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Kanizsa
Kollonay Zoltán zongoramû-

vész, zeneszerzõ újévi orgona-
koncertje csendült fel a Felsõvá-
rosi Templom orgonáján. 

A koncerten régi zeneszerzõk
mestermûveit adta elõ, improvizá-
cióival díszítve, a régi zenei elõ-
adói hagyományokat követve a
mûvész.  Annak idején a dalokat a
zeneszerzõk nem a mai kottaírók
gyakorlata szerint írták le, hanem
vázlatosan, és az elõadó dolga volt
ezeket életre kelteni, meghangsze-
relni, kidíszíteni, improvizációval
ellátni. Ezt a fajta régi zenei elõ-
adásmódot – melyet kevesen is-
mernek és mûvelnek napjainkban
–, hallgathatta meg a kanizsai
hangverseny-látogató közönség.

B.E.

ÚÚjjéévv
oorrggoonnaa-
kkoonncceerrtttteell

Cseke Zoltán, a Kreatív Klub
elnöke mutatta be a Szeretem
Kanizsát Akciócsoport által ki-
adott Egy fejlõdõ, élhetõbb vá-
ros? Igen! Együtt sikerülhet! cí-
mû kiadványt  a Halis István Vá-
rosi Könyvtárban.

A Szeretem Kanizsát mozgal-
mat kezdeményezõ Kreatív Klub-
hoz tavaly támogatóként csatla-

kozott a Nagykanizsai Civil
Kerekasztal és a Dél-zalai Civil
Fórum Egyesület. A Kreatív
Klubbal együttmûködõ szerveze-
tek egy zászlóshajó programként
tekintenek a Szeretem Kanizsára,
amely alkalmas arra, hogy erõsít-
se a helyi identitást és megfelelõ
mobilizáló erõt jelentsen mind-
azok számára, akik tálen-
tumokkal rendelkeznek és a ké-

pességeikkel kezdeni is akarnak
valamit a város fejlesztése érde-
kében. A partnerek elhatározták a
kiadvány közös megjelentetését,
amely egy csokorba foglalja azo-
kat a legfontosabb helyi innová-
ciókat, amelyeket a Szeretem Ka-
nizsát égisze alatt kívánnak meg-
valósítani.

A Kreatív Klub 2006. májusá-
ban karolta fel a Szeretem Kani-
zsát! kezdeményezést. Legfõbb
célként jövõbemutató városfej-
lesztési stratégia kialakítását, majd
a stratégia egyes elemeinek meg-
valósítását tûzték ki célul. Az elsõ
összejöveteleket a kezdeményezõ-
ként fellépõ, a városból elszárma-
zott fiatal kreatív szakember, Tóth
Tihamér vezette.

A tájékoztató keretében a fenti
szervezetek képviselõi, Wilheim
Gábor, Gyertyánági Endre,
Budavölgyi Kálmán és Lengyák
István ismertették a kiadványban
szereplõ kezdeményezéseket és a
mozgalom kiteljesítése érdekében
tervezett közös rendezvényeket és
programokat.

B.E.
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Balás Béla megyéspüspök
szentelte fel még az ünnep elõtt a
részlegesen felújított alsóvárosi
Szent József Templomot. Az Is-
ten Háza belsõ tere csodálatos
változáson ment keresztül, s
majdnem régi szépségében pom-
pázik.

A barokk épületegyüttes Nagy-
kanizsa legértékesebb mûemléke,
1702. és 1714. között a ferences
rend építette a lebontott vár téglái-
ból. Mára azonban siralmas álla-
potba került a több évszázados
építmény, ezért sürgetõvé vált a
felújítása. 

A közelmúltban Nagykanizsára,
éppen a Szent József Plébániára
érkezõ új plébános, Horváth Ló-

ránt rögvest neki is látott a munká-
latok megszervezésének, s roppant
rövid idõ alatt széleskörû összefo-
gás bontakozott ki a nemes cél
megvalósítása érdekében. 

Összesen mintegy tizenhatmil-
lió forint gyûlt össze a plébános hí-
vására, segített az önkormányzat, a
püspökség és a hívek sokasága,
akik nemcsak pénzben mérhetõ,
hanem erkölcsi támogatással és bi-
zony, kétkezi munkájukkal is szi-

lárd támaszt nyújtottak Horváth
Lóránt számára. Több hétvége is
azzal telt, hogy kívül-belül ember-
magasságig leverték a nedves, át-
vizesedett vakolatot, majd néhány
hétnyi szellõzés és száradás után
új, lélegzõ vakolatot hordtak fel a
csupasz falakra. Mivel egy-egy
ilyen felújítás irdatlan mennyiségû
pénzt emészt fel, ezért egyelõre
„csak” a templombelsõ újult meg,
amely – elûzve a régi szürkeséget
és kiemelve a freskók szépségét-
gyönyörû sárga színben pompázik.
Modernizálták a villamos hálóza-
tot és a fûtésrendszert, újabb pad-
sorok készültek, s fehér márvány-

lapokkal cserélték fel a mára jócs-
kán fényét vesztett padlóburkola-
tot. 

A plébános álmainak csak az
anyagiak szabnak határt, a temp-
lombelsõ szobrainak és freskóinak
rekonstrukciójára a következõ
ütemben kerülhet sor, csakúgy,
mint a templom külsõ felújítására.
Ám ha az ambíció intenzitása és a
segítõ kezek száma nem csökken,
minden bizonnyal rövid idõ szük-

séges csak ahhoz, hogy ez is meg-
történhessen. 

– Tegyük ezt a templomot olyan
ponttá, ahova haza lehet jönni,
ahol béke, csend és nyugalom van,
ahol el lehet intézni konfliktusokat
bíróság nélkül, egymás feljelentge-
tése nélkül úgy, hogy a másik el-
gondolkodjon, hogy bizony, hátha
egy kicsit igazuk van. Azt szeret-
ném, ha innen koncentrikus körök-
ben gyûrûzne szét a béke a város-
ba. Ez a templom legyen példa ar-
ra, hogy a templomok korszerûek,
szépek és gondozottak, olyanok,
amelyekbe érdemes eljönni, s érde-
mes kicsit megállni, elidõzni –
mondta szentbeszédében a szent-
misét celebráló Balás Béla megyés
püspök. – Mûködjenek itt is kiskö-
zösségek, tucatszámra, százszám-
ra, s legyen a legelfoglaltabb, leg-
elfelejtettebb embereknek is leg-
alább egy olyan napjuk a vasárna-
pokon kívül, amikor összejönnek a
templomokban, hogy közösen
imádkozzanak. Mert imádkozni
kell, hiszen nem a tömegmozgal-
mak jelentik a történelem csúcs-
pontjait, hanem az Istennek elköte-
lezett, szép életek. 

Horváth Attila 
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– Petõfi Sándor azon kevesek
közé tartozik, akiket bálványként
istenített a magyar nép, sokak sze-
mében ma is õ a legnagyobb költõ
– mondta az ünnepi szónoknak
felkért Muzsai István agrármér-
nök, a Petõfi Sándor születésé-
nek évfordulóján immár hatodik
alkalommal megrendezett janu-
ár elsejei megemlékezésen.

A szervezõ Nagykanizsai Polgá-
ri Egyesület elnöke, Kóré Péter rö-
vid köszöntõje után a megjelentek
versekkel és dalokkal emlékeztek
a lánglelkû költõre. Kóré Péter
emlékeztetett arra, hogy elõdje, az
alapító elnök Dezsõ Ferenc indí-
totta útjára a hagyománnyá neme-
sedett megemlékezést. Megje-
gyezte, egy egykori kanizsai gim-
nazista, a messze elszármazott

Nagy Gabriella hívta fel figyelmü-
ket arra, hogy több ezer kilométer-
rel arrébb, egy olaszországi kisvá-
rosban szobra van Petõfinek, ami
annak köszönhetõ, hogy itt élt a
szabadságharc költõjének elsõ
olasz fordítója, Giuseppe Cassone.
A külhoni megbecsülés ellenpont-
ja az itthoni barbarizmus, ugyanis
a megemlékezésre hívó, a Fõ úton
kihelyezett plakátokat ismeretle-
nek letépkedték, egyiken pedig Pe-
tõfi arcképén egy csizma lenyoma-
ta látszik – mondta az egyesület el-
nöke, aki szerint egyre inkább úgy
látszik: már nem is értékeket, ha-
nem magát a normalitást kell vé-
delmezni. Kóré Pétert a Deák téri
48-as „Gollner”-féle Gyalogezred
– ebben szolgált egy ideig Petõfi is
– talapzatán az ünnepi szónoknak
felkért agrármérnök, Muzsai Ist-

ván követte, aki egyfajta történeti
áttekintést adott Petõfi Sándor rö-
vidre szabott, ám annál monumen-
tálisabb életmûvérõl.

Muzsai István megállapította,
Petõfi sorai ma is életképesek, sõt,
sajnos idõszerûbbek, mint valaha.
Napjainkban ugyanis soha nem lá-
tott méreteket öltött az idegenmaj-
molás és a nemzettagadás, s a szó-
nok szerint bizony, ma sem ártana
egy Petõfihez hasonló, gyújtó hatá-
sú költõ, aki felrázná a nemzetet fá-
sultságából. „Kellenek a fiatal szí-
vek, több és több magyar kebelben
tüzet gyújtani, mert az idõ ellenünk
dolgozik. A nemzet áltatása szép
jövõ ígéretével, annak elmúlásához
vezet” – idézte a szónok Petõfi
Sándort, akinek Muzsai István sze-
rint a politikai szereplõk és képvi-
selõk számára ma is érvényes intel-
mei az elvhûségre, a tisztességre, a
becsületességre szólítanak fel. 

Az ünnepi beszéd után a meg-
emlékezõk az emlékezés mécsese-

it helyezték el a szobor talapzatán,
melynek felújítása érdekében
gyûjtést indított a Polgári Kanizsá-
ért Alapítvány és a hozzá csatlako-
zó Nagykanizsai Polgári Egyesü-
let. 

Horváth Attila

KKeelllleenneekk aa ffiiaattaall sszzíívveekk
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Nehéz idõszak volt a város la-
kói és vezetõi számára egyaránt
az elmúlt év: csökkenõ normatí-
vák, s a megszorító intézkedések
mellett más feszültség is nehezí-
tette a munkát. Cseresnyés Péter
alpolgármester, a Fidesz-KDNP
helyi szervezetének elnöke e te-
kintetben nem derûlátó: úgy lát-
ja, 2008. sem lesz könnyebb év
az ezelõttinél.   

– Pártelnökként és alpolgármes-
terként hogyan értékeli a magunk
mögött hagyott évet? Nem volt
könnyû…  

– Valóban nehéz volt a 2007-es
év mind az önkormányzatok, mind
az emberek számára. Azonban saj-
nos, nem lehet azt mondani, hogy
az idei könnyebb lesz. Látjuk, mi-
lyen megszorítások érik az önkor-
mányzatokat, s azt is látjuk, hogy
egyéni életünk sem lesz könnyebb,
mint az elmúlt évben volt.

– Gondolom, ez az alpolgármes-
ter értékelése. És a pártelnök mit
mondana 2007-rõl? A Fidesz-frak-
ciónak számos nehéz döntést kellett
meghoznia, ám több alkalommal
kapott kritikát a saját oldaláról is.

– Nem akarok foglalkozni – ha
erre gondol – a polgármester úr
meggondolatlan, sokakat sértõ,
bántó nyilatkozataival, mert váro-
sunk mindennapjainak szempontjá-
ból ezeket nem tartom nagyon lé-
nyeges kérdésnek. Nekem és a Fi-
desz-frakció tagjainak nem az a dol-
gunk, hogy az õ nyilatkozataival
foglalkozzunk, hanem az a felelõs-
ségteljes feladatunk, hogy Nagyka-
nizsa végre kilábaljon a válságból,
nehéz helyzete ellenére fejlõdjön
úgy, hogy mûködésének mindennap-
jaiban az itt élõk ne érezzék, hogy
bizony, baj van – hála a kormányzat
„áldásos” tevékenységének. Ko-
moly fejlesztéseket határoztunk el:
ilyen a belváros rekonstrukciója,
amely megvalósulása esetén egy
megújult, élettel teli városközpont
alakul ki szép terekkel, megszépült
fõutcával. Addig azonban még
2008-ban is jelentõs döntéseket kell
meghoznunk a program kapcsán. A
frakcióval azon dolgozunk, hogy a
város már ebben a ciklusban is lát-
ványosan fejlõdjön. Természetesen,
elképzeléseinknek csak egyik eleme
a megújult belváros.

– Tán a legnehezebb és sokakat
fájdalmasan érintõ döntésük a víz-
és csatornadíj emelése volt. 

– Valóban, de fontos tudni, hogy
jelentõs fejlesztést kell végrehajta-
nunk a vízi közmû területén, új be-
ruházásokat szükséges megvalósí-

tanunk, valamint néhány éven be-
lül a meglevõ hálózat jelentõs ré-
szét is fel kell újítanunk. Ez tízmil-
liárdos nagyságrendû beruházási
összeget jelent, amely uniós támo-
gatás nélkül nem valósulhat meg.
Ahhoz azonban, hogy uniós pén-
zekhez jussunk, jelentõs önrészt
kell letennie a városnak az asztal-
ra. Erre körültekintõ és takarékos
gazdálkodással fel kell készülnünk
annak érdekében, hogy a víz- és
csatornaszolgáltatás minõsége ne
romoljon városunkban. Ennek
okán kényszerültünk a sajnálatos,
jelentõs díjemelésre. Nem olyan
régen szakértõi csoportok is felhív-
ták a figyelmünket arra, hogy a tá-
mogatások elnyeréséhez, ponto-
sabban a pályázatokhoz szükséges
önerõ biztosításához jelentõs díj-
emelés szükséges, egyébként nem
tudjuk a forrásokat elõteremteni.

– Visszatérve a fejlesztésekre,
készül egyfajta városfejlesztési
stratégia?

– Elképzeléseink szerint egy olyan
városfejlesztési stratégiát fogunk ki-
dolgoztatni, amely ciklusokon túl-
mutatva ad fejlesztési megoldásokat,
tár fel tartalékokat a város adottsá-
gaiból fakadó lehetõségekbõl. Ilyen
jellegû tanulmány az alapja Ferenc-
város példátlan fejlõdésének is.

– Nemrég döntöttek a kulturális
intézmények összevonásáról, s
újabb, hasonlóan nagy horderejû
döntések várhatóak, például az ok-
tatás terén.

