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Áldott, bbékés KKarácsonyt,
és bboldog ÚÚj ÉÉvet kkívánunk!

Kanizsa DDél-ZZalai HHetilap

„Kívánd, hhogy mmindaz, aamit mma ééjjel ggondoltál
Ugyanúgy iigaz llegyen hholnap ss hholnapután,
Kívánj iigazi üünnepet, kkívánj iigazabb ééletet,
Békés kkarácsonyt mmindenkinek!”

Mint azt Bojtor Róbert plébá-
nostól megtudtuk, a templomot
még 1765-ben építtette Festetics
Kristóf gróf. Az elsõ írásos emlék

a tizenharmadik századból szár-
mazik, amely arról tanúskodik,
hogy ezen a helyen már a magyar
államiság korai idõszakában is
templom állt. Az a tizenötödik
században leégett, helyére újabbat
emeltek, s a jelenlegi a harmadik
a sorban. Utoljára 1994-ben került
sor a templom részleges felújítá-
sára, akkor a tetõt tették rendbe,
továbbá a külsõ és belsõ felületek
burkolását végezték el. 

Most az épület szigetelését,
vízelvezetését kellene megoldani,
amelynek érdekében a közelmúlt-
ban egy nagyon sikeres jótékony-
sági bálra került sor. 

– Dréncsöveket építünk be a
templom fundamentuma alá, s
remélem, hogy megfelelõ tech-
nológiával évekre, vagy évtize-
dekre megoldódik az épület vize-
sedésének problémája – mondta
Bojtor Róbert plébános. – Azon-
ban nem ez az egyetlen feladat,
amely elõttünk áll. Fel szeret-
nénk újítani a torony sisakjának
faszerkezetét, hogy ez teljes cse-
rét, vagy csak részleges felújí-
tást jelent-e, elválik. Felszedjük
a padlóburkolatot is, alászige-
teljük, s új lapokat rakunk le.
Pár évtizeddel ezelõtt valami-
lyen megfontolásból a kórust

megkisebbítették, a gyülekezet
azonban szerencsére oly mérték-
ben gyarapodik, hogy bõvíte-
nünk kell a templomot. Ezért a
kórus eredeti állapotát állítjuk
vissza, s két új, könnyûszerkeze-
tes kórust is építünk, ami továb-
bi hatvan ülõhelyet jelent majd.

Bojtor Róbert plébános jelezte, a
templomrekonstrukció elsõ fázisa
mintegy harmincmillió forintba ke-
rül, ám szerencsére jelentõs össze-
fogás bontakozott ki a városrész-
ben az Isten Háza felújítása érdeké-
ben. A munkálatokhoz a helyi vál-
lalkozók ajánlották fel anyagi és te-
võleges segítségüket, s a plébános
bírja az önkormányzat ígéretét is. 

Horváth Attila

Megszépülhet aa mmiklósfai ttemplom
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Széleskörû összefogás révén bõvülhet és újulhat meg a miklósfai
templom, amelyet mára kinõtt a gyülekezet. 

A közelmúltban négy orszá-
gos pályázat elnyerésérõl ka-
pott értesítést a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ. 

A Kanizsa Nemzetközi Jazz-
fesztivált egymillió forinttal támo-
gatta a NKA Zenei Kollégiuma, a
Kodály évforduló jegyében mûso-
rok tájolására százezer forintot
kaptak ugyanannak a szervezetnek
Közmûvelõdési Kollégiumától.
Az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium Pankkk programja kereté-
ben ötszázötvenezer forintot nyer-
tek könnyûzenei rendezvények tá-
mogatására, melybõl tizennégy
együttes kanizsai fellépését bizto-
sítják. A Nyugat-Dunántúli régió-
ban megvalósuló turisztikai vonz-
erõvel bíró regionális rendezvé-
nyek támogatására pedig két mil-
lió nyolcszáznyolcvanezer forintot
kaptak az Önkormányzati és Terü-
letfejlesztési Minisztériumtól.

Pénzesõ

Intézzen mindent egy helyen!
Mûszaki vizsgáztatás
Eredetiségvizsgálat
Zöldkártya
Kárfelvétel,
kárrendezés

Várkapu Autóház
Skoda Márkakereskedés Tel.: 06 (93) 536-550
v



Huszonhat új tûzoltó képzése
indul meg a Nagykanizsai
Tûzoltóparancsnokságon. Az
újabb létszámbõvítésre nyugdí-
jazás, illetve a parancsnokság
kategóriaemelése miatt van
szükség. Ez utóbbi egyfajta
ranglista is, amelyben elõkelõ
helyet foglal el a kanizsai tûzol-
tóság.

– Az önkormányzati és terület-
fejlesztési miniszter a minap ki-
adott rendeletében új szervezési
kategóriákat állított fel – mondta
lapunknak Egri Gyula alezredes,
nagykanizsai tûzoltóparancsnok.
– Most hét kategóriába sorolták
a parancsnokságokat, s ebben a
rendszerben a miénk a hatodik
helyet foglalja el. Nem sok hoz-
zánk hasonló parancsnokság
mûködik az országban, több me-
gyei jogú város tûzoltóságát uta-
sítottuk magunk mögé. A kategó-
riaemelés bizonyos szakmai,
technikai és létszámbeli szintet
feltételez, amelynek mi megfele-
lünk. A kategóriaemelés komoly
vizsgálatok alapján zajlott, meg-
vizsgálták az illetékességi terület
KSH-adatait, amelyekbõl meg-
határozták a tûzvédelmi veszé-
lyeztetettségét. A vizsgálat során
nyilván figyelembe vették a gyá-
rak, üzemek számát, tevékenysé-
gi körüket, a térség idegenfor-
galmát. Szerencsére, az elmúlt
évben ipari területre elenyészõ
számban kellett vonulnunk, az
idegenforgalom szempontjából
pedig a legjelentõsebb települé-
sünk Zalakaros, ahol – a turisták
révén – nyaranta huszonnyolc-
harmincezer fõ tartózkodik.
Nagykanizsa az értékelés során

kapott pontjai alapján a tizenne-
gyedik leginkább veszélyeztetett
település.

A kategóriaemelésnek kö-
szönhetõen tizenhat újabb tûz-
oltó kiképzésére nyílik lehetõ-
ség a parancsnokságon, további
tíz jelentkezõ felvételére pedig
a nyugdíjba vonulók miatt van
szükség. Az új jelentkezõk fizi-
kai szintfelmérése már megkez-
dõdött, ennek révén képesek
kiszûrni a fizikálisan alkalmat-
lanokat. Komoly erõnlétet kí-
ván ugyanis, ha például a nyári
kánikulában egy tízemeletes
épület hetedik szintjén kell tü-

zet oltani teljes, mintegy har-
mincöt kilogrammnyi védõfel-
szerelésben, s az áramtalanítás
miatt nem lehet a liftet használ-
ni. Tíz jelentkezõ közül egy, ha
fizikálisan és pszichésen egy-
aránt alkalmas, ezért legalább
kétszázötven-háromszáz fiatalt
kell az elkövetkezendõ hetek-
ben „megrostálniuk”. Egri
Gyula szerint megdöbbentõ,
hogy alig-alig találnak alkal-
mas jelentkezõket, ezért még
mindig várnak olyan fiatalokat,
akik szívesen dolgoznának a
lánglovagok közt. Ám többek
közt a szemüveg eleve kizáró

ok, s gyakran az iskolai vég-
zettség sem illeszkedik az e pá-
lyán leginkább szükséges mû-
szaki érzékhez. Példának oká-
ért, egy sima gimnáziumi érett-
ségivel kár is próbálkozni. An-
nál inkább esélye van egy gépi-
pari képzettséggel bíró jelent-
kezõnek. No meg, nem árt né-
mi elhivatottság sem…

A tûzoltók minõségi képzésé-
nek komoly anyagi feltételei is
vannak. A humán feltételek
adottak, hiszen Egri Gyula sze-
rint jó szürkeállománnyal ren-
delkeznek munkatársai, akik a
képzés oktatási feladatait ma-

gas színvonalon képesek ellát-
ni.

Ám a kibõvülõ létszámhoz új
fekvõhelyek, zuhanyzó, szekré-
nyek is szükségesek, aminek
szintén jelentõs anyagi vonzata
van, mintegy négy és fél-, öt-
millió forint kellene, ami szinte
elõteremthetetlennek tûnik, ha
figyelembe vesszük, hogy a pa-
rancsnokság éves mûködésre,
dologi kiadásokra fordítható
költségvetése huszonnyolcmil-
lió. Pedig sokat segít az önkor-
mányzat is, amely épp a minap
vállalta egy, a kategóriaemelés
miatt szükséges új, csaknem ki-

lencvenmillió forintos gépjár-
mûfecskendõ pályázatához kap-
csolódó önrész kifizetését.

De mivel ügyes emberek a
tûzoltók (hiszen a legkülönfé-
lébb mûszaki szakmákból ér-
keztek), valamennyi, az elõbb
említett humán fejlesztés kivi-
telezését elvégzik maguk, azaz
elkészítik a szekrényeket, ki-
csempézik a zuhanyzót. Csupán
az alapanyaghoz szükséges má-
sik "anyagot", annak is a rútabb
fajtáját, azaz a pénzt kell elõte-
remteniük.

Horváth Attila  
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Rózsa Óvoda
8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7. Tel.: (93) 317-448, fax: (93) 516-872

E-mail: rozsaovi5@freemail.hu

Pályázati felhívás
A Rózsa Óvoda megüresedett óvodapedagógusi álláshelyre pályázatot hirdet az alábbiak szerint:

Meghirdetett munkahely: Rózsa Óvoda, Nagykanizsa, Rózsa út 7. 
óvodapedagógus

Képesítési és egyéb feltételek: felsõfokú óvodapedagógusi végzettség, 
elõny: fejlesztõ pedagógusi végzettség

A pályázat benyújtási határideje: 2008. január 10.
Az állás határozott idõre szól: 2008. január 17 – 2008. július 31.
Pályázat címzése: Rózsa Óvoda, 8800 Nagykanizsa, Rózsa út 7.

Bogyai Lászlóné óvodavezetõ
A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajz, oklevél másolat, erkölcsi bizonyítvány
Illetmény: a KJT szerint

Az oország eegyik llegprofibb ttûzoltósága aa kkanizsai
Csak kiváló fizikummal és pszichével lehet bekerülni a hivatásosok közé
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A közelmúltban került sor a
december harmincegyedikével
megszûnõ Nagykanizsai Határ-
õr Igazgatóság utolsó állomány-
gyûlésére, ugyanis a kanizsai
határõrök az uniós tagságból,
illetve a schengeni övezethez
való csatlakozásból fakadó
szervezet-átalakítás következté-
ben a somogyi, illetve a zalai
rendõr-fõkapitányság állomá-
nyát erõsítik majd. Rendõrök
lesznek – határõr szívvel.   

Lukács Sándor, a Nagykanizsai
Határõr Igazgatóság igazgatója

beszédében kiemelte: a nagykani-
zsai határõrség ötvenöt évnyi
szolgálat és a reá szabott történel-
mi küldetés teljesítése után beta-
gozódik a Zala Megyei Rendõr-
fõkapitányság állományába. Mint
rámutatott, ez akár egyfajta újjá-
születésként is értelmezhetõ, hi-
szen a rendõrség berkeiben szüle-
tik újjá a határõrség. Az elmúlt
évek az integrációra és hazánk
schengeni övezethez történõ csat-
lakozására való felkészülés jegyé-
ben teltek, feladataikat csökkenõ
létszámmal ugyan, de a követel-
ményeknek megfelelõen ellátták. 

– A romló humán feltételek
okozta nehézségeken sikerült fe-
lülkerekedni a megmaradó állo-
mány tenni akarása, a szervezettel
szembeni elkötelezettsége révén –
mondta a jövõ nyáron nyugállo-
mányba vonuló határõr igazgató.
– Mindezt egy bizonytalansággal
teli közegben kellett megvalósíta-
ni, s az állomány a rengeteg két-
ség, s a kérdésekre általam egyre
többször adott „nem tudom”-
válasz ellenére minden szinten fe-
gyelmezetten végezte a munkáját,
amit az is bizonyít, hogy a jogsér-
tések száma csökkent. 

Lukács Sándor kijelentette, a
köznyelv tévesen fogalmaz, ami-
kor azt állítja, hogy a schengeni
övezetbe tartozó országok között
megszûnnek a határok. Ez ugyan-
is nem igaz, a határok természe-
tesen a helyükön maradnak, vi-
szont a határátkelõkön megszo-
kott hagyományos ellenõrzések
december huszonegyedikétõl a
szlovén, az osztrák és a szlovák
határszakaszon megszûnnek. El-
lenben szaporodnak az úgyneve-
zett mélységi ellenõrzések, ami
azt jelenti, hogy a határõrök a jö-

võben az ország belsõ területein
végeznek a korábbinál sokkal na-
gyobb számú ellenõrzést. Hozzá-
tette, a schengeni csatlakozásra
való felkészülés már évekkel ko-
rábban megkezdõdött az állo-
mány felkészítésével, a szükséges
technikai fejlesztések végrehajtá-
sával.

Lukács Sándor elmondta azt
is, a szlovéniai Dolga Vas határ-
átkelõn közös, szlovén, magyar
és osztrák rendészeti központot
hoznak létre. A kanizsai határ-
õrök kisebb hányada itt teljesít
majd szolgálatot, nagyobb részük

pedig a Zala Megyei és a So-
mogy Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság állományában dolgozik
tovább.

