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Kanizsa
A vártnál több, két tonna és

750 kilogramm egy- és kétforin-
tos érme vár elszállítására a Pol-
gármesteri Hivatalban. 

– A Kanizsai Dorottya Kórház
intenzív osztályának eszközbeszer-
zéseire tavaly novemberben kezde-
ményezett gyûjtés befejezõdött –
jelentette be sajtótájékoztatóján
Marton István polgármester. 

A kitûzött cél, amelyben három
eszköz – hordozható defibrillátor,
gyógyszerporlasztó és gyógyszer-
adagoló pumpa – beszerzése sze-
repel az érmék összegébõl valószí-
nûleg nem valósítható meg, így
meg kell toldani azt. 

A pénzt a napokban szállít-
ják el a MNB-be. A végsõ ösz-
szeget várhatóan április köze-
pén adják át ünnepélyesen a
kórháznak. 

Marton István köszönetet mon-
dott a cégeknek, intézményeknek,
magánszemélyeknek és a sajtó-
nak, hogy az akció által segítettek
a kórháznak.
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A Fidesz azt reméli, hogy az
egészségbiztosítás reformjával
kapcsolatban a kormány nem
fog fejjel menni a falnak, s hall-
gat a szocialista frakcióban is
mind több józan hangra, szem-
ben az SZDSZ zsarolásával –
mondta minapi nagykanizsai lá-
togatása során Pokorni Zoltán, a
Fidesz alelnöke. A politikus be-
számolt a párt hétpontos javas-
latcsomagjáról is, amelyet a fel-
sõoktatás színvonalának növelé-
se érdekében nyújtanak be. 

Pokorni Zoltán a Nagykanizsai
Polgári Egyesület által szervezett –
amúgy sokak szerint kevéssé propa-
gált, ezért a szokásosnál kisebb ér-
deklõdéssel kísért – fórumot meg-
elõzõen a helyi Fidesz-frakcióval
találkozott, hogy az elmúlt másfél
évrõl egyeztessen annak tagjaival.     

– Jövetelemnek két célja van: az
egyik, hogy – eleget téve Cseres-
nyés Péter alpolgármester úr meg-
hívásának – beszélgessek egy ki-
csit a frakció tagjaival a városve-
zetésben szerzett tapasztalatokról,
mert hiszen magam is gyakorló
polgármester vagyok a fõváros
XII. kerületében, a Hegyvidéken.
Nagykanizsán pedig immár másfél
éve végzi a munkáját a város irá-
nyításában többséggel rendelkezõ
Fidesz-frakció, ami már bõven
elég ahhoz, hogy az elsõ félidõ ta-
pasztalatait és azokat a terveket,
amelyek arra vonatkoznak, hogyan
lehet a várost rendbe hozni, ho-
gyan lehet élhetõbbé tenni, össze-
gezzük. Azért is veszek részt szíve-
sen ilyen beszélgetéseken, mert azt
hiszem, minden politikusnak jót

tenne, ha hosszabb-rövidebb ideig
önkormányzati munkát végezne.
Sokkal inkább két lábon állna a
földön, a realitásérzékét növelné,
hogyha egy kisebb-nagyobb város
gondjainak megoldásával, életé-
nek a megtervezésével foglalkoz-
na, azon túl, hogy messzelátó vízi-
ókat tár a publikum elé – mondta
Pokorni Zoltán. 

A politikus a népszavazást köve-
tõen kialakult helyzettel kapcsolat-
ban azt mondta, ma már nem is a
vizitdíj és a kórházi napidíj eltörlé-
se utáni szomorú huzavona a leg-
fontosabb kérdés, hanem az, hogy
a kormány hajlandó-e józan belá-
tásra a társadalombiztosítás terén.

– Azt gondoljuk, hogy ennek már
itt az ideje, és szerencsére ezt érzi a
szocialista frakció, a szocialista
párt jelentõs része is. Meggondo-
landó, újra végig gondolandó, hogy
szabad-e azt a pontot, a kasszát ki-
adni a többség, a közösség ellenõr-
zése alól, ahol eldõl, hogy mit, mi-
lyen mértékben, mekkora arányban
finanszírozunk az egészségügy te-
rén. Úgy hisszük, ez egy vitán felül
álló kérdés. Az viszont már vitatha-
tó, hogy a szolgáltatásokat kik lás-
sák el, önkormányzati, egyházi
fenntartású kórházak, vagy magán-
kézben lévõk – itt a Fidesz állás-
pontja ismert, mi inkább a közössé-
gi fenntartású egészségügyi intéz-
ményeket tartjuk jónak. S megis-
métlem, úgy véljük, józan ésszel vé-
gig gondolva, nem jó ezt a kasszát
kiadni a kezünkbõl. Szerencsére, ezt
már a szocialista frakció nagy része
is így látja, az SZDSZ azonban egy-
fajta koalíciós próbakõnek tekinti,
így aztán politikailag is izgalmas a
helyzet, hogy mi alakul ki ebbõl.
Ilyenkor érdemes azért körülnézni,
meghallgatni az érintetteket is. Én
abban bízom, hogy a kormány nem
megy fejjel a falnak, és hajlandó vé-
giggondolni, ha nem is a mi érvein-
ket, de a frakció józanabb tagjaiét.
Remélem, erre készek és képesek,
még akkor is, ha ehhez az egészség-
ügyi miniszter asszonytól, az õt de-

legáló kisebb koalíciós párttól nem
kapnak biztatást, támogatást, sõt,
azt halljuk, hogy inkább felrúgják a
kormánykoalíciót. Hogy ezt megte-
szik-e, vagy sem, nem tudhatjuk, de
szerintem a szocialista pártnak el-
sõdlegesen az ország iránti felelõs-
ségére kell figyelnie, s nem a zsaro-
ló hangokra.

Pokorni Zoltán hozzátette: a
népszavazás következtében három
évig nem lehet tandíjat szedni a fel-
sõoktatás államilag finanszírozott
képzésein, ám elképzelhetõ, hogy a
kormány azon gondolkozik, mi-
képpen terelhetne át minél több di-
ákot az államilag finanszírozott
képzésekbõl az önköltségesekbe. 

A felsõoktatás kapcsán azt is el-
mondta: a Fidesz egy hét pontból

álló javaslatcsomagot nyújt be an-
nak színvonalának javítására.  

– Javaslatcsomagunk elsõ pontja
az érettségi és felvételi rendszer átte-
kintése. Amikor a polgári kormány
idején létrehoztuk a kétszintû érettsé-
git, az államilag finanszírozott kép-
zésbe való bejutás feltétele az emelt
szintû érettségi volt – ezt a fajta ros-
tát kellene ismét végiggondolnia a
kormánynak is. A rendszert a
Medgyessy- és a Gyurcsány-kor-
mány lazította fel, tette szabadon vá-
laszthatóvá az emelt szintû érettsé-
git, így jutottunk el oda, hogy ma
szinte csak a középszintû érettségi a
felvételi kritérium. A javaslatunk
azonban nem vonatkozik az önkölt-
séges képzésre, mert hiszen ha vala-
ki megüt egy bizonyos színvonalat,
akkor lehetõvé kell tenni számára,
hogy tudjon tanulni – hiszen a maga
pénzébõl teszi. A másik ilyen pont, az
államilag finanszírozott és az ön-
költséges rendszer közötti átjárás
biztosítása, amire korábban is volt
mód, ám az elmúlt idõszakban lehe-
tetlenné vált. Most ismét egyetértés
van a pártok között, hogy a legjob-
ban teljesítõ tizenöt százalék feljebb
léphessen az önköltséges képzésbõl
az államilag finanszírozottra, aki pe-
dig az utóbbiban gyengén szerepel,
az kerüljön át az önköltségesbe. A
harmadik pont: a fiatal diplomások
életpálya-vizsgálatának újraindítá-

sa, mert szükségesnek tartjuk, hogy
három-négy éven keresztül nyomon
kövessük, hogyan alakul a fiatal dip-
lomások élete, el tudtak-e helyezked-
ni a végzettségüknek megfelelõen,
mennyit keresnek stb. Az így meg-
szerzett információkat az érettségizõ
gyerekek szüleinek rendelkezésére
kell bocsátani, hogy minél jobb dön-
tést tudjanak hozni gyermekük to-
vábbtanulását illetõen. Át kell tekin-
tenünk az akkreditációs rendszert is,
hiszen húsz évvel ezelõtt alakult ki a
jelenlegi képzési struktúra. Úgy vél-
jük, nem elegendõ a szak indításakor
végrehajtott akkreditáció, ma már
folyamat-akkreditációra van szük-
ség. Az ötödik pontunk: tisztázni kell
a master-képzés felvételi kritériuma-
it, ugyanis most már másodévesek

azok a gyerekek, akik jövõ ilyenkor
felvételizni fognak a plusz két éves
master-képzésre, de fogalmuk sincs,
hogy mibõl. Már két éve járnak az
alapképzésre, de még most sem tud-
ják, hogy mibõl fognak vizsgázni,
milyen követelményeknek kell meg-
felelniük, hogy továbbléphessenek
egy magasabb szintre. Ez a bizony-
talanság rendkívül rosszul hat a mi-
nõségre és demoralizáló. A hatodik
pont összefügg ezzel: a minõségrõl
beszélünk, de nem tudjuk megmon-
dani, hogy a három év múlva a felsõ-
oktatásból kilépõ gyerekek mit fog-
nak kezdeni a diplomájukkal. A
munkaerõpiac szereplõit be kell von-
ni a képzés folyamatába, s ki kell
kérni a véleményüket, hogy mit kér-
nek, mit követelnek, milyen képzési
igényük van, s nem utolsó sorban
hova árazza be a munkaerõpiac az
adott diplomát? Nehéz úgy minõsé-
get és jó teljesítményt követelni a
gyerekektõl, ha nem tudjuk megmon-
dani, hogy mit fog érni a diplomá-
juk. A hetedik pont: a képzési ará-
nyok kialakítása, álláspontunk sze-
rint meg kell határozni, hány tanár-
ra, jogászra, közgazdászra van
igény, hogy ne a munkanélküliek
számát gyarapítsuk felesleges képzé-
sekkel. Ez nagymértékben javítana a
felsõoktatás minõségén.