– Valóban, az elmúlt idõszakban

végzett komoly elõkészítõ munka
után döntést kell hoznunk az okta-
tási intézményhálózat mûködtetése
kapcsán is. Olyan döntést, amely
nem csak fiskális szemléletet tük-
röz, hanem szakmai megalapozott-
sága is van. Itt elsõsorban a szak-
képzés teljesen új alapokra helye-
zésérõl beszélek. Jelentõs munka
lesz a rendszer átalakítása, amit a
kormányzati szándéknak megfele-
lõen kell végrehajtanunk. Ez ön-
kormányzatok, önkormányzati in-
tézmények, gazdasági társaságok
együttmûködését jelenti, amely ré-
vén létrejöhet egy térségi integrált
szakképzési központ. Ezt az eddig
még példa nélküli struktúrát, rend-
szert kell a szakembereknek kiala-
kítani, és a késõbbiekben mûköd-
tetni. Érdemes lenne egyébként a
már említett, és a most szóba nem

került kérdésekrõl részletesebben,
több alkalommal is beszélni, mert
elképzeléseinket -amelyek végül a
mi, azaz a nagykanizsaiak életét,
életünket teszik jobbá- csak közö-
sen, az elõrelépést segítõ vitákkal,
véleménycserével tudjuk megvaló-
sítani. 

Horváth Attila
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A város képviselõ testülete jó-
váhagyta a közterületek és köz-
terület jellegû területek haszná-
latáról szóló rendelet módosítá-
sát, amely szabálysértéssé nyil-
vánítja a koldulást és a kérege-
tést. A rendelet szabálysértés-
ként kezeli a koldulást, kérege-
tést a Zrínyi Miklós, a Rozgonyi,
a Vásár, a Sabján Gyula és a Ki-
rály utcákban, a Széchenyi, az
Eötvös, a Huszti téren, illetve az
általuk körbefogott utcákban –
azaz a városközpontban. 

– A közterület-felügyelet hason-
lóan fog eljárni ezekben az esetek-
ben, mint általában a közterülete-
ken létrejött, a városképet csúfító,
szeméttel, hulladékkal szennyezett
hajléktalan-zugok felszámolása
során – mondta kérdésünkre Ba-
konyi Tamás, a felügyelet vezetõ-
je. – Természetesen, habár a ren-
delet lehetõvé teszi, nincs sok ér-
telme helyszíni bírságot kiszabni,
így marad a többszöri figyelmezte-
tés, ami a tapasztalataink szerint
egy idõ után hatásosnak bizonyul.

Bakonyi Tamás egyébként azt is
megjegyezte, a rendelet alól az ál-
lítólagos alapítványok részére
gyûjtõ hivatásos kéregetõk sem ki-
vételek, akik a koldusoknál sokkal
erõszakosabbak. Nem beszélve
azokról az utcai árusokról, akik a
járókelõket és a parkolókba éppen
beálló autósokat támadják le zok-
nijaikkal és alsónemûikkel, szinte
levakarhatatlanul. Ha mégis sike-
rül „megmenekülni”, akkor általá-
ban válogatott szitkokat vágnak az
ember fejéhez. Nos, velük szem-
ben már van értelme a helyszíni
bírság kiszabásának, melynek
mértéke ötszáztól tízezer forintig
terjedhet.

Bakonyi Tamás megjegyezte,
egyébként a rendeletmódosítás
éppen miattuk történt, hiszen
különösen ünnepek elõtt meg-
szaporodik a számuk a belváros-
ban.  

Horváth Attila 

KKoolldduussookk,,
kkéérreeggeettõõkk,,
zzookknniiáárruussookk
kkíímméélljjeenneekk!! 

A közgyûlés nemrégiben dön-
tött arról, hogy az önkormány-
zat pályázatot nyújt be Térségi
Integrált Szakképzõ Központ
létrehozására. A szakképzési tör-
vény 2008. szeptemberig ad ha-
ladékot az önkormányzatoknak
a strukturális átalakítás végre-
hajtására, ellenkezõ esetben a
fenntartók eleshetnek a decent-
ralizált alapokból elnyerhetõ fej-
lesztési forrásoktól. 

– 2004-ben nyújtotta be az ön-
kormányzat az elsõ TISZK-
pályázatot, ez, illetve egy, a tava-
lyi évben elkészített tanulmány-
terv is alapul szolgálhat a pályá-
zat útján kiválasztott budapesti
szakértõ számára, hogy a helyi
viszonyokra kialakított, legmeg-
felelõbb alternatívákat tárhassa
majd a testület elé – mondta la-
punknak Szmodics Józsefné, a
Polgármesteri Hivatal Mûvelõ-
dési Osztályának vezetõje. – A
Térségi Integrált Szakképzõ Köz-
pont (TISZK) voltaképpen a ko-
rábbinál sokkal hatékonyabb ok-
tatási rendszert jelent, olyan

szakképzési intézményi környeze-
tet, amely támogatja az NFT
(Nemzeti Fejlesztési Terv), a
HEFOP (Humán Erõforrás Ope-
ratív Program) és a magyar
Szakképzési Fejlesztési Program
célkitûzéseit. A fejlesztés hatásá-
ra létrejövõ korszerûbb intéz-
ményhálózat megalapozza a
szakképzés hatékony mûködését
és mûködtetését, lehetõvé válik a
szakképzés összehangolása me-
gyei és regionális szinten egy-
aránt. Ma még ugyanis a szak-
képzés szerkezete nem felel meg
a gazdasági igényeknek, a TISZK
révén azonban a gazdaság felve-
võ képességéhez jobban igazodó
képzéseket tudunk indítani. A kö-
zös fellépés a szakképzési piacon
és a pályázati források tekinteté-
ben a jelenleginél sokkal ver-
senyképesebb és eredményesebb
szakképzést vizionál.

Szmodics Józsefné jelezte, nem-
csak a hatékonyabb mûködés miatt
szükséges a rendszer átalakítása,
hanem törvényi kötelezettség is.
Megtudtuk: a szakképzési tör-
vényben meghatározott, a város

számára legkedvezõbb modellek
kidolgozása szakértõk bevonásá-
val már folyik.

– A cél a város és a régió meg-
határozott képzéseinek és egyes
szakmacsoportok összehangolása,
a szakképzés gazdasági fenntart-
hatóságának növelése, a források
koncentrált felhasználása, a
munkaerõpiaci igényekre való ru-
galmas reagálás, gyakorlati kép-
zés erõsítése, továbbá a szakképzõ
iskolák szakképzési tevékenységé-
nek kiegészítése a felnõttképzéssel
– határozza meg a TISZK céljait
az osztály vezetõje. – A törvény
2008. szeptemberig ad haladékot
az önkormányzatoknak a struktú-
raváltás végrehajtására, amelyek
ellenkezõ esetben eleshetnek a de-
centralizált fejlesztési forrásoktól.
A TISZK-ek számára felmérések, a
gazdaság szereplõivel folytatott
konzultációk alapján regionális
fejlesztési és képzési bizottságok
határozzák majd meg, hogy egy-
egy iskolában mely szakmákban,
hány fõ erejéig indulhat képzés.
Sajnos, a gazdasági környezet tá-
masztotta követelmények elõl a
fenntartók sem tudnak elhajolni. 

Horváth Attila

TTIISSZZKK-rree ppáállyyáázzuunnkk

Január nyolcadikán soron kí-
vüli ülést tartott a képviselõ-tes-
tület. A közgyûlés összehívására
egy, a város szakképzési rend-
szerének átalakítását célzó pá-
lyázat benyújtása miatt volt
szükség.

A testület két napirendi pontot
tárgyalt: az egyik az önkormányzat
gazdálkodásának javításával, az
eladósodás mértékének csökkenté-
sével kapcsolatos elõterjesztés
volt, a másik anyag pedig a térségi
integrált szakképzõ központ
(TISZK) létrehozásával kapcsola-
tos teendõket taglalta. 

Halász Gyula (SZDSZ) az elsõ
napirendi pont levételét javasol-
ta, mivel a képviselõk nem kap-
ták kézhez az önkormányzat ha-
tékonyabb mûködtetése érdeké-
ben kilencmillió forintért elvég-
zett vizsgálat részletes anyagát,
így szerinte a konkrét megállapí-
tások ismeretlenek maradtak a
városatyák elõtt. Csak egy kivo-
natos anyagot vehettek kézhez, s
hiányolta a jegyzõ és a könyv-
vizsgáló véleményezését is.

Egyúttal vérlázítónak nevezte,
hogy az átvilágítást végzõ cég a
korábbi kilencmillió forint után
újabb húszmilliót kér a további
szakértõi vizsgálatok elvégzésé-
re. A képviselõ név szerinti sza-
vazást kért az elõterjesztés ezen
pontjáról. 

SSzzüükkssééggeess llééppééss

Tóth László frakcióvezetõ
(MSZP) egyetértett az elõtte szó-
lóval, s hozzáfûzte azt is: a vizsgá-
latokat az azt végzõ fõvárosi cég
már tavaly november harmincadi-
kán lezárta, lett volna idõ a képvi-
selõknek eljuttatni a vizsgálati
anyagot. 

Marton István polgármester azt
mondta, az önkormányzat még ha-
tékonyabb mûködése érdekében
mindenképpen szükséges megsza-
vazni a kért összeget. 

Cseresnyés Péter alpolgármes-
ter a felvetésekre azt válaszolta: a
képviselõk valóban csak egy kivo-
natos anyagot kaptak, ám aki akar-
ta, megnézhette a több, mint száz
oldalas részletes dokumentációt a

polgármesteri hivatalban. A cég ál-
tal kért húszmillió forint pedig
csak keretösszeg, reményei szerint
ennél jóval kevesebb is elegendõ a
további vizsgálatokra, amelynek
nagyobb részét a hivatal informati-
kai rendszere korszerûsítésének
elõkészítése alkotja, amely által
végre valódi e-ügyintézés valósul-
hat meg.

Kicsivel késõbb némi polémia
alakult ki dr. Fodor Csaba és Mar-
ton István polgármester között,
elõbbi a szakértõi anyagra hivat-
kozva azt állította, hogy a hivatal
létszáma a meghirdetett takaré-
kosság ellenére az elmúlt idõ-
szakban nõtt, míg a polgármester
korábbi, a megyei napilapban
megjelent sajtónyilatkozatát meg-
erõsítve továbbra is kitartott
amellett, hogy csökkent.

Röst János (SZDSZ) az átvilágí-
tás kivonatában szereplõ megálla-
pításokról azt mondta, azok bár-
mely magyarországi településre
igazak, konkrét javaslatokat nem
tesz az összeállító, ráadásul a jel-
zett problémákkal maguk a képvi-
selõk is tisztában voltak. A tanul-
mányért kifizetett kilencmillió fo-
rintot ezért eltúlzottnak tartja a
képviselõ.

(Folytatás az 5. oldalon)

ÁÁttvviilláággííttoottttáákk aa hhiivvaattaalltt
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztály
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Telefon: 93/500-800, fax: 500-871.Ügyin-
tézõ: Csatlós Rita, Szám: 6/423-31/2007.

Tájékoztatom az alábbi helyrajzi számú ingatlanok tulajdonosait, hogy Kovács
Tímea (Zalaegerszeg, Balatoni út 18.) (mint kérelmezõ) telekalakítási engedély
iránti kérelmet nyújtott be a Zalaegerszeg 0998/1., 0998/3., 0999. helyrajzi számú
ingatlanokra vonatkozóan. Az eljáró hatóságnak kijelölt Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Jegyzõje a 6/423-30/2007 számú határozatával a telekalakítást
engedélyezte. Mivel a fenti eljárással érintett ingatlanokkal, valamint a fenti
ingatlanokkal közvetlenül határos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma
jelentõs, az eljárás megindításáról az érintetteket a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv. (továbbiakban:
Ket) 29. § (6) bekezdése értelmében hirdetményi úton értesítettük.
A Ket 80. § (3) bekezdése kimondja, hogy a döntésrõl az érintetteket hirdet-
ményi úton is lehet értesíteni, amennyiben az ügyfeleket az eljárás
megindításáról hirdetményi úton értesítették. A hirdetmény 2008. január 8-tól
kerül kifüggesztésre Zalaegerszeg és Nagykanizsa Megyei Jogú Városok Pol-
gármesteri Hivatalainak hivatalos hirdetõtábláján.
A fent jelölt döntés (határozat) az eljáró közigazgatási szervnél, a Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán
(Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 307-es iroda) Csatlós Rita ügyin-
tézõnél megtekinthetõ.
Jelen telekalakítási eljárás során ügyfélnek minõsülnek:
A telekalakítással érintett ingatlanok tulajdonosai: Zalaegerszeg 0998/1. hrsz-ú
ingatlan tulajdonosa, Zalaegerszeg 0998/3. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa,
Zalaegerszeg 0999. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa.
A telekalakítással érintett ingatlannal közvetlenül határos ingatlanok
(hatásterület) tulajdonosai: Zalaegerszeg 0994, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai,
Zalaegerszeg 0997/89, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 01000, hrsz-
ú ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 0997/75, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai,
Zalaegerszeg 0997/73, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 0997/19,
hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 20585, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai,
Zalaegerszeg 20602/2, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 20607, hrsz-
ú ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 0998/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai,
Zalaegerszeg 20614, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 20615, hrsz-ú
ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 20616, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai,
Zalaegerszeg 20602/1, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 20593, hrsz-
ú ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 20592, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai,
Zalaegerszeg 20621, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 20622/2, hrsz-
ú ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 20623, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai,
Zalaegerszeg 20624/3, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 20624/4
hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 20625/2, hrsz-ú ingatlan tulajdono-
sai, Zalaegerszeg 20626; hrsz-ú ingatlan tulajdonosai.
A Ket 98. § (1) bekezdése kimondja: „Az ügyfél az elsõ fokú határozat ellen
fellebbezhet. 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 a
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztá-
lyon benyújtandó, 20.000,- Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel
lehet élni.

A jegyzõ megbízásából: 
Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

ÉÉppííttéésshhaattóóssáággii hhiirrddeettmméénnyy
(Folytatás a 4. oldalról)

Végül a testületi többség az in-
tézkedési tervet elfogadta, és az
elõterjesztés határozati javaslatá-
ban szereplõ, a további szakértõi
vizsgálatokra szánt húszmillió fo-
rintos keretösszeget a városüze-
meltetési bizottság javaslatára 25
millió forintra emelte.

AAllaakkuull aa TTIISSZZKK

A közgyûlés határozott a TISZK
létrehozását célzó pályázat január
tizedikei határidõvel történõ be-
nyújtásáról is, amely révén 350
millió forintnyi fejlesztési forrás-
hoz juthat a kanizsai szakképzés.
Az elképzelések szerint non-profit
szakképzés-szervezési gazdasági
társaságot, vagy szakképzés-szer-
vezési társulást hoznak létre az
együttmûködõ partnerek, Nagyka-
nizsa, Csapi, Zalaújlak önkor-
mányzata, a Zsigmondy SZKI, a
Thúry György Kereskedelmi, Ven-
déglátó és Idegenforgalmi Szak-
képzõ Iskola, a Cserháti Sándor
Mûszaki Szakképzõ Iskola, vala-
mint a dr. Mezõ Ferenc Gimnázi-
um és a Batthyány Lajos Gimnázi-
um.  

