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Még négy napig lehet javaslatokat leadni a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési- és Spor-
tosztályán az Ifjúsági és Civil Ház, vagyis a közelmúltban felújított régi mozi lehetséges
szerepére vonatkozóan. Már a hatszázötvenmillió forintos beruházással megvalósult
rekonstrukció kezdetén több civil szervezet is jelezte: szívesen beköltözne az egykor a
városi színháznak, majd az Apolló Filmcentrumnak helyet adó, Medgyaszay István tervei
szerint 1927-ben épített épület falai közé. Azóta más lehetõségek is felvetõdtek, azonban az
illetékesek a lakossági igényekhez is igazodva szeretnék kialakítani a ház funkcióját.  

A Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház Jazz Klubjának
vendégeként A piano mesterei címû lemezét mutatta be a
két nemzetközileg elismert jazzmûvész, Szakcsi Lakatos Bé-
la és Vukán György. Számos turné és koncert alkalmával
bejárták már nemcsak Európa országait, hanem több ame-
rikai meghívásnak is eleget tettek. Szakcsi Lakatos Béla
egyébként korábban már többször is megfordult a kanizsai
jazzfesztiválon. Kétzongorás koncertjükkel a Farkas Fe-
renc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti iskola hangverseny-
termében kápráztatták el a kanizsai közönséget.

MINDENKI ISKOLÁJA!

Téli – tavaszi tanfolyamok

ANGOL, NÉMET, OLASZ
nyelvbõl államilag

ellenõrzött minõségben!
gyerekeknek, fiataloknak, felnõtteknek
általános és szaknyelvi tanfolyamok
emelt szintû érettségire felkészítés
normál és intenzív ütemû képzések
cégeknek kihelyezett oktatás (költségmentesen)

GARANTÁLTAN A TE ISKOLÁD!
ingyenes próbavizsga (tanulóinknak)
ingyenes vizsga (a legjobbaknak)
garantált nyelvvizsga (szerzõdéssel)
kedvezõ óradíj – részletfizetés

Oktatás és vizsgáztatás helyben!

Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93 / 326 413

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

OM reg. szám: 20-0129-04 Akkredit: 0584

AA zzoonnggoorraa mmeesstteerreeii

Szakcsi Lakatos Béla és Vukán György 

KATEDRA
(Dialóg) NYELVISKOLA

®

A miklósfai Mindenki Házában immár 7. alkalommal jöttek
össze szombaton az érdeklõdõk, sógorok, komák, jó barátok,
barátnõk, hogy a szórakoztató kulturális programok mellett
ismét megkóstolhassák Miklósfa városrész jó hírét messzire
vivõ répafõzõ verseny finomabbnál-finomabb étkeit.

– A Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület azt a célt tûzte ki –
mondta Czupi Gyula, az egyesület elnöke – hogy a  városrész nép-
rajzi hagyományait felelevenítsék és ápolják. E témakörbe   úgy gon-
dolták beletartozik a gasztronómiai hagyományok tovább vitele,
megismertetése is. Ezért hirdették meg a savanyú répa fõzõ versenyt.

Elsõsorban a hagyományos étkeket várták ez alkalommal is, de
az újdonsággal jelentkezõket külön méltatta a zsûri. A 20 féle ételt

öt tagú szakértõ zsûri
minõsítette úgy, hogy
tagjai nem ismerték a
„szakácsok” szemé-
lyét. A résztvevõk em-
léklapot kaptak, a díja-
zottak pedig oklevelet
is. Az úttörõ munkát
végzõ dr. Kotnyek
Istvánné után Helyes
Zsuzsa vette át a fõ-
szervezõ szerepét, idén
pedig már Hajgató Ri-
ta személyében újabb
szervezõt köszönthet-
tek. A verseny eredmé-
nyeként arany fokozatú
oklevelet kapott Imrei
Zsuzsanna babos csülkös répája, ezüst oklevelet Kovács János ba-
bos, csülkös, tormás répája. Bronz fokozatot ért el Béli Gábor
csülkös, tejfölös répa rétese körettel, valamint Gyenese Gabriella
répás parféja, ami díszítésével sokak kíváncsiságát felkeltette. A
tavalyi versenygyõztes a tejszínes-krémsajtos remekmûvet egy
óra alatt készítette el. A közönségszavazatot, és a zsûri különdíját
Németh Károlyné répás rétese kapta, aki szintén rendszeres ver-
senyzõnek számít. Sokan sorba álltak asztalánál, hogy megkóstol-
ják finom ínycsiklandó pacalos répáját. (-bzs-)

Répafõzõ vverseny hhetedszer

Drávecz Józsefné húsos répával, 
Gyenese Gabriella répa-parféval érkezett

Németh Károlyné 
fõztjét sokan megkívánták
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NÕK A PLAKÁTMÛVÉSZETBEN

A Honvéd Kaszinóban mûködõ Hölgy-
klub az Idõsügyi Tanács tavaly elindított
kezdeményezéséhez kapcsolódva január
10-ei összejövetelére meghívta a Köz-
tisztviselõk Klubjának tagjait. Az ismer-
kedés a plakátházban tett látogatással kez-
dõdött, ahol a Nõk a plakátmûvészetben
címmel Kõfalvi Csilla intézményvezetõ
tartott vetített képes elõadást. A szakem-
ber azt mutatta be, hogy a nõ milyen mó-
don bukkan fel a historizmus korszakától
1958-ig terjedõ idõszak plakátjain.
Kõfalvi Csilla arra a meggyõzõdésre ju-
tott, hogy a nõk generálják a legtöbb
reklámgrafikát, hiszen általában nekik
szeretnének eladni, vagy üzenni valamit
az alkotómûvészek, legyen az békeköl-
csön, hadikölcsön jegyzés, vagy éppen a
Váncza sütõpor.  

KONDOR AZ UNIÓRÓL
A református gyülekezet Kanizsai Esték

címû sorozatának keretében mintegy
„szezonnyitóként” Kondor Katalin, a Ma-
gyar Rádió fõszerkesztõje tartott elõadást
hazánk és az Európai Unió kapcsolatáról.
A sajtós személyiség három kérdéskör
alapján osztotta meg gondolatait hallgató-
ságával, kezdve azzal, hogy mit vártunk
az uniótól, majd azt taglalta, milyen válto-
zást hozott egyéni, illetve közösségi éle-
tünkben a Brüsszelhez történt csatlakozá-
sunk. A Magyar Rádió egykori elnöke ki-
tért Magyarország elmúlt tizenhét eszten-
dejének politikai, gazdasági és médiafej-
lõdésére is, hangsúlyozva, hogy társadal-
mi életünk számos területén akadnak
olyan visszás folyamatok, amelyek korlá-
tozására szükség (lett) volna. Mivel erre
nem került sor, az ország e folyamatokat
magával vitte az unióba is. Magyarorszá-
gon az átállás a piacgazdaságra, a parla-
menti demokráciára, illetve a többpárt-
rendszerre már a kezdetek kezdetén sem
volt zökkenõmentes, s ennek egyenes kö-
vetkezményeként értékelhetõ, hogy az
emberek elfordultak a politikától, illetve
annak „gyakorlóitól”. „Bizony sokszor

felmerül a kérdés, hogy hol vannak az
emberiességi normák” – mondta Kondor
Katalin az elõadás során.

TÁLTOS JÁRT KANIZSÁN
A város határain túlról is számos érdek-

lõdõt vonzott Kovács Magyar András tál-
tos elõadása a VOKE Kodály Zoltán Mû-
velõdési Házba. A modern kori táltosmoz-
galom megalapítója számos információt
mondott el egészségünk megõrzésével,
életünk jobbá, teljesebbé tételével kapcso-
latban. 

SZÚNYOGH SÁNDORRA
EMLÉKEZTEK

Szúnyogh Sándor író, költõ, újságíróra,
a szlovéniai magyar irodalom elsõ igazán
kiemelkedõ alakjára emlékeztek, halálá-
nak 9. évfordulóján Lendván. A Bánffy-
központban megrendezett ünnepségen
felléptek Schmidt István Radnóti-díjas
rendezõ tanítványai, a Muravidéki Vers-
mondó Stúdió tagjai is.

RAJZOK AZ ESZTERGAPADTÓL
Az Ifjúsági és Civil Házban nyílt meg a

Goór Béla grafikai munkáit bemutató kiál-
lítás. A DKG-East Zrt-ben esztergályos-
ként dolgozó szakember alkotásait a realis-
ta ábrázolásmód jellemzi, elsõsorban az ál-
latokról, a természetrõl és az emberi arcok-
ról készít karikatúrákat. A legutóbbi Kani-
zsai Antológiában is jelent meg grafikája.
A tárlat január végéig tekinthetõ meg. 

TÜKÖRCSEREPEK 

A Halis István Városi Könyvtárban a
minap került sor a „Tükörcserepek” címû
cd-lemez nagykanizsai bemutatójára,
amely zalai és muravidéki költõk megze-
nésített verseit tartalmazza. Az albumot a
két zeneszerzõ, Lukács Sándor és Kardos
Endre mutatta be. Az alkotások között
három nagykanizsai költõ, Bakonyi Er-
zsébet, Kardos Ferenc és Pék Pál versei
is megtalálhatóak. A Zalaegerszegi Ze-
nés Egyesület, a Zalai Írók Egyesülete és
a Pannon Tükör folyóirat együttmûködé-
sében megjelentetett negyven perces al-
bumon tizenkilenc költõ húsz verse hall-
ható, s olvasható is párhuzamosan, a le-
mezhez mellékelt kis könyvecske segít-
ségével. 

KÖLCSÖNHATÁSOK

Kölcsönhatások címmel Kassainé Szar-
jas Gertrúd tanár-festõmûvész és tanítvá-
nyainak nyílt kiállítása a Hevesi-iskola ga-
lériájában. A tárlatot az egykori tanítvány,
Göbölösné Fenusz Erika tanítónõ nyitotta
meg. Az idõsebb tanítványok közül – akik
már nem járnak az intézménybe –, legtöbb
munkával Szabó Liliána jelentkezett, de
elhozta alkotását Kolarics Enikõ és Kap-
pel Barbara is. A tanítás mellett Gerti sa-
ját alkotói pályája is kiteljesedett. Elsõsor-

január 10.

január 11.
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Itt az újabb esztendõ, s lassan már
bevett szokásnak tekinthetjük, hogy
az amerikai futball kanizsai mûvelõi
ismét elõkeresik „démonos” mezei-
ket, majd edzésbe állnak. Idei edzés-
penzumaikat az NTE-csarnokban
kezdték, s ennek keretében válthat-
tunk szót terveikrõl, reményeikrõl
Kiss Rudolffal, a Nagykanizsai Démo-
nok csapatkapitányával.