Horváth Attila
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A város önkormányzata az
1848-49-es forradalom és sza-
badságharc 160. évfordulójára
elkészíttette a Thúry György
Múzeum birtokában lévõ egyko-
ri honvéd csapatzászló pontos
mását.

Batthyány Lajos, az elsõ függet-
len magyar kormány miniszterel-
nöke 1848. március tizenhetedikei
kinevezése után rögvest javasolta,
hogy az ország rendjének fenntar-
tása érdekében a városokban és a
népesebb településeken állítsanak
fel nemzetõrséget. Országszerte
megindult a szervezés, városunk-
ban fiatalokból és idõsekbõl álló
csapatok jöttek létre, a város fekete
zsinóros, búzavirágkék atillát és
vörös zsinórral szegett szürke nad-
rágot készíttetett a jelentkezõknek,
melyhez nemzeti színû rózsával dí-
szített zöld posztósapkát viseltek. 

A nemzetõrség mellett május-
ban megindult a tíz zászlóaljból ál-
ló honvédsereg felállítása is, õsz-
szel pedig az önkéntességen alapu-
ló nemzetõr zászlóaljak jelentõs
része honvédzászlóaljjá alakult át. 

Minden gyalogzászlóaljnak és
lovas osztálynak volt saját zászla-
ja. A lobogó gondosan õrzött,
megbecsült szimbólum volt, elve-
szítése szégyent hozott az egész
alakulatra. 

– A honvédzászlók általában fe-
hér selyembõl készültek, elõlapju-
kat az országcímer, hátlapjukat a
Madonna képe díszítette, három,
vagy négy oldalukat körben vörös
és zöld lángnyelvek szegélyezték –
mondta lapunknak Kunics Zsuzsa,
a Thúry György Múzeum muzeo-
lógusa. – A zászlók azonban nem
voltak teljesen egyformák, miután
egyedileg készültek – ilyen az is,

amit a múzeumban õrzünk. A rajta
látható Mária-ábrázolás és a cí-
mer a szabadságharc idején ki-
adott érmeken és csákódíszeken
megjelenõkkel rokon. A honvéd-
zászló a városi múzeum második
világháború alatt feldúlt régi
anyagából maradt fenn, leírása, az
adatait tartalmazó leltárkönyv
azonban megsemmisült. Így a tör-
ténetét sajnos nem ismerjük, nem
tudjuk, melyik zászlóalj részére ké-
szült, mely csatákban használták.
Nagy örömükre szolgál, hogy a vá-
ros március tizenötödikére elkészí-
tette e lobogó eredeti mását, amit
láthattak a résztvevõk is a megem-
lékezésen.

Kunics Zsuzsa még hozzátette: a
két zalai, 56. és 47. számú zászló-
aljak zászlóihoz nagyon érdekes
történetek kapcsolódnak – mind-
kettõ azt bizonyítja: a csapatzászló
szent volt. A 47. volt az elsõ önkén-
tes zalai nemzetõr zászlóalj, amely
mundér-, azaz honvéd zászlóaljjá
alakult. Több tucat csatában vettek
részt a Muraköztõl a Duna-Tisza
közéig, s ott voltak Buda ostromá-
nál is. Itt hajtották végre legna-
gyobb fegyvertényüket: elsõként
õk jutottak fel a várba, s az õ lobo-
gójuk jelent meg elõször a falakon. 

A másik történet ennél szomo-
rúbb, bár büszkeségre ad okot ez
is. Az 56. számú honvéd zászlóalj
ott volt Komáromban, ahol a fegy-
verletételkor gúlába kellett rakni-
uk a fegyvereket, a lõszereket. Va-
laki a gúla közepébe szúrta a csa-
patzászlót. Ezt látva, a honvédek
megrohanták, s ezer darabra tépték
a lobogót, hogy kis darabkáit a ru-
házatukba rejtve vigyék haza – ha
az ellenség csatában nem tudta
megszerezni, akkor így se legyen
az övék.     

– Március tizenötödike sokak
számára a legszentebb ünnepek
egyike, én magam is így vagyok ez-
zel – mondta Balogh László, az ok-
tatási, kulturális, ifjúsági és sport
bizottság elnöke. – Még tavaly
bukkantam a Thúry György Múze-
um értékes gyûjteményében arra a
zászlóra, ami nemzetõrök, a ké-
sõbbiekben pedig honvédek zász-
lója volt 1848-49-ben. Elõször
közgyûlésen vetettem fel a kérdést
és a hagyományos képviselõi uta-
kat bejárva sikerült elérnem, hogy
a forradalom és szabadságharc
160. évfordulójára a város készít-
tesse el e lobogó pontos mását.
Tisztában vagyok ugyanis azzal,
hogy egy ünnep nem csak a benne
rejlõ tartalomtól válik ünneppé,
hanem az azt körülvevõ külsõsé-
gektõl is. Ezért örülök annak, hogy
sokak tevékeny munkája révén el-
készült a zászló másolata, s több
helyszínen meg is jelent a március
tizenötödikei ünnepi programo-
kon. A Dobri Lajos vezette huszá-
rok vitték mindenüvé, jelképezve,
hogy törõdünk a százhatvan évvel
ezelõtti örökséggel. 

Balogh László hozzátette: re-
méli, hogy az új zászló méltó
helyre kerül – vagy a régi mellé a
múzeumba, vagy a polgármesteri
hivatal bejáratához. Egyúttal azt
is tervezik, hogy a lobogó kis má-
solatait eljuttatnák a város közép-
fokú oktatási intézményeibe. A
bizottsági elnök azt is jelezte,
várhatóan szeptemberben megje-
lenik a Cser József egykori nem-
zetõr õrmester, késõbbi tanító
1848-49 kanizsai történéseivel
kapcsolatos emlékiratait tartal-
mazó kötet is.  

Horváth Attila  
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Húsvét elõtt Cseresnyés Pé-
ter alpolgármester, országgyû-
lési képviselõ ellátogatott a Ko-
dály úti idõsek klubja tagjaihoz.
Tájékoztatta a megjelenteket az
aktuális politikai helyzetrõl,
valamint válaszolt az idõseket
foglalkoztató témákban feltett
kérdésekre. 

A klubtagok kellemes húsvéti
ünnepeket kívántak az alpol-
gármesternek, s ajándékképp
átadtak egy, a foglalkozásaik
egyikén készített plüssnyulat.

HHúússvvééttii llááttooggaattááss

A március 15-i városi esemé-
nyek sorában – a Deák téri városi
megemlékezést követõen –, mikor
a város vezetõi és a helyi politikai
pártok képviselõi átvonultak a
Medgyaszay Házba további ün-
neplésre, néhány száz megemléke-
zõ, ünneplõ városi polgár nem
mozdult a koszorúzás helyszíné-
rõl. Ez a tény az addig, a Turul
szobornál méltósággal várakozó
gárdistákat tanácstalanná tette –
tudtuk meg a gárdisták sajtórefe-
rensétõl. A gárda semmiképpen
sem a városi esemény részeként
akart megemlékezni a forradalom
és szabadságharc 160. évforduló-
járól. Néhány perc várakozás után
a helyi szervezet elhelyezte koszo-
rúját az emlékmû talapzatánál és
egy perces csenddel adózott a
negyvennyolcas hõsök emléké-
nek. A még jelenlévõ több száz
ünneplõ polgár tapssal és éljenzés-
sel jutalmazta a gárda kegyelettel-
jes megemlékezését. 

A szervezet sajtóreferense a to-
vábbiakban megjegyezte, megle-
petésként érte õket az ünneplõk
szimpátiája, annak ellenére, hogy
szép számmal gyûlnek a gárda be-
tiltását ellenzõ aláírási ívek. A re-
ferens hozzátette, igaz, hogy a
Magyar Gárda nem politikai párt,
de népszerûsége már messze ma-
gasabb, mint a betiltását szorgal-
mazó két miniatûr parlamenti párt
támogatása együttvéve.

Czene Csaba

TTaappss 
aa MMaaggyyaarr
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Március tizenötödike alkal-
mából városunkból ketten is át-
vehették a Magyar Köztársaság
Ezüst Érdemkeresztjét: Torma
Lászlóné, az Egyesített Bölcsõde
vezetõje és Váradi Istvánné, a Ci-
gány Kisebbségi Önkormányzat
elnökhelyettese. Dr. Molnár Jó-
zsef alezredesnek, a Nagykani-
zsai Rendõrkapitányság vezetõ-
jének pedig fõtanácsosi címet
adományozott az igazságügyi és
rendészeti miniszter. 

– 1968-ban kezdtem a pályát,
ami azt jelenti, hogy néhány hó-
nap híján negyvenévnyi szolgála-
tot tudhatok magam mögött –
mondta lapunknak Torma Lászlóné.
– Ebbõl tíz évet töltöttem gondo-
zónként, s majd’ harminc évig
bölcsõdevezetõ voltam. Érdekes,
de életemben meghatározó a
nyolcas szám: 1968-ban kezdtem,
1978-ban lettem bölcsõdevezetõ
és idén, 2008-ban fejezem be pá-
lyafutásom. A Batthyány utcában,
a város elsõ bölcsõdéjében kezd-
tem meg tanulmányaimat, rögtön
az érettségi után, fiatalon kerül-
tem oda. A város több kollégám-
mal együtt be is iskolázott. Ter-
mészetesen, nagyon-nagyon bol-
dog voltam, mert falun nõttem fel,
s nem ismertem a bölcsõdét, de
hamar megszerettem, olyannyira,
hogy egy-két év leteltével már azt
mondtam: soha nem megyek más-
hova dolgozni, a gyerekek között
maradok. Itt az akkori fõnököm,
Mulik Istvánné -akit nagyon sze-
rettem- amikor nyugdíjba vonult,
meglátta bennem a vezetõi kész-
séget, s kinevezett a helyére. A
hetvenes években jelentõs bõvü-

lés ment végbe a bölcsõdék tekin-
tetében, tíz bölcsõde volt Nagyka-
nizsán, s épült egy újabb is az Ûr-
hajós utcában – ennek vezetõje
éppen akkoriban ment el, engem
pedig áthelyeztek ide. Abban az
idõben még majdnem hétszáz fé-
rõhely volt a bölcsõdékben, a mai
210-el szemben, amire éppen
most nõ az évekig állandósultnak
tekinthetõ 190-rõl. 1996-ban hir-
dették meg az Egyesített Bölcsõde
vezetõi munkakörét, amit megpá-
lyáztam. Ahogy elnyertem a posz-
tot, a kezdetektõl fogva ügyeltem
arra, hogy minél több fiatal ke-
rüljön a pályára és szerezze meg
a szükséges végzettséget – ezt tar-
tom a munkám legnagyobb ered-
ményének, amíg dolgoztam, min-
dig voltak tanulók. Most úgy jö-
hettem el, hogy tényleg fiatal gár-
da maradt az intézményben. Ezért
úgy érzem, boldogan és elégedet-
ten mehetek nyugdíjba. Minden-
kinek szeretném megköszönni a
közös munkát, az együtt töltött
éveket, úgy vélem az elismerés
ennek szól. S köszönöm azoknak
is, akik felterjesztettek a rangos
elismerésre.

Váradi Istvánnénak, a CKÖ el-
nökhelyettesének a roma társada-
lom érdekében végzett huszonöt
éves munkáját ismerték el. Õ úgy
gondolja, a magas rangú kitünte-
tés egy állomást jelent az életé-
ben.

– Ez az elismerés egyfajta ál-
lomást jelent az életemben, ami-
kor illik és kell visszatekinteni az
elmúlt huszonöt évre – mondta
Váradi Istvánné. – Amikor el-
kezdtem a roma érdekképviselet-
ben dolgozni, még szinte semmi
nem volt, a Nyugat-Dunántúlon
mi hoztuk létre az elsõ cigány-
irodát, 1989-ben alapítottuk meg
a Magyarországi Cigányok Kul-
turális Szövetsége Zala megyei
tagszervezetét, ehhez kaptunk
egy irodát az Ady úton. Ezt meg-
elõzõen a Hazafias Népfronton
belül mûködött a cigánytanács,
Orsós Jakab felkérésének eleget
téve, már ennek is tagja voltam.
Fiatalon sokat gondolkodtam
azon, hogy valamit kellene kez-
deni a cigánysággal, valahogy el
kellene indítani õket a felemelke-
dés útján – gondoltam ezt azért
is, mert magam is egy cigányte-
lepen nõttem fel. Hatan voltunk
testvérek, így hát tudtam, tudtuk,

hogy mi a szegénység. A cigány-
tanácson keresztül kezdtem el íz-
lelgetni a közéletet, s igazán itt
ébredtem rá arra, hogy lehet és
kell másképp is élni nekünk, ci-
gányoknak. Már a Népfronton
belül elkezdtük közösen kidol-
gozni a stratégiát, hogy melyek
azok a területek, ahol lehetne ja-
vítani a roma társadalom helyze-
tét. Innen már csak egy lépés
volt a cigány kisebbségi önkor-

mányzat megalakítása. Furcsa,
de akkor egyébként sokkal köny-
nyebb volt összehozni a cigány
embereket, igaz, a kezdeti idõ-
szakban elsõsorban kulturális
rendezvények szervezésével fog-
lalkoztunk. Érdekes, hogy akkor
még egyetlen nem cigány sem
jött el a programjainkra – ellen-
tétben napjainkkal, ebbõl is lát-
szik, mekkora változáson men-
tünk keresztül, s e tény jól jelzi
azt is, hogy miért dolgoztam,
dolgoztunk ennyit. Késõbb, ami-
kor már azt láttuk, hogy vannak
közöttünk olyan emberek, akik
képesek a politikában is képvi-
selni a romák érdekeit, elindítot-
tuk jelöltként Teleki Lászlót, aki
sikerrel szerepelt a helyhatósági
választásokon. Köztudott, ma
már a legfelsõ politikai szinten
tevékenykedik, de a CKÖ-t irá-
nyító hármas tulajdonképpen
napjainkban is változatlan ösz-
szetételben mûködik. Tevékeny-
ségünket igyekszünk összehan-
golni az önkormányzatéval, véle-
ményem szerint jó a kapcsola-
tunk, ami – úgy vélem – példaér-
tékû lehet az ország többi telepü-
lése és cigány kisebbségi önkor-
mányzata számára.

Horváth Attila  
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Az Európai Unió Roma Ifjúsá-
gáért Egyesület együttmûködési
megállapodást írt alá a város Ci-
gány Kisebbségi Önkormányza-
tával, a Közterület-felügyelettel
és a Saubermacher-Pannónia
Hulladékgyûjtõ Kft-vel a környe-
zettudatos nevelés elõsegítése és a
természet megóvása érdekében.

Az aláírást követõ sajtótájé-
koztatón Orsós Vendel, az
EURIFE elnöke elmondta, az
együttmûködési megállapodás
létrejötte Papp Attilának, a közte-
rület-felügyelet munkatársának
javaslatára történt. 

Már elképzeléseik is vannak,
Egy hét a gyermekeink környeze-

tének biztonságáért címmel vetél-
kedõsorozat indítását tervezik álta-
lános és középiskolások számára,
valamint a város perifériáját érintõ
szemétgyûjtési akciót is szeretné-
nek indítani.  

Teleki László, a CKÖ elnöke el-
mondta, a hétvégi kollégium és a
tanoda programjába beillesztik a
környezetbarát szemléletre
hangoló ismeretanyagot.

Az együttmûködést dr. Tuboly
Marianna jegyzõ is aláírta. Meg-
jegyezte, örül annak,  hogy a
k ö z t e r ü l e t - f e l ü g y e l e t
közremûködik a környezeti ne-
velésben és nem csak azt tekinti
feladatának, hogy a közterületen
büntetéssel szorítsa vissza az il-
legális szemetelést. 

A környezettudatos gondolko-
dás népszerûsítésébe, az együtt-
gondolkodásba bárki bekapcsolód-
hat, aki fontosnak tekinti a célt. 

Bakonyi Erzsébet
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Újítsák fel a Dózsa György 73-
75. és a Ligetváros lakásait, a poli-
tikusok váltsák be kampányígére-
teiket – mondta minapi sajtótájé-
koztatóján Orsós Imre, a Hajlékta-
lanok és Hátrányos Helyzetûek
Zala Megyei Egyesülete elnöke  

Orsós Imre jelezte, az egyesület
megalakulása óta több levelet írt
Marton István polgármesternek,
melyekben azt kérte, hogy oldják
meg a Dózsa György 73-75. –
közismert nevén Citromsziget –
rendkívül leromlott állapotú épület-
együttesének problémáját, választ
azonban eddig még nem kapott.
Mint mondta, Cseresnyés Péter al-
polgármestert is megkereste az
ügyben, aki – szerinte – az itt élõk
szavazatait is kérte a kampány so-
rán, de az akkor tett ígéretek még
mindig nem valósultak meg. Orsós
Imre hozzátette: a problémák feltá-
rására lakossági fórumsorozatot in-
dítanak több helyszínen, melyekre
meghívják a terület önkormányzati
képviselõjét is. Jelezte, Szõlõsi
Mártával már egyeztetett, s a fóru-
mon többek közt azon javaslatát
tárná a nyilvánosság elé, mi szerint
a Dózsa 73.-75. elõtt alakítsanak ki
gyalogátkelõ helyet, vezessenek be
sebességkorlátozást, valamint újít-
sák fel az itt lévõ ingatlanokat. 

Orsós Imre bejelentette azt is, Te-
leki László országgyûlési képviselõ-
vel, a CKÖ elnökével szintén egyez-
tet, s tõle is kéri a Ligetváros és a Dó-
zsa 73-75. felújítását. Úgy tudja
ugyanis, hogy a CKÖ jelentõs forrást
tud megszerezni a Bogdán János Ci-
gány Közösségi Ház bõvítésére, s en-
nek kapcsán sérelmezi, hogy a pénz-
bõl nem jut az általa megnevezett te-
rületek ingatlanjainak felújítására. 

Akétszer is meghirdetett és mindkét
alkalommal elmaradt tüntetésérõl pe-
dig elmondta: az elsõ, a hetedikei nem
maradt el, hanem áttette négy nappal
késõbbre, ami pedig két személy tá-
volmaradása miatt nem valósult meg –
ezért arra õ maga sem ment el.

A sajtótájékoztatón megköszön-
te a rendõrök segítségét, akik vi-
szont ott voltak. 

Horváth Attila  

BBee nneemm
vváállttootttt
ííggéérreetteekkTizenkét alapító taggal megala-

kult a Hajléktalanok és Hátrányos
Helyzetûek Zala Megyei Egyesü-
lete. Az egyesület céljáról Orsós
Imre elnök számolt be.

Az egyesület célja, hogy ellássa
a tagok egyéni és kollektív érdek-
védelmét, ezen belül módot nyújt-
son a tagok érdekeinek kifejezésé-
re, lehetõséget teremtsen azok ér-
vényesülésére és ellássa érdek-
képviseletét. Az egyesület követ-
kezetesen törekszik a hozzá fordu-

ló hajléktalanok és szociálisan
hátrányos helyzetû sorstársak ér-
dekeinek kifejezésére, megvédé-
sére. Terveik között szerepel elõ-
adások, kerekasztal beszélgetések
szervezése, ahol megbeszélhetik a
valós problémáikat. Havi rendsze-
rességgel tartanak lakossági fóru-
mokat, melyrõl az adott település
önkormányzatának közgyûlését is
tájékoztatják. Az elmúlt egy hét
során a nagykanizsai hajléktala-
nok és hátrányos helyzetûek szo-
ciális helyzetérõl, lakáslehetõsé-
geirõl készítettek felméréseket.

– Ma Magyarországon gyakor-
latilag a roma kérdés pártpolitikai

kérdés – mondta többek között Or-
sós Imre. – Ezt rendbe kell tenni. A
kanizsai cigány kisebbségi önkor-
mányzatok nem lehetnek szolgálói
a pártoknak, sokkal inkább az
adott településen élõ roma lakos-
ságot kell szolgálniuk. Az egyesü-
let legközelebbi tervében egy ér-
dekegyeztetõ kerekasztal-beszélge-
tés létrehozása szerepel a Vöröske-
reszt, a Máltai Szeretetszolgálat, a
CKÖ, a hivatal szociális osztálya
és egyesületek részvételével. Nem-
csak tárgyalni, hanem azt követõen
cselekedni akarnak. 

B.E.

HHaajjlléékkttaallaannookk ééss HHááttrráánnyyooss HHeellyyzzeettûûeekk
EEggyyeessüülleettee

Május 16-17-én Nagykanizsa
MJV Önkormányzata és a Ka-
nizsai Kulturális Központ Mó-
ricz Zsigmond Mûvelõdési Há-
za immár nyolcadik alkalom-
mal rendezi meg a Kárpát-me-
dencei Csengey Dénes Vers- és
Prózamondó Fesztivált. 

A Kárpát-medence magyarlakta
területein legrangosabbnak tartott
versenyt minden második évben

szervezi meg a kuratórium. A
nagykanizsai döntõt megelõzõen
háromtagú zsûri járja végig az elõ-
döntõk színhelyeit, és válogatják
ki a legszínvonalasabb elõadásokat
bemutató vers- és prózamondókat.
Õk mutathatják be tehetségüket
három kategóriában.

A három zsûritag Horváth Ist-
ván Radnóti-díjas versmondó,
Lengyák István báb- és színjátszó-
rendezõ pedagógus, a Csengey

Fesztivál korábbi gyõztese, és Sch-
midt István Radnóti-díjas rendezõ. 

Március 29-én, Nagykanizsán a
Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Házban, március 30-án, Budapes-
ten a Magyar Kultúra Alapítvány
Székházában, április 19-én Er-
délyben Kovásznán, április 25-én
Szlovákiában, Rimaszombaton
zsûriznek még az elõdöntõkön, és
hívják meg Nagykanizsára a leg-
jobbakat.

Megkezdõdtek aa CCsengey FFesztivál eelõdöntõi
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Hamdija Lipovaca, a bosznia-

hercegovinai Bihács polgármes-
terének vezetésével delegáció
járt Nagykanizsán Marton Ist-
ván polgármesternél a múlt hé-
ten.

Bihács – avagy Bihac – vezetõi
még korábban jelezték, szívesen

építenének ki testvérvárosi kapcso-
latot városunkkal. Ennek elsõ lép-
csõfoka a település képviselõinek
látogatása, melynek során megis-
merkedtek Nagykanizsával, illetve
a kulturális-gazdasági együttmûkö-
dések lehetséges területeivel.

Bihács a horvát határ mellett,
Bosznia-Hercegovina északnyuga-

ti részén fekszik. A város közigaz-
gatási, oktatási és kulturális köz-
pont, hetvenezer lakosa van. A dél-
szláv háborút követõen 1995-tõl
Bihács az Una-Suna kanton köz-
pontja lett. A várost az Una folyó
szeli ketté, a térség gazdag nö-
vény- és állatvilággal rendelkezik,
jellemzõek a karsztos kõzetek, je-
lentõsek a kantonban az idegenfor-
galmi lehetõségek.

– A két város, Nagykanizsa és
Bihács sok mindenben hasonlít
egymásra – mondta az egyezteté-
seket követõ sajtótájékoztatón
Hamdija Lipovaca, Bihács polgár-
mestere (aki egyébként Bosznia-
Hercegovina legfiatalabb telepü-
lésvezetõje is). – Történelmi ha-
sonlóságokra gondolok elsõsor-
ban, s a demokrácia gyermekbe-
tegségei is nagyon hasonlítanak
egymásra. Magyarország már az
Európai Unió tagja, mi pedig még
csak szeretnénk azok lenni, úgy
hisszük, sokat tanulhatunk Önöktõl
annak érdekében, hogy azokkal a
nehézségekkel már ne kelljen meg-
küzdenünk, amelyekkel Magyaror-
szágnak még meg kellett. Közös

ügyünk a turizmus lehet, nekünk
termálkincsünk van, Önöknek pe-
dig tapasztalatuk, de látok együtt-
mûködési lehetõséget a kultúra, il-
letve a gazdaság egyéb területein
is. 

Hamdija polgármester érdekes-
ségként megemlítette, hogy Nagy-
kanizsa háromórányi járásra van
Bihácstól, s így onnan hamarabb
ide lehet érni, mint Bosznia-Her-
cegovina fõvárosába, Szarajevóba.

Marton István polgármester a
megbeszélések után azt mondta,
azok során gazdasági kérdéseket is
érintettek, Hamdija Lipovaca a ter-
málkinccsel, illetve a mezõgazda-
sággal kapcsolatos gazdasági
együttmûködések kiépítését szor-
galmazta. A két településvezetõ
megegyezett abban is, hogy rövi-
desen kidolgozzák a testvérvárosi
együttmûködés feltételeit, melynek
írásos változatát a szeptemberi
bihácsi vásáron írják alá. Addig is
az április végén megrendezendõ
Város Napján ismét tiszteletét teszi
városunkban a bihácsi delegáció. 

Horváth Attila
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Huszonnégy francia gimnazis-
ta és két kísérõ tanár érkezett
Hirsonból, a belga határhoz kö-
zeli kisvárosból a Batthyány La-
jos Gimnáziumba.

A két intézmény közötti csere-
kapcsolat több, mint tíz éves
múltra tekint vissza. A vendégek a
nyolc napos magyarországi prog-
ram során ellátogattak többek kö-
zött Budapestre, Keszthelyre, a
Kis-Balatonra, ismerkedtek a ma-
gyar kultúrával, a magyar kony-
hával, betekintést nyerhettek a
batthyányis diákok iskolai és
mindennapi életébe. Néhányan

már jártak nálunk, de többségük
most jött elõször Magyarország-
ra. 

Felvételünk éppen a Kincsva-
dászat elõtti pillanatokat örökíti
meg, ahol egy francia nyelvû le-
írás alapján kellett a kanizsai
diákok segítségével megtalálni-
uk városunk jellegzetes épülete-
it. 

Este táncházzal zárult a program
a gimnázium kisaulájában. A diák-
csere-program októberben folyta-
tódik, akkor a kanizsai diákok
utaznak Franciaországba.

B.E.

FFrraanncciiaa ddiiáákkookk aa BBLLGG-bbeenn

2005. szeptemberében alakult
meg Nagykanizsán a Fejlesztõ
Pedagógusok szakmai mûhelye,
az ELTE Fejlesztõ Pedagógusok
Országos Egyesületének ösztön-
zésére. Szervezõje Nagy
Jánosné, a Szivárvány Fejlesztõ
Központ Nevelési Tanácsadó in-
tézményegységének fejlesztõ pe-
dagógusa volt.

A mûhely céljai között szerepel
elméleti és gyakorlati ismeretek
átadása, segítségnyújtás az oktatá-
si intézmények pedagógusai szá-
mára, továbbá folyamatos tapasz-
talatcsere lehetõsége.

A szervezõdés éves munkaterv
alapján mûködik, általában ha-
vonta egy alkalommal kerül sor
a foglalkozásokra, ahol az elmé-
leti elõadásokat követõen min-
den alkalommal konkrét eset-
ismertetésre, majd annak elem-
zésére kerül sor. Az elméleti
elõadások érintették a tanulási-,
magatartási-, beilleszkedési ne-
hézségek és figyelemzavar téma-
kört.

A legutóbbi mûhelymunkára
március huszadikán került sor a

Szivárvány Fejlesztõ Központ-
ban. Az óvoda, általános iskola,
speciális szakiskola intézmény-
egység 4. osztályában Némethné
Simon Sarolta gyógypedagógus
differenciálási lehetõségeket is-
mertetett a matematika bemutató
órán. A pedagógusok gyakorlati
példákat is láthattak a kooperatív
tanulásra. 

Az órát követõ megbeszélésen
a résztvevõk véleménye szerint jó
volt látni, hogy a gyerekek nem
szorongva ültek a tanórán és fi-
gyeltek egymásra. Tisztában vol-
tak azzal, hogy ki, mit tud, meny-
nyire segítik egymást a páros, illet-
ve kiscsoportban történõ önálló ta-
nulás során. Jó volt látni, hogy
megtanulták azt is, hogyan segít-
senek magukon tanulás közben a
különféle segédeszközök haszná-
latánál.

A bemutató órán Nagykanizsa
város és a városkörnyék iskoláiból
vettek részt pedagógusok – össze-
gezte Balassáné Tüske Ágnes pszi-
chológus, a Szivárvány Fejlesztõ
Központ igazgatója. 

B.E.

BBeemmuuttaattóó ffooggllaallkkoozzááss
FFeejjlleesszzttõõ PPeeddaaggóógguussookk sszzaakkmmaaii mmûûhheellyyee
aa SSzziivváárrvváánnyy FFeejjlleesszzttõõ KKöözzppoonnttbbaann
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III. Ezoterikus és Életmód Nap 
Március 29-én 11-21 óráig

a VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban 
Nagykanizsa, Csengery u. 67.

Elõadások
11.00 Belsõ utakon az egészségünkért. Elõadó: Daróczi Zoltán természetgyó-
gyász oktató, terapeuta
13.00 Természetgyógyászat, állampotfelmérés – mágneses biorezonancia.
Elõadó: Jakabfyné Ági
13.40 Homeopátia a mindennapokban. Elõadó: Dr. Kovács László homeopata
14.40 Gabonák szerepe az egészségmegõrzésben. Elõadó: Arató József
élelmiszerfejlesztõ mérnök
15.20 A csírák éltetõ ereje. Elõadó: Csillag Ervin biogazda
16.00 Az álomfejtés mint önismeret az archaikus népi imádságokban.
Elõadó: Dr. Kustár Zsuzsa álomfejtés
17.00 Lélekgyógyászat. Elõadó: Lukács László lélekgyógyász
17.40 Legfõbb hatalom a szeretet. Elõadó: Táncos Dénes a Tádé gyertya
feltalálója

Kiállítók, standok
Sipos Éva (ezoterikus festmények), Balogh Róbert (ayurveda anyagok, indiai
ékszerek), Paucsa Lívia (természetgyógyász, fitoterapeuta, Energy, gabonatá-
plálékok) Viva Hol-Med Kft. (Flavon max, ezüstékszer, mágnesterápia, sóterápia,
lávaköves masszázságy), MBT sport és terápiás lábbelik, Term-Tech (masszázs-
fotel, méregtelenítés, gyógylámpák), Playa Club Travel utazási iroda, Sassfészek
Ezoterikus mintabolt, Kollár István (aszalt gyümölcs), Zalaco Zrt., Tupperware
nagykanizsai 60-as csoportja (bemutató és kóstoló), Csillag Ervin (csírás ételek),
Zepter bemutató és kóstoló, dr. Kustán László (méz), Sunrider (a 21. század
minõségi táplálkozása)

Szolgáltatások
Term-Tech (testzsír és vérnyomásmérés), Márta (asztrológus), Gazsi Gizella
jósnõ, Rozália jósnõ, Szabó Szilvia okleveles grafológus, Balogh Róbert
(aurafotó), henna festés, Somzit Bt. (dohányzás leszoktatás, méregtelenítés),
Jakabfy Ágnes állapotfelmérés, gyermeknek kézmûves foglalkozás

19 órától a gálamûsorban fellépnek:
Premier Táncklub, Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház Tai-Chi csoportja, Rebell Lion
Tánccsoport, Csengery Wing Tsun kung-fu, Yasmine Orient Tánccsoport

A nap tombolasorsolással zárul. 
Belépés díjtalan, minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Érdeklõdni a helyszínen, vagy a 93/311-195

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

Bicsák Miklós, az 1. számú választókerület (Garai, Ûrhajós, Hársfa, Ifjúság
utca lakói) önkormányzati képviselõje 2008. április 2-án, szerdán 16 órától
17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzõgyártó
irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága
számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.

Bizzer András, a 4. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart 2008. április 4-én, pénteken 17 órakor a Dr. Mezõ Ferenc Gim-
náziumban.

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

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

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

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) pályázatot hirdet a nagykanizsai Egyesített Bölcsõde (Nagykanizsa,
Rózsa u. 7. ) INTÉZMÉNYZVEZETÕI  álláshelyének betöltésére 

Pályázati feltételek: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyer-
mekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködé-
sük feltételeirõl szóló 15/1998. ((IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I.
rész I/2/A pontjában meghatározott képesítés, legalább öt év felsõfokú végzett-
séget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális
ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gya-
korlat, az intézményben fennálló határozatlan idõre szóló kinevezés, illetõleg a
vezetõi megbízással egyidejûleg felsõfokú végzettségû vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ munkakörben történõ határozatlan idõre szóló kinevezés, bün-
tetlen elõélet, szociális szakvizsga. Elõnyt jelent: szociális és/vagy gyermekjóléti
intézményben szerzett szakmai illetõleg vezetõi gyakorlat 

Munkáltató megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének
10/2005. (III.7.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról és a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/A. § (7) bekezdése ér-
telmében a közgyûlés gyakorolja az intézményvezetõvel kapcsolatos alapvetõ
munkáltatói jogokat ( kinevezés, felmentés, vezetõi megbízás és visszavonása,
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi
büntetés kiszabása ), illetve az 5/B. § (3) bekezdése értelmében a polgármester
az intézmény vezetõje tekintetében gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat. 

A pályázatnak tartalmaznia illetve ahhoz csatolni kell: a pályázó szakmai
életrajzát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, az intézmény
vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, képesítést igazoló okiratok hitelesített másolatát, nyilatkozatot
arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul, pályázó nyilatkozatát, hogy a gyer-
mekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakörrel járó ellátandó lényeges feladatok: Az Egyesített Bölcsõde In-
tézménye (Nagykanizsa, Rózsa u. 7.) alapító okiratában meghatározott szakfel-
adatok ellátása, mûködtetése. Az intézmény szakmai programjában foglaltak
megvalósítása, ennek érdekében az Egyesített Bölcsõde telephelyeire vonatko-
zóan is a feladatok meghatározása, a mûködés összehangolása, ellenõrzése. Az
intézményi mûködés törvényességének és gazdaságosságának biztosítása. Az
intézmény alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása. A mun-
kakör magasabb vezetõi megbízásnak minõsül. A megbízás idõtartama: 5 év. A
megbízás kezdõ idõpontja: 2008. augusztus 16. napja. A megbízás megszûnésé-
nek idõpontja: 2013. augusztus 15. napja. Illetmény: Az illetmény és egyéb jut-
tatások megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosí-
tott 1992. év XXXIII. törvény és végrehajtási rendeletei alapján kerül sor. A pá-
lyázat beérkezésének határideje: 2008. április 30.  A pályázat benyújtásának
helye: A pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere részére
kell benyújtani. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beérkezésének
határidejétõl számított 60 napon belül, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
többször módosított 1992. év XXXIII. törvény és a 257/2000.(XII.26.) Korm.
rendelet vonatkozó rendelkezéseinek, eljárási rendjének figyelembe vételével. 

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhetõ Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Osztályán a 93/500-809
vagy 500-810-es telefonszámokon, illetve az intézményvezetõnél történõ elõ-
zetes bejelentkezés alapján az intézmény megtekinthetõ. 

PPáállyyáázzaatt EEggyyeessíítteetttt BBööllccssõõddee
iinnttéézzmméénnyyvveezzeettõõii áálllláásshheellyyéérree
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A kiváló természetfotós, Kere-
kes György munkái április 5-éig
adnak kikapcsolódási lehetõsé-
get és lelki feltöltõdést a bete-
geknek a Kanizsai Dorottya
Kórház Erdõs László Galériájá-
ban. 

Kerekes György képeibõl szám-
talan kiállítást rendeztek Magyaror-
szágtól Kanadáig, Erdélytõl Finnor-
szágig, Alaszkától Svédországig.
Szerencsés fotósnak tartja magát,
mert a kezdeti lépéseket követõen,
amikor sok-sok szerzõtársával ve-
hetett részt egy-egy könyv illusztrá-
lásában, mára már megjelenhettek
önálló könyvei, albumai is. A Hegy-
isport- és Turista Magazin munka-
társa tudatosan keresi a megörökít-
hetõ szépségeket, a magyar táj, a
városok és a fel nem fedezett mû-
emlékek megörökítésére törekszik.
A kiállító mûvész nem csak a ter-
mészetben forog szívesen, hanem
az emberek között is.

B.E.

Edvard Kocbek, XX. századi
szlovén író és költõ életútját, illet-
ve sorsának fordulópontjait be-
mutató dokumentumfilmet elem-
zett a Halis István Városi Könyv-
tárban Lukács Zsolt fordító. 

A szlovén irodalom és nyelv ki-
váló nagykanizsai ismerõje, aki a
film feliratozását is elkészítette,
nem csupán a gondolatok írásbeli
jeles kifejezõjét, hanem rajta ke-
resztül kicsit dél-nyugati szomszé-
dunk irodalmát is próbálta köze-
lebb hozni, illetve bemutatni.
Kocbek azonban a politika terüle-
tén is jelentõs befolyással bírt, aki
már fiatalon kapcsolatba került a
teológiával is, s ezúton is vált be-
lõle elõbb megbecsült, majd hát-
térbe szorított keresztény-szocia-
lista politikus. Sorsának talán ez
adta tragikus ellentmondását, me-
lyet még a ma szlovén társadalma
is bõven kell, hogy elemezzen, s
akinek százéves születési évfordu-
lójára 2004-ben készítették a do-
kumentumfilmet.

P.L.

A hazai blues és rock megha-
tározó hangjával találkozhattak
a nagykanizsai koncertlátogatók
a Pokolgép együttes buliján. Ma
már nincs az országban jelentõ-
sebb monstre rock, vagy blues
fesztivál, ahol Rudán Joe ne lép-
ne színpadra, olykor több zene-
kar énekeseként. 

A méltán népszerû muzsikus ké-
sõ esti koncertje elõtt készséggel
állt lapunk rendelkezésére.

– Sok vidéki, tehetséges zenész
álmodik ilyen életútról, mint az
öné. Több pécsi és dél-dunántúli
zenekarban megfordult, míg a
Coda együttessel áttörte az isme-
retlenség homályát. Hogy emlék-
szik vissza a kezdeti idõkre?

– Szívesen gondolok a múltra. A
Coda együttes megalakulása elõtt
már tíz évvel énekeltem azokat a
Led Zeppelin, Deep Purple, és
Black Sabbath dalokat, amelyek-
kel a zenekar bekapcsolódott a ha-
zai rock élet vérkeringésébe. Már
középiskolás koromban 1978-79-
ben ez a stílus, ez a mûfaj tetszett,
ezt a zenét játszottam az Ewerest
és a H.G.M. valamint a Morris
együttesekkel. Aztán megjártam a
hadak útját én is, mint oly sokan
mások. Ez idõ tájt még a vendég-
látó mûfajhoz közelálló zenekar-
ban is játszottam. ORI vizsgát is
csak viszonylag késõn, 1984-ben
tettem. Akkoriban az éneklés mel-
lett szaxofonoztam és basszusgitá-
roztam. A Coda együttes egy blu-
es- kocsmában alakult Pécsett, de
fél év múlva már koncertezünk a
pécsi ifjúsági parkban, ahol nyil-
vánvalóvá vált, hogy ez a zene a
közönségnek is nagyon tetszik. Az-

tán jött egyik buli a másik után. A
zenekar ugyan nem azért alakult,
mert országos népszerûséget
akartunk, de mégis így lett. Persze
szerencsénk is volt, mert az úgyne-
vezett hard-rock zene hazánkban
akkor volt feljövõben. A nyolcva-
nas években aztán egyre több
rock- és blues-fesztivál szervezõ-
dött, és fénykorukat élték a blues-
kocsmák. Nagyon sokat játszot-
tunk abban az idõben.

– Aztán jött a nagy ugrás, a Po-
kolgép...

– 1990-ben jött a felkérés a Po-
kolgép együttes részérõl Kalapács
József és a Nagyfi László kilépése
után. Emlékszem, Budapesten a
Dohány utcában egy rock-kávázó-
ban játszottunk, ott kerestek fel
Kukovecz Gáborék. Ezután ment
minden a maga útján. Gyorsan el-
készült két lemezünk, akkor, ami-
kor a metálzene kissé leszálló ág-
ban volt. Aztán 1996-ban elkészí-
tettünk még egy lemezt, majd rá
egy évre jött Schuster Lóránt, va-
gyis a P. Mobil felkérése. Ezt köve-
tõen tizenegy évig voltam a P. Mo-
bil tagja.

– A rockbulik után beszélges-
sünk egy kicsit azokról a színpadi
produkciókról, melyben szerepelt.
Gondolok itt Szörényi Levente At-
tila, az Isten kardja címû rockope-
rájára, vagy G. Nagy Ilián és ifj.
Csoóri Sándor folkoperájára, de
Jeney Szilveszter is írt egy darabot
1956-ról. Milyen  kihívást jelentett
ez?

– Természetesen örültem a fel-
kéréseknek. 1993-ban énekeltem
az Attilában, a margitszigeti elõ-
adásokon. Boldoggá tett, hogy
olyan nagyszerû mûvészekkel lép-
hettem fel, mint Vikidál Gyula,
Varga Miklós, Nagy Feró, Deák
Bill Gyula és még sorolhatnám a
szereposztást. De a késõbbiek fo-
lyamán néhányszor az István a
királyban is láthattak. Kétségte-
len, hogy nagy kihívás volt a Jé-
zus születése címû folkopera is,
hiszen, ha jól tudom ez mindmáig
példátlan a maga nemében. Ezzel
csak az volt a gond, hogy ez a mû,
csak egy élõ elõadást élt meg,
amit Egerben, a várban rendeztek
meg. Jó hír viszont, hogy meg-
kapható lemezen. Persze csak ak-
kor, ha történt utánnyomás, mert
az elõadást követõen gyorsan el-
fogytak a korongok. Jeney Szil-
veszter 1956. Aki magyar produk-

ciójában szintén kitûnõ emberek-
kel, nagy tehetségekkel szerepel-
tem együtt. Szívesen emlékszem
vissza Dörner György kiváló sza-
valatára.

– Nincs vonzás a színház irányá-
ba? Ez sok pályatársadnál tapasz-
talható?

– Érdekes kérdés ez. Talán az
életkoromnál fogva úgy érzem, túl
fiatal vagyok még ahhoz, hogy le-
kössem magam egy színházhoz. A
próbák, az elõadások miatt lehe-
tetlen lenne a koncertezés, ami vi-
szont lételemem.

– Láttam egy plakáton a nevét,
amely egy Radics Béla-emlékkon-
certre invitált. Mit jelentett szá-
modra õ?

– Személyesen nem ismerhettem.
Az elsõ élõ koncertélményem a
Bergendy együttes volt Demjén
Rózsival. Bélát nem sokkal a halá-
la elõtt láttam játszani Pécsett.
Sajnos akkor õ és a zenekara sem
volt – hogy finoman fogalmazzak –
a helyzet magaslatán. Sajnos a ko-
rábbi legendás zenekarait nem lát-
hattam, de kétségtelen, hogy nagy
formátumú muzsikus volt. 

– Ha már említette Demjén Fe-
renc nevét, úgy tudom vele is volt
egy közös produkció.

– Igen, Papp Gyulával közösen
színpadra vitték az Ármány és sze-
relem címû darabot. Ebben a mû-
ben is énekeltem, de a próbák so-
rán Rózsival nem találkoztam. Õ
szerzõ volt, nem mûködött közre a
darabban.

– Korábbi nyilatkozataiból kide-
rül, ádáz ellensége a drogoknak…

– A drogokat nem tartom jó do-
lognak. Az ember elkezdi a mari-
huánás cigivel, aztán jön a követ-
kezõ lépés. Mindig van, és óhatat-
lanul jön egy keményebb fokozat.
Szerencsére sohasem keveredtem
ilyen körökbe. 

– Milyen közeli céljai vannak?
– Idén lesz húsz éves a Coda

együttes. Ez alkalomból tervezünk
május harmadikára egy jubileumi
koncertet  Pécsett, az Ifjúsági Ház-
ban. Aki az együttesben játszott,
mindenkit meghívtunk. Ott lesz
Papp Gyula, Sipeki Zoltán, és min-
den jó barát. A Pokolgéppel visz-
szük tovább a sikeres akusztikus
programunkat Keszthelyen, illetve
Pécsett. Nagyon üde színfolt lesz a
nagy metál zúzásban.

Czene Csaba

KKaanniizzssaa –– KKuullttúúrraa 2008. március 27.8

RRuuddáánn JJooee:: „„MMeeggjjáárrttaamm aa hhaaddaakk úúttjjáátt””

Élete mmég
elemzések ttárgya

Kerekes aa 
kórház-ggalériában

12.qxd  2008.03.27.  9:52  Page 8



Ezzel a címmel tartott elõ-
adást Biksu Dzsampa Lungtog,
osztrák származású buddhista
szerzetes a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampuszán.

Az elõadó harminc éve él szer-
zetesként, folyékonyan beszél ti-
betiül, õ a Dalai Láma tolmácsa.

Lehota M. János bevezetõ sza-
vaiban elmondta, hogy a vendég
nem hagyományos elõadást akar
tartani, hanem társalogni szeretne
az egybegyûltekkel. A cél, hogy két
kultúra beszélgessen egymással.

Bepillantást nyerhettünk a tibeti
kultúrába, a tibetiek mindennapi
életébe egy rövid film formájában.
Láthattuk a Dalai Láma lhasai pa-
lotáját, tibeti szerzeteseket vitatko-
zás közben, amely a szerzetesi élet
meghatározó része. Kolostorokat,
tájakat, Buddha-szobrot, melyek
mind a buddhizmus, Tibet sajátjai.

A szerzetes a legtöbbet a tudat-
ról és annak formálásáról beszélt.
Azt mondta, a tudat minden ember
számára kincs, csak tudnunk kell,
hogyan használjuk. Mindenki sze-

retne boldog lenni, de ennek eléré-
séhez külsõ dolgokat – mint pél-
dául autó, ház, pénz – keresünk,
holott a tudatunké a legfontosabb
szerep ebben. Amíg ott olyan dol-
gok találhatók, mint féltékenység,
önzés, addig nem vagyunk igazán
boldogok. A tiszta tudat, amely az
odaadást, a szeretetet, a türelmet,
a dolgok valódi állapota iránti
megismerés vágyát foglalja magá-
ban, belsõ boldogságot eredmé-
nyez.

A buddhizmus lényege az a le-
írás, amely megmutatja nekünk,
hogy a tudatunkat hogyan vagyunk
képesek a negatív dolgoktól meg-
szabadítani. Ezt segíti a meditáció,
amelynek két része van: az össz-
pontosító, amely megtanítja a
elmét koncentrálni, és az analiti-
kus, amely keresi az összefüggése-
ket, vizsgálja õket. Ez utóbbival
edzük a saját tudatunkat. Amikor a
negatív tulajdonságokat mellõzzük
belõle, elérjük az állandósult bol-
dogságot, amely örökké tart. Ez a
személyes felszabadulás, ekkor ju-
tunk a Nirvánába.

Személyes kérdés is érkezett a
szerzetes felé, mégpedig az, hogy
mi volt az oka, hogy buddhista lett,
s hogyan került kapcsolatba a val-
lással. Elmondta, eredetileg villa-
mosmérnökként végzett, s nem
sokkal utána egy barátnõje bemu-
tatta egy mesternek. Fokozatosan
sajátította el az ismereteket, egyre
jobban foglalkoztatta a dolgok mi-
értje. Megtanult tibetiül, hogy job-
ban megértse, mit foglal magába
ez a vallás. Ekkor tudatosult benne
az, hogy mindenki meghal egy-
szer. Kereste a válaszokat.

Mindenki kíváncsian várta a
feleletet arra a kérdésre is, hogy
egy keresztényi világban szocia-
lizálódott ember miképpen tudott
azonosulni a lélekvándorlás fo-
galmával. Hiszen a keresztények
számára a test és a lélek egy. A
szerzetest már fiatal korában na-
gyon érdekelte, hogy mi a tudat
és lélek, s hogyan kapcsolható
össze a testtel. A test anyagi do-
log, a lélek nem. Nem definiálha-
tó teljességgel egyik sem, a felis-
merés folyamatának megértése

nagyon nehéz. Az is fontos, hogy
a buddhizmusban a múlandóság,
az elmúlás mást jelent: nem ál-
landó, de nem is véges. Az újjá-
születés kötõdés alapján történik,
de az emlékek nem maradnak
meg. Ezeket a tényeket elfogadta,
s ezekben hisz.

Az istenség kérdése is felmerült,
hiszen a kereszténység és a budd-
hizmus között ez is alapvetõ kü-
lönbség. A buddhista vallásban
nem beszélnek teremtõ istenrõl,
hiszen a létezés végtelen. Viszont
olyanról sem, aki büntetne vagy
jutalmazna tetteinkért. A cseleke-
deteink és a gondolataink követ-
kezménye a boldogság vagy a
szenvedés. A buddhizmusban az
isten egy mindent tudó, odaadó
lény, aki mindenek fellett áll.

Biksu Dzsampa Lungtog végül
megköszönte a figyelmet és az ér-
deklõdést, és azt mondta, örömmel
jön el újra Nagykanizsára, hogy a
megválaszolatlan kérdéseket tisz-
tázza. S akinek további kérdése
van, õ minden vasárnap megtalál-
ható a balatonkeresztúri Tibeti
kultúrközpontban.

Steyer Edina

BBeeppiillllaannttááss aa bbuuddddhhiissttaa vvaalllláássbbaa
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Az igazat mondd, ne csak a
valódit címmel tartott önálló es-
tet a HSMK-ban Eperjes Károly,
Kossuth-díjas színmûvész. 

Kétórás, három blokkból álló
mûsort állított össze huszadik
századi Isten-keresõ versekbõl.
Az elsõ résznek a Szabad akarat
címet adta és Szabó Lõrinc költe-
ményével indította, majd idézett
Weöres Sándor, József Attila, Ady
Endre, Pilinszky János, Babits
Mihály és Nemes Nagy Ágnes
mûveibõl. A költemények között
meg-megállt, és rövid magyaráza-
tot fûzött az elhangzottakhoz a
Bibliából, Arisztotelész poeticájá-
ból, vagy éppen más korok költõ-
itõl. Volt olyan vers, amelyiket
négy és fél év után, volt olyan,
amelyiket tizenhat év után merte
elmondani. A második szakasz a
megtérésé volt, a harmadik blokk-
ban a lét végsõ értelmét kereste a
mûvész, amit végül Pilinszky
Végkifejletében talált meg. A
blokkok között klasszikus zene-
számokat hallhatott a közönség
Négyessy Katalin gordonkamû-
vész elõadásában. 

– Miért éppen József Attila vers-
sorait választotta az est címéül? –
kérdeztük megérkezése után a mû-
vészt. 

– Azért, mert ez az én ars poeti-
cám. József Attila szerint is az
igazság fölötte áll a valóságnak. A
valóság az, hogy születünk és meg-
halunk. Az igazság ebbõl van. A
klasszikus görög kultúra ezt úgy
fejezi ki, hogy van a cselekmény-
nek katarzisa, megtisztulása. 2000
éve ezt úgy hívjuk, hogy feltáma-
dás. Azt merte József Attila mon-
dani Thomas Mann-nak, hogy amit
ír, az csak a valóság. Tehát való-
ságshow. Hol van belõle az igaz-
ság? Az igazi mûvészet mindig
szakrális, tehát igazságkövetõ. A
valóságkövetõ az meg csak profán
mûvészet, de kérdés, hogy az vajon
mûvészet-e? Sokan azt mondják,
hogy igen. Én nem igazán tartom
mûvészetnek. Isten nélkül lehet él-
ni, de meghalni nem. Be kéne,
hogy lássuk, hogy ez így van. Azért
tart a társadalmunk – nemcsak a
magyar, az egész nyugati kultúra
–, a halál civilizációja felé az élet
kultúrája helyett, mert távolodik az
Istentõl. Tisztelet a kivételnek. Én

meg egy olyan zöldséges vagyok,
aki a költõktõl, Adytól, Pilinsz-
kytõl, József Attilától a javát hoz-
tam. József Attila istenes költõ
volt, kivéve azt a másfél évet, ami-
kor a kommunista párt tagja volt.
Abban a másfél évben valóban
nem írt istenes verseket.

– Istentörvényû embernek tartja
magát. Hogyan kell ezt értenünk? 

– Kétféle létezés van, az öntör-
vényû és az istentörvényû. Az ön-
törvényû ember idegen szóval ego-
ista. Minden izmus az egoizmusból
fakad. Az egyetemes lét nem inter-
nacionalista lét, nem liberális,
nem szocialista, nem nacionalista,
globalista, nem humanista csak,
hanem egyetemes. Az Istent és em-
bert egyaránt tiszteli, de csak az
Istent imádja. Úgy gondolom,
hogy az egyetemes értékrend az az
értékrend, amelyik az emberiséget
eddig is megtartotta és a jövõben
is megtartja. Az a szûk, de biztos
életkultúra, az istentörvényû lét az
élet kultúrája, szemben a halál ci-
vilizációjával. Én igyekszem isten-
törvényû ember lenni. Nem lehet
két úrnak szolgálni! A helyes iden-
titás így hangzik: Isten, család, ha-

za, egység, s ebben a sorrendben. 
– Olvastam azt a véleményét,

nem mindegy, hogy az országért
élek, vagy az országból élek! Ezt
csak a vezetõinkre értette, vagy
mindannyiunkra? 

– Mindannyiunkra értem. Ter-
mészetesen a vezetõinkre foko-
zottabban, hiszen nekik nagyobb
a felelõsségük. Meglátásom sze-
rint mindenkinek a közösségéért
kell élni, nem a közössége ellen!
Sajnos ez mindig is aktuális volt,
de most még fokozottabban az.
December 5-én az identitásunkat
akarták megtagadtatni, most már
a saját létünket akarják megta-
gadtatni velünk. Az egészségün-
ket és a tudatunkat is le akarják
építeni. Az identitás megtagadá-
sa után következik a saját lét
megtagadása. Most az a kérdés,
hogy fölébredünk, vagy nem éb-
redünk. 

– Milyen filmben láthatjuk leg-
közelebb? 

– Tavaly nyáron készítettük a
Móricz Zsigmond Komor ló címû
novellájából készült tévéjátékot,
amelyben másik két novella is sze-
repel, Hortobágy legendái címmel.
Mindenkinek szívbõl ajánlom, ta-
nulságos film. 

B.E.

AAzz iiggaazzaatt mmoonndddd,, nnee ccssaakk aa vvaallóóddiitt
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Bajzáth László, a polgári véde-
lem nagykanizsai parancsnoka
immár nyugdíjasként tölti nap-
jait. Úgy véli, életének legszebb
idõszakát élte át itt, Nagykani-
zsán katonaként. Mint mondja,
most sem fog unatkozni, hiszen
polgári védelmi szakemberként
számítanak a tanácsaira fiata-
labb munkatársai.    

– Nyíregyházán születtem, s
alap- és középfokú tanulmányaim
után a tiszti fõiskolára jelentkez-
tem – idézi fel a kezdeteket
Bajzáth László. – 1972-ben kezd-
tem meg tanulmányomat a Zalka
Máté Mûszaki Katonai Fõiskolán,
amit nem parancsnoki, hanem
harckocsi-technikusi szakon végez-
tem el. Hivatásos tisztté avatásom
után elõször Nagyatádra kerültem,
ahol harckocsi-javító mûhelypa-
rancsnok, majd harckocsi-javító
századparancsnok voltam. Másfél
év után, egy sikeres gyakorlatot és
miniszteri szemlét követõen átvezé-
nyeltek Tapolcára, ahol a harcko-
csiezrednél szolgáltam zászlóalj-
technikai helyettesi beosztásban.
Itt is több sikeres gyakorlaton ve-
hettem részt, például harckocsival
átkeltem a Kárpátokon, mi biztosí-
tottuk a zalaegerszegi ezred átkelé-
sét. A tapolcai évek után Moszkvá-
ban elvégeztem a Malinovszkij
Páncélos Akadémiát, s ezután ke-
rültem Nagykanizsára, ahol meg-
szûnéséig az itt lévõ alakulatoknál
szolgáltam. Rendkívül nívós munka
folyt ennél a három alakulatnál,
amit az is igazol, hogy 1987-ig
minden évben mi hajtottuk végre a
Budapesti Honvédelmi Napok ke-
retében a PSZH-zászlóalj dunai
úszását a Parlament elõtt. Ennek
során egy meghatározott úszó kon-
tingens a Margitszigettõl, az északi
vasúti összekötõtõl leúszott a déli
vasúti összekötõig, meghatározott
díszszemle alakzatban, miközben
különbözõ tevékenységeket hajtot-
tunk végre. Természetesen, nem
csak ebbõl állt a munkám, hiszen a
honvédelem átalakulása elég ko-
rán elkezdõdött, s mindig újabb és
újabb feladatot kaptunk. Nem unat-
koztunk tehát, így visszatekintve
változatos életem volt. Persze, sze-
rencsés is voltam olyan szempont-
ból, hogy mindig jó alakulathoz ke-
rültem, ahol nem lehetett automa-
tizmusokban gondolkodni, folya-
matosan meg kellett újulnunk.

Egész életemben operatív munkát
végeztem, az igazi „nagy” pa-
rancsnokok kigondolták a felada-
tot, s a mi feladatunk volt az, hogy
annak végrehajtásához minden
szükséges dolgot biztosítsunk.
1995-ben az alakulatnál bejelen-
tették, hogy elõkészítõ törzs le-
szünk, majd megszûnünk. Ekkor a
szakmai fõnökeim elvittek Székes-
fehérvárra, ott egy és negyed évet
szolgáltam a hadseregtörzsben. Itt
késõbb megkerestek, hogy jöjjek
vissza Nagykanizsára, mert meg-
üresedett egy állás a polgári véde-
lemnél. Akkoriban az volt a felada-
tunk, hogy a polgári védelmet a
megváltozott körülményekhez iga-
zítsuk, hiszen változás történt a
fennhatóság tekintetében is. Amíg
a honvédelmi minisztériumhoz tar-
tozott a polgári védelem, természe-
tesen az esetleges fegyveres táma-
dásokkal, háborús cselekmények-
kel kapcsolatos felkészítés volt a
legfontosabb feladatunk, ám a ki-
lencvenes évektõl, az enyhüléssel
elõtérbe kerültek a veszélyes anya-

gokkal és az idõjárási viszontagsá-
gokkal, természeti katasztrófákkal
kapcsolatos feladatok. Egyre fonto-
sabbá vált, hogy a lakosságot is be-
vonjuk a munkába, hogy az embe-
rek tudják, mi is az a védelmi elv,
mit kell tenniük, hogyan mûködhet-
nek közre annak érdekében, hogy
egészségük ne károsodjon, anyagi
javaik ne sérüljenek. 

– Mennyire volt nehéz feldol-
goznia, amikor megszûnt az alaku-
lat? 

– Egy kicsit igen. Akkor még
mindannyian abban bíztunk, tisz-
tek, tiszthelyettesek, hogy talán ér-
tékelik és figyelembe veszik az ala-
kulat tevékenységét, munkájának
színvonalát, azt, hogy hogyan haj-
tottuk végre a feladatokat, s talán
mindezt figyelembe veszik, amikor
kiválasztják azokat az alakulato-
kat, amelyek megmaradhatnak. Ma
már tudjuk, sajnos, nem így történt,
egyfajta mechanikus leépítés kö-
vetkezett be. Nem számított, hogy
ki, hol, hogyan dolgozott, s Nagy-
kanizsa katonavárosi múltja saj-
nos, ma már a múlté. Pedig a veze-
tõink szakmailag elismertek voltak
a Magyar Néphadseregben, hogy
mást ne mondjak, Havril András

vezérkari fõnök szintén itt szolgált,
de a sort még folytathatnám. A ka-
nizsai alakulatok gyakorlatilag
minden feladatot végre tudtak haj-
tani, s mindháromra jellemzõ volt,
hogy a honvédség új technikai esz-
közeit itt próbáltuk ki, s több alka-
lommal szolgáltunk mintaként az
ország többi alakulata számára.
Olyan is elõfordult, hogy közel éles
helyzetben kellett helytállnunk,
ilyen volt a délszláv válság egy-két
éve, amikor a horvát, illetve a szlo-
vén határ közelében fegyveres tevé-
kenység folyt. Ügyeletes szolgála-
tot adtunk, s azokat az egységeket,
amelyek a határ védelmével foglal-
koztak, nálunk helyezték el, ez volt
a bázislaktanya.

– Lélekben mindig katona ma-
radt?

– Azt hiszem, valamennyi tiszt-
társam büszkén emlékezik vissza
erre az idõszakra, így én is. Úgy
érzem, ennek jogosságát az is iga-
zolja, hogy a mai napig rám kö-
szönnek az utcán egykori sorkato-
náim, még az ország más pontjain
is. Õk szintén büszkék arra, hogy
Kanizsán szolgáltak. 

Horváth Attila 
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Prepok Attila õrnagy vette át a
nagykanizsai Polgári Védelmi
Kirendeltség irányítását. A
letenyei polgári védelmi iroda
székét a kanizsai kirendeltség
vezetõi posztjára cserélõ fiatal
szakember vegyi védelmi vég-
zettséggel rendelkezik, s elõdjé-
hez, Bajzáth Lászlóhoz hasonló-
an a katonai pályáról érkezett a
polgári védelemhez. 

– Lentiben nevelkedtem, középis-
kolai tanulmányaimat pedig Gyõr-
ben végeztem egy sporttagozatos
gimnáziumban – mondja Prepok
Attila. – Mellette katonai kollégista
voltam, s részben emiatt katonai
pályára mentem a gimnázium után,
s vegyi védelmi szakon végeztem a
fõvárosban, a Bolyai Mûszaki Ka-
tonai Fõiskolán. Ezt követõen Len-
tiben, Zajdán, a Bottyán János Gé-
pesített Lövész Dandárnál szolgál-
tam, elõbb vegyi védelmi szakasz-,
majd századparancsnokként. 1996-
ban már hallani lehetett, hogy meg-
szûnik a laktanya, s ekkoriban már
elkezdtem keresni a továbblépési
lehetõségeket. Sajnos, legközelebb
Kiskõrösön volt vegyi védelmi szak-
képzettséget igénylõ beosztás. Ak-

kor már családom volt, leteleped-
tünk Lentiben, s nem akartam elköl-
tözni az ország másik felébe, így az-
tán leszereltem. Elhelyezