányzatról, nem egy
trendrõl szól ez a dolog. Ez a kul-
túra európai, és annak is egy olyan
szeletével foglalkozik, ami hiá-
nyosság az európai kultúrában.
Hiszen közel ezer éven keresztül
nem foglalkozott a testtel. Ez volt
az elsõ olyan nem testnevelési célú
irányzat, ami a testnek a kultúrájá-
val próbált meg foglalkozni. 

– Mit sikerült itt Kendlimajor-
ban az agyakban elültetni?

– Hogy mit sikerült elültetni? A
tábor bemutatóval zárul, meg lehet
nézni. A táncórákon kívül kis mû-
helymunkákat, feladatokat kaptak a
növendékek, valamint szemléletfor-
málás céljából, történeti elõadás
keretében ízelítõt a különbözõ tánc-
mûvészeti mûfajokból. Kis tánc-
mûelemzés is volt, mivel magát a
kompozíciószemléletet próbáltuk
egy kicsit fejleszteni. Hét nap azon-
ban nagyon rövid arra, hogy jelen-
tõs sikert lehessen elérni. Gondola-
tokat azonban lehet ébreszteni egy
ilyen tábor keretében, erre is való a
szabadképzés.

– Akik a záró bemutatóra ér-
keznek, mit láthatnak?

– Amit a hely inspirációja alap-
ján kreáltak a résztvevõk bizonyos
témák vonalán a szabadtéren. Adva
van egy szép terület, miért ne hasz-
náljuk ki a lehetõségeit. Divatos
szóval tér-specifikus elõadás lesz.

– Hogy érezte magát a tábor-
ban, volt ideje pihenésre?

– Számomra a program nem
olyan húzós, mint a növendékek
számára, hiszen az alkotómunka
most nem az én feladatom volt.

– És mint képzõmûvész, hogy
érezte magát?

– Most teljes pihenõben voltam,
de egy alkotó soha nem pihen. Ha

konkrétan semmit sem csinál, ak-
kor is valami mozog a fejében. Ez
egy inspiratív légkör. Azt gondolom
a pedagógia is alkotási folyamat,
én nem tudom elképzelni magamat
úgy tanítani, hogy valami készre
gyártott anyaggal foglalkozzam. A
tanítás számomra kreatív tevékeny-
ség, ugyanolyan kreatív alkotó te-
vékenység, mint minden más. 

– Hogy folytatódik a nyara, ha
visszautazik Budapestre?

– Nagyon fontos feladattal telik
a nyaram az alapítványnál. A ma-
gyar tánctudományos élet eddigi
dokumentációjával foglalkozom
jelen pillanatban. 1956-ban jelent
meg elõször a Tánctudományi Ta-
nulmányok, az évente-kétévente
megjelenõ tudományos periodiká-
nak a digitalizálását végzem. Ez
az egyik feladatom. A másik, az
alapítvány birtokában lévõ gyûj-
temény digitalizálása is, ami ezzel
párhuzamosan zajlik. Mintegy
nyolcezer dokumentum szakmai
feldolgozását végzem. A nyarat
tudományos munkával töltöm, és
egy könyvnek a megírásával, amit
a mesterem, Dienes Gedeon emlé-
kére készítek, aki 2005-ben halt
meg kilencvenegy éves korában.
Tõle tanultam, és az õ munkássá-
gát dolgozom fel. A jövõvel kap-
csolatban csak reményeim van-
nak. Abban reménykedem, hogy
úgy jövök haza, hogy itt van he-
lyem, és ez vonatkozik egyrészt
Magyarország és külföld, más-
részt Magyarország és Zala viszo-
nyára. Jó lenne, ha egyszer mi,
magyarok ott tudnánk megélni a
lehetõségeinket, ahová tarto-
zunk…

Bakonyi Erzsébet
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Az ötvenkettedik Hon- és
Természetismereti Táborát
rendezte meg augusztusban a
Hevesi iskola. 

A negyvenegy diák a Borsfán
berendezett sátortábor ideje alatt
234 kilométert tett meg kerékpá-
ron és gyalog, gazdagítva Zala
megyei ismereteit. A vadászkürt-
hangversennyel, bûvészparádé-
val, vadászkastélyok látogatásá-
val, éjszakai túrákkal, erdei kisva-
sutazással, hegymászással, stran-
dolásokkal, kézmûves foglalkozá-
sokkal, növény- és állatismereti
kirándulásokkal, festészeti isme-

retek tanulásával gazdagított tá-
borban öt áldozatkész felnõtt se-
gítette karitatív munkával a gye-
rekek testi és lelki gazdagodását.
Az elsõ tábort 1985-ben a Bör-
zsönyben, Királyházán tartották.
A táborvezetõ Árváné Szabó Judit
és Lengyák István pedagógusok
munkáját Bálint Zsuzsa, a Kani-
zsai Dorottya kórház nõvére,
Lengyák Balázs informatikus,
Lengyák Ildikó egyetemi hallgató
segítette. A tizenkét élménydús
napon Marcin Jenõné tábori sza-
kács oltotta a túrázók éhségét. 

B.E.
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mogatók a cél szerinti tevékenység
után társasági adómentességet,
egyéb adókedvezményt kaphatnak,
illeték- és vámkedvezményt vehet-
nek igénybe, így egy stabilabb me-
cénási kör alakulhat ki. Hogy egy
példával illusztráljam is: ha valaki
támogatja a nonprofit kft.-t, akkor
százszázaléknyi támogatás után
százhetven százaléknyi adókedvez-
ményt érvényesíthet. Ez csak egyet-
len példa, de talán jól érzékelteti,
hogy a nonprofit gazdasági társa-
ság létrejötte javuló pénzügyi ala-
pokat jelenthet, a gazdálkodás pe-
dig áttekinthetõbbé válik. 

– Mely intézmények kerülhet-
nek a közeljövõben létrehozandó
gazdasági társaság fennhatósága
alá? S mit profitál mindebbõl az
önkormányzat?

– A HSMK, a Medgyaszay Ház,
a Képzõmûvészetek Háza, a Ma-
gyar Plakát Ház és a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Ház, ame-
lyek fenntartása évente összessé-
gében körülbelül száznyolcvanöt-
millió forintjába kerül az önkor-
mányzatnak. Ne felejtsük el azon-
ban, hogy ez az összeg egy olyan
idõszakban alakult ki, amikor a

HSMK és a Medgyaszay Ház nem
mûködött még egyszerre. Ezért
aztán úgy vélem, felesleges az új
rendszertõl azt várni, hogy jelen-
tõs forint-megtakarítást eredmé-
nyezzen, hiszen bõvebb lett az inf-
rastruktúra. S beszélnünk kell az
álláshelyekrõl is, a jelenlegi
rendszerben harmincegy fõ dol-
gozik, s itt is vegyük figyelembe
az elõbb említett bõvülést, ami
esetleg néhány új álláshelyet je-
lenthet majd. Nyilvánvaló persze
az is, hogy az egyes munkakörök
közötti átfedéseket meg kell szün-
tetni. 

– S mit tapasztal a változásból
a kultúrakedvelõ polgár?

– A kultúra számomra azt jelen-
ti, hogy virágozzék száz virág, ám
ennek ellenére úgy érzem, hogy az
elmúlt években erõsödött a popu-
lista irányzat a nagykanizsai kul-
turális életben is. Én kultúrember-
ként azt szeretném, ha nagyobb
teret kapna a magasmûvészeti irá-
nyú, értékes kultúraszerep. Ez
ugyan még csak vágy, de remé-
lem, nem fogunk csalódni. 