Balogh László, a szakbizottság
elnöke elmondta, a TISZK létreho-
zása jó értelemben vett kényszer-
pálya, amely szükséges a verseny-
képesebb, hatékonyabb, pályázati
források igénybevételére alkalma-
sabb szakképzés kialakításához. A
képviselõ-elnök bejelentette azt is,
hogy Csapi és Zalaújlak önkor-
mányzata után a minap a Pannon
Egyetem vezetése ugyancsak je-
lezte, csatlakozna a szakképzési
együttmûködéshez, Balogh László
szerint ez rendkívül örömteli fejle-
mény. Megjegyezte, a szakértõi
anyagot készítõ team a non-profit
gazdasági társasági formát java-
solja a mûködtetésre. 

Papp Ferenc (MSZDP) kijelen-
tette, mindkét politikai oldal szá-
mára elfogadható a koncepció, ezt
diktálja a politika és a szakma
képviselõinek érdeke is. Figyel-
meztetett azonban arra is, nem
csak a szakképzés struktúráját kell
modernizálni, hanem annak tartal-
mát is. Meggyõzõdése szerint
döntésük hosszú távon meghatá-
rozza mindkettõt. Jelezte, javasla-
ta alapján a TIT is csatlakozott a
programhoz, a felnõttképzés olda-
láról.

Dr. Fodor Csaba (MSZP) több
alternatívát szeretett volna látni
az anyagban. Egyúttal azt a kér-
dést vetette fel, hogy amennyiben
gazdasági társaság mûködteti
majd a szakképzési rendszert, ak-
kor hogyan érinti ez az oktatók
státuszát, azaz közalkalmazottak
maradnak-e a továbbiakban is,
vagy nem?

Szmodics Józsefné, a mûvelõdé-
si osztály vezetõje válaszában je-
lezte, az oktatók közalkalmazotti
státusza most nem sérül, azt azon-
ban nem tudja megmondani, hogy
mi lesz késõbb, ugyanis lehetetlen
elõre kalkulálni, hogy a jogszabá-
lyi környezet esetleges változása
mire kényszeríti majd az önkor-
mányzatokat, illetve a TISZK-ben
együttmûködõ partnereket. 

Röst János azt mondta, a TISZK
létrehozása nem lehet vita tárgya,
ám figyelmeztetett a koncepció ki-
dolgozatlanságára is, s úgy vélte,
jogos lehet a munkavállalók félel-
me.

Végül a testület tizennyolc igen
szavazattal döntött a TISZK létre-
hozását célzó pályázat benyújtásá-
ról és a non-profit szakképzés-
szervezési gazdasági társaság lét-
rehozásáról.

AA bbaall aa sseeggííttõõ jjoobbbb??

A közgyûlést követõen Tóth
László, a szocialisták frakcióveze-
tõje rövid sajtótájékoztatón jelen-
tette be, hogy a baloldali képvise-
lõk soron kívüli közgyûlést hívnak
össze két ügyben. Egyik javasla-
tuk szerint kezdeményezik, hogy a
Kanizsai Dorottya Kórház vezeté-
se tájékoztassa a közgyûlést töb-
bek közt az elmúlt idõszak munká-
járól, az átszervezést követõen el-
látott betegek számáról, a pályáza-
ti sikerekrõl és az egészségügyi in-
tézmény költségvetési helyzetérõl.

Másik javaslatukban arra kérik
Marton István polgármestert: a so-
ron kívüli közgyûlésre gondolja át,
hogy polgármesteri munkáját ho-
gyan tudnák segíteni. „Osztjuk
Polgármester Úr aggodalmát a te-
kintetben, hogy felelõs alpolgár-
mester, valamint felelõs többség
nélkül hogyan tudja biztosítani a
város mûködését?” – áll a közgyû-
lés összehívását kezdeményezõ
irat indoklásában. 

Horváth Attila  

2006 nyarán indult útjára a Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ által ren-
dezett, évszakokhoz kötõdõ Négyévszak Labdarúgó Torna. A téli évszak labda-
rúgó tornája 2008. január 12-én, szombaton 8 órakor kerül megrendezésre, a
NTE 1866 Máv Sportcsarnokban. A csapatok január 10-ig nevezhetnek, a Csa-
ládsegítõ és Gyermekjóléti Központban, amely a Zrínyi utca 51. szám alatt talál-
ható. Az eseményen több szociális szférában dolgozó szakember is részt vesz,
így szociális munkás és szociálpedagógus is, akiket a gyermekek bármilyen ott-
honi vagy iskolai konfliktussal megkereshetnek. A gyerekek testi épségére védõ-
nõk vigyáznak, míg a jövendõbeli „sztárokat” sportszakember figyeli. 

Az elsõ három helyezett csapat minden tagja érmet nyer, és természetesen
minden résztvevõ csapat oklevelet kap. A mérkõzés után minden résztvevõ
gyermeket szendviccsel és üdítõvel várnak. 

(A Négyévszak Kupát a “Segíts, hogy segíthessünk” Alapítvány támogatja.) 

ÚÚjjrraa NNééggyyéévvsszzaakk KKuuppaa

MMiinnddeenn ppoolliittiikkaaii oollddaall
sszzáámmáárraa eellffooggaaddhhaattóó

JJooggooss lleehheett aa
mmuunnkkaavváállllaallóókk fféélleellmmee
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Változik az ügyfélfogadás rendje a Polgármesteri Hivatalban.
Tájékoztatjuk Nagykanizsa illetékességi körzetébe tartozó

ügyfeleinket, hogy a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás
2008. január 2-tõl szerdánként 17 óráig tart.

A Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztálya koordinálásával 2008.
évben tovább folytatódik a "Nyitott tornaterem" akció. 2008. január 19-tõl
szombatonként nyolc tornaterem nyitja ki kapuit, hogy díjtalan használat mel-
lett fogadja a sportolni vágyókat, szervezett csoportokat az óvodás korosztály-
tól a legidõsebbekig. 

Az akció 2008. január 19-én kezdõdik és 2008. március 8-ig minden szomba-
ton – összesen 8 alkalommal – 14.00 órától 18.00 óráig (a Kõrösiben és a
palini iskolában 9.00-13.00 óráig) tart. 

A nyitva tartási idõpontok: január 19., 26., február 2., 9., 16., 23., márci-
us 1., 8.

NYITVA TARTÁST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYEK:

- Bolyai János Általános Iskola Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.  (Tel.: 93/311-298)
- Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola Nagykanizsa, Csokonai u. 1. (Tel.:
93/516-414)
- Kiskanizsai Általános Iskola  Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. u. 67.  (Tel.: 93/319-217)
- Miklósfai Általános Iskola  Nagykanizsa, Iskola u. 10. (Tel.: 93/536-951)
- Palini Általános Iskola Nagykanizsa, Alkotmány u. 81. (Tel.: 93/313-737)
- Zrínyi Miklós Általános Iskola Nagykanizsa, Zrínyi u. 38. (Tel.: 93/312-078)
- Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa, Hevesi u. 2. (Tel.: 93/311-412)
- Péterfy Sándor Általános IskolaNagykanizsa, Attila u. 2. (Tel.: 93/311-099)
A tornatermek használatára elõzetesen bejelentkezni a feltüntetett telefon-
számokon lehet.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a települési folyékony
hulladék közszolgáltatási díjáról szóló 61/2007. (XII.10.) számú ren-
deletével az alábbi 2008. január 1-tõl érvényes díjat fogadta el:

Akötelezõ közszolgáltatásért a kötelezettek által fizetendõ legmagasabb díj
mértéke 1933  Ft/m3 + áfa az elszállított folyékony hulladék mennyiségé-
nek megfelelõen. (Az áfa mértéke a rendelet hatályba lépése napján 20 %.)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a kéményseprõ-ipari
közszolgáltatásokról szóló többször módosított 13/1996. (III.26.) szá-
mú rendelet módosításáról szóló 60/2007. (XII.10.) számú rendeletével
elfogadta a 2008. január 1-tõl érvényes díjakat. A különbözõ kémény tí-
pusokra és tüzelõfajtákra, valamint a kéményseprõ-ipari tevékenységek-
re vonatkozó részletes díjak megtalálhatók a város
http://portal.nagykanizsa.hu/portal.nsf honlapján.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a települési szilárd hul-
ladék szállítási és lerakási díjáról szóló 62/2007. (XII.10.) számú
rendeletével az alábbi 2008. január 1-tõl érvényes díjakat fogadta el:

A kötelezõ közszolgáltatásért a kötelezettek által fizetendõ legmagasabb
díj mértéke heti egyszeri ürítési gyakoriság esetén 50 literes edény után
231 Ft/db + áfa, 110-120 literes edény után 415 Ft/db +áfa, 1100 literes
edény után 4980 Ft/db + áfa. Heti kétszeri ürítés esetén 50 literes edény
után 165 Ft/db + áfa, 110-120 literes edény esetén 325 Ft/db + áfa, 1100
literes edény esetén 3524 Ft/db + áfa. (Az áfa mértéke a rendelet hatály-
ba lépése napján 20 %.) Fentiek, és a többi edényméretre vonatkozó díj
megtekinthetõ a város http://portal.nagykanizsa.hu/portal.nsf honlapján.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a víz- és csatornadíjak
megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeirõl szóló 62/2006.
(XII.22.) számú rendeletének módosításáról szóló 64/2007. (XII.10.) szá-
mú rendeletével az alábbi 2008. január 1-tõl érvényes díjakat fogadta el:

A lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás rendelkezésre állási alapdí-
ja O 13-as fõmérõ esetén, együttesen 580 Ft/hó + áfa, O 20-as fõmérõ
esetén, együttesen 600 Ft/hó + áfa. A lakossági vízdíj 275 Ft/m3 + áfa,
míg a csatornadíj (vízterhelési díjjal együtt) 229 Ft/m3 + áfa. (Az áfa
mértéke a rendelet hatályba lépése napján 20 %) Fentiek részleteseb-
ben, illetve az ettõl eltérõ vezeték átmérõre vonatkozó díjak megte-
kinthetõk a város http://portal.nagykanizsa.hu/portal.nsf honlapján.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi tömegközleke-
dés díjának és utazási feltételeinek megállapításáról szóló többször
módosított 32/1998. (XII.15.) számú rendelet módosításáról szóló
63/2007. (XII.10.) számú rendeletével az alábbi 2008. január 1-tõl ér-
vényes díjakat fogadta el:

Vonaljegy ára elõvételben 175 Ft/db
Vonaljegy ára autóbuszon 230 Ft/db
Általános havi bérletjegy 4250 Ft/db
Általános félhavi bérletjegy 2830 Ft/db
Általános kombinált bérletjegy 4580 Ft/db
Tanuló, nyugdíjas bérletjegy 1530 Ft/db
Arckép nélküli bérletjegy 10500 Ft/db

Az árak a 20 %-os áfa-t, valamint az utasbiztosítás összegét is tartal-
mazzák

KKöözzüüzzeemmii ddííjjaakk vváállttoozzáássaa

FFoollyyttaattóóddiikk aa NNyyiittootttt TToorrnnaatteerreemm aakkcciióó

Tájékoztató a helyi adók fizetésével kapcsolatos bankszámlaszámok válto-
zásáról
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Közbeszerzési Bizottságának
38/2007.(XI.27.) számú határozata alapján, 2008. január 1-tõl az önkormányzat
számlavezetõ pénzintézete a Magyarországi Volksbank ZRt.
Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy 2008-ban már csak a Volksbank ZRt.
számlaszámaival ellátott befizetési lapokat (csekk) használják, illetve átutalás
esetén az alábbi  számlaszámokra utalják adókötelezettségüket.
Adószámla  neve Bankszámlaszám
Építményadó besz. szla. 14100330-92660049-07000001
Helyi iparûzési adó besz. szla. 14100330-92660049-08000004
Gépjármûadó besz. szla. 14100330-92660049-03000009
Termõföld bérbead. szárm. jöv. adó szla. 14100330-92660049-12000007
Talajterhelési díj besz. szla. 14100330-92660049-14000003
Idegenforgalmi adó besz. szla. 14100330-92660049-41000007
Luxusadó besz. szla. 14100330-92660049-20000002
Bírság besz. szla. 14100330-92660049-09000007
Késedelmi pótlék besz. szla. 14100330-92660049-10000001
Egyéb bevételek besz. szla. 14100330-92660049-13000000
Idegen bevételek besz. szla. 14100330-92660049-11000004
Eljárási illeték besz. szla. 14100330-92660049-15000006
Amennyiben mégis az elõzõ számlavezetõ pénzintézetnél vezetett  adószám-

lákra teljesítenek befizetést, utalást, úgy számítaniuk kell arra, hogy a banki át-
futási idõ meghosszabbodása miatt esetleg kellemetlenségük adódhat. Az eset-
legesen felmerülõ problémákat igyekszünk  zökkenõmentesen megoldani.

Nagykanizsa M.J.V. Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály

BBaannkksszzáámmllaavváállttoozzáássookk VVáállttoozziikk aazz üüggyyffééllffooggaaddááss

MMiinnddaazz,, aammii aazz úújjssáággbbaann vvaann,, ééss mméégg TTÖÖBBBB!!
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottsága pályázatot hirdet
a 2008. évi Kulturális Alap támo-
gatás elnyerésére

A pályázat célja:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
mûvészeti, közmûvelõdési és köz-
gyûjteményi életének támogatása. 

Pályázat tárgya:
- Nagykanizsán megrendezésre ke-
rülõ képzõmûvészeti, zenei, irodal-
mi, színházi, közgyûjteményi és
egyéb kulturális rendezvények tá-
mogatása.
- A nagykanizsai mûvészeti csopor-
tok, együttesek, magyarországi és
külföldi fesztiválon való részvételé-
nek, valamint mûködésének támo-
gatása.
- Kulturális, irodalmi, helytörténeti,
közhasznú információs szolgáltatá-
sok és kiadványok támogatása.

A pályázók köre:
Helyi természetes személy, közös-
ség, csoport, non-profit szervezet,
mûvelõdési, oktatási és nevelési in-
tézmény.
Megjegyzés: természetes személy,
nem jogi személyiséggel rendelke-
zõ közösség, csoport az érvényben
lévõ adótörvények miatt célszerû,
ha jogi személyen vagy intézmé-
nyen keresztül nyújtja be pályáza-
tát.

A támogatás formája:
A sikeres pályázókkal az önkor-
mányzat támogatási szerzõdést köt
és a benyújtott programhoz vissza
nem térítendõ támogatást nyújt.