– Sikerült érvényesítenünk azt
az alapelvet, miszerint valameny-
nyi munkatársnak beosztást aján-
lunk – hangsúlyozta Lukács Sán-
dor. – Összesen 756 fõvel beszél-
gettek el a bizottságok, s a tár-
gyalások eredményeként a Zala
Megyei Rendõr-fõkapitányság ál-
lományába kerül 343 fõ, a So-
mogy megyeibe 324 fõ, a Köz-
ponti Gazdasági Ellátó Igazgató-
ság állományába tizenkilenc fõ, a
Nyugat-dunántúli Gazdasági El-
látó Igazgatósághoz huszonnyol-
can kerülnek, s tizenkilencen dön-
töttek a nyugdíjazás mellett.
Ugyanennyien távoznak felmen-
téssel és végkielégítéssel a határ-
õrségtõl, a Prémium Évek Prog-
ramban pedig négyen vesznek
részt. Úgy vélem, hogy az állo-
mány nagyobb hányadának meg-
elégedésére szolgál új munkakö-
re. Ez azonban sok-sok egyeztetés
és kompromisszum eredménye,
melyben elévülhetetlen érdemei
vannak a zalai és somogyi rend-
õri vezetõknek. 

Ezt követõen Béndek József
dandártábornok köszönt el az ál-
lománytól, aki hangsúlyozta, a
határõrök mindig is büszkék vol-
tak hivatásukra, szakmai öntuda-
tuk és humánus gondolkodásuk
minden bizonnyal értéket jelent a
rendõrség számára is. 

– Nagykanizsán nagyon felké-
szült állomány dolgozott, amely
gyorsan tudott reagálni a változá-
sokra – mondta. – Az elmúlt évek
azonban nem voltak könnyûek az
itt dolgozók számára, a létbizony-
talanság rányomta bélyegét a ha-

tárõrök hangulatára. A politika
kétszer is nekifutott az igazgató-
ság felszámolásának, ami harma-
dikra sikerült, nem tudtuk tovább
megvédeni a nagykanizsai igaz-
gatóságot. Az elmúlt két év bi-
zonytalanságban telt a kanizsai
határõrök számára, ilyen körül-
mények közt bizony, igazán nehéz
volt dolgozni. Mégis sikerült. Ez
talán annak tudható be, hogy a
határõrök mindig büszkék voltak
a munkájukra, büszkék voltunk
zöld vállapunkra, sapkánkra, ha-
tárõr mivoltunkra, s amíg élünk,
azok is maradunk. Határõrnek
lenni életforma volt, egyfajta gon-
dolkodásmódot, életstílust is je-
lentett. A határõrségre mindig le-
hetett számítani, ott voltunk a gá-
takon, a hóviharban, a horvát
konfliktus idején is õriztük a ha-
tárt, amikor kellett, vért adtunk.
Ezek azok a cselekedetek, melyek-
kel kivívtuk a lakosság elismeré-
sét – mondta Béndek József. 

S hogy hogyan tovább? Mint
arra a félreállított, rendelkezési
állományba helyezett dandártá-
bornok rámutatott, a határõrök-
nek még egy ideig tanulni kell a
rendészeti tevékenységet. Nincs
ez másként a rendõrök esetében
sem, nekik a határrendészet elsa-
játítása ad évekre szóló házi fel-
adatot.

– Több évnek kell eltelnie ah-
hoz, hogy egységes szervezetté
váljunk – mondta Béndek József.
– Nem könnyû ugyanis megélni,
hogy határõrnek jöttünk és rend-
õrök leszünk. Tudom, mert ezt a
szituációt én is így élem meg. Aki
szívébõl volt határõr, az örökké
az is marad. Azt kérem tõletek,
hogy a határõrség értékeit vigyé-
tek át a rendõrséghez is – zárta

búcsúbeszédét a dandártábornok,
aki az állománygyûlést követõen
keserûen mondta: furcsa mód ne-
hezen tudta kiharcolni azt is,
hogy egyáltalán rendelkezési ál-
lományba kerülhessen, ugyanis a
továbbiakban nem számoltak a
munkájával. Mint mondta, most
egy évig lesz ideje angol nyelvtu-
dását tökéletesíteni, aztán majd
meglátja, hogyan tovább. 

Ezt követõen Dr. Kondorosi
Ferenc megyei fõügyész köszön-
te meg a közös munkát, s ugyan-
csak azt kérte a rendõrré avanzsá-
ló határõröktõl, hogy értékeikkel
erõsítsék a rendõri állományt,
ami – mint fogalmazott – elnézve
annak jelenlegi állapotát, rá is fér.

Dr. Dégi Endre, Somogy me-
gyei rendõrfõkapitány arról szá-
molt be, hogy már folyamatban
van a körletek kialakítása, s kije-
lölték a vezetésre legalkalmasabb
személyeket is. Hangsúlyozta,
meggyõzõdése, hogy a határõrök
munkája révén egész Somogy
megye, de különösen a határ
menti települések közbiztonsága
javul.

Béndek József az állománygyû-
lést követõ sajtótájékoztatón el-
mondta, a jövõben elkezdõdik a
megüresedõ határõr ingatlanok
felmérése, s terv készül a haszno-
sításukra. Jelezte, ha egy városban
rendõrkapitányság és határõr-lak-
tanya is van, az ésszerûsítés jegyé-
ben elképzelhetõ, hogy a határõr-
ségi ingatlanban helyezik el az im-
már egységes fegyveres testület
tagjait. Ezt az is indokolja, hogy
az esetek többségében a határõr
laktanyák jobb állapotban vannak,
mint a rendõrkapitányságok.

Horváth Attila  

A hhatárõrszív aa rrendõrségnél ddobog ttovább
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Nagy érdeklõdésrõl kísérve
került sor december tizenötödi-
kén a Halis István Városi
Könyvtárban a Nagycsaládosok
Nagykanizsai Egyesülete évi
rendes közgyûlésére és a hagyo-
mányos karácsonyváró ünnep-
ségre. A sok szülõ és apróság, a
szeretetteljes, családias hangu-
lat a kanizsai csoport fénykorát
idézte. A korábbi évek csekély
érdeklõdése úgy tûnik, a múlté,
az elszenvedett kudarcok elle-
nére végzett kitartó munka
meghozta a gyümölcsét.

A közgyûlés kezdetén Magyar
József, a Nagycsaládosok Nagy-
kanizsai Egyesülete elnöke beje-
lentette, hogy a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete Magyar
Örökség Díjat kapott, amit szak-
mai berkekben az egyik legérté-
kesebb elismerésként, egyfajta
„Magyar Szellemi Becsületrend-
ként” tartanak számon. Az elis-
merést eddig a 100 tagú Cigány-
zenekar, az 1956-os bajnok vízi-
labdázók csapata, az Aranycsa-
pat, a Kormorán Együttes, vala-
mint a Muzsikás Együttes és Se-
bestyén Márta érdemelte ki.

A bejelentés után a közgyûlé-

sen szép számban megjelent szü-
lõk rátértek a legfontosabb napi-
rendi pontra, amely az alapsza-
bály módosításáról szólt. Magyar
József tájékoztatást adott az év
fontosabb történéseirõl, s jelezte:
2007. a szûkülõ források éve volt.
Elestek ugyanis az egyik jelentõs
forrástól, a Nemzeti Civil Alap ki-
zárta az egyesületet a pályázati le-
hetõségbõl arra hivatkozva, hogy
csak olyan szervezetek pályázhat-
nak és vehetnek igénybe támoga-
tást, amelyek mûködési költség-
gel el tudnak számolni. Azonban
nem estek egyforma elbírálás alá
az egyes szervezetek, mert míg a
gyõri és a soproni nagycsaládosok
kaptak támogatást, addig a nagy-
kanizsaiak, a keszthelyiek és a za-
laegerszegiek nem. 

Mint azt Magyar József el-
mondta, a hasonló helyzetek
megelõzése érdekében már ko-
rábban is javasolta a város veze-
tõinek, hogy szakítsanak a régi
rendszerrel, miszerint a város
négy-öt civil szervezetének pá-
lyáznia kell ilyen-olyan, az ön-
kormányzat által létrehozott
pénzügyi alapokhoz, míg negy-
ven körüli szervezet automatiku-
san jut mûködési támogatáshoz.

A nagycsaládosok kanizsai elnö-
ke szerint igazságosabb lenne, ha
az így kiosztott pénz egy nagy
közös kalapba kerülne, s abból
kivétel nélkül mindenki pályázat
útján részesülne.

Az elnök tájékoztatójából kide-
rült, idén harminchét családot
számlált az egyesület, ami száz-
harminc-száznegyven fõt jelent.
A szervezet ekkora tagsággal a
középmezõnyben helyezkedik el
a nagycsaládosok között. Idén há-
rom nagyobb pályázatot nyújtot-
tak be, valamennyi sikeres volt.

Elhangzott, a város vállalkozásai
is támogatják a munkájukat. 

Magyar József azt is közölte,
hogy a minél több pályázati for-
rás megszerzése érdekében köz-
hasznúvá alakul az egyesület,
amely az alapszabály módosítása
után – ez a közgyûlésen megtör-
tént – a Nagycsaládosok Nagyka-
nizsai Közhasznú Egyesülete ne-
vet viseli.

A célok közt elmondta, már
felvetette a Zala Volán képviselõ-
inek, hogy a nagycsaládosok más
városokhoz hasonlóan Nagykani-
zsán is kaphatnának utazási ked-
vezményt a járatokon. A cég kép-
viselõitõl azonban azt a választ
kapta, hogy ez csak akkor lehet-
séges, ha az így kiesõ bevételt az
önkormányzat visszapótolja. Ma-
gyar József jelezte, nem adja fel,
más területeken is megpróbál va-
lamiféle kedvezményt kiharcolni
a nagycsaládosok számára. 

A közgyûlést követõen került
sor a hagyományos karácsonyvá-
róra, amelyen kicsi és nagy, gyer-
mek és szülõ közösen énekelt és
zenélt – a többiek legnagyobb
örömére.

Horváth Attila
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Nagycsaládosok, rrégi ffényben

Az Idõsügyi Tanács decemberi
ülésén a tagok többek között meg-
hallgatták a Szociális Bizottság be-
számolóját. Boa Sándor titkár ki-
emelte, Európa – s benne Magyar-
ország, és ebbõl Nagykanizsa sem
húzhatja ki magát –, öregszik. Kö-
zel tizenkétezer idõs ember él váro-
sunkban. Egyik csoportjuk család-
ban él, megfelelõ feladattal. Õve-
lük van a legkevesebb teendõ an-

nak ellenére, hogy különbözõ
anyagi helyzetûek. A másik nagy
csoport klubok, civil szervezetek
közösségében vesz részt, és a klu-
bokon keresztül próbálják eljuttatni
az illetékesekhez a problémáikat. A
harmadik nagy csoportot azok az
emberek alkotják, akik nem tartoz-
nak az elõbb említettek egyikéhez
sem. Itt a legnagyobb a tennivaló-
juk, a Szociális Bizottság ezeknek

az embereknek a felkutatásához
nagy intenzitással látott hozzá. 

Boa Sándor 159 idõs embert szó-
lított meg közterületeken, buszmeg-
állóban, utcán, piacon. Négy kivé-
telével szóba álltak vele. Közülük
64 embernek negyven ezer forint
körül volt a nyugdíja. A feladatukat
kellõ alázattal, megfelelõ empátiá-
val és szeretettel kell végezni. Azt is
tudják, tevékenységük csak egy
csepp a tengerben. Hivatali ügyek
elintézésében is kellett segíteni. Az
idõsek anyagi, jogi, rendezetlen

nyugdíj ügy, szociális otthoni elhe-
lyezés, egészségügyi ellátás és ma-
gányossági problémával fordulnak
elsõsorban a bizottsághoz.

Marton István polgármester, az
Idõsügyi Tanács elnöke a beszá-
molót követõen megerõsítette,
nagy szükség van a szervezetre.
Büki Pálné társelnök beszámolt
az Idõsügyi Tanács 2007. évi te-
vékenységérõl, melyek között ta-
lán a legfontosabb feladat az ön-
kormányzat Idõsügyi Koncepció-
jának elkészítése volt. 

Mérleg: IIdõsügyi TTanács

December tizenhatodikán,
vasárnap délután rendezte meg
a Kiskanizsai Polgári Olvasó-
kör Egészségügyi és Szociális
Klubja a hagyományosnak
számító jótékonysági teadél-
utánját a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési  Házban. 

A meghívottak nagycsaládos-
ok, egyedülálló, nehéz anyagi
helyzetben lévõk és a klubtagok
voltak. A köszöntõ beszéd után a
szereplõk kedves mûsorral tették
még ünnepélyesebbé a rendez-
vényt. A Jézus szíve bízom ben-
ned címû dalt Németh Mária
negyedik osztályos tanuló éne-
kelte. Jeszenõi Emese Handel F-
dúr szonátájának II. tételét adta
elõ hegedûn. Juhász Gyula Betle-
hem címû versét Tulman Géza
tolmácsolásában hallhatták az
jelenlévõk. Zárásként az Árvács-
ka dalkör mûsora hangzott el,
amelyben zalai dalcsokrot adtak
elõ. Citerán kísért Hajgató Rita,
Dolmányos Erzsébet karvezetõ,
pedig hegedült. Ezután dr. Joós
Lászlóné klubvezetõ szólt a meg-
hívottakhoz és ajándékcsomagot
nyújtott át nekik. A rendezvény
és az ajándékcsomagok anyagi
fedezetét pályázati forrásokból és
a jótékonysági vásárok bevéte-
leibõl biztosították. 

