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Kanizsa

Az ünnep méltó záróakkordja
volt a Medgyaszay Házban meg-
tartott Fondor koncert, illetve a
koncertet követõ táncház. 

A budapesti, autentikus magyar
népzenét játszó együttes szilágysá-
gi, kalotaszegi, széki, boncidai és
saját gyûjtésû szatmári népdalokat
tûzött mûsorára. Nemzeti ünne-
pünkre való tekintettel elõadtak
egy 1848-as szabadságharcos dalt
sajátos módon tangóharmonikára
hangszerelve, valamint a Kossuth-
toborzót. Az ötvenperces koncertet
vastapssal hálálta meg a közönség.

A koncert után a jelenlévõk aktív
részvételével táncház vette kezde-
tét. Szakács Gábortól megtudtuk,
legközelebb a Bojtár együttes lép
fel, valamint a nyári szünetig ha-
vonta egy alkalommal rendeznek
népzenei koncerttel egybekötött
táncházat.
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ÚÚjjrraa rrééggii fféénnyyéébbeenn aa PPeettõõffii-sszzoobboorr
Az 1848-49-es forradalom és

szabadságharc 160. évfordulójá-
hoz kapcsolódó ünnepi progra-
mok már március tizennegyedi-
kén megkezdõdtek. 

Pénteken reggel Marton István
sajtóreggelire hívta a médiumok
munkatársait, majd a Nagykanizsai
Zsidó Hitközség képviselõivel és a
Cserháti Sándor Mûszaki Szakkép-
zõ Iskola diákjaival az izraelita te-
metõben emlékezett meg a forrada-
lom és szabadságharc zsidó áldo-
zatairól, köztük Holsetzky Mórról.

A Kossuth hívó szavára bevonuló
Holsetzky Mórról az a legenda jár-
ja, hogy amikor a munícióhoz
szükség volt pénzre és adomá-
nyokra, felpakolta egy szekérre a
hitközség kegytárgyait, adománya-
it, s felvitte a rakományt a fõváros-
ba, a minisztérium elé. Ott azonban
azt mondták neki, hogy szórja csak
le valahova a kincset, ugyanis nem
volt senki, aki átvegye az értékes
rakományt. Erre Holsetzky gondolt
egyet, visszafordult, és inkább ha-
zahozta a kegytárgyakat.

(folytatás a 2. oldalon)

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

Várkapu Autóház
Skoda Márkakereskedés Tel.: 06 (93) 536-550
v
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Az ünnepi programok sora a Pi-
arista Általános Iskola, Gimnázi-
um és Diákotthonban folytatódott,
ahol Mádl Ferenc volt köztársasá-
gi elnök jelenlétében felavatták a
második világháború és az azt kö-
vetõ terror piarista diák áldozatai-
nak emléktábláját, amely Rad-
ványi György építészmérnök ter-
vei alapján készült. Vereb Zsolt
igazgató atya köszöntõjében azt
mondta:

– Meg kell kísérelnünk jóvátenni
a jóvátehetetlent, bocsánatot kell
kérnünk és meg kell bocsátanunk a
megbocsáthatatlanért. Csak úgy
kezdhetünk egy jobb és szebb jövõ
építésébe, ha elhatárolódunk min-
den faji, származási és vallási ala-
pon álló kirekesztõ eszmétõl.

Az ünnepi beszédet mondó Ta-
kács János, a Magyar Piarista Di-
ákszövetség helyi csoportjának
volt elnöke részletesen beszélt a
piarista diákság megfélemlítésérõl,
a kommunista terror túlkapásairól.
Mint mondta, mivel a táblán sze-
replõ névsor nem lehet teljes, min-
denkit biztat arra, ha rendelkezik a
korra jellemzõ dokumentumokkal,
emlékekkel, tárgyakkal, akkor
azokat bízzák az iskola archívumá-
ra, hogy az utókor is megismerhes-
se a piarista diákok sorsát. Ezt kö-
vetõen a történelmi egyházak kép-
viselõi is megáldották az emlék-
mûvet. 

A nap folyamán a Batthyány La-
jos Gimnáziumban és a Zrínyi
Miklós Általános Iskola diákjai-
nak részvételével a Kossuth-szo-
bornál, illetve a temetõ világhábo-
rús emlékmûvénél is zajlott meg-
emlékezés. Dr. Károlyi Attila kép-
viselõ pedig – egy meghívásnak
eleget téve – Kovásznán mondott
ünnepi beszédet. 

Március tizenötödikén a Deák
téri ünnepélyes zászlófelvonással

vette kezdetét a városi megemlé-
kezés. Ezt most már – a határõrség
megszûnésével – a Hagyományõr-
zõ Császári Század tagjai végez-
ték.

A lobogó felvonása utána Papp
János, a Polgári Kanizsáért Alapít-
vány kuratóriumi elnöke átadta a
gyûjtés és a város támogatása ré-
vén felújított 48. Császári és kirá-
lyi Gyalogezred Petõfit is ábrázo-
ló, elõzõleg a történelmi egyházak
képviselõi által megáldott szobor-
csoportját, Kisfaludi Strobl Zsig-
mond alkotását.

–  Köszönetet mondok annak a
több mint kétezer embernek, akik
magukénak érezték a Petõfi-szo-
bor, azaz a Császári és Királyi 48.
Gyalogezred emlékmûvének ügyét,
azt, hogy felállítása után hetven-
négy évvel végre megtisztíttassuk.
Remélem, a következõ karbantar-
tásig, ápolásig nem telik el ennyi
idõ – mondta. – Volt, aki pénzzel,
volt, aki munkával, volt, aki a kivi-
telezõknek nyújtott gyakorlati se-
gítséggel, s olyan is volt, aki az
akadályok elhárításával járult
hozzá ahhoz, hogy ma, legnagyobb
nemzeti ünnepünkön valamennyi
részletszépség szemünk elé tárul-
hat.

A beszédet követõen Papp János
szoborjegyeket nyújtott át a legna-
gyobb támogatóknak, a Volks-
banknak és a Dél-zalai Víz- és
Csatornamû Zrt.-nek, továbbá a
Batthyány Lajos Gimnázium, a
Hevesi Sándor Általános Iskola,
valamint a Piarista Általános Isko-

la, Gimnázium és Diákotthon kö-
zösségének.

Ezt követõen koszorúkat helyez-
tek el a szobor talapzatán. 

Innen a Medgyaszay Házba vo-
nultak a megemlékezõk, ahol Gön-
dör István országgyûlési képviselõ
mondott beszédet. A politikus az
összefogás fontosságát hangsú-
lyozta. 

– Magyarország legnagyobb si-
kerei mindig a közös cselekvésbõl,
az együttmûködésbõl születtek meg
– mondta. – Vajon mit szólnának az
õseink, ha látnák, hogy mi van ma
az országban? Ha látnák, hogy az
ország kétfelé szakadt? Azt hiszem,
egy ilyen ünnep alkalmával sok
kérdést kell feltenni magunknak.
Mit teszünk azért, hogy büszkén te-
kinthessünk a jövõbe, s majd az
utódaink büszkén tekinthessenek
vissza ránk? Vajon tudnak-e majd
erõt meríteni õk is a múltjukból, a
dicsõségbõl, s büszkék lesznek-e
arra, amit teszünk, ahogy élünk?
Sajnos, a magyar történelemben
kevés olyan idõszakot ismerünk,
amikor a magyarság képes volt fél-
retenni nézetkülönbségeit, s egy kö-
zös cél, a nemzet felemelkedése ér-
dekében együtt lépett síkra. 

Göndör István hozzátette: szük-
ség van a megegyezésre, s napja-
ink legfontosabb közös feladata a
munkahelyteremtés. 

A képviselõ beszéde után a
Medgyaszay Házat teljesen meg-
töltõ vendégek megtekinthették a
Cserháti Sándor Mûszaki Szak-
képzõ Iskola diákjai ünnepi mûso-

rát, amelyet Godena Ildikó és
Kálovicsné Korsós Edit állított
színpadra.

Délután a Magyar Plakát Ház-
ban Cseresnyés Péter alpolgármes-
ter nyitotta meg a Kard és Koszorú
címû emlékkiállítást, amelynek
alapjául a „Saját utamat jártam” cí-
mû, Batthyány Lajos miniszterel-
nök életét bemutató kiadvány szol-
gált, a kiállítás megvalósításában
pedig segítséget nyújtott Molnár
András, a Zala Megyei Levéltár
igazgatója és a Thúry György Mú-
zeum több munkatársa.

A kiállításon korabeli dokumen-
tumok reprodukciói és eredeti em-
léktárgyak láthatóak, így például
az a gyûjtésbõl készült díszes ser-
leg, amit Kossuth Lajos tiszteleté-
re avattak fel 1929-ben, vagy Per-
czel Mór két levele, melyekben
kétszázadnyi kanizsai nemzetõrt
kér Csáktornyára, további egy szá-
zadot a letenyei Mura-híd õrzésére
rendel, egy másikra pedig a fog-
lyul ejtett hétszáz horvát katona
Kanizsára kísérését bízza. 

A történelmi emlékek sorát gya-
rapítja az a másolat is, amit a város
önkormányzata a forradalom és
szabadságharc 160. évfordulójára
készíttetett a kanizsai honvéd zász-
lóalj a történelem viharait szeren-
csésen túlélõ lobogójáról.  

Este a hagyományos, a kanizsai
48-as emlékhelyeket felkeresõ fák-
lyás felvonulással, majd táncházzal
zárult a városi megemlékezés. 

Horváth Attila  
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Milyen volt az ünnep, hogy sike-
rült? – tesszük föl a kérdést ma-
gunknak, másoknak is az ünnep
múltán. A karácsonyra talán egy-
szerû volt a rákérdezés és a válasz
is: „mit hozott a Jézuska?” … De
most húsvét elõtt, mire is készü-
lünk? Milyen lesz a húsvétunk, mi
is számunkra ez a húsvét, mit vála-
szolunk…?!?!

Ha valójában belegondolunk:
az igazi Ünnepet nem mi készít-
jük, azt kapjuk, az igazi Ünnep
ajándék… Nem lehet kérni, ki-
számítani, nem lehet kiérdemel-
ni! Egyszerre csak valaki ott te-
rem, valakivel találkozunk, s azt
vesszük észre gazdagabbak va-
gyunk: megajándékozottak va-
gyunk: valaki önagából adott,
valaki önmagát adta, talán
tárgyban, gesztusban is kifejez-
ve! Kivel találkoztunk kará-
csonykor? A soha nem látott, ha-
talmasan gyöngéd Isten küldött-
jével, egyszülött Fiával, a Betle-
hemben született Názáreti Jézus-
sal, aki testünkké-vérünkké, test-
vérünkké lett… Volt-e hatalma-
sabb, közelibb, gyöngédebb ven-
dég, vendége minden szívdobo-
gásos embernek a föld szí-
nén…?!...???!!!... S tudjuk, mi
lett a sorsa ennek az „égi ven-
dégnek”: ,,megfeszítették, meg-
halt és eltemették”…(Hiszekegy)

De mit hoz nekünk a húsvét,
amikor ünnepélyesen megemléke-
zünk – évi visszatérõ ünneppel  –
Jézus szenvedésérõl, haláláról …
és „föltámadásáról”? Talán ez a
leghatalmasabb ünnep, az ünne-
pek ünnepe: ez az igazi ajándék: a
halálba lemerült s onnan visszaté-
rõ Krisztus ajándékozza meg az
EMBERT az ÉLETTEL, az Õ éle-
tével… A teremtés egyetlen ki-
csorbult pontja: „a bûn zsoldja a
halál” (Róm 6,23) helyreáll, s ha-
talmas tényként tárul elénk vala-
mi új, az Élet gyõzelme,  „benne

élet volt” (Jn 1,4), aki a világba
jött  „…halál, hol a te gyõzel-
med…” (1Kor 15,55) Így lesz
nyilvánvaló, hogy az élet több,
mint a halál, a fény diadalma-
sabb, mint a sötét, a jóság erõ-
sebb, mint a gonoszság, a szeretet
túléli a gyûlöletet, és a szentség s
a kegyelem elnyeli a bûnt. Ezért
köszönthetjük így Krisztus ke-
resztjét: „Ave curx, spes unica!”
„Üdvözlégy kereszt, egyetlen re-
mény!” Így lesz a kereszt már nem
a szégyen és a szenvedés jele, ha-
nem a gyõzelemé, az üdvösségé
(gyógyulásé). S mindez valaho-
gyan az Örök Atya és megtestesült
Fiú titka. Minden ünnepünk az
emlékezés ünnepe, csak a húsvét a
valóságé. Bármennyire is kedves
legyen a karácsony, Jézusból Kis-
jézus többé nem lesz. És bármeny-
nyire megrendítõ Jézus vérrel át-
futott arca, még egyszer nem kell
neki elszenvednie, amiket elszen-
vedett, ha a szentmisében jelenva-
lóvá lesz is kétezer év elõtti meg-
váltása. De ha Jézus most elénk
lépne a titkok fátyola alól, húsvé-
ti formáját tapasztalnánk meg,
úgy lépne elénk, mint Tamás elé, s
mi sem tudnánk mást mondani,
mint õ: „én Uram, én Istenem!” S
szavait most is hallhatjuk, hall-
juk: „Bízzatok, én legyõztem a vi-
lágot.” (Jn16,33), „Nem hagylak
árván titeket” (Jn 14,18), „Én ve-
letek vagyok mindennap a világ

végéig!” (Mt 28,20)
Emberi életünkben a halállal

megjelölt életre születtünk, de Jé-
zus halálában és feltámadásában
új életre keltett minket: részesü-
lünk annak Istenségében, aki ré-
szese lett emberségünknek:  ré-
szesülünk annak életében, aki ré-
szese lett emberségünknek. Mert
van Húsvétunk, van ünnepünk,
ezért van értelme a kelõ hajnal-
nak, a zsendülõ vetéseknek és fa-
kadó rügyeknek, mert Jézus föltá-
madt… ahogyan Illyés Gyula írja
Konok kikelet c. versében: „Né-
zem ámulva az örök Jó idõt, / ke-
resem a rendületlen rendezõt.” …
s elölti szívét a remény (s töltse el
a miénket is!) : „Kivirágzik, min-
den: megbocsát. / Úgy tetszik,
nem reménytelen / a világ.”  (Ily-
lyés Gyula: Konok kikelet). A mi
szeretetünket örökre megmérgez-
te a halál: Hisz  ha kimondjuk:
„szeretlek”, az azt jelentené:
„nem halhatsz meg.” Ám az Örök
Atya és fia, Jézus egyedül tud-
tak/tudnak úgy szeretni, hogy Jé-
zus föltámadásában nyilvánvaló-
vá lett:  lám, így szereti az Isten
az embert, lám így szeret engem!  