Horváth Attila  

Egész napos rendvédelmi-ren-
dészeti bemutatót tartott a Nagy-
kanizsai Rendõrkapitányság Bûn-
megelõzési Csoportja az egyik
áruház parkolójában. Az érdek-
lõdõk megnézhették a Határõrség
kutyás bemutatóját, kipróbálhat-
ták a biztonsági-öves szimulátort.
Az ügyesebbek megmutathatták
tehetségüket a kerékpáros aka-
dálypályán, a KRESZ-teszt kitöl-
tõinek ajándékkal kedveskedett
az áruház. Ezen kívül az érdeklõ-
dõk megtekinthették a bûnmeg-
elõzési csoport által összeállított
drogtablókat, a KX System által

prezentált biztonságtechnikai tab-
lót, valamint a határõrség fegy-
verzettechnikai kiállítását. A sok-
féle program mellett a rendõrség
az állampolgárok figyelmét kí-
vánta felhívni az áruházak kör-
nyékén elkövetett bûncselekmé-
nyekre, és az áldozattá válás el-
kerülésére, ugyanis az ismertté
vált bûncselekményeknek mint-
egy 78 százaléka vagyon elleni
bûncselekmény, melynek mint-
egy 30-40 százaléka áruházakban
elkövetett lopás. 

B.E.
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Ülésezett a Nagykanizsai Kis-
térség Többcélú Társulása tár-
sulási tanácsa. Elsõként Marton
István elnök bemutatta a társu-
lás polgármestereinek Berke-
nyés Lászlónét, az NKTT új ok-
tatási referensét, valamint Sza-
bó Bélát, aki a Nyugat-dunán-
túli Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség munkatársaként kíván-
ja segíteni a településvezetõk
munkáját. 

Részletekbe menõen tárgyalták
a polgármesterek a pedagógiai
szakszolgálati feladatok ellátására
és a feladat ellátási megállapodás
elfogadásával kapcsolatos javasla-
tot, ugyanis korábbi tanácsülések-
hez hasonlóan ismét vita alakult ki
Rácz József gelsei polgármester és
a társulás vezetése között. Rácz
többek közt azt firtatta, hogy mi
indokolta a szakszolgálatnál vég-
rehajtott létszámnövelést, a mun-
katársak összetételét tekintve mi-
lyen a Kanizsa-vidék arány, illetve
miért mondanak egymásnak ellent
a munkaanyagban szereplõ, Gel-
sével kapcsolatos számok? Rácz

József ugyanis sérelmezi, hogy
véleménye szerint a szakfeladat
ellátásában Nagykanizsa jelentõs
terhet hárít a kistérség települései-
re, miközben az elõnyöket maga
élvezi. Hozzátette azt is, úgy tud-
ja, a nyolcvan alkalmazott mind
kanizsai, ami véleménye szerint
nem lenne baj, az viszont inkább,
hogy az általuk befizetett szemé-
lyi jövedelemadó a város büdzsé-
jét gyarapítja, miközben a szolgá-
lat fenntartását jószerével a kör-
nyezõ települések végzik.

Szmodics Józsefné, a nagykani-
zsai polgármesteri hivatal mûve-
lõdési osztályának vezetõje rea-
gálásában elmondta, csupán a
fenntartási költségek huszonhét
százaléka hárul a településekre,
így a fennmaradó részt Nagyka-
nizsa adja. 

Varga Miklós alelnök,
zalakomári polgármester a témá-
val kapcsolatban leszögezte,
hogy a pedagógiai szakszolgálat
azon feladatok közé tartozik, amit
még az elõzõ, Litter Nándor ve-
zette társulás megfelelõ elõkészí-
tés nélkül, felesleges teherként

vett át a feladatot addig ellátó
megyei önkormányzattól, csak
azért, hogy több pénzt lehessen
lehívni a kistérségbe. Emlékezte-
tett arra is, hogy két évvel ezelõtt
felmerült a rendszer felülvizsgá-
latának lehetõsége, ami azonban
akkor valamiért nem történt meg.
Ha másképp alakulnak a történ-
tek, akkor ma nem lenne bajban e
feladat ellátása miatt a társulás. 

Marton István kijelentette, nem
igaz, hogy Nagykanizsa kiszipo-
lyozná a többi települést, épp el-
lenkezõleg, a város eddig is erõn
felül többet juttatott a javakból a
környezõ községeknek, falvak-
nak. 

A vitát egyébként az robbantot-
ta ki, hogy a feladatellátáshoz ti-
zenhárommillió forintot kellene
átcsoportosítani, amelynek felét

az önkormányzatok biztosították
volna gyermeklétszámuk arányá-
ban. 

Végül a társulási tanács úgy
határozott, hogy a teljes összeget
a társulás tartaléka terhére cso-
portosítják át, így a települések-
nek nem kell zsebbe nyúlni. 

Döntött a tanács a Nagykanizsa
és Környéke Foglalkoztatási,
Szociális és Közmûvelõdési Kht.
nonprofit kft.-vé alakításáról is,
amit az új gazdasági törvény ír
elõ. Egyúttal szeretnék elérni,
hogy a nonprofit kft. kiemelten
közhasznú is legyen, hiszen így
nagyobb eséllyel indulhat harcba
a pályázati forrásokért. Hogy ez
lehetséges-e, arra a minisztérium-
tól várnak állásfoglalást.

H.A.

A Honvéd Kaszinóban ismét
rocktalálkozót szervezett a Ra-
dioaktív együttes. A nagysikerû
koncert után a zenekar éneke-
sét, gitárosát Gilincsek Pétert
kérdeztük, hogyan értékeli a
mai koncertet?

– Nagyon örülünk, hogy ismét
szép számban összejöttünk. Elég
rég nem adtunk hírt magunkról.
Igyekeztünk hatásos, igazán él-
vezhetõ koncertet adni hang és
fénytechnikailag egyaránt. Fel-
frissítettük a repertoárunkat,
olyan dalokat is játszottunk,
amelyek eddig színpadon nem
szólaltak meg. A koncerten a be-

lépõjegyek sorszáma alapján ki-
sorsoltunk néhány lemezt, mely a
2006. decemberi Unplugged kon-
certünk zenei anyagát tartalmaz-
za. Ilyen meglepetéseket a jövõ-
ben is tervezünk. Ezzel a bulival
megnyitottuk õszi koncertsoroza-
tunkat. Legközelebb Nagykani-
zsán szeptember 16-án játszunk
egy kétnapos fesztiválon. Majd
október elején a HSMK szerve-
zésében találkozunk a rockzene
kedvelõivel. Remélem – sokak
örömére – nemsokára a Kanizsa
Rádióban is hallhatjuk a Radio-
aktív együttest. 