Jó érzés volt a gyerekek vi-
dámságát, a felnõttek beszélgeté-
sét hallgatni. Úgy érzem, sok em-
bernek szereztek örömet ezzel a
rendezvénnyel.

Horváthné Polai Mária

Jótékony
teadélután
Kiskanizsán



Az iskolánként hét, összesen
száz kiválasztott gyermeket dr. Ka-
szás Gizella igazgató, Dr. Dömötör
László, a polgármesteri hivatal szo-
ciális osztály vezetõ-helyettese, va-
lamint Dr. Csákai Iván, a „Segíts,
hogy segíthessünk” Alapítvány ku-
ratóriumának elnöke köszöntötte. 

A Zrínyi Miklós Általános Isko-
la tanulói és Farkas Tibor ének-
kel, verssel és zenével, a Családok
Átmeneti Otthonának kis lakói pe-
dig maguk készítette ajándékkal
kedveskedtek a gyerekeknek. 

A bensõséges hangulatú ünnep-
ségen idén elõször süteménnyel
és forró teával látták vendégül a
Családok Átmeneti Otthonának
néhány kis lakóját, valamint a
Csellengõk Háza gyermekeit is. 

H.A.

– Január 1-jén tizenhét órára
immár hatodik alkalommal hív Pe-
tõfi Sándor születésnapját ünnepel-
ni a Nagykanizsai Polgári Egyesü-
let – tudtuk meg Kóré Péter elnök-
tõl. – Alapító elõdöm, Dezsõ Fe-
renc elnöksége idején kezdõdött ez
a szép hagyomány, melyre évrõl év-
re sor kerül a Deák téren. Miért
érezzük ilyen fontosnak ennyien?
Reményik Sándor soraival válaszo-
lok: „Ha õseink csak földet hagy-
tak ránk:/Te reánk hagytál egy da-
rab eget/Egy örökrészt a porló rög
felett./Kisajátíthatatlan birtokot./Az
álmaiddal benépesítettél/Egy új ha-
zát,/Szabadság és szerelem gyar-
matát:/Egy magyar csillagot.”

Ünnepi beszédet Muzslai István,
gazdálkodó, agrármérnök mond
annál a szobornál, melynek restau-
ráltatására a Polgári Kanizsáért Ala-
pítvány gyûjtést hirdetett.

– Egyesületünk csatlakozott a
kezdeményezéshez, és mindenkit
erre bíztat. Itt köszönöm meg a
felkért köztiszteletben álló szóno-
koknak, a hagyományõrzõ huszá-
roknak, a mûsorokat adó lelkes
fiataloknak és nem utolsó sorban
a hûséges ünneplõknek a Petõfi-
hez méltó részvételüket – zárta
gondolatait Kóré Péter.

P.J.
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Petõfire
emlékezünk

Szeretetet sszeretettel

A HSMK-ban a Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ hagyomá-
nyos karácsonyi ünnepségén csaknem száz, a város iskoláiban tanuló
rászorult gyermek kapott csomagot. 

Novemberben alakult meg
százezer forintos alaptõkével a
Miénk Fogyatékkal Élõk Köz-
hasznú Alapítvány. 

Az alapítvány céljáról dr. Kár-
olyi Attila ügyvéd, önkormányzati
képviselõ, az alapítvány elnöke, és
Ignáczné Király Rózsa, a Fogya-
tékkal Élõk Integrált Intézményé-
nek igazgatója, az alapítvány titká-
ra tartott sajtótájékoztatót. A sajtó
munkatársain kívül meghívták az
érdekvédelmi szervezetek képvise-
lõit, hiszen õk is folyamodhatnak
segítségért az alapítványhoz.

Az alapítvány – melyet egy ka-
nizsai vállalkozó alapított –, a fo-

gyatékkal élõ emberek életminõ-
ségének javítását tûzte ki célul.
Nemcsak az intézményben élõ
embereket szolgálja, hanem a vá-
ros fogyatékkal élõ összes lako-
sát. Többek között különösen az
értelmi és halmozottan fogyaté-
kos gyermekek és felnõttek élet-
körülményeinek javítását, a fej-
lesztésük elõsegítését, a velük
foglalkozó szakemberek képzési
lehetõségeinek szervezését és tá-
mogatását. E célok eléréséhez
nyújt anyagi és egyéb támogatást
az alapítvány. 

A fogyatékkal élõ emberek
életminõségének javítása, élet-
módjának, szokásrendszerének

fejlesztése érdekében rekreációs
programok, sport- kulturális ve-
télkedõk, kirándulások, egyéb kö-
zösségi rendezvények szervezésé-
hez, azokon való részvételhez kí-
vánnak segítséget nyújtani esz-
közbeszerzéssel, segédeszköz köl-
csönadással és utaztatással. A for-
rásokat pályázati úton és adomá-
nyokból szeretnék megszerezni. 

Kérik, aki teheti, segítse az ala-
pítványt, támogassa az önhibáju-
kon kívül hátrányos helyzetûeket,
hogy nekik is jusson az élet szép-
ségeibõl egy kis szelet. 

Az alapítvány számlaszáma:
120088007-00156633-

00100001.

Miénk FFogyatékkal ÉÉlõk AAlapítvány

Ünnepélyesen átadták a Kani-
zsai Dorottya Kórház gyermek-
osztályán azt a csaknem hétmillió
forint értékû lélegeztetõ gépet és
betegfigyelõ berendezést, melyeket
a város önkormányzata, a kórház,
a Kanizsa Rádió jótékonysági mû-
sora és számos magánszemély tá-
mogatásából vásárolt a Nagykani-
zsa és Vonzáskörzete Sérült Gyer-
mekeiért Alapítvány. 

– Két évvel ezelõtt kezdtük meg
a gyûjtést a lélegeztetõ gépre, amit
a húsz kilogrammnál kisebb súlyú
gyermekek, újszülöttek esetében is
lehet használni, ugyanis korábban
nem rendelkezett ilyen berendezés-
sel a nagykanizsai kórház gyer-

mekosztálya – mondta el lapunk-
nak Peti József, a Nagykanizsa és
Vonzáskörzete Sérült Gyermekei-
ért Alapítvány elnöke. – Szeren-
csére sokan mellénk álltak, így a
város önkormányzata, a Kanizsa
Képújság, a Honeywell, az Elekt-
ro-M 96 Kft., a Ford-Autó Kani-
zsa, a Kovács és Tsa Bt. és a Kani-
zsa Rádió is, s az összefogás ered-
ményeként végre átadhattuk a mû-
szereket a gyermekosztálynak. 

Dr. Baranyi Enikõ, tüdõ- és gyer-
mekgyógyász szakorvos, a gyer-
mekgyógyászati osztály fõorvosa
mindehhez hozzátette: az osztályon
rendszerbe állított lélegeztetõ gép a
legelterjedtebb a gyermekgyógy-
ászatban, mert kora- és újszülött

korban, illetve húsz kilogrammos
súlyig, azaz optimális esetben isko-
láskorig is használható. Megtudtuk:
a kanizsai kórház gyermekosztálya
vonatkozásában évente mintegy ti-
zenöt-húsz alkalommal van szük-
ség lélegeztetésre, amit eddig ma-
nuálisan, kézzel oldottak meg.

Az átadás elõtt egyébként a kór-
ház kápolnájában sor került a hagyo-
mányos karácsonyi ajándékosztásra
is, amely során az alapítvány jóté-
konysági bálokból származó bevéte-
leibõl ajándékcsomagokkal lepték
meg a kórház kis betegeit. Dr.
Baranyi Enikõ rámutatott, olyan rá-
szorult gyerekekrõl van szó, akiknek
nagy valószínûséggel ez az egyetlen
alkalom jelenti a karácsonyt.

Lélegeztetõ ggép, öösszefogással

Idõsek karácsonyi ünnepsé-
ge. A Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsai Városi Szervezete
és a Családsegítõ és Gyermek-
jóléti Központ kedden délután a
HSMK kamaratermébe várta az
idõseket karácsonyi ünnepségre.
Ünnepi mûsort a Batthyány
Gimnázium és Egészségügyi
Szakképzõ Iskola tanulói adtak.
Köszöntõt Marton István pol-
gármester és Fliszár Károly es-
peres mondott.

Bolyaisok karácsonyi mûso-
ra. A Bolyai János Általános Is-
kola szerdán és csütörtökön tar-
totta hagyományos karácsonyi
mûsorát az Alsótemplomban. Kü-
lön ünnepeltek az alsó és a felsõ
tagozatosok, valamint a felnõttek.

A Kõrösi Csoma Sándor Álta-
lános Iskola szerda délután adott
verses-zenés karácsonyi mûsort a
Felsõvárosi templomban.
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Ezúttal sem a szeretet jegyé-

ben zajlott a képviselő-testület

ez évi utolsó ülése csütörtökön. 

A karácsonyt közvetlenül meg-
előző közgyűlés első momentu-
maként a város január elsejétől
hivatalba lépő új jegyzője, dr.
Tuboly Marianna letette az esküt.

Az első napirendi pontok közt
tárgyalta a testület a helyi adókról
szóló rendelet módosításával kap-
csolatos előterjesztést, amely új
adónemként az idegenforgalmi adó
bevezetéséről és a belterületi épít-
mények adójának kétszáz forintos
megemeléséről rendelkezik. Bizzer
András (Fidesz-KDNP), a Pénz-
ügyi Bizottság tagja korábban a bi-
zottsági ülésen azt mondta: habár
az elmúlt évek kormányzati gazda-
ságpolitikája következtében jelen-
tősen inflálódott az építményadó
mértéke, ami indokolná az emelést,
mégsem támogatják azt, mivel úgy
vélik, az építményadó szinten tartá-
sával kedveznek a vállalkozások-
nak. A közgyűlésen hozzátette, ha a
szívére hallgat, valóban így tenne.
De mivel az eszére kell hallgatnia,
ő is kénytelen az adóemelés mellett
letenni a voksát. Emlékeztetett arra
is, a bizottság többi fideszes tagjá-
val együtt a grémium ülésén nem
támogatta az adóemelést, míg a
szocialisták igen. 

Halász Gyula (SZDSZ) java-
solta, hogy az építményadó bizo-
nyos hányadát forgassák vissza
utak, járdák felújítására. 

Dr. Fodor Csaba (MSZP) nem
támogatta sem az építményadó
emelését, sem az idegenforgalmi
adó bevezetését, ugyanis vélemé-
nye szerint a városban nem any-
nyira jelentős az idegenforgalom,
hogy az új adófajta jelentős bevé-

telt jelentene. Egyúttal azt is je-
lezte, úgy véli, egy év eltelt a vá-
lasztások óta, ezért most már nem
visszafelé kell mutogatni, hanem
gazdálkodni kellene.

Marton István polgármester rea-
gált Fodor szavaira, s kijelentette:
annak minden mondata populáris
volt. Mint mondta, ez az önkor-
mányzat csak azt teszi, amit meg-
tehet, mert az előző – melynek
gazdálkodása szerinte inkább ga-
rázdálkodás – meglehetősen szűk
mozgásteret hagyott a számukra.

Végül jóváhagyta a testület az épít-
ményadó négyzetméterenkénti há-
romszáz forintról ötszázra emelését.

Döntött a testület a polgármes-
teri hivatal egyes egységeinek
ügyfélfogadási idejének módosí-
tásáról is. Egyhangú döntése
alapján január elsejétől a szerdai
napon a tizennyolc óráig tartó
nyitva tartás megszűnik, helyette
tizenhét óráig lesz ügyfélfogadás. 

A képviselők meghallgatták az
idősügyi tanács munkájáról szóló
beszámolót is, amelynek társelnö-
ke, Büki Pálné azt kérte a testület-
től, hogy minél hamarabb, lehető-
leg a januári közgyűlésen tárgyalja
és fogadja el az általuk elkészített
idősügyi koncepciót, amely nélkü-
lözhetetlen ahhoz, hogy pályázati
forrásokat vehessenek igénybe.
Horváthné Polai Mária, a tanács
másik tisztségviselője arra mutatott
rá, hogy a támogatási rendszer nem
megfelelő, kevés jut a civil szerve-
zeteknek. 

A képviselő-testület határozott
arról is, hogy pályázatot nyújt be
a város a Nyugat-dunántúli Ope-
ratív Programhoz az ipari park
infrastruktúrájának fejlesztéséhez,
s arról is döntöttek, hogy ugyan-
ezen programhoz pályáznak a

Bólyai Általános Iskola felújításá-
hoz szükséges finanszírozási hát-
terének megteremtése érdekében. 

E napirendi pontnál kisebb vita
alakult ki az iskola jövőbeni funk-
ciójával kapcsolatosan, dr. Fodor
Csaba ugyanis arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a gyerekeknek nem
annyira a felújítás lenne hasznos,
hanem az, ha olyan iskolába járhat-
nának, ahol tiszta a levegő és sok a
zöldfelület. Utalt rá, nem biztos,
hogy az épületben a távoli jövőben
iskolának kellene működnie. 

Marton István polgármester re-
agálásában jelezte, januárban be-
hatóbban tárgyalják a város okta-
tási struktúráját. 