S bár minduntalan elénk mered
a halál kényszere, kedveseink ha-
lála, saját halálunk, a végtelen
szeretetre csak szeretet lehet a vá-
lasz, és reményünkkel együtt ébred
a hitünk, mint Vas István kéri, vall-
ja meg, miután Jézus életet megír-

ta az evangéliumok alapján egy
könyvben: 

Te, aki nem ûzted el Tamást sem, 
Bár boldog, aki hisz, ha nem is lát, 
Ugye megadod, hogy újra lássam 
Szép arcod hitetõ sugarát? 
Virraszt velem a türelem, 
S könyörög a kétely és a hûség: 
Támadj föl már bennem, örök 
Húsvét! 
(Vas István: A rostiront letettem) 

Varga Zoltán
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Számos kiállításra várja láto-
gatóit ebben a hónapban a Halis
István Városi Könyvtár.

Március 10-tõl április 25-ig te-
kinthetõ meg Hunyadi Mátyás ki-
rállyá választásának 550. évfordu-
lója emlékére összeállított kiállítás
Gulyásné Raksányi Olga képes-
lapjaiból Oda az igazság címmel.

Március 13-tól május 16-ig a
Magyar Olajipari Múzeum kiállí-
tása 70 éves a magyarországi na-
gyipari kõolaj- és földgázbányá-
szat (1937-2007) címmel.

Március 15-tõl 21-ig Ez volt 160
éve március 15-e, a márciusi ifjak
napja. Az 1848-1849-es forrada-
lom és szabadságharc kezdete.

Március 15-e, a Szabad Sajtó
Napja tiszteletére a Kanizsa Dél-Za-
lai Hetilap elsõ öt évfolyama (1989-
1993) március 14-tõl a www.nagy-
kar.hu weboldalon is elérhetõ.

B.Zs.

KKiiáállllííttáássookk 
aa HHaalliissbbaann

– Bálics Károly, a köztisztelet-
ben álló lokálpatrióta kereste meg
a Polgári Kanizsáért Alapítványt.
Két kérését mondta el, melyet ez-
úton szívesen közvetítünk – mond-
ta Babicsné Berta Éva, szóvivõ.

Elõször is azt kéri, valamennyi-
en pontosan említsük a most fel-
újított emlékmû nevét. Az 1867-es
kiegyezés után Magyarországon
egészen 1918-ig a hadsereg szer-
kezete ugyanis a következõ volt.
Egyrészt császári és királyi, úgy-
nevezett „közös” ezredek, más-
részt honvéd ezredek védték az or-
szágot.  Honvéd ezredre példa a
20-as honvéd ezred, ismerjük Er-
zsébet téri emlékmûvüket.  Ez a
szobor, amelynél állunk, a császári
és királyi 48-as gyalogezred em-
lékmûve. És fontos: sem a 20-

asoknál, sem a 48-asoknál a szám
nem évszám rövidítése, hanem
sorszám. Régen úgy is mondták:
negyvennyolcadik.

Másik kérése azokhoz szól, akik-
nek – õhozzá hasonlóan – családi
kötõdése van ehhez az ezredhez.
Bálics Károly õriz ugyanis édesap-
jától, ennek az ezrednek a tisztjétõl
ilyen zománcozott jelvényt. Alapít-
ványunk felvette a kapcsolatot a
Thúry György Múzeummal. A Zrí-
nyi utca 62. alatti épületben szemé-
lyesen is, telefonon is szeretettel
várják mindazokat, akik egy kiállí-
tás erejéig kölcsönadják tárgyi em-
lékeiket a 48-asokról. Kérjük, je-
lentkezzenek, becsüljük meg együtt
a hazáért sokat szenvedett kanizsai
katonák emlékét!

KKaanniizzssaaii kkaattoonnáákk eemmlléékkee

AAzz üünnnneeppeekk üünnnneeppee - öörröökk HHúússvvéétt 
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Az Olajos Szeniorok Hagyo-
mányápoló Köre az OMBKE
nagykanizsai helyi szervezetével
közösen a Zsigmondy-Széchenyi
SZKI-ban tartotta legutóbbi
összejövetelét. 

A résztvevõk az iskola galériájá-
ban megtekintették a Magyar Olaj-
ipari Múzeum által rendezett 70 éves
a magyar kõolaj és földgázbányászat
címû kiállítást, melyet Merksz Andor

intézményigazgató nyitott meg. Tóth
János múzeumigazgató köszöntõ
szavaiban kiemelte: a kiállítást a diá-
koknak és a pedagógusoknak szán-
ták, hogy elgondolkodhassanak azon
a küzdelmes tevékenységen, ered-
ményeken és kudarcokon, amelyek a
máig  vezettek, és amelynek köszön-
hetõen ma is eredményesen termel-
nek kõolajat és földgázt Magyaror-
szágon. Megemlítette a két intéz-
mény között létezõ együttmûködési

szerzõdést is, ugyanis részben a mú-
zeum továbbélése, részben az olaj-
ipari tevékenység egyik kiágazásá-
nak köszönhetõen a geotermikus
energia, azaz a földhõ-hasznosításá-
nak, bányászatának is múzeuma sze-
retnének lenni, és ebben mûködnek
együtt az iskolával. 

A találkozó beszélgetéssel foly-
tatódott a könyvtárban, ahol Dr.
Laklia Tibor többek között a
MAORT-ról, Pusztaszentlászlóról
és Babócsáról tartott elõadást.

B.E.

Az egykori városi színházon, a
mai Medgyaszay Házon kívül
egy másik épület is Medgyaszay
István „gyermeke” – mégpedig a
Gábor Áron Tüzérlaktanya. A
hajdani katonai objektum volt
legénységi épületének homlokza-
tán a maguk módján akár érték-
nek is tekinthetõ sgrafitto-k, fali-
képek láthatók. Ki tudja med-
dig…

Balogh László, az oktatási, kul-
turális, ifjúsági és sport bizottság
elnöke mindenesetre fontosnak
tartja a Medgyaszay Ház homlok-
zatán látható faliképekhez hasonló
technikával készült alkotások
megóvását. 

– Meggyõzõdésem, hogy az in-
gatlan értékesítése során is meg

kell védeni ezt a nyolc értékes fali-
képet, nem szabad eltüntetni, vagy
lerombolni, ha az épület végül
bontásra kerülne – mondta la-
punknak Balogh László. – Azért
fõleg nem, hogy esetleg egy hu-
szonegyedik autószalon legyen
benne. 

A nyolc, egyenként 5x-2x1,5
méteres méretû ritka és a maga ne-
mében értékes alkotás a két világ-
háború közti korszak magyaros-
szecessziós stílusában készült. Az
épület homlokzata éppen e faliké-
pek miatt helyi védettség alatt áll –
ám ez nem helyettesíti, vagy pótol-
ja a szükséges állagmegóvást. Mi-
vel elképzelhetõ, hogy a leendõ
vevõ inkább lebontaná az ingat-
lant, felmerült a képek átköltözte-
tése is. 

Hogy mi lesz a mindenki számá-
ra kielégítõ megoldás, még nem
tudni, de Balogh László céljaival
egyetért Deák-Varga Dénes, városi
fõépítész is. 

Gõcze Gyula, az ipari parkot mû-
ködtetõ Gazdaságfejlesztõ Kht.
ügyvezetõje azonban azon a véle-
ményen van, hogy a legszerencsé-
sebb megoldás, ha digitális formá-
ban õrizzük meg a faliképeket az
utókornak. A szakember ugyanis
nem számít arra, hogy a meglehe-
tõsen nagy területû ingatlant rövid
idõn belül sikerül értékesíteni. Ad-
dig pedig tovább romlik a sgrafitto-
k már amúgy is rossz állaga. S to-
vábbra is kérdés, hogy honnan jut
majd pénz a faliképek felújítására.

Horváth Attila 

A lakók több mint felét már
kiköltöztették a veszélyesen le-
romlott állapotú Bartók utca 1.
épületébõl.   

Emlékezetes: a képviselõ-tes-
tület korábban úgy döntött, kiürí-
tik Nagykanizsa elsõ iparosított
technológiával épített toronyhá-
zát. A Bartók utca 1. szám alatti
épület állaga az évek folyamán
annyira leromlott, hogy mára
életveszélyessé vált, a lakók ko-
rábbi elmondása szerint egy-egy
nagyobb széllökés után a legfel-
sõ szinten érezni, ahogy inog a
ház.

Az ominózus épület valóban si-
ralmas látványt nyújt még a laikus-
nak is. Mozgó, meglazult járóla-
pok, deformálódott vas folyosóaj-
tók, málló függõfolyosók, ame-
lyekrõl a legváratlanabb pillana-
tokban tenyérnyi vakolat, illetve
betondarabok hullanak alá, s hosz-
szú, vízszintes repedések minde-
nütt az épületen.

– Három ilyen leromlott épület-
együttesünk van: a régi ligetváro-
si épületeink, az úgynevezett „Cit-
romsziget” és a Bartók 1. – mond-
ta Kámán László, az Ingatlankeze-
lési Intézmény vezetõje. – Az épü-
let állapota valóban siralmas; az
1969-ben épített toronyház alapja
rögtön az építés után megsüllyedt,
északkelet-délnyugat irányban de-
formálódott, azaz gyakorlatilag
megcsavarodott. Azóta folyamato-
san mérjük az épület süllyedését,
ami minimálisnak tekinthetõ. Az
építés utáni megsüllyedés és az
épület kora miatt azonban olyan
szerkezeti változások következtek
be, amelyek miatt indokolt lenne
az épület felújítása. Ám az esetle-
ges felújítást csak akkor lehet vég-
rehajtani, ha az itt élõket sikerül
elhelyezni. Meg persze, ha rendel-
kezésre állnak a szükséges anyagi

források, ugyanis a felújítás irdat-
lan összegbe, több százmillió fo-
rintba kerülne. Végül több lehetõ-
séget tártunk a közgyûlés elé,
amely véleményem szerint mind
közül a legreálisabbat választotta:
az épület kiürítése folyamatos,
megpróbáljuk értékesíteni, s ha ez
nem sikerül, lebontjuk. Negyven-
nyolc lakás van itt, negyvenegy
bérlõ elhelyezésérõl kell gondos-
kodnunk, s most már csak tizen-
nyolcan laknak az épületben. Te-
hát egy erõs év alatt sikerült a la-
kók több mint felét elhelyeznünk.
Legközelebb négy felszabaduló la-
kást ajánlunk fel a Bartók 1. lakó-
inak, s máris csak tizennégyen ma-
radnak ott. Reményeink szerint egy
éven belül teljesen kiürül az ingat-
lan. 

Horváth Attila
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Korunk egyik népbetegségérõl,
az allergiáról tartott elõadást a
Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Házban a Kiskanizsai Polgári
Olvasókör egészségügyi klubjá-
nak programsorozata keretében
Dr. Baranyi Enikõ, gyermekgyó-
gyász fõorvos, allergológus. 

A szakember elõadásában azt
mondta, az allergia valóban nép-
betegséggé vált napjainkra, amely
ráadásul alattomosan támad. Ezért
érdemes odafigyelni minden apró
jelre, mert a nem kellõ idõben
kezdett gyógykezelés élethosszig
tartó terápiához vezethet. Az allergia
során a szervezet védekezõ rend-
szere mellékvágányra fut, melynek
következtében gyulladásos folya-
mat indul meg. Az ennek során fel-
szabaduló sejtmérgezõ-pusztító
anyagok a szervezet saját, még
egészséges sejtjeit is károsítják. 