– Idén nem leszünk irigylésre méltó
helyzetben, hiszen a hat elsõ osztályú
csapatból a csoportkörökre megkaptuk a
gyõri „Cápákat”, valamint a fõvárosi
„Farkasokat”. E két gárda egyértelmûen
a hazai amerikai futball zászlóshajói. A
trióból az elsõ kettõ jut tovább, van tehát
mire készülnünk az elkövetkezendõ há-
rom hónapban.

– Van-e pontos “órarendje” az elkövet-
kezendõ negyed évnek?

– Egyelõre a felkészülés teremben zajlik,
majd terveink szerint márciustól már a
Bányász-pálya hátsó területén nyúznánk a
csapatot, s remélhetõleg ennek az idõjárás
sem szab majd gátat. Lesznek edzõmérkõ-
zéseink a veszprémiekkel, valamint a zág-
rábi gárdával is összemérjük. erõnket köz-
vetlenül a bajnokság elõtt

– Milyen változások történtek a csapat-
nál?

– Sikerült új tagokat is „csatasorba ál-
lítanunk”, mi több, amerikai edzõnk,
Chad A. Henry édesapját is megnyertük

együttesünk számára, vagyis elmondhat-
juk már, hogy két tengerentúli trénerrel
rendelkezünk.

– Egyelõre hagyjuk is, hogy milyen ter-
vekkel számoltok a bajnokságban, vi-
szont mi lesz utána?

– Tervbe van véve egy nyári edzõtábor,
õsszel pedig következik az igazi erõpróba,
hiszen a kupamérkõzéseinket már közép-
európai regionális szinten játszhatjuk,
többek között osztrák és szlovák ellenfe-
lekkel. Az igazi csemegéje tehát ez lesz az
idei évünknek.

Polgár László

DDéémmoonnii kkeezzddeett

Kosárlabda. Nõi NB I A-csoportos mér-
kõzés: Kanizsai Vadmacskák SE –
DKSK-Miskolc 62-78 (13-21, 16-21, 13-
13, 20-23). Nagykanizsa, 200 nézõ. Jv.:
dr. Páli, Németh Cs. Kanizsa: Panic 1,
Völgyi 8/3, Horváth A. 6, Varga Zs. 7/3,
Parrado 24. Csere: Molinet 12, Fekete 2,
Tálosi 2, Horváth B., Mozsolics. Edzõ:
Déri Caba.

Nem kellett szégyenkeznie a hazai
csapatnak, ha már a kezdésnél nagyobb
hatékonysággal értékesítik lehetõségei-
ket Horváth Adrienék, még szorosabban
is alakulhatott volna a mérkõzés. Végül
úgy álltak helyt a bajnokság ötödik he-
lyezettje ellen, hogy a második félidõ-
ben a lelátó szimpátiáját is kivívták a ka-
nizsai kosarasok. 

-polgár-

Alig llemaradva 
Január hatodikán került sor

a Cserháti-tornacsarnokban az
U11-es Kanizsai Reménység
Kupára, amelyen a kanizsai
UFC, az NTE 1866 MÁV,
Lenti, Hévíz, Nagyatád és a
Vasi Labdarúgó Akadémia ti-
zenegy éves korosztályos
utánpótlás-csapatai vettek
részt. A megmérettetés elsõ
helyezettje a hazai csapat, a
kiválóan játszó UFC lett, a do-
bogó második fokára az NTE
1866 MÁV játékosai állhat-
tak, míg a nagyatádiak

ugyancsak a dobogóra léphettek, harmadik helyezést értek el. A legjobb mezõnyjáté-
kos címet Török Milán (UFC-játékos), a gólkirályit Grabant Bence (NTE, hat gól), a
legjobb kapus címet pedig a Nagyatád játékosa, Kimpl Zoltán érdemelte ki. A hazaiak
megválasztották a legjobb UFC-játékost is Senkó Bence személyében. (-ha-)

Kiváló kkanizsai rreménységek 

Férfi Kosárlabda NB I B
Pápa Hungarotel KC – KKK DKG

EAST 125-100  (30-18, 36-24, 28-27,
31-31). Pápa, 200 nézõ. Vezette: Dr.
Magyari, Németh A.

KKK DKG EAST: Sági 23/15, Beck
24/3, Becze 18/6, Szabó 2, Zsámár 9.
Csere: Millei 11, Fodor 4, Murvai 9.
Edzõ: Kovács Nándor

Tabellaszomszédok találkoztak, hiszen a
pápaiak a hatodik, míg a kanizsaiak a hete-
dik helyen álltak a mérkõzést megelõzõn.
Az összecsapás nagyon rosszul kezdõdött a
Krasznai nélkül felálló kanizsaiak számára,
mivel az elsõ percben a csapat legpon-
terõsebb játékosa, Szabó Balázs súlyos sé-
rülést szenvedett. Az átmeneti sokk ellené-
re a 8. percig tartották a lépést ellenfelükkel
Zsámárék (18-16). Ezután faultproblémák
miatt szétesett a játékuk, a sziporkázó haza-
iak pedig könnyedén szerezték pontjaikat,
és fokozatosan elhúztak. A2. negyedben to-
vábbra is gyengén védekeztek a látogatók.
Szinte minden pápai támadás kosárral feje-
zõdött be, így a félidõre jelentõs különbség
alakult ki a két csapat között. 

Fordulás után kicsit pontosabb lett a
vendégek játéka, s bár a centereik (Zsámár
és Millei) a negyed végére kipontozódtak,
a különbség nem nõtt tovább. A befejezõ
játékrészben az alacsony szerkezettel fel-
álló zalaiak annak ellenére, hogy védeke-
zésben továbbra is gyengélkedtek, táma-
dásokkal és pontos távoli kosarakkal tarta-
ni tudták a lépést ellenfelükkel.

LLééppéésstt ttaarrttoottttaakk
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INGATLAN
Építési vállalkozók figyelem!

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

Nk-án nyugodt környezetben,
felújított, 87 m2-es lakás választ-
ható burkolattal, fal színnel, vala-
mint kerttel és garázzsal eladó.
Kisebb lakást beszámítok! Érd.:
20/9616-404 (5958K)

Bajcsán háromszobás családi
ház ipari tevékenységre alkalmas
melléképülettel eladó. Irányár:
13,2 millió Ft. Érd.: 20-824-3655,
20/770-3314 (5983K)

Kendlimajorban telek házzal
(két szobás, étkezõs, zuhanyzós),
melléképületekkel, dupla garázs-
zsal eladó! Irányár: 7,2 millió Ft.
Érd.: 20/519-5305 (5984K)

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

Nk-i étterembe önmagára és
munkájára igényes, gyakorlott
pincért vagy pincérnõt éves állás-
ra felveszünk. Érd.: 20/482-4545
(5973K)

Nk-i pizzériába gépkocsival és
helyismerettel rendelkezõ pizza-
futárt felveszünk. Érd.: 30/2948-
313 (5985K)

Vállalkozók, társaságok tel-
jeskörû könyvelését, elektronikus
bevallását nagy gyakorlattal vál-
laljuk. Könyvelés biztos alapo-
kon. Balaskó Gyöngyi: 20/4500-
827 (5987K)

170 literes prés újszerû állapot-
ban eladó. Érd.: 30/448-6072
(5986K)

APRÓHIRDETÉS ban selyemképeket és akvarelleket fest.
Képeit számos gyûjtõ õrzi Magyarorszá-
gon, Ausztriában, Németországban és
Svédországban. A kiállítás január 29-éig
látogatható.

A HÕSÖKRE EMLÉKEZTEK

Vitéz Bodnár Attila, a Honvéd Hagyo-
mányõrzõ Egyesület elnöke szervezésében
megemlékezést tartottak a Tripammer utcai
köztemetõben lévõ Doni Emlékoszlopnál.
Tóth János, vitéz Bodnár Attila és Vitéz Bar-
tal György koszorúzással és mécsesgyújtással
a nehéz körülmények között helyt álló elesett
honvédekre emlékeztek, akik közül sokan
nyugszanak még az orosz mezõkön, jeltelen
sírokban.

MÛVÉSZET A BÉLYEGEKEN

Január tizenkettedikén nyílt meg a Ma-
gyar Plakát Házban a „Mûvészetek a Ma-
gyar Posta alkalmi bélyegzésein” címû
kiállítás. A megnyitón a Balázs Gergely és
Bakaja Zoltán duó hegedûkoncertjét hall-
gathatták meg a vendégek. Képünkön
egy, a budai vár gótikus szobrait bemuta-
tó sorozat látható.

VAGYONKEZELÕ TÁRSASÁG?
– Vagyonkezelõ társaság megalakítását

tervezi városunk vezetése debreceni és
szegedi példa alapján, a baj csupán az,
hogy az így létrehozott társaságot az ön-
kormányzat nem tudja ellenõrizni – hang-
súlyozta sajtótájékoztatóján Bogár Fe-
renc mszdp-s önkormányzati képviselõ. –
Nem tudjuk például, hova jutnak majd
adóforintjaink és mennyi lesz a lakbér dí-
ja. Az átláthatóság megszüntetése, az ön-
kormányzati cégek közgyûlési ellenõrzés

alóli kivonása mellett viszont a társaság
létrehozása jó lehetõséget kínál arra,
hogy folytatni lehessen a megkezdett tisz-
togatást Nagykanizsán. Cseresnyés Péter
ellenzékbõl ingyen telkek adását követelte
vállalkozásoknak az ipari park területén,
most viszont Marton István túlzásnak
tartja, hogy az elõzõ városvezetés átvál-
lalta a négyzetméterenkénti 300 forint
plusz közmûvesítés költségét. Felvetõdik a
kérdés: van-e fejlesztési koncepciója a
polgármesternek és az õt támogató koalí-
ciónak, vagy továbbra is marad a látvá-
nyos pótcselekvés? A hangoztatott költ-
ségmegtakarításra pedig jó példa az ipari
park vezetõ gárdája, ahol a leváltott ügy-
vezetõ helyére két embert vettek fel, akik-
nek politikai kötõdése nem, csak szakmai
hozzáértése kérdõjelezhetõ meg –
szögezte le Bogár Ferenc.

AZ ÁSVÁNYVIZEK KÖNYVE

A Magyar Plakát Házban mutatták be
Nádasi Tamás és Udud Péter egyedülálló ta-
nulmányát, az Ásványvizek könyvét. Akötet
a magyarországi ásványvizeket veszi górcsõ
alá, olvasmányos formában mutatva be ha-
zánk Európában egyedülálló ásványvízkin-
csét, az egyes termékeket, azok beltartalmi
értékeit, sõt, az olvasó bepillantást nyerhet
az ásványvíz-fogyasztási szokásokba, tren-
dekbe is. A kötetet Kõfalvi Csilla, a Magyar
Plakát Ház vezetõje is méltatta. 