Szmodics Józsefné, a polgár-
mesteri hivatal szakosztályának
vezetője megjegyezte, hogy az el-
múlt tíz évben folyamatosan a
szükségletekhez igazították az
oktatási rendszert. Mint mondta,
azzal egyetért, hogy az iskola
környezete nem feltétlenül a leg-
optimálisabb az oktatás számára,
ám a megoldást nem a bezárás je-
lentheti, hiszen az elmúlt évtized-
ben öt általános iskolát és két tag-
intézményt zártak már be.

Balogh László (Fidesz-KDNP) az
OKISB elnöke azt mondta, vélemé-
nye szerint a téren nem csak az is-
kola, hanem – képletesen szólva – a
templom is elfér, jelezve, az iskolára
szükség van a városközpontban. 

Bene Csaba frakcióvezető (Fi-
desz-KDNP) azt mondta, ha az
iskolák beállnak a kétsoros okta-
tási rendre, akkor végre normális
létszámviszonyok között lehet ta-
nulni és tanítani, s a bölcsőde
iránti igény növekedése kapcsán
azt reméli: ismét növekedni fog
majd az iskoláskorú gyermekek
száma, és akkor még nagyobb ka-
pacitásra lesz szükség. 

Végül a testület úgy döntött,
hogy a város benyújtja a felújítást
célzó pályázatot. 

A képviselők jóváhagyták azt a
szomorú tényt is, miszerint a
Csengery út-Miklósfa közti ke-
rékpárút építéséhez igénybe vett
pályázati forrás egy részét, több
mint másfélmillió forintot vissza
kell fizetni a támogatást nyújtó-
nak, ugyanis az előírt határidőre
nem sikerült befejezni a beruhá-
zást az előző ciklusban indult
munkálatok előkészítetlensége, a
szükséges földterületek kisajátítá-
sa körüli hiányosságok miatt. 

Marton István megjegyezte,
gyalázatos, hogy elődeik mit hagy-
tak rájuk a beruházás kapcsán,

ugyanis most az adófizetők pénzé-
ből kell visszafizetni a pénzt. 

A képviselők többségének dön-
tése értelmében költözik az Ingat-
lankezelési Intézmény is, még-
hozzá az ipari parkba, igaz egy
ügyfélszolgálati iroda marad a
városközpontban, pontosabban a
vásárcsarnokban. Az ellenzéki
képviselők több okból is ellenez-
ték az IKI költöztetését.

Folytatódik a nyitott tornate-
rem-akció, amely kapcsán Ba-
logh László jelezte, az akció foly-
tatása pozitív üzenet lehet a spor-
tolást szeretők számára. 

A közgyűlés napirendi pontjai
közé felvettek újabbakat is a kép-
viselők: Tóth László frakcióvezető
(MSZP) hét ellenzéki képviselő-
társával ugyanis rendkívüli köz-
gyűlés összehívását kezdeményez-
te a vízdíj drasztikus megemelése
és a Magyar Gárdával szembeni
testületi elhatárolódás ügyében.

A vízdíjemelés kapcsán Bizzer
András reagált az ellenzéki képvi-
selők felvetéseire. Elmondta, a
szennyvízhálózat korszerűsítéséhez
uniós forrásokat vesznek igénybe,
amihez szükség van mintegy más-
félmilliárd forintnyi önrészre, ami
jelenleg még nem biztosított. Az
emelés ezt fedezné, amit elkülöní-
tett számlán halmoznak fel. Cseres-
nyés Péter alpolgármester jelezte, a
további fejlesztésekhez – mivel
azok is uniós forrásokból valósul-
hatnak csak meg – újabb díjemelé-
sekre lehet szükség a következő
években. 

Bogár Ferenc (MSZDP) java-
solta, hogy a magasabb díjakhoz
nem ártana valamilyen kompen-
zációs rendszert kidolgozni,
amellyel a kisfogyasztók költsé-
geit csökkentenék. 

A polgármester üdvözölte a
kezdeményezést, s jelezte: a
kompenzációs rendszer kidolgo-
zása már zajlik. 

A nyolc ellenzéki képviselő azt
is kérte, hogy a testület nyilvánít-
sa persona non grata-nak, azaz
nemkívánatosnak a Magyar Gár-
da városi rendezvényeit. 

A többség azonban elfogadta dr.
Kolonics Bálint (Fidesz-KDNP)
javaslatát, miszerint a Magyar
Gárda ügye nem önkormányzati
hatáskör – azaz végül a testület
nem határolódott el a Gárdától. 

Az ellenzéki képviselők ekkor
tiltakozásként kivonultak az ülés-
teremből, csak Bicsák Miklós ma-
radt, így határozatképes maradt a
közgyűlés. 

Ezévben utoljára

Az országgyűlés a kormányoldal igen szavazataival elfogadta az
egészségbiztosítási törvény módosítását, amit a Fidesz-KDNP nem tá-
mogatott, mert a legnagyobb ellenzéki párt politikusai úgy vélik, hogy a
törvénymódosítással a rendszerbe lépő egészségpénztárak profitérdekelt-
sége miatt csorbul a betegellátás minősége, az egyenlő ellátáshoz való
jog. A történtekkel, illetve helyi aktualitásokkal kapcsolatban szerettük
volna megkérdezni Cseresnyés Pétert, a Fidesz-KDNP országgyűlési
képviselőjét, aki az ünnepekre való tekintettel azt kérte: e beszélgetést
halasszuk jövőre. „Éppen elég az emberek baja, a kormány „szép” aján-
dékot tett a családok fája alá azzal, hogy rájuk szabadította a profitérde-
kelt egészségpénztárakat. Ennek ellenére mindenkinek azt kívánom, hogy
az ünnepet szeretetben és békességben töltse családja körében.”

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

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

Képviselõi ffogadóóra

Értesítjük Nagykanizsa város lakosságát, hogy a Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje decemberben az ünnepek miatt az alábbiak szerint alakul:

December 21. (péntek) hétfõi munkarend 8.00-16.30 óráig
December 22. (szombat) pénteki munkarend 8.00-12.00 óráig
December 24. (hétfõ) pihenõnap
December 28. (péntek) hétfõi munkarend 8.00-16.30 óráig
December 29. (szombat) pénteki munkarend 8.00-12.00 óráig
December 31. (hétfõ) pihenõnap

Megértésüket köszönjük!

Ünnepi üügyfélfogadási rrend

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytár-
gyaláson együttesen értékesíti a Nagykanizsa Erzsébet tér északi tömbben
lévõ alábbi ingatlanait:

984. Magyar u. 7. – utcafronti épület, 986/1. Erzsébet tér 12., 987. Erzsé-
bet tér 13. Kikiáltási ár: 144.000.000 Ft. Versenytárgyalás ideje: 2007.12.19,
2008. 01.02., 2008.01.09. 10 óra.

Az értékesítendõ ingatlanok: mûemléki környezetben találhatók, a vevõ
köteles az érvényes rendezési terv szerint a területet 3 éven belül beépíteni, a
vevõ köteles az adásvételi szerzõdés megkötésétõl számított 60 napon belül a
versenytárgyaláson elnyert vételárat kiegyenlíteni, a vevõ köteles a 984.
hrsz-ú ingatlan telekmegosztását elvégeztetni.

A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet
6. ajtó). Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet:
93/500-724.

Versenytárgyalás

MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI OSZTÁLY
8800 NAGYKANIZSA, Eötvös tér 16., tel.: 93/500-800, fax: 500-871
Ügyintézõ: Junger M., szám:6/792-19/2007., tárgy: Értesítés döntéshozatal-
ról a Nagykanizsa, Platán sor 1. sz. alatti építéshatósági ügyben

Hirdetmény

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján
értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a
6/792/2007. számú tárgybani építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet el-
bírálta és döntését meghozta. 
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett valamint az érintett ingatlannal
közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelen-
tõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájé-
koztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2007. december 11-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. 
Az eljáró hatóság megnevezése:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16. ügyszáma:  6/792/2007., tárgya:  használatba-
vételi engedély iránti kérelem. A kérelmezõ ügyfél neve: VECTIGALIS ZRt.
Zalaegerszegi Iroda Zalaegerszeg, Rákóczi u. 13., ügyvezetõ: Péter Márta.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvo-
nalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 2968/8. hrsz-ú ingat-
lan valamint a 2968/5. hrsz-ú társasházi ingatlan, és a 2968/2. hrsz-ú ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügy-
ben meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építés-
hatósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagyka-
nizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-
18, péntek: 8-12.
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat ellen fel-
lebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni
bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osz-
tályhoz két példányban benyújtandó és 30.000,- Ft értékû illetékbélyeggel el-
látott fellebbezéssel lehet élni.
Nagykanizsa, 2007. december 10.

A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

Hirdetmény - PPlatán ssor 11. üügyben

MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI OSZTÁLY
8800 NAGYKANIZSA, Eötvös tér 16. tel.: 93/500-800, fax: 500-871

Ügyintézõ: Junger M., szám: 6/63-32/2007., tárgy: Értesítés döntéshoza-
talról a Nagykanizsa, Vásár u. 23. sz. alatti építéshatósági ügyben

Hirdetmény

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szó-
ló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján
értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a
6/63/2007. számú tárgybani építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet el-
bírálta és döntését meghozta. 

Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett valamint az érintett ingat-
lannal közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma
jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton
tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint.

A hirdetmény 2007. december 7-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegy-
zõje 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma:  6/63/2007., tárgya:  hasz-
nálatbavételi engedély iránti kérelem. A kérelmezõ ügyfél neve: FIRT Kft.,
Nagykanizsa, Tárház u. 10/B., ügyvezetõ: Kóbor Tamás.

A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös ha-
tárvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 48/3. hrsz-ú
ingatlan valamint az 54. hrsz-ú társasházi ingatlan, 51/2., 51/1., 50., 49., 46.
és 47/1. hrsz-ú ingatlanok.

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-18, péntek: 8-12 

A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat ellen fel-
lebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni
bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."

Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli

Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osz-
tályhoz két példányban benyújtandó és 30.000,- Ft értékû illetékbélyeggel el-
látott fellebbezéssel lehet élni.

Nagykanizsa, 2007. december 7.
A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

Hirdetmény - VVásár úút 223. üügyben

Mindaz aami aaz úújságban vvan,
és mmég TTÖBB!



A múlt hét végén nyolcvan
nyugdíjast látott vendégül a
nagykanizsai Cigány Kisebbsé-
gi Önkormányzat, s e napon
került sor a CKÖ, a Roma Nõk
Országos Szervezete és az Eu-
rópai Unió Roma Ifjúságáért
Egyesület által tizenharmadik
alkalommal megszervezett
Nemzetiségi Napra is. Az ünne-
pi szónoklatok fõszereplõje ez-
úttal a Magyar Gárda volt.   

Csaknem nyolcvan nyugdíjast
láttak vendégül a Bogdán János
Cigány Közösségi Házban, ahol a
Csapi Körzeti Általános Iskola,
Szakiskola és Kollégium tanárai-
ból verbuválódott énekkar és a di-
ákok ünnepi mûsorral kedvesked-
tek az idõseknek. Itt Teleki László,
a CKÖ elnöke, dr. Csákai Iván, a
Szociális és Egészségügyi Bizott-
ság elnöke és Lendvai Ildikó, a
Magyar Szocialista Párt frakcióve-
zetõje köszöntötte az egybegyûlte-
ket. Dr. Csákai Iván a kanizsai ci-
gány kisebbségi önkormányzat in-
dulásának körülményeit idézte fel,
s emlékeztetett arra, rendkívüli
pozitívumként értékeli, hogy a ha-
gyományoknak megfelelõen az el-
múlt évek jelentõs fejlõdését ered-
ményezõ munkába is bevonták az
idõseket, akiknek minden évben
vacsoraesttel köszönik meg egy
élet munkáját. 

Bíró László, a TESZ – Generá-
ciók, Nyugdíjasok Zala Megyei
Képviselete elnöke (aki nem mel-
lesleg az elsõk között karolta fel
a romák ügyét Nagykanizsán)
ugyancsak köszöntötte az idõse-
ket, s rámutatott, a mai és korábbi
nemzedékeknek össze kell ka-
paszkodni, mert ez lehet a fejlõ-
dés kulcsa.

Teleki László elnök ugyancsak
szólt az idõsekhez, s kijelentette,
örül, hogy városunkban jobb- és
baloldal együtt tud mûködni a ro-
mák ügyében, ami véleménye sze-
rint nem lehet politikai kérdés. „Ha
felnõttek vagyunk és gondolkodó
emberek, akkor az ügyet nézzük, s
nem azt, hogy melyik politikai
párthoz tartozunk” – mondta. Hoz-
zátette: úgy hiszi, hogy a közel-
múltban indított fõiskolai képzés-
sel ismét beírta magát a nemzetkö-
zi színtérre a kanizsai CKÖ. Teleki
László azt is kiemelte, az, hogy
ideáig eljutottak, köszönhetõ a
mindenkori települési önkormány-
zat támogatásának is. A politikus a
sikerek mellett szólt a roma társa-
dalom félelmérõl is, amelynek
okozója a Magyar Gárda. Jelentõs
elõrelépésként értékelte, hogy va-
lamennyi parlamenti párt és közjo-
gi méltóság elítélte a szervezetet.

Lendvai Ildikó, az MSZP frak-
cióvezetõje szintén a Magyar
Gárdával kapcsolatban szólalt
meg, s kijelentette: úgy véli, a
gárda tagjainak nem is lenne sza-
bad magukkal kapcsolatban a
magyar kifejezést használni, mert
véleménye szerint õk csak rész-
magyarok, hiszen a nemzet egy
részét akarják kirekeszteni. 