Cz.Cs.
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Pintér Ferenc kiskanizsai bõr-
díszmûves az esztergályos szak-
máról nyergelt át a bõrözésre,
amibõl ugyan megélni nem tud,
de mint mondta, óriási szabadsá-
got ad. A munkaidejét maga oszt-
ja be, neki senki nem parancsol,
csak a vevõ – aki kért már dupla
fenekû táskát és korbácsot is… 

– Hatezer-ötszáz forint négyzet-
métere ennek a bõrnek, úgy hogy
nagyon meg kell gondolnom, hogy
mit, hogyan vágok, mert a hulladék
veszteség – avat be a szakma alap-
szabályába Pintér Ferenc. – Egy
négyzetméternyi anyagból körülbe-
lül tizenöt telefontartót tudok készí-
teni, darabját ezerhétszáz forintért
adom, habár nagyon kézimunka-
igényes, egyszerûen nem tudok töb-
bet kérni, mert akkor a kutya sem
veszi meg, hiszen ennyiért már
megkapja a kínait is. Én nem aka-

rom bántani a kínai terméket, de az
ehhez képest bizony, bóvli. Hamar
szétesik, elõfordult már olyan is,
hogy hozták a kínai táskát, javít-
sam meg. Persze, megcsináltam, de
többe került, mintha vett volna egy
újat… Az a baj, hogy ezeknél min-
dent le kell bontani ahhoz, hogy
hozzáférjek a lényeghez. Rengeteg
idõt rabol el, annyit, amennyi alatt
egy újat is készíthetnék. De én
megértem az embereket, akik sze-
retnének ugyan minõségi cuccot,
de nincs rá pénzük. 

– Viszonylag késõn kezdett el
bõrdíszmûvességgel foglalkozni. 

– Igen, a kézügyességemet bizto-
san édesanyámtól örököltem, mert
õ nagyon szép hímzéseket készített.
Volt egy juhász rokonom is, talán õ
oltotta belém ezt, mindig fúrt-fara-
gott. Örökké érdekeltek az ilyen
munkák, ám egészen a közelmúltig
esztergályosként dolgoztam. Saj-
nos, azonban a szakmában nem
kellettünk, s a munkaügyi központ-
ban elvégeztem egy átképzõ tanfo-
lyamot. Tíz éve csinálom ezt. 

– Nem bánta meg, hogy pont
ezt a szakmát tanulta ki? Egyálta-
lán, meg lehet ebbõl élni?

– Nem bántam meg, de megélni
nem tudok belõle. Ezt választottam,
mert óriási szabadság van benne,
ugyanis én döntöm el, mikor, med-
dig dolgozok, az idõmmel magam
rendelkezem, azt csinálok, amit aka-
rok. Igaz, meggazdagodni nem lehet
belõle, de a szabadságot nem is le-
het megfizetni. Éhen azért nem ha-
lok, s ha ezt a sok kínai gagyit nem
engedték volna be az országba, ak-

kor most sokkal jobban érezném
magam. De hát mit tudok tenni!

– Milyen bõröket használ, s
legfõképpen mire?

– A marhabõr az igazi, abból is
általában a natúr, vagy a fényezett,
illetve festett bõröket használjuk. A
velúrbõr nem az igazi, mert nehéz
tisztítani, eléggé hamar elkoszolódik,
kényes anyag. Sok mindent készítek,
hátizsákot, derékszíjakat, táskát,
mellényt, telefontartót, pénztárcát,
de még sorolhatnám. A komolyabb
ruhákat nem vállalom, mert az egy
másik szakma, de ha valaki más jel-
legû kéréssel keres meg, akkor azt is
megpróbálom megcsinálni.

– Mi volt a legextrémebb kí-
vánság, amivel megkeresték?

– A legextrémebb? – kérdez visz-
sza. – Nem ismerõsnek készítettem,
s meg kell mondanom, nem is szíve-
sen csináltam, mert az illetõ olyan
táskát kért, aminek alul volt rejtett
zsebe. Nem kérdeztem tõle, hogy
mire kell, mert nekem ahhoz semmi
közöm. A másik különleges kérés,
ami egy kicsit megmosolyogtatott,
egy fiatal páré volt, akiknek szado-
mazo eszközök, ruhadarabok kellet-
tek. Hozták magukkal a mintát is, a
bõr tangát, meg a korbácsot… 

Horváth Attila

AA bbõõrröözzõõ sszzaabbaaddssáággaa

IIssmméétt aakkttíívv aa RRaaddiiooaakkttíívv!!

AAzz éétteelleedd aazz éélleetteedd

Különleges, remélhetõleg so-
kak számára haszonnal forgat-
ható könyvet jelentet meg a kö-
zeljövõben a Czupi Kiadó. A
Vukné dr. Kálovics Marianna ál-
tal jegyzett receptgyûjtemény
mintegy tíz éves kísérletezés és
kutatás eredménye. Szerzõje
arra igyekszik rávilágítani, ho-
gyan tudjuk mindennapi étke-
zésünket egészségesebbé tenni
természetes alapanyagok fel-
használásával.

– Mindenki szereti azokat az
ízeket, ételeket, amelyekhez már
hozzászokott. Ez a könyv – a re-
ceptek mellett – arról is szól, ho-
gyan lehet a saját ételeinket
egészséges, rostokban, ásványi
anyagokban, vitaminokban gaz-
dag, szervezetünk számára köny-
nyen emészthetõ alapanyagokkal
elkészíteni úgy, hogy azok élve-
zeti értéke megfeleljen családunk
ízlésének, sõt, örüljenek is az új,
mégis hasonló ízeknek – magya-
rázza a szerzõ. – Reményeim sze-
rint hasznos tanácsokat adok
mindazoknak, akik nem szeretné-
nek lemondani a szívesen fo-
gyasztott ételeikrõl, de szeretnék
megtanulni elkészíteni azokat
teljesebb értékû alapanyagokkal.
A receptek segítséget nyújtanak
abban is, hogy hogyan lehet
mindezt megvalósítani különö-
sebb erõfeszítés nélkül. Könyvem
segítségével könnyedén elsajátít-
ható az is, hogyan szoktassuk
szeretteinket észrevétlenül egész-
séges ételek fogyasztására úgy,
hogy ne hiányozzanak nekik a
korábban megszokott ízek. A

gyûjteményben régi és új recep-
teket egyaránt találhat az olvasó.
Tapasztalatom, hogy mások is
szeretnének egészséges ételeket
fõzni, egészségesen étkezni, csak
éppen azt nem tudják, hogyan is
kezdjenek hozzá. Ehhez szeretnék
segítséget nyújtani. Hogy csak
egy példát említsek, a teljes kiõr-
lésû lisztek használatával helyet-
tesíthetjük a rostjaitól megfosz-
tott fehér liszteket. Nem mindegy,
melyik lisztet milyen arányban
használjuk például rántás, haba-
rás készítésénél, melyik liszttel
érhetünk el porhanyósságot, tö-
möttséget, akár lágyságot az
egyes sütemények készítésénél.
Én megtanultam másként fõzni, s
erre szeretném megtanítani az
olvasókat is.

Az amúgy jogász hölgy vallja,
hogy az egészséges táplálkozásra
való nevelést már egészen kis
korban meg kell kezdeni, hiszen
mindenki késõbb is olyan ételeket
fogyaszt szívesen, amiket gyerek-
korában megszokott. Azaz már
ilyenkor alkalmazni kellene a ter-
mészetes anyagokat, hogy felnõtt
korban ne hassanak furcsán a be-
lõlük készült ételek. 

Vukné dr. Kálovics Marianna
hozzátette, az általa javasolt
anyagok mentesek a tartósítósze-
rektõl és egyéb káros adalék-
anyagoktól is, így napjaink diox-
in-botránya tükrében különösen
nagy jelentõséggel bír, ha tudunk
változtatni az étkezésünkön – hi-
szen egyáltalán nem mindegy,
mennyi mérget eszünk meg. 