Az allergia mindenkinél megje-
lenhet, de a betegség kialakulásában
jelentõs szerepe van az öröklésnek.
Ezen kívül az allergia létrejöhet a
környezeti ártalmak miatt is. Elsõ-
sorban gyermekkorban van nagyobb
esély az allergia kialakulására,
hiszen az életkor elõrehaladásával
fejlõdik immunrendszerünk. 

A szakember hangsúlyozta: a
kora gyermekkorban, a csecsemõk
esetében kialakuló allergia ellen az
anyatej a legjobb ellenszer, mert
nélkülözhetetlen anyagokat tartal-
maz és nem, vagy csak nagyon
kevéssé allergén. Ha túl korán
adunk a kornak nem megfelelõ
táplálékot a kicsinek, akkor az szin-
tén allergiás reakciót válthat ki.

Allergiára kell gyanakodni akkor
is, ha gyermekkorban visszatérõ
felsõ légúti megbetegedéssel, vagy
tüdõgyulladással találkozunk. Mint
mondta, gyakran esik az orvos abba
a hibába, hogy magát a légúti
betegséget kezeli, ám a háttérben
megbúvó alapbetegség, az allergia
éveken át kezeletlen marad. 

Dr. Baranyi Enikõ hozzátette, az
allergiával szemben a legered-
ményesebben úgy lehet felvenni a
harcot, ha az egészségügyi sza-
kemberek együttmûködnek a
családdal, s még idõben diagnosz-
tizálják a betegséget, és kezdik
meg a terápiát. 

H.A.

AAlllleerrggiiaa
AA nnééppbbeetteeggsséégg
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A fenti címmel, az egészséges
életmód fontosságára hívta fel a fi-
gyelmet a Kõrösi Iskola vezetése.
A hagyományteremtõ céllal rende-
zett egy hetes programon többek
között egészségnevelési óra, ter-
mékkóstoló, rádiós kvízjáték,
zöldség- és gyümölcsszobrász,
kozmetikai- és fodrászbemutató és
reggeli torna szerepelt.

A programok mindegyike arról
szólt, hogy megismerkedjenek a

gyerekek az egészséges életmód
nyolc alappillérével – a táplálko-
zás, a testedzés, a víz, a napfény, a
mértékletesség, a friss levegõ, a pi-
henés és a bizalom –, hisz ezek
mind-mind szükségesek ahhoz,
hogy testben és lélekben egészsé-
gesen éljenek.

A záróünnepségen Buchleitner -
Szabó Éva igazgatónõ jutalmat
adott át a tanulóknak és a tanárok-
nak, valamint a rendezvényben se-
gítõ dolgozóknak. 

B.E.

A helyi általános iskola egyko-
ri ének-zene tagozatára emlé-
keztek a Móricz Zsigmond Mû-
velõdési Házban a Kiskanizsai
Polgári Olvasókör és az Együtt
Kiskanizsáért Egyesület közös,
elõbbi megalakulásának 138. év-
fordulója alkalmából. 

A rendezvényen elõbb Horváth
Jánosné, az Együtt Kiskanizsáért
Egyesület elnöke, az iskola volt
pedagógusa, majd Horváthné
Polai Mária, az Olvasókör elnöke
köszöntött. 

Az ünnepi programra meghívást
kaptak a kiskanizsai ének-zene ta-
gozat egykori pedagógusai, Tóth
Attiláné, a tagozat megszervezõje,
Udvardi Gézáné, Horváth Márta,
valamint Lang Ágota.

– Iskolánk egyik aranykora volt
az 1970 és 1991 közti két évtized, az
ének-zenei tagozat létezésének idõ-
szaka – mondta Horváth Jánosné. –
Igaz, hogy ma már egy iskolával
szemben inkább a számítástechnika
és az idegen nyelvek oktatása köve-
telmény, de a kultúra, a mûvészetek
nélkül a világ nagyon szegény len-
ne. A kiskanizsai ének-zene tagozat
tehetségek egész sorát nevelte ki.

Horváthné Polai Mária az Olva-
sókör múltjáról, jelentõségérõl be-
szélt, majd a tagozat egykori tanu-
lói, a város kulturális életének, ok-
tatásának meghatározó személyi-
ségei léptek a színpadra, köztük a
Zalagyöngye Táncegyüttes, élén
Tóth Istvánnal, Dolmányos Erzsé-
bet, a Vizeli Dezsõ vezette Bojtár
Népzenei Együttes, Hajgató Rita,
valamint Tulman Géza.

Az est folyamán az egykori ta-
nárok is megoszthatták élményei-
ket, emlékeiket. Végül Marton Ist-
ván polgármester is köszönthette a
vendégeket. 

H.A.
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A mûvészeti iskolák országos

minõsítésén elért eredményekrõl
és a tavasz jelentõsebb program-
jairól tartott sajtótájékoztatót
Baráth Zoltán, a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Mûvé-
szeti Iskola igazgatója.

– Befejezõdött a mûvészeti isko-
lák elsõ minõsítése – mondta az
igazgató elöljáróban. – Az eljárást
nagyon gyorsan, mondhatni pár
hónap alatt kellett kialakítani
számtalan szakmai szervezet
egyeztetõ fórumán keresztül. Ezért
nem volt minden szempontból ki-
elégítõ és mindenre kiterjedõ, ala-
pos a rendszer, de ettõl függetlenül
minden intézmény átérezte a fon-
tosságát. A tapasztalatok értékelé-
se központilag még nem fejezõdött
be. A minõsítés hozadéka lehet egy
olyan miniszteri rendelet, amely
végre pontosítja iskolatípusunkban
a tanári kompetencia kérdését, és
olyan jogszabály módosítások szü-
lethetnek, amelyek világosan meg-
határozzák mûködésünk rendsze-
rének minden paraméterét – hang-
súlyozta. 

A minõsítési rendszer a 2007-es
ellenõrzéssel nem fejezõdik be. Az
elõzetes szándék alapján minden
iskolának elõzetesen kérnie kell a
minõsítést az újonnan indított tan-
szakokra és telephelyekre egy-
aránt.

Vezetõ értékelõként Baráth Zol-
tán igazgató is részt vett az orszá-
gos minõsítésben. Tapasztalatai
alapján elmondta, az általa látoga-
tott intézményekben mindenhol el-
kötelezett szakmai munka folyt.
Az intézménytípusunkra vonatko-
zó jogszabályok azonban sokszor
ellentmondásosak, nehezen értel-
mezhetõk. Nincs olyan dokumen-
tum, mint például a rendtartás, ami

részletesen meghatározná a mûkö-
dés minden részletét. Az eljárás
hozadéka, hogy a mûködésben rej-
lõ anomáliákra sikerült rámutatni,
így ezek a jövõben kifogástalanul
mûködhetnek. 

A 2007-ben lezajlott komplex,
elsõsorban szakmai ellenõrzés az
iskola számára kedvezõen alakult,
megkapták a Kiváló mûvészetokta-
tási intézmény címet. A helyszíni
szemlére november utolsó hetében
került sor. Az intézményi feltételek
vizsgálata mellett tizenegy munka-
társat látogatott meg hét értékelõ. 

Az intézmény szakmai mun-
kájának értékelése szerint a Far-
kas Ferenc Zene- és Aranymet-
szés Mûvészeti Iskola kiemelke-
dõ színvonalon végzi mûvészet-
oktatási munkáját. A minõsítõ
csoport a helyszíni szemle alap-
ján azt is megállapította, hogy a
magyar mûvészetoktatás egyik
legszínvonalasabb, legjobban

szervezett és legeredményesebb
iskolájának értékelésén dolgo-
zott. 

– A hízelgõ mondtatok azonban
nem jelentik azt, hogy itt most meg-
állhatunk – mondta Baráth Zoltán –
és nincs semmi teendõnk a fejlõdés
érdekében. Munkatársainkkal együtt
arra kell törekednünk a továbbiak-
ban is, hogy javuljanak mind a tár-
gyi és szakmai feltételeink.

A minõsítés eredményét a
HSMK-ban, június 6-án 18 órakor,
a tanévzáró ünnepélyen közösen
ünnepli meg az intézmény.

Baráth Zoltán a legújabb ered-
ményrõl is beszámolt. A Szentend-
rén megrendezett VI. Országos Ze-
neiskolai Továbbképzõs Versenyen
Horváth Krisztina I. helyezést ért
el, valamint egy Chopin-mû elõ-
adásáért Ferenczy-díjat, felkészítõ
tanára pedig tanári díjat kapott.  

Bakonyi Erzsébet

KKiivváállóó mmûûvvéésszzeettookkttaattáássii iinnttéézzmméénnyy

A Tarka Koncert és a Koncert
„a la carte” hangverseny után áp-
rilis 2-3-án lehet beiratkozni a
2008-2009-es tanévre zenemû-
vészeti ágra, április 22-23-án
pedig a tánc- és képzõmûvészeti
ágra. 

Április 6-án a NIF minõsítõ
koncertje lesz.

Április 9-10-11-én Aranymet-
szés Mûvészeti Napokra kerül
sor az Aranymetszés Alapítvány
szervezésében. Az elsõ napon a
népzene és a vidéki növendékek
zenemûvészeti koncertjét hallgat-
hatják meg az érdeklõdõk. A má-
sodikon a képzõmûvészeti tago-

zat reprezentatív kiállítására, a
harmadikon a tánctagozat bemu-
tatójára kerül sor. 

Április 18-19-én, egyedülálló
országos rendezvényen, az V.
Kreatív Fesztiválon mutatják be a
kanizsai fiatalok improvizációi-
kat, tánckoreográfiáikat és a
helyben megszületett képzõmû-
vészeti alkotásaikat.

Május 9-én lesz a Zala Megyei
Kamarazenei Találkozó, és 15-én
a Tanári Est. 

Az év ünnepélyes tanévzáróval
és emléktábla elhelyezésével fe-
jezõdik be.

Az intézmény megkapta az I.
Országos Elektroakusztikus-ze-
nei Verseny megrendezési jogát.
A verseny idõpontja: 2009. ápri-
lis 24-26.

TTaavvaasszzii 
pprrooggrraammookk

EEggéésszzsséégg77

Maros Sándor fotókiállítására
került sor a Dr. Mezõ Ferenc Gim-
názium és Közgazdasági Szakkö-
zépiskola Galériájában. A tárlat-
megnyitón Lengyák István pedagó-
gus idézett egy-egy versbõl a ter-
mészetfotókhoz illõ gondolatokat. 

B.E.

EElllleesseetttt 
ppiillllaannaattookk
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Zrínyi sorait kiegészítve: jó
szerencse, semmi más – no meg
biztos anyagi háttér kellene ah-
hoz, hogy az idõközben meg-
szûnt szellemi mûhely, az Identi-
tás Szabadegyetem szülõatyja,
Cseke Zoltán az útjára indíthas-
son egy ahhoz hasonló, de még
nagyobb léptékûnek ígérkezõ
rendezvényt. 

A rendszerváltáskor alapított
szabadegyetemet egészen nyug-
díjba vonulásáig szervezte a
Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképzõ Iskola volt igazgatója,
Cseke Zoltán, aki annak idején
alapítója volt a kezdeményezés-
nek. Miután a közelmúltban
nyugdíjba vonult, tavaly már nem
rendezték meg az intézményben
az Identitás Szabadegyetemet.
Cseke Zoltán most sem ennek új-
raindításán gondolkozik, hanem
egy szellemiségében ugyan ha-
sonló, de sokkal szélesebb látókö-
rû rendezvényen. 

– Immár tíz éve dédelgetek egy
álmot, egy Európai Identitás Sza-
badegyetem és Konferencia meg-
rendezését – mondja Cseke Zoltán.
– Úgy vélem, kultúránk és hagyo-
mányaink, azaz identitásunk meg-
õrzését jól segíthetik az ehhez ha-
sonló regionális rendezvények. Ez
a kulturális szabadegyetem kicsit
hasonlítana a közgazdászok
Davos-i konferenciához, ugyanis
Nagykanizsára hívnánk az Európai
Unió kulturális minisztereit. Mind-
ez azonban kemény pénzkérdés, s
bár vállalkozók is felajánlották a
segítségüket, a szabadegyetem
megszervezéséhez nélkülözhetetlen
az önkormányzat támogatása.
Marton István polgármester pedig
most nem sok jóval biztat: úgy tû-
nik, idén biztosan nem jut még pénz
erre.  

Cseke Zoltán úgy véli: a prog-
ram Európa-szerte még ismerteb-
bé tenné Nagykanizsát, amelynek
szerinte egyetlen kitörési pontja
van, a turizmus.

A siker érdekében hamarosan
egy alapítványt hoznak létre,
Cseke Zoltán ehhez kéri támoga-
tók segítségét, jelentkezését. 

H.A.

Rövid idõn belül mintegy fél-
millió forintnyi támogatást kell
összegyûjtenie Kovács László-
nak, a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat nagykanizsai csoportja
vezetõjének, hogy kikerüljenek
szorult helyzetükbõl. Közben is-
mét õt választották meg a kani-
zsai csapat vezetõjének – azt
mondja, utolsó négy éves ciklu-
sát tölti. 