E napon került sor a Honvéd
Kaszinóban a tizenharmadik
Nemzetiségi Napra, melynek
díszvendége ezúttal dr. Szili Kata-
lin, az Országgyûlés elnöke volt. 

Itt is Teleki László köszöntötte
a vendégeket, majd Lendvai Ildi-
kó frakcióvezetõ lépett a mikro-
fonhoz. A frakcióvezetõ itt is a
Magyar Gárdáról beszélt, a rend,
a nyugalom, a béke fontosságá-
ról, s arról, nem szabad hagyni,
hogy bakancsos, egyenruhás em-

berek a saját szájuk íze szerint fo-
galmazzák meg a rendet ebben az
országban. Rámutatott, ehhez
kellenek nagy, drámai lépések is.
A Magyar Gárda kísérte ellen
szülessenek olyan jogszabályok,
amelyek megakadályozzák ilyen
szervezetek létrehozását, de a
jogszabály betûje sosem elég -
mondta. Egyúttal követendõ pél-
daként mutatta fel a városi és a
kisebbségi önkormányzat, vala-
mint a helyi oktatási, rendvédel-
mi szakemberek, továbbá civil
szervezetek együttmûködését.

Göndör István frakcióvezetõ-

helyettes beszédében rámutatott:
egy közösségben élünk, egy nem-
zet tagjai vagyunk, ezért együtt
kell mûködnünk. Mint mondta,
így, együtt, összekapaszkodva
célba érhetünk.

Dr. Szili Katalin házelnök szin-
tén leszögezte, a parlamenti pár-
toknak közösen kell elítélniük az
elmúlt napokban történteket, a
bakancsban, zászlók alatt felvo-
nulók ellen együtt kell felemelnie
hangját a magyar politikának.

– Közösen kell megvédenünk
azt a nemzeti kisebbséget, amel-
lyel szemben bármilyen rasszista
eszmék zászlaja alatt masíroznak
bárkik – mondta. – Ezt nem
hagyhatja szó nélkül a többségi
társadalom. Ebben a kérdésben
mindannyiunknak egyet kell ér-
tenünk, tudnunk kell együtt gon-
dolkodni, s ha kell, tudnunk kell
ezt közösen deklarálni is. Mert
mindannyiunk számára fontos a
sokszínûség, fontosak azok az
országszerte zajló programok,
amelyek a lemaradt közösségek
térségek, társadalmi rétegek fel-
zárkóztatása érdekében készül-
nek.

A Nemzetiségi Napon a CKÖ-
nek nyújtott segítsége okán elis-
merést vehetett át mások mellett
dr. Nemes Zoltán, távozó megyei
rendõrfõkapitány, dr. Molnár Jó-
zsef, városi rendõrkapitány, Luk-
ács Sándor, a Nagykanizsai Ha-
tárõr Igazgatóság parancsnoka és
Bajzáth László, a megyei kataszt-
rófavédelmi parancsnokság veze-
tõje.

Végül köszöntötte a megjelen-
teket az idõközben megérkezõ
Marton István polgármester is.

Horváth Attila
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Kitüntetések éés MMagyar GGárda

December tizenötödikén ün-
nepelte megalakulásának tizen-
nyolcadik évfordulóját a Sza-
bad Demokraták Szövetsége
helyi szervezete. Halász Gyula
ügyvivõ az ez alkalomból össze-
hívott sajtótájékoztatón el-
mondta, 1989-ben a Fortuna
Étteremben alakult meg a párt
helyi csoportja, amelynek eddig
szerencsét hozott a szerencse is-
tennõjérõl elnevezett hely.

– Akkoriban még csak az MDF
létezett új pártként a városban, s
egyetlen mûvelõdési ház, intéz-
mény sem merte bevállalni, hogy
náluk tartsuk az alakuló ülésün-
ket – mondta Röst János, városi
alelnök. – Ezért vacsorát rendez-
tünk az akkori Fortuna Étterem-
ben, ahol száz vendég jelenlét-
ében megszületetett a helyi
SZDSZ. Igaz, a tulajdonosnak
utólag mondtam meg, hogy a ren-
dezvény igazából nem is vacsora,
hanem egy új párt alakuló ülése. 

Röst János elmondta, az elmúlt
tizennyolc évben egy polgármes-
tert, két alpolgármestert adtak a
helyi közéletnek, húsz képviselõ-
jük dolgozott a közgyûlésben, és
Kovács Kálmán immár tíz éve
képviseli az SZDSZ színeiben a
kanizsaiakat az Országgyûlésben.
Ennek alkalmából a sajtótájékoz-
tatón szintén jelen lévõ Kovács
Kálmán, a helyi szervezet elnöke
egy óriási, a megalakulás helyszí-
nérõl származó képviselõfánkot
kapott Röst Jánostól és Halász
Gyulától.

Röst azt is kijelentette, hogy az
elmúlt tizennyolc év munkájának
köszönhetõen Nagykanizsa ma a
hazai liberalizmus egyik bástyája. 

Kovács Kálmán a sajtótájé-
koztatón jelentette be, arra kérik
a városvezetést, hogy más tele-
pülésekhez hasonlóan határo-
zatban fejezzék ki tiltakozásu-
kat a Magyar Gárdával és annak
rendezvényeivel szemben, s
nyilvánítsák ki, ezek a progra-
mok nemkívánatosak városunk-
ban.

H.A.

Nagykorú
lett aaz
SZDSZ
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Szombaton délelõtt metszõ
decemberi szélben, az Aradi
Udvarban keresztállítással egy-
bekötve jelentette be Dr. Heim
Tamás a Jobbik Magyarország-
ért Mozgalom helyi szervezeté-
nek megalakulását. 

Ünnepi beszédében kifejtette,
hogy a szervezet megalakulása
nem véletlenszerû az adventi ün-
nep egybeesésével, hiszen mint
tudjuk az advent a csendes vára-
kozásról szól. Egyben a remény,
a születés, a megtestesülés, a
csendes készülõdés idõszaka. Vá-
rakozásunk jelen esetben össze-
tett, hiszen nem csak Krisztus

megszületésére, megtestesülésére
várakozunk, hanem egyben vá-
gyakozunk egy szebb, boldogabb,
élhetõbb, jobb Magyarország
után. Dr. Heim Tamás a további-
akban ismertette a mozgalom
fõbb célkitûzéseit, mely szerint:
igent mondanak a magyar nem-
zetre, Magyarországra, az értékek
tiszteletére, benne a magyar érté-
kek fokozott tiszteletére. Az igaz-
ságra, az igazság szolgálta- tásra,
a nemzeti nevelésre, az esély-
egyenlõségre és az alkotó, értel-
mes munkára. Nemet mondanak
mindezek ellenkezõjére. Valamint
a megélhetési politizálásra, a
megélhetési bûnözésre. A mozga-

lom minden szervezetet, személyt
támogat, ami és aki jobb Magyar-
országot akar, de szemben áll
azokkal, kik ellentétes érdekeket
szolgálnak. Dr. Heim Tamás be-
széde után átadta a felállított ke-
resztet Nagykanizsa polgárainak,
mely vízkeresztig fog állni. A ter-
veik szerint a kereszt minden év-
ben felállításra kerül, hogy min-
denkit emlékez- tessen arra, mi-
szerint a karácsony elsõsorban
nem a vásárlás, az ajándékozás,
hanem a születés, a megtestesülés
ünnepe. A kereszt felállításának
ünnepe koszorúzással ért véget.

Czene Csaba
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Adókedvezményre is jogosító
támogatói jegyeket bocsát ki az
NTE 1866 MÁV elnöksége a
labdarúgó szakosztály mûködõ-
képességének megtartása és az
utánpótlás-nevelés biztosítása
érdekében.

Errõl Tóth László, az egyesület
elnöke és dr. Kolonics Bálint el-
nökségi tag sajtótájékoztatón szá-
molt be. 

Tóth László egyúttal ismertette
az elnökség december negyediki
ülésén meghozott határozatokat
is. E szerint a sportegyesület el-
nöksége visszautasítja Marton
István polgármester ultimátumát
és nem mond le. Nem adja át sem
felnõtt csapatát, sem labdarúgó
szakosztályát egy késõbb megala-
kítandó önkormányzati klubnak,
sem más sportegyesületnek. Azt
is kijelentette: nem léptetik vissza
felnõtt csapatukat sem a bajnok-
ságból. Az elnökség arról is hatá-
rozott, hogy a kialakult válságos

idõszak átvészelése érdekében
különbözõ címletû, adókedvez-
ményre is jogosító támogatói je-
gyeket bocsátanak ki, melyek ré-
vén a korábbinál szélesebb körû
összefogás alakulhat ki az NTE
1866 MÁV labdarúgó szakosztá-
lya megmentése érdekében. 

A részleteket dr. Kolonics Bá-
lint, az elnökség tagja ismertette,
aki elmondta, a kék, zöld és piros
színû támogató jegyeket tíz-, öt-
ven-, és százezer forintos címle-
tekben lehet majd megvásárolni.
Mint mondta, ezek kibocsátására
azért van szükség, mert a felnõtt
csapat NB-s szereplése jelentõs
anyagi terheket ró az egyesületre,
ami miatt veszélybe kerülhet az
utánpótlás-nevelés is. Dr. Kolonics
Bálint jelezte, a jegyek szigorú
számozásúak, s a támogató vállal-
kozók, magánszemélyek, baráti
társaságok negyedévenként meg-
tartandó támogatói üléseken kap-
nak tájékoztatást arról, hogy támo-
gatásaik mire fordítódtak. Ameny-

nyiben igényt tartanak rá, nevük
megjelenik reklámfelületeken is, s
természetesen díjmentesen látogat-
hatják az egyesület valamennyi
sportrendezvényét. A jegyek az el-
nökség tagjainál, az egyesület kép-
viselõinél, illetve a különbözõ
internetes felületeken – így lapunk
13. oldalán, valamint honlapun-
kon, a www.kanizsaujsag.hu-n is –
fellelhetõ listán szereplõ szemé-
lyeknél vásárolhatók meg.

Végül Tóth László megjegyezte:
az egyesület U 17-es, NB II-t meg-
nyert labdarúgó csapatában játszó
fiatalokat minden bizonnyal fájdal-
masan érintette, hogy az önkor-
mányzat ilyentájt szokásos, a város
sikeres sportolóit köszöntõ rendez-
vényére nem kaptak meghívást.
Mint azt az NTE elnöke jelezte, fe-
lettébb furcsa ez annak fényében,
hogy az egyesület a minap a me-
gyei önkormányzattól Zala Megye
Labdarúgásáért Díjat kapott.

H.A.

Támogatói jjegyek aaz uutánpótlásért

Keresztállítás aaz AAradi UUdvarban

Csaknem ötmilliárd forintot
oszt vissza a kormány az ország
kórházainak az egészségügyi
reform kapcsán – mondta múlt
heti sajtótájékoztatóján Röst
János, az SZDSZ helyi szerve-
zetének alelnöke. 

Az ország és a megye kórházai
újabb pénzügyi forrást kaptak a
karácsonyfa alá – mondta Röst

János, aki hozzátette azt is, az is-
mételt támogatásra az egészség-
ügyi reform nyújt lehetõséget. 

Halász Gyula ügyvivõ a részle-
tekrõl elmondta, a közös kalapból
immár harmadik alkalommal jut-
nak többletforráshoz a kórházak. 

Zala megyébe száznegyven mil-
lió forint érkezik, ebbõl a keszthelyi
kórház 10,4 millió, a zalaegerszegi
75,7 millió, a nagykanizsai kórház

40,6 millió, a hévízi kórház pedig
közel nyolcmillió forintot kap.

– Úgy vélem, hogy ez az intéz-
kedés is hozzájárul az ellátás mi-
nõségének javításához, s azt hi-
szem, azt bizonyítja, hogy a kor-
mány nem csak elvenni akar az
egészségügytõl, hanem vissza is
pótol – mondta Halász Gyula. 

H.A.

Negyvenmillió aa vvárosi kkórháznak

A Magyarországi Szociálde-
mokrata Párt nagykanizsai
szervezete is keresi az együtt-
mûködés lehetõségeit a szocia-
listákkal, miután a kér pártel-
nök, Gyurcsány Ferenc és
Kapolyi László errõl szóló meg-
állapodást írt alá december ne-
gyedikén országos szinten is.

Ez ügyben tartott sajtótájékoz-
tatót Bogár Ferenc, a pártszerve-
zet megyei, és Móritz István he-
lyi elnök. Móritz István Kapolyi
László nyilatkozatára hivatkozva
leszögezte, nem beolvadásról van
szó, hanem valódi együttmûkö-
désrõl, hisz a szociáldemokrata
párt megõrzi önállóságát. 

Bogár Ferenc hozzátette, az
együttmûködés valamennyi, így
országos és helyi szinten is ki-
épül, ennek jegyében Nagykani-
zsán õk maguk is tárgyalásokat
kezdeményeznek a Magyar Szo-
cialista Párt helyi vezetésével,
amelyet az MSZDP elsõ számú
stratégiai partnerének nevezett. 

Kérdésünkre elmondta, úgy vé-
li, mivel létezik pártfegyelem, a
két pártelnök által aláírt együtt-
mûködési megállapodás helyi
szinten is kötelezõ érvényû. 