A finanszírozás módja: elõfinanszí-
rozás

Pályázati feltételek:
- Egy pályázó meghatározott számú
pályázatot adhat be : intézmény "sa-
ját nevében" négyet, civil
szervezet"saját nevében" kettõt, ter-
mészetes személy egyet .
- Pályázni 2009. március 31-ig
megrendezésre kerülõ, fent megha-
tározott tárgyban lehet.
- A kötelezõ önrész a pályázott ösz-
szeg minimum 30 %-a.

A pályázat benyújtása:
A pályázatokat a Polgármesteri Hi-
vatal (Erzsébet tér 7.) portáján, illet-
ve a város honlapjáról /
www.nagykanizsa.hu / letölthetõ
adatlapon egy példányban a Mûve-
lõdési és Sportosztályra kell be-
nyújtani.
A pályázat beadásának határideje:
2008. február 15.

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottság

KKaanniizzssaa –– VVáárroosshháázzaa 2008. január 10. 7

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

Papp Ferenc önkormányzati képviselõ 2008. január 18-án 17,00 órától fo-
gadóórát tart a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.

Értesítjük a város idõs lakóit, hogy január 15-én (kedden) 10 órától 12 óráig a
Családsegítõ Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tartunk. Hívjuk
mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget várnak.

Tájékoztatjuk Nagykanizsa-Mik-
lósfa, Nagykanizsa-Palin városré-
szek, továbbá Liszó, Újudvar, Fûz-
völgy, Hosszúvölgy, Homok-
komárom Tisztelt Lakosságát, hogy
2008. január 1-jétõl az ügyeleti el-
látást Nagykanizsa Felnõtt és Gyer-
mek Háziorvosi Szolgálata látja el.

Helye: Központi Ügyelet
Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.
Telefonszámok:
Felnõtt ügyelet: 313-274
Gyermek ügyelet: 313-380

Hétköznap:
Felnõtt 16.00-07.00
Gyermek 17.00-07.00
Hétvége, ünnepnap: 07.00-07.00

Tisztelt Ügyfeleink!

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.(I.31.)
Korm.rendelet 2008. január 1. napjával jelentõsen módosult,
alapjaiban változtatva meg az állami támogatással vásárolt
ingatlanok elidegenítésének szabályait. Az alábbiakban a leg-
fontosabb változtatások kerülnek ismertetésre. 

A jelzálog felfüggesztése másik ingatlanra történõ
bejegyzése céljából

Az ingatlan elidegeníthetõsége érdekében a támogatást
igénybevevõ a lakóhely szerint illetékes önkormányzati
jegyzõnél kérvényezheti - a támogatott lakás elidegenítésére
vonatkozó szerzõdés megkötésétõl számított 15 napon belül -
a jelzálogjog felfüggesztését. Erre az eljárásra akkor kerül sor,
ha a támogatást igénybevevõ a lakásigényét a lakáscélú támo-
gatás igénybevételével megvásárolt lakás cseréjével, vagy
annak értékesítését követõen másik lakás építése vagy vásár-
lása útján elégíti ki. 

Fontos változás, hogy 2008. január 1. napjától felfüggesztés
esetén a támogatás összege ügyvédi letétbe nem helyezhetõ,
kizárólag a Kincstárnál vezetett letéti számlára utalható. 

Amennyiben a támogatást igénybevevõ a jegyzõnél hitelt
érdemlõen igazolja, hogy teljesítette a jegyzõi határozatban
foglaltakat (másik ingatlant szerzett vagy épített és annak értéke
nem kisebb az eredeti ingatlanénál), úgy a jegyzõ határozatot
hoz a letéti számlán elhelyezett összegnek a támogatást igény-
bevevõ bankszámlájára történõ visszautalásról és egyúttal
kezdeményezi az illetékes földhivatalnál az állam javára szol-
gáló jelzálognak a másik ingatlanra való bejegyzését. 

Ha a támogatást igénybevevõ másik lakás megszerzését a
felfüggesztés idõtartama alatt a jegyzõnél nem igazolja, a letéti
számlán elhelyezett összeg visszafizetett támogatásnak
minõsül. 

Amennyiben a másik lakás megszerzését igazolja, de az
kisebb értékû, a letéti számlán elhelyezett összeg, illetve a
támogatásnak az eladási ár és a vételár különbözetével arányos
része visszafizetett támogatásnak minõsül. 

A jelzálog felfüggesztésének meghosszabbítása 
A felfüggesztés idõtartama méltányosságból egy alkalom-

mal egy évvel meghosszabbítható. Fontos változás, hogy a
hosszabbítást kizárólag a felfüggesztés lejárta elõtt lehet kérni.
A határidõ letelte után a meghosszabbítás tárgyában elõter-
jesztett kérelmet el kell utasítani, mivel méltányosság gyakor-
lása a határidõ mulasztására nem vonatkozhat. 

A jelzálog átjegyzése 
Ha a támogatott lakás elidegenítése és a másik ingatlan

megszerzése egyazon idõben történik és a szerzett ingatlan
értéke azonos, vagy meghaladja a jelzáloggal terhelt régi
ingatlanét, akkor pénzmozgás nem történik. 

A lakás megszerzésének hitelt érdemlõ igazolása esetén a
régi ingatlan tehermentesítésérõl és a jelzálogjog másik ingat-
lanra történõ bejegyeztetésérõl a földhivatalnál a jegyzõ
határozatban intézkedik. 

Ha a támogatást igénybe vevõ kisebb értékû ingatlan
megszerzését igazolja a jegyzõnél, úgy a támogatásnak az
eladási ár és a vételár különbözetével arányos - a vétellel le
nem fedett része után - az állam javára visszafizetési
kötelezettség keletkezik. Ebben az esetben a jegyzõ az iratokat
átteszi az ingatlan fekvése szerinti területi állampénztári
irodához, mely rendelkezik a visszafizetésrõl. A visszafizetési
kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a behajtásról
az APEH gondoskodik. 

A jelzálog töröltetése a támogatást igénybevevõ
kérelmére

Ha a támogatott a támogatást önkéntesen vissza kívánja
fizetni az ingatlan tehermentesítése céljából, akkor ezt az
illetékes jegyzõnél kell kezdeményezni. A területi állam-
pénztári iroda a támogatás kincstári számlára történõ érkezését
követõen igazolást ad ki és intézkedik a jelzálog földhivatali
törlésérõl. 

Egyéb fontos változások:  
- Ha a támogatott az ingatlant az elidegenítési tilalom ideje

alatt (10 év) a támogatási szerzõdésben meghatározott
feltételektõl eltérõen hasznosítja, lebontja, elidegeníti, vagy az
nem a támogatott személy és a vele együttköltözõk lakhelyéül
szolgál, illetve a lakás használatát harmadik személynek
átengedi és ezt 15 napon belül nem jelenti be a jegyzõnek,
vagy nem kérte a támogatás felfüggesztését, a jegyzõ értesíti
az állampénztári irodát, amely határozatban kötelezi a támoga-
tottat a visszafizetésre. A visszafizetési kötelezettség tel-
jesítésének elmulasztása esetén a behajtásról az APEH
gondoskodik. 

Ha a támogatást igénybevevõ a bejelentési
kötelezettségének késve tesz eleget vagy nem tesz eleget, akkor
a visszafizetési kötelezettség a bontás, az eltérõ hasznosítás
megkezdésének, illetve a lakás elidegenítésére vonatkozó
szerzõdés megkötésének napjától a befizetés napjáig számított
(Ptk. 232§-a szerinti) kamattal növelten terheli. 

- Házasság felbontása esetén, ha a volt házasfelek közös
lakásukat idegenítik el, úgy õket az igénybevett közvetlen
támogatások visszafizetési kötelezettsége az elidegenítésbõl
származó bevétel bírósági határozat szerinti vagy a közöttük
létrejött házassági vagyonmegosztási szerzõdésben rögzített
arányban terheli. 

- Új ingatlan szerzésekor csak egy jogcím igazolása fogad-
ható el: adásvétel, csere, vagy építés. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Közigazgatási Osztály 

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

IIddõõssüüggyyii ttaannááccss ffooggaaddóóóórraa

ÜÜggyyeelleettii eellllááttááss
vváállttoozzááss

TTáájjéékkoozzttaattóó aa  llaakkáássccééllúú áállllaammii ttáámmooggaattáássookkrróóll sszzóóllóó
jjooggsszzaabbáállyy vváállttoozzáássaaiirróóll

KKuullttuurráálliiss AAllaapp

Január 18. 18.30 „Az ég mennyezeti” - „Az egek beszélik...”
Festetett kazettás templomi mennyezeteink. Pap Gábor, mûvészettörténész

vetítettképes elõadása a Medgyaszay Házban.
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Elkészült a Kanizsai Dorottya
Kórház rekonstrukciója újabb
ütemének terve, s be is nyújta-
nák, ha a szaktárca végre kiírná
a pályázatot. Az idei év újabb
változásokat hoz a járóbeteg-
szakrendelésen, az egészségügyi
intézmény vezetésének szándé-
kai szerint több növény, olvasni-
való, halk zene és precízebb elõ-
jegyzési rendszer teszi elviselhe-
tõbbé a betegek számára a ren-
deléseken való várakozást.  

– A tavalyi nagyon nehéz éve volt
a kórháznak, biztos, hogy az elmúlt
évek közül valószínûleg a legnehe-
zebbet zártuk – mondta elöljáróban
dr. Kovács József fõigazgató. – El-
sõsorban azért, mert olyan hordere-
jû változások történtek, amilyenekre
korábban nem volt példa. Arra a
nagy mértékû szerkezetváltásra
gondolok, amely a kórház ágyszá-
mát és struktúráját alapjaiban vál-
toztatta meg. Az ágyak számának
drasztikus, harminc százalékos

csökkentése azért érintette fájdal-
masan intézményünket, mert a ko-
rábbi, huszonnégy-huszonötezres
betegforgalomból tizennyolc-tizen-
kilencezer fõs éves betegforgalom
maradt, így körülbelül ötezer beteg-
gel kevesebbet tudunk meggyógyíta-
ni egy évben. Az ellátó kapacitásunk
csökkent, ami egyszerûen fogalmaz-
va azt jelenti, hogy vannak napok,
amikor csak akut betegeket tudunk
felvenni a kórházba. A másik nagy
akadály, amit az egészségügyi tárca
a kórház elé állított, hogy a felvehe-
tõ betegek számát direkt módon, a
korábbinál is szigorúbban korlátoz-
ta, a szakma ezt hívja teljesítmény-
volumen-korlátnak. Azaz, csak any-
nyi beteget vehetünk fel, amennyit el
tudunk számolni az egészségbiztosí-

tási pénztár felé. Ez jelentõs válto-
zásokat okozott a sebészet, a pszi-
chiátria, az intenzív osztály és a bel-
gyógyászat esetében. A többi egysé-
günk kapcsán azt mondom, akár
szakmailag indokoltnak is nevezhet-
nénk a csökkentést, hiszen valami-
lyen mértékû racionalizálás kívána-
tos volt a kórház egészét tekintve, de
nem ilyen drasztikus megoldás kel-
lett volna, ami a reálisnál sokkal na-
gyobb vérveszteséget okozott. Mi
másként jártunk volna el.

– Pénzügyi szempontból hogyan
alakul a mérleg?

– A betegforgalom jelentõs csök-
kenése likviditási gondokat okozott,
százmilliós nagyságrendû volt a
veszteségünk. A stabilitás helyreállí-
tását célzó intézkedéseink következ-
tében azonban lényegében null-
szaldóval zárhattuk az elmúlt évet, s
elmondhatom, hogy a nehéz körül-
mények ellenére is tudásuk legjavát
nyújtva végezték a gyógyító munkát
orvosaink, ápolóink. Valamennyi
sürgõs beteget elláttuk, a tervezhetõ

beavatkozások esetében azonban mi
is várólisták kialakítására kénysze-
rültünk. A szerkezetváltás miatt nagy
költözködés indult meg a kórházban,
osztályok és részlegek lettek kiseb-
bek, s esetenként még helyet is cse-
réltek egymással. Sikerként értéke-
lem azt is, hogy ezek miatt nem sé-
rült a betegellátás folyamatossága. 

– A minap kaptak vissza az
egészségügyi tárcától negyvenmil-
lió forintot…

– Én másként fogalmaznék: nem
visszakaptuk, hanem végre meg-
kaptuk azt a pénzt, ami amúgy is
járt volna a betegszám alapján,
csak éppen az OEP visszatartotta a
kifizetést. Ugyanis a Parlament jó-
váhagyta az Egészségügyi Alap
költségvetését, amelynek az egy ti-

zenkettedét kellett volna havonta ki-
utalni a kórházaknak, köztük a ka-
nizsai kórháznak is. Ám havi ötmil-
liárd forinttal kevesebbet fizettek ki,
ez éves szinten 60 milliárd forintot
jelent. Ezt a pénzt visszatartották, s
ebbõl finanszírozták a társadalom-
biztosítás hiányát és konszolidálták
belõle a mentõszolgálatot is. Végül
maradt 30 milliárd és ezt osztották
ki a második félévben, negyedéves
bontásban, az utolsó negyedévben
havonta csepegtetve. Az utolsó
részlet volt ez a 40 millió forint, ami
decemberben érkezett. De még így
is jól jött, ezzel tulajdonképpen
adósság nélkül zárhattuk az évet.
Eközben azok, az eszközbeszerzést
célzó pályázati kiírások nem jelen-
tek meg, amiket a tárca már koráb-
ban megígért, következésképp be
sem tudtuk nyújtani ilyen irányú
pályázatainkat – ezek mind áttolód-
tak a 2008-as évre. Elkészült a kór-
ház-rekonstrukció újabb ütemének
terve is, amit szintén csak akkor tu-
dunk benyújtani, ha megjelennek a
pályázati kiírások. Fenntartónk, az
önkormányzat vállalja az önrész fi-
nanszírozását.

– Pontosan milyen fejlesztések
várhatóak ennek keretében?

– Jelentõs felújításra szorulnak
a diagnosztikai egységeink, a la-
boratórium, a röntgen, a patoló-
gia, amelyek zsúfoltak, nehéz kö-
rülmények között mûködnek. Ki-
emelt figyelmet szeretnénk fordíta-
ni a járóbeteg-szakellátásra, ahol
éves szinten csaknem félmillió be-
teg fordul meg, ám mára eléggé le-
amortizálódott. Súlyponti kórház-
ként ugyancsak vannak kötelezett-
ségeink, amelyeket be kell illeszte-
ni a fejlesztések sorába, gondolok
itt a sürgõsségi betegellátás kitel-
jesítésére, a helikopter leszálló ki-
alakítására. Mindez mintegy há-
rommilliárd forintos beruházást
jelent. Ám addig is, míg ezek meg-
valósulhatnak, szeretnénk még in-
kább a betegek igényeinek megfe-
lelõ változtatásokat végrehajtani a
járóbeteg-szakrendelésen. Ponto-
sabbá kívánjuk tenni az elõjegyzé-

si rendszert, ahol lehetséges, ott
délutáni rendelési idõt vezetnénk
be. Otthonosabb körülményeket
akarunk biztosítani a várakozó be-
tegeink számára, újsággal, olvas-
nivalóval, halk zenével, még több
növénnyel, s mint ahogy már utal-
tam rá, kevesebb várakozási idõ-
vel, hiszen a beteg kórházról alko-
tott véleményét nagyban meghatá-
rozza, hogy mennyit kell várakoz-
nia egy-egy szakrendelésen.