– Nehéz helyzetbe sodortak min-
ket az elmúlt idõszak energia-ár-
emelései, csak a múlt havi gáz-
számlánk 174 ezer forintra rúgott,
miközben tavaly hasonló idõszak-
ban százezer körüli volt – mondta
lapunknak Kovács László. – Ma-
gas lett a villanyszámlánk is, hat-
vanezer forint, de szerencsére a
szolgáltató rugalmas, s háromhavi
részletfizetési lehetõséget biztosít
– másképp nem is tudnánk most ki-
fizetni. A kasszánk teljesen kiürült,
a számlákon jó, ha harmincezer
forint van. Közben közeleg a hús-
vét, s a hagyományoknak megfele-
lõen ismét szeretnénk vendégül lát-
ni reggelire a rászorulókat. Azért
fogalmazok így, mert már nem
csak hajléktalanok jönnek hoz-
zánk, hanem olyanok is, akiknek
ugyan van otthonuk, de napi anya-
gi nehézségekkel küzdenek. A rá-
szorulók száma egyébként az el-
múlt idõszakban mintegy félszáz-
zal nõtt – érzékelhetõen több a sze-

gény a városban. 
Kovács László hozzáteszi: régi,

nélkülözhetetlen Skodájukat is most
kell majd mûszaki vizsgára vinni, az
autó sebességváltója és tengelykap-
csolója siralmas állapotban van, a ja-
vítás, a vizsgára való felkészítés is
jelentõs terhet ró rájuk. A helyi cso-
port vezetõje azt mondja, ahhoz,
hogy kikerüljenek a válságból,
kénytelenek ismét segítséget kérni,
ezúttal is a város cégeitõl, vállalko-
zóitól, esetleg (autó-ügyben) autó-
szerelõ mestereitõl várnak támoga-
tást.

Kovács László azt is jelezte,
hogy a szeretetszolgálat helyi cso-
portjának taggyûlése újabb négy
évre õt bízta meg a karitatív szerve-
zet vezetésével, amit most még el-
vállalt. Úgy tûnik azonban, utoljá-
ra, mert egyre nehezebb forrásokat
felhajtani. Kovács László azt
mondja: szeretné átadni a stafétabo-
tot valakinek, ennek érdekében már
hozzálátott utódja kineveléséhez –
szerencsére több ambiciózus fiatal
is tevékenykedik már a Máltaiban.

Horváth Attila 

KKaanniizzssaa –– AA mmii üüggyyeeiinnkk 2008. március 20.6

A Magyar Közlöny 155. számában kihirdetésre került az egyes adótörvé-
nyek módosításáról szóló 2007. Évi 126. Tv. amely rendelkezik az egyéni vál-
lalkozók tevékenységét jelölõ EU normáknak megfelelõ szakmakódok cseréjé-
rõl. A statisztikai közlöny 2007. évi 7. Számában került kihirdetésre az új
szakmakód jegyzék a 9005/2007. KSH közleményként, valamint a szakmakód
jegyzék és a hozzá tartozó fordítókulcsok  a www.ksh.hu weboldalon elérhetõ
a  a HIREK,KÖZLEMÉNYEK - SZAKMAKÓDOK JEGYZÉKE 2008 cím
alatt. A szakmakódok EU kompatibilissá történõ átfordításának két esete van.
Az egyik amikor a fordító kulcs segítségével az egyéni vállalkozói igazol-
vánnyal rendelkezõk nyilvántartását vezetõ szerv /Központi Hivatal/ a Rende-
letnek megfelelõen a rendszeren hivatalból módosítja a szakmakódokat. A má-
sik esetben az új szakmakód jegyzékbõl a vállalkozónak kell kiválasztania a
tevékenységét jelölõ szakmakódot. Azonban mindkét esetben a vállalkozónak
kezdeményeznie kell az okmányirodában a vállalkozói igazolvány cseréjét.
Amennyiben más adatváltozása nincs a vállalkozónak akkor az igazolvány
cseréje illetékmentes.

A jogszabály 2008. július 01-ig biztosít lehetõséget a szakmakód változások
miatt a vállalkozói igazolványok cseréjére. Tekintettel arra, hogy az illetékes-
ségi területünkön az közel 3500 vállalkozót érint arra kérjük az érintetteket,
hogy az igazolványok cseréjét már most kezdeményezzék, annak érdekében
hogy zökkenõmentesen tudjuk végrehajtani az igazolványok cseréjét.  

SSzzaakkmmaakkóóddookk ccsseerrééjjee

CCsseekkee 
úújjaabbbb áállmmaa

SSeeggííttssééggrree vváárrnnaakk aa MMáállttaaiiaakk
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Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a
Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu

Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden páratlan hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a
kiskanizsai kirendeltség épületében.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata „Testvérvárosi Alap
2008” címmel pályázatot ír ki a testvérvárosaihoz fûzõdõ kapcsolatok fej-
lesztése, a lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú
mûködésének támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elõsegíté-
se céljából. 

A pályázók köre: Civil szervezetek, intézmények, öntevékeny csoportok.
A tervezett projektnek Nagykanizsa testvérvárosai – Akko, Csáktornya,
Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Magyarkanizsa, Puchheim, Salo, Shiji-
azhuang – valamelyikében mûködõ partnerszervezet aktív együttmûködésé-
vel 2008. július 1. és 2009. június 30. között kell megvalósulnia.

A pályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából lehet
pályázni költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektre. A
pályázatok támogatásáról a Közgyûlés Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport-
bizottsága legkésõbb 2008. június 30-ig dönt. Az elnyert támogatást – testvér-
városonként összesen legfeljebb 250 ezer Ft-ot – részletes elszámolással, a
pályázó nevére kiállított számlákkal igazolt kiadásokra, legfeljebb az önrész
mértékéig, utólagos finanszírozással biztosítja az alap. Egy pályázó több célra
is nyújthat be pályázatot. A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és
pályázati adatlap letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomta-
tott formában, munkaidõben személyesen is átvehetõ a Polgármesteri Hivatal
portáján.

A pályázatok beérkezésének határideje 2008. április 16. 08.00 óra
Marton István, polgármester

TTeessttvvéérrvváárroossii AAllaapp 22000088.. ppáállyyáázzaatt

Ügyintézõ: Kém Eszter, szám: 6/141-7/2008. Tárgy: értesítés döntéshoza-
talról a Nagykanizsa, Nyírfa u. 7-9. sz alatti építéshatósági ügyben

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján ér-
tesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a
6/141/2008. számú tárgybani építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet elbí-
rálta és döntését meghozta. Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett in-
gatlannal valamint a közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogo-
sultak száma jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdet-
ményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbi-
ak szerint. A hirdetmény 2008. március 13-tól kerül kifüggesztésre Nagykani-
zsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõ-
je 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/141/2008., tárgya: építési
engedély. A kérelmezõ ügyfél neve: Gelencsér Bernadett és Kövér Róbert,
Nagykanizsa, Nyírfa u. 7-9/6. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az
érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület):
Nagykanizsa 503. és 508. hrsz-ú társasházi ingatlan, valamint a 480., 481.,
482., 483., 484., 485., 486., 487., 488., 502., 509. hrsz-ú ingatlan.

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti
ügyben meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Épí-
téshatósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagy-
kanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304., hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12,
13-17, péntek: 8-12. 

A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: „Az ügyfél az elsõ fokú határozat ellen
fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, felleb-
bezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek
tartja.” Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét biztosítottuk.

A határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osz-
tályhoz két példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékû illetékbélyeggel el-
látott fellebbezéssel lehet élni.

Nagykanizsa, 2008. március 12.
A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor építéshatósági osztályvezetõ

ÉÉrrtteessííttééss ééppííttéésshhaattóóssáággii üüggyybbeenn

Az állam feladata, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben lévõk számára
létrehozzon olyan intézményrendszert, amelyben a támogatottak szakszerû jo-
gi tanácsot és eljárásjogi képviseletet kaphatnak jogaik érvényesítése és jogvi-
táik megoldása során. Ezt a célt szolgálja a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat,
amely 2008. január 1-tõl már nem csak peren kívül, hanem a polgári peres el-
járásokban és a büntetõeljárásban is támogatást nyújt a rászorultaknak. Az egy
fõre esõ jövedelem alapján adható állam által átvállalt vagy megelõlegezett
ügyvédi segítség, de nagyon sok esetben a jogi segítség alanyi jogon jár az
ügyfeleknek. Peren kívül tanácsadással és iratszerkesztéssel, perben pedig
pártfogó ügyvéd közremûködésének biztosításával tud a szolgálat segíteni. A
szolgálat eljárása kérelemre indul.  A kérelem benyújtásához szükséges nyom-
tatvány letölthetõ az IRM internetes oldaláról, vagy beszerezhetõ a Szolgálat-
tól. Hivatalunk minden hétfõn 9-12 között és minden szerdán 13-18 között áll
az érdeklõdõk rendelkezésére Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. szám alatti
irodájában, illetve telefonon vagy e-mailben. 

Kihelyezett ügyfélfogadást Nagykanizsa, Petõfi u. 5. szám alatti irodánkban
tartunk minden kedden, 9-12 között, illetve Keszthely, Kossuth u. 42. szám
alatt a hónap utolsó pénteki napján 9-12 között. Egyeztetett idõpontban mun-
katársaink más helyszínen is adnak felvilágosítást, legyen az egyesületi köz-
gyûlés, lakossági fórum, vagy egyéb rendezvény. 

A jogi segítségnyújtásról részletesebb tájékoztatás a www.nagykanizsa.hu
honlapon olvasható.

Zala Megyei Igazságügyi Hivatal Jogi segítségnyújtó Szolgálat

TTáájjéékkoozzttaattóó jjooggii sseeggííttssééggnnyyúújjttáássrróóll

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a lakossági víz- és csator-
nadíj kompenzációról szóló 7/2008. (II.29.) számú rendelete alapján 2008.
március 1. napjától víz-és csatornadíj kompenzációban részesülnek a nagyka-
nizsai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ azon fogyasztók, akik

1. lakásfenntartási támogatásban részesülnek,
2. lakásfenntartási támogatásra nem jogosultak, de háztartásukban az egy

fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi
költsége a háztartás havi összjövedelmének 25%-át meghaladja. Az elismert
költség kiszámítása a kérelmezõ által lakott lakás alapterülete figyelembe vé-
telével történik.

Felhívom a figyelmet, hogy a rendelet hatályba lépésekor (2008. március 1.
napján)  lakásfenntartási támogatásban részesülõk, valamint azon személyek ré-
szére, akiknek lakásfenntartási támogatásra való jogosultságát 2008. március 1.
napját követõen állapítják meg, a díjkompenzációt a helyi rendelet alapján, külön
kérelem benyújtása nélkül biztosítjuk. Azoknak a személyeknek, akik lakásfenn-
tartási támogatásra nem jogosultak, azonban úgy ítélik meg, hogy a díjkompenzá-
ció fenti feltételeinek megfelelnek, külön kérelem alapján lehet megállapítani a tá-
mogatást. 

A kérelem benyújtásával, és a jogosultság részletes feltételeivel kapcsolat-
ban a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályától kérhetõ felvilágosítás
(Nagykanizsa, Eötvös tér 16., telefon: 500-809).

A díjkompenzáció mértéke  a víz-, és csatorna  rendelkezésre állási alapdíj
50%-a. A díjkompenzációban részesülõknek a szolgáltató a számlán csupán
feltünteti a  víz- és csatornaszolgáltatás igénybevétele után megállapított ren-
delkezésre állási alapdíjat, azonban annak 50%-át nem kell megfizetniük. 

Marton István,  polgármester

TTáájjéékkoozzttaattááss vvíízz- ééss ccssaattoorrnnaaddííjj
kkoommppeennzzáácciióórróóll

A Látásfogyatékosok Nagykanizsai Kistérségi Egyesületének
2007. évi közhasznú tevékenysége bevételeinek összege: 524.000 Ft

Kiadásainak összege: 147.000 Ft
Pénzmaradványa: 377.000 Ft

A közhasznú tevékenység Nagykanizsa és vonzáskörzetében 
élõ, mintegy 300 fõ látásfogyatékos embertársunk felé irányul.

