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Január huszonhatodikán ünnepelte fennállásának negyed-
százados jubileumát a Hevesi Sándor Általános Iskola. Az
egykori munkatársakat Cseresnyés Péter alpolgármester kö-
szöntötte, aki korábban maga is pedagógusként dolgozott az
intézményben. 

– Huszonöt évvel ezelõtt én is kollégáimmal együtt pakoltam a
székeket, padokat e falak között, annak érdekében, hogy szeptem-
berben megkezdõdhessen a tanítás, hogy a Hevesi Sándor Általá-
nos Iskola megkezdhesse elsõ tanévét – emlékezett vissza Cseres-
nyés Péter. – 1982-ben sok kollégámmal vártuk nagy izgalommal
azokat a gyerekeket, akik majd hangos szóval töltik meg az épüle-

tet, de ki gondolta volna ekkor, hogy ez a huszonöt év ilyen gyor-
san elszáll? Az évek, bizony, elszálltak, s azt látjuk, hogy a kicsiny
gyerekek mára felnõtté váltak, s most õk is ide hozzák gyermekei-
ket. Egy iskolában gyorsan múlik az idõ, gyorsabban, mint az élet-
ben, talán azért, mert a pedagógusok mindig fiatalok között van-
nak. Azt kívánom, hogy legyen még huszonöt éve az iskolának, az-
tán megint huszonöt, hogy a jövõ nemzedék ugyanígy ünnepelhes-
sen jeles évfordulókat azzal, hogy az iskola falai közül sikeres ta-
nulók kerültek ki, az életben megállták a helyüket, s a pedagógusok
büszkék lehetnek rájuk. Mert a pedagógus akkor látja igazán mun-
kája gyümölcsét, ha tanítványai sikeressé válnak, boldogan élnek. 

Cseresnyés Péter ezt követõen a város nevében emléklapot
adott át a Hevesi Sándor Általános Iskola igazgatójának, Sósné
Kutasi Margitnak.

Papp Ferenc, a  Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ (HSMK)
igazgatója is köszöntötte a huszonöt éves iskola vezetõit, munka-
társait, s méltatta az intézményben folyó sport és mûvészeti tevé-
kenységet, végül bejelentette: a  HSMK 2007. évi mûvészeti díját
és az azzal járó harmincezer forint jutalmat az iskola galériájának
ítélik. 

Sósné Kutasi Margit igazgató beszédében szintén azokat az
eredményeket méltatta, amelyeket az iskolában dolgozó pedagó-
gusok magas színvonalú munkájának köszönhetõen értek el. Ezt
követõen az igazgatónõ Cseresnyés Péter alpolgármesterrel kö-
zösen emléklapokat adott át a kezdetektõl az iskolában tanító
kollégáknak a huszonöt éves jubileum alkalmából. 

Horváth Attila

Huszonöt ééves éés ssikeres

A közelmúltban 16 darab, az 1956-os megyeszékhelyi történése-
ket megörökítõ 6x9 centiméteres kép és 4 tekercs filmnegatív ke-
rült elõ a Göcseji Falumúzeumban egy hajdinahántolóból, ahova a
készítõ rejtette õket. E felbecsülhetetlen értékû fotók adták az ötle-
tet „A legyõzött gyõz, az elesett él” címû, az 1956-os forradalom
december tizenkettedikén és tizenharmadikán lezajlott zalai ese-
ményeit fotókon bemutató albumhoz. A kiadványt 2006. december
15-én, az utóvédharcok évfordulóján Zalaegerszegen, városunk-
ban pedig a múlt hét kedden, a Magyar Kultúra Napjához kötõdõ-
en mutatták be az érdeklõdõknek a Thúry György Múzeumban.

Béres Katalin, a Göcseji Múzeum munkatársa, az album szer-
kesztõje elmondta: a falumúzeumban megtalált, a megyeszékhe-
lyi forradalmi eseményeket ábrázoló képek 1968. óta rejtõztek a
hajdinahántolóban, ahova az azokat keresõ karhatalom elõl rej-
tette õket a készítõ, Szentmihályi Imre. Kifejtette: rendkívül ér-
tékes és meglehetõsen ritka emlékek e fotográfiák, hiszen 1956-
ban fényképezni és a fotókat megõrizni bizony, veszélyes dolog
volt. A negatívokat Szentmihályi Imréhez hasonlóan sokszor el-
rejtették készítõik, s volt, hogy az emberfejeket levakarták a
képrõl, nehogy a karhatalom azonosítani tudja a forradalom
résztvevõit. Éppen ezért a képek túlnyomó többsége rossz minõ-
ségû, s olykor csak sejteti a történéseket. Az albumban szereplõ
kanizsai eseményeket ábrázoló fotókat Dr. Kerecsényi Edit ké-
szítette, aki azokat az akkor a múzeum pincéjében tárolt vasem-
ber kezébe, lábába dugta el a hatóságok elõl. -ha-

KKééppeekk 
aa hhaajjddiinnaahháánnttoollóóbbóóll

Írásunk lapunk 16. oldalán olvasható
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TÕKÉCZKI: MINDEN A PROFIT?
A Kanizsai Esték elõadássorozatának ke-

retében Tõkéczki László, az ELTE docense
tartott elõadást az ember szûkebb környeze-
tének és a multik profitorientáltságának
kapcsolatáról – vonatkoztatva ezt Magyar-
ország és az Európai Unió kapcsolatára. A
kérdéskör problematikájának kiindulópont-
ja az ember lakhelye és környezete, ötvöz-
ve a vallással, illetve annak gyakorlásával,
amelyet – mint kifejtette –, alapvetõen ve-
szélyeztet egyre személytelenebbé, arc nél-
külivé váló világunk. Egyre inkább hiány-
zik a kölcsönösségen alapuló, egymás elfo-
gadására való hajlam, a bizalom, illetve a
szolidaritás, amely szó jelentése amúgy is
lejáratódott a múlt rendszer egyik hangsú-
lyaként. Vajon üzletté silányodik minden,
csak és kizárólag a profit alapján mûködik
majd életünk? Ha ugyanis ebbe az irányba
tartunk,akkor  – ahogy a történész profesz-
szor megfogalmazta – „pokol lesz a föl-
dön”. Ezzel szemben arra kell törekedni,
hogy az ember személyes környezetében a
történelmi egyházak segítségével tompítsa
e hatásokat, s kapaszkodókat találjon az ön-
gondoskodás megteremtése felé.

PÉNTEK ESTI JAZZ

Az 1997-ben alakult Whiteful Jazz Quartet
adott koncertet az Ifjúsági és Civil Házban.
A quartet 1997-ben a budapesti Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem jazz tanszakának
hallgatóiból szervezõdött a gitáros Csikós At-
tila vezetésével. A zenekar neve egy szójáté-
kot rejt, a „vájtfül” szót, angol írásmóddal.
Gyakran lépnek fel különbözõ fesztiválokon,
klubokban és rendezvényeken Budapest
szerte. A zenekar elsõ CD-je 2003-ban jelent
meg, dalaikban, melyekre nagy hatást gyako-
rolt Bartók Béla, a Közép-Kelet Európa nép-
zenéje keveredik a kortárs zenével és a mo-
dern jazzel. Az együttes tagjai: Csikós Tardy
Zsófia (ének), Csikós Attila (gitár), Oláh Pé-
ter (bõgõ), Bágyi Balázs (dob).

VÁROSFEJLESZTÉSI FÓRUM
Január huszadikán újabb fórumra került

sor a Dél-zalai Fejlesztési Partnerség ke-
retében. Ezúttal Papp Nándornak, a Vá-
rosfejlesztési, Környezetvédelmi és Ide-
genforgalmi Bizottság elnökének tettek
fel kérdéseket a szervezõk, köztük Gyer-
tyánági Endre, a Dél-zalai Civil Fórum
Egyesület elnöke. 

EGYRE TÖBB A SZIMPATIZÁNS
Január huszadikán az ország több pont-

ján ismét félpályás útlezárással egybekö-
tött tüntetések voltak, a megmozduláshoz
a kanizsai demonstrálók is csatlakoztak,
akik a 7-es fõút kanizsai körforgalomtól
Letenye felé vezetõ szakaszán a félpályát
kora délutánig foglalták el. A csoport ha-
marosan egyesületté alakul, amely a
„Nagykanizsaiak a Nemzetért Hagyo-
mányõrzõ Egyesület” – NANEM nevet
viseli majd. A civil csoportosulás tagjai a
kormány lemondásáért tüntettek, mert vé-
leményük szerint 2006. végére a köztársa-
ság mûködõképessége végsõ határára ju-
tott, a nemzet érdekeitõl, a választók aka-
ratától végleg elszakadt az ország vezeté-
se – tudtuk meg Fülöp Zsolttól, a szerve-
zet ideiglenes szóvivõjétõl.  

MADARAKAT TOLLUKRÓL
Galamb és díszmadár-kiállításra került

sor január huszadikán a VOKE Kodály
Zoltán Vasutas Mûvelõdési Házban. A
Nagykanizsai Galambtenyésztõ Egyesület
szervezésében lebonyolított „tollas” se-
regszemlére huszonkét kiállító hozott ál-
latokat: többségében galambokat, de vol-
tak papagájok, kakas, sõt, nyulak is.   

CSALÁDI NAP
Az Aranyfény Civil Egyesület a Hevesi

Óvoda kollektívájával karöltve rendezett
jótékonysági családi napot, melyen felnõt-
tek és gyerekek együtt örülhettek egymás-
nak és az összegyûjtött ajándékoknak. Az

élményt fokozta a Honvéd Kaszinó Swans
balettcsoportja és a Mezõ gimnázium 9/b-
s tanulóink táncbemutatója. 
HAJDÚ SÁNDOR A BIG BANDNÉL

A Nemzeti Kulturális Alap által támo-
gatott „Vendégségben a Kanizsa Big
Bandnél” címû jazzkoncert-sorozat újabb
produkciójára került sor január huszon-
egyedikén a Magyar Plakát Házban. Ezút-
tal Hajdú Sándor zeneszerzõ, zongoramû-
vész volt a Kanizsa Big Band vendége.

KREATÍV-DÍJASOK
A Magyar Kultúra Napja városi ünnep-

ségén adták át a 2006. évi Kreatív-díjakat.
A Kreatív Klub az „Év Kreatív Embere”
címmel Tarnóczky Attila helytörténészi
tevékenységét ismerte el. Tarnóczky Atti-
la nyugalmazott középiskolai tanár 2003-
ban kezdte el azt a kutató-feltáró munkát,
melynek eredményeként immár 85 már-
ványtábla hirdeti a város különbözõ épü-
letein Nagykanizsa dicsõ múltját, régmúlt
korok embereinek városfejlesztõ és kö-
zösségépítõ eredményeit.  Az országgyû-
lési képviselõi, majd alpolgármesteri
megbízatásának lejárta után is talált ma-
gának értelmes és hiánypótló tevékenysé-
get. A Kreatív Klub az „Év Kreatív Mene-
dzsere” címmel ismerte el azt a munkát,
amelyet Litter Nándor az elõzõ választási
ciklus polgármestere Nagykanizsáért vég-
zett. Az indoklás szerint megválasztásával
magasabb sebességre kapcsolt a polgár-
mesteri hivatal és gyorsult a város fejlõdé-
se. Lendületes, rendszerezett munkájával
mutatott példát és ragadta magával mun-
katársait, de a hibák feltárásától és a fele-
lõsségre vonástól sem riadt vissza. Elõfu-
tára volt azon menedzser-polgármesterek-
nek, akik a régi, mozdulatlan rendszereket
képesek és meg akarják változtatni, és

január 19.

január 20.
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A mérkõzés elején a látogatók kapták el jobban a ritmust, ám
a nyolcadik percben már a hazaiaknál volt az elõny. A késõbbi-
ekben azonban a hazaiak sok személyi hibát gyûjtöttek, ráadásul
a második negyedben öt büntetõt is kihagytak, így szinte „ma-
gukra húzták” ellenfelüket. Sárvári fölény mutatkozott meg az
ezt követõ percekben, azonban a harmadik negyedben megem-
berelték magukat a hazaiak, végül óriási hajrával ha kis arányban
is, de értékes gyõzelmet arattak.

Értékes ggyõzelem 

Január huszadikán a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolá-
ban rendezték meg a Sakk Diákolimpia Városi és Városkör-
nyéki Csapatdöntõjét. A megnyitón az intézmény diákjai élõ
sakkbemutatóval fogadták az érkezõket. Buchleitner-Szabó
Éva, az iskola igazgatója után Marton István polgármester kö-
szöntötte a résztvevõket. Az I-II. korcsoportban a kõrösisek
voltak a legjobbak: a lányoknál Németh Anna, Horváth Réka
és Molnár Flóra, a fiúknál pedig Hajas Tamás, Horváth Ákos
és Felde Bence alkotta csapat remekelt. A III-IV. korcsoportos
lányoknál a kõrösis Csonka Anna, Gelencsér Fanni, Varga
Zsuzsa-trió nyert, a fiúknál pedig a Batthyány Lajos Gimnázi-
um csapata, Kobán Bálint, Nyizsnyik Bence, Lukács István és
Zsirai András jutott tovább.

A hétvégén a felnõtteknél megyei rangadóra is sor került: az
Aquaprofit 5,5-4,5 arányban gyõzedelmeskedett a megyeszék-
helyi Csuti felett. (H.A.)

Taroltak 
a kkõrösis ssakkozók

Nagymesteri normát teljesített az Aquaprofit Nagykanizsai
Tungsram Sakk Klub tizenhat éves ifjúsági sakkozója, Bérczes Dá-
vid. Õ és bátyja a közelmúltban vett részt Svédország legerõsebb
versenyén, a Rilton Kupán, amelyen összesen 133 résztvevõ, köz-
tük tizennyolc nagymester mérte össze tudását. Dávid elõbb bravú-
ros gyõzelmet aratott egy svéd nagymester, Hillarp Persson Tiger
felett, majd a hetedik fordulóban legyõzte Ulibin Mikhail orosz
nagymestert is. A fiatal sakkozó öt nagymestert utasított maga mö-
gé, végül – eddigi pályafutása legnagyobb teljesítményét nyújtva –
a hatodik helyen zárt, s teljesítette a nagymesteri normát is. (ha)

Kanizsai ssakk-ssiker

január 21.

január 22.

Kis János, az olimpiák és olimpikonok kiváló kanizsai is-
merõje újabb könyvön dolgozik, bár esetében ez egyáltalán
nem újdonság. Szerzõként, társszerzõként, kiadóként eddig
hét kiadvány viseli keze nyomát, mivel a kanizsaiaktól egé-
szen a Tolna megyei ötkarikás résztvevõkig számtalan témát
kutatott és dolgozott fel. Legújabb vállalkozásaként dr.
Nádasy Miklós és Gyuk György társszerzõkkel szeretné fel-
dolgozni a 28 olimpiai sportág elsõ hat helyezettjének életpá-
lyáját, illetve sportpályafutását, aztán az információkat
„Olimpiák hõsei” cím alatt egyesíteni és természetesen meg-
jelentetni.

– Miként épül fel a könyv tartalmilag?
– A lényege az, hogy valamennyi olimpiai versenyszám elsõ hat he-

lyezettjébõl az elsõ hármat mutatjuk be rendkívül részletesen, fényké-
pekkel illusztrálva, teljes életrajzzal – fogott ismertetõjébe a sportos
könyvek százait átböngészõ adatgyûjtõ. – A negyedik, ötödik, hatodik
helyezetteket részletes eredménysoraikkal közöljük, s ehhez vesszük
hozzá sportáganként a legjobb magyarok bemutatását is.

– Honnan és miként jött az ilyenfajta ismeretekhez való kötõ-
dés, ami ráadásul termékeny könyvírással párosul?

– Folyamatosan, most már húsz éve szerepelünk olimpiai té-
májú vetélkedõkön, s a kezdetek kezdetén bizony számtalan alka-
lommal a könyvtárakban ilyen jellegû kiadványokat nem talál-
tunk. Innen jött az ötlet, hogy fel kellene dolgozni a játékok „ter-
melte” adat- és tényhalmazokat.

– Aztán pedig nincs belõle kiszállás?
– Így is fogalmazhatunk, illetve minél jobban beleássa magát,

annál inkább rájön az ember, hogy még mennyi mindent lehetne
feldolgozni.

– További ötletek?
– Vannak, vannak – mondja nevetve – mivel most az „Olim-

piák hõsei” mellett írom a sportakadémiai elõadásaink fel-
dolgozását, illetve egy olyan határmenti civil-regiszterrel
kapcsolatban kutakodom, melyben a környezõ magyarlakta
területek sport és kulturális egyesületeinek adatait dolgoz-
nám fel.

– Mint például a híres csíkszeredai jégkorong klubét, akár az
alapítási évével is?

– Most, hogy mondja, ez érdekes ötlet, az alapítási évekkel
ugyanis eredetileg nem is számoltam…

Polgár László

AA nnyyoollccaaddiikk kköövveettkkeezziikk

Rangos nemzetközi labdarúgó U16-os teremtornán vett részt az
NTE 1866 hasonló korcsoportú gárdája a horvátországi Donji Kral-
jevec településén. Végül a harmadik helyet sikerült megszerezniük a
tízcsapatos mezõnyben a közönség-kedvenc kanizsaiaknak, mivel a
varasdiakkal vívott 2-2-es meccset követõen büntetõkkel diadalmas-
kodtak. A tornát a Dinamo Zagreb együttese nyerte, a gólkirály cím
pedig szintén Nagykanizsára került, hiszen azt kilenc találattal Nagy
Tamás, az NTE 1866 kiválósága szerezte meg. (P.L.)

Remek ssiker aa sszomszédból
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INGATLAN
Építési vállalkozók figyelem! Nk-án a

Hunyadi úton 800 négyzetméteres (20m
x 40m) telek – társasház építésére kiváló-
an alkalmas, eladó. Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072 (5904K)

Nk-án nyugodt környezetben, felújí-
tott, 87 m2-es lakás választható burkolat-
tal, fal színnel, valamint kerttel és garázs-
zsal eladó. Kisebb lakást beszámítok!
Érd.: 20/9616-404 (5958K)

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

Nk-án a Fáy A. utcában 62 m2-es föld-
szinti lakás azonnali beköltözéssel eladó.
Érd.: 20/335-5128 (5989K)

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

Beleznán négyszobás családi ház
melléképületekkel, nagy telekkel eladó.
Érd.: 70/377-3137 (5991K)

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

Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont gépjármûvét készpénz-
ért átveszem! Lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek eladók.
Tel.: 30/641-7375, 30/592-8463 (5485K)

Vállalkozók, társaságok teljeskörû
könyvelését, elektronikus bevallását
nagy gyakorlattal vállaljuk. Könyvelés
biztos alapokon. Balaskó Gyöngyi:
20/4500-827 (5987K)

Meghibásodott távirányítóját (videó,
TV, hifi, stb.) megjavítom. Érd.: 20/510-
2723 (5993K)

Nk-i étterembe önmagára és munkájá-
ra igényes, gyakorlott pincért vagy pin-

cérnõt éves állásra felveszünk. Érd.:
20/482-4545 (5973K)

Nk-i pizzériába gépkocsival és helyis-
merettel rendelkezõ pizzafutárt felve-
szünk. Érd.: 30/2948-313 (5985K)

170 literes prés újszerû állapotban el-
adó. Érd.: 30/448-6072 (5986K)

Fuji Finepix S3000 digitális fényké-
pezõgép, 3,2 megapixel felbontású, 6x
optikai zoommal, 4 db ceruzaakkuval,
USB kábellel, szoftverrel, memóriakár-
tyával eladó. Ára: 45.000 Ft. Érd.:
30/9932-534 (5994K)

APRÓHIRDETÉS akik nélkül a reformok a közigazgatásban
nem valósulhatnának meg.  Az „Év Krea-
tív Közössége” címet a Kanizsa Fotóklub
kapta. Ötven éve minden hétfõn össze-
gyûlik városunk lelkes, tucatnyinál min-
dig több fotósa technikai bemutatóra,
képelemzésre, avagy csak baráti beszél-
getésre. A klub elsõ vezetõje Rezsek
György volt, õt Záhony Lajos követte,
majd Zágon László és Kotnyek István. Ma
ifj. Molnár Tibor vezeti a klubot. Az 50
éves jubileumukra egy igényes album
megjelentetését tervezik. 

FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Tár-

sulása a január 22-ei Tanácsülésén három
napirendi pontot vitatott meg. A megjelent
34 polgármester részvételével tárgyaltak a
szociális alapszolgáltatási feladatok ellátá-
sáról, valamint a családsegítõ és gyermek-
jóléti szolgálat átalakításának lehetõségé-
rõl. Elfogadták a Többcélú Társulás által
megkötött feladat ellátási szerzõdések
megújításáról, valamint a Nagykanizsa és
Környéke Szociális, Foglalkoztatási és
Közmûvelõdési Kht-ról szóló elõterjesz-
tést. Megszavazták a Nagykanizsa önkor-
mányzata és Zalakomár község önkor-
mányzata közötti intézményfenntartói tár-
sulás létrehozására elõterjesztett javaslatot,
végül meghallgatták a Saubermacher-Pan-
nónia Kft. elemgyûjtõ akciójáról szóló tá-
jékoztatót.

A HAZAVÁRUNK ÖSZTÖNDÍJRÓL
A fiatalok ügyét szolgáló javaslatról, a

Hazavárunk ösztöndíj visszaállításáról
számolt be Balogh László önkormányza-
ti képviselõ (Fidesz), az OKISB elnöke.
A szocialisták jóvoltából 2003-ban a
közgyûlés úgy gondolta, hogy megszûn-
teti azt az ösztöndíjat, aminek akkor is az
volt, és most is az a célja, hogy a felsõ-
oktatási intézményekben tanuló kanizsai
diákok városunkhoz való kötõdését erõ-
sítse, és utazási költségeit mérsékelje.
Mi sem bizonyítja jobban, hogy Kani-
zsán szükség van e lehetõség visszaállí-
tására, mint az, hogy a kormány pont a
napokban hozza meg azon döntését, mel-
lyel meg fogja nyirbálni a diákok utazási
kedvezményét – hangsúlyozta Balogh
László. A Fidesz kanizsai frakciójának
álláspontja szerint a város új vezetésének
segítõ jobbot kell nyújtani az utazási
költségek enyhítésében. E program kere-
tében havonta egy alkalommal vállalja át
az egyetemisták, fõiskolások oda-vissza
utazásának díját a város, a Fidesz frakció
javaslatára. 

MSZDP: A FIDESZ 
FÉLREVEZETTE A VÁLASZTÓKAT

Bogár Ferenc és Móritz István, a Ma-
gyarországi Szociáldemokrata Párt helyi
szervezetének politikusai úgy vélik: válasz-
tási gyõzelme érdekében a Fidesz félreve-
zette a választópolgárokat, ugyanis Marton
István a Fidesz támogatásával példátlan
mértékben megemelte a közüzemi díjakat.
Bogár Ferenc, az MSZDP megyei elnöke
köszöntõje után Móritz István, a párt váro-
si szervezetének elnöke január huszonötö-
dikei sajtótájékoztatóján hangsúlyozta:

– 2006. elején a közüzemi díjak 6,5 szá-
zalékkal emelkedtek Nagykanizsán, ekkor
a Fidesz képviselõi Litter Nándor polgár-
mestertõl kérték számon, hogyan enged-
hette meg, hogy a város lakói négy év
alatt harminc százalékkal több terhet vi-
seljenek – emlékeztetett rá Móritz István.
– Ezzel szemben most egy év alatt sikerült
az infláció többszörösét meghaladó mér-
tékû közüzemi díjnövekedéssel megterhel-
ni Nagykanizsa polgárait.

A politikus szerint felmerül a kérdés: a
Fidesz irányította városvezetés hogyan
képviseli így a kispénzû emberek, a rá-
szorulók érdekeit?

BÉLI KRISZTINA KIÁLLÍTÁSA
A Farkas Ferenc Zene-és Aranymetszés

Mûvészeti Iskola Kõrösi Csoma Sándor Ál-
talános Iskola telephelyén tanuló 6. évfolya-
mos Béli Krisztina mutatkozott be munkái-
val a mûvészeti iskola hangversenytermé-
ben. A kiállítást Babati Csaba tanár nyitotta
meg. A rendezvény hangulatát Jeszenõi Ré-
ka elsõ osztályos tanuló és Vida Tamásné ta-
nár hegedûjátéka tette még ünnepélyesebbé.

PIAR-SULI-MURI
Iskolába készülõ nagycsoportos óvodá-

sokat és a szüleiket hívta a Piar-suli-muri
címû rendezvényére a Piarista Általános Is-
kola, Gimnázium és Diákotthon. A délelõtt
folyamán a gyerekek játékos formában is-
merkedhettek meg az iskolával, a korosztá-
lyuknak megfelelõ foglalkozásokon vettek

részt és bepillantást nyertek az iskola életé-
be. A színes foglalkozások között volt me-
sehallgatás, daltanulás, táncház, festés, raj-
zolás. A Piar-suli-muri február 10-én,
szombaton folytatódik. 

FICÁNKOLTAK AZ ÓVODÁSOK
Január huszonhatodikán az Ifjúsági és

Civil Házban került sor a Vackor Óvoda
által szervezett, Ficánkoló címû játékos,
zenés-mozgásos programjára. 

HORVÁT-MAGYAR 
JOGÁSZTALÁLKOZÓ

A Magyar Jogászegylet Zala Megyei
Szervezetének Nagykanizsai Helyi Csoport-
ja horvát-magyar jogásztalálkozót, és ennek
keretében – a hagyományoktól eltérõen – 19
év után ismét nemzetközi jogászbált rende-
zett. Dr. Kolonics Bálint a MJE Zala Megyei
Szervezete helyi csoportjának elnöke el-
mondta: örülnek annak, hogy a horvát kollé-
gák nagy számban elfogadták a meghívást.
A fõként Csáktornyáról érkezett határon túli
vendégekkel együtt a mintegy 190 bálozót a
Magyar Plakát Házban fogadták a szerve-
zõk, ahol Dr. Magyar Károly a Zala Megyei
Bíróság elnöke mondott pohárköszöntõt.

január 24.

január 25.

január 26.

január 27.

Nagykanizsa, SSugár uu. 88.
Tel.: 993-3313-2208 web: wwww.kanizsatv.hu

Február 33.  ––  FFebruár 99.

Február 3. szombat 
01:00 Mindörökké Júlia! 06:30 Krónika 06:54 Nyugati régió 07:20
Jelkép - katolikus 07:30 Krónika 07:44 K'arc - kulturális magazin -
Nagy Gáspár emlékest, Molnár Dixiland Band koncertje, Szomorú
vasárnap 08:10 Adjuk magunkat 08:16 Krónika 08:30 Teleshop
10:00 Grand Prix 10:30 Játékháló 11.30 Trendline a divatmagazin
17:00 Golf magazin 18:00 Megjöttünk: Korzika I. rész 18:20 Adjuk
magunkat 18:25 TV mozi: Nehéz kesztyûk - magyar film (98) 20:05
Megjöttünk: Korzika II. rész 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Bencze-show
21:30 A csend börtönében - amerikai filmdráma 23:30 Különjárat
Február 4. vasárnap
24:00 A szellemváros rejtélye (12) - amerikai akciófilm 02:00 Lapo-
zó 06:30 Nehéz kesztyûk - magyar film (98) 08:00 Megjöttünk: Kor-
zika I. rész 08:20 Jelkép -  Krisztus szeretete 10:00 A Krisztus Szere-
tete Egyház mûsora 10:30 Játékháló 11:00 Infománia 17:00 Golf ma-
gazin 18:00 Mozizóna 18:25 Adjuk magunkat 18:35 Tûzoltó utca 25.
- magyar film (98) 20:14 Sajt 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Maksavízió
21:30 Kisvárosi vagányok (12) - amerikai vígjáték 23:30 Bence-show 
Február 5. hétfõ
06:30 Tûzoltó utca 25. - magyar film (98) 08:10 Sajt 17:00 Doku-
mentum Mûhely 18:00 Krónika 18:14 Mese: Dióbél királykisasz-
szony 18:18 Jelkép - adventista 18:28 Hírösszefoglaló 19:00 Króni-
ka 19:14 Jövõ 7 - Inkei kápolna, Vízilabda 19:42 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:04 Dombország 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Otthon,
rémes otthon (16) - amerikai thriller 23:00 Tüzes jég - amerikai ak-
ciófilm 
Február 6. kedd 
01:00 Mindörökké Júlia! 06:30 Krónika 06:54 Jövõ 7 - Inkei kápolna,
Vízilabda 07:20 Jelkép - adventista 07:30 Krónika 07:44 Dombország
08:08 Adjuk magunkat 08:18 Krónika 17:00 Dokumentum Mûhely
18:00 Krónika 18:14 Mese: A részeges huszár 18.18 Jelkép - reformá-
tus 18:28 Hírösszefoglaló 19:00 Krónika 19:14 Házban ház körül - Fû-
szerek, Idõstorna, Kézügyes 19:40 Adjuk  magunkat 19:50 Krónika
20:04 Jövõ 7 ism. 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Kalózjárat (16) - német ak-
ciófilm 23:00 HamuCipõke - francia-amerikai vígjáték 
Február 7. szerda 
01:00 Mindörökké Júlia! 06:30 Krónika 06:54 Házban ház körül - Fû-
szerek, Idõstorna, Kézügyes 07:20 Jelkép - református 07:30 Krónika
07:44 Jövõ 7 - Inkei kápoln, Vízilabda 08:10 Adjuk magunkat 08:16
Krónika 17:00 Nyitott Világ 18:00 Krónika 18:14 Mese: A farkas meg
a róka 18.18 Jelkép - evangélikus 18:28 Hírösszefoglaló 19:00 Króni-
ka 19:14 Jövõ 7 - Nagycsaládosok, Baseball: új generáció 19:40 Ad-
juk  magunkat 19:50 Krónika 20:04 Házban ház körül ism. 20:30 HÍR-
HÁLÓ 21:00 Mel - amerikai családi film 23:00 Halálos hajsza - ame-
rikai akciófilm 
Február 8 csütörtök 
01:00 Mindörökké Júlia! 06:30 Krónika 06:54 Jövõ 7 ism. 07:20
Jelkép - evangélikus 07:30 Krónika 07:44 Házban ház körül ism.
08:10 Adjuk magunkat 08:16 Krónika 17:00 Biztonsági Zóna 18:00
Krónika 18:14 Mese: Csodahegedû 18:18 Jelkép - katolikus 18:28
Hírösszefoglaló 19:00 Krónika 19:14 K'arc ism. 19:40 Adjuk ma-
gunkat 19:50 Krónika 20:04 Jövõ 7 ism. 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Földöntúli invázió (12) - amerikai sci-fi 23:00 Marabunta - Gyilkos
hangyák - amerikai akciófilm 
Február 9. péntek 
01:00 Mindörökké Júlia! - argentin filmsorozat 06:30 Krónika 06:54
K'arc ism. 07:20 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika 07:44 Jövõ 7 ism.
08:10 Adjuk magunkat 08:16 Krónika 17:00 Stílus - életmódmaga-
zin 17:30 Nyugati régió 18:00 Krónika 18:14 Mese: Ábrahám és
Izsák 18:18 Jelkép - katolikus 18:28 Hírösszefoglaló 19:00 Krónika
19:14 Dombország 19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:04
K'arc ism. 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Hajsza a felhõk felett - amerikai
akciófilm 23:00 Végzet a segédem - amerikai western 
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Képviselõi 
fogadóórák

Marton István, Nagykanizsa megyei jogú
város polgármestere február 21-én, szerdán,
Cseresnyés Péter alpolgármester február 14-
én, szerdán, dr. Kelemen Marcell jegyzõ feb-
ruár 7-én, szerdán 8,30-12 óráig fogadóórát
tart a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épü-
letében (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.).
A fogadóórán tisztelettel várják a város la-
kosságát, észrevételeiket, javaslataikat.

Bene Csaba, a 2. Sz. választókerület önkor-
mányzati képviselõje fogadóórát tart minden
hónap elsõ hétfõjén 17 órától 19 óráig a kenyár-
gyári PERGO lottózóban (Kinizsi u. 95. ).

Bicsák Miklós az I. számú választókerület
(Garai, Ûrhajós, Hársfa, Ifjúság utca lakói)
önkormányzati képviselõje 2007. február 7-
én, szerdán 16 órától 17.30 óráig fogadóórát
tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzõ-
gyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig
Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága
számára tart fogadóórát a palini új Általános
Iskolában.

Bizzer András a 4.vk. önkormányzati képvi-
selõje fogadóórát tart 2007. február 2-án, pén-
teken 17 órakor a Dr. Mezõ Ferenc Gimnázi-
umban.

Tóth Nándor, a 14. sz. választókerület ön-
kormányzati képviselõje fogadóórát tart min-
den hónap elsõ hétfõjén 18,00 órától a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Házban.

Mint arról korábban lapunk már hírt
adott: a Hölgyklub tagjai emléktáblát
helyeztek el az egykori Izraelita Jóté-
kony Nõegylet Sugár úti házának falán.
A mai nagykanizsaiak sajnos, meglehe-
tõsen kevés információval rendelkez-
nek a nõegyletrõl, amely a város legré-
gibb karitatív egyesülete volt. 

– A Zsidó Nõegylet Lõw Lipót sugalma-
zására 1843-ban  kezdi el tevékenységét.
A Guttmann Nanetta által életre hívott
egyesület 1888-ban téli népkonyhát is
alapított fõként iskoláskorú gyermekek és
kisebb számban felnõttek számára –
mondta el lapunknak a nõegylet kezdeti
lépéseirõl Lévai Péterné, a Nagykanizsai
Zsidó Hitközség alelnöke. – Ez 1919-ig
mintegy háromszáz szegény ember étkez-
tetését biztosította. A szabadságharc ide-
jén – amikor a minisztérium felhívására a
hitközség templomi kegyszereit ajánlotta
fel, a krónikák szerint a nõegylet tagjai is
átadták ezüst eszközeiket, így teljesítve
hazafias kötelességüket. A zsidó nõegyle-
tek egyébként mindenütt ott voltak, ahol
segítségre, támogatásra volt szükség,
gyûjtést szerveztek például a nagy szege-
di árvíz idején is. Akkoriban a zsidók és a
magyarság még elõítéletektõl mentesen, a
felekezeti együttmûködés és barátság
szellemében élt együtt. A városban nem
lehetett jelentõs megmozdulást szervezni
a zsidó nõegylet nélkül. A 100 éves évfor-
dulót még méltón megünnepelték 1943-
ban, erre az alkalomra adták ki a „Száz-
éves Nõegyletünk” címmel írt történelmi
visszapillantást; azonban az egyre súlyos-
bodó zsidótörvények következtében ha-
marosan az elszegényedés és a koncent-
rációs táborok vártak a Nõegylet tagjaira
is – mondta Lévai Péterné. 

Korabeli kiadványok szerint nem egy-
szer elõfordult az is, hogy a zsidó és a
keresztény nõegylet (mert nemcsak a
zsidóknak, hanem a keresztényeknek és
a reformátusoknak is volt nõegyletük
Kanizsán) közösen szervezett progra-
mokat. Lévai Péterné szerint a ma élõk
számára is példaadó lehet az az eltérõ
nációk, felekezetek között megmutatko-
zó együttmûködés, amely révén az
1800-as évek Nagykanizsája a Monar-
chia egyik legfejlettebb városa lehetett. 

Horváth Attila  

Szerepvállalásuk 
ma iis ppélda llehetA közelmúltban került sor a Kiskanizsai Polgári Olvasókör évi rendes közgyûlésére,

amelyen szép számban jelentek meg a tagok. Horváthné Polai Mária, a Kiskanizsai
Polgári Olvasókör elnöke elmondta: az elõzõ évben sajnos, erõfeszítéseik ellenére sem
sikerült elérni, hogy az Olvasókör tagjai magukénak érezzék a programokat. A sikerek
között említette, hogy az önkormányzati pályázatokon sikeresen szerepeltek, nyertek
támogatást elõadások szervezésére és orvosi mûszerek beszerzésére is. Megalakult a
könyvbarátok klubja, a nótakör, valamint az egészségügyi és szociális klub is. Elhang-
zott: a szervezet kultúrfelelõsi teendõit a jövõben Dolmányos Erzsébet látja el, s sze-
retnének belépni az Olvasókörök Országos Szövetségébe. H.A.   

Eddig sem volt könnyû
a belvárosban üres par-
kolóhelyet találni, de mi-
óta lezárták az Erzsébet
téri parkolót és megkez-
dõdött a mélygarázsok
építése, még nehezebb
dolguk van az autósok-
nak. „Csúcsidõben” leg-
alább két kört kell menni
ahhoz, hogy mondjuk, a
Terv utcában leparkol-
hassunk.

– Az Erzsébet teret kö-
rülvevõ utcákban megnõtt
a forgalom, s ez a folya-
mat egyértelmûen a mély-
garázsok építéséhez köt-
hetõ. Akkor kezdõdött,
amikor a szakemberek
hozzáláttak a tér rendezé-
séhez – véli Gáspár And-
rás, a Via Kanizsa Kht.
ügyvezetõje. – Jól tudjuk,

hogy a Centrál elõtti szakaszon számos parkolóhely volt. Amikor ott elkezdõdött az
átalakítás, már észre lehetett venni a beruházás parkolásban jelentkezõ negatív
hatását. Aztán a késõbbiekben az Erzsébet megszûnt a legkeresettebb parkolónk, s
egyre erõteljesebbekké váltak a parkolási gondok. Nem kell túl messzire mennünk
a példáért: régebben nem fordult elõ olyan, hogy kollégáimmal ne tudtunk volna
megállni autóval a Zrínyi utca Ady és Csengery utak közti szakaszán. Szinte válo-
gatni lehetett a parkolóhelyek között, annyi volt. Ma már nincs ilyen. Sõt, igaz ez
a többi utcára is. Tudni kell, hogy a fizetõ parkolók jelentõsége nem a belõlük szár-
mazó bevételben, hanem forgalomszabályozó szerepükben rejlik. Minden város ar-
ra törekszik, hogy kivigye a gépkocsiforgalmat a városközpontból. Véleményem
szerint azonban az Erzsébet téri mélygarázsok telepítésével ennek éppen az ellen-
kezõje történik, ezért a helyszín kiválasztása a forgalomszabályozás szempontjából
hibás döntés volt. Igaz, hogy a parkoló autók nem jelennek meg a felszínen, viszont
az összes bejön a városba, ami nem jó.

Gáspár András hozzátette: a parkolási gondok enyhítésére a régi piacot ideiglenes
parkolóvá alakították a karácsonyi bevásárlás idejére, amit azóta is igénybe lehet ven-
ni. Igaz, egyelõre nehézséget okoz a még meglévõ építmények, vagy a már elbontott
épületek maradványainak kerülgetése, de Marton István polgármestertõl azt az infor-
mációt kaptuk, hogy még ebben az évben szeretnék rendbe tenni a területet.

-horváth-
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FFééllssiikkeerr

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyû-
lésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a
többször módosított 55/2000. (XII.13.) számú
helyi rendelet alapján pályázatot hirdet az
alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti
jogának szociális alapon  történõ elnyerésére:

Kettõ vagy több gyermekes család részére:
1. Nagykanizsa, Fõ u. 8. 2/2/5.
A lakás 80 m2, 2 szobás, komfortos. Települé-

sen belüli fekvése: belvárosi terület, épületen be-
lüli fekvése: II. emeleti. A lakásbérleti díj össze-
ge: 22.152 Ft. Állapota: felújított. A bérleti jogvi-
szony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
idõpontja: 2007. február 13. 13-14.30 óráig. 

Gyermekes családok részére:
1. Nagykanizsa, Csengery u. 61. fsz. 5.
A lakás 40 m2, 1+fél szobás, komfortos. Te-

lepülésen belüli fekvése: egyéb városi terület,
épületen belüli fekvése: udvari. A lakásbérleti
díj összege: 7.359 Ft. A lakás állapota: felújí-
tott. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
Megtekintésének idõpontja: 2007. február 14.
13-14.30 óráig.  

2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 75. 1/1/14.
A lakás 48 m2, 1 szobás, komfort nélküli. Te-

lepülésen belüli fekvése: egyéb városi terület,
épületen belüli fekvése: I. emeleti lakás. A la-

kásbérleti díj összege: 2.380 Ft. A lakás állapo-
ta: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5
év. A lakás megtekintésének idõpontja:  2007.
február 14. 10-11.30 óráig. 

Egyedülállóknak:
1. Nagykanizsa, Magyar u. 30.
A lakás 26 m2, 1 szobás, komfortos. Telepü-

lésen belüli fekvése: egyéb városi terület, épü-
leten belüli fekvése: udvari lakás. A lakásbér-
leti díj összege:  4.784 Ft. A lakás állapota: fel-
újított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A
lakás megtekintésének idõpontja: 2007. febru-
ár 15. 13-14.30 óráig. 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság pá-
lyázatot hirdet továbbá az alábbi, Garzon-
házban lévõ üres önkormányzati bérlaká-
sok bérleti jogának elnyerésére. 

Elhelyezésre a 35. életévet be nem töltött fi-
atal házasok/élettársak jogosultak lakásigé-
nyük végleges rendezéséig, de legfeljebb 60
hónap idõtartamig, elhelyezésük átmeneti
megoldásával és takarékosságra ösztönzéssel.

1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. II.
em. 10.

A lakás 40 m2, 1 szobás, összkomfortos. Te-
lepülésen belüli fekvése: keleti városi terület,
épületen belüli fekvése: II. emeleti. Szállás-
használati díj összege: 13.002 Ft. A lakás álla-

pota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõ-
tartama: maximum 60 hónap. Megtekintésé-
nek idõpontja:  2007. február 15. 13-15.30
óráig. 

2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B.  II.
em. 11.

A lakás 40 m2, 1+fél szobás, összkomfortos.
Településen belüli fekvése: keleti városi terü-
let, épületen belüli fekvése: II. emeleti lakás.
Szálláshasználati díj összege: 13.002 Ft. A
lakás állapota:  helyreállított. A bérleti jogvi-
szony idõtartama: maximum 60 hónap. Megte-
kintésének idõpontja: 2007. február 15. 13-
15.30 óráig. 

3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz.
em. 4.

A lakás alapterülete: 36 m2, 1 szobás, össz-
komfortos. Településen belüli fekvése: keleti
városi terület, épületen belüli fekvése: földszin-
ti. Szálláshasználati díj összege: 11.143 Ft. A la-
kás állapota:  helyreállított. A bérleti jogviszony
idõtartama: maximum 60 hónap. A lakás meg-
tekintésének idõpontja: 2007. február 15. 13-
15.30 óráig. 

A pályázatok benyújtásának helye és határ-
ideje: 2007. február 23. Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztály. Nagykanizsa, Eötvös tér 16.
Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.

PPáállyyáázzaatt öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii bbéérrllaakkáássookkrraa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
nyilvános pályázat útján bérbe adja a Nagyka-
nizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14. szám alatt
található Nyugdíjasházban lévõ bérlakást.

A pályázat benyújtásának határideje és he-
lye: 2007. február 23-án 12 óra Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály. A licitálás idõpont-
ja: 2007. március 6. de. 9.00 óra. Helye: Pol-
gármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagyka-
nizsa, Eötvös tér 16. I. em. 

A bérlemény leírása: Nagykanizsa, Kodály
Z. u. 10/A. I. em. 14. Elhelyezkedése: keleti
városrész. 25 m2, 1 szobás, összkomfortos.
Bérleti díja: önkormányzati bérlakást leadó pá-
lyázó esetén 8.122 Ft, igénybevett szolgáltatá-
sokért fizetendõ díj + rezsiköltség, adományt
felajánló pályázó esetén az igénybevett szol-
gáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség. Meg-
tekinthetõ: 2007. február 15. (csütörtök) 14-16
óráig. A bérlemény nem örökölhetõ!

A pályázaton való részvétel feltételei: pályáz-
hat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû
nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagyka-
nizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdí-
jas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elér-
te/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga
ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési
kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget
tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltétele-
ket, a pályázati tárgyaláson történõ licitálást el-
fogadja. Pályázhat mindazon 1. pontban részle-

tezett személy/ek/, aki/k/ önkormányzati bérla-
kását ajánlja fel, vagy pénzadományt ajánl fel. 

Pályázni a  Polgármesteri Hivatal Szociális
Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) átvehetõ PÁLYÁ-
ZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tün-
tetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított
nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi
nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a fel-
ajánlásra kerülõ önkormányzati bérlakás pontos
címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti
díját, csatolva a bérleti szerzõdés fénymásolatát,
saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét,
helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát,
helyiségeit, minden tulajdonos adatát.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szo-
ciális Osztályának ügyfélszolgálatán (Nk, Eöt-
vös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pá-
lyázóknak külön értesítést nem küldünk. 

A licitálás szabályai: A licitáláson részt vehet
az a pályázó, aki pályázatát határidõben, a ki-
írásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pá-
lyázót megbízással meghatalmazottja is képvi-
selheti. A licitálás induló értéke:  2.000.000 Ft,
a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.

A nyertessel a bérleti szerzõdést az Ingatlanke-
zelési Intézmény köti meg a kijelölés, az adomány
befizetését, vagy az önkormányzati bérlakás le-
adása esetén a megállapodás aláírását követõ 15
napon belül. Amennyiben a bérlõ a bérbeadó In-
gatlankezelési Intézménnyel a bérleti szerzõdést
nem ezen határidõn belül nem köti meg, a bérleti
szerzõdés megkötésének lehetõségét elveszíti.

Nyugdíjasházi llakás bbérelhetõ
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Vélhetõen több társadalmi csoportot
érintenek fájón az elmúlt hetek kor-
mányzati intézkedései. E csoportok kö-
zül a nagycsaládosok és a nyugdíjasok
képviselõinek véleményét kérdeztük az
elmúlt napok-hetek történéseirõl. 

– Érzékenyen érintik a kormány intéz-
kedései a nyugdíjasokat – mondja Balogh
István, a Vasutas Nyugdíjas Klub elnöke.
– Az idõseket leginkább talán az egész-
ségügyi törvény módosítása érinti, hiszen
az egészségi állapot a leginkább megha-
tározó az idõs emberek életében. Ha jól
értelmeztük nyugdíjas társaimmal, akkor

minden egyes az orvosnál tett látogatás-
nál fizetnünk kell a vizitdíjat. Elhibázott-
nak tartom azt is, hogy az utazási költsé-
gek térítését visszamenõleg képzelik el,
ami óriási bürokráciával jár. Nem könnyí-
ti meg a nyugdíjasok életét az sem, ami je-
lenleg a kórházakkal történik. Biztos va-
gyok abban, hogy sokaknak nehézséget
okoz több tíz kilométert utazni az orvosi
ellátásért, ha az helyben nem vehetõ
igénybe – mondta Balogh István.

Magyar József, a Nagycsaládosok Nagy-
kanizsai Egyesülete vezetõje azt sérelmezi,
hogy a kormány pont azokat nem vonja be
az intézkedések elõkészítésébe, akik a leg-
inkább érintettek. 

– Sajnos, ma az ország egészére jellem-
zõ, hogy nem egy nyelvet beszélünk, de
ezen már nem csodálkozom, hiszen az
embereknek azt sem magyarázzák el,
hogy miért jutott az ország ebbe a hely-
zetbe, a balatonõszödi beszéd „egysza-
vas” magyarázata értelmes embereknek
nem elég – véli Magyar József. – Fel kel-
lene sorolni, hogy kik idézték elõ ezt a
helyzetet, milyen rossz döntéseket hozott
a kormány, meddig kell áldozatokat hoz-
niuk az embereknek, a családoknak és
hova akarunk eljutni? Mint mérnökember
tudom, hogy ha egy szakmai területen
alapvetõ változtatásokat akarok bevezet-
ni, akkor elõször le kell ülnöm az érintet-
tekkel, el kell magyaráznom, hogy miért
akarok változtatni és annak várhatóan mi

lesz a következménye, milyen feladatokat
kell a kívánt eredmény eléréséhez végre-
hajtani. Figyelembe veszem a résztvevõk
javaslatait, és adott esetben helyes komp-
romisszumokat kötve megfelelõ üteme-
zéssel tervezem meg a bevezetés idejét,
ügyelve a változtatás fokozataira is. Ez a
fajta gondolkodás hiányzik a kormány
mostani reformnak nevezett kapkodó in-
tézkedéseibõl. Különösen fájó, hogy a
legrászorultabbak közé tartozó nagycsa-
ládokra sem voltak tekintettel. A gázár-
támogatástól kezdve, a tandíj bevezetésé-
vel, az utazási kedvezmények megkurtítá-
sával, a diákbérletek árának drasztikus
emelésével, a gyógyszerár-támogatás
csökkentésével és a dobozdíjjal, vizitdíj-
jal, kórházi napidíjjal halmozottan sújt-
ják a nagycsaládokat. H.A.

ÁÁrreemmeelléésseekk ééss mmeelllléékkhhaattáássaaiikk

Magyar József

Balogh István

Lassan befejezõdnek a munkálatok a Bazárudvar két, Zrí-
nyi utca felõli helyiségében, ahol a Vöröskereszt hamarosan
újabb szolgáltatásokat indít be. 

Antal Istvánné, a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének
nagykanizsai városi titkára érdeklõdésünkre elmondta: a volt MSZP-
iroda helyiségét, illetve a vele szemben, az udvari bejárat másik olda-

lán lévõ ingatlant hosszú távú használatra kapták pályázat útján a Haj-
léktalanok Közalapítványtól. Itt alakítják ki a helyi szervezet szolgál-
tató központját, ahonnan az újonnan induló támogató szolgálat, a pszi-
chiátriai közösségi ellátás, valamint a szenvedélybetegek közösségi el-
látásának koordinálása történik, de itt kapnak helyet az utcai szociális
munkások is. Amásik helyiség pedig kiválóan alkalmas konferenciák,
továbbképzések lebonyolítására. Az új szolgáltatásokat a Nagykani-
zsai Kistérség Többcélú Társulásával kötött együttmûködési megálla-
podás keretében indítják el, amelyekkel a város lakóin kívül a kistér-
ségben élõknek nyújtanak szociális-mentális segítséget. 

– Most már tényleg a város szinte minden pontján jelen le-
szünk intézményrendszerünkkel – mondja Antal Istvánné. – Ha-
marosan még több területen tevékenykedünk, beindítjuk az új
szolgáltatásainkat, egyelõre azt mérjük fel, hogy az egyes tele-
püléseken mekkora igény mutatkozik ezekre, ennek során szoro-
san együttmûködünk az önkormányzatokkal és a háziorvosokkal.
Reméljük, hogy a helyiségek felújítása és a dolgozók felkészíté-
se mihamarabb befejezõdik, s egy hónapon belül elindulhat a tá-
mogató szolgálat, a pszichiátriai közösségi ellátás, valamint a
szenvedélybetegek közösségi ellátása. -ha-

ÚÚjj sszzoollggáállttaattáássookkaatt iinnddíítt aa VVöörröösskkeerreesszztt

Elõször a közelmúltban elhunyt Nagy Gáspár József Attila- és
Kossuth-díjas költõre emlékeztek egyperces néma felállással a
képviselõ-testület tagjai január huszonötödikei, az Ifjúsági és
Civil Házban tartott soros közgyûlésükön. A költõ érdemeit
Marton István polgármester méltatta. 

Napirend elõtti hozzászólásában Röst János (SZDSZ) azt kér-
te a polgármestertõl, hogy a közgyûlés levélben köszönje meg a

polgármesteri hivatal szociális és egészségügyi osztályának élé-
rõl távozó Simánné Mile Éva több éves magas színvonalú tevé-
kenységét. Marton István polgármester reagálásában egyetértett
a kezdeményezéssel, hiszen – mint mondta – személy szerint
maga is mindig nagyra értékelte a szakember munkáját. Hossza-
san vitáztak a képviselõk az elsõ napirendi pontként terítékre ke-
rülõ 2007-es költségvetési koncepcióval kapcsolatos tájékoz-
tatóról. Dr. Csákai Iván (Fidesz-KDNP) javasolta, hogy a költ-
ségvetésben szerepeljen a kiskanizsai, Bajcsy-Zsilinszky Endre
úti új orvosi rendelõ megépítése. Hasonló kéréssel fordult a pol-
gármesterhez Tóth Nándor (Fidesz-KDNP), aki utalt a temetõ és
a ravatalozó rossz állapotára is. A polgármester arról biztosítot-
ta a képviselõket, hogy a február tizenötödikén vélhetõen elfo-
gadásra kerülõ költségvetésben szerepeltetni fogják a kiskaniz-
sai rendelõ megépítéséhez szükséges pénzösszeget. Polai József
(Fidesz-KDNP) azt kérte: ha mindenképpen fontossági sorren-
det kell felállítani a ravatalozó és az orvosi rendelõk között, ak-
kor a rendelõ megépítésére még az idén kerüljön sor, de kezdõd-
jön meg a ravatalozó felújításának engedélyeztetése is. Végül a
képviselõk elfogadták a költségvetés aktualitásairól szóló tájé-

koztatót. A képviselõ-testület döntésének köszönhetõen ismét
bevezetik a „Hazavárunk”-ösztöndíjat, melynek keretében az
önkormányzat havi egyszeri alkalommal átvállalja a diákoktól

az oda-vissza utazás költségeit. Ez a számítások szerint mintegy
nyolcmillió forint többletkiadást jelent majd, a pontos feltétele-
ket ezután dolgozzák ki a szakemberek. Bizottsági szakba utal-
ták Papp Nándor (Fidesz-KDNP) fõkertész, illetve városgond-
nok foglalkoztatására irányuló javaslatát. Felkérte a közgyûlés
Marton István polgármestert, hogy Bicsák Miklós (MSZP) és
Bene Csaba (Fidesz-KDNP) önálló indítványának megfelelõen
vegye fel a kapcsolatot a megfelelõ szakemberekkel és Göndör
István országgyûlési képviselõvel, hogy támogatásukat kérje az
autópálya melletti zajvédõ fal megépítése érdekében. 

A közgyûlés döntött dr. Károlyi Attila (MSZP) a nagybakóna-
ki mártírok emlékmûvének újjáépítésével kapcsolatos indítvá-
nyáról is, a városatyák úgy határoztak, hogy létrehoznak egy

alapítványt és társadalmi akciót indítanak az újjáépítés érdeké-
ben. Elfogadták a képviselõ másik indítványát is, amely alapján
a Terv utca (a korábbi állapotnak megfelelõen) a továbbiakban
Sabján Gyula egykori polgármester nevét viseli majd. A testület
a továbbiakban támogatta Tóth Nándor (Fidesz-KDNP) indítvá-
nyát, így hamarosan testvérvárosi kapcsolat kiépítését kezdemé-
nyezik a vajdasági Magyarkanizsával. 

A nyílt ülés végén a közgyûlés lapunk vezetésével Dóró Já-
nost bízta meg. 

Horváth Attila  

AA kkööllttssééggvveettééssrrõõll vviittáázzttaakk

Számos elõterjesztést tárgyalt január huszonnegyedikei ülé-
sén az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság, köztük Bárdosi
Gábor (MSZP), a vállalkozások támogatásáról szóló rendelet
módosítását javasló indítványát, amely révén a kisebb vállalko-
zások is igénybe vehetnék a munkahelyteremtés után járó támo-
gatást. A képviselõ azt javasolta, hogy az igénylés feltételeként
meghatározott ötfõs létszámbõvítésre vonatkozó kitétel három-
ra módosuljon, hogy a nagyértékû beruházást megvalósító, de
kisebb méretû vállalkozások is hozzájussanak a támogatáshoz.
A javaslatot a bizottság tárgyalásra alkalmasnak találta. 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bi-
zottság január huszonkettedikei ülésén többek között tárgyalta
a II. Rákóczi Ferenc tiszteletére készített emléktábla elhelye-
zésérõl szóló elõterjesztést. Papp Nándor, a grémium elnöke
elmondta: Móricz István nyugalmazott honvéd alezredes, még
korábban egy dombormûvet adományozott az önkormányzat-
nak, amelyet a tervek szerint a Rákóczi út 1. szám alatti ház fa-
lára helyeznek majd ki. 

A Városüzemeltetési Bizottság a január 25-ei ülésén többek
között támogatta a Kalmár utca kikötése építési programot. A
Kalmár utca északi és a Dózsa György utca nyugati irányú
meghosszabbítását a város közlekedésének hosszú távú át-
szervezése, a belvárosi forgalom csökkentésének szándéka in-
dokolja. A forgalom ilyen irányú levezetését az elkészült for-
galomcsillapítási tanulmánytervek is tartalmazzák, és javasol-
ják az utak megépítését.

A Pénzügyi Bizottság egyetértett a „Hazavárunk” ösztöndíj
bevezetésére elõterjesztett javaslattal, mely szerint a közgyûlés a
2007/2008-as tanévtõl támogatja a nagykanizsai állandó lak-
hellyel rendelkezõ felsõoktatási intézményben tanuló fiatalokat.
A város ez évi költségvetésének céltartalékában nyolcmillió fo-
rintot különít el a „Hazavárunk” ösztöndíj fedezetére. 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság január 23-ai ülésén a
Nagykanizsa és Zalakomár Község Önkormányzata közötti
intézményfenntartói társulás létrehozására elõterjesztett javas-
latot megvitatta. A bizottság tagjai a társulás létrehozásával
elvben egyetértettek. Az elõterjesztés hiányosságainak pótlá-
sával, valamint a felmerült észrevételek kiegészítésével újra a
bizottság elé kérték az anyagot. 

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság egyebek
közt tárgyalta a Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete Nagykani-
zsai Csoportja támogatási kérelmét is. Balogh László, az
OKISB elnöke elmondta: a szervezet azt kérte, hogy a város
biztosítson részükre az Ifjúsági és Civil Házban egy helyiséget
csoportszoba céljára, ahol elhelyezhetnék könyvtárukat és tá-
rolóikat. Mivel azonban jelenleg van helyük a Halis István Vá-
rosi Könyvtárban, a felújítás után pedig visszaköltözhetnek
majd a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központba, a grémium
nem tartotta indokoltnak, hogy a csoport a régi moziban kap-
jon helyiséget a ház pontos funkciójának meghatározásáig hát-
ralévõ néhány hónapban.
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A hetvenhét éves Pintér István az utolsó fáig ismeri a dél-za-
lai, nyugat-somogyi erdõket, Nagykanizsától Surdon át egészen
Csurgóig. Bár betegsége tolószékbe kényszeríti, álmait mégsem
adja fel: már írt négy, a térség erdõit, természeti értékeit bemu-
tató tanulmányt, most pedig azon fáradozik, hogy tizenhat zalai
és somogyi település közösen jelölje ki és gondozza azokat a tú-
raútvonalakat, amelyeket az idõs ember ötlete alapján összefog-
laló néven Kanizsa-dombhátnak hívnának.

– Három erdésznek, Metzl Kamillnak, Pagony Károlynak, va-
lamint Véghely Ferencnek szeretnék emléket állítani a túraútvo-
nalakkal, amelyek a térség természeti értékeit mutatnák be –
mondta lapunknak Pintér István, aki egykor autóbusz-gépkocsi-
vezetõként rótta az utakat, így hát nem csoda, hogy a környék
minden zugát jól ismeri. – Ennek megfelelõen három túraútvona-
lat szeretnék kialakíttatni: az egyik Surdtól Beleznán és Õrtiloson
át Zákányig, a másik Liszótól Ágneslakon és Gágyon át Csurgó-
nagymartonig húzódna a harmadik Nagykanizsától indulna, s
Magasdpuszta, Pogányszentpéter, Szentpáli, a Sukorodi erdõ,
Iharosberény és Iharos természeti értékeit mutatná be. Nyugdíja-
zásom után végigbicikliztem ezeken az útvonalakon, így hát ma-
gam gyõzõdtem meg arról, hogy két keréken is jól bejárhatóak. 

Egyelõre azonban –sajnos – a túraútvonal létrehozásában legin-
kább érdekelt somogyi települések (szám szerint tízen) nem iga-
zán mozgolódnak az ötlet megvalósítása érdekében, hajlandósá-
got inkább csak a zalai falvak mutatnak. Pedig olyan látványossá-

gokat lehetne a szé-
les nyilvánossággal
megismertetni, mint
az iharosberényi
park több mint öt-
méteres kerületû hi-
malájai cédrusa, a
majdnem hétszáz
centiméteres törzsû
mammutfenyõ, vagy
az Amur-menti
parásfa, amelynek
magjait a legenda
szerint Pagony Kár-
oly fõerdész orosz-
országi hadifogságá-
ból a kabátjába varr-
va hozta haza. 

Feiszt Ottó, a
Zalaerdõ Zrt. vezér-
igazgatója érdeklõdé-
sünkre elmondta: habár vele, mint a fenntartó vezetõjével még
nem egyeztettek István bácsi tervérõl, de támogatásra méltónak
tartja a kezdeményezést. 

Horváth Attila  

EEmmlléékkttúúrraa ZZaalláábbóóll SSoommooggyybbaa

AA hheettvveennhhéétt éévveess bbááccssii hhaarrccooll aazz áállmmaaiiéérrtt 

Pintér István: – Már ezerszer végigjártam
ezeket az utakat 

Meghitt ünnepség színhelye volt nemrégiben a Hétszínvirág
Óvoda. Sárdi Lászlóné nyugdíjas óvónõ babagyûjteményébõl
nyílt állandó kiállítás. Horváth Lászlóné óvodavezetõ megígér-
te, Eta néni akaratának megfelelõen fogják gondozni és bõvíteni
a csodálatos babagyûjteményt. Büszkén vállalják ezt a nemes
célt, és nemzetközi kiállításon is bemutatják majd a babákat.

A 81 éves Sárdi Lászlóné az utolsó munkahelyén, a sánci óvo-
dában kezdett az akkori óvodásainak babaruhákat varrni. Abban
az idõben jöttek divatba Magyarországon a Barbie babák. Elõ-
ször nem nyerték el tetszését vékonyka alakjukkal, s amikor lát-
ta a kislányok sajnálkozását a kevés babaruha miatt, varrt szá-
mukra kendõt, kötényt, hogy fõzõcskézni is tudjanak velük. 

– Ettõl kezdve babáztam én is – mesélt a kezdetekrõl Eta néni.
– Kiállításra jelentkeztem, s ha nem volt elég babám, akkor köl-
csönkértem a gyerekektõl. Nemzetközi kiállításon elõször 1994-
ben vettem részt, s ekkor tértem át a nagyobb babák gyûjtésére.
Amerikában élõ öcsémtõl is öltöztethetõ porcelán babákat kértem
ajándékba. A gyûjteményem szaporodott, közben eljárt az idõ fe-
lettem is, és be kellett fejeznem a játszadozást. Sajnáltam eladni
õket a piacon, ezért bementem a hivatal oktatási osztályára és el-
panaszoltam a bánatomat: hogyan tudnám megmenteni õket!
2003-ban felajánlottam a babákat a városnak, de a múzeum hely-
hiány miatt nem tudta elfogadni õket. Aztán szerencsére mégis lett
helyük: Halmos Csaba kulturális referens a polgármesteri hiva-
talból felhívott, és a Hétszínvirág óvodát ajánlotta, amit örömmel
elfogadtam, hiszen így gyerekek között lesznek a babáim. Nagy
szeretettel adom õket az óvodának ingyen és bérmentve, tegyék
láthatóvá a város óvodásai számára. Talán egyszer majd lesz Ka-
nizsának egy babamúzeuma is.

Eta néni folytatni szeretné a babázást. Ha éppen kedve tartja,
vagy kap egy babát, máris öltöztetni kezdi. A napokban még
varrt egy galamboki ünneplõ ruhát pártával, gyöngyös bokrétá-
val, egyik kedvencének. Az állandó kiállításon 50-60 babája lát-
ható. Legkedvesebb számára az Amerikából jött Liza. Nagyon
megszerette bájos, szolid arcát. 

– Gyerekkorunkban a barátnõmmel kukoricacsutkából, csuhé-
ból készítettük ezeket a játékokat. Szinte versenyeztünk, hogy
melyikünk rongybabája díszesebb! – mesélte Eta néni. 

-bakonyi-

BBaabbaakkiiáállllííttááss aa HHééttsszzíínnvviirráágg ÓÓvvooddáábbaann
Bár a legutóbbi közgyûlé-

sen Marton István polgár-
mester hangsúlyozta: a költ-
ségvetési koncepció már 99,5
százalékos készültségûnek
tekinthetõ, mégis úgy gon-
doltuk, nem érdektelen, ha a
szakbizottságok vezetõit ar-
ról kérdezzük: milyen fel-
adatokra szeretnének több
pénzt a közös kasszából.

– Az Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottság a
költségvetési koncepcióról
megállapította: költségtaka-
rékos, forráshiányos idõkben
a szinten tartás is jelenthet
elõrelépést, ha megfelelõen
jelöljük ki a prioritásokat –
mondta Balogh László, a bi-
zottság elnöke. – Úgy vélem, a
korábbi évek gyakorlatával
ellentétben szerencsésebb, ha
a sok kicsi, elaprózott támo-
gatás helyett kevesebb helyre
adunk többet. Természetesen a
továbbiakban is harcolok-
harcolunk a „szféráimért”,
mert az oktatás, a kultúra, if-
júságpolitika és sport nélkül
nem lehet élni Nagykanizsán
sem. A tanügy a csökkenõ,
megszûnõ központi normatí-
vák, forráskivonás miatt hát-
rányba kerül, az oktatás, az if-
júság és a kultúra sokak szá-
mára nem tûnik jó befektetés-
nek mostanában, mi azonban
ennek ellenkezõjét hisszük.
Ezért fontosnak érezzük az in-
tézmény-felújítást, amire je-
lenleg ötvenmillió forintot ter-
veztek. Szeretném, ha erre
több jutna. A kultúra területén

ugyancsak fontosnak tartjuk a
magas kultúra, s bizonyos kö-
zösségteremtõ csoportok léte-
zését, támogatását, s tenni
szeretnék azért, hogy a civil
szervezetek támogatása emel-
kedjék. Emelni szeretnénk a
Pannon Tükör kulturális fo-
lyóirat félmilliós támogatását,
s támogatni gondoljuk a
Thúry György Múzeumot is: a
diákok számára ingyenessé
tennénk a gyûjtemény látoga-
tását. A sport területén közis-
merten a diáksportot, a tö-
megsportot és a szabadidõ-
sportokat támogatnánk na-
gyobb mértékben, a verseny-
és élsportra nem szeretnénk
többet áldozni a tavalyihoz
képest. Ellenben elõbbre sze-
retnénk lépni a nyitott torna-
terem-akció, és a sportorien-
tált iskolák mûködtetése terén. 

Dr. Csákai Iván, a Szociális
és Egészségügyi Bizottság el-
nöke úgy véli: számos fontos
területen több pénzre lenne
szükség, ám a lehetõségek
adottak.

– Egy költségvetést a reali-
tások szabnak meg, s ezen be-
lül vannak kötelezõ feladata-
ink – mondta Dr. Csákai. – Él-
nek bizonyos közgyûlési hatá-
rozatok, amelyeket még az elõ-
zõ testület hozott meg, de ne-
künk, mint az elkezdett munka
folytatóinak illik tiszteletben
tartani. Illik arra is ügyelni,
hogy a SZEB alá néhány civil
szervezet is tartozik, amelyek
az általuk végzett szociális el-
látáshoz bizonyos költségveté-
si keretet szeretnének. Ezért

fontos, hogy a Szociális és
Egészségügyi Alap esetében
legalább a szinten tartás meg-
valósuljon, az eddigi kétmilli-
ós keret változatlan maradjon.
Az elõzõ közgyûlés sorrendet
állított fel az orvosi rendelõk
felújítását illetõen, ebben a
sorban most a kiskanizsai,
Bajcsy-Zsilinszky úti rendelõ
áll az elsõ helyen; amelynek a
felújítása már nem halasztha-
tó tovább. Kötelezõ feladat-
ként az elmúlt években még
nem sikerült megoldani a
demensek ellátásának kérdé-
sét, ez irányban is mindenkép-
pen lépnünk kell: úgy gondol-
juk, hogy a cél érdekében az
idõsek otthona bõvítését el kell
kezdenünk. Végül, de nem
utolsósorban mindent meg kell
tennünk a kórház fejlesztésé-
ért.

– Úgy vélem, hogy a 2007-es
elképzelések nagy része bele-
került a költségvetésbe –
mondta Gyalókai Zoltán, a Vá-
rosüzemeltetési Bizottság el-
nöke. – Az egyik legfontosabb
a Kalmár utca meghosszabbí-
tása, itt sor kerül a kisajátítás-
ra, a tervezésre és a kivitele-
zésre is. Persze, nagy jelentõ-
sége van a program kimenetele
szempontjából annak, hogy az
érintett földtulajdonosok ho-
gyan állnak majd hozzá az
ügyhöz. Szintén stratégiai be-
ruházás az ipari park „A” jelû
útja, amelynek a befejezésére
eddig azért nem kerülhetett
sor, mert egy háromszáz méte-
res szakaszon még nem voltak
a város birtokában a szükséges

ingatlanok. Ez a probléma má-
ra megoldódott, polgármester
úr viszonylag rövid idõ alatt
meg tudott egyezni a tulajdo-
nosokkal. Így ha az idõjárás
engedi, tavasszal befejezõdhet
a beruházás, amely bele is fér
az eredeti költségvetésbe. Eh-
hez hasonlóan megoldásra vár
a Péterfai és az Alsószabadhe-
gyi utak közötti hiányos kerék-
párút és a Thúry-laktanya kö-
rüli utak ügye. Jó lenne, ha az
Eötvös téri körforgalmak ter-
vezése még az idén megtörtén-
hetne, nem beszélve a Zrínyi
utca kikötésérõl – jó lenne, ha
mihamarabb elõkerülnének a
régi tervek, s a lakossággal
egyeztetve, az õ megelégedé-
sükre tudnánk megvalósítani a
beruházást. 

– Azokra a programokra
mindenképpen kellenek forrá-
sok, amelyeket esetlegesen a
második Nemzeti Fejlesztési
Terv is támogat – így Papp
Nándor, a Városfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegen-
forgalmi Bizottság elnöke. –
Számos programmal vagyunk
jelen a régiós elképzelésekben,
összesen majdnem ötvenmilli-
árd forint értékben. Ha valami
angyalka csodát tenne, és va-
lamennyi projektünk nyerne,
akkor óriási összegû, csaknem
ötmilliárd forintos önrésszel
kell kalkulálnunk. Ez nagyon
nagy összeg, minden bizony-
nyal nehéz lenne elõteremte-
nünk. A Nemzeti Fejlesztési
Tervbe „delegált” projektek
közé tartozik többek közt a ter-
málprogram, a tömbrehabil-

Balogh László

Dr. Csákai Iván

Papp Nándor

Gyalókai Zoltán

AAllkkoottóó rroommbboollááss –– aavvaaggyy mmiirree jjuussssoonn ppéénnzz??
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itáció, a belsõ és külsõ körgyû-
rûk megépítése. Egyéni vágya-
im között ott van, hogy rendbe
tegyük a temetõ útjait, a park-
jainkat, az iskoláinkat, s azt is
fontosnak tartom, hogy levet-
kõzzük az eddigi, „ahogy esik,
úgy puffan” – gyakorlatot a
költségvetés tervezése kap-
csán.

– Miután a közgyûlés pénz-
ügyi mozgástere erõsen be-
szûkült, a 2007. évi költségve-
téssel szemben támasztott
alapvetõ követelmény a cél-
szerû, pazarlásmentes, racio-
nális, hatékony gazdálkodás –
fogalmazza meg a legfõbb
prioritást Tóth László, a Pénz-
ügyi Bizottság elnöke. – Az
önkormányzati tulajdon vé-
delme, a gazdálkodásért való
felelõsség érvényesítése meg-
követeli, hogy a költségvetési
gazdálkodás területén folyó
valamennyi tevékenység sza-
bályozott és törvényes legyen.
Úgy vélem: legfontosabb fel-
adatunk a versenyképesség
javítása, a környezetvédelem
erõsítése, valamint a „civil”
szféra támogatása. Egy város
akkor tud megújulni, ha erõs
a gazdasága. Egy város veze-
tése csak akkor tud eredmé-
nyeket produkálni, ha a vál-
lalkozóira támaszkodik, tájé-
koztatja õket, kikéri a vélemé-
nyüket és azokat beépíti dön-
téseibe. A 2007. évi költségve-
téssel szembeni elvárásaink
tehát: a költségvetési egyen-
súly fokozatos helyreállítása,
a költségtakarékos mûködés,
a város fejlesztésének felgyor-
sítása, az átláthatóság, és az
ellenõrizhetõség feltételeinek
biztosítása – hangsúlyozta a
bizottsági elnök.

Marton István polgármes-
ter úgy véli: 99,5 százalékban
véglegesnek tekinthetõ a
költségvetési koncepció,
amelyben a hitelfelvétel el-
méleti mértéke 2,4 milliárd
lehet. Azonban – mint azt
hangsúlyozta – ez szigorúan
csak elméletben történhet
meg, a gyakorlatban maximá-
lisan 1,9 milliárd forintnyi hi-
telfelvételre kerülhet sor. Eb-
bõl finanszíroznák például a
Damjanich utcában csatorna
építését, a termálturisztikai
koncepció megvalósíthatósá-
gi tanulmányának elkészíté-
sét, valamint az újabb terület-
szerzést az ipari parkban.
Egyes, már folyó beruházá-
sok is többe kerülnek az elõ-
zetesen kalkulált összeghez
képest: ilyen például a Heve-

si Sándor Mûvelõdési Köz-
pont rekonstrukciója, amely
esetében viszonylag keveset
érzékelhetne a látogató az itt
zajló felújításból, ezért to-
vábbi forrásokat bocsátanak a
kivitelezõ rendelkezésére,
amely révén némileg átala-
kulhat a mûvelõdési központ
belsõ színvilága is. A város
elsõ embere hangsúlyozta:
választási ígéretüknek meg-
felelõen rendezni kívánják az
elmúlt tizenhat év peres
ügyeit is, ilyen például a régi
piac sorsa, a Király út 31. és
az Eötvös tér 1.-3. ügye.
Hozzátette: a városvezetés
idei munkáját leginkább az
„alkotó rombolás” kifejezés-
sel lehet jellemezni, hisz le-
rombolják a rombolandókat,
hogy azok a jövõ évtõl pénzt
hozzanak újabb fejlesztések
számára. 

Horváth Attila 

Tóth László

Marton István

A nagy ablakokon beáradó fénytõl ezüstösen csillogott a
Kékszakállú herceg vára. A kapuk, a herceg, a szolgák, a volt
feleségek, minden, elõttünk állt, de a mû még nem készült el
teljesen, van rajta finomítani való. 

– Hogy mutat messzirõl? – kérdezte a többiektõl Pozdorecz Bet-
tina és Gilicze Nikolett 8. osztályos tanuló, felemelve a nagy mére-
tû alkotást, amely a szakkör minden tagjának õrzi a keze nyomát. 

A Hevesi Sándor Általános Iskola Kassainé Szarjas Gertrúd
tanárnõ által vezetett rajzszakkörében lázas tevékenység folyt,
amikor a napokban meglátogattuk õket. A két hatodikos lány,
Németh Leila, Takács Anita és a mellettük ülõ nyolcadikos
Wéber Vivien legszívesebben mindig virágot rajzolna, pedig az
intézmény galériában megnyílt kiállításon Leilának egy kék
madara, Anitának pedig egy várat és egy faluvéget ábrázoló
festménye látható. Ennek az az oka, hogy a szakkör rendszere-

sen részt vesz pályázatokon, ez utóbbin történelmi témával sze-
repeltek. A kanizsai Thúry Napokon a várkapitány élete és ko-
ra címû kiállításon is nyertek. Elárulták, tanárnõjüktõl kaptak
kedvet a selyemfestéshez. Most a május 3-án kezdõdõ Hevesi
Napokra készülnek a Színház az egész világ címû kiállítással,
amibe sokféle téma beleillik. Látható lesz a fából faragott ki-
rályfi, továbbá  maszkok, arcok, cirkuszi bohóc, és még a lá-
nyok virágainak is lesz hely. A 22 tagot számláló  szakkör ered-
ményesen tevé-
kenykedik, amit az
is jelez, hogy az el-
múlt 10 év alatt a
különbözõ pályáza-
tokon több, mint
egymillió forintot
nyertek. A pénzt
eszközök, anyagok
vásárlására hasz-
nálták fel. A lányok
azt is elmondták,
hogy a szövés tech-
nikáját is szeretnék
megtanulni. Szövõ-
keret, gyapjúanyag
van, majd a máso-
dik félévben idõ is
lesz rá. 

-bakonyi-

SSzzíínnhháázz aazz eeggéésszz vviilláágg

...hacsak a Kanizsa Futó és Szabadidõ Sport Klub tagjai
nem. A klub ugyanis farsangi futásra várta szombaton a
sportbarátokat, hogy ily módon is népszerûsítse a test-
mozgást, a futósportot. A formabontó módon színes jelme-
zekbe öltözött több mint húsz mozgékony klubtag vidám
színt vitt a deres kanizsai reggelbe. A futók a városközpont-
ból, a Vásárcsarnok bejáratától indultak, a cél pedig a Min-
denki Sportpályája volt, ahol meleg teával és ízletes fánkkal
várták a farsangoló futókat. A szervezõk jövõre számítanak a
város lakóira is. 

FFaarrssaannggoollóó

Farsang idején az õsi hiedelem szerint a színes ruhákba bújt
emberek elüldözik az ilyenkor -amikor rövidek a nappalok és
hosszúak az éjszakák- elszabaduló ártó szellemeket Hát, elnéz-
ve a képet, nem valószínû, hogy futásnak eredne bárki is...

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

Február 8. 17.30 óra
"SZÍNEK" 

BOHÁNÉ SASVÁR ÉVA FESTÕ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: március 2-áig

Helyszín: Ifjúsági és Civil Ház

A Nagykanizsai Cu-
korbetegek Egyesülete
tisztelettel kéri a lakos-
ságot, hogy személyi jö-
vedelemadója 1 %-ának
felajánlásával szíves-
kedjék támogatni egye-
sületünket.Adószámunk :
18955912-1-20 

ÜVEGEZÉS, ÜVEGEZÉS, 
KÉPKERETEZÉSKÉPKERETEZÉS

PLEXI ÉS PLEXI ÉS 
POLIKARBONÁTPOLIKARBONÁT

LEMEZEKLEMEZEK
Szentes Sándor

Nagykanizsa, Csengery u. 34.
Tel.: 93/313-319

30/9570-038

RST KKT.
8800 Nagykanizsa, Jókai u. 3.

E-mail: rstkkt@gylcomp.hu
Mobil: 30-3399-544

ÉPÜLETGÉPÉSZET
gázkészülékek szerelése, javítása

klímaberendezések szerelése
ÚJDONSÁG:ÚJDONSÁG:

infrasugárzók napkollektorok hõszivattyúk
TTAKARÉKOSKODJON AKARÉKOSKODJON AZ ENERGIÁVAZ ENERGIÁVAL!AL!

HAVASI BALÁZS
ZONGORAMÛVÉSZ

KONCERTJE

Belépõdíj 
elõvételben: 

2000 Ft,
a helyszínen 

2200 Ft

Február 23. 19 óra

Havasi Balázs
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A Halis István Városi Könyvtárban havonta megrendezés-
re kerülõ „A magyar mûveltség kincsestárra” címû mûvelõ-
déstörténeti elõadásokon rendszeresen látható Jerausek
Gyula népi iparmûvész „mini” kiállítása. A kézzel faragott,
egy-két nap alatt elkészülõ használati és dísztárgyakat a zsû-
ri által megállapított eladási ár feléért kínálja megvételre. A
kapott összeggel a rendezvényt szeretné támogatni. Munká-
it mintegy 40 kiállításon, többek között Csurgón, Zalaeger-
szegen, Bázakerettyén is bemutatta. 

– A zsûrizett termékek évi négymillió forintig adómentesek –
válaszolja – de eladni nem lehet õket, nincs pénze az emberek-
nek. Az intenzív faragást 44 éves koromban, 1984-ben kezdtem
el hobbiból, mert a lakásunkat akartam kidíszíteni valamivel.
Ennek érdekében évekig tanulmányoztam a népmûvészettel kap-
csolatos kiadványokat a könyvtárban. Gépésztechnikusként iro-
dai munkát végeztem, és szerencsémre egy Somogy megyei mun-
katársamtól kölcsön kaptam a somogyi pásztorfaragások mintá-
it. Miután papírra másoltam a rajzokat, elõször gyerekek számá-
ra is használható tárgyakat faragtam. Nem egy az egyben má-
soltam a mintákat, mert ezt nem szabad. Például egy régi borot-
vatokot, díszítõ motívumot sótartóra, vagy csontra karcoltam.
Tehát a motívum maradt, csak a tárgy jellege változott meg.

– Mostanra a lakásuk minden zeg-zuga a keze munkáját dicséri!
– Pedig kevés helyem van a tárolásukra, ezért elosztogatom.

Amíg nem faragtam, sokat olvastam – mutat a hosszú falat befu-
tó könyvespolcra. – Rendszeresen jelentkezek az újságban, vagy
a rádióban meghirdetett vetélkedõkre, ezért is várom minden hé-
ten a Kanizsa újságot, s ha nem találok a lépcsõházunkban,
kénytelen vagyok másik házban keresni. A faragást hobbiból
kezdtem, s miután megtanultam a technikáját, a hagyományok
õrzését, ápolását tûztem ki célul. Elsõ kiállításom az Erkel Fe-
renc Olajipari Mûvelõdési házban volt 1996-ban. 

– Nagyméretû szobrok készítése nem vonzotta?
– Jelentkeztem a Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban mûködõ

fafaragó szakkörbe, hogy megismerjem a nagy szobrok készíté-
sének a titkát. Menet közben azonban kiderült számomra, hogy

nem áll rá a kezem, a derekam sem hajol rendesen, és megfele-
lõ szerszámom sincs. Télen a konyhában, nyáron, az erkélyen te-
vékenykedek. Szintén olvasmányaim alapján sajátítottam el a
csontkarcolás teljes folyamatát – mutat a kiállító helyiségnek is
beillõ szobákban elhelyezett ivócsanakra, gyufa-, só- és fûszer-
tartóra. – Eleinte a legõsibb motívumot, a sámándob-jeleket is
rákarcoltam a pici medálokra, de sajnos, ennek a díszítésnek
nincs hagyománya, mert az évszázadok során nem õrizték meg a
honfoglaláskor már ismert formák tárgyi bizonyítékait.

– Úgy tudom, Kustár Zsuzsa iparmûvész ösztönzésére a Zodi-
ákus jegyeket és jellemzõit is csontra karcolta. 

– Kör alakban elkészítettem a 12 csillagkép jeleit és rákarcol-
tam a holdházakat. Erre a tálra helyeztem a fûszertartókat, me-
lyek a legismertebb magyar népmesék egy-egy jelenetét ábrázol-
ják, hiszen minden hónapnak megvannak a népmeséi.

Míg nézegettem a medve, a farkas, és a szegény ember népme-
séje, a szállást keresõ róka, meg a Mátyás király és a kolozsvári
bíró népmese szereplõivel illusztrált fûszertartókat, Jerausek
Gyula keze ügyébe került az Esztendõ köre címû könyv, amely-
bõl meglepetésemre azt is megtudtam, hogy mostanában nem va-
gyok jó barátságban odafönti lámpásunkkal, a Holddal... (B.Zs)

MMeesseehhõõssöökk aa ffûûsszzeerrttaarrttóónn

A közelmúltban  “A halálon túl” cím-
mel a hosszan tartó gyógyíthatatlan be-
tegség következtében 57 éves korában el-
hunyt Nagy Gáspár Kossuth- és József
Attila-díjas, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Címerével kitüntetett költõre emlé-
keztek a Képzõmûvészetek Házában. A
HSMK által szervezett emlékesten beteg-
sége miatt hangfelvételrõl idézte meg a
költõt Harkány László nyugalmazott ta-
nár. Szólt nagykanizsai rokoni kötõdésé-
rõl, és a Kanizsa vár vissza címû kisregé-
nyérõl, melyben egy nagy nyári szerelem
történetét vetette papírra. A szerelem hát-
terében azonban ott izzik a magyar való-
ság, a Csehszlovákiába való bevonulás
története is. Jelentõs prózai mûve Gáspár-

nak, de õ elsõsorban mégis költõ volt. 12
kötete jelent meg, valamint a válogatott
verseibõl összeállított Szabad rabok címû
kötet, melyben arról írt, amirõl egy népé-
ért, nemzetéért aggódó költõnek írnia
kell. A következõ megszólaló a jó barát,
az egykori iskolatárs Papp Ferenc, a
HSMK igazgatója, majd Pék Pál költõ
visszaemlékezése következett. Végül
Kardos Ferenc, a Halis István Városi
Könyvtár igazgatóhelyettese vázolta fel
megismerkedésük történetét. Az emlék-
mûsorban közremûködtek: Tóthné Hege-
dûs Erzsébet és Kovácsné Mikola Mária,
a HSMK munkatársai, valamint Horváth
Réka és Sütõ András a Batthyány Lajos
Gimnázium diákjai. -bakonyi-

NNaaggyy GGáássppáárr kkööllttõõrree eemmlléékkeezztteekk

Az egész város örömére szolgálhat, hogy fennállásának
századik évfordulójára megszépül a város egyik legrégebbi is-
kolája, a Rozgonyi. A felújítás és bõvítés szükségességérõl Tóth
Miklós igazgató elmondta:

– A közel száz éves épület falai nincsenek szigetelve, az erede-
ti nyílászárók idõközben deformálódtak, nincs elég vizesblokk
és a közmûvezetékekkel is gond van. A város legrégebbi torna-
termével rendelkezik az intézmény, ami az akkori igényeknek
kiválóan megfelelt. Az önkormányzat jól döntött, amikor a vá-
ros szívében lévõ oktatási intézményt a XXI. század igényeinek
megfelelõen korszerûsíti. A beruházásra céltámogatásos pályá-
zaton több mint 700 millió forintot nyert az önkormányzat. A 15
százalékos önrésszel együtt mintegy 830 millió forint áll rendel-
kezésre. A tervekben szerepel egy közepes méretû tornaterem
építése, két tanterem bõvítése, a szükséges szaktantermek, orvo-

si szoba, könyvtár, iroda és csoportos helyiségek kialakítás. A
mozgáskorlátozott személyek számára is megoldódik az aka-
dálymentesítés. A korszerû iskolában a pedagógiai lehetõségek
is javulnak, megteremtjük például az angol kéttannyelvû oktatás
lehetõségét. 

– Mikor kezdõdik el az építkezés?
– Várhatóan márciusban, a tornaterem lebontásával kezdõ-

dnek a munkálatok, majd az új épületszárny megépítésével foly-
tatódnak. A tanévet még ebben az épületben fejezzük be. Ezt
követõen kezdõdik meg igazán az iskola felújítása, amely várha-
tóan 2008. áprilisáig tart, a következõ tanévre át kell adnunk az
egész épületet. Nem vagyunk jó helyzetben, hiszen nem áll ren-
delkezésünkre olyan épület, ahova az egész iskola átköltözhetne,
ezért több helyszínt veszünk igénybe. Az alsó tagozat elhelyezé-
sét évfolyamonként kettesével tervezzük. A legjobb helyet termé-
szetesen az elsõ osztályosoknak szánjuk, õk a Batthyány Lajos
Gimnázium iskolánkhoz közeli szárnyában tanulnak majd. A töb-
bi alsó osztály fogadásához számítunk a Halis István Városi
Könyvtár és a HSMK helyiségeire, valamint a Zrínyi-iskola
Szent Imre utcai két tantermére. A felsõ tagozat négy-négy osztá-
lyát a Piarista-iskolában illetve a fõiskola kollégiumában szeret-
nénk elhelyezni. Külön gondot fog jelenteni a bútorzat, az irat-
tár, a különbözõ szertári anyagok átmeneti raktározása, és meg
kell még oldanunk az irányítás, az igazgatás mûködésének lehe-
tõségét is. Tudjuk, hogy az oktatás színvonalának megõrzése
nagy erõfeszítést igényel majd a nevelõtestülettõl, az irányító-
munka, pedig az iskola vezetõitõl. Igyekszünk mindent úgy elren-
dezni, hogy minél zökkenõmentesebb legyen a tanítás. A szülõket
megnyugtatjuk, hogy idõre megoldunk mindent. Megéri az erõfe-
szítés a tanulóknak, tanároknak egyaránt, hiszen egy év múlva
nagyon korszerû iskolában tanulhatunk, dolgozhatunk – mondta
befejezésül Tóth Miklós igazgató. (B.Zs.)

MMeeggsszzééppüüll aa RRoozzggoonnyyii iisskkoollaa

Beavató színházi elõadás keretében Bornemissza Péter: Ma-
gyar Elektra címû tragédiáját mutatta be középiskolásoknak a
zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház társulata január 16-án az
Ifjúsági és Civil Házban. 

– Elindítottunk egy három éves programot, melyben különbözõ
mûvészeti korszakokat szeretnénk bemutatni – mondta Tucsni And-
rás rendezõ. – Elõször a reneszánsz, majd a barokk, a következõ év-
ben pedig a romantika, a realizmus mûvészeti korszaka kerül sorra.
Lévén, hogy a magyar reneszánsz korszaknak Bornemissza Magyar
Elektrája a leghíresebb és értékét tekintve a legizgalmasabb darab-
ja, úgy gondoltuk, ezt mutatjuk meg a gyerekeknek, és ezen keresz-
tül lehet beszélni a reneszánszról, a görög mitológiáról, közben ké-
pet kapnak arról, mi is történt ebben a korszakban. Azt a gondola-
tot szeretnénk közvetíteni az ifjúság felé, hogy figyeljenek jobban az
értékekre, mert a múltból és az értékekbõl lehet táplálkozni.

Tucsni András rendezõ az elõadás ideje alatt több alkalommal
szólt a nézõkhöz, ismertette a kor tartalmát, és Bornemissza Pé-
ter átköltését, amelyben az író a korához kívánt szólni. Mint
kifejtette: Bornemissza Péter a fordítást másképp gondolta, mint
ahogy ma történik. Eszébe sem jutott, hogy az eredeti görög szö-
veget adja, s az elmúlt görög világot hozza a nézõk elé. Szo-
phoklész drámája valójában csak mintául szolgált számára an-

nak érdekében, hogy magyar nyelvû és aktuális érvényû mûvet
hozzon létre. A szerzõ a latin nyelvû utószóban így fogalmazta
meg a tragédia alapkérdését: Vajon akkor, midõn a haza durva
rabságban senyved, szabad-e erõszakkal szembeszállni a zsar-
nokkal, vagy pedig biztonságosabban arra kell-e várni, hogy az
idõ hozza meg az orvosságot és az enyhülést? A kérdésnek kü-
lönös hangsúlyt adott, hogy éppen a dráma írása idején válasz-
tották német-római császárrá a bécsi székhelyû német, magyar
és cseh királyt, Ferdinándot. 

Bakonyi Zsóka

MMaaggyyaarr EElleekkttrraa
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