– Hogyan érinti a kórházat a
szakmentés és a betegszállítás
szétválasztása?

– Van betegszállító szolgála-
tunk, így természetesen minket is
érint az intézkedés. Ha úgy vesz-
szük, a magán betegszállítók már
korábban beléptek a rendszerbe, a
tárca fokozatosan leépítette a men-
tõszolgálat ez irányú feladatait, s
adta át a vállalkozásoknak, azt a
célt tûzve ki, hogy a mentõ csak
mentsen. Tavaly a több lábon állás
jegyében mi is felszereltünk három
szállító mentõautót, amivel bekap-
csolódhattunk a rendszerbe. A be-
tegszállítást kilométeres bontás-
ban számoljuk el az OEP felé. Per-
sze, itt is van korlátozás, s azt sem
mondanám, hogy ebbõl profitá-
lunk. Inkább nullszaldós a tevé-
kenység. De általa még több kom-
fortot biztosíthatunk betegeink
számára, hiszen adott esetben nem
kell öt-hat órát várniuk a kórházi
ágyon a mentõre, hogy hazajussa-
nak. 

Horváth Attila

KKaanniizzssaa –– KKóórrhháázz 2008. január 10.8

BBaarrááttssáággoossaabbbb rreennddeelléésseekk 22000088-ttóóll

Ekler László zalaegerszegi természetfotós alkotásaiból nyílt kiállítás
a Kanizsai Dorottya Kórház Erdõs László Galériájában. Az évszakok
flóráját és faunáját bemutató gyönyörû képeket január 31-ig tekinthe-
tik meg az érdeklõdõk. A tárlatot Árváné Szabó Judit és Lengyák Ist-
ván rendezte. A nagykanizsai kórház prof. Dr. Bátorfi József és Dr.
Knausz József által megálmodott galériája immár tizenegy éve nyújt
kikapcsolódást, lelki támogatást a betegek gyógyulásához. (B.E.)
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Az utolsó simításokat végzik
az Ingatlankezelési Intézmény
szakemberei a kiskanizsai, Mun-
kácsy utcai épületen, amelyben
február elsejétõl elindítja családi
napközijét a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat. Az újfajta szolgál-
tatás célja egyfajta bölcsõdei el-
látás biztosítása a városrészben.

A város közgyûlése még a múlt
év végén döntött arról, hogy hasz-
nálatba adja a Munkácsy úti épüle-
tet a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálatnak, amelyben a karitatív

szervezet úgynevezett családi nap-
közit mûködtet majd, ami tulaj-
donképpen egyfajta bölcsõdei ellá-
tást nyújt a kiskanizsaiaknak. A
máltaiakat végig támogatta a kör-
zet két képviselõje, Polai József és
Tóth Nándor, hiszen a bölcsõdei
ellátást hiányoló szülõi igények el-
sõsorban hozzájuk futottak be. Az
IKI szakemberei decemberben lát-
tak hozzá az épület belsõ renoválá-
sához, s éppen e cikk megjelenése-
kor fejezték be a munkálatokat. Az
IKI munkadíjat nem számított fel,
ellenben az anyagköltséget a sze-
retetszolgálat állta. 

– A Bóbita Családi Napközit
azért indítjuk el itt, mert
Kiskanizsán eddig nem volt bizto-
sított a bölcsõdei ellátás – mondta
lapunknak Madarászné Kele Már-
ta, a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat munkatársa. – A családi nap-
közi voltaképp szülõ-helyettesítési
funkciót lát el, ilyen módon pró-
báljuk segíteni a munkavállalásra
kényszerülõ szülõket. Húsz hóna-
postól öt éves korig biztosítjuk a
gyerekek napközbeni ellátását, hét
gyermek számára rendszeresen, s
lehetõség van ugyanennyi kicsi

idõszakos elhelyezésére is. Arra
gondolunk, hogy bizonyára lesz-
nek olyan anyukák, akik nem egész
napra, hanem például ügyes-bajos
dolgaik intézésére csak három-
négy órára szeretnék megoldani a
gyermek elhelyezését. Erre is lesz
lehetõség, persze ésszerû idõkere-
tek közt, azaz a napközi nyitva tar-
tási ideje alatt. Mivel óvoda mûkö-
dik Kiskanizsán, s a délutáni ellá-
tás és foglalkoztatás biztosított,
úgy vélem, elsõsorban a még nem
óvodáskorú gyerekeket hozzák
majd el az anyukák, apukák. Itt
harmonikus, családias körülmé-
nyekkel, a korosztály igényeihez il-
leszkedõ fejlesztési programmal,
játékokkal várja õket két szakkép-
zett munkatársunk. A napi négy-
szeri étkezés és a meleg ebéd bizto-
sított, ezért napi ötszáz forint körü-
li térítési díjat kérünk majd. A szol-
gáltatás február elsejétõl indul, de
már most várjuk a szülõk jelentke-
zését a 06-30-485-6591-es telefon-
számon, illetve január második fe-
létõl a helyszínen, a Munkácsy út
7. szám alatt.

Horváth Attila

KKaanniizzssaa –– AA mmii üüggyyeeiinnkk 2008. január 10. 9
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A sportolás mindannyiunk
életében szerepet játszik – leg-
alábbis kellene. Korosztálytól
függõen vagy függetlenül min-
denkinek van lehetõsége, hogy
kiválassza, melyik sport áll köze-
lebb hozzá, melyiket szeretné
rendszeresen – vagy alkalomsze-
rûen – ûzni.

Mindeddig a legkisebbek (1-3
évesek) ebbõl a körbõl kimarad-
tak, de 2004-ben Orszácky Ildikó
fejlesztõpedagógus létrehozott
egy programot a számukra, a
Csiri-birit. Ez nem egészen
sport, hanem egy dalokkal, mon-
dókákkal összekötött mozgásfej-
lesztõ foglalkozás, amely lehetõ-
séget teremt a gyerekeknek a kö-
zösségbe való beilleszkedésre és
a mozgás örömének megismeré-
sére.

Nagykanizsán ezt Stampf Krisz-
tina indította el idén õsszel. Egy
alkalom negyven perces, ennél
több idõre nem is lehet lekötni a
gyerkõcöt; ennyi viszont éppen
elég arra, hogy jól megmozgassa
õket, és az anyukák is kellõképpen

elfáradjanak. Minden gyakorlat-
ban részt vesznek õk is a picikkel;
együtt énekelnek, mondják a mon-
dókákat és csinálják a tornagya-
korlatokat is. Speciális mozgásfej-
lesztõ eszközök – tölcsér, trambu-
lin, nagy labda, libikóka, bil-
lenõrács – használatával segítik a
szülõk és a gyakorlatvezetõ a tér-
ben való mozgást – kúszást, má-
szást, forgást, ugrálást, egyensú-
lyozást.

Nagyon fontos, hogy a gyere-
keknél a mozgásfejlõdés fázisai
helyes sorrendben menjenek vég-
be. Ha nem így történik, akkor fi-
gyelem-, mozgás- és tanulási za-
varok léphetnek fel a késõbbiek-
ben. Ezért nem szabad erõltetni,
hogy a gyerkõcök minél elõbb fe-
lüljenek, álljanak, menjenek.
Mindent saját maguktól kell meg-
tanulniuk. 

Krisztina azt mondja, a szülõk
többféle megfontolásból járnak
hozzá csemetéikkel. Van, aki azt
szeretné, hogy túlbuzgó gyerme-
két lekösse valami, elõtérbe ke-
rüljön a figyelem. Más azért láto-
gatja a Csiri-birit, mert  a kicsi fél

az idegenektõl, és fontos lenne ,
ha feloldódna a többiek társasá-
gában.

A foglalkozások jó hangulatá-
hoz hozzájárulnak még a stúdió
meleg színei, az eszközök sokféle-
sége és Halász Judit Hegyi tolvaj
címû dala.. A legfontosabb pedig
az, hogy a csöppségek igazán jól
érzik magukat, az idejüket haszno-
san töltik.

Steyer Edina

CCssiirriibbiirrii,, ccssiirriibbiirrii,, zzaabbsszzaallmmaa......

Domaföldi Tibor azon volt tûz-
oltók közé tartozik, akiknek ön-
feláldozó munkájáért évrõl-évre
köszönetet mond az éppen aktu-
ális miniszter. A ma már nyugdí-
jas lánglovag alatt oltás közben
szakadt be a tetõ.

Domaföldi Tibornak idén már
negyedik alkalommal mondott
volna köszönetet Bajnai Gordon,
önkormányzati és területfejleszté-
si miniszter, ám a nyugalmazott
tûzoltó most – éppen korábbi bal-
esetébõl fakadó betegsége miatt-
nem tudott elmenni a bensõséges
ünnepre.

– A festõ és mázoló szakmából
kerültem a tûzoltósághoz, abban
az idõben vezették be Nagykani-
zsán is a huszonnégy órás szolgá-
latot – idézi fel a kezdeteket
Domaföldi Tibor, aki fõtörzsõr-
mesterként vonult nyugállomány-
ba. – Akkor alakult meg a harma-
dik szolgálati csoport, s éppen volt
felvétel. Vonzott a pálya, mert min-
dig is szerettem embereken segíte-
ni, s végül 1975-tõl egészen 1991-
ig ott ragadtam a tûzoltóságnál. 

Domaföldi Tibor 1988-ban
balesetet szenvedett, de csak há-
rom év múlva derült ki, hogy
olyan mértékû egészségkároso-
dás érte, amivel nem dolgozhat
tovább.

– A Csengery út 117. alatti ba-
rakkházak egyikében keletkezett
tûz, s felderítés közben szakadt be
alattam a tetõ – meséli a volt tûz-
oltó. – Ráestem egy üvegasztal
sarkára, ami nagyon megütötte a
gerincemet. Akkor azonban fel
sem tûnt, csak napokkal késõbb
vettem észre, hogy nehezen tudok
felkelni. Jártam kezelésekre, de
csak három évvel késõbb sikerült
kideríteni, hogy mi történt. Lesza-
kadt az egyik porckorong és nyom-
ta a gerincvelõt. 

Domaföldi Tibor manapság
kedvtelésének hódol leginkább,
farag és fest. No meg, élvezi az
együttlétet családjával. Azt vallja,
a tûzoltónak a legfontosabb a biz-
tos és nyugodt hátország a szeretõ
család, a türelmes feleség. Úgy vé-
li, neki e tekintetben is szerencsé-
je volt, hálából meg is festette éle-
te párját és gyermekeit…

Horváth Attila  

AA ccssaalláádd
aazz eellssõõ

Az utolsó simítások 
– pontosabban az utolsó söprések
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Csizmadia Ferenc nyugalmazott
pedagógus a közelmúltban vehet-
te át a Civil Klub és a Rozgonyi
Polgári Egylet Civil Értékekért dí-
ját tiszteletre méltó életmûvéért.

Az egész életét a zene és a dal
bûvöletében töltõ pedagógus Ket-
ting Ferenc kórusában, kisiskolás-
ként ismerkedett meg a közös
éneklés örömével, s voltaképpen
ez az élmény határozta meg életpá-
lyáját. A háború alatt, Désen szer-
vezte meg elsõ, karpaszományos
tisztekbõl verbuvált kórusát.

– Mire az ember eljut ebbe a
korba, a nyolcvanötödik évébe,
már annyi mindenen átmegy, hogy
ha elkezdi gyomlálgatni, hogy mi
is történt vele élete folyamán, ak-
kor két érdekes dolgot figyelhet
meg magán – mondja Csizmadia
Ferenc. – Az egyik, hogy néha azt
gondolja, nem is olyan sok ez a
nyolcvanöt esztendõ, s nem is tör-
téntek abban olyan igazi, csoda
dolgok. Csak annyi, amennyi más
emberrel is megesett. De van olyan
is, amikor úgy érzi az ember, annyi
minden történt vele, hogy azt el

sem lehet mondani, s amikor vége
az interjúnak, akkor eszembe jut
még ezer dolog, amit bizony, még-
is jó lett volna elmondani. Nehéz
dolog a számvetés. 

– Kezdjük az elején. Hogyan ke-
rült a pedagógusi pályára?

– Elöljáróban fontosnak tartom
elmondani, hogy mire tizenöt évesen
befejeztem a polgári iskolát, addig-
ra édesanyám meghalt, s már édes-
apám sem élt. Hatan voltunk testvé-
rek, s testvéreim csak úgy tudtak ta-
níttatni, hogy eladták a kis családi
házunkat, s az abból származó, hat-
felé elosztott pénz rám esõ részébõl
fizették a tanítóképzõt. Szerencsére,
nem kellett sokat fizetni, mert elég jó
tanuló voltam. Egyébként a szegedi
tanítóképzõt megelõzõen valameny-
nyi alsóbb iskolámat itt végeztem,
Nagykanizsán. Elemi iskolába a Te-
leki utcára jártam, ahol Koronczi
Gizella tanított, a polgári iskolában
pedig Ketting Ferenc kórusában
énekeltem. Ez döntötte el végleg a
pályafutásomat, itt dõlt el, hogy ta-
nító leszek. Tanítóképzõs tanulmá-
nyaim idõszakában csatolták vissza
az országhoz Erdély, Felvidék egy

részét és a Muraközt, s ezért nagy
szükség volt akkoriban a magyar ta-
nítókra. Az utolsó évben már arra
biztattak minket, hogy menjünk ki
tanítani még a záróvizsgák megkez-
dése elõtt, akkora hiány volt peda-
gógusokból. A mi évfolyamunkból
azonban senki nem ment ki, hiszen
az igazgatónk azt tanácsolta, hogy
várjuk meg még a vizsgák befejezé-
sét, mert az utolsó év nagyon fontos.
Így – ekkor még – nem jutottam el
Erdélybe. A sors fintora, hogy nem
sokkal ezután, Szegeden besoroztak
katonának és a 26-os Gyalogezred-
hez kerültem – Kolozsvárra. Mégis-
csak eljutottam hát a gyönyörû,
szépséges Erdélybe. Emlékszem,
amikor Désre utaztam, a sötét éjsza-
kában nyargalt velem a vonat, ki-
néztem az ablakon, s itt-ott láttam
egy-egy, házból kiszûrõdõ világos-
ságot. Rögtön arra gondoltam,
hogy íme, hát ilyen kevés a ma-
gyar… Van egy kis mécs, ami fel-
gyullad a hegyek között, s a többi ta-
lán mind román. Ez hátborzongató
érzés volt, mert a vonaton is sokkal
több román szót lehetett hallani,
mint magyart. Désen a tartalékos
tiszti iskola hallgatói gyûltek össze,
csupa karpaszományos, akik na-
gyon okos, értelmes fiatalemberek
voltak. 

– Itt alakította meg elsõ kórusát.
– Így van, rögtön egy pompás

énekkart sikerült belõlük összehoz-
nom. Rendszeresen énekeltünk a
templomban, s rövid idõ alatt any-
nyira hírünk ment, hogy megtelt hí-
vekkel az Isten Háza. Emlékszem, az
elején tele volt katonákkal, mert hi-
szen katonamisérõl volt szó, de a vé-
gén már a civilek kiszorították a ka-
tonákat, mert befurakodtak hallgat-
ni. Közben a románok kiugrottak a
háborúból, minket meg kirendeltek
Dél-Erdély visszafoglalására, és
hogy elfoglaljuk a déli Kárpátokat.
Hát persze, fél útig nem jutottunk el,
mert közben a Vaskapunál bejöttek
az oroszok, megállítottak bennün-
ket, s kénytelenek voltunk visszavo-
nulni. Nagyjából a bécsi döntés ál-
tal meghúzott határvonalra húzód-
tunk vissza, ahonnan visszarendel-
tek minket Veszprémbe. Veszprém-
bõl pedig Németországba küldték a
csapatot, s mint késõbb nyilvánva-
lóvá vált: ez az út vezetett az oro-
szok elleni harcba. Minden mozgat-
ható katonát, így minket is kikerget-
tek a Berlin és Varsó között nagyjá-
ból félúton található Posenhez, az
oroszok megállítására. Sok karpa-
szományos meghalt ott. Szovjet ha-
difogságba estünk, s elvittek minket
majdnem Leningrádig, Puskin kis-

városba. Itt mezõgazdasági munkát
végeztünk, szerencsére csak tíz hó-
napig voltam hadifogoly. De meg
kell, hogy mondjam, nem volt ez
szenvedésekkel teli idõszak. Ugyan-
is az oroszok megkülönböztették a
valódi hadifoglyokat, a katonákat, s
a civileket. Más volt a bánásmód, a
fogságba esett katonákkal embersé-
gesebben bántak. Enni nem nagyon
kaptunk, de durva megaláztatásban
nem volt részünk. Egyszer-kétszer
persze, megsuhintottak bennünket,
de katonaként nem volt részünk
olyan embertelen bánásmódban,
mint mondjuk azoknak, akik a
Gulag-ra kerültek, ahol összekeve-
redtek a köztörvényes bûnözõkkel. A
környezõ pusztán, ameddig a szem
ellátott, minden romokban hevert,
csak a leégett házak kéményei me-
redtek az égnek, mint megannyi fel-
kiáltójel. Éhínség volt mindenfelé,
így mi sem voltunk eleresztve, ha az
amerikaiak nem küldtek volna kon-
zerveket, talán éhen is pusztultunk
volna, mert az orosz étel nagyon
rossz minõségû volt. Például, ha a
kenyeret összenyomtuk a kezünk-
ben, akkor úgy maradt, mint egy
gyurma. Tele volt pelyvával, ezért
óvatosan kellett ennünk, mint a ha-
lat, mert elõfordult, hogy belefúró-
dott a szájpadlásunkba. A levesrõl
pedig jobb nem beszélni… 

– Hogyan szabadult meg? Egy-
általán gyarapodott-e a fogság ál-
tal, hiszen Rózsás János bácsi pél-
dául életre szóló barátságokat szer-
zett a Gulag-on, s nem utolsósor-
ban tökéletesen megtanult oroszul.

– Nézze, nekem a fogság sem-
mit nem adott, sõt. Én nem ta-
nulhattam meg oroszul, hiszen né-
met hadifoglyokkal voltunk össze-
zárva, ezért inkább velük kerestük
a kapcsolatot. A hazakerülésem
egy véletlennek köszönhetõ.
Rendszeres idõközönként jártunk
orvosi felülvizsgálatra. Egyszer
egy félkezû orosz orvosnõnek ki-
szedtük a krumpliját, s mit ad Is-
ten, az egyik ilyen felülvizsgála-
ton pont õ volt a soros orvos. Nem
tudom, hogy megismert-e, de
igyekeztem úgy viselkedni, hogy
ismerõsnek tûnjek neki. Ez talán
sikerült is, mert jól elbeszélgettem
a hölggyel, aki azt is megkérdezte
tõlem, mit gondolok, van-e Isten?
Mire én azt mondtam, hogy igen,
szerintem van, s majd egyszer
igazságot tesz. A vizsgálat után az
orvosok mindig felírták egy kis
cetlire a minõsítésünket. Most is
így történt, s nézze, még ma is õr-
zõm ezt a kis cédulát, mert ennek
köszönhetem a szabadulásomat,
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KKöözzlleemméénnyy
A Via Kanizsa Városüzemeltetõ Kht., mint a temetõk kezelõje értesíti az érin-
tett hozzátartozókat, hogy a nagykanizsai Tripammer utcai köztemetõ, -
Kiskanizsai, - Palini, - Bajcsai, - Bagolai, - Fakosi, - Miklósfai, - Korpavári, -
Sánci temetõkben a sírhelyek közül többnek lejárt az érvényességi ideje. Ezek
közé tartozik: Kriptáknál az 1908 elõttiek, megváltás 100 évre. Síroknál az 1983
elõttiek, megváltás 25 évre. Urnafalban az 1998 elõttiek, megváltás 10 évre. Urna-
kriptáknál az 1988 elõttiek, megváltás 20 évre.
E hirdetmény alapjául szolgál a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló XLIII. tör-
vény valamint a 145/1999. ( X.I.) Kormány rendelet.  A sírhelyeket újraválta-
ni, illetve errõl tájékoztatást kapni a temetõgondnokságon lehet, melynek elér-
hetõsége a következõ: Temetõgondnokság, 8800 Nagykanizsa, Tripammer utca
1. Tel: 93/311-530
A lejárt sírhelyeket az újramegváltás elmaradása esetén a 2008 év második fe-
lében értékesítésre meghirdetjük. 
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Csak az hal meg, akit elfelejte-
nek – jutott eszembe a mondás,
amikor Hersits Józseffel találkoz-
tam és szóba került Bálits Kál-
mán neve, akit mesterének tart. 

Családi barátsággá szövõdött
kapcsolatuk a gépgyárban kezdõ-
dött, ahol felfigyelt kézügyességé-
re a szomszédos görgõsfúró mû-
helyben meócsoport vezetõként
dolgozó Bálits Kálmán, és meg-
kérdezte tõle, lenne-e kedve bese-
gíteni az Erkel Ferenc Olajipari
Mûvelõdési Ház falára tervezett
mozaikfal elkészítésében. Bár ad-
dig ismeretlen volt számára az új
feladat, elvállalta és egyik napról a
másikra megkedvelte.

S amikor többek közremûködé-
sével és sok munkával elkészült az
alkotás, önálló mozaik készítésébe
fogott. Megyei kiállításon is szere-
pelt az a középkori templombejá-
ratot ábrázoló 50x70 centiméteres
mozaikképe, melyet kedves meste-
re, barátja elképzelése alapján
1976-77-ben alkotott. A 70-es
években nyílt meg a második ott-
honuknak számító Erkel Kultúrház
mûvész pincéje, ahol a kanizsai
amatõr képzõmûvészek találkoz-
tak. Omladozó falú két helyisége
különleges hangulatot árasztott.
Hétvégeken gyakran elutazott a
mesterrel és feleségével kirándul-
ni, s figyelte, hogyan jelenik meg
ecsetje nyomán a rajzlapon a táj. A
Három grácia címû 100x150 centi-
méteres mozaikképe 1980-tól dí-

szíti a DKG alsóbélatelepi üdülõ-
jének étkezdéjét. (Az alkotó, az
üdülõ esetleges eladása esetén fel-
ajánlotta a mûvet a DKG-EAST
Zrt-nek, vagy ha ott nem tudják el-
helyezni, akkor a városnak). Ami-
kor betegeskedni kezdett Kálmán,
hiányzott az összefogó erõ, a mo-
zaikkészítést abbahagyta Hersits
József. Idegenáru-ellenõrként járta
az országot, különbözõ helyszíne-
ken vette át a gyár által kooperáci-
óban kiadott alkatrészeket, de sza-
badidejében rezet kalapált, ková-
csoltvas asztalkákat, újságtartókat,
dísztárgyakat készített fémbõl, fá-
ból az ismerõsöknek, barátoknak. 

Nem volt hiábavaló az önképzé-
sére fordított idõ és Bálits Kálmán
munkája, hiszen iparmûvésznek

szánt Tamás fia gyönyörû figurális
bõrképeket, bizsukat és dísztár-
gyakat készít. Sokat tanult is Kál-
mántól. Bár sikeresen felvételizett
a pécsi képzõmûvészeti gimnázi-
umba, édesapja elképzelései elle-
nére nem a tanulást választotta, in-
kább dolgozni ment. 

Bálits Kálmán több mint tizenöt
éve hunyt el. Emlékét nemcsak
mûvei õrzik, hanem mindazok,
akiknek átadta tudását, és észre-
vétlenül tanultak tõle emberséget.
Hersits József mellett említhet-
nénk többek között Járási Ildikó,
Szarjas Gertrúd, Ambrus Márta és
a zalaszentbalázsi Farkas Marika
nevét.

Bakonyi Erzsébet
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annak a két betûnek, ami ezen áll.
Látja? – mutatja a kicsi, megsár-
gult, négyzet alakú papírdarabot.
– Két betû van rajta, O és K. Ez
németül annyit tesz, ohne Kraft.
Azaz erõ nélkül. Magyarán, a
doktornõ erõtlennek minõsített,
tehát munkára alkalmatlannak.
Szinte remegtem, amikor a ke-
zembe nyomta ezt a kis papirost,
mert nem tudtam, mit írt rá, s
majdnem elájultam a boldogság-
tól, amikor láttam rajta azt a két
betût, ami a szabadulásomat je-
lentette. Ezután azonban még egy
hónapon át éjjel és nappal dol-
goztattak, mert azt mondták, hogy
úgy is hazamegyünk, addig iga-
zán dolgozhatunk többet, mint
más. 

– A minap vehette át a Civil Ér-
tékekért-díjat. Honnan ez a fajta
polgári értékrendszer, amely a
szenvedésben is erõt adott?

– Talán ez a szellemiség mindig
is jellemzõ volt a családunkra. Sze-
rettünk énekelni, szavalni, s ennek
csak polgári körökben volt divatja.
Voltaképpen a mûvészetnek, illetve
a nagykanizsai környezetnek, az
iparosoknak, kereskedõknek kö-
szönhetem ezt a fajta értékrendet.
Soha nem politizáltunk direkt érte-
lemben, a szélsõségeket pedig el-
utasítottuk. Soha nem voltam
egyetlen párt tagja se, nem tartot-
tam helyesnek, hogy valaki elköte-
lezze magát egy olyan irányban,
amely valakinek jó, s van, akinek
károkat okoz. A nemzeti elkötele-
zettségem viszont mindig vállal-
tam. Petõfi versei közül többet is
tudok, egyszer a Nemzeti Dalt sza-
valhattam el Szegeden, a Hõsök te-
rén, a város összes iskolása elõtt. S
elmondhattam a fogságban is, az
oroszok megengedték. Különösen
fájt akkoriban a „rabok tovább
nem leszünk” mondat, mert hát ott
voltunk, rabságban, toprongyosan.
S én voltam az a kisfiú is, aki a
Nagy-Magyarország Emlékmû
eredeti avatásán a zuhogó esõben
szavalt, a Zalai Közlönyben is
megjelent, hogy „a szobornál ren-
dezett ünnepségen egy kisfiú feltû-
nõ erélyességgel szavalta a ver-
set.” Sajnos, késõbb azt is láttam,
amikor ennek a csodálatos szobor-
nak a darabjai benn feküdtek a gö-
dörben, s el sem tudtam képzelni,
kik tudtak vésõvel neki esni egy
ilyen gyönyörû alkotásnak. S az
életpálya visszatér önmagába, hi-
szen évtizedekkel késõbb ott lehet-
tem az újraavatásán is... 

Horváth Attila  

TTaannííttáássaa mmááiigg hhaatt......

Látványos, lélekemelõ, szóra-
koztató, világhírû gospel slágere-
ket tartalmazó koncerttel lepte
meg a közönséget karácsony
elõtt az Anima Gospel Kórus, és
az Anima Gospel Singers és
Band. Az est sztárvendégei Sza-
lai Anesz és Bonczók Norbert
voltak. Az elõadást felállva, vas-
tapssal jutalmazta a blues, jazz,
swing, pop és gospel zenét ked-
velõ hallgatóság. 

A produkció mûvészeti vezetõje
Kollonay Zoltán, karnagya Kol-
lonay Krisztína volt. 

AAnniimmaa
KKaarrááccssoonnyyii
GGoossppeell
KKoonncceerrtt
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Dömötör Miklósné negyven
évet töltött a pedagóguspályán.
1975 és 84 között az Úttörõházat
vezette, ebben az idõszakban
épült meg a közelmúltban felújí-
tott csillagda is. Mint meséli,
nem volt könnyû az ötletét elfo-
gadtatni a párt akkori nagysága-
ival, ám mégis sikerült. Igaz, ra-
finált módon: meggyõzte õket,
hogy a materialista neveléshez
szükséges az obszervatórium. 

– Újudvaron kezdtem pedagó-
gusi pályámat, Galambokra, majd
a Zrínyi Miklós Általános Iskolá-
ba, ezt követõen pedig 1975-ben
az Úttörõházba kerültem – idézi
fel az életpálya kezdeteit Dömö-
tör Miklósné. – Akkoriban minden
fiatal pedagógus vidéken kezdte a
pályafutását, s én azt hiszem, ezt
a gyönyörû hivatást legjobban a
kis falvak iskolájában lehet elsa-
játítani, ahol a tanárember a pa-
pot követte a társadalmi hierar-
chiában. Nem csak szem elõtt
volt, de példát is kellett mutatnia.
De igazából nem akartam én ta-
nár lenni, a jogi egyetemre jelent-
keztem. Ahogy az lenni szokott,
nem nyertem felvételt elsõre, s
hogy a következõ felvételiig csi-
náljak is valamit, elmentem képe-
sítés nélkül tanítani. Több évet
töltöttem Újudvaron, s az annyira
meghatározó volt az életemben,
hogy amikor felvettek a jogi egye-
temre és a tanárképzõre is, én
gondolkodás nélkül az utóbbit vá-
lasztottam. 

– Utólag nem bánta meg?
– Nem. Amikor visszamentem

elköszönni a gyerekektõl, hogy
megyek a jogi egyetemre, összebo-
rultunk, volt sírás-rívás, s ez
annyira meghatott, hogy inkább
„visszafordultam”. Galambokon
amúgy sokat tanultam, de még
többet a Zrínyiben, ahol tulajdon-
képpen az idõsebb kollégáktól les-
tem el a tanítás módszertanát. A
mai pedagógusképzésben egyéb-
ként pont erre a nagyon lényeges
ismeretanyagra nem fordítanak
kellõ figyelmet, úgy látom. Elõfor-
dult, hogy az igazgató teljesen vá-
ratlanul beült hozzánk, s nekem
elõtte kellett letanítanom az órát,
amit aztán együtt kielemeztünk.
Ezekbõl szintén sokat merítettem.

Amikor bekerültem a városba, a
sok gyerek láttán elõször az jutott
eszembe, hogy vajon mit csinálnak
ezek a gyerekek a szabadidejük-
ben? Már akkor is voltak csellen-
gõk, s úgy gondoltam, nem jó ez
így. Volt egy telkünk a Csónakázó-
tónál, mindig oda jártam a gyere-
kekkel, biológia-túrákat szervez-
tünk, s ha lehetett, nyáron is
együtt voltunk. A szülõk egyébként
tudták, hogy jó helyen vannak a
gyerekek. Egyfajta megszállott-
ként úgy éreztem, nekem ezt kell
csinálnom. Ezért nagyon örültem,
amikor 1975-ben elnyertem az Út-
törõház vezetõi posztját. Ez akkor
nem politika volt, soha nem a po-
litika miatt csináltam valamit, bol-
dog voltam, ha a gyerekeknek
hasznos idõtöltést tudtam szervez-
ni. Amit lehetett, mindent megra-
gadtunk, óriási dolog volt abban
az idõben, hogy egy vidéki úttörõ-
ház gyerekei bejutottak a televízi-
óba, a Tízen Túliak Társasága cí-
mû mûsorba, mert mi bejutottunk.
1978-ban történt mindez. Csinál-
tunk egy vívó szakkört is, amibõl
kinõtte magát egy nemzetközi ví-
vóverseny. Képzelheti, mi volt itt,
amikor a nyugatnémet csapat
megérkezett – a rendõrök árgus
szemekkel figyelték minden lépé-
süket. A fõvédnökök egytõl egyig
világbajnokok voltak. Olaszok,
bulgárok, nyugatnémetek jöttek
akkor a Fabik Károly Úttörõház-
ba. Ezt nagyon nagy dolognak tar-
tottam akkor, de meg kell, hogy
mondjam, késõbb hallgattam is
miatta éppen eleget… A vívás
nagykanizsai története szempont-
jából kiemelném Büki Pálnét, Dr.
Horváth Györgyöt, a tanár úr ve-
zette a gyermek vívószakkört, de a
legfõbb szervezõ a nagyszerû Bá-
lits Károly volt. Ennek kapcsán
készült el a vívóterem, majd jött a
világverseny.

– Kevesen tudják, de Ön a csil-
lagda „szülõanyja” is.

– Soha nem reklámoztam maga-
mat, pedig az egykori Úttörõház
udvarán lévõ, a Nagykanizsai
Amatõrcsillagász Egyesület tagjai
által épp a közelmúltban felújított
obszervatóriumért komoly harcot
kellett vívnom a helyi pártnagysá-
gokkal. Aztán végül sikerült õket
meggyõznöm arról, hogy a materi-

alista világképre neveléshez bi-
zony, jól jönne egy ilyen csillag-
vizsgáló. Ez úgy tetszett nekik…
Egy csillagászati gyakorlókertet is
megálmodtam, s elmentem érte
még Dunabogdányba is, mert ott
volt már ilyen. Azt is megépítettük,
s miután eljöttem, felszámolták, de
ne beszéljünk most arról, hogy mi-
ért. A csillagda viszont – legna-
gyobb örömömre – ma is áll. Óriá-
si szervezõmunka kellett a megépí-
téséhez, ezt én végeztem, a szakmai
hátteret pedig Vilmos Mihály, az
interkozmosz-szakkör vezetõje ad-
ta. A város szinte valamennyi nagy
vállalkozása segített. Képzelheti, a
DKG dolgozói mennyire örültek,
amikor a kupolát – amihez fogha-
tót addig még nem csináltak –
többször vissza kellett hozni, hogy
a méreteket és a mûködést ponto-
san beállítsuk.  

– Mi a legszebb emléke negy-
venévnyi pályafutásából?

– A nemzetközi vívóverseny, ami
nagy dolog volt abban az idõben.
A fõvédnök Elek Ilonával akkor
kötöttem barátságot, a kapcsolatot
a késõbbiekben is ápoltuk. Életem
legszebb emléke mégis az, amikor
a Nagyrác úti iskolába járó gyere-
kek szülei elismerésre javasoltak
az akkori polgármesternek. De
nem csak öröm, bánat is jutott, ép-
pen a Nagyrác úti Általános Iskola
miatt. Szomorú vagyok és elkese-
rít, ami történt, történik a korához
képest rendkívül kulturált, modern
épülettel, amit még Klebelsberg
Kunó építtetett 1928-ban. Az egy-
kori csodából mára romhalmaz
lett. Így múlik el az életünk is…

Horváth Attila

AA ccssiillllaaggddaa sszzüüllõõaannyyjjaa 
DDöömmööttöörr MMiikkllóóssnnéé mmaa iiss eemmlléékksszziikk,, 
mmeennnnyyiitt hhaarrccoolltt éérrttee

Dömötör Miklósné emlékei több
dossziét töltenek meg. 

Eligazodni köztük csak pontos,
precíz rendszerezéssel lehet
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Január 18-ig tekinthetõ
meg Némethné Pecsics Katalin
Színes világom címû tárlata a
Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium
és Közgazdasági Szakközépis-
kola galériájában. 

A kiállítást Dávidovics Mária
szabadidõ-szervezõ nyitotta
meg. Zenés mûsorral az iskola
diákjai színesítették az ünnep-
séget.

– Amikor 2000-ben létrehoz-
ták a galériát, azt a célt tûzték
maguk elé – mondta Dávi-
dovics Mária –, hogy olyan ki-
állítókat mutatnak be, akiknek
valamilyen közük van Nagyka-
nizsához és intézményükhöz,
valamint változatos technikák-
kal találkozzanak a diákok és a
kollégák. Most már túl vannak
a hetvenedik kiállításon. Ezzel
a technikával egy alkotót láttak
vendégül eddig. Ez a második
enkausztika, wax technikával
készült tárlat. A technika ismét
kedvelt lett, divatossá vált.
Tudni kell róla, hogy Egyip-
tomban már Krisztus elõtt
3000 évvel ismert és kedvelt
festészeti eljárásnak számított
az úgynevezett enkausztic fes-
tészet. (A görögül enkausztic –
beégetést jelent).

Az antik festészeti módszer
lényege, hogy a viasszal kevert
festéket forró folyadékként
hordták fel a kõre, fára vagy
elefántcsont felületre. Az eljá-
rás egy másik változata a hideg
felhordás volt, melynél egy si-
mítólapáthoz hasonló eszközzel
– melyet faszéntûz mellett fel-
hevítettek – égették rá az alapra
a viaszos festéket. Az olajfesté-
szet feltalálása elõtt hosszú
idõn keresztül az enkausztic
festészet volt a leghitelesebb,
legtartósabb festészeti módszer.
Ma a viaszt egy vasalóhoz ha-
sonló készülékkel olvasztják
fel, és ezt követõen viszik fel a
felületre. 

Némethné Pecsics Katalin
képeivel Pécsett, Nagykani-
zsán, Zalaegerszegen és
Belgiumban is találkozha-
tunk. 

B.E.

SSzzíínneess 
vviilláággoomm
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Horoszkóp

Az ünnepek után élete lassan visszatér a
régi kerékvágásba. Fáradékonysága a hét
végére elmúlik. Ha magányos, lazítson
egy kicsit, töltõdjön fel energiával, és
úgy induljon hódító útra.

Az év elsõ hónapját használja fel arra,
hogy jövõjét tervezgesse. Gondolkodjon
új munkán, vagy hasznos hobbin.
Magánéletében a társának engedjen több
szabadságot.

Nem vágyik ezekben a napokban társasá-
gi életre. Az ünnepi készülõdés miatti
fáradtságot még nem heverte ki teljesen,
de amint kisüt a Nap, megváltozik a
hangulata is. 

Próbára teheti türelmét környezete. Ha
nem akar konfliktust, és rossz hangula-
tot, akkor legyen megértõ, hallgasson.
Ha odakint borús az idõ, egy pihentetõ
séta akkor is jót tesz mindenkinek.

Gondolatai mostanában állandóan a pénz
körül forognak. Terveit anyagiak híján nem
tudja megvalósítani, s ez elveszi a kedvét.
Ha van társa, számíthat a megértésére, ha
még nincs, igyekezzen rátalálni.

Megoldatlan problémái továbbra is meg-
nehezítik az életét. Ne hagyja el magát,
és azt se felejtse el, vannak irigyek, akik
bajt okozhatnak. A környezete és a csa-
ládja szerencsére megóvják a bajtól.

Az újévbõl fakadóan tele van energiával,
életkedvvel, plusz munkát is vállalhatna.
Ha figyel környezete kívánságára, egy
hétvégi kirándulás megszervezésével sok
jó pontot szerezhetne magának.

Céljait bármi áron meg akarja valósítani.
Ebbõl baj csak akkor származik, ha letér a
tisztességes útról. Érzelmi téren is számol-
hat némi kellemetlenséggel de õszin-
teséggel szerencsére tisztázhat mindent.

Az érvényesülés terén nagy segítségére le-
het a jegyében járó Vénusz. Jó üzleti aján-
latokra számíthat, melyek stabilizálják
anyagi helyzetét. A szerelemben harmoni-
kus, szép napok várják a Nyilasokat.

Nagy tettvággyal fog neki a feladatainak,
csak arra figyeljen oda, hogy ne vállaljon
túl sokat, mert idõ hiányában nem tudja
elvégezni. Párjának szenteljen több idõt
és kedvességet.

Érzelmi életét egy váratlan esemény fel-
bolygatja, s emiatt rossz hangulata akár a
hétvégéjét is elronthatja. Próbáljon meg
egy legyintéssel túl lenni az egészen.
Érzelmi téren is van mit megoldania.

Az újév jelentõs változásokat hozhat. Bár
szenvedélyes embernek tûnik, érzelmeit
mégsem mutatja ki a családjának, bará-
tainak. A szerelem terén is kedvezõ fordu-
latra, meglepetésre számíthat.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

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 "TÁMOGATÓI JEGY"-ek megvásárolhatóak
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SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

BBÉÉRRLLEETT

INGATLAN
Belvárosban 800 m2-es építési terület

eladó. Társasház építésésre kiválóan al-
kalmas. 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 te-
tõtéri, azonnal beköltözhetõ, új, 46 m2-
es + galériás, turbókazános, kétszobás
lakás 9,99 millióért eladó, akár önrész
nélkül is. Érd.: 30/901-9013 (6078K)

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

Nk-án Csengery u. elején 57 m2-es,
2,5 szobás, jó állapotú, III. emeleti la-
kás 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 csalá-
di 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 elején) ga-
rázs eladó. Érd.: 20/446-2968 (6112K)

Nk-án a keleti városrészben kétszo-
bás, központi fûtéses, IV. emeleti, jó ál-
lapotú lakás eladó. Érd.: 93/381-069
(este 18 óra után) (6137K)

Nagykanizsán, nyugodt környe-
zetben 87+25 m2-es lakás beépíthetõ
tetõtérrel, kerttel, garázzsal, pincével,
teljesen felújítottan eladó azonnali
beköltözéssel. Kisebb lakást beszá-
mítok. Érd.: 20/9616-404 (6077K)

Nk-án a Szentgyörgyvári hegy I.
hegyháton 3673 m2-es telek eladó.
Víz, villany megoldható. Irányár:
360 ezer Ft. Érd.: 30/969-8170
(6138K)

Nk-án bejáratott üzlethelyiség ki-
adó vagy eladó! Két terem (72+12
m2), raktárhelyiség, mellékhelyisé-
gek. Érd.: 30/227-3294 (6111K)

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

Meghibásodott távirányítóját (TV,
hifi, videó, stb.) megjavítom. Érd.:
20/510-2723 (6139K)

Számítógépes adatrögzítést: szak-
dolgozatok, árajánlatok, stb. gépelését
valamint egyéb pc-n végezhetõ felada-
tokat rövid határidõvel vállalok. Tel.:
30/9932-534

Január 10. 18 óra
A SZEMÉLYISÉG AZ ALÁÍRÁS TÜKRÉBEN - grafológiáról min-

denkinek. Elõadó: Szabó Szilvia okleveles grafológus

Január 16. 18 óra 
HUMÁNÖKOLÓGIAI  SZABADEGYETEM III.

Melegszik-e Magyarország hõmérséklete?
Elõadó: Prof. dr. Anda Angéla tanszékvezetõ egyetemi tanár

Január 18. 19 óra ROCK KLUB
Az Old Mix együttes koncertje. Belépõdíj: 400 Ft

Január 11. 19 óra ROCK KLUB 
A NO PROBLEM EGYÜTTES koncertje. Belépõdíj: 400 Ft

Január 17. 14.30 óra MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI ÉRTÉKEI
A Duna-Dráva Nemzeti Park – vetítettképes elõadás

Elõadó: Benedek Miklós tanár

Városközpontban irodák – nettó
1.200 Ft/m2-tõl – és üzlethelyisé-
gek kiadók, ingyenes parkolási le-
hetõséggel. 

Érdeklõdni: 
20/9390-745, 20/9683-517
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Még az óév utolsó elõtti napján a
Kanizsai Vadmacskák NB I A-cso-
portos csapata Magyar Kupa nyol-
caddöntõ-mérkõzésen fogadta a me-
gyei rivális Zala Volán-ZTE együtte-
sét. Apárharc volt hivatott dönteni ar-
ról, melyikük kerül a legjobb nyolc
közé. Nos, a papírforma igazolódott,
hiszen a jóval nagyobb játékerõt kép-
viselõ egerszegiek 77-64-re nyerték a
mérkõzést. A kanizsaiak lelkesen
küzdöttek, s nem is született „földbe-
döngölõs” végeredmény. Jóval fá-
jóbb volt azonban az a vereség, me-
lyet a KVSE a BEAC-Újbuda együt-
tesétõl szenvedett el, bajnoki mérkõ-
zésen. Hiába volt a nagy fogadkozás,
a kanizsaiak ellen szinte mindig az
életükért küzdõ fõvárosiak hosszab-
bítás után nyertek 96-88-ra. A fordu-
latos találkozó remek hangulatban
zajlott, s a vendéglátók csak maguk-
nak köszönhetik, hogy elbukták a ta-
lálkozót. Több alkalommal is a játék-
vezetõk váltak a közönség célpontjá-
vá, de sajnos be kell látni, hogy a gyõ-
zelem elszalasztásában sokkal inkább
a hazai játékosok gyatra teljesítménye
volt a ludas. Varga Zsófia pontjai is-
mét adottak voltak, s ehhez remekül
társultak a csapathoz visszatért ameri-
kai Rachill Robinson kosarai. Fekete
Csilla bevágott ugyan öt hármast, de
a védekezés már nem ment hatéko-
nyan csapatszinten, s az ellenfélhez
viszonyítva rengeteg volt az eladott
labdák aránya is. A vereséggel a csa-
pat az utolsó elõtti helyre csúszott vis-
sza a tabellán, s onnan várhatja a BSE
elleni idegenbeli csatát.

P.L.

Mivel a labdarúgó-bajnoksá-
gok ilyentájt szünetelnek, ezért
lehet mód a különbözõ mutatók
között csemegézni, s ezek alapján
a félidei bizonyítványokat kiállí-
tani. Nos, az NTE 1866 gárdája a
nyári feljutás után az NB III Drá-
va-csoportjában kezdte az új sze-
zont Tóth Attila edzõvel, s a kez-
deti nehézkesebb lépések után
végül a tizenhetedik forduló után
a középmezõny alsó traktusában
végezve, a 12. helyrõl várja a ta-
vaszi folytatást. A száraz tény
mögött azonban érdemes meg-
vizsgálni, milyen teljesítmények
álnak, hiszen részekbõl áll ebben
az esetben is össze az teljes
egész, ami már a tavaszi idényre
is elõrevetítheti az elvárásokat.

Az õszi 17 mérkõzés során va-
lamennyin pályára lépett a közép-
pályás Bagarus Gábor és a táma-
dó Ujvári Máté. Elõbbit csupán
háromszor cserélték le, szemben
az utóbbi labdarúgóval, aki nyolc-
szor hagyta el idõ elõtt a játékte-
ret. A házi gólkirály Cs. Horváth
Gábor 16 alkalommal játszott, két
alkalommal adva át helyét másnak
a találkozók során. A védelembõl
Cserfõ Lajos volt kihagyhatatlan,
aki a harmadik fordulóban térhe-
tett vissza a csapatba, utána vi-
szont egy mérkõzést sem mulasz-
tott, vagyis összesen 1350 percet
töltött a pályán. Szintén egyenle-
tes és megbízható teljesítménnyel
rukkolt elõ a hátsó alakzatban
Farkas József, aki 15 meccset ját-
szott végig csere nélkül, míg Vis-
novics László ugyanennyi fellé-
péssel büszkélkedhet, de õt három
alkalommal a vége elõtt lehozta a
szakmai stáb. A gárda játékának
fazonját szabó Burucz Barna is a

tizenötösök táborát gyarapította
úgy, hogy mindössze egyszer vál-
tották. A védelem jobb oldalán az
NTE-be remekül beépült nyári
igazolás, Boros Zoltán futballo-
zott 14 alkalommal – háromszor
lecserélve. A kapuban Benkõ Pé-
ter a harmadik fordulóban foglalta
el helyét csereként a megsérült
Magyar Krisztián helyén, s az el-
következendõ idõszakban mind-
össze csak egy összecsapást ha-
gyott ki. A tizenhárom meccses
futballisták Mercigány Márk és
Pozsgai Albert voltak, közülük a
rutinosabb Pozsgait egyszer hoz-
ták le, míg a fiatal középpályás
hétszer volt kezdõ, hatszor pedig a
folytatásban lépett pályára. Leg-
több alkalommal, nyolcszor
Iványi Attilát küldték be, míg leg-
többször a már említett Ujvári
Mátét váltották csapattársak.

Az NTE az õszi szezon során
harmincháromszor talált be ellen-
felei hálójába, s végül harmincegy
gólt kapott. A szerzett találatokkal
a mezõny negyedik legeredménye-
sebb csapata, mindössze az õszi
bajnok Szentlõrinc, a harmadik
Pécsvárad és a negyedik Bonyhád
elõzte meg a kanizsaiakat ebben az
összevetésben. A kapott gólok szá-
mával ugyanakkor nem nagyon
büszkélkedhet, mivel ez a 18 csa-
patos mezõny hatodik legtöbbje
lett. A házi góllövõlistát Cs. Hor-
váth Gábor vezeti, aki 11-szer volt
eredményes. Õt követi Ujvári Má-
té kilenc találattal, négyet jegyzett
Bagarus Gábor és Burucz Barna,
elõbbi négy, utóbbi pedig három
meccsen szerezte ezeket. A haté-
konysági mutatója szintén Cs.
Horváthnak volt a legjobb, hiszen
tíz meccsen köszönt be, Ujvári pe-

dig hét találkozón iratkozott fel a
góllövõk közé. Ujvári az a játékos
az NTE-nél, aki mesterhármast
lõtt, ezt a PVSK ellen idegenben
tette már az õszi szezon hajrájá-
ban. Kétszer egy-egy alkalommal
volt eredményes Cs. Horváth és
Burucz, míg a legértékesebb talál-
at Kisharmadás Gáboré, akinek a
gólja döntött az 1-0-s Bonyhád el-
leni mérkõzésen.

A szakvezetés a legtöbb alka-
lommal, szám szerint kilencszer
Cs. Horváth Gábort jelölte a jók
közé. Hat meccsen nyújtott külön
kiemeltet Cserfõ Lajos, míg ötször
ez Bagarus Gábornak és Visnovics
Lászlónak sikerült. Háromszor
Benkõ Pétert, Burucz Barnát, Far-
kas Józsefet, s gólja számát nézve
kissé meglepõ módon Ujvári Má-
tét emelték ki. Végül, pedig lás-
suk, hogy a helyezések hogyan
tükrözték a csapat szereplését. Az
egyes fordulók után a 11. helyen
négyszer állt a gárda, a tizenkette-
diken háromszor. Két-két esetben
volt 13., 14., 15. és 16. a csapat, s
egyszer csúszott vissza az együttes
az utolsó elõtti helyre – még az
ötödik fordulóban. A félszezon
után aztán a 12. helyen találjuk az
NTE-t hat nyert és ugyanennyi el-
vesztett meccsel, valamint öt dön-
tetlennel.

Az egyes elemzések után ösz-
szesítve az adatokat az õsz játé-
kosa címet Cs. Horváth Gábor
érdemelte ki, aki egykor, az
1999/2000-es idényben még a
legfelsõ osztályban is bemutat-
kozhatott, rutinja tehát az õsz
folyamán az NTE 1866 legénysé-
génél is sokat számított.

Polgár László
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Évbúcsúztató 

Vereséggel
búcsúztak 
és nnyitottak

A magyar ifjúsági cselgáncsválo-
gatott tagjaként Mihovics Szabina, az
NTE 1866 kiválósága is részt vett a
Duna Kupa Ifjúsági Csapatbajnoksá-
gon. Az 57 kg-osok súlycsoportjában
szlovák és osztrák ellenfelét is ippon-
nal verte, ezzel is nagyban hozzájá-
rulva a magyar válogatott sikeréhez.
A kanizsai kiválóságnak remek fel-
mérõ volt ez a napokban kezdõdõ
Eb-kvalifikációs versenyek elõtt, hi-
szen a célkitûzés ebben az évben sem
változott számára, vagyis a konti-
nensbajnokság lebeg szemei elõtt.

Januártól 
élesben

A tavaly megrendezett XV. Kanizsa
Pékség-Fitnesz Fesztivál méltó lezárá-
sa volt a Szan-Dia Fitness Center eddi-
gi legeredményesebb szezonjának. A
látványos show-elemekkel fûszerezett
mûsort a Russay-csarnokban rendez-
ték, s a több neves fellépõ mellett a ka-
nizsai Európa-bajnok kötéltáncosok,
valamint a látványtánc-világbajnok
Hetési Violetta is nagy sikert aratott.

A Dunántúli Gyerek I. (1993-tól
születettek) Vízilabda Bajnokság
félszezonjának záró fordulóját
Tatabányán rendezték meg, ahol a
CWG Kanizsa csapata mindkét-
szer a Bókay-KSI gárdájával mér-
kõzött. Szabó Szilárd edzõ tanítvá-
nyai a fõvárosi fiókcsapat ellen
rendkívül hatékonyan vízilabdáz-
tak, hiszen az elsõ meccsen 26-7-

re, míg a másodikon 30-2-re nyer-
tek. A góllövésben Skriba Sza-
bolcs járt az élen, aki tizenkétszer
volt eredményes, Bedõ Krisztián
pedig tizenegyszer zörgette meg a
hálót. A bajnokság felénél a CWG
a harmadik helyen áll, a csapatot a
Kaposvári VK és a szlovákiai
KVP Komárno együttese elõzi
meg.

Félidõben hharmadikok
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A „Batthyány Lajos
Középiskoláért” Alapítvány

Kuratóriuma 

Az alapítvány és az iskola közössége 
tisztelettel és szeretettel hívja és várja mindazokat, 

akik az iskola célkitûzítéseit 
támogatják és lehetõségük van a részvételre.

Belépõjegyek
a Batthyány Lajos Gimnázium titkárságán 

személyesen, levélben, vagy telefonon igényelhetõk.

A bál helyszíne: 
István Fogadó 

(Sormás, a 7-es fõútvonal mellett)

Az oda- és visszautazáshoz igény esetén 
autóbuszokat biztosítunk!

2007. január 19-én, szombaton 19 órától 
rendezi hagyományos 

ALAPÍTVÁNYI BÁLJÁT

Karácsonykor ünnepelte má-
sodik születésnapját a Kanizsa
Rádió. Sikerekrõl, kudarcokról,
tervekrõl és a rádió kiugróan
magas hallgatottságáról beszél-
gettünk Ladola Józseffel, a rádió
vezetõjével. 

– December huszonkettedi-
kén és huszonharmadikán múl-
tunk két évesek – mondja
Ladola József, aki rögtön meg
is magyarázza a szokatlan,
dupla születésnapot: pontosan
két évvel ezelõtt, 2005. decem-
ber huszonkettedikén szólalt
meg elõször a Kanizsa Rádió
szignálja, ezen a napon csak
zenével, másnap azonban már
élõ adással jelentkeztek. – Ak-
kor röviden, tömören úgy fo-
galmaztam meg céljainkat,
hogy szeretnénk egy igazi, ki-
fejezetten kanizsai rádiót csi-
nálni. Hogy ez sikerült-e, azt
ítéljék meg a hallgatóink. Ta-
lán valamit jelent a hallgatott-
ságunk, amelybõl az derült ki,
hogy a kanizsaiak csaknem
hatvan százaléka naponta hall-
gatja a Kanizsa Rádiót. Úgy
érzem, ez nagyon szép ered-
mény, amiben minden bizony-
nyal az is benne van, hogy a
város sokat, csaknem tizenöt
évet várt arra, hogy legyen a
nyugati URH-n fogható rádió-
ja. Természetesen az is sokat
számít, hogy Nagykanizsa lo-
kálpatrióta város – tehát nem
csak a mi érdemünk a példaér-
tékû hallgatottság.

– Mi a rádió erõssége?
– A honlapunkon, a

www.kanizsaradio.hu-n végez-
tünk egyfajta közvélemény-kuta-
tást ez ügyben, s meglepõ ered-
mény jött ki, én magam ugyanis
az okok között -amiért hozzánk
kapcsol a hallgató- elsõ helyre
tettem volna a rádió helyi jelle-
gét. Ez mondjuk, be is jött, ám
több mint figyelemre méltó, hogy
ezzel azonos arányban vonzza a
kanizsaiakat zenei kínálatunk.
Pedig ez az a területe a rádiózás-
nak, ahol nagyon nehéz okosnak
lenni, mindenki kedvére tenni.
Ezért örülök annak, hogy a zene
miatt legalább ugyanannyian vá-
lasztják a rádiónkat, mint ahá-
nyan azért hallgatnak minket,
mert a Kanizsa Rádió a kanizsai-
aknak szól, a kanizsaiakról. 

– Ha már a zenei kínálatról be-
szélünk: a Kanizsa Rádió reperto-
árja nem nagyon hasonlítható
egyik országos rádióéhoz sem.

– Nem tehetjük meg azt, hogy egy
szûk réteg zenei ízlését szolgáljuk
csak ki. Ami a zenét illeti, látszólag
nagy összevisszaság van nálunk, de
ez szerkesztett és tudatos. Új és ré-
gi, gyors és lassú, rockos és dizsis,
örökzöld és egynyári sláger –
mindennek kell lennie. Viszont nap-
jaink rádiózási trendjeivel kicsit
szembe is megyünk, hiszen a zene
és a szöveg aránya eltér a ma diva-
tostól, hiszen nálunk kicsivel több a
szöveg, mint máshol. Hírmûsorunk,
helyi sportmûsorunk, magazin- és
vallási mûsorunk van, minden vá-
rosi történésrõl igyekszünk gyor-
san, pontosan és kellõen alaposan
tájékoztatni hallgatóinkat. A vissza-
jelzések azt mutatják, hogy megfe-
lelünk az elvárásoknak, de lehet
még jobban csinálni, a továbbiak-
ban igyekszünk is efelé, tehát a má-
sodik születésnap után sem ülünk a
babérjainkon. A folyamatos fejlõ-
déshez számítok a hallgatók észre-
vételeire, javaslataira is, akiktõl azt
kérem, ötleteiket bátran írják meg
nekem a ladola@kanizsaradio.hu
e-mail címre. A késõbbiekben sze-
rencsés volna, ha a kistérségben is
szólhatnánk, ez azonban nem raj-
tunk múlik. Sokan panaszkodnak a
vétel minõségére, több hallgatónk
tapasztalja, így nem titok, hogy ko-
moly zavarjel van a frekvencián-
kon. Jó hír lehet, hogy tettünk lépé-
seket a probléma megoldása érde-
kében. 

– A Kanizsa Rádió komoly
szerepet vállal a város közéleté-
ben is, egyre gyakrabban támo-
gat társadalmi kezdeményezé-
seket.

– 2007-ben két alkalommal is
odaálltunk a kórház gyermekosztá-
lya mellé, egyszer reklámmal,
másszor pedig saját jótékonysági
esttel. Több mint ötszázhúszezer
forinttal tudtuk támogatni az osz-
tály eszközbeszerzését, köszönhetõ-
en annak, hogy a fellépõk nem kér-
ték el fellépési díjukat, illetve, hogy
hallgatóink szép számmal jöttek el
a rendezvényre. Köszönet mind-
azoknak, akik segítettek, és köszö-
net a hallgatóinknak is, hûségü-
kért. Azon leszünk, hogy ezt a to-
vábbiakban is kiérdemeljük. 

Horváth Attila
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