Jelentés kközhasznú ttevékenységrõl

HÚSVÉTI ORGONA KONCERT inprovizációval Kollonay Zoltán
2008. március 23., vasárnap, 19.00 óra 

Felsõvárosi templom
Jegyek a helyszínen kaphatók 1500 Ft-os áron
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Tisztelt Gyászolók!
„Immár a nap leáldozott…” –

így kezdõdik Nagy Szent Gergely
himnusza, az egyházi zsolozsma, a
Completórium, a piarista diákok
hagyományos esti imája. A Mai
nap nemcsak egyetlen nap leáldo-
zásának, hanem egyetlenegy, senki
mással össze nem téveszthetõ em-
beri sors – Kosztolányi szavával:
„Egyedüli példány” – végének,
egy senki mással nem pótolható
emberi életút „leáldozásának” is a
tanúi és részesei vagyunk. Ugyan-
akkor Harkány László a múlt hét
péntekjén egyszerre két úton is el-
indult. Teste, az ember porhüvelye
az örök nyugalom, a porrá válás
útjára lépett. Lelke és szelleme
számára viszont megnyílt a lehetõ-
ség: az örök világosság fényessé-
ge. Harkány Lászlótól barátai és
iskolatársai nevében búcsúzom. Az
emlékek sokasága lep meg. Emlé-
kezem a nagykanizsai piarista
gimnáziumra, ahol két osztállyal
járt alattam. Emlékezem arra a kö-
zös filmünkre, amelyben hitelesen
és meggyõzõen vallott arról, hogy
a tehetséges, tízéves, galamboki
parasztfiút miként fogadta be a vá-
rosi iskola, karolta föl osztályfõnö-
ke, Grujber József tanár úr. Emlé-
kezem arra az idõre, amikor az Er-
kel Ferenc Mûvelõdési Ház igaz-

gatójaként meghívott és vendége
lehettem azoknak a vetélkedõknek,
mûsoroknak, szerzõi esteknek,
amelyekkel alkalmat adott arra,
hogy újból fölfedezzem, visszasze-
ressem diákkorom városát. Persze
nemcsak én kaptam tõle ajándékot.
A ház vendégkönyvébe Jókai Anna
írta: „Köszönöm, gratulálok. Ba-
rátsággal megyek – s egykor majd
jövök!” „Ha nem lennék pécsi,
nagykanizsai szeretnék lenni.
Olyan szép este volt”- így vallott
Csorba Gyõzõ. Emlékezem azokra
az évekre, amikor Harkány László
a városi könyvtárt vezette. Õrzöm
a fényképet, könyvemben is  szere-
pel, amelyen az élõ magyar iroda-
lom képviselõi, Nagy Gáspár, Sza-
kolczay Lajos és ma színésznõ
Gyõry Franciska fogja közre mo-
solygó, derûs alakját. Emlékezem
azokra az alkalmakra, mikor isko-
lájába rendhagyó irodalomórákra
hívott, és megtapasztaltam nem-
csak taniványai tudását, hanem az
ifjúság szeretetét is, amellyel diák-
jai körülvették. Mert Németh Lász-
ló-i értelemben kiváló tanár volt,
aki tudta, hogy tankönyv, lecke,
kötelezõ olvasmány csupán eszköz
arra, hogy a tanár a pedagógia
etoszát sugározza diákjai felé és
kedvezõ élményt tudott hagyni az
iskoláról hajdani tanítványaiban.

És emlékezem baráti kézmozdulat-
ára, szívességére, amellyel meghí-
vott lakásába, vagy megnyitotta
pihenést adó balatoni nyaralójá-
nak ajtaját….  Tanúsíthatom: kö-
zösséget szolgáló, tartalmas életet
élt. Miért idézem föl ezeket a sze-
mélyes emlékeket? Mert hiszem,
hogy akik itt jelen vannak, és akik
nevében szólok, azok hasonlókép-
pen õriznek egy – nem egy, hanem
sok-sok – hasonló képet, emléket
Harkány Lászlóról, az emberrõl, a
barátról, a tanárról, a mûvelõdési
ház és a könyvtár igazgatójáról.
Emlékeznek arcára, szívélyességé-
re, segítõ szeretetére, tudására,
hozzáértésére, elhivatottságára.
Mi teheti elviselhetõvé a vesztesé-
get, a hiányt, a fájdalmat, a gyászt,
a szomorúságot, amelyet érzünk
amiatt, hogy Harkány László töb-
bé nem nyújthatja felénk a kezét,
nem integethet vissza az utca túlsó
oldaláról, nem lehetünk vendégei,
nem nevet ránk, nem szólíthatjuk
meg? A szeretet nem puszta érzés,
hanem tett és cselekvés. Az emlé-
kezés nem múltba révedés és só-
haj, hanem elhivatottság és a foly-
tatás vállalása. Alighanem akkor
lehet gyászunk és fájdalmunk hite-
les, ha azt a sok-sok értéket, aján-
dékot, szeretetet, tudást, barátsá-
got és kéz meleget, amelyet az élet-
ben Harkány Lászlótól kaptunk,
nemcsak megõrizzük emlékeze-
tünkben, hanem továbbadjuk má-
soknak, azoknak, akik ugyanúgy
rászorulnak a szeretetre, a tudás-
ra, a barátságra és a kéz melegre,
miként nekünk szükségünk volt
ezekre az értékekre. „Immár a nap
leáldozott” – mondja az esti ének.
De van vigaszunk: „ Már kél a
fénynek csillaga” – mondja  a haj-
nali himnusz. Barátai és iskolatár-
sai nevében búcsúzom,  és köszö-
nöm Harkány Lászlónak, hogy ba-
rátai és iskolatársai lehettünk. 

Tüskés Tibor
irodalomtörténész
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Az elringató és gyógyító mese
címmel tartott elõadást munká-
járól Dr. Boldizsár Ildikó, mese-
terapeuta és mesekutató a Heve-
si Sándor Mûvelõdési Központ-
ban.

Ildikó huszonhárom éve foglal-
kozik mesekutatással, s ebbõl az
elsõ tíz éve azzal telt, hogy meg-
tudja: mi is az a mese? Pontos vá-
lasz ma sincs rá, hiszen óriási nép-
rajzi és irodalmi területet ölel fel.

Rengeteg kérdésre kereste a vá-
laszt kutatásai során: Hogyan lehet
használni a mesét? Mit tud adni?
Milyen hatással van a felnõttekre?
Évszázadokon keresztül miért a
felnõtteké volt, s miért lett a gye-
rekeké az utóbbi száz évben? Mit
tudott életben tartani?

Évek óta mesél kórházakban ki-
csiknek, nagyoknak, súlyos bete-
geknek, haldoklóknak. Saját ren-
delõjében különféle emberek láto-
gatják még különfélébb lelki trau-
mákkal: párkapcsolati gondokkal,
függõséggel, elfojtott érzelmek-
kel. A legtöbb páciense felnõtt em-
ber, de segített már csecsemõn is.

Valami olyan kezd mûködésbe
lépni a mesékkel való gyógyítás
során, amit nem tudunk kontrollál-
ni, tudományos módszerekkel leír-
ni. A mesék évszázadok alatt csi-
szolódtak olyanná, amilyenek,
azért, hogy valamit elmondjanak a
világról, az emberrõl. Tudást, ta-
pasztalatot, üzenetet közvetítenek
arról, hogy miért vagyunk a vilá-
gon, milyen lehetõségeink vannak
az életben, milyen nehézségek
várnak ránk, s ezeket milyen esz-
közökkel lehet megoldani. Nem
azt mondják, hogy minden köny-
nyen fog menni, hanem azt, hogy
nehezen, de a problémákat meg le-
het oldani. Üzenetük, hogy minde-
nért meg kell dolgozni.

A szülõk és az óvónõk munkájá-
nak fontosságát is kiemelte az elõadó:
nem lehet tudni, hogy melyik törté-
nettel vértezik fel a gyereket, amely-
nek segítségével majd megoldja
gondjait. Mindenkinek van vagy volt
kedvenc meséje gyermekkorában, s
hogy miért pont az, annak megvan az
oka is, csak meg kell találni. A lélek-
ben, a személyiségben rejlik.

Steyer Edina

GGyyóóggyyííttááss
–– mmáásskkéépppp

VVééggssõõ bbúúccssúú HHaarrkkáánnyy LLáásszzllóóttóóll

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Harkány László elhunyta
alkalmából fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család
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A Magyar Éremgyûjtõk Egye-
sületének Nagykanizsai Cso-
portja színvonalas kiállítással
adózott a közelmúltban Mátyás
király emlékének. 

A Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központban megrendezett tavaszi
országos érem- és bélyegbörzén

Mátyás király emlékezete érme-
ken, pénzeken és bélyegeken cím-
mel rendeztek kiállítást. 

– Az apropót az adta, hogy
ötszázötven évvel ezelõtt, 1458-
ban választották Hunyadi Mátyást
királlyá, a koronázása ugyan ké-
sõbb, 1464-ben történt meg –
mondta Steinhardt László, az

egyik szervezõ. – Nem egészen
harminchárom évig uralkodott, és
érmészeti szempontból az egyik
legjelentõsebb esemény fûzõdik a
nevéhez.

Róber László, Kovács Béla,
Steinhardt László, Dr. Gyergyák
János és Dr. Zsoldi Zoltán gyûjte-
ményébõl összeállított válogatást
három tárolóban helyezték el a
rendezõk. Az elsõben Mátyás pén-
zei, a másodikban a király tovább-
élõ kultusza érmeken s pénzeken,
a harmadikban pedig ugyanez bé-
lyegeken volt látható.

A kiállítást Illés Mária pedagó-
gus nyitotta meg. Többek között
elmondta, Mátyás elõdjeitõl rossz
pénzt örökölt, és uralkodása ele-
jén maga sem tudott ezen változ-
tatni. A kincstári reform az 1467-
es országgyûlés után következett
be. Szakképzett pénzügyigazga-
tási hivatali személyzet alakult
ki, és jelentõs lépés volt az évi
pénzrontás megszüntetése
valamint jó minõségû pénz vere-

tése. Az új pénzeken a történe-
lemben elõször jelent meg a Ma-
donna a gyermekkel. Az elsõ ve-
reteken Mária fátyolt viselt, ké-
sõbb koronázva ábrázolták az
éremképeken. A pénzek, úgy az
aranyforint, mint a garas, a dénár,
illetve az obulus egyöntetû for-
mát mutattak. 

A Numizmatikai és Filateliai Ta-
lálkozó mintegy kétszáz résztve-
võt vonzott. A fõ sláger ezúttal a
Mátyás király trónralépése alkal-
mából kiadott ötvenezer forintos
aranypénz volt, amit ötvenkétezer
forintért lehetett megvásárolni az
egyesületnél. Ezen kívül a képes-
lapoktól a római pénzeken át a bé-
lyegekig mindent megtaláltak a
Dunántúlról, valamint Horvátor-
szágból és Szlovéniából érkezett
gyûjtõk – összegezte Dr. Zsoldi
Zoltán. 

A kiállítás anyagát Nagykanizsa
után Letenyén tekinthetik meg. 

B.E.
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Papp Ferenc huszonöt évig állt
a Hevesi Sándor Mûvelõdési Köz-
pont élén. Nyugdíjasként sem sza-
kadt el a kultúrától, mindennap-
jai nem telnek kevésbé tevéke-
nyen, mint eddig. Mint azt la-
punknak adott interjújából kide-
rül, semmi sértettség nincs benne,
a pletykákkal ellentétben maga
döntött a nyugdíjazása mellett.

– Az utóbbi hetekben egyre töb-
ben állítanak meg az utcán azzal,
hogy miért mentem ilyen fiatalon
nyugdíjba – mondja Papp Ferenc.
– A fiatalt én rögtön idézõjelbe
tenném, mert valójában a nyugdíj-
korhatár elõtt csak két és fél évvel
vonultam nyugállományba, kor-
kedvezménnyel. Döntésemnek több
összetevõje is volt. Az egyik – s ta-
lán ez a legfontosabb –, hogy a ta-
valy indult átszervezéssel, a kultu-
rális intézmények zártkörû rész-
vénytársaságba történõ összevo-
násával sem szakmai, sem pénz-
ügyi szempontból nem értettem
egyet, akkor sem, ha non-profit
alapon mûködött volna. Az idõ en-
gem igazolt, ugyanis hamarosan
kiderült, hogy ezt a gazdasági tár-
saságot nem lehet létrehozni. A
közgyûlés végül úgy döntött, hogy

Kanizsai Kulturális Központ néven
vonja össze az intézményeket. Ami-
kor megindult az átszervezés, Mar-
ton István polgármester urat egy
levéllel kerestem meg, melyben
kértem korengedményes nyugdíja-
zásomat, mert úgy vélem, ha vala-
mivel nem tudok azonosulni, akkor
jobb, ha felállok. Persze, szerencse
is kellett ehhez, s pont akkor érte-
sültem arról, hogy van lehetõség
arra, hogy még december harmin-
cadika elõtt, a mostaninál jóval
kedvezõbb feltételek mellett me-
hessek nyugdíjba, a polgármesteri
hivatal pedig kifizesse a nyugdíj-
biztosítónak a kis idõvel a nyugdíj-
ba vonulás elõtt állók nyugdíját.
Természetesen éltem a lehetõség-
gel, úgy gondolom, ezzel az utó-
dom és utódaim helyzetét is meg-
könnyítettem, hisz valószínûleg ne-
hezen fért volna meg két dudás egy
csárdában, nem szerettem volna
második ember lenni a rendszer-
ben, ugyanis 2010-ig maradhat-
tam volna a HSMK élén. Hangsú-
lyozom tehát, hogy nem úgy küld-
tek el, én magam választottam ezt
a lehetõséget, hiszen erre a jogsza-
bályok lehetõséget nyújtottak.
Több szempontból is jobban jár-
tam így, ugyanis a nyugdíjam több,

mint amennyi a nettó fizetésem volt
az intézmény élén. 

– Ráadásul teljes egészében
most sem szakad el a kultúrától, no
meg, ott a politika is.