SÜRGET AZ IDÕ
Nyolc napirendi pontban hozott döntést

hétfõn a Nagykanizsai Kistérség Többcélú
Társulása (NKTT). A Vasemberház díszter-
mében a 48 település közül harmincnégy
képviselõje jelent meg. Megtörtént a Társu-
lás alapító okiratának módosítása, illetve el-
fogadtak egy, a Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium által meghirdetett pályázatra való
közös nevezést is: az NKTT munkaszerveze-
te és a Szociális, Foglalkoztatási és Közmû-
velõdési Kht. közmunkapályázatának beadá-
sával kapcsolatos elõterjesztésében a jelen lé-
võk túlnyomó része egyetértett. A projektet a
tervek szerint a letenyei és a kanizsai társulás
közös erõvel fogja megvalósítani. Döntés

született a kistérségi mûvészeti fesztivál vég-
leges idõpontjáról, melyet így Nagykanizsán
március 24-én, a zalakomári helyszínen feb-
ruár 24-én tartanak meg. Hiányos elõterjesz-
tés miatt nem született döntés a családsegí-
tést támogató normatívák ügyében. Ugyanis
az uniós támogatást akkor veheti igénybe
egy-egy kistérségi társulás, ha mindhárom
területen, a családsegítés, a házi segítség-
nyújtás és a gyermekmentés terén is együtt-
mûködik. Marton István, a társulás elnöke is
ezt szorgalmazta. A tanács a határozatképes
anyag leadásának határidejeként a jövõ hét-
fõt jelölte meg.

MEGINT KEVESEBBEN VOLTAK
Ismét sikertelennek bizonyult a bajcsai

részönkormányzat létrehozását célzó tele-
pülésrészi gyûlés Bajcsán. A megjelentek
létszáma ugyanis (igaz, jóval kisebb arány-
ban, mint a tavalyi, év végi alkalommal)
alatta maradt a megalakításhoz szükséges
minimálisan meghatározott létszámnak. A
településrészi önkormányzat ugyan nem
alakult meg, ellenben a megjelenteket az
aktualitásokról tájékoztatta Marton István
polgármester. A részönkormányzat szerve-
zõi azonban a kudarc ellenére sem adják
fel: Polai József, a városrész önkormányza-
ti képviselõje azt mondta, hogy aláírásgyûj-
téssel igyekeznek megszerezni a megalakí-
táshoz szükséges lakossági támogatást.

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat
szervezésében január 21-én (vasárnap) dél-
után négy órakor kerül sor horvát nyelvû
szentmisére. A helyszín a korábbihoz ké-
pest változott, a jelenlegi szertartást a Kór-
ház kápolnában tartják. A misét Blaz Hor-
vat, koprivnicai esperes celebrálja.

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

Január 21. 18 óra
VENDÉGSÉGBEN A

KANIZSA BIG BAND-NÉL
Vendég: Hajdú Sándor

Belépõdíj: 300 Ft
Magyar Plakát Ház

Január 22. 
AMAGYAR KULTÚRANAPJA

16.30 óra – MEGALKUVÁS
NÉLKÜLI SZOLGÁLAT

Találkozás Jókai Anna Kossuth -
díjas íróval. 

Halis István Városi Könyvtár
18 óra – KÖZÉPKORI 

TEMPLOMROMOK

MAGYARORSZÁGON - Deák
Varga Dénes városi fõépítész fotó-
kiállítása a Magyar Plakát Házban

19 óra – Jókai Anna: ÉN, SZE-
GÉNY SUDÁR ANNA - monod-

ráma (LATINOVITS ZOLTÁN
BÉRLET). Belépõdíj: 1800 Ft
Helyszín: Ifjúsági és Civil Ház

Január 26. 18 óra
A HELIKON - DÍJAS 

BELLÁK TIBOR 
HARMONIKAESTJE

Belépõdíj: 500 Ft. 
Kiskastély

2007. január 29. (hétfõ) 19 óra

január 12.

január 15.

január 17.

Elõzetes

A Jézus Szíve Plébánia új „szolgál-
tatása”: ha haldoklóhoz a kórházba,
vagy otthonába lelkiatyát szeretne hívni
(hogy szentségben részesülhessen), a
következõ számot tárcsázza: a 06-
30/954-5844

Apróhirdetés 
a tavalyi áron!

Lakossági apró egy alkalom-
mal, 15 szóig 600 Ft, a máso-
dik alkalomtól minden további
300 Ft. Vállalkozási apró az el-
sõ alkalommal 1200 Ft, min-
den további pedig 600 Ft.
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KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Jerausek István a 10. sz. választókerület önkormányzati kép-
viselõje fogadóórát tart 2007. január 26-án 17.00-18.00 óráig a
Sánci Mûvelõdési Házban. Aznap 18.30 órától Jerausek István
Bagolán a Dóra Presszóban tart fogadóórát.

Papp Nándor önkormányzati képviselõ a 12. választókörzet
lakói számára 2007. január 16-án, kedden 17 órakor fogadóórát
tart a Vécsey Általános Iskolában, 18 órakor pedig a Zárda utca
2. szám alatti kollégium épületében.

Nagykanizsa MJV Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbi-
zottsága pályázatot hirdet a 2007. évi Kulturális alap támogatás el-
nyerésére. 

A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város mûvészeti,
közmûvelõdési és közgyûjteményi életének támogatása. 

Pályázat tárgya: Nagykanizsán megrendezésre kerülõ kép-
zõmûvészeti, zenei, irodalmi, színházi, közgyûjteményi és
egyéb kulturális rendezvények támogatása. A nagykanizsai
mûvészeti csoportok, együttesek, magyarországi és külföldi
fesztiválon való részvételének, valamint mûködésének támoga-
tása. Kulturális, irodalmi, helytörténeti, közhasznú informáci-
ós szolgáltatások és kiadványok támogatása.

A pályázók köre: helyi természetes személy, közösség, cso-
port, non-profit szervezet, mûvelõdési, oktatási és nevelési in-
tézmény. Megjegyzés: természetes személy, nem jogi személyi-
séggel rendelkezõ közösség, csoport az érvényben lévõ adótör-
vények miatt célszerû, ha jogi személyen - intézményen keresz-
tül nyújtja be pályázatát.

A támogatás formája: a sikeresen pályázókkal az önkormány-
zat támogatási szerzõdést köt és a benyújtott programhoz vissza
nem térítendõ támogatást nyújt. A finanszírozás módja: elõfi-
nanszírozás

Pályázati feltételek: 
Egy pályázó meghatározott számú pályázatot adhat be : in-

tézmény „saját nevében” négyet, civil szervezet „saját nevében”
kettõt, természetes személy egyet.

Pályázni 2008. március 31-ig megrendezésre kerülõ, fent
meghatározott tárgyban lehet.

A kötelezõ önrész a pályázott összeg minimum 30 %-a.
A pályázat benyújtása: a pályázatokat a Polgármesteri Hivatal

(Erzsébet tér 7.) portáján, illetve a város honlapjáról
www.nagykanizsa.hu letölthetõ adatlapon egy példányban a
Mûvelõdési és Sportosztályra kell benyújtani. A pályázat beadá-
sának határideje: 2007. február 15.

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság

Kulturális aalap

2007. január 19. 18.00 
MAGYAR KULTÚRA NAPJA Kiskanizsán
Köszöntõt mond: Balogh László az OKSB elnöke
Közremûködnek: Dinnyés József daltulajdonos, Farkas
Tibor énekmondó, Tulman Géza versmondó, Horváth Ist-
ván Radnóti-díjas versmondó, a Kanizsa Táncegyüttes, a
FUND Alapfokú Mûvészeti Iskola táncosai, a Kiskanizsai
Általános Iskola énekkara. Helyszín és szervezõ: Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Ház

2007. január 22. 16.30 
MEGALKUVÁS NÉLKÜLI SZOLGÁLAT
Találkozás Jókai Anna Kossuth-díjas íróval
Helyszín: Halis István Városi Könyvtár
Szervezõ: Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ

2007. január 22. 18.00
KÖZÉPKORI TEMPLOMROMOK 
MAGYARORSZÁGON
Deák Varga Dénes városi fõépítész fotókiállítása
Helyszín: Magyar Plakát Ház
Szervezõ: Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ

2007. január 22. 19.00
MEGEMLÉKEZÉS A MAGYAR KULTÚRA
NAPJÁRÓL
Közremûködnek: A Vackor Óvoda óvónõi, Márkus Fe-
renc, Tarnóczky Attila, Horváth István, Lengyák István,
Czupi Dániel, Dallos Erika, Czupi Gyula
Helyszín és szervezõ: Halis István Városi Könyvtár

Kísérõ rendezvények a könyvtárban: Csávás Csaba fa-
faragó kiállítása, valamint a könyvtár szolgáltatásait be-
mutató kiállítás.
2007. január 22-én hétfõn, a Magyar Kultúra Napján a
Thúry György Múzeum nyitva tart és a kiállítás megte-
kintése ingyenes.

2007. január 23. 16.30
A LEGYÕZÖTT GYÕZ, AZ ELESETT ÉL
Az 1956-os forradalom zalai fotókrónikája c. kötet 
bemutatója. Vendégek: Béres Katalin (Göcseji Múzeum)
Csomor Erzsébet – Kapiller Imre (Zala Megyei Levéltár)
Helyszín és szervezõ: Thúry György Múzeum (Fõ út 5.)

MAGYAR KKULTÚRA NNAPJA
NNaaggyykkaanniizzssaa 22000077..

A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola rendezésében

ÜNNEPI KONCERT
a Magyar Kultúra Napja alkalmából
Helyszín: az iskola hangversenyterme

Idõpont: 2007. január 22. 18 óra
A belépés ingyenes! Az elhangzó zenemûvek oktatási célt szolgálnak.

Somogyi Ottó, az adóügyi
osztály vezetõje lapunk érdek-
lõdésére elmondta: a legjelen-
tõsebb változást a helyi ipar-
ûzési adó-rendelet módosítása

jelenti. Ennek értelmében január elsejétõl azoknak a vállalkozások-
nak, amelyek éves (vállalkozás szintû) adóalapja nem éri el a 2,5
millió forintot, nem kell iparûzési adót fizetni. Ez azt jelenti, hogy az
adómentes értékhatár a korábbi ötszázezer forintról az ötszörösére
növekedett, ami a nagykanizsai vállalkozások hatvan százaléka
(2500-2700 vállalkozás) számára jelent adómentességet. A szakem-
ber arra hívja fel a figyelmet: az adó megfizetése alóli mentesség
nem jelenti azt, hogy a bevallási kötelezettség alól is mentesülnek az
adózók. Aváltozás összességében mintegy harminc-harmincötmillió
forintnyi adóbevétel-kiesést jelent a városnak. 