Szerettük volna megtudni
Böröcz Zoltán, az MSZP nagyka-
nizsai szervezete elnökének véle-
ményét is, ám õ azzal hárította el
érdeklõdésünket, hogy amint
konkrétum lesz az ügyben, tudat-
ni fogják a közvéleménnyel. 

H.A.

Édes
kibékülés?

A Honvéd Kaszinó Swans
Balett csoportja december
huszadikán tartotta karácsonyi
gálamûsorát a Cserháti Sport-
csarnokban. A rendezvényt Ba-
logh László OKISB elnök nyi-
totta meg. A, mûsorban közre-
mûködnek a Honvéd Kaszinó
Swans Balett óvodás, iskolás és
felnõtt növendékei, az Arany-
metszés Alapfokú Mûvészeti
Iskola balettos tanulói és a Dr.
Mezõ Ferenc Gimnázium vég-
zõs osztálya. 

Swans BBalett
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Szabó Lilla, a Magyar Nem-
zeti Galéria mûvészettörténésze
monográfiát írt a „két Böské-
rõl”, Sass Brunner Erzsébetrõl
és leányáról, Brunner Erzsébet-
rõl. Feltárta és ismeri a két fes-
tõ teljes életmûvét, s már dolgo-
zik a levelezésüket egybe gyûjtõ
köteten, amelyet a jövõ évi
könyvhétre tervez megjelentet-
ni a város önkormányzata.   

– 1995 év elején a Kulturális
Minisztérium Külföldi Magyar In-
tézetek Osztályán Lázár Imrével
történt beszélgetés során dõlt el,
hogy Indiába utazok a két festõnõ
életmûvérõl szakleltárt készíteni –
idézte fel a két Brunner életmûvé-
vel kapcsolatos kutatómunkája
kezdeteit a szakember. – Meg kell,
hogy mondjam, a feladat nagyon
érdekelt. A Tisztelet a Szülõföldnek
címû, a Mûcsarnokban 1983-ban
rendezett kiállításon láttam elõ-
ször egy-két munkájukat. Nyilván
akkor csak az ragadt meg, hogy
milyen messzire mentek, s elkez-
dett érdekelni a kérdés, vajon mi-
ért és hogyan éltek ott? A leltárra
(s arra, hogy ezt egy magyar mû-
vészettörténész végezze el), egyér-
telmûen szükség volt, hiszen ahogy
az Indira Gandhi National Center
for the Arts (IGNCA) részérõl, úgy
magyar részrõl is addig még csak
részleteiben mérték fel a két élet-
mûvet. Az indiai szakemberek, az
IGNCA, valamint a Nemzeti Mú-
zeum Modern Galériájának mun-
katársai azonban nagyon jól lát-
ták, hogy a két festõnõ képzõmû-
vészeti stílusa, felfogása megõrizte
az európai, a magyar képzõmûvé-
szet fõ vonásait. Sõt, a festmények
és a vázlatok hátoldalára, gyakran
magára a festményre magyarul ír-
ták rá a képek címét. Azon kívül
fél éves olaszországi tartózkodá-
suk, majd santiniketáni korszakuk
alatt Sass Brunner Erzsébet szá-
mos festménye kipostázását kérte
nõvérétõl, vagy barátaitól. Tehát,
ezek a Magyarországon készült
mûvek (a nyilvántartás szerint fél
száz alkotásról van szó, ám nem
tudjuk, hogy adott esetben mennyit
adhattak el a belõlük) ugyanúgy a
gyûjteményben voltak, az Indiá-
ban, vagy Japánban készült képe-
ket õrzõ speciális fém ládákban. 

– Mikor vette kezdetét az Ön
munkája, amelyrõl utóbb bebizo-
nyosodott: nélkülözhetetlen a

Brunnerek munkásságának méltó
megõrzése szempontjából.

– 1995. szeptemberében érkez-
tem meg Új-Delhibe. A mûvek
Brunner Erzsébet lakásán voltak.
Ott végzetem nap, mint nap a lel-
tározást is, közben pedig feljegy-
zéseket készítettem a fontosabb
festményekrõl, hiszen tudtam,
hogy monográfiát írok majd ró-
luk. Erzsébet ekkor 85 éves volt,

tökéletesen beszélt magyarul,
rengeteg barát járt hozzá, szelle-
mileg teljesen friss volt. Érdekes,
de mûvészettörténészként utólag
már úgy értékelem, hogy ha az
egész anyag Magyarországra ér-
kezett volna, s itthon végezhetem
el ugyanezt a munkát, valószínû-
leg másként értékelném kettejük
életmûvét. Mások a fények, má-
sok a színek, az atmoszférikus ha-
tások, nem szólva a mindennapi
keleti életrõl, amit mi itthon nem
ismerünk, s emiatt esetleg nem
érthetünk dolgokat. Az 1995-ben
elkészített mûtárgylistát egy-két
hónapja elküldtem Nagykanizsá-
ra is, a Thúry György Múzeumba.
Épp a múzeummal és az önkor-
mányzat kulturális szakemberei-
vel történt személyes tárgyalás
alkalmával értesültem arról,
hogy Új-Delhibõl Nagykanizsára
érkezik a hagyaték egy jelentõs
hányada, körülbelül 650 mû. Ek-
kor ajánlottam fel, hogy elküldöm
a listát, hiszen így nem kell újabb
leltárt készíteni.  Ugyanis vala-
mennyi festmény és vázlat hátol-
dalán jól felismerhetõk az álta-
lam felvezetett leltári számok. 

– Mi az, ami megragadta Önt
az életmûben?

– A képekbõl sugárzó szabad-
ságvágy, a bátorság, India és a
világ szeretete. A mûvészetért, a
festészetért való élés. Az a termé-
szetes vágy, ami az alkotókban él:
látni és megmutatni. Fantasztiku-
sak voltak. Nagyon erõsek, bátrak
és nagyon esendõk is. De mindent
legyõztek. Megmaradtak, ami
gondoljunk bele, nagyon nagy do-
log. El sem tudjuk képzelni, mi-
lyen sokan próbálták meg ugyan-
azt az utat járni, mint õk, még ma-
gyar mûvészek közül is. Nem vé-
letlen, hogy a rengeteg Santi-
niketánba írt levélben jelentkezõ
képzõmûvész, író, tanár, stb. közül
éppen õket hívta meg
Rabindranáth Tagore az egyete-

mére, telepére. Mint ahogy az
sem, hogy valóban közeli barát-
ságban álltak Gandhival. De éle-
tük során számos neves emberrel
és tudóssal találkoztak. Ezekrõl
pontosan a levelekbõl értesülünk.
Késõbb, amikor már a monográfi-
át írtam róluk, az volt a tervem,
hogy mindazt, ami engem velük
kapcsolatban megragadott, visz-
szaadjam. Azaz megvalósítsam
azt, ami az õ álmuk is volt, hogy
egyfajta naplóbejegyzésként is fel-
fogható képeiken, keresztül megis-
mertessék a világgal, Magyaror-
szággal Indiát, mindazt, amit lát-
tak és tapasztaltak. Azaz: írjak
úgy a festményeiken és az életút-
jukon keresztül, hogy mi is köze-
lebb kerüljünk Indiához. Hiszen
az õ életük és életmûvük nagy le-
hetõség arra, hogy bepillantást
nyerjünk egy teljesen más világ-
ba, egy óriási kultúrájú és múltú
ország, India két világháború kö-
zötti és utáni történetébe és életé-
be. Hajnóczy Rózsa Bengáli tûz
címû regényének a megírásával
megajándékozott bennünket, hogy
mi magyarok generációról gene-
rációra ismerjük Santiniketant és
Tagoret. Sehol a világon nincs
még egy ilyen népszerû és nagy-
szerû mû errõl. Hát ilyenek õk is,
a Brunnerek santiniketani kismé-
retû képei, és a többi korszaké:
Bangalore, Madrasz, Japán, Ame-
rika, Baroda, Delhi, Naini Tal, de
még sorolhatnám.

– Mintha mégsem fordítanánk
rájuk kellõ figyelmet itthon, saj-
nos, még szûkebb pátriájukban
sem – bár biztató jelek már lát-
szanak.

– A magyar mûvészettörténet-
ben valóban nem szerepelnek.
Csak néhányan tudunk róluk.
Többségében csak a kalandos
életpálya, mint legenda ismert ró-
luk. A hazaérkezett mûvek közül
Nagykanizsán is elõfordulnak sa-
ját kezû replikáik, azaz másolata-
ik. Nincs ebben semmi különös,
több mûvész is készít ilyesmit,
esetleg a közönség kevésbé tudja.
Viszont minden egyben maradt, a
hatalmas életmû – és itt kettõrõl
is szó van- természetesen együtt
tartalmazza a kiváló és a kevésbé
jelentõs mûveket, esetleg vázlato-
kat, saját részre készült „feljegy-
zéseket”. Remélem, Nagykanizsa
egy jó válogatással – amiben szí-
vesen a  segítségükre leszek min-
denkor-, egy nagyszerû kiállításon
keresztül mutatja majd be õket.
Így mód lesz arra, hogy a mûvé-

szettörténetünkben is ismertté vál-
janak. Ez ugyanígy biztosan meg
fog történni Indiában is. Ott nagy
becsben tartják mûveiket és na-
gyon pontosan tudják, hogy nagy
korszakuk szempontjából is fontos
történelmi értéket képviselnek.
Ugyanakkor az indiai 20. századi
mûvészettörténeti szakirodalmat
ismerve, látom, hogy ott sem je-
lölték még ki pontosan a helyüket.
Remélem, hogy az a monográfia,
amit a mûvészetükrõl írtam, és
amelyben külön fejezet szól a ben-
gáli és általában az indiai modern
mûvészettel való kapcsolatukról,
segíti a tisztánlátást. 

– Nagykanizsa a jövõ évi
könyvhétre tervezi a mûvészpá-
ros, anya és lánya levelezésének
megjelentetését, a kötetnek Ön a
szerkesztõje. Mit is kell tudni er-
rõl a jelentõs anyagról?

– Hetente írtak haza, azaz
Nagykanizsára Farkas Jolánnak,
Sass Brunner Erzsébet nõvéré-
nek, ezenkívül Sass Brunner Fe-
renc festõnek, a férjnek, és az õ
öccsének, Mihálynak. Továbbá
gyakori levelezésben álltak
Sebesta Ottónéval, akinek a férje
és nyilván õ maga is a teozófu-
sokhoz és a mazdaznan tagokhoz
tartoztak. Ezen kívül Santinike-
tanba írt leveleik, nemcsak az is-
mert, híres levél, amelyben foga-
dásukat kérték Tagoretól, de más,
a költõhöz írt leveleiket is isme-
rem és természetesen azok is hoz-
zátartoznának a leveleket megje-
lentetõ dokumentumkötethez.
Egyébként privát levelek, ame-
lyek a mindennapokról számol-
nak be. De ezek, mint naplóbe-
jegyzések tartalmazzák az összes
fontos találkozást, ünnepet, stb.
Kordokumentumok. Akárcsak
azok, amiket a világháború alatt
haza írtak. A levelek a Brunnerek
leveleit jelenti, több száz darab,
gépelt oldalon csaknem félezer
oldalnyi. Készítettem azonban
egy Brunner-monográfiát is,
amely életpályájukat és a mûvé-
szetüket mutatja be, külön vá-
lasztva életútjuk hazai és indiai
periódusát. Részletes elemzést
nyújtok a magyarországi és az in-
diai, valamint a többi, a japán és
az amerikai korszakukról. A kötet
megjelenése reményeim szerint
jövõ tavaszra, nyár elejére várha-
tó. A címe: Álom és valóság -
Sass Brunner Erzsébet és Brun-
ner Erzsébet élete és mûvészete.

Horváth Attila

Látni éés mmegmutatni



Az ÁNTSZ Nagykanizsai,
Letenyei Kistérségi Intézete és
a Nagykanizsai Városvédõ
Egyesület emléktáblát állított a
volt Zöldkeresztes Ház helyén,
az Erzsébet tér 4. szám alatti
társasház Aradi udvar felöli be-
járatánál.

A város legöregebb lakóházá-
ban mûködött 1920-1972. között
az Országos Stefánia Szövetség
fiókintézménye, majd késõbb
Zöldkeresztes Ház néven állt az
anya és csecsemõvédelem szol-
gálatában.  A névtelen védõnõk
áldozatos munkájukkal hozzájá-
rultak az anyai halálozás folya-
matos csökkenéséhez, a csecse-
mõhalandósági mutatók javulá-
sához és a védõoltások szerzésé-
vel a járványügyi biztonság
megteremtéséhez. Az emléktábla
felállításával a több mint kilenc-
ven éve mûködõ védõnõi szolgá-
lat áldozatos munkát vállaló
névtelen védõnõinek kívántak
emléket állítani. 

A Vasemberház Dísztermé-
ben tartott ünnepségen a védõ-
nõi munkáról az Országos Tisz-
tiorvosi Hivatal képviseletében
Ódor Andrea országos vezetõ
védõnõ tartott ünnepi megemlé-
kezést. Marton István polgár-
mester köszöntõ szavai után a
Zalakomári Férfi Hagyomány-
ápoló Kör zenés, karácsonyi
hangulatú mûsorral a köszön-
tötte a résztvevõket, majd
Sztancsik Lajosné nyugdíjas vé-
dõnõ Csak a szépre emlékezem
címmel mondta el gondolatait.
Az ünnepség ideje alatt korabe-
li tárgyakból, újságokból és
plakátokból nyílt kiállítás a
Thúry György Múzeum jóvol-
tából.