– Már a nyugdíjazásomat követõ
elsõ hetekben több helyrõl is meg-
kerestek, hogy számítanak a mun-
kámra. Így például a Pécsi Tudo-
mányegyetemrõl, ahol a minap
már a mûvelõdésszervezõk állam-
vizsgáján társelnökként mûködtem
közre. A másik megkeresés a szom-
bathelyi volt Berzsenyi Dániel Fõ-
iskoláról érkezett, amely a Soproni
Egyetemmel való egyesülése után
Savaria Egyetemi Központ lett. Itt
is arra kértek fel, hogy segítsek be
a mûvelõdésszervezõ kollégák kép-
zése során. Emellett a tatabányai
székhelyû Modern Üzleti Tudomá-
nyok Fõiskolája budapesti kulturá-
lis menedzser képzésében meghí-
vott óraadóként tevékenykedhetek
majd. Két tantárgyam van, az egyik
a szponzorálási módszerek a kultú-
rában, a másik pedig a nagyren-
dezvények szervezése. Ezen kívül a
Nagykanizsai Városvédõ Egyesület
egyik alelnöke vagyok, s az Oktatá-
si és Kulturális Minisztérium szak-
értõjeként is dolgozom. A szellemi
munka mellett pedig szívesen járok
ki a Csónakázó-tó melletti birto-
kunkra, ugyanis a kétkezi munka
mindig felfrissít – ezért alig várom
már a tavaszt. A politika pedig

ugyancsak ad elfoglaltságot, talán
most már több idõm lesz elolvasni
a több tucatnyi elõterjesztést. A
közgyûléseken igyekszem mindig
higgadt, szakmai véleményt mon-
dani, nem vagyok híve a konfrontá-
ciónak. Azt hiszem, másfél éves
mûködés után a város lakossága
már azt várná el, hogy a képviselõ-
testületben ne pártcsaták folyja-
nak, hanem szakmai szempontú vá-
rospolitikai viták. Én ennek az el-
várásnak igyekszem megfelelni,
nem feledve persze, hogy szociál-
demokrata érzelmû vagyok. Most
már az is maradok, azt hiszem.

Horváth Attila 

NNyyuuggddííjjaasskkéénntt iiss aakkttíívvaann
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Péntek este igaznak bizonyult
a régi mondás a Kodály Zoltán
Mûvelõdési Házban, mely sze-
rint: Amíg a Föld kerek, mindig
lesznek rockerek. A Pokolgép
együttes országjáró turnéjának
nagykanizsai koncertjén zsúfo-
lásig megtelt a rock-koncertjei-
rõl nevezetes intézmény kultúr-
terme. A nagysikerû elõadás
elõtt a zenekar vezetõjével, gitá-
rosával Kukovecz Gáborral be-
szélgettünk.

– Immár több, mint negyedszá-
zada dübörög a Pokolgép. Úgy tu-
dom, majd’ minden napra esik egy
koncert. Strapás lehet az országot
járni, késõ éjszakáig koncertezni.
Szórakozás ez vagy inkább kõke-
mény munka?

– Nekünk ez a hobbink, érthetõ
módon szeretjük, amit csinálunk.
Munkának nem tekintjük, mivel
nem fõállású zenészek vagyunk,
mindannyian dolgozunk, kivétel a
gitárosunk Nagy  Dávid, mert õ
még tanul. Én tanárként dolgo-
zom, három szakot tanítok. Na-
gyon boldoggá tesz bennünket,
hogy a közönségnek tetszik a ze-
nénk és annak, hogy ilyen szép-
számmal látogatják a koncertjein-
ket. Tulajdonképpen a rajongóink
tartják életben az együttest, és ad-
ják meg az értelmét annak, amit te-
szünk. Még akkor is, ha csak hob-
biról beszélünk.

– Az együttes munkásságát te-
kintve, ha jól számolom, tizen-
nyolc lemezetek jelent meg. Ko-
rábban a zenekarok a korongok
jogdíjaiból és az eladott példány-
számokból profitáltak. Ma a le-
mezmásolások és az internetes le-
töltések idõszakát éljük. 

– Normál esetben ennek valóban
úgy kellene mûködnie, hogy a ze-
nészt az eladott lemezek után jogdíj
illeti meg. Ez ugye a fent említett
okok miatt nincs, ha van, akkor is
elenyészõ. Eljutottunk odáig, hogy
lemezeinket nem az eladott pél-
dányszámok mennyisége miatt ké-
szítjük, hanem ha valaki letölti,
vagy lemásolja, legalább lépést
tart gondolatainkkal. Így belegon-
dolva húsbavágó a dolog, de mint
mondtam, mi a zenélést nem a pénz
oldaláról közelítjük meg. 

– Az elmúlt huszonöt év a zene-
kar életében nem múlt el tagcserék

nélkül. Olykor frontemberek,
meghatározó énekesek cserélõd-
tek. Hogyan érintette ez a zene-
kart? Adott-e új lendületet, vagy
okozott pillanatnyi visszaesést a
vérfrissítés?

– Sajátos helyzet ez, ugyanis a
zenekar fennállása óta a daloknak
hozzávetõlegesen kilencven száza-
lékát én írom. Így az én zenei vilá-
gomat, gondolataimat nem befo-
lyásolták a tagcserék. Legfeljebb
annyi történt, hogy minden egyes
énekesnek más adottságai vannak,
esetleg más hangfekvésben énekel.
Ha netán olykor egy kisebb hang-
terjedelmû énekessel dolgozom,
úgy kezelem mint egy másik hang-
szert, egy kisebb hangterjedelmût,
ennek megfelelõen hangszerelem a
dalokat. Ez természetesen a dal
mondandóján, stílusán nem változ-
tat.

– Több zenekar – fõleg az utób-
bi idõben – szívesen készít akusz-
tikus felvételeket. Az utolsó elõtti
nagylemezen az akusztikus hang-
zás részesül elõnyben. Mi
ösztönözte erre a zenekart?

– Egy véletlenszerû felkérés
eredménye az említett lemez. Egy
veszprémi fellépés alkalmával ki-
fejezetten akusztikus hangzású
Pokolgép koncertet kértek. Ren-
getegen látták, nagy sikert értünk
el a számunkra is újdonságként
ható hangzásvilággal. Tulajdon-
képpen az ott elért siker motivált
bennünket. Aztán meghallgattunk
külföldi zenekarok akusztikus fel-
vételeit, akik hatalmas rockzenei
múlttal bátran visszanyúltak az
akusztikus hangszerekhez. Nyil-
vánvaló milyen különbség van

szintetizátoron, vagy zongorán,
esetleg elektromos gitáron, vagy
klasszikus gitáron játszani. A zene
mégis csak az akusztikus gitárral
kezdõdött. Tehát ez a lemez egy
nagy kihívás volt a zenekar tagja-
inak. A közönség visszajelzése
minden fáradozásunkért kárpótol.
Ennek a lemeznek mindenképpen
helye van a Pokolgép-albumok
között.

– Gyakran lépnek fel határokon
túli, többnyire magyarok lakta te-
lepüléseken, városokban. Milyen a
fogadtatás, mennyire ismerik a da-
lokat?

– Meglepõ módon a szlovák
anyanyelvûek közül is sokan isme-
rik dalainkat. Igaz az is, hogy a
közönség túlnyomó részét a ma-
gyar anyanyelvû közönség teszi
ki. A dalainkat teljes mértékben
ismerik, teljes mértékben azono-
sulnak velünk, még ha pillanat-
nyilag még más útlevéllel rendel-
keznek is.

– Milyen életszemléletet, filozó-
fiát ad a zenekar a közönségének?

– Ez attól függ, hogy mi milyen-
nek látjuk, illetve milyennek szeret-
nénk látni a világot.

– És milyennek szeretnék látni a
világot?

– Békésnek, nyugodtnak. Olyan-
nak, mint azt Beethoven megál-
modta az Örömódájában. Az em-
berek testvérként szeressék egy-
mást, függetlenül attól, hogy ki
honnan jött, milyen származású,
milyen agykapacitású. Ennél már
csak az fontosabb, hogy jó szándé-
kú legyen.

Czene Csaba
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Az intézmény felújítása miatt
a Rozgonyi Úti Általános Iskola
történetében hagyományosnak
számító Arany János Szavaló-
versenyt idén a Batthyány Lajos
Gimnáziumban rendezték meg. 

Az ünnepélyes megnyitón az
iskola tanulóinak mûsorát köve-
tõen Tóth Miklós igazgató kö-
szöntötte a szavalóverseny részt-
vevõit, a kísérõ pedagógusokat és
a szülõket. 

Közel húsz éve kezdeményez-
ték az iskola magyartanárai, hogy
az akkor már egy évtizede zajló
saját szavalóversenyüket ter-
jesszék ki, tegyék lehetõvé a város
vers-szeretõ óvodásainak és más
iskolák tanulóinak is a részvételt.
Hat évvel ezelõtt  pedig a  város-
környéki iskolák diákjainak is  le-
hetõvé tették, hogy bekapcsolód-
janak e szép és nemes hagyo-
mányba.   

A rendezvény elismertségét fo-
kozta az a tény, hogy ez a verseny
jelenti a Zala megyei József Attila
Szavalóverseny válogatóját. 

A hat kategóriában elsõ helye-
zést ért el: Horváth Miklós, roz-
gonyis tanuló, Karancz Panna
hevesis, Varga Döníz kiskanizsai,
Karádi Dávid batthyánys, Hor-
váth Márk bolyais és Cseszkó
Delinke batthyánys diák. A város-
környéki iskolákból Tóth Evelin és
Szanics Annamária mura-
keresztúri tanuló ért el legjobb
eredményt. 

B.E.

Arany JJános
Szavalóverseny

Szanics Annamária
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LLoommttaallaannííttááss 22000088..
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy ez évben is meg-
rendezésre kerül a TAVASZI LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ. Az idei év-
ben is elõzetes egyeztetés szerint lomtalaníthatunk.

A lomtalanítási akció március 29-tõl május 10-ig tart.

A lomtalanítási szándékot és annak pontos helyét március 25-tõl
május 9-ig munkanapokon 13.00-16.00-ig a Saubermacher-Pan-
nonia Hulladékgyûjtõ Kft. 93/537-380-as telefonszámán lehet be-
jelenteni. 

A társasházak közös képviselõi a lomtalanítást személyesen jelent-
hetik be a hulladékszállítást végzõ cég Vár u. 5 sz. alatt lévõ szállítási
irodájában.

A közösen leegyeztetett idõpontra a szolgáltató a lim-lom mennyi-
ségétõl és összetételétõl függõen az elszállításra konténert, a családi
házas övezetbe  tömörítõs hulladékszállító jármûvet biztosít.

Családi házas övezetben az idei évben is lehetõség nyílik a hétvé-
gén, szombatonként történõ lomtalanításra.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lom továbbra sem tartalmaz-
hat háztartási szemetet, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat,
autógumit, elektronikai hulladékot (pl: hûtõszekrény, televízió), illet-
ve veszélyes hulladékot (pl: festék, gyógyszer, vegyszer)!

A Vár u. 5 sz. alatti hulladékudvarban egész évben, továbbra is térí-
tésmentesen adhatók le a háztartásokból származó szelektíven gyûjtött
hulladékok és a lakossági veszélyes hulladékok. 

A szabálytalan közterületi hulladékkihelyezést a Közterület-fel-
ügyelet munkatársai ellenõrzik és szankcionálják. 

Kérjük együttmûködését környezetünk tisztaságának megóvásában!
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A nagykanizsai tûzoltó-pa-
rancsnokság a tavalyi kategória-
átsorolással és az utóbbi idõszak
fejlesztéseivel, a nagy arányú
létszám-bõvítéssel elérte azt,
amit egy városi tûzoltóság elér-
het – mondta Egri Gyula alezre-
des, a Nagykanizsai Tûzoltó-pa-
rancsnokság elsõ embere. 

Jelezte: tavaly a parancsnoksá-
got az életét öt-tíz évre meghatáro-
zó hatások érték. Egyik legfonto-
sabb ilyen a kategória-átsorolás
volt, amely révén a kanizsai az or-
szág legfontosabb, legjobban fel-
szerelt tûzoltóságainak egyikévé
vált. Az átsorolásnak köszönhetõ-
en ötvennyolc fõs készenléti állo-
mányuk majdnem százfõsre nõ, s
mivel tíz kolléga nyugállományba
vonult, összesen több mint félszáz
új tûzoltót kellett, kell kiképezni.
Ez azt jelenti, hogy az állomány
minden második tagja kezdõ. 

– Komoly feladatunk, hogy a fi-
atalokat megfelelõ módon, jól fel-
készítve integráljuk a rendszerbe,
miközben gyakorlatilag hiányzik a
negyven éves korosztály, amely ta-
níthatná kezdõ munkatársainkat –
mondta Egri Gyula, aki viszont azt
is hozzátette: hogy ez sikeres, azt
talán az is jelzi, hogy tavaly senkit
nem ért szolgálati baleset. 

A parancsnok elmondta azt is, a
szolgálati csoportok létszáma a
korábbi tizenkilenc fõrõl harminc-
harminchárom fõsre növekszik. 

Egri Gyula arról is beszélt, hogy
õsszel várhatóan egy új gépjármû-
fecskendõ érkezik Nagykanizsára,
melynek pályázati forrásból törté-
nõ beszerzéséhez a fenntartó tele-
pülések biztosították az önrészt.      