H.A
.
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Tisztelt Ünneplõ Közönség!
Márai Sándor Füves könyvé-

ben az alábbiakat írta:
„A haza nem csak föld és hegy,

a halott hõsök, anyanyelv, õseink
csontjai a temetõkben, kenyér és
táj, nem. A haza te vagy, szõrös-
tül-bõröstül, testi és lelki mivol-
todban. Õ szült, õ temet el, õt
éled és fejezed ki, mind a nyomo-
rult, nagyszerû, lángoló és unal-
mas pillanatokban, melyek ösz-

szessége életed alkotja. S életed a
haza életének egy pillanata is…"

Szent István király élete a haza
életének csak egyetlen pillanata
volt. De mégis micsoda pillanat!
Az egész nemzet életét és sorsát
meghatározta négy évtizedes ural-
kodása alatt. Mit is tett õ? Mi az a
mû, amelyet évrõl évre megidé-
zünk augusztus 20-án? A szent ki-
rály feladata nem az volt, hogy új
nemzetet hozzon létre – ezt az õsök
már elõtte megtették. 

Nem az volt a feladata, hogy új
hazát hódítson meg – ezt a fel-
adatot nagyapái már elvégezték.
Neki otthont kellett teremtenie eb-
bõl az országból a nemzete szá-
mára. Olyan otthont, amely kellõ-
képpen biztos, és véd a külsõ és
belsõ ellenség ellen, amely nem-
csak a túléléshez, hanem az épít-
kezéshez, a gyarapodáshoz szük-
séges feltételeket is biztosítja.

Az általa elrendezett állam több
mint ezer éve szilárdnak bizonyult
ahhoz, hogy megtartson minket.

Hogy ez mit jelent, könnyen végig-
gondolhatjuk, ha a népvándorlás vi-
harában elõttünk itt járt népek sor-
sára gondolunk. Nagy és hatalmas
nemzetek voltak a hunok, a gepidák,
a longobárdok, az avarok és a töb-
biek. S amint jöttek, úgy is mentek
tovább, vagy tûntek el örökre. 

István igazi politikai nagysága
abban nyilvánult meg, hogy éles
szemmel meglátta a váltás szüksé-
gességét, és volt ereje változtatni.
Vajkból, a pogánynak született po-
gány környezetbõl indult
fejedelemfibõl nem kis önvívódá-
sok után lett István, a keresztény
király, amely mintául szolgált min-
den soron következõ magyar ál-
lamférfi számára. Utódai nem
hoztak törvényt anélkül, hogy ne
hivatkoztak volna a szent királyra.
Õ jelölte ki számunkra azt az
irányt, amelyet – leszámítva az
idegen hódítások idejét – már több
mint ezer esztendeje követünk. A
magyar nemzet a kereszténység
felvételének és az õ életmûvének

köszönhetõen vált azzá, ami ma is:
európai magyar nemzetté. 

Magyarország egy új évezred
küszöbén 1007 esztendõvel ez-
elõtt és nem most csatlakozott
Európához. Népünk a keresztény-
ség felvételével egyenjogú tagja
lett az európai népek akkoriban
formálódó családjának. 

Megtanulta mindazt, amit a
nyugattól megtanulni érdemes
volt. Jelszava: „Hospes venit –
Christus venit" azaz „Vendég jön
– Krisztus jön." Nemzetünk részé-
vé tette mindazokat, akik bebo-
csátást kértek országunkba, és
hajlandóak voltak megdolgozni
saját boldogulásukért, boldogsá-
gukért, s ezzel választott Hazájuk
elõmeneteléért, vagy – ha a sors
úgy hozta – védelméért. Ugyan-
akkor Szent István gondosan
ügyelt arra, hogy a magyarság
érdekei, szokásai és hagyományai
ne sérüljenek. Fegyverrel verte el
határainktól a hódítókat, bárhon-
nan érkeztek is, és bár – szinte

MMaarrttoonn IIssttvváánn SSzzeenntt IIssttvváánn-nnaappii bbeesszzééddee

NNeemm kkeellll zzsseebbbbee nnyyúúllnnii

A nagykanizsai 
Horvát Kisebbségi Önkormányzat 

Jelentkezni lehet 
2007. szeptember 3-7-ig naponta 
9-tõl 12 óráig a HKÖ irodájában

(Rozgonyi u. 1.)

Részletes információ: a 06/30/355-3075-ös telefonszámon 

AA ggeellsseeii ppoollggáárrmmeesstteerr hheevveesseenn ttáámmaaddttaa 
aa ttáárrssuullááss vveezzeettéésséétt 

horvát nyelvtanfolyamot indít
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már volt tûzoltó. Nem hagytam
annyiban, rendszeresen jöttem a
parancsnok úrhoz, s mindig kér-
dezgettem, van-e már felvétel. Ér-
demes volt kitartani, most végre
sikerült bejutnom… 

Csík Imre, szintén a 2-es szer
legénységének tagja civil életé-
ben a miháldi önkéntes tûzoltók
egyesületének tagja volt, ahonnan
három évvel ezelõtt egyenes út
vezetett a hivatásos lánglovagok
közé. Ugyancsak azt vallja, csak-
is az maradhat meg ezen a pá-
lyán, akit a segíteni akarás moti-
vál, mindenki más elõbb-utóbb
kidõl a sorból. 

E napon a 2-es szer parancs-
noka Takács Attila volt, aki a
lenti tûzoltóság állományából
került Nagykanizsára. Mint me-
séli, nyolc éve szerelt fel, s azóta
folyamatosan tanul, fejleszti ma-
gát. Azóta megszerezte a hajóve-
zetõi jogosítványt, a középfokú
munkavédelmi technikusi vég-
zettséget és a fakitermelõi szak-
munkás bizonyítványt, valamint
elvégezte a tûzoltó tiszti fõisko-
lát is. Ma már szolgálat parancs-
nok-helyettes.  

Azt mondja, Lentiben irodában
kellett volna dolgoznia, ám azt

nem akarta, így került Nagykani-
zsára, ahol ismét az elsõ vonal-
ban küzdhet.

Szolgálat parancsnok-helyet-
tesként õ szervezi meg a napi
szolgálati csoport munkáját,
amibe beletartozik a folyamatos
képzés és gyakorlás, no meg a
parancsnokság épületével és
környezetével kapcsolatos vala-
mennyi feladat, hogy minél ke-
vesebb külsõs munka terhelje a
parancsnokság amúgy is szûkös
költségvetését. Így ha kõmûves
kell, akkor az, ha festõ, vagy
asztalos, akkor pedig az. Uni-
verzális emberek a lánglova-
gok… 

Fel is értékelõdött az utóbbi
hat-nyolc évben a társadalmi
megbecsülésük, ezt így látja Egri
Gyula alezredes, tûzoltó-parancs-
nok is.

– Egyre magasabb kvalitású és
iskolai végzettségû emberek je-
lentkeznek hozzánk felvételre, s
szerencsére egyre többen –
mondja a parancsnok. – Ez azt je-
lenti, hogy várólistáink vannak,
ám mostanában jelentõs létszám-
bõvítést hajthattunk végre. Sok a
belsõs, ami azt jelenti, hogy nagy
számban vannak olyan munkatár-

saink, akiknek a családjában már
vannak tûzoltók. Õk ugyanis már
tisztában vannak azzal, hogy mi
vár rájuk hivatásosként. Ma már
azonban egyre több a külsõs is,
akik kívülrõl, mindenféle családi
hatás nélkül választják ezt a hiva-
tást. Hamarosan újabb felvételek-
re kerülhet sor, mivel a parancs-
nokságunkat a rendkívül magas
vonulási arány és a meg-
növekedett illetékességi terület
miatt magasabb kategóriába so-
rolódunk.