Az emléktáblát Marton István
polgármester és a Városvédõ
Egyesület képviseletében Dr.
Varga Endre leplezte le, majd
Ódor Andrea országos vezetõ vé-
dõnõvel és dr. Buzás Judit kistér-
ségi tisztifõorvossal közösen
megkoszorúzták.

B.E.

A Radioktív együttes akusztikus
koncertjén minden együtt volt ahhoz,
hogy érezzük egy professzionális
koncert légkörét. A több, mint két-
száz nézõ, szûnni nem akaró tapsvi-
harából következtetve, remekül szó-
rakozott. Igaz, a vetített háttér, mely
kiválóan illeszkedett a dalok hangu-
latvilágába, a fénytechnika és a han-
gosítás mind a profizmust sugározta.
Az egyébként kemény rockzenét ját-
szó zenekar több, mint egy órás pro-
dukcióján nélkülözte az elektromos
hangszereket és effektusokat, saját
magukat adva a koncert éltetõinek, a
közönségüknek.

Cz.Cs.

A 2006-2007-es tanévben ki-
emelkedõ sportsikereket elért
utánpótlás korú sportolókat és
felkészítõiket jutalmazták a
Medgyaszay Házban.

Marton István polgármester kö-
szöntõjében kiemelte, az ifjú spor-
tolók nemcsak a hazai bajnoki do-

bogó valamelyik fokára léphettek,
hanem esetenként nemzetközi
megmérettetésben is helyt álltak.
Széles a városi sportpaletta az
egyéni és csapatsportokban, a
sakktól a táncon át a birkózásig. A
kiugró teljesítmények elismerésé-
vel további kitartó munkára biztat-
ják és bátorítják õket, akár azért,

hogy 2012-ben Londonban szur-
kolhassunk valamelyiküknek, vagy
akár azért, hogy személyes példá-
jukkal is segítsék a nemzet testileg-
lelkileg egészségesebbé válását.
Az elismerés az edzõkre és a test-
nevelõ tanárokra is vonatkozott.

A tizenkilenc sportág legjobbjai-
nak – 110 diáknak és 40 testneve-
lõnek, edzõnek – Marton István
polgármester, Balogh László, az
OKISB elnöke és Szmodics
Józsefné, a Mûvelõdési és Sport-
osztály osztályvezetõje adta át a ju-
talmat. Balogh László, az OKISB

elnöke zárszóként kiemelte, a sport
elsõsorban játék, és nem annyira a
távolság, az ellenfél legyõzése, ha-
nem sokkal inkább önmagatok le-
gyõzése. A sport a boldogság forrá-
sa, és a jelenlévõk már nem lesz-
nek boldogtalan emberek. 

B.E.
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Emléktábla
a nnévtelen
védõnõknek

Utánpótlás kkorú ssportolók jjutalmazása

A III. Országos Ferenczy György Zeneiskolai Zongora Versenyen a
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola növendékei kivá-
lóan szerepeltek. Horváth Krisztina II. díjat nyert, Horváth László dicsé-
retben részesült. Nagykanizsát, illetve Zala megyét képviselte még Reizn-
er Mónika és Vida Ágnes is, akik szintén sikeresen szerepeltek. Felkészítõ
tanáruk Dr. Erdõs Lászlóné. A rangos zongoraversenyen háromszázhus-
zonnégy versenyzõ vett részt az ország nyolcvan zeneiskolájából.

A Térinformatika Világnap-
ján szerte a világban évek óta
rendeznek térinformatikát bemu-
tató és népszerûsítõ rendezvény-
sorozatokat. Az eseménysorozat-
hoz Nagykanizsa is csatlakozott.
A Zsigmondy-Széchenyi Szak-
képzõ Iskola általános iskolás di-
ákok részére térinformatikai be-
mutatót és versenyt rendezett az
intézmény Vécsey úti épületében.
A vendégek egy rövid elõadás so-
rán megismerkedtek a térinfor-
matika jellemzõivel, történetével,
valamint azokkal az eszközökkel,
melyeket a térinformatikus diá-
kok tanulmányaik során használ-
nak. A játékos versenyben az elsõ
helyezést Szlávecz Tamás, a
Péterffy Sándor Általános Iskola
tanulója érte el.
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Horoszkóp

Közelednek az ünnepek. Fogja vissza
indulatait, és mutasson példát családjá-
ban. Legyen kedves, türelmes. Hogyha
sikerül, meglehet, a késõbbiekben jó
szokásává válik. 

Lepje meg szeretteit szép karácsonyi
ajándékkal. Ne azt nézze, mi mennyibe
kerül, spóroljon máskor. Elég fizetség az
is, ha mosolyognak, örülnek a környeze-
tében.

Ha úgy érzi, kihasználja a családja, ne
törõdjön vele. Hallgasson szép karácso-
nyi dalokat otthoni tevékenysége köz-
ben, és hamar elmúlik a feszültsége. Bó-
koljon gyakrabban kedvesének.

Lengje be már most ünnepváró hangulat
a lakását. A készülõdés, sütés-fõzés így
talán könnyebben megy, és segítõ kezek-
re találhat a családban. Szívügyek terén
sem ártana elrendezni a problémákat.

A csillagok állása szerint kedvezõ lehetõ-
ségekre számíthat magánéletében. Legyen
szó akár karrierrõl, vagy új emberi kap-
csolatokról. Érzelmi életébe érdemes
megújulást vinni akkor is, ha van párja.

Lelkes, ünnepváró hangulata átragad a
környezetére is. Titokban sokan várják,
hogy ismét meghívást kapnak önhöz bõ-
ségben pompázó családi ebédre, vagy
vacsorára. Teljesítse a kívánságukat.

Ha még nem küldte el levélben a kará-
csonyi kívánságát, még pótolhatja. A
bolygók segítik abban, hogy kérése idõ-
ben célba érjen. Ne feledje, bármit meg-
kaphat, csak akarni kell.

Néha úgy tûnik, szinte olvas az emberek
gondolataiban. Pontosan tudja, ki, mi-
lyen ajándékot szeretne. A karácsonyfa
díszítés közben legyen visszafogott, ne
ez okozzon családi háborút.

Az ünnepnapok alkalmat adnak arra is,
hogy kifejezze ragaszkodását szerettei-
nek. A csillagok nyugalomra intik, éles
viták nélkül rendezheti megoldásra váró
ügyeit.

Ezekben a napokban legszívesebben teljesíte-
né családja minden óhaját. Ez azonban saj-
nos, csak a mesében lehetséges. Tehát, ha
vannak gyerekek a családban, itt az ideje,
hogy könyvet vegyen a kezébe, és meséljen.

Itt az ideje, hogy új alapokra helyezze az
életét. Az ünnepnapok egy-egy csendes
idõszakát kihasználhatja az elsõ lépések
megfogalmazására. Mindez nem okoz
zavart a párkapcsolatában.

Az ünnepek elõtti sürgés-forgásban nem
igazán érzi jól magát, de gondoljon a
végeredményre. Családja, társa elége-
dettségére, még akkor is, ha a köszöne-
tük elmarad.

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

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

Az NNTE 11866. ááltal kkibocsátott

TÁMOGATÓI JJEGY
értékesítését ffelvállaló sszemélyek

Balogh István 30/670-9820 istvan.balogh@chello.hu
Betlehem Attila 30/635-1235 beatee@freemail.hu
Böröcz Zoltán 30/9692-600 szemafor@chello.hu
Dömötörfy István 30/237-8618 domotorfy.istvan@chello.hu
Dr.Kolonics Bálint 20/955-5335 kolonicsugyvediiroda@chello.hu
Hohl László 30/939-9064 info@kanizsabutor.hu
Kapusi Gyõzõ 30/565-6449 kapusi_gy@freemail.hu
Karosi László 30/410-1833 laszlo.karosi@allianz.hu
Kozma Lajos 70/375-7314 ntekl@freemail.hu
Máthé István 30/959-4482 mathei@mavrt.hu
Németh Attila 30/500-5564 nemeth.attila@elmib.hu
Szabó sándor 20/962-7504 mediumkft@chello.hu
Szakáll Miklós 30/214-0824 gelka@chello.hu
Tóth László 70/375-7316 toth@nagykanizsa.hu 

Az értékesítõk bármely felmerült kérdésre válaszolnak, 
náluk a "TÁMOGATÁSI JEGY"-ek megvásárolhatóak



VEGYESSzámítógép  karbantartást, ví-
rusirtást vállalok. A karácso-
nyi számítógépvásárlás elõtt
kérje ki tanácsomat! Tel.:
30/556-7311
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BÉRLET

INGATLAN

Állás

Belvárosban 800 m2-es építési
terület eladó. Társasház
építésésre kiválóan alkalmas.
Érd.: 30/227-3294 (6040K)

Platánsoron kétszobás, II.
emeleti, szép állapotú lakás eladó.
Érd.: 30/448-6072 (6086K)

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)

Nagybakónakon kétszobás
családi ház nagy telekkel el-
adó. Érd.: 20 óra után a
93/315-559 (6099K)

Nk-án Csengery u. elején 57
m2-es, 2,5 szobás, jó állapotú,
III. emeleti lakás 9,5 millió Ft-
ért eladó. Érd.: 30/348-9669
(6100K)

Szép természeti környezetben,
kicsi szõlõbirtok olcsón eladó.
Érd.: 20 óra után a 93/315-559-es
telefonszámon. (6101K)

Borsfán (a bázakerettyei,
letenyei strandfürdõhöz közel)
100 m2-es családi ház akácossal,
kis kerttel eladó. Nagykanizsai
lakáscsere érdekel. Irányár: 3,9
millió Ft. Érd.: 06-30-650-8534,
este: 93-329-544 (6108K)

Belvárosban (Csengery út ele-
jén) garázs eladó. Érd.: 20/446-
2968 (6112K)

Nk-án bejáratott üzlethelyi-
ség kiadó vagy eladó! Két terem
(72+12 m2), raktárhelyiség, mel-
lékhelyiségek. Érd.: 30/227-
3294 (6111K)

Egy szobás lakás 20.000 Ft/hó-
ért a belvárosban kiadó. Irodának
is alkalmas. Kaució szükséges!
Érd.: 20/805-2950 (6132K)

Nk-án az Izzóhoz közel III.
emeleti, egyedi gázas, részben
bútorozott, kétszobás lakás
hosszú távra kiadó. Kaució
szükséges! Tel.: 20/2215-571
(6133K)

Ingyen pendrive! Vásárláskor,
karácsonyig minden vásárlónk aján-
dékot kap. Érdemes bejönni! PC-k
garanciával 15.000 Ft-tól. Márkás
használt számítógépek boltja Nagy-
kanizsa, Erzsébet tér 19-20.
(6134K)

Televízió és távirányító javítás!
06 (30) 597-1530 (6136K)

EMCO 7-es faesztergagép máso-
lóval, tartozékokkal, késekkel, mérõ
eszközökkel eladó. Irányár: 125.000
Ft. Tel.: 30/321-1610 (6131K)

Ne dobja ki! Készpénzért vá-
sárolok régi dísz- és használati
tárgyakat, régi parasztbútoro-
kat, festményeket, porceláno-
kat, régi könyveket valamint új-
ságokat, stb. Érd.: 20/555-3014
(6135K)

A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regio-
nális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál el-
helyezkedési lehetõséget:
esztergályos szakirányú 100.000 – 150.000 Ft
forgácsoló szakirányú 80.000 – 100.000 Ft
erõsáramú villanyszerelõ szakirányú 170.000 Ft
varrómunkás szakirányú 80.000 Ft
pincér (német nyelvismeret) szakirányú 90.000 Ft
bolti pénztáros szakirányú 65.500 Ft
sportcikk eladó szakirányú 72.000 – 75.000 Ft
varrodai betanított munkás 8. általános 80.000 – 100.000 Ft
gépésztechnikus technikum 80.000 – 100.000 Ft
villamosipari-technikus technikum 200.000 Ft
recepció-vezetõ fõiskola 100.000 Ft
pénzügyi tanácsadó fõiskola 100.000 – 200.000 Ft
munkaügyi ügyintézõ fõiskola megegyezés szerint
tolmács-fordító (német nyelvism.) fõiskola 100.000 – 150.000 Ft
gyengeáramú villamosmérnök egyetem 300.000 Ft

Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli Re-
gionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fõ út 24. szám) alatt adunk, vagy a http://www.nyugatrmk.hu

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ–kedd–csütörtök: 8.00–12.00 
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra

Dr. Nagy Éva
radiológus adjunktus

Szûrõ- és diagnosztikai 
jellegû ultrahang 

vizsgálatok!
(hasi, nyaki, egyéb lágyrész)

Nagykanizsa Kórház 
Rendelõintézete földszint 

ultrahanglabor
Rendelési idõ: 

kedd 16.00-18.30
Telefon: 30/526-5944

Olajipari Természetbarát
Egyesület - Túra
December 30. Örömhegy

Indulás 11 órakor az
autóbuszállomásról, érkezés
16.55 autóbuszállomásra.

Gyalogtúra útvonala Bagola
- Bunyai erdõ - P sáv - parker-
dõ - Miklósfa - Nagykanizsa.
Táv: 15 km. Részvételi díj: Vo-
lán díjszabás.

December 22. 14 óra 
KARÁCSONYI JÁTSZÓHÁZ

Mézeskalács, karácsonyfa díszek és ajándékok készítése

December 31. SZILVESZTERI BÁL
Élõzene: Szolid face

Vendéglátás: Kaszinó étterem
Jegyek elõvételben 8500 Ft-ért válthatók.

DR. POLGÁR JÓZSEF
fog- és szájbetegségek szakorvosa,

konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvos, fõorvos

RENDELÉSI IDÕ – hétfõ-kedd-szerda: 16-18 óráig.
Bejelentkezés: személyesen, vagy a (93) 311-925 telefonszámon.

Rendelésem 2008. január 7-tõl folytatom 
a Nagykanizsa, Sugár út 51. szám alatt.



Sajtótájékoztató keretében is-
mertette Vágó László, a Szan-Dia
Fitness Center vezetõje, hogy a
klub ismét megrendezi nagysza-
bású gáláját, a 15. Kanizsa Pékség
Fitness Fesztivált. Az ismertetõ-
bõl kiderült, hogy nem csupán
azért lesz egyedi a december 22-
én 15 és 18.30 órától futtatott
program, mert kisebbfajta jubileu-
ma lesz a rendezvénynek, de azért
is, mivel mûködésük ideje alatt ez
volt – eredményeiket tekintve – a
legsikeresebb esztendõ. A fellé-
põk közül természetesen nem hiá-
nyozhat Hetési Violetta, aki lát-
ványtáncban már világbajnoki
címmel büszkélkedhet, és Hárs
Gergõ sem, aki kötélugró magyar
bajnoknak vallhatja magát idén. A
mûsor megleptetése lesz a Rippel-
fivérek különszáma is, akik külön
akrobatikai számaikkal igyekez-
nek majd felejthetetlenné tenni a
Cserháti-csarnokban megrende-
zendõ show-mûsort. S ha már a
klub sikeres évérõl tettünk emlí-
tést, ehhez az is hozzátartozik,
hogy hatvanhétversenyzõjük ré-
szesült jutalmazásban a város leg-
sikeresebb sportolóinak elismeré-
se alakalmából.

P.L.

A sakk csapatbajnokság leg-
utóbbi, ötödik fordulójában az
Aquaprofit NTSK sakkozói a
Vasas ellen vívták meccsüket a
Magyar Sakkszövetség V. kerü-
leti székházában. Bár a Vasas
szakosztályának székhelye Pa-
saréten van, de a konszolidál-
tabb körülmények miatt mégis a
pesti belvárosban ültek asztal-
hoz a hazaiak a magyar bajnok-
csapat tagjaival. A vendégek
közül sokaknak nem kellett Ka-
nizsáról útra kelni, hiszen az
együttes tagjai vagy a fõváros-
ban székelnek, vagy más város-
ból valók, s játszanak az
Aquaprofit kötelékében. A dél-
elõtti tíz órás kezdés elõtt har-
minc perccel már mindenki ott
volt a csapatértekezleten, me-
lyet ezúttal Takács Zoltán vezé-
nyelt le. A cél nem is lehetett
más, mint a nem túl acélos el-
lenfél elleni akár egy nagyará-
nyú gyõzelem, ami segíthetett
közelebb kerülni a listavezetõ
Csutihoz.

10:02. A versenybíró hivatalo-
san jelezte a mérkõzéskezdést az-
zal, hogy a 12 táblánál külön-kü-
lön elindította az 1 óra 40 percrõl
visszaszámláló órákat. Takács
Zoltán, a kanizsai klub alelnöke
egy papírlapon ennyit jósolt: 10:2
lesz a Kanizsának, ami nagyszerû
eredmény lenne a továbbiakra
nézve...

10:19: Krizsány László a tízes
táblán szinte azonnal nyílt és elõ-
nyös helyzetet teremtett ellenfe-
lével szemben.

10:40: A tizenkettes asztalnál a
kanizsaiak fiatal igazolása Ignácz
Mária sem akart lemaradni, s úgy
tûnt, gyorsan döntésre viheti
majd partiját...

11:50. Krizsány elõtt nagy le-
hetõség nyílt, ellenfelét fokozato-
san õrölte fel, s nagyon úgy tûnt,
elsõként kelhet fel gyõztesként a
mérkõzésen.

12:05: Ehhez képest egy me-
rész kombinációval Bánusz Ta-
más mattolta a hatos táblán Ba-
log Mártont, s nem kellett ag-
gódnia pécsi vonata indulása
miatt, 0: 1. Bánusz partija után
megkönnyebbülten értékelt: –
Kellett már nagyon ez a gyõze-
lem, hiszen az elõzõ két körben
betliztem. Az elsõnél túljátszot-
tam, hiszen remit ajánlottak, de
azt nem fogadtam el, tovább

mentem a gyõzelem reményé-
ben. A másodiknál pedig egy-
szerûen rossz taktikát választot-
tam, viszont most minden bejött.

12:15: Úgy tûnt, ez a fiatalok
napja, hiszen Luka Lenic is siker-
rel fejezte be az ötösön, 0:2.
Meccse után még arra is maradt
ereje, hogy kicsit szemtelenül ok-
tassa ellenfelét, hogyan is kellett
volna játszani.

12:25: Bagonyai Attila a tizen-
egyesnél végül kissé csalódottan
remivel állt fel, mint mondta, me-
hetett volna jobban is a játéka,
0,5:2,5.

12:30: Krizsány is befejezte,
végül sikeresen behúzta a gyõzel-
met, 0,5:3,5.

13:05: Beindult a nagyüzem a
meccsek kezdtek kiteljesedni,
Bokros Albert a nyolcason dön-
tetlenig jutott, 1:4.

13:40: Márkus Róbert, a kani-
zsaiak egyese sem kegyelmezett,
1:5.

13:45: Adrian Mihalcisin a né-
gyesen gyõzelemben reményke-
dett, de döntetlenre végzett,
1,5:5,5.

13:50: Sztoilosz Halkiasz a ket-
tes táblán is remizett, 2:6.

13:53: Bérczes Dávid a kilen-
ces asztalon ismét nyert meccset
hozott, 2:7

14:03: A nap legnagyobb sike-
re Piotr Bobras nevéhez fûzõ-

dött, hiszen az Aquaprofit sakko-
zója a hármason abszolút vert
helyzetbõl fordított, 2:8.

14:10: Faragó Iván hetes táb-
lás némi csalódást keltve csupán
remizett, 2,5: 8,5.

15:40: S akirõl azt hitték, gyor-
san döntésre viheti, szenvedett
meg a legjobban, de zárszóként
Ignácz is behúzhatta a gyõztes
strigulát, így a végeredmény
2,5:9,5 lett.

Ezzel az Aquaprofit csapata
megerõsítette második helyét (37
pontosan) a második helyen, s
hátránya a szünet elõtt négy pont
a Csutival szemben. Folytatás
már a következõ esztendõben bi-
zonyára még nagyobb csaták-
kal...

Polgár László

Kanizsa – SSport2007. december 21. 15

Egy ssakkos nnap mmeccskrónikája Fitness
Fesztivál

Évbúcsúztató az úszóknál.
A Délzalai Vízmû SE 2007. de-
cember 21-én 14 órától nagysza-
bású és látványos show-elemek-
kel tarkított úszóversenyt szer-
vez. Egyben évadzáró is lesz az
esemény, melynek keretében az
1994-2001 közötti utánpótlás
korosztály is rajthoz áll, s a kel-
lemes hangulatú gálával szeret-
nék búcsúztatni a klub szem-
pontjából igen eredményesnek
tekintett 2007-es esztendõt.
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Járási Ildikó iparmûvész és
Kovács Lilian szobrász közös
tárlata január 2-ig tekinthetõ
meg a HSMK Õsze András galé-
riájában. A kiállítást Balogh
László, az OKISB elnöke aján-
lotta a tárlatlátogatók figyelmé-
be. Közremûködött Baki Andrea
és Tulman Géza. Köszöntõt mon-
dott Marton István polgármester.

– Szép ajándékot kapott a meg-
újult HSMK jóvoltából így ad-
ventben Kanizsa mûvészetkedvelõ
közönsége Járási Ildikó iparmû-
vész és Kovács Lilián szobrász;
anya és lánya közös kiállítása ál-
tal – hangsúlyozta megnyitó sza-
vaiban Balogh László. – Most
döbbenek rá – folytatt –, hogy Il-
dikó „madonnás” képei szinte
mindig ugyanarról is szólnak, hi-
szen általában nõalakot, király-
nõt, anyát, Madonnát ábrázol-
nak, s legtöbbször ott van anya és
lánya. Tehát rácsodálkoztató Ma-
donnái igazán jellemzõk rá. 

Járási Ildikónál mindig a nõ-
alak van a középpontban, mely
néha múzsa, néha angyal, néha
madonna, s ezt egészíti ki a növé-
nyi, állati ornamentika mitológiá-
san. Mindezt olyan egyénien te-

szi, hogy aki egyszer látott már
Járási-képet, az nem feledheti, az
mindig megismeri – s ez az igazi
mûvész ismérve. Járási Ildikó is
bizonyítja, hogy a zománcmûvé-
szet nem csak a múlt, nem csak
korai nagy kultúrák technikája,
hanem a kortárs és a jövõ mûvé-
szet kiérlelt lehetõsége.

Az anya alkotói pályája nemré-
giben vett új lendületet a madon-
nás tûzzománcképíró mûvészeté-
ben. 1975 óta foglalkozik tûzzo-
mánccal, mely számára õsi, ma-

radandó mûvészet és szakmai
mesterség. Környezete jól ismeri
kiállításai, magán- és köztulaj-
donban lévõ munkái számossága
révén. Kiemelkedõ jelentõséggel
bírnak nagyméretû kanizsai köz-
téri alkotása. Ezért a helyi és me-
gyei kitüntetései sem maradtak
el. Pályáján nagyon fontosnak ér-
zi azt a tizenegy évet, amikor
rajztanárként tanított. Kerámia,
rajz- és szövõszakköröket is ve-
zetett. 1995 óta vezeti Kanizsán
az Egry József Galériát. 

S az Anya lánya: Kovács Lilián
Ildikó szobrász aranymûvesnek
tanult, jelenleg a Pécsi Tudo-
mányegyetem Mûvészeti Karának
V. éves, végzõs szobrászmûvész
hallgatója, de volt becsüs, újság-
író, s most a kerámia szakot vette
fel fakultatívan. Jelenleg kísérlet
mindegyik munkája, de felsejlik
bennük már a késõbbi érett és tar-
talmas alkotó. Errõl árulkodik a
kiállításon látható õsleletszerû ke-
rámiaszobor, mint egy bebalzsa-
mozott ember, mely átsüt a mi ko-

runkra. A tanulmányfejek, színta-
nulmányok, tanulmányrajzok és
kerámiatanulmányok mind arról
szólnak, hogy Lilián szárnyakat
kapott örökül, s már az iskolában
és magától is megtanult repülni. 

Azt vallja, az anyagok közül az
agyaggal inkább beszélget,
kompromisszumot köt a mûvész,
semmint ráerõszakolja önmagát.
Az agyag a legõsibb technika, a
természetessége földízû, hiszen
nem más, mint föld. De ott van
benne a tûz is. 

– Kovács Lilian már elindult
a kiállító mûvészi pályán. Nem-
rég közös kiállításon vett részt
az ausztriai Kapfenbergben egy
Nemzetközi Kerámia Biennálén.
S most itt van a szülõvárosában,
s mi büszkék vagyunk rá, hogy
van kanizsai szobrászhallga-
tónk, kibõl sejthetõen jó szob-
rászmûvész válhat és válik –
mondta befejezésül Balogh
László.

B.E.

A Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskola
pedagógusai és diákjai hagyo-
mányosan idén is megemlékez-
zek az intézmény névadójáról, a
Kossuth-díjas zeneszerzõrõl.

A zeneiskola tanárai az emlék-
nap elsõ programja során a Piaris-
ta Iskola Királyi Pál utcai szár-
nyán, az egykori zenede falán el-
helyezett emléktáblát avatták fel.
Baráth Zoltán, a zeneiskola igaz-
gatója a betegsége miatt távolma-
radt volt igazgató, Fentõs Ferenc

levelét olvasta fel. Mint mondta,
a városi zeneiskola Vannay János
vezetésével, 99 növendékkel, 6
tanárral és 4 fõ tanszakkal kezdte
meg mûködését, és bár az intéz-
mény vezetõje gyakran találta
magát szembe nehézségekkel, az
1926-ban alakult zenede fennma-
radt. Igaz, az intézményt 1940-
ben átköltöztették a Sugár utcába,
s nem sokkal ezután államosítot-
ták. Baráth Zoltán itt megjegyez-
te, az egyre nagyobb problémát
jelentõ finanszírozási nehézségek
ellenére remélik, hogy az intéz-

mény tovább mûködhet a Sugár
utcai épületben.

A táblaavatót követõen a meg-
emlékezés Farkas Ferenc Vörös-
marty utcai szülõházánál folytató-
dott, ahol a megjelentek a zeneis-
kola és a Kanizsai Zeneiskoláért
Alapítvány nevében helyezték el
a megemlékezés koszorúit a ház
falán.

Az ünnepi program délután Ko-
csis Katalin könyvtáros elõadásá-
val zárult a zeneiskolában.

H.A.

A zeneiskola nnévadójára eemlékezett

Járási IIldikó éés KKovács LLilian ttárlata aa HHSMK-bban

Kedves
Olvasóink!

Lapunk kkövetkezõ sszámát
2008. jjanuár 110-één

olvashatják.
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