A tavalyi munkáról a számok
nyelvén is beszámolt Egri Gyula, s
elmondta, 2007-ben majdnem hat-
száz vonulásuk volt, amelynek csak-
nem kétharmadát a mûszaki menté-
sek tették ki, de jelentõs volt az avar-
tüzek száma is. A keletkezett kár
összértéke 110 millió forintra rúgott,
ám a lánglovagok által megmentett
érték ennek a háromszorosa.

Központi bérfejlesztést tavaly
az illetékes tárca ígéreteivel ellen-
tétben nem kaptak a tûzoltók. 

A mostani állománygyûlésen
megjelent a fenntartó önkormányzat-
ok három legnagyobbika, Nagykani-
zsa, Zalakaros és Letenye polgár-
mestere is. Marton István, Szirtes
Lajos és Halmi Béla megköszönte a
parancsokság munkáját, s további tá-
mogatásukról biztosították Egri
Gyula parancsnokot és az állomány
egészét. 

H.A.

Február elseje óta mûködik a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Gondviselés Családi Napközije
Kiskanizsán, a Munkácsy út 7.
alatt, amely egyfajta városrészi
központként is funkcionál immár. 

Némi változás történt ugyanis a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
kiskanizsai egységei vonatkozásá-
ban: a támogató szolgálat a családi
napközivel egy épületbe, a Mun-
kácsy út 7-be került, a szenvedély-
betegek közösségi ellátása pedig a
templom mögül beköltözött a haj-
léktalan-ellátás központjába, az
egykori ferences zárdába. 

– Az önkormányzattól megkaptuk
használatba az épületet, s a haté-
konyság miatt igyekeztünk egy hely-
re koncentrálni az erõinket – mond-
ta Madarászné Kele Márta, a
kiskanizsai intézmény vezetõje. –
Januárban ide költözött a támogató
szolgálatunk, míg a szenvedélybete-
gek közösségi ellátását betelepítet-
tük az Alsóvárosi templom mögötti
volt zárdaépületbe. Február elsejé-
tõl ugyancsak itt, a Munkácsy utcá-
ban elindult a Gondviselés Családi
Napközi is, ahol állandó jelleggel
hét gyermeket fogadhatunk, s idõ-
szakosan is ugyanennyire van lehe-
tõségünk. Utóbbi azt jelenti, hogy
két órára, vagy egy délelõttre, eset-
leg egy egész napra is lehet hozni
hozzánk gyermekeket, akár heti több
alkalommal is. Mivel intézményünk
nem önkormányzati fenntartású, az

étkezés árán kívül napi ötszáz forint
térítési díjat kérünk a szülõktõl –
egyébként ezzel a tarifával országo-
san is az olcsóbbak közé tartozunk.
Jelenleg egyszerre általában kilenc-
tíz gyermekünk van, de mivel rendel-
kezünk még szabad kapacitásokkal,
várjuk az újabb jelentkezõket.

Kiss Péterné Czimmerman Tí-
mea, a családi napközi vezetõje
úgy véli: az intézmény legnagyobb
elõnye a kis csoport. Ennek kö-
szönhetõ, hogy a gyerekek be-
szoktatása is könnyen ment. Mivel
a kicsinyek javarészt a bölcsõdés
korú korosztályból kerülnek ki,
komoly fejlesztõ foglalkozásokat
még nem szerveznek nekik. Ám
alapvetõ ismereteket már kapnak,
amelyek elsõsorban a világban va-
ló tájékozódást segítik elõ. 

– Beszélgetünk a tavaszról, az
ünnepekrõl, a ruhákról, a virágok-
ról, közlekedésrõl, azaz minden-
rõl, ami ahhoz szükséges, hogy a
gyerekek megfelelõ módon tudják
megkezdeni a tájékozódást a világ-
ban – magyarázza a családi napkö-
zi vezetõje. – A napirendünk év-
szakhoz kötött, ahogy javul az idõ,
mind többet leszünk majd kint az
udvaron. Új fajátékok készülnek,
egy faipari vállalkozó kedvezmé-
nyes áron vállalta a játszóterünk
megépítését. 

Érdekesség, hogy néhány szülõ
már most jelezte: annyira meg
vannak elégedve a napközivel,
hogy gyermekük az óvodai éveit is
itt tölti, s nem mennek kiscsoport-
ba más intézménybe.

Horváth Attila 

A tûzgyújtási rendelet módosí-
tása óta hetente három nap, hét-
fõn, kedden és szerdán lehet füs-
tölögni idõkorlátozás nélkül.

Amióta megérkezett a jó idõ,
egyre több helyen jelenik meg füst
Kiskanizsa felett – arra is van pél-
da, hogy esténként akkora a füst,
hogy ha a városrész fõ utcáján la-
kók kilógatnának házuk ablakán
egy pár kolbászt, bizonyára gyor-
san felfüstölõdne. A komposztálás
helyett az egyszerûbb megoldás-
ként inkább a tüzelést választók-
nak jó hír (a környéken lakóknak
kevésbé), hogy a tûzgyújtási ren-
delet módosításának következté-
ben immár a hét elsõ három nap-
ján non-stop, gyakorlatilag idõ-
korlátozás nélkül lehet kerti hulla-

dékot égetni. Tóth Nándor, a vá-
rosrész egyik képviselõje érdeklõ-
désünkre elmondta: ez még a job-
bik változat, volt ennél rosszabb
is. Ugyanis javaslatként a testület
elé került az a változat is, amely a
hét minden napjára engedélyezte
volna az égetést, egy másik pedig
hétfõt, keddet és szombatot jelölte
volna ki e célra. Szerencsére, a
képviselõk mindkét változatot el-
vetették. 

Nem mintha örömteli lenne az
elfogadott verzió, ugyanis Tóth
Nándor tapasztalatai szerint így is
sokan panaszkodnak, hogy idõn-
ként sûrû füst lepi el szûkebb kör-
nyezetüket. Pedig van más megol-
dás: a komposztálás, amely révén
ráadásul hasznosul is a zöldhulla-
dék, s nem lesz az enyészeté. Nem
is olyan légbõl kapott ötlet, ugye?

H.A.

KKaanniizzssaa –– AA mmii üüggyyeeiinnkk 2008. március 20.12

A Zala Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság Bûnügyi Osztá-
lya büntetõeljárást folytat a
nagykanizsai Platán sori
ABC sérelmére fegyveresen
elkövetett rablás bûntett gya-
núja miatt ismeretlen tettes
ellen. 

Az elkövetõrõl fantomkép ké-
szült. Személyleírása: 25-30 év
körüli fiatalember, kb. 185 cm
magas, vékony sovány testalkatú.
Arca hosszúkás, sovány, beesett,
arcbõre feltûnõen sárga színû. Az
elkövetéskor viselt ruházat: sötét
színû baseball-sapka, fekete szí-
nû, nagy valószínûséggel termó
anyagú, derékig érõ cipzáras ka-
bát, alsó részén mindkét oldalon
zsebbel, kék színû farmernadrág.

Aki a fantomképen látható sze-
mélyt felismeri; az üggyel vagy az
elkövetõvel kapcsolatban érdemle-
ges információval rendelkezik, kér-
jük, hogy jelentkezzen a Zala Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság Bûn-
ügyi Osztályán, a 06-80/200-392
telefonszámon, a 107-es segélyhívó
számon, vagy bármelyik rendõrnél!

Segítségüket köszönjük! 
Csizmazia Péter, 

sajtóreferens

KKöörröözzééssii ffeellhhíívvááss

SSookk ffüüsstt aallaatttt 

VVaann mméégg hheellyy KKiihhoozzttáákk aa mmaaxxiimmuummoott
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Horoszkóp

Érzékszerveire érzékenyen hat az átvo-
nuló Hold. A jó fekhely és a visszafogott
étvágy helyrebillentheti egyensúlyát, és
zökkenõmentesen, fáradhatatlanul tevé-
kenykedhet tovább.

Hatékony lehet az otthoni munkában, és
kreatívan fog hozzá minden feladathoz,
amire a családja megkéri. Környezete
véleményét azonban továbbra is nehezen
fogadja el.

Az ünnepek táján gondjai adódhatnak a
kommunikációval. Lehet, hogy a sok teen-
dõ, a vendégvárás sürgeti és ennek köszön-
hetõ ingerültsége. Az ajándékok, a locsolás
azonban mindent elfeledtetnek.

Találékonyan és ötletesen tudja megvaló-
sítani a feladatait. Érdemes lenne tovább-
fejlesztenie mindazt, amit eddig tanult.
Reformgondolatai által akár saját pénz-
tárcája tartalmát is szaporíthatná.

A színes virágok látványa, a napsütésben
lengedezõ zöld fû szenvedélyes hangu-
latba ringatja. Büszke rá, hogy környeze-
tében hallgatnak a véleményére, és ezért
szívesen segít másokon.

Kényeztetésre vágyik, és ezt az ünnepek
alkalmával kellõképpen érzékelteti is a
barátaival. Luxusra vágyakozik, ám ami-
kor a húsvéti ajándékáról faggatóznak,
beéri egyszerûbb megoldással. 

Az ünnepek alatt ne terhelje túl keringé-
si rendszerét. Ha fáradékonynak érzi ma-
gát, iktasson be néhány napos böjtöt, s ha
úgy érzi, nem bírja tovább, akkor beszél-
getéssel töltse ki szabadidejét. 

Szeretne jobban élni, több pénzt keresni,
csak nem tudja, hogyan. A kérdésre önnel
együtt sokan szeretnének választ kapni. Ad-
dig is kezdje a legegyszerûbb megoldással,
legyen megértõ és türelmes családjával.

Titkon azon gondolkodik, próbára teszi
kedvesét. Egy egzotikus ruhadarabbal bi-
zonyára elfeledtetné a hétköznapok mo-
noton egyhangúságát, és a lemondással
járó mindennapokat.

A sok vitaminnak köszönhetõen könnye-
dén intézi szokásos ügyeit. A húsvéti ün-
nepjárást régóta szervezi, az utolsó pilla-
natban mégis megtorpan. Messzire vá-
gyódik, az ismeretlen meghódítására.

Készítsen vázlatot a megoldandó felada-
tairól, és rakja ki jól látható helyen a szo-
bájába. Ha némelyik megvalósul, ünne-
pelje meg barátaival egy éjszakába nyúló
szabadban eltöltött vacsorával.

Gondolt-e már arra, hogy szállodában is
töltheti az ünnepeket? Lehet, hogy sok
pénzbe kerül, de kipihenten, újult erõvel,
a tavaszi fáradtsággal mit sem törõdve
folytathatja életét.

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

A
m

i aa
z 

úúj
sá

g
b

an
 vv

an
, 

éés
 mm

ég
 tt

öb
b

...

Ú
j tt

ém
ak

ör
 aa

 FF
ór

um
b

an
:

H
um

or
fa

l

Ka
tti

nt
s 

rrá
!  

KKa
tti

nt
s 

rrá
! KK

at
tin

s 
rrá

!
 

w
w

w
.k

an
iz

sa
uj

sa
g.

hu

HALLGASSA
Húsvét hétfõn 

is a 
Kanizsa Rádiót!

Tegye próbára
ügyességét

HÚSVÉTI
JÁTÉKUNKON!

Részletek 
a Kanizsa Rádióban!
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VVEEGGYYEESS

INGATLAN

BBÉÉRRLLEETT

Nk-án a Turul madárnál 100
m2-es, I. emeleti lakás extrákkal
eladó. Érd.: 30/9124-674 (6177K)

A Hunyadi utcában 700 m2-es épí-
tési terület eladó. Érd.: 30/227-3294
(6040K)

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)

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

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

Kaán Károly utcai garázssoron
nagyméretû aknás garázs eladó. Irány-
ár: 700.000 Ft Érd.: 30/904-1169
(6152K)

Nk-án frekventált helyen, Kinizsi u.
2. szám alatt másfél szobás, földszinti,
42 m2-es lakás eladó. Érd.: 93/325-787
(6173K)

Nk belvárosához közel kétszobás,
összkomfortos, egyedi fûtéses, jó álla-
potú, kívülrõl hõszigetelt udvari lakás
garázzsal, pincével eladó. Irányár: 5,7
millió Ft. Érd.: 20/9726-721 (6175K)

Kazanlak körúton kétszobás, két er-
kélyes, 56 m2-es, 4. emeleti lakás el-
adó, hitel intézéssel. Érd.: 20/490-6066
(6176K)

Nk-án a Fõ úton 77 m2-es polgári la-
kás jó állapotban eladó. Érd.: 93/321-
906 (6200K)

Nk belvárosában  900 m2 közmûve-
sített terület kiadó vagy eladó. Érd.:
30/481-2323 (6166K)

Egyedi fûtéses önkormányzati
lakást határozatlan idejû szerzõdéssel
cserélnék kisebb magántulajdonúra,
vagy önkormányzatira, akár határozat-
lan idejûre is. Érd.: 30/2766-300
(6203K)

Buda belvárosában másfél szobás
lakás kiadó. Irányár: 70.000 Ft/hó.
Érd.: 93/318-485 (6201K)

Költözés miatt eladó: Whirpool
kombinált (8 éves) hûtõszekrény, 72

cm-es LG 100 Hz (extra) televízió,  új
fürdõszobaberendezés (még dobozban,
fa + bambusz kombináció). Érd.:
20/226-4144 (6144K)

Etüd típusú Pianino eladó. Érd.:
30/901-2482 (6146K)

Asztali számítógép, nyomtató, fény-
másoló eladó. Érd.: 30/916-1600 (6150K)

Ne dobja ki! Készpénzért vásáro-
lok régi dísz- és használati tárgyat,
porcelánt, képet, könyvet, régi újsá-
gokat, stb.! Érd.: 20/555-3014
(6083K)

Nevada tálaló szekrény + sarokelem
eladó. Érd.: 20/396-9816 (6167K)

Jó állapotú Olimpia Midi 20-as
gyermekkerékpár eladó. Irányár:
9.500 Ft. Érd.: 30/2627-496 (6202K)

Jól szituált, középkorú üzletember,
kevés szabadidõvel diszkrét kapcsolatot
keres egy csinos, hasonló korú hölgy sze-
mélyében. Leveleket a szerkesztõségbe
(Pf.: 154) kérem, „Maxima” jeligére.