A másik fontos módosítás a munkahelyteremtõ beruházások
után igényelhetõ támogatást érintette, amelyet eddig az irreális
feltételek miatt egyetlen vállalkozás sem tudott igénybe venni. A
korábbi rendelkezés szerint egy fõ létszámnövekmény után ma-
ximálisan ötszázezer forint támogatást kaphatott a befektetõ, de
(mivel ezt a támogatást az építményadó-növekményhez kötötték)
csak akkor, ha közel 1700 négyzetméteres építménybõvítést haj-
tott végre. Ez a gyakorlatban szinte megvalósíthatatlan volt.
Ezért a továbbiakban a támogatást építménybõvítés nélkül is

igénybe lehet venni, amelynek a mértéke háromszázezer forintra
csökkent. Somogyi Ottó hangsúlyozta: úgy véli, a támogatás ko-
moly érv lehet a befektetõk számára, hogy fejlesztéseik megva-
lósításához Nagykanizsát válasszák. Az osztályvezetõ megje-
gyezte azt is: az építményadó mértéke nem változik 2007-ben.

Ugyan nem helyi adó, de jelentõsen módosult a gépjármûadó
megállapításának szabálya. A döntéshozók a módosítással az
igazságosság elvének megfelelõ értékalapú adózást kívántak
megvalósítani, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az idõsebb,
kisebb teljesítményû személygépkocsik és motorkerékpárok
után kevesebb, a fiatalabb, drágább jármûvek után viszont több
adót kell fizetni az eddigieknél. Például egy Lada személygép-
kocsi esetében körülbelül a korábbi felére csökken a gépjármû-
adó, míg egy új típusú Suzukinál jelentõs, mintegy hatvan szá-
zalékos növekedés következik be. Az elõzetes kalkulációk sze-
rint az adófajta változása csaknem tíz százalékos bevételnöveke-
dést jelent az önkormányzat számára. 

Szigorúbb feltételek alapján lehet igénybe venni a mozgáskor-
látozottak kedvezményét is, január elsejétõl kizárólag az a sú-
lyos mozgáskorlátozott veheti igénybe a mentességet, aki egy-
ben üzembentartója és tulajdonosa is a jármûnek. Mentesség jár
a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállító, vele közös
háztartásban élõ szülõ, nevelõszülõ tulajdonában lévõ személy-
gépkocsi után is. Horváth Attila 

Nagykanizsa gazdaságának jelentõs szereplõit hívta kö-
szöntõre január tizenegyedikén az önkormányzat, ahol Mar-
ton István polgármester üdvözölte a megjelenteket, majd át-
adta „Az Év Vállalkozása” kitüntetõ címeket is. 

A polgármester hangsúlyozta: a város vezetõinek kötelessége
észrevenni a teljesítményt, az itt élõk közös boldogulásának
ugyanis ez az alapja.

– Azért, hogy az óvodák, iskolák mûködjenek, egészségügyi
intézményeink gyógyítsanak és kulturált környezetben éljünk,
sok adóforintot kell befizetni – mondta. – Ezért közös érde-
künk, hogy a város gazdasága rendben legyen, mindenki tehes-
se a dolgát: a vállalkozások nyereségesen mûködjenek, munka-
helyeket teremtsenek, adót fizessenek, az emberek dolgozzanak
és azt érezhessék, hogy egy nagy közösségnek a tagjai, akik
egymást erõsítik. Ezért az önkormányzatnak is jól kell dolgoz-
nia: minden erejével igyekeznie kell, hogy optimális feltétele-
ket teremtsen ahhoz, hogy az egyének, családok és nem utolsó-
sorban a gazdasági társaságok kiszámítható módon, stabil fel-
tételek között, eredményesen mûködhessenek. Lehetõségeink
szerint szeretnénk ennek az elvárásnak minél jobban megfelel-
ni. Az önkormányzat megpróbál partnere lenni a vállalkozók-
nak, hiszen közös érdekünk a gyarapodás. Olyan városban jó
élni, amely együtt fejlõdik a gazdasággal – jelentette ki
Nagykanizsa elsõ embere. 

A köszöntõ után Marton István átadta „Az Év Vállalkozása”-
díjakat, amelyeket minden évben azon kis- és közép-, illetve
nagyvállalkozások kaphatnak, amelyek a korábbi idõszak adó-
befizetéseihez képest nagyobb mértékben járultak hozzá a közös
teherviseléshez. A kis- és középvállalkozások kategóriájában a
KI-BE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetõje, Benczik
János, a nagyvállalkozások közül pedig a dán Nilfisk-Advence
Kft. elsõ embere, Torben Jeppesen vehette át az elismerést az
idei évben.

Horváth Attila

KKöözzööss éérrddeekk 

Balról-jobbra: 
Benczik János, Marton István, Torben Jeppesen

Változás: úúj aautó, ttöbb aadó
Január elsejétõl jelentõsen módosultak a helyi iparûzési adó fizetését és a munkahelyterem-

tõ-beruházások támogatását szabályozó rendeletek. Változott a gépjármûadó mértéke is: az
öreg autók után kevesebbet, a fiatalabbak után pedig többet fizetünk az eddiginél. 
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„A 33-as járat visszaállítása azt bizo-
nyítja, hogy nincs eleve szerencsétlen
város, csak rosszul, és félrevezetett” –
hangzott el azon a sajtótájékoztatón,
amit a Fidesz-KDNP önkormányzati
képviselõi, Bizzer András, Szõlõsi Már-
ta, Gyalókai Zoltán és Horváth István
tartottak. Mint azt hangsúlyozták: véle-
ményük szerint az elmúlt évek önkor-
mányzati munkája nem az emberekrõl
szólt, ugyanis a közkedvelt, de idõköz-
ben megszüntetett járat ismételt elindí-
tása a lakosság egyre erõteljesebben je-
lentkezõ igénye ellenére sem történt
meg. Szõlõsi Márta leszögezte: az elõzõ
városvezetés kedvezõtlen lépéseit a
mostaninak kell kijavítania, e célt szol-
gálja ez az intézkedés is. A képviselõ
kijelentette: a járat mindaddig közleke-
dik, amíg az utasok igényt tartanak rá. 

-horváth-

Az évszakhoz képest szokatlanul ma-
gas hõmérséklet rendkívül igénybe ve-
szi szervezetünk  alkalmazkodó képes-
ségét. Hogyan reagál a természet sze-
szélyeire szervezetünk? 

– Szervezetünk biológiai órája meghatá-
rozza napi ritmusunkat az evéstõl az alvá-
sig, a hangulatváltozástól egészen az im-
munrendszer megfelelõ állapotáig – vála-
szolta kérdésünkre dr. Buzás Judit városi
tiszti fõorvos. – Ez a bioritmus, az élõ szer-
vezetek életfolyamataiban megnyilvánuló
idõbeli szakaszosság lehet napszakos, év-
szak szerint változó stb. A mai kor embere
már nincs annyira kitéve a természet szeszé-
lyeinek, mint évszázadokkal korábban. Per-
sze, befolyásolják az idegrendszeri folyama-
tokat és közérzetünket az idõjárás-változá-
sok: a frontátvonulások, a légnyomás válto-
zásai, sõt a légköri elektromosság is. Egye-
seknél a hõmérséklet változása vagy a szél,
míg másoknál a csapadék jelenléte is okoz-
hat panaszokat. A jelenleg tapasztalható
szeszélyes, változékony idõjárásra sem egy-
formán reagálunk. Az idõjárási frontokat
nem lehet megszüntetni és a frontérzékeny-
séget is nehéz befolyásolni. A hideg és me-
leg fronti hatásokat ki-ki maga érzi, ez a
frontra jellemzõ tünetekben nyilvánul meg.

– A nõket, vagy a férfiakat viseli meg
jobban?

– Általában a nõket, krónikus betegeket
és az idõseket viseli meg jobban. A külön-
féle légköri változásokat a kevéssé frontér-

zékenyek szervezete kiegyenlíti, de sokan
nem tudnak  ilyen könnyen megbirkózni az
idõjárási jelenségek következményeivel.
Hazánkban az uralkodó mérsékelt égövi
klíma egyik jellegzetessége a szezonbeteg-
ségek megjelenése, ami   az évszakok ösz-
szemosódásával átalakulhat. A télben-ta-
vaszias meleg napokon a megfelelõ réteges
öltözködéssel megelõzhetjük a meghûléses
és megfázásos betegségeket. Az õszi-téli
hónapokra jellemzõ a kisebb-nagyobb jár-
ványok formájában jelentkezõ légúti meg-
betegedés, a nátha és az influenza. 

– Hogyan enyhíthetjük a változékony
idõjárás okozta panaszokat?

– Általában fontos szerepet játszik a ki-
egyensúlyozott életmód, tehát ha nem va-
gyunk agyonhajszoltak, kialvatlanok, ha
vitamindúsan táplálkozunk, kerüljük a
túlzott megterheléseket, a felesleges
stresszt és rendszeresen mozgunk. Ezek
mind segíthetnek – mondta dr. Buzás Ju-
dit végül. -bakonyi-
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Ez nem is tél, nem is tavasz, ez már
ötödik évszak! – E szavakkal fogadott
Trojkó György fafaragó szabadhegyi
díszkertjében, ahol virágzik a rendesen
februárban szirmot bontó téli jázmin, a
mogyoró bokor, gyönyörûen bimbózik
az orgona, és négy hónappal korábban
bontogatja szirmát a japánbirs. Az or-
gonáknak nem okoz gondot, de a japán
birs biztosan lefagy, ha februárban hi-
deg lesz. A rózsafákat nem szokta be-
takarni a kertész, mert megvédik a kö-
rülötte lévõ cserjék és   örökzöldek. Az
útmentén fehér, rózsaszín és lila virá-
gaival hívja fel a figyelmet az egészen
májusig virágzó alpesi talajtakaró nö-
vény, az Erika. Felesége, Marika néni
nem szereti ha gazos a kert. A déli
órákban kijött kapálni, de megbánta,
mert a talaj nyirkos, vizes, így a fû és
a föld egyben marad. Bár nem volt sok
esõ, a reggeli köd lassan szárad fel.
Véleménye szerint ilyenkor nem szép
a kert, majd áprilisban lesz romanti-
kus! Akkor nagyon jó érzés itt lenni. A
telek mindkét oldalán magasra nõtt tu-
ják védik a széltõl a díszfákat, dísz-
cserjéket. – Hiányos az állomány, pó-
tolni kellene, de nem is tudom, minek
merjek nekiállni – mondja Trojkó
György, aki ha éppen kedve tartja,
nemcsak fa-, vagy kõszobrokat farag,
hanem élõ tuja-szobrokat is alkot,
hogy ne legyenek egyformák! Télen is
kijár a városból, sétál egyet, beszélget
a növényeivel, hiszen szeretni kell
õket, mert akkor hálásak és örülnek.

(B.Zs.)

Virágzik aa jjapánbirs

A volt Károlyi-kertben (vagy ahogy újabban hívjuk: ’56-os
Emlékkert) felépített emlékmû kapcsán kialakított rendezé-
si tervbe egy szokatlan, sokak szerint a hely szellemiségéhez
méltatlan ötlet is bekerült: egy elképzelés szerint az alkotás
mellé játszóteret építettek volna. Az ötletet azonban elvetet-
ték, az ’56-os Emlékkert áttervezése pedig jelenleg is folyik.
Ha a tervek megvalósulnak, ismét a város egyik gyöngysze-
me lehet a terület. 

– A volt Károlyi-kert Nagykanizsa központjának egyik külön-
leges értéke – mondta lapunknak Deák-Varga Dénes, városi fõ-
építész. – Amikor az itt elhelyezett ’56-os emlékmû terveztetése
történt, sor került a terület új rendezési tervének elkészítésére is,
hiszen ezt írta elõ az örökségvédelmi hatóság. Ebben a doku-
mentumban szerepelt egy játszótér ötlete is, ami, ha belegondo-
lunk nem nagy kunszt, hiszen a város több parkjában is van.
Azonban a Károlyi-kert viszonylag kicsi területe nem nagyon kí-
nálja erre a lehetõséget, arról nem is beszélve, hogy az emlékmû
is itt kapott helyet. A terv kertépítészeti részével szemben szintén
számos kifogás merült fel, többen úgy vélték, hogy ezt nem sza-
bad megvalósítani. Hozzátartozik a dologhoz, hogy a tervezõ
nem is kapott megfelelõ instrukciókat, az volt csak a feladata,
hogy készítsen egy koncepciót. A kialakult helyzet miatt most át-
terveztetjük az egész parkot, s több kérést is megfogalmaztunk a
tervezõ felé. Az egyik, nagyon fontos kérésünk az volt, hogy a
terv elkészítése során a szakember igazodjon a kialakult járda-
és támfalrendszerhez, mert ez már egyfajta hagyományt képvi-
sel, akkor is, ha nem olyan régen készült. A vízmedencét helyre-
állítanánk, a jelenleginél sokkal esztétikusabb formát kapna. A
park Deák tér felõli oldalán most is van egy pódium, s úgy vél-

jük, hogy itt lehetne egy szabadtéri színpadhoz hasonló közössé-
gi teret kialakítani. Fontos feladat, hogy az ’56-os kopjafát is be-
illesszük a térbe, esetleg a fiatalok számára itt alakíthatnánk ki
egy olyan találkahelyet, ahol beszélgethetnének, üldögélhetné-
nek. A növényzet szintén megújításra szorul, hiszen a parkban
nagyon sok az elöregedett fa; a Sugár út forgalmát pedig egy sö-
vénysorral választanánk le. Természetesen, ahol szükséges, a
burkolatot is felújítanánk – mondta a szakember.

Kérdésünkre hozzátette: az, hogy mindebbõl mikor lehet való-
ság, kizárólag a pénzügyi források függvénye.

Horváth Attila

AA mmeeggúújjuulláássrraa vváárr aa KKáárroollyyii-kkeerrtt

Az ’56-os Emlékkert. Nem játék. 

Az öötödik 
évszak Február elsejétõl újra autóbuszjárat

közlekedik a keleti városrész és a vas-
útállomás között, továbbá körjárat kö-
ti össze Kiskanizsa két felét is. Ez utób-
bi ügyében tartottak bejárást a minap
az illetékes szakemberek, hogy meg-
vizsgálják, az útvonal aszfaltfelületei
elbírják-e a monstrumokat. 

Horváth Ferencné, a Zala Volán Zrt. he-
lyi üzemének vezetõje a bejáráson el-
mondta: február elsejétõl mindkét járat el-
indul. A kiskanizsaiak által régóta áhított
körjárat a 4Y-os útvonalán jár majd, azzal
a különbséggel, hogy nem a Varasdi utcán
közlekedik, hanem érinti a temetõt, majd
az Alsótemetõ utcán, visszafelé pedig a
Felsõtemetõ utcán halad tovább. A hatósá-
gok rendkívül pozitív hozzáállást tanúsí-
tottak az engedélyezés során, hiszen hoz-
zájárultak az új járat közlekedtetéséhez,
annak ellenére, hogy a Felsõtemetõ utca
aszfaltfelületét még szélesíteni kell, s a mi-
hamarabbi burkolatjavítás, kátyúzás is el-

engedhetetlen. A körjárat révén a Bornem-
issza utca környékén élõk is könnyebben
eljuthatnak az iskolához, gyógyszertárhoz,
vagy az orvoshoz. Horváth Ferencné meg-
jegyezte azt is, így közel napi harminc-har-
mincöt járat érinti a kiskanizsai temetõt.
Polai József önkormányzati képviselõ ki-
fejezett kérésére a 6-os járatok közül több
betér majd a Vásárcsarnokhoz is.

A körjárat indulását (amely naponta
hat-hét alkalommal közlekedik majd) a
városrész mindkét képviselõje, Tóth Nán-
dor és Polai József is támogatta.

Február elsejétõl ismét lesz közvetlen el-
jutás a keleti városrésztõl a vasútállomásig,
ami szintén sokak óhaja volt, miután a régi
33-as járat megszûnt. A 40E-s és a 42E-s
járatokkal ugyan eddig is el lehetett jutni a
Városkapu körúttól a vasútállomásra, ám
ezek minimális, csak napi egy-két alkalom-
mal közlekedtek. Mindkét járat megszûnik,
helyettük indul a C33-as, amely kifejezet-
ten a kurrens vonatokhoz igazodva közle-
kedik majd. (H.A.)

Önök kkérték –– úúj bbuszjáratok iindulnakAz eemberekrõl 
szól
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Sokan hódolnak valamilyen szenvedély-
nek: van, aki bélyegeket gyûjt, más szalvé-
tákat, sõt, olyan is akad, aki régi rádiókat
halmoz fel. Deák-Varga Dénes városi fõ-
építész templomromokat fényképez. 

– Mielõtt fõépítész lettem, sokáig, csak-
nem huszonnyolc évig településtervezéssel
foglalkoztam, s számos helyen találkoztam
eldugott, romos templomokkal – idézi fel a
különös hobbi indítékát a szakember. –
Ezek közös jellemzõje, hogy nagyon keveset
lehet róluk tudni, kevés információ áll ren-
delkezésre az építményekrõl, még a helyiek
se nagyon ismerik õket, az önkormányzat
sem foglalkozik velük. Sajnos, a legtöbb kö-
zépkorban épült templomrom abszolút
megközelíthetetlen, nemhogy turistajelzé-
sek nincsenek, de még „dzsungeljáró” esz-
közökkel is nehezen lehet közel férkõzni a
maradványokhoz. Természetesen nem kizá-
rólagos tendencia ez, vannak olyan, na-
gyon szépen megõrzött és konzervált temp-
lomromok is, amelyeknek az adott helyszí-
nen jelentõs kisugárzásuk van. Vannak em-
berek, akik nem érzékenyek az építészeti
hatásokra, kisugárzásokra, én – szakmám-
ból kifolyólag – ezekre fogékonyabb va-
gyok. Ennek ellenére úgy vélem, ha valaki
egy erdõszélen, vagy szántóföldön meglát

egy középkori templomromot, nagy valószí-
nûséggel a hatása alá kerül. Van egyfajta
kisugárzása – hadd fogalmazzak így- be-
szédes csöndje a romnak, fõleg, ha az em-
ber abba is belegondol, hogy ezt a temp-
lommaradványt valamikor emberek vették
körül, esküvõk, temetések, keresztelõk zaj-
lottak benne, ma pedig csak az omladozó
romokat láthatjuk. Országszerte százötven
romot kutattam fel eddig, útikönyvekbõl,
internetrõl, térképekrõl, innen-onnan ösz-
szeszedett információk alapján, de olyan is
elõfordult már, hogy árnyékra vetõdtem,
mert több, a térképek, vagy a szakirodalom
által jelölt rom létezett ugyan, csak épp a
föld alatt. Persze, ehhez az is hozzátartozik,
hogy vannak egészen pontatlan, úgy is
mondhatnám, „pongyola” térképek, ame-
lyek például a település délnyugati végén
jelölték a romot, miközben az észak-keletin
találtam meg, hosszas kérdezõsködés után. 

– Hogyan cserkészi be a kiszemelt romo-
kat: összegyûjti az információkat, autóba ül és
elmegy lefotózni, vagy csak akkor örökít meg
egyet-egyet, ha éppen arra jár? Mert ha az
elõbbi, akkor elég drágának tûnik a hobbija… 

– Sok esetben igyekszem nyitott szemmel
járni hivatalos, vagy éppen magánútjai-
mon, elõfordult, hogy egy, az ország másik
felébe megejtett rokonlátogatást kötöttem

össze a fotózással. Azonban az idõmet sok
esetben nem tudom úgy beosztani, hogy az
eddiginél is több rokonlátogatást tegyek,
így hát természetesen gyakran célzottan in-
dulok útnak a fényképezõgépemmel. Bi-
zony, a hobbim esetenként valóban komoly
anyagi megterhelést jelent a családnak, de
már beletörõdtek – mondja nevetve a fõ-
építész, akinek fotóiból a Magyar Kultúra
Napja alkalmából rendezett városi ünnep-
ségsorozat keretében nyílik kiállítás január
huszonkettedikén a Magyar Plakát Házban. 

Horváth Attila

AA bbeesszzééddeess ccssöönndd ffoottooggrrááffuussaa

Vizitdíj, kórházi napidíj,
nyilvános várólista és gyógy-
szerdrágulások – így év ele-
jén a legtöbb változást az
egészségüggyel kapcsolatban
tapasztalhatjuk. Február
közepétõl minden egyes
orvoslátogatás háromszáz
forintba kerül és ugyanennyi
lesz a kórházi kezelés napi
díja is. Közben a magyar
egészségügyi hatóság több
fájdalomcsillapítót, tehát az
Algopyrin, Quarelin, Demal-
gon és Germicid rendelhetõ-
ségét a vény nélkül kapható
kategóriából vényköteles
státuszra módosította, így a
továbbiakban e készítmé-
nyekhez csak akkor lehet
hozzájutni, ha azokat az or-
vos felírja. Segíti-e a megelõ-
zést a vizitdíj bevezetése, ha-
tékonyabbá válik-e általa az
egészségügyi ellátórendszer,
s valóban a betegek érdekét
szolgálja, ha nehezebben le-
het megvásárolni az elõbb
említett fájdalomcsillapító-
kat? Ezt kérdeztük a szak-
emberektõl, a város közéleti
személyiségeitõl és az utca
emberétõl. 