Befut egy újabb riasztás, egy
lángoló személygépkocsihoz hív-
ják a fiúkat az Ûrhajós utcába.
Gyorsan megfordulnak, azt
mondják, nem okozott különö-
sebb nehézséget a tûz eloltása. 

Közben az új jelentkezõk a
pincében kialakított konditerem-
ben szorgalmasan nyomják a fek-
võtámaszokat. Míg a fiúk igye-
keznek, a parancsnok azt mond-
ja, nem bízzák a véletlenre az új
munkatársak kiválasztását, csak
az maradhat, aki fizikálisan és
pszichésen egyaránt kifogástalan
állapotú. Az arány tíz az egyhez.
Nem várom meg a fizikai szint-
felmérõ végét, elköszönök Egri
Gyulától és a többiektõl, s a sza-

kadó esõben hazafelé veszem az
irányt. Kifelé menet azonban az
egyik fiatal lánglovag odajön, s
azt kéri: azt is írjam le, hogy
mennyiért kockáztatják napról-
napra az életüket. Ugyanis soku-
kat bántja, hogy az utóbbi idõben
egyre több felõl kifogásolják a
tûzoltók nyugdíjkedvezményét,
sõt, olyan véleményeket is halla-
ni, hogy a fizetésért nem túl so-
kat tesznek ezen a pályán. Pedig
a napi stressz megteszi a hatását,
az idõsebb tûzoltók közt gyakori
a magas vérnyomás-betegség. A
fiatal lánglovag szabadkozik,
egyáltalán nem sírni akar, hiszen
ha a pénzért csinálnák, már senki
nem lenne a pályán, egyszerûen
csak bántja, hogy ilyen vélemé-
nyek is megfogalmazódnak vala-
kikben. 

Nos, lebbenjen fel hát a fátyol
a „titokról”, egy kezdõ tûzoltó fi-
zetése nyolcvanezer forint körül
mozog havonta, nettó, pótlékok
nélkül. S az idõs szakembereké
sem sokkal több.

Ennyi hát egy tûzoltó életének
ára…

Ennyi?! 

Horváth Attila 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáza-
tot hirdet ingatlanok ingatlanforgalmi szakértõi értékbecslésére,
meghatározott, 3 éves idõtartamra, 2007. október 1.-tõl 2010. szeptem-
ber 30.-ig.

A pályázati dokumentációt 20.000 Ft + áfa, azaz húszezer forint + áfa
ellenértéken lehet megvásárolni, a dokumentáció kizárólag a befizetést iga-
zoló bizonylat bemutatásakor vehetõ át, a befizetést postai úton kell tel-
jesíteni, készpénzfizetési csekk az eljáró címén kapható.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. szeptember 12. délelõtt 9 óra
Érdeklõdni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó) és
a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724

IInnggaattllaannffoorrggaallmmii sszzaakkéérrttõõii éérrttéékkbbeeccssllééss

Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselõje foga-
dóórát tart minden páros hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a bajcsai
kirendeltség épületében.

Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje foga-
dóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától 19 óráig a kenyérgyári
PERGO lottózóban (Kinizsi u. 95. ).

Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselõje fo-
gadóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 18,00 órától a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Házban.

Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület képviselõje,
OKISB-elnök augusztus 22-tõl szerdánként ismét tart fogadóórát 16,00 órá-
tól 17,00 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban. A képviselõ elérhetõsége:
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu

Bicsák Miklós az I. számú választókerület (Garai, Ûrhajós, Hársfa, Ifjú-
ság utca lakói) önkormányzati képviselõje 2007. szeptember 5-én, szerdán
16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzõ-
gyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár
lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.

Bizzer András a 4. vk. önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2007.
szeptember 7-én pénteken 17 órakor a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

A Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér
5-9., Pf: 164.) nyilvános pályáztatás útján, bérleti formában üzemeltetésre ki-
adja az alábbi helyiségeket:

1.  A Magyar Plakát Ház (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 14-15, Kiskas-
tély mellett) épületében lévõ, 40 fõ befogadására alkalmas – berendezés és
felszerelés nélküli – helyiséget – kávézó funkcióra –, szociális helyiséggel
együtt. Kikiáltási ár: 30.000 Ft + áfa / hó + rezsiköltség

2. A Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi
tér 5-9.) földszintjén kialakításra került – 25 fõ befogadására alkalmas, beépí-
tett kiszolgáló bútorzattal, raktár és szociális helyiséggel ellátott – helyiséget,
kávézó funkcióra. Kikiáltási ár: 50.000 Ft +áfa / hó + rezsiköltség

A kávézó bérleti jogának elnyerõje jogosult – esetenként 5. 000 Ft + áfa
bérleti díjért – színháztermi és egyéb nagyrendezvények esetén a színháztermi
büfé üzemeltetésére.  

A pályázók részvételi feltételei: 30 napnál nem régebbi igazolás, hogy a pá-
lyázónak nincs adó- és vámtartozása, vállalkozói igazolvánnyal vagy cégbíró-
sági bejegyzés kivonatával igazolni kell az üzemeltetés jogosultságát, a vállal-
kozó, vagy a vállalkozás vezetõjének  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítványa, elõzõ referenciák, rövid pályázat. A pályázatok kiértesítés után ver-
senytárgyaláson vesznek részt, ahol a licit alapja a bérlemények havi bérleti dí-
ja. Ajánlattételi határidõ: 2007. szeptember 17. 10 óra, leadási helye: Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központ, gazdasági iroda 8800 Nagykanizsa, Széchenyi
tér 5-9. A bérbe vehetõ helyiségek elõzetes idõpont egyeztetés után tekinthetõk
meg. A bérleti idõszak kezdete: 2007. október 1. A bérleti szerzõdés megköté-
sének feltétele: 3 havi bérleti díj letétbe helyezése a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ pénztárában. A helyiségek berendezésének belsõépítészeti kivitelezési
tervét a bérbeadóval elõzetesen egyeztetni kell. A bérleti szerzõdést a Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hagyja jóvá.

További információ kérhetõ: Decs Szilvia gazdasági titkártól
Elérhetõségek: Telefon: 93/311-468, 30/693-2445, 
e-mail: hsmkgt@chello.hu

PPáállyyáázzaattii ffeellhhíívvááss

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a háziorvosi ügyelet 2007. au-
gusztus 31. 16.00 órától új telephelyen mûködik, megváltozott telefon el-
érhetõséggel.

Ügyeleti idõ: munkanapokon: 16.00 – 08.00 óráig, munkaszüneti napokon
(szombat, vasárnap, fizetett ünnep): 08.00 – 08.00 óráig 

Központi Ügyelet – 8800 Nagykanizsa Szekeres J. u. 2-8. sz. Bejárat:
Bagolai sor (Mentõállomás mellett.) Telefon: 93/310-255.