Jóképû, 185 cm magas, harmincas,
egyedülálló férfi keresi dekoratív, csinos,
humoros, az életet könnyeden felfogó
hölgy ismeretségét.  Jelige: „Légy a bom-
bázóm” 

KKaanniizzssaa –– AApprróó 2008. március 20.14

Városközpontban irodák – net-
tó 1.200 Ft/m2-tõl – és üzlethelyi-
ségek kiadók, ingyenes parkolási
lehetõséggel. 

Érdeklõdni: 20/9390-745,
20/9683-517

Olajipari Természetbarát 
Egyesület túraajánlata
Március 24. 
Kakasmandikó túra
Indulás: 10 óra autóbusz állomás,
érkezés: 16 óra autóbusz állo-
más. Gyalogtúra útvonala: Becs-
ehely - Pál hegy - Kakasmandikó
lelõhelye - Rigóhegy - Borsfai
hegy - Borsfa. Táv: 13 km. Rész-
vételi díj: volán díjszab.

A Magyar Mûveltség 
Kincsestára 
(Medgyaszay Ház)
Március 28. 18.30 óra
A mindenség képe egy
aranykorsón II.
A nagyszentmiklósi kincs 2.
számú kancsójának képrendje
Pap Gábor mûvészettörténész
vetítettképes elõadása

Március 21. 10 óra 
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
(Fõtt tojást mindenki hozzon magával!)

Március 25. 19 óra - Hevesi bérlet
Március 26. 19 óra - Bródy bérlet
Március 27. 19 óra - Rátkai bérlet

Kálmán Imre: MARICA GRÓFNÕ
operett, a kaposvári Csiky Gergely Szín-
ház elõadása

Március 28. 19 óra
Az INNOCENTS EGYÜTTES
koncertje. Belépõdíj: 400 Ft

Március 21. 19 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
TÖVISKORONA
M. Kecskés András pantomim 
mûvész elõadása
Belépõdíj: 1000 Ft  és 700 Ft

Március 28. 19 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
A MAGYAR JAZZ ÜNNEPE
A Kanizsa Big Band, majd GONDA
JÁNOS szóló zongorakoncertje
Belépõdíj: 1000 Ft

Március 21. 10 óra JÁTSZÓHÁZ - tojásfestés
(Fõtt tojást mindenki hozzon magával!)
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Javában tartanak az idei lábtol-
labdás versenysorozatok, s a diák-
olimpiai döntõkön valamint rang-
listás fordulókban a kanizsai
Zemplén SE kiválóságai remekül
szerepeltek. A fiatalok (V. korcso-
port) megyei versengésében fiú
egyéniben a zsigmondy-s Szatmári
Tamás nyert, csapatban viszont a
cserhátisok (Huszár Emil, Farkas
Balázs, Lukács Benedek, Schulz
András) gyõztek. A lányoknál
egyéniben Bátor Hajnalka (Bat-
thyány) gyõzött, s a csapat elsõsé-
get is a gimnázium növendékei sze-
rezték meg. A VI. korcsoport fiú
egyénben Draskovics László (Bat-
thyány) nem talált legyõzõre, egy-
ségben viszont a Cserháti (Balassa
István, Bársony Szabolcs, Horváth
Roland, Kunics Balázs, Pukhely
Dávid) volt a legjobb. A megyei fi-
nálé elsõi készülhetnek az országos
döntõre, melyet április közepén
Mohácson bonyolítanak. A gyer-
mek és serdülõ korosztály kupaso-
rozatában már a Zemplén SE színe-
iben voltak érdekeltek a kanizsai
lábtollasok, s Jánoshidán a fiú csa-
patok mezõnyében a ZSE egysége
(Csizmadia Ádám, Kovács Patrik,
Kunics Bence, Lukács Márton) har-
madik lett, egyéniben pedig Lukács
és Csizmadia szerzett bronzot.

A Zemplén SE ezen felül már há-
zigazdaként is bizonyíthatott idén,
hiszen a Kanizsa-Ford Kupa kereté-
ben országos rangsoroló bajnoki
fordulót rendezhetett. A nõi párosok
tizennyolcas mezõnyében a
Budavölgyi Veronika – Gozdán
Ágota duó nyert, a férfi pároshoz
(Hartai Attila – Takács Endre) ha-
sonlóan, amely huszonhét egységet
utasított maga mögé, köztük a har-
madik helyezett, szintén kanizsai
Csizmadia Tamás – Szatmári Ta-
más kettõst. Nõi hármasban (11
csapat) a Budavölgyi – Gozdán –
Végh Dóra trió második lett, míg a
férfi hármasok mezõnyében (18)
szintén egy ezüst (Csizmadia T.,
Barócsi Andor, Hartai, Takács E.,
Szatmári), s ezen kívül még egy
bronz (Arany Bálint, Farkas, Hu-
szár, Lukács) jutott a kanizsaiaknak. 

P.L.

A férfi NB I B-s kosárlabda baj-
nokság keresztbejátszásos szaka-
szában folytatta szereplését a Kani-
zsa KK – DKG East csapata. Az
elõzõ heti fõvárosi vereség után leg-
utóbb hazai pályán fogadták a Jász-
berényi KSE együttesét Kasza
Dánielék, s mintegy 150 nézõ elõtt
végül 92-82-re nyerték is a mecs-
cset Kovács Nándor tanítványai.

Tették ezt úgy, hogy az ellenfél a
négy negyedbõl hármat megnyert,
de a másodikban összeszedett 21
pontos kanizsai elõny még így is
elég volt a biztos gyõzelemhez. Ez-
zel a dél-zalai legénység a tízcsapa-
tos szakaszban hozott eredményei-
vel együtt a nyolcadik helyen tanyá-
zik három nyert és hat vesztett mér-
kõzéssel, 714-776-os pontkülönb-

séggel. A kanizsai legénységre az
elkövetkezendõkben egy szokatla-
nul hosszú keleti túra vár, mivel
március 20-án este elõbb a hetedik
helyezett Tiszaújvárossal, az azt kö-
vetõ napon, pénteken pedig a lista-
vezetõ Debreceni Egyetem KE gár-
dájával mérkõznek Szabó Balázsék.

P.L. 

A nõi asztaliteniszezõk hazai
legmagasabb osztályában a Kani-
zsa Sörgyár SE csapata az elmúlt
illetve elkövetkezendõ hetekben
tisztázhatja, hogy a bajnoki tabel-
la mely helyén végezhet. Kezdték
a sort a Kecskeméti Spartacusszal,
s ellenük hazai környezetben 5:5-
ös döntetlent értek el Németh
Ágnesék. A sorban következett a
bács-kiskuniak után a könnyebb
falatnak ígérkezõ Fastron Tolna, s

bár Mariana Stoianék számára kö-
telezõ házi feladat volt a meccs
behúzása, ez nem sikerült oly egy-
szerûen, de végül 6:4-re nyertek a
kanizsai klub képviselõi. A Buda-
pest Erdért már valóban csemegé-
nek ígérkezett, s az is lett, mivel a
sereghajtó ellen a KSSE 7:0-val
zárt. Így a három hazai fellépését
két gyõzelemmel és egy döntet-
lennel záró Jakabfi Imre edzõ tár-
sulata a hatodik helyen áll a tíz-

csapatos Extraliga mezõnyében.
Idõközben eldõlt az is, hogy a kö-
zép-európai Szuperligában a 9.
helyért játszhatnak, mivel a szlo-
vákiai Topvar Topolcany együtte-
sével szemben idegenben is alul-
maradtak (3:6), s így az osztrák
Villachhal szemben szállhatnak
harcba a még egyszámjegyû he-
lyezésért.

P.L.

Az NTE 1866 MÁV NB III-as
labdarúgó-csapata is megkezdte
tavaszi szezonját a Dráva-cso-
portban, s egyben a kezdeti lendü-
lettel(?) sikerült is beragadnia a
rajtnál. Igaz, az ellenfelek is kva-
lifikáltabbak voltak a kanizsai le-
génységnél, hiszen az elsõ fordu-
lóban rögtön a tabella második
helyén álló Balatonlelléhez láto-
gattak Burucz Barnáék. A Bala-
ton-parti együttes végül 2-0-lal
abszolválta a meccset, az NTE
pedig készülhetett elsõ tavaszi ha-

zai megmérettetésére a Bogád
együttese ellen. Tóth Attila edzõ
gárdája a táblázat hatodikjával
mérkõzött, ennek megfelelõen a
vendégek nem is hagytak sok két-
séget afelõl, melyik a jobb csapat,
s már a félidõre elõnnyel vonul-
tak. Az elsõ negyvenöt perc utáni
1-2-es állás maradt a végered-
mény is, viszont az NTE elsõ ta-
vaszi gólját Ujvári Máté szerezte.
A csatár ezzel a találatával a házi
góllövõlistán már tíznél jár, egy-
gyel lemaradva éktársa, Cs. Hor-

váth Gábor mögött. Az NTE kö-
vetkezõ hazai bajnokijára sem
kell sokat várni, hiszen március
22-én szombaton 15 órától a
Mohács együttesét fogadják a pi-
ros-kékek a „Vasút-pályán”. Fo-
galmazhatunk azonban úgy is,
hogy a tizenharmadik fogadja a ti-
zenötödik helyezettet, de az ered-
mények szerencsés alakulása ese-
tén a dél-zalaiak akár a tizedik
pozícióba is ugorhatnak…

Polgár László
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IIssmméétt hhaazzaaii mmeeccccss kköövveettkkeezziikk

KKöözzééppmmeezzõõnnyyrree hhiitteelleessííttvvee

GGyyõõzzeelleemm uuttáánn,, kkeettttõõss mmeeccccss eellõõtttt

MMiinnddeenn
ffrroonnttoonn
bbeelleekkeezzddtteekk

Esztergomban rendezték meg a
birkózók nyugat-magyarországi te-
rületi diákolimpiájának döntõit,
melyen az 1993-as születésûektõl
kezdõdõen versenyeztek az egyes
korosztályok, köztük a Kanizsa
Birkózó SE és a Zsigmondy DSE
sportolói. A Szatmári Zsolt edzette
fiatalok közül – iskoláik mellett –
tizenketten a KBSE-t, hárman pe-
dig a ZsDSE-t képviselték, s tizen-
hárman tovább is kerültek az április
végi büki, illetve a május elején tar-
tandó pécsi országos döntõre. A
serdülõk (1993-94) korcsoportjá-
ban Steinhardt Márk (38 kg), Ceg-

lédi Zsolt (42 kg), Czanik Márk (53
kg) és Tern Krisztián (59 kg) elsõ-
ként jutott a baranyai fináléba, s
ugyanilyen eredménnyel sikerült
kvalifikálni magát a vasi helyszínre
diák I. korosztályban (1995-96)
Krasznai Bencének (32 kg) és Far-
kas Andrásnak (50 kg). Dobogós-
ként a serdülõ Dobék Balázs (66

kg), diák I-ben Egyed Dániel (46
kg), diák II-ben (1997-98) pedig
Németh Márton (26 kg), Egyed Ba-
lázs (31 kg), Faludi Máté (31 kg),
valamint Nagy Kornél (50 kg) foly-
tathatja az országos megméretteté-
sen a küzdelmeket.

P.L.

TTiizzeennööttbbõõll ttiizzeennhháárrmmaann ffoollyyttaattjjáákk

NNyyuusszziissookk aa SSééttaakkeerrttbbeenn
A TRI-CO Triatlon Klub március 22-én rendezi „Nyuszi Duatlon” versenyét. A

kerékpározást és futást magában foglaló vetélkedõ a Sétakertben lesz szombaton
délelõtt 10 órától, amikor is az ovisok rajtolhatnak elsõként. Õket követik az idõsebb
korosztályok a szenior korcsoportig. A versenyre nevezéssel kapcsolatban bõvebb
információt a 30/417-6410, illetve a 93/311-627-es telefonszámon lehet kérni.
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2008.03.06-05.31-ig vagy a készlet erejéig!

www.kanizsaujsag.hu www.kanizsaujsag.hu
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