(Politikusaink alfabetikus sor-
rendben szólalnak meg - a szerk. )

– Az utóbbi hetek kapkodása
nem tett jót az egészségügy-
nek, s a közelmúlt intézkedései
nem átláthatóak az orvosok,
gyógyszerészek és a betegek
számára sem – mondta la-
punknak dr. Varga Imre, a Ma-
gángyógyszerészek Országos

Szövetségének Zala megyei
elnöke. – Elõfordulhat, hogy
visszafelé sül el az egészség-
biztosító és az állam bevétele-
inek növelését célzó intézke-
dés-sorozat, mert amit spórol-
nak a gyógyszereken, azt eset-
leg kamatostul fogják visszafi-
zetni  a OEP-kasszába a kór-
házi ápoláson. A fájdalomcsil-
lapítókat érintõ változások
kapcsán pedig az a vélemé-
nyem, hogy az azokkal kapcso-
latos korlátozás bizonyos
szempontból szakmailag meg-
alapozottnak tekinthetõ. A
gyógyszerész és orvos szakma
már évtizedek óta tudja, hogy
az Algopryrin és a vele azonos
hatóanyagú gyógykészít-
mények nagyon ritka (egymil-
lióból egy) esetben súlyos mel-
lékhatásokat okozhatnak.
Amíg ezeket a készítményeket
csak a gyógyszertárakban le-
hetett megvásárolni, biztosí-
tott volt a szakmai kontroll,
azonban a gyógyszerliberal-
izáció következtében megnõtt
az öngyógyszerezés veszélye,
hiszen egyes készítményekhez
majd a patikákon kívül is hoz-
zá lehet jutni. A fájdalomcsil-
lapítók vásárlásának ilyen
korlátozása tehát egyértelmû-
en a lakosság érdekét, védel-
mét szolgálja – véli dr. Varga
Imre, aki fontosnak tart egy
félreértést eloszlatni a szintén
nagy port felvert dobozdíjjal
kapcsolatban: a díjat csak a
száz százalékosan támogatott,
ingyenes gyógyszerek után
kell megfizetni.

– Szakmai szempontból ért-
hetõ a fájdalomcsillapítók vá-
sárlásának korlátozása, hi-
szen az Algopyrin hatóanyaga
nagyon ritkán ugyan, de elõ-
idézhet olyan immunológiai
megbetegedést, amely akár
halálos is lehet – mondta dr.
Hámori Zsolt, ügyvezetõ
háziorvos. – A nyakló nélkül
szedett fájdalomcsillapítók

döntõ szerepet játszanak a
krónikus vesebetegségek ki-
alakulásában. Ideális fájda-
lomcsillapító nem létezik,
mindegyiknek van valamilyen
mellékhatása. S minél na-
gyobb mennyiségben szedjük,
annál nagyobb esély van a
mellékhatás kialakulására. A
vizitdíjjal kapcsolatban pedig
még semmiféle utasítást nem
kaptunk, mi sem tudjuk, ponto-
san hogyan is kell lebonyolíta-
ni a díjak beszedését, admi-
nisztrációját. A nyugtaadás a
számítógépek korszakában
már nem jelenthet nehézséget,
az ebbõl származó bevétel az
adott háziorvosnál marad, en-
nek összege azonban szerin-
tem sokkal kisebb lesz ahhoz
képest, mint amennyit sokan
remélnek. Hogy a vizitdíj szol-
gálja-e a megelõzést? Úgy vé-
lem, hogy az egyes betegek ré-
szérõl tapasztalt indokolatlan
megjelenéseket mindenképpen
mérsékelni fogja. 

– Elfogadom, sõt, támoga-
tom a gyógyszer-liberalizációt
– mondta Böröcz Zoltán ön-
kormányzati képviselõ, a Ma-
gyar Szocialista Párt helyi
szervezetének elnöke. – A pati-
kák privatizációja már koráb-
ban eredményesen megtörtént,
s annak is voltak ellenzõi,
azonban az idõ bebizonyította,
hogy aggályaik feleslegesek,
hiszen kiválóan mûködik ez a
rendszer. Én nem látom okát
annak, hogy a különbözõ, nem
vényköteles gyógykészítmé-

nyeket csak egy helyen, a
gyógyszertárban lehessen
megvásárolni. A vizitdíjjal
kapcsolatban úgy vélem, a kér-
déskörben nem a háromszáz
forintos bevétel a fontos, ha-
nem az a hatás, amit az ellátó-
rendszerben okoz.  A vizitdíj
olyan káros folyamatokat fog
leleplezni az egészségügyben,
amelyek eddig látens módon
voltak jelen és tartották élet-
ben a miattuk indokolatlanul
sokba kerülõ ágazatot. Úgy ér-
zem, elkerülhetetlen, hogy
szembenézzünk az egészség-

ügyi ellátórendszer visszássá-
gaival. A fájdalomcsillapítók
problémaköréhez viszont nem
szeretnék hozzászólni, szeren-
csére én megvagyok nélkülük.
Meggyõzõdésem egyébként,
hogy a három kérdéskör csak
apró – még csak nem is a leg-
fontosabb –, elemei annak a
folyamatnak, amit egészség-
ügyi reformnak nevezünk.     

– Napjainkra világossá vált,
hogy radikális változtatásokat
kell végrehajtani az egészség-
ügyben – így Bogár Ferenc, a
Magyarországi Szociáldemok-
rata Párt megyei szervezeté-
nek elnöke. – Ennek egyik ele-
me, hogy az egészségbiztosítá-
si kasszát egyensúlyba kell
hozni, amihez több út is vezet.
A kormány azt az utat válasz-
totta, amelynek hatásait nap-
jainkban érzékelhetjük. Mi,
mint a cél érdekében elkerül-
hetetlen rosszat kénytelenek
vagyunk tudomásul venni az

Kockázatok éés mmellékhatások

ÉÉlleett aa vviizziittddííjj uuttáánn,, ffáájjddaalloommccssiillllaappííttóókk nnééllkküüll

dr. Varga Imre

dr. Hámori Zsolt

Böröcz Zoltán

Van, aki visszahõköl, akad, aki zavarában megköszöni a
biztonságos uticélhoz juttatást, de az emberek többsége csak
szimplán meglepõdik, amikor a volán mögött megpillantja
Radák Zsuzsát, aki a gyengébbik(?) nem képviselõjeként
Nagykanizsán elsõként vezet helyi járatú autóbuszt.

Az amúgy több éve személygépkocsi-vezetõ oktatóként dol-
gozó hölgy kapott már hideget és meleget is az utasoktól, mégis
javarészt pozitív tapasztalatokat szerzett. 

– Az emberek számára még mindig furcsa, ha egy nõ autóvezetést

oktat, vagy éppen buszt vezet. Pedig egyszerû: szerettem volna ok-
tatni, elmentem hát oktatónak, most kedvet kaptam az autóbusz-ve-
zetéshez, ezért vagyok itt – mondja nevetve Radák Zsuzsa. – Azóta
élt a vágy bennem, amióta egy továbbképzésen láttam egy hölgyet,
aki az autóbusz-gépkocsivezetõket oktatta. Megirigyeltem tõle! 

Radák Zsuzsa harmadik hete gyakorol – mint meséli –, s akadt
olyan utasa is, aki miután felszállt a buszra és meglátta õt, csak
annyit mondott: „Azt kívánom magának, hogy nõnapon is ezt
csinálja!”. Szerencsére azonban a többségnek ilyesmi eszébe
sem jut. 

– Az utasok és az autósok is nagyon meglepõdnek, amikor
meglátnak.Volt, aki megköszönte, hogy nõ létemre milyen szépen
elvittem az úti céljához, de olyan is akadt, aki amikor meglátott,
s csak annyit tudott mondani: „Uramisten!”… 

– Hogy fogadták a férfi kollégák?
– Nekik ez már nem volt új, hiszen a férjem – aki szintén busz-

sofõr – mindenhol elújságolta, hogy jövök…
Horváth Attila  

NNõõ aa vvoolláánnnnááll

„Meglepõdnek, amikor meglátnak” 

A zsámbéki templom

Horváth Ferencné, a Zala Volán Zrt. helyi üzemének veze-
tõje azt mondta: Zalaegerszegen már jó tapasztalatokat szerez-
tek a hölgy vezetõkkel. Radák Zsuzsáról úgy vélekedik: na-
gyon felkészült, hiszen oktatóként már jelentõs tapasztalatra
tett szert. Ráadásul a családjában mindenki volános…
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JANUÁR 22. (HÉTFÕ) 
Vince, Artúr
AVince latin eredetû férfinév, a Vincentius
rövidülése. Jelentése gyõztes. Nõi névpárja
a Vincencia. Vince a szõlõsgazdák egyik
védõszentje is, erre a napra azt mondják:
„Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince”,
vagyis olvadás esetén jó bortermésre lehet
számítani. Az Artúr kelta-angol eredetû fér-
fi név, jelentése medve; erõs mint a szikla.
JANUÁR 23. (KEDD) 
Rajmund, Zelma
ARajmund német eredetû férfi név, jelen-
tése: okos védõ. A Zelma nõi név végsõ
soron a héber Szalóme név magyar válto-
zata, amely közvetlenül a német Selma
név átvétele. A név eredeti jelentése Sion
békéje; az Istenség védelme alatt álló.
JANUÁR 24. (SZERDA) 
Timót
A Timót görög-latin eredetû férfinév,
amely a görög Timotheosz név latinos
Timotheus formájának rövidüléseként
keletkezett. Jelentése Istentisztelõ, Is-
ten becsülõje. 
JANUÁR 25. (CSÜTÖRTÖK) 
Pál 
Latin eredetû férfinév, a Paulusból
származik, amelynek jelentése kicsi.
Nõi párja a Paula. Pál fordulása, a bib-
liai Saulus Paulusszá változásának tör-
ténete alapján a kemény tél idõjárásá-
nak átalakulását jósolja erre a napra:
„Pál fordulás - télfordulás”.
JANUÁR 26. (PÉNTEK) 
Vanda, Paula
A Vanda német/lengyel származású nõi
név. Jelentése biztonság, rejtettség, vé-
delem, illetve vend nyelven nõ. A Pau-
la nõi név, és akárcsak párja a Pál férfi-
név, a latin eredetû Paulusból szárma-
zik, amelynek jelentése kicsi. 
JANUÁR 27. (SZOMBAT) 

Angelika
Az Angelika nõi név az angelicus latin
melléknév nõi alakjából ered, amelynek
jelentése angyali. 
JANUÁR 28. (VASÁRNAP) 
Károly, Karola
A Károly régi magyar férfinév, a török
eredetû karul, karvaly madárnévbõl
ered. Már a középkorban azonosították
azonban a germán eredetû német Karl
névvel a hasonló hangzás miatt. A ger-
mán név jelentése: szabad (férfi),
legény, paraszt. A Karola nõi név, a latin
Carolus (magyarul Károly) nõi párja. 

KKaalleennddáárriiuumm

elmúlt idõszak intézkedéseit,
még ha nem is értünk egyet
azok mindegyikével. Ugyanak-
kor valamilyen mértékû kor-
rekcióra biztosan szükség lesz,
hiszen a rendszer életképtelen
elemeit nem lehet érintetlenül
hagyni. Úgy gondolom, hogy
ma az egészségügy indokolat-
lanul túlbürokratizált. Ezekhez
a korrekciókhoz mi is igyek-
szünk latba vetni politikai kap-
csolatainkat. A fájdalomcsilla-
pítók ügyében pedig szerintem
a kormány felemás megoldást
választott, amivel nyújtott va-
lamit a gyógyszer-lobbinak, a
másik oldalon pedig vissza-
kérte azt. Én semmi ésszerûsé-
get nem látok az intézkedés-
ben, hiszen ha eddig vény nél-
kül lehetett hozzájutni a szó-
ban forgó készítményekhez,
akkor ezután miért nem lehet?  

– Felelõtlen, hozzá nem értõ
kormányzás eredménye ez a
pénzbehajtás is ugyanúgy, mint
az elmúlt évek kapkodása és az
abból eredõ károk – véli Cseres-
nyés Péter országgyûlési képvi-
selõ, a Fidesz-MPSZ helyi szer-
vezetének elsõ embere. – Azt
láthatjuk, hogy a kormánypárti
politikusok ahhoz igazán érte-
nek, hogyan kell elvenni a pénzt
az emberektõl, és miként lehet
ezt megmagyarázni – errõl szól
a vizit- és a dobozdíj is. Preven-
cióról, hatékonyságról, finan-
szírozási reformról szó nincs,
ezeket a fogalmakat csak azért
találták ki, hogy az újabb pénz-
beszedés tényét takargassák.
Egyébként is, hogyan lehet ha-
tékony egy rendszer akkor, ami-

kor a mûködtetése többe kerül,
mit az általa remélt bevétel?!
Sok szakértõ ugyanis azt állítja,
hogy a vizitdíj adminisztrációja
és egyéb járulékos költségei
többe kerülnek, mint amennyi
bevétel származik a bevezetésé-
bõl.  Kérdésként az is felmerül-
het, hogy mennyi fájdalmat és
anyagi többletköltséget okoz
majd, ha sokan azért nem men-
nek idõben orvoshoz, mert ne-
hezen tudnák kifizetni a vizitdí-
jat? Azt pedig, hogy milyen
gyógyszert lehet receptre, vagy
vény nélkül vásárolni, szakmai
kérdésként kellene kezelni. Az is
felvetõdik, hogy a jelenlegi
egészségügyi sarcminiszter mi-
lyen megfontolások alapján, mi-
lyen érdekbõl vezérelve teszi kö-
telezõvé olyan gyógyszerek re-
ceptre való felírását, amelyeket
éveken keresztül vény nélkül le-
hetett megvásárolni? Ezek után
már csak egy kérdésem lenne:
kinek, vagy kiknek az érdeke áll
a háttérben?

Kovács Kálmán, a
Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium államtitkára: 

– A vizitdíj az elsõ lépés egy
olyan világ megteremtésében,
ahol a beteg a megrendelõ, a
szolgáltatást igénybe vevõ és az
egészségügy pedig a szolgálta-
tó. A pénzéért kõkeményen meg
kell követelnie a minõségjavu-
lást. Ha nem kell várni az
SZTK-ban, ha az orvos megfe-
lelõ képzést kap, s így felismeri
a betegséget, és helyesen kezeli,
akkor a vizitdíj – a beteg saját
egészségesebb jövõjébe érdeké-
ben – megtérülõ befektetés. A
gyógyszer hatóanyagokhoz saj-
nos nem értek. Én a népgyógy-
ászatban, azokban a csodálatos
gyógyfüvekben, teákban hiszek
elsõsorban, amelyek a gyönyö-
rû zalai dombságokon bõséggel
teremnek. Ezt az életet adó zöld
kincset óvjuk meg.

– Tudomásul kell vennünk,
hogy ingyen nem lehet gyógy-
szert kapni – kezdte Dr. Wágner-
né Mohácsy Erzsébet nyugalma-
zott egészségügyi dolgozó. – A
300 forintot, amit az emberek té-
vesen dobozdíjnak hívnak, azok-
nak kell fizetni, akik eddig ingyen
kaptak gyógyszert. Úgy senki
nem jön ki a patikából, hogy
semmit sem fizet. Ez megszûnt,
de a közgyógyellátásban része-

sülõknek még sok problémát fog
okozni. Én csak receptírásra já-
rok az orvoshoz. Normál körül-
mények között eddig is sokat kel-
lett várakozni a rendelõkben, de
ha már nyugtát is kell irogatni,
és az orvos emiatt kénytelen vá-
rakozni, akkor az tényleg sokba
kerül, hiszen az idõ pénz. Ha el-
megyek a  háziorvoshoz, mert
például reumás vagyok, és be-
utal szakrendelésre, ott is fizet-
nem kell, sõt, ha beküldenek kór-
házba, ott is. Segítségképpen –
bár most magam ellen beszélek
–, jó lenne tudatosítani az embe-
rekben, hogy a 300 forint kifize-
tésénél igénybe vehetõ az üdülé-
si csekk, amivel többen rendel-
keznek. A gyógyszerek felírásá-
val egyetértek, hiszen tudjuk, bi-
zonyos fokig minden gyógyszer
méreg, mellékhatásai vannak.
Csodálkozom például azon,
hogy  az Algopyrin esetében mi-
ért nem beszélnek arról, a fájda-
lomcsillapítók bizonyos fajtája
korlátlan szedéssel, alkoholfo-
gyasztással bódult állapotot
okoz. Igaz, elmúlik a fájdalom is. 

Horváth Mária, tanuló:
- Ha jól tudom, azokban az or-

szágokban, ahol dobozdíjas rend-
szer mûködik, minden gyógyszer
esetében a térítési díjon felül kell
valamekkora összeget többletként
fizetni. Nálunk „szerencsére” az
egyes 100 százalékos támogatott-
ságot élvezõ gyógyszerekért kell
300 forintot (dobozdíj néven) fi-
zetni. Sokan attól félnek attól is,
hogy a gyógyszerész dönt arról,
mennyit fizetünk, de ez nem így
van, az árakat ugyanis a gyógy-
szertárak számítógépei rögzítik.
Az igaz, hogy eddig, ha fájdalom-
csillapítót akartam, elmentem a
patikába és vettem a kiszabott
árért. Most elõször sorban állok
órákat az orvosnál, aki felírja 300
Ft vizitdíj terhe mellett, majd ez-
után megyek a gyógyszertárba,
tehát ha a gyógyszer ára nem is
emelkedett, nekem már így is 300
Ft-tal többe került. Bízom azon-
ban abban, hogy a közgyógyel-
látásban részesülõ nagynéném-
nek továbbra is ingyen lesz a
gyógyszere, és valóban nem kell
majd neki egy-két hónap elteltével
mégis dobozdíjat fizetnie.

Cseresnyés Péter

Kovács Kálmán

Hajnes Rita a minap különdíjat kapott
a Miss Hungary Szépségversenyen. Az
ifjú hölgy jelenleg pedagógusnak készül,
ám közelebb érzi magához a média vilá-
gát. Már mûsort is vezetett a Budapest
Televízióban, ahol a legnehezebb mûfaj-
ok egyikében, a telefonos játékban
remekelt.

– Nagyon örültem a különdíjnak,
ugyanis a szervezõk ígéretei szerint min-
denki valamilyen ajándékkal térhetett ha-
za, azonban ez nem így volt – mondta la-
punknak Hajnes Rita, aki mostanában egy
egészen különleges szépségversenyen is
megméreti magát: a Miss Internet címért
verseng. A verseny honlapján lehetett sza-
vazni a hölgyekre, így Ritára is, azonban
a voksolás már lezárult, az eredmény né-
hány napon belül kiderülhet. – A modell-
kedéssel nyolcadikos koromban kerültem
kapcsolatba, akkor indult egy modell-tan-
folyam a városban, s a szüleimmel úgy
gondoltuk, hogy érdemes kipróbálnom. A
képzést sikeresen elvégeztem, elkészítet-
tük a portfoliómat, amely különbözõ beál-
lításokat tartalmazó fotókból áll. Enélkül-
ma már egyetlen modell sem boldogulhat.
Ezzel kerestem fel különbözõ ügynöksége-
ket, többnél regisztrálva vagyok, s munkát
is kaptam. Az elsõ versenyem a Zala Szé-
pe volt, amelyen negyedik helyezést értem
el, s innen már nem volt megállás. Jöttek
sorban a versenyek, most éppen a Miss
Internet-címért „szálltam ringbe”. 

Rita jelenleg az ELTE másodéves taní-
tó-testnevelés irányultságú hallgatója, de
mint mondja, rájött, hogy az oktatás nem
igazán az õ világa, sokkal szívesebben
dolgozna a médiában. 

– Úgy döntöttem, inkább elkezdek egy
médiaiskolát, amit a TV2 mûsorvezetõ-ri-

portere, Kandász Andrea jegyez. A média
amúgy mindig érdekelt, mûsort is vezet-
tem már a Budapest TV-nél. Igaz, ez egy
telefonos játék volt, de bármilyen hihetet-
len, szerintem ez az egyik legnehezebb
mûfaj. Bizony, nem könnyû másfél órán
keresztül folyamatosan beszélni a kame-
rába… Amikor elõzõleg a kollégáim ezt
mondták nekem, én sem akartam elhinni,
de aztán be kellett látnom, hogy igazuk
volt. Azt is tervezem, hogy beiratkozom
egy fitness-edzõi tanfolyamra, ugyanis ez
is vonz. 

Rita legkedvesebb idõtöltése az inter-
netezés, a barátok és természetesen a csa-
lád. No meg a család kutyája, a hét éves
Reno. Új hobbi a sütés-fõzés, az ifjú hölgy
azon ritka modellek egyike, aki nem fo-
gyókúrázik egyhuzamban. Igaz, húsétele-
ket egyáltalán nem fogyaszt, de nem a di-
éta, hanem állatok szeretete miatt.

Horváth Attila  

KKaanniizzssaaii ssiikkeerr aa MMiissss HHuunnggaarryynn

Mozgalmasan teltek az elmúlt na-
pok a Balatoni Halászati Zrt.
Mórichelyi Tógazdaságában: a múlt
hétvégén sas-számlálást végeztek a
területen, hétfõn pedig az idei év elsõ
lehalászására került sor, csaknem
nyolc tonna amúr indult útnak Belgi-
umba. Varga Károly, a tógazdaság ve-
zetõje megjegyezte: szomorú, de a
magyarok sokkal kevesebb halat
esznek, mint az EU többi polgára.

Belgiumba uutaztak aaz aamúrok

Bogár Ferenc

Wágner Jánosné
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A minap a Palini Általános
Iskola és Óvodát övezõ park
fáira helyeztek ki hat odút a
gyerekek a Kaán Károly
Környezetvédõ Egyesület el-
nöke, Benedek Miklós közre-
mûködésével.

Benedek Miklós elmondta:
városszerte összesen ötven da-
rab odút helyeznek ki a fákra,
amelyek révén megfigyelhetõ
lesz az azokba beköltözõ ma-
darak élete, költési szokásai.
Az odúkat az egyesület aktivis-
tái készítették el, amihez a
szükséges faanyagot egy vál-
lalkozás térítésmentesen aján-
lotta fel. Áprilisig valamennyit
kihelyezik a Csónakázó-tó és a
Sétakert fáira.

– Ezzel az akcióval is ki-
használjuk az iskolát körülve-
võ öthektáros park kínált lehe-
tõségeket – magyarázza Sab-
ján Imre, a Palini Általános
Iskola és Óvoda igazgatója. –
Eddig is nagy hangsúlyt fek-
tettünk a gyermekek környe-
zettudatos nevelésére, s úgy
gondoltuk, hogy számukra
rendkívül érdekes lehet az
odúkban élõ madarak megfi-
gyelése. Nem utolsósorban azt
is reméljük, hogy kedvezünk a
madarak szaporodásának is.
Miután az odúk lakói kiköltik
a fiókákat, kiszedjük az el-
használt fészkeket, majd meg-
próbáljuk újra indítani a fo-
lyamatot. 

Horváth Attila

OOddúúkkaatt hheellyyeezznneekk kkii 

Sabján Imre igazgató épp az egyik odút mutatja az érdeklõdõ diákoknak

Az Oktatási Minisztérium által meghirdetett pályázat se-
gítségével két és fél hónapot töltött Nagy-Britanniában az
õsszel Kiss Ilona, a Thúry György Kereskedelmi és Vendég-
látó SZKI angol- és idegenforgalmi szaktanára. A program-
nak az volt a célja, hogy tapasztalatokat szerezzen, milyen
nyelvi szintnek és követelménynek kell megfelelni az idegen-
forgalmi képzésben részt vevõ tanulóknak ahhoz, hogy kül-
földön, fõleg Nagy-Britanniában vállalhassanak munkát.

– Leeds-ben, a félmillió lakosú észak-angol iparvárosban voltam,
ami egyben diákváros is, hiszen több, mint kilencvenezer diák tanul
az iskoláiban. A munkaprojektem elsõ részében Nagy-Britannia egyik
leghíresebb múzeumában, a Royal Armouries-ben dolgoztam pár he-
tet. A marketing osztálytól a könyvtáron és az oktatási központon át,
egészen az értékesítési osztályig a feladatkörök nagy részét megfi-
gyelhettem. A program második részét a város legnagyobb szakképzõ
intézményében, a Park Lane College-ban töltöttem, ahol több, mint
harminc különféle képzéssel foglalkozik közel harmincezer hallgató.
Én a turizmus szakosztályt és a bevándorlók számára fönntartott
nyelvi részleget látogattam.

– Mit tanulmányozott a helyszínen és hogyan fogadták?
– A Park Lane College szakképzési rendszerét tanulmányoztam,

abból a szempontból, hogy milyen esélyei lennének a mi tanulóinknak
arra, hogy kint szakképesítéshez jussanak. Ezzel kapcsolatban az a
gond, hogy egyedül a skót intézményekben tanulhatnak ingyen a gye-
rekek, máshol mindenütt fizetni kell, nem is keveset. Ha kifizetik a tan-
díjat, a szállást, étkezést, nem elég rá a családjuk teljes jövedelme.
Ezért a gyerekek pályázati forrás révén tanulhatnak tovább, hacsak
szüleik nem nagyjövedelmûek. A kérdése második felére válaszolva:
általában segítõkészek voltak velem mindenütt, volt egy, a Leonardo-
programban résztvevõ kapcsolattartóm is, aki segített, de amúgy
önállóan kellett megszerveznem az életem. 

– Tapasztalatai szerint milyen esélyei lehetnek a magyar tanu-
lóknak Angliában?

– Ha eredményesen tanulnak itthon, és komolyan veszik a
nyelvtanulást, akkor elméletileg nincs akadálya a külföldi
munkavállalásuknak. Egy rövid nyelvi elõkészítés után a mi
gyerekeink is képesek az ottani képzésbe beilleszkedni, az ott
tanuló cseh, arab, vagy bármely nemzetiségû diákokhoz hason-
lóan. Az viszont elõfordulhat, amint meghallják, hogy akcen-
tussal beszélnek, és bevándorlók, hátrányba kerülnek munka-
vállalóként. Megnyitották a munkaerõ piacokat, de keményen
kell bizonyítanunk, hogy ugyanolyan értékesek vagyunk, mint
más országbeliek. Magyarország még mindig Kelet-Európa-
ként jelenik meg a fejükben. Ami meglepõ volt számomra az
idegenforgalmi szakembereket képzõ részlegen, hogy a bemu-
tatásom alkalmával a 16-22 év közötti diákok nagy része azt
sem tudta, hogy melyik kontinensen található Magyarország.
Egyetlen magyarral találkoztam az utcán, akivel szóba ele-
gyedtem, s mindketten megállapítottuk, hogy arrafelé az élet
sokkal nyugodtabb mint nálunk, az emberek nem félnek a létbi-
zonytalanságtól. 

(B.Zs.)

AAnngglliiáábbóóll jjöötttteemm......

Ludvig Zoltán filmplakát-
gyûjteményébõl és retrospektív,
kézzel rajzolt filmplakátjaiból
nyílt kiállítás január 13-án a Ma-
gyar Plakát Házban. A kanizsai
mozi nyolcvan éves jubileuma
alkalmából rendezett ünnepsé-
gen a vendégeket Kõfalvi Csilla
intézményvezetõ köszöntötte.
Udvardy Éva, a mozi akkori
filmmûvészeti elõadója stíluso-
san úgy is kezdhette volna meg-
nyitó beszédét, hogy volt egy-
szer egy mozi, volt egyszer egy
plakátmûvészet. – A hajdan volt

Béke, késõbb Apolló Mozi, ifjúságunk legszebb éveinek helyszíne
volt, sokunknak fûzõdik hozzá kellemes emléke. Az emlékek felidé-
zésében nagy segítségünkre vannak a kiállításon látható plakátok,
amelyek – hála Ludvig Zoltánnak – nem lettek az enyészeté, így egy
letûnt kort dokumentálnak. A mai fiatalok el sem tudják képzelni,
hogy valamikor kígyózó sorok álltak a jegypénztárnál, s elõfordult,
hogy bizonyos filmekre nem lehetett jegyet kapni, vagy protekció-
val lehetett pótszékhez jutni – mondta Udvardy Éva. – A filmek rek-
lámozásában komoly szerepet játszott a filmplakát. A MOKÉP ál-
tal központilag készített és nyomtatott plakátokat osztották szét az
ország mozijai között. Ezekbõl láthatunk most egy gyûjteményt. A
plakátmûvészet nem másodlagos, vagy alárendelt mûvészeti ág,
hanem színvonalas, igényes mûfaj volt a 70-es, 80-as években.
(Szyksznyan Wanda, Árendás József, Kemény György, Balla Mar-
git stb.) Ezért is nagy dolog, hogy itt Kanizsán országos viszony-
latban is elismerten magas szintû mûvészi plakátkészítés folyt. Nem

véletlen, hogy 1988-ban Gábor Pál, a Menyasszony gyönyörû volt
címû olasz kooprudikcióban készült filmjének országosan terjesz-
tett plakátját Zoli tervezte. Ez alapján készült a mostani meghívó
is. Néhány évvel ezelõtt, amikor Ráday Mihály, ismert városvédõ
mûsorában a mozi épületével foglalkozott, külön kitért arra, hogy
itt készültek a legszínvonalasabb plakátok az országban.

Akiállításon 160 darab nyomtatott plakát mellett 30 látható a Ludvig
Zoltán által rajzolt, illetve különbözõ technikákkal készültek közül.
Ezek annak idején vitrinplakátok voltak a mozi elõterében, ennek kö-
szönhetõ, hogy még megvannak. Ahomlokzaton, illetve az utcán elhe-
lyezett gigantikus méretûek részben az idõjárás, részben a vandalizmus
áldozatai lettek, de nagyon sokat elvittek közülük a gyûjtõk. A mûvek,
azon túl, hogy kifejezik, összegzik egy-egy film tartalmát, mondaniva-
lóját, technikailag is bravúrosak. Ez az idõszak jó iskolát jelentett a
mûvész késõbbi képzõmûvészeti munkájához, különleges technikájá-
hoz. A „Dekor”, ahol a plakátok készültek, nem csak mûhely volt, ha-
nem egyfajta pezsgõ nyitott klub, ahol sokan megfordultak. - bakonyi-

PPllaakkááttookk rreettrróóbbaann

Új, a korábbiaktól merõben eltérõ kö-
tettel jelentkezett Riersch Zoltán. A költõt
eddig inkább versei révén ismerhettük, a
napokban azonban Petróleumlámpák ár-
nyékában – Fogadj vissza szülõfalum
címmel megjelent elsõ prózai gyûjtemé-
nye. A könyv elsõ nyilvános bemutatójára
január hetedikén került sor a „Napfény”
Rákbetegek és Hozzátartozóik Egyesülete
klubfoglalkozásán, ahol M. Kovács Ildikó
és Fa Ede méltatta Riersch Zoltán élet-
mûvének legújabb gyümölcsét.

– Ez a negyedik könyvem, s bár nagyon
sok prózát írtam, eddig még csak verses-
köteteim jelentek meg – mondta Riersch
Zoltán. – Ezért aztán nem csoda, ha a
közéletben inkább a verseim után ismer-
nek, a prózai írásaimmal eddig csak a ba-
rátaim találkozhattak. Érdekes, s a könyv
vezérfonalát alapvetõen ez határozza
meg: miután megszületünk, távolodunk a
bölcsõtõl, de egy bizonyos kor után a gon-
dolataink, az érzéseink újra visszafordul-

nak felé. Leltározunk, el kell döntenünk,
hogy mit csináltunk jól, mit rosszul, s
hogy mit hagyunk itt magunk után. Errõl
szól ez a könyv, s azokról a dolgokról,
amelyek a legfontosabbak számomra, a
családról, a hitrõl, identitásról, vagy ép-
pen a szülõföldhöz való ragaszkodásról.
Hogy miért éppen most jelentkeztem a kö-
tettel? Talán legjobban úgy lehetne ezt
megfogalmazni, hogy ha az ember megkí-
vánja az édességet, akkor a kívánásból
elõbb-utóbb tett lesz. A címrõl pedig csak
annyit: szimbolikus értelemmel bír,
ugyanis a petróleumlámpák fényénél is-
merkedtem meg a számomra legkedve-
sebb foglalatossággal, az olvasással.  

Riersch Zoltán kötete tehát egyfajta lel-
tár, amely a hitrõl, a szerzõ életérõl, múlt-
jának darabjairól szól, kiadásával egyfajta
restanciát teljesített. S habár a könyv még
nagyon friss, a szerzõ fejében máris továb-
bi ötletek kavarognak, amelynek várhatóan
újabb prózai kötet lesz a gyümölcse. Mint

mondja: az életében oly fontos versek a
következõ idõszakban inkább csak pihen-
tetõül szolgálnak majd. Horváth Attila        

AA ppeettrróólleeuummlláámmppáákk áárrnnyyéékkáábbaann

Riersch Zoltán ezúttal 
prózai kötettel jelentkezett

Udvardy Éva és Ludvig Zoltán

Kiss Ilona (balról a második) és újdonsült ismerõsei
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