ELLÁTÁSI TERÜLET: Eszteregnye, Surd, Rigyác, Alsórajk, Felsõrajk,
Belezna, Nemespátró, Sormás, Pötréte, Szepetnek, Kilimán, Gelsesziget,
Gelse, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Kacorlak, Zalaszentbalázs,
Pölöskefõ, Börzönce, Hahót, Bocska, Figyeház, Murakeresztúr, Zalasárszeg,
Nagybakónak, Nagyrécse, Kisrécse, Újudvar, Homokkomárom, Hosszú-
völgy, Fûzvölgy, Liszó, Nagykanizsa: Miklósfa városrész felnõtt lakossága,
Palin városrész felnõtt lakossága.

VViiddéékkii hháázziioorrvvoossii üüggyyeelleett

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata állandó nagyka-
nizsai lakóhellyel rendelkezõ, magyar állampolgárságú, államilag elismert
magyarországi felsõoktatási intézmény nappali tagozatán elsõ diploma meg-
szerzése érdekében tanulmányokat folytató fiataloknak meghirdeti a "Haza-
várunk" ösztöndíj elnyerésének lehetõségét.

Az ösztöndíj összege a lakóhelytõl az iskolalátogatási bizonyítványt kiállí-
tó intézmény székhelyéig, havi egy alkalommal történõ oda-vissza utazás
költsége. Az ösztöndíj megállapítása az adott pályázati félév elején érvényes
másodosztályú vasúti menetjegy, illetve vasúti összeköttetés hiányában autó-
buszjegy diákigazolvánnyal igénybe vehetõ kedvezményes ára alapján törté-
nik. Az igényléshez benyújtandó a hallgatói jogviszony igazolása és a diák-
igazolvány másolata.

Az ösztöndíj két egymást követõ tanulmányi félévre (azaz 10 hónapra)
szól. A Polgármesteri Hivatal félévente, utólag utalja a támogatást.

Az ösztöndíj kiírása, az azt szabályozó rendelet és a pályázati ûrlap letölthe-
tõ a www.nagykanizsa.hu város honlapjáról, valamint beszerezhetõ a Polgár-
mesteri Hivatal Erzsébet téri portáján, továbbá a Mûvelõdési és Sportosztályon.

Érdeklõdni a Mûvelõdési és Sportosztályon lehet az 500-780 és az 500-
753 számokon.

Beadási határidõ: 2007. szeptember 30.

„„HHaazzaavváárruunnkk””

egész Európával kereskedett – so-
sem lett senkinek a hûbérese.
Ezért haladt elõre egyik kezében
karddal, a másikban kereszttel.
Ebben az idõben a kard és a ke-
reszt szövetségesek voltak, az eu-
rópai progresszió megtestesítõje-
ként jelentkeztek. 

István emberi nagyságát jelzi,
hogy miközben gigászi feladatát vé-
gezte, a sors nem volt kegyes hozzá.
Rokonainak nagy része szembefor-
dult vele, politikai ellenfelévé vált. 

Fiai sorra haltak meg, s osztály-
részül jutott az élet talán legke-
gyetlenebb kötelessége: utolsó fiát,
Imre herceget, trónjának egyetlen
örökösét, akinél biztos kezekben
tudhatta volna a nemzet jövõjét,
neki, az apának kellett eltemetnie.

Tisztelt Ünneplõ Közönség!
Azt mondják, mostanában sok

baj van az állammal, s hogy meg
kellene reformálni. Errõl mind-
annyiunknak, akik valamiképpen az
állam alkalmazottaiként szolgáljuk
az adófizetõket, van véleményünk.
Az enyém, a jelenben zajló magyar
átalakulásról lesújtó, mert a társa-
dalom érdekeivel ellentétes, hisz

míg az emberek helytállnak a lét-
fenntartásért vívott mindennapi
küzdelmükben, a politika gyenge.
Azt szokták mondani, hogy minden
emberi közösségre idõrõl-idõre rá-
fér a reformáció, a megújulás. 

Az István király által létreho-
zott államszervezet hatalmas vál-
tozást hozott a nemzet életében. 

A megyerendszer – amelyet je-
lenleg igyekeznek megfojtani – is
sokat változott, mind területében,
mind tartalmában, de elhozott
minket a mai napig. 

Amikor a Szent István mûvét
felépítõ embert keressük, egy küz-
delmesen eltöltött életet láthatunk
magunk elõtt, amelyben helye volt
nemcsak a gyõzelmeknek, de sok-
sok szenvedésnek is. Több véres
polgárháború és az ellenséges in-
váziók elleni harc, családi tragé-
diák, épülõ városok és templomok
kísérték útján. A mû, amelyet ez
az élet létrehozott áll. Ezer eszten-
deje áll. 

„Annyi balszerencse közt, oly
sok viszály után" minden baj, há-
ború, pusztulás dacára, áll! A
mûvet úgy hívják: Magyarország. 
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Tíz emberbõl jó, ha egy al-
kalmas arra, hogy a huszon-
négy órás szolgálatból fakadó
hullámzó stresszt, a sorstragé-
diák látványát, a halállal való
találkozást feldolgozza. Sok
esetben még a tapasztalt, idõ-
sebb szakembereknek is nehéz.
De menni kell tovább, félelem-
nek, viszolygásnak nincs helye
ezen a pályán. A tûzoltóknál
jártunk, ahol egy napig a nagy-
kanizsai lánglovagok vendégei
voltunk.  

Reggel háromnegyed hét: érke-
zik a váltás, az éjszakai mûszak-
ban dolgozók az éjjeli esemé-
nyekrõl beszámolva adják át a
szolgálatot, a huszonnégy órás
mûszakot még csak most kezdõ
kollégáknak. Az éjszaka nyugal-
mas volt, csupán a negyed órával
a váltás elõtt befutó riasztás za-
varja meg a reggeli protokoll
megszokott rendjét. Galambokon
egy autós jármûvével becsúszott
az út menti dzsumbujba, majd õ
maga eltûnt a helyszínrõl, s magá-
val vitte az autó forgalmi engedé-
lyét és a rendszámtáblát is, vélhe-
tõen azt hitte, így talán nem tud-
ják majd beazonosítani. Az alváz-
számról azonban megfeledkezett.

Miután a csapat visszatér a
mentésbõl, végre megtörténhet a
váltás, amikor a két mûszak tag-
jai a gépkocsik elõtt felsorakoz-
nak, szemben a szolgálatvezetõ
parancsnokkal, s végrehajtják a
katonás ceremóniát. Az új mû-
szakba érkezõ tûzoltók tüzetesen
átvizsgálják az autókat, berende-
zéseket, hogy minden rendben

van-e velük, sõt, csizmáikat is ki-
bokszolják, pedig a nap végére
biztosan vastagon mocskos lesz.
Lám, a tûzoltók optimista embe-
rek… 

Az optimizmusra és a jó kedv-
re pedig bizony, nagy szükség
van ezen a pályán, ahol óriási és
egyenetlen eloszlású a napi
stressz, s a sikerek mellett nem
egyszer olyan kudarc, negatív él-
mény is éri a lánglovagokat, ame-
lyet a legkeményebbek is nehe-
zen dolgoznak fel.            

Szép Szabolcs április harmadi-
kán vonult elsõ alkalommal. Sze-
rencséjére – vagy inkább balsze-
rencséjére – azóta megúszta az
igazán véres eseteket, az elmúlt
idõszakban inkább az avartüzek
jelentettek állandó elfoglaltságot
a lánglovagoknak – igaz, az se
semmi. A vastag, huszonvalahány
rétegbõl álló kabát és a nadrág
nem engedi át a verítékbõl
keletkezõ párát, a tizenöt-húsz ki-
logrammos légzõkészülék, s az
izzadó arcra tapadó maszk gon-
doskodik arról, hogy az árnyék-
ban is negyven fokos hõségben
az avartüzet oltó tûzoltók élete
pokollá váljon. Többségük sze-
rint egyébként ez a fizikailag leg-
inkább megerõltetõ munkák közé
tartozik.

Szóval bõven kijutott ebbõl
Szabolcsnak új hivatása elsõ hó-
napjaiban, a korábban autókeres-
kedõként dolgozó fiatalember
azonban láthatóan bírja a gyûrõ-
dést. 

– Gyerekkorom óta tûzoltó sze-
rettem volna lenni, de a korábbi
képzésekre nem vettek fel – mesé-

li. – Mindig is tetszett ez a hiva-
tás, édesapám is tûzoltó volt, tõle
kaptam az indíttatást. Jól esik,
hogy másokon, másoknak segít-
hetek, szerintem egyébként csak
az marad meg ezen a pályán, aki
valóban elhivatott. Már csak
azért is, mert anyagi értelemben
sem becsülik meg a tûzoltókat,
amit viszont képes kompenzálni a
társadalmi, morális megbecsülés,
de abból sajnos, nem lehet meg-
élni. A kollektíva nagyon jó, itt
valóban mûködik az egy minden-
kiért, mindenki egyért elve. 

Szabolcs az úgynevezett 2-es
szeren dolgozik, ez egy bivaly-
erõs Mercedes fecskendõautó,
több mint nyolcvanféle eszköz-

zel, berendezéssel, afféle igazi
mozgó tûzoltó szertár – talán in-
nen eredeztethetõ a nem bennfen-
tes fülnek ismeretlen „szer” szak-
kifejezés is; a tûzoltók így hívják
jármûveiket. A Merci egyébként
260 lóerõs, és valóban nagyon
megy. Csupán egy profi gépko-
csivezetõ kell a kormány mögé,
és semmi nem jelenthet akadályt
a monstrumnak. 

Ezt mi is megtapasztalhattuk,
amikor a reggeli váltás után nem
sokkal be is futott az elsõ riasz-
tás, Nagyrécsénél két kamion üt-
között. Ahogy megszólal a min-
den helyiségben elhelyezett, vo-
nulást jelzõ csengõ, ki hol van,
rohan az öltözõbe, hogy magára
rántsa a csizmát, aminek szárában
mindig benn hagyják a vastag, a
hasat is védõ nadrág szárát, mert
így könnyebb felhúzni. Olyan ez,
mint egy versenyfutás. Szinte egy
perc alatt mindenki az autón te-
rem, egy-egy szeren négyen-öten
dolgoznak. Pici kellemetlenséget
csak a gyors beöltözés utáni eset-
leges levetkõzés jelenthet.
Ugyanis ha szól a csengõ, nincs
idõ gondolkodni, latolgatni, hogy
melyik szer indul a helyszínre,
valamennyi tûzoltónak be kell öl-
töznie. Ez idõ alatt a szolgálatve-
zetõ parancsnok egyeztet, s el-
dönti, hogy melyik fokozatba so-
rolja a befutó információk alap-
ján a riasztást, s melyik autó in-
dul el a kármentésre. Ez azért
fontos, mert némileg eltér egy-
mástól az egyes szerek eszköz-
készlete, s más a legénység lét-
száma is. Amúgy pedig minde-
nütt az a gyakorlat, hogy az 1-es

szeren a profik közül is a legpro-
fibbak dolgoznak. Ezért aztán az
igazán „zúzós” esetekhez általá-
ban õket küldi a szolgálatvezetõ
parancsnok, aki maga is ezen az
autón foglal helyet. S ha csak egy
szer vonul, akkor a másik legény-
sége visszaöltözhet – ha valami,
akkor ez az, ami miatt bosszúsak
szoktak lenni a fiúk. 

Szóval ott tartottunk, hogy egy
perc alatt beugranak a tûzoltók az
autókba, ekkor általában még
csak a nadrág és a csizma van
fenn, a többit, kabátot, kesztyût,
sisakot már menet közben veszik
fel, ami nem is olyan könnyû fel-
adat – e sorok írójának legalábbis
nem volt az. A gépkocsivezetõ –
esetünkben Györkös Imre – meg-
lehetõsen lendületesen, sportosan
közlekedik az autók között, ezért
aztán a tempóhoz nem szokott
utasnak bizony, foggal-körömmel
kell kapaszkodnia. A Balatoni
úton haladunk végig, szerencsére
az autósok tudják a kötelességü-
ket, lassítanak, félrehúzódnak, de
erre igazán most nincs is szükség,
hiszen könnyedén elhúzunk mel-
lettük a szembejövõ sávban. Kis
nehézség csupán a Hevesi-Bala-
toni út keresztezõdésénél, a kör-
forgalomban adódik, ahol a mi
sávunk bedugult, egy csuklós
busz zárja el az utat. Semmi baj,
balról kerüljük a körforgalmat,
így most pont szembe megyünk a
Nagyrécse felõl érkezõkkel. Itt
már mindkét sávban állnak autók,
nehezen férnénk el közöttük.
Györkös Imre azonban ura a
helyzetnek, a szembõl jövõ autó-
kat bal felõl kerüljük meg, átver-
gõdünk a szûkös szakaszon, s in-
nentõl már szabad az út
Nagyrécse felé. Bár a most épülõ
körforgalom ott sem könnyíti
meg a helyzetünket. Az autóban
tapintható a feszültség, a tûzoltók
többsége hallgat, állítólag ilyen-
kor kell is az izgalom, hogy a vá-
ratlan helyzeteket – akár egy ug-
rásra kész ragadozó – kezelni
tudják. Egri Gyula alezredes, tûz-
oltó-parancsnok szerint baj, ha ez
nincs meg, s a tûzoltó már rutin-
ból dolgozik. Általában ekkor a
legkönnyebb hibázni. 

Közben kiérünk a helyszínre,
ahol egy olasz rendszámú kamion
ráfutott az elõtte haladó tehergép-
jármû-szerelvényre. Személyi sé-
rülés szerencsére ezúttal nem tör-
tént, ám az anyagi kár jelentõs. A
vétlen teherautós jármûvének pla-
tója felgyûrõdött, az olaszé meg
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egyszerûen szétesett, leszakadt, a
motorból kihulló alkatrészeket a
tûzoltók szedték össze. Az úttes-
ten olaj és gázolaj keveredik hû-
tõvízzel, na meg csapadékvízzel,
ugyanis közben elered az esõ is.
Az olasz, vékonydongájú pilóta
nem hajlandó elismerni, hogy
nem tartott megfelelõ követési tá-
volságot, azt fejtegeti, az elöl ha-
ladó a hibás, miért állt meg olyan
hirtelen… De ez már legyen az õ
bajuk, térjünk vissza a lánglovag-
jainkhoz, akik többszöri nekifu-
tásra tudják csak levontatni az út-
ról a megroncsolódott szerel-
vényt, cirka egy óra alatt, ugyanis
a jármûvet eléggé nehezen sike-
rült úgy megmozdítani, hogy ne
essen szét a fülke. Aztán mire
nagy nehezen sikerült pár métert
odébb húzni, kiderült, hiábavaló
volt a fáradozás, ugyanis a hátsó
híd beállt, és se elõre, se hátra
nem tudták vontatni. Így hát ott-
hagyták az út mellett, ahol már
senkit nem zavart. 

Tûzoltóink pedig a munka vé-
geztével visszaindulnak a lakta-
nyába, a sikeres mentés után lát-
hatóan megkönnyebbült a legény-
ség. 

Györkös Imre már tizennégy
éve tûzoltó. Sok mindent átélt és
megélt már, a tapasztaltabbak, a
parancsnokság öregjei közé tarto-
zik. Náluk is családi hagyomány
a tûzoltói hivatás, édesapja, sógo-
ra is tûzoltó volt, és most már
öccse is beállt a sorba. 

– Csak néhány éve vagyok gép-
kocsivezetõ, korábban én is egy-
szerû tûzoltó voltam – mondja. –
Nagyon szeretek vezetni, bár az
autósok néha okoznak nehéz per-
ceket. Sokan vannak, akik rosszul
mérik fel a jármû képességeit, s
amikor meglátják a tükörben, ar-
ra gondolnak, hogy ez úgyis csak
egy teherautó, biztosan lassan ér

ide. Pedig ez nem így van, a nagy
méret ellenére ez egy nagyon
gyors és mozgékony jármû. Gyak-
ran elõfordul, hogy egy-egy köz-
lekedési szituációt különlegesen
kell megoldanunk, de felesleges
kockázatot sose vállalunk. Nem
lenne jó, ha mások autójában
kárt tennénk… Nem is szeretem,
ha ilyenkor valaki szól hozzám,
csak a vezetésre szeretek koncent-
rálni. 

Egyébként Nagyrécsére körül-
belül nyolc perc alatt értünk ki,
ami annak is köszönhetõ, hogy
ezek az autók nem csak haladni,
hanem elindulni is gyorsan tud-
nak. Egy rendszer, úgynevezett
starter ugyanis folyamatosan tölti
a fékrendszerbe a levegõt, s mint
egy merülõforraló, mindig üzemi
hõmérsékleten tartja a motort, így
aztán az esetleges levegõhiány,
vagy a hideg motor miatt nem le-
het gond az elindulás, még a hi-
deg téli reggeleken sem. 

A csapathoz tartozik Kovács
Péter is, aki szintén nem régóta
tûzoltó. Õ is azt vallja, ezt a mun-
kát csakis megfelelõ hivatástudat-
tal és alázattal lehet végezni. Aki-
ben ez nincs meg, az úgyis hamar
odébbáll. A hozzá hasonló új em-
bereknek pedig sokat segítenek a
beilleszkedésben, s úgy általában
a szakma rejtelmeinek elsajátítá-
sában az idõsebb kollégák, akik
vigyáznak is a fiatalabbakra a
mentések során. 

A kezdõknek azonban nem
csak a hivatás praktikáival kell
megbarátkozni, hanem az eseten-
ként eléjük táruló látvánnyal is.
Több hónapos vízi hulla, autóbal-
esetben szétszakadt, roncsolt em-
beri testek, szénné égett torzók –
nincs idõ a gondolkodásra, a vi-
szolygásra, s nincs mód az ellen-
kezésre sem, akárhogy is, de a
melót csinálni kell. Déri Tibor

szolgálatvezetõ parancsnok azt
mondja, a fiatalokat igyekeznek
felkészíteni az ilyen traumákra,
nem véletlen, hogy valamennyien
eljutnak boncolásra, ahol aztán
szokhatják a látványt. Meséli,
több megrázó esete is volt, de az
egyik különösen kiemelkedik a
többi közül, amikor olyan balese-
tes autóhoz mentek egy téli reg-
gelen, ami egy villanyoszlopnak
rohant. A beton oszlop eltört, rá-
zuhant az autóra, s az anyósülé-
sen helyet foglaló utasnak lesza-
kította a fél fejét. A hidegben még

gõzölgött a meleg agyvelõ… Per-
sze, nincs hiány a humoros ese-
tekbõl sem. A parancsnok meséli,
egy vonulás alkalmával
Zalakomár felé tartottak, s elõttük
cammogott egy kamion. A pilóta
a laza padka miatt nem tudott fél-
rehúzódni, s a kanyargós szaka-
szon megelõzni sem tudták.  

Villogtattak, dudáltak a kamion
vezetõjének, mígnem egy szaka-
szon mégis ki tudták kerülni.
Alighogy befejezõdött az „üldö-
zés”, jött a hír, hogy már nincs
szükség a kanizsai tûzoltók segít-
ségére, a marcaliak maguk is
megbirkóztak a vörös kakassal. A
szolgálatvezetõ parancsnok erre
kiadta az utasítást, hogy a gépko-
csivezetõ az elsõ lehetõségnél
forduljon meg. Egy földút keresz-
tezte a fõútvonalat, hát befordul-
tak oda. Abban a pillanatban két
kétes kinézetû hölgy jött ki a
bokrok közül, odamentek az au-
tóhoz, s azt firtatták, vajon nincs-
e szüksége a megfáradt tûzoltók-
nak némi kényeztetésre? A höl-
gyek minden bizonnyal félreért-
hették a helyzetet, csakúgy, mint
az oly sokáig kergetett kamionos
is, aki közben beérte a lánglova-
gokat, s éktelen tülköléssel jelez-
te véleményét: ezért aztán kár
volt sietni… Déri Tibor még ma

is nevet a történeten, bár hozzáte-
szi, el lehet képzelni, mit gondol-
hatott a derék kamionos a tûzol-
tókról. 

Amúgy a szolgálatvezetõ-pa-
rancsnok úgy látja, a közelmúlt-
ban felvett új tûzoltók más szem-
léletûek, mint a korábbi felvételi-
sek nagy része, méghozzá pozitív
értelemben, ugyanis a fiatalok
többsége mindig is tûzoltó akart
lenni. Mint mondja, a másokon
segíteni akarás vezérli mindany-
nyiukat, s nem a biztos munka-
hely, az elfogadhatónak mondha-

tó szociális háló vonzza õket e
rögös és veszélyes pályára – fõ-
leg, hogy ez a bizonyos háló ma
már eléggé szakadozik. Amikor
azt firtatom, hogy a fiatal kezdõ
kollégák miképpen képesek ke-
zelni a nagy balesetek során õket
érõ sokkot, azt válaszolja, pa-
rancsnokként el sem tudja kép-
zelni, hogy ha valamelyik tûzol-
tónak azt mondja, hogy vegye ki
az esetleg durván összeroncsoló-
dott holttestet az autóból, akkor
az megtagadja a kiadott paran-
csot. Itt nincs helye viszolygás-
nak, vagy bármilyen érzelemnek,
az ilyen tûzoltóban a többiek sem
bíznak már meg tovább, s a
presztízsnek annyi - mondja. Így
hát, ha valakit meg is ráznak a lá-
tottak, már csak férfi büszkeség-
bõl sem mutathatja azt a többiek
elõtt. Déri Tibor szerint a helytál-
lás becsületbeli kérdés ezen a pá-
lyán. 

A fiatal Lepnyák Henrik is azt
mondja, amióta az eszét tudja,
mindig is erre a hivatásra készült. 

– Már öt évvel ezelõtt is jelent-
keztem a Nagykanizsai Tûzoltó
Parancsnokságra, ám akkor még
csak egy-két embert vettek fel
minden évben – meséli. – Hiába
felvételiztem, mindig azok kerül-
tek be, akiknek a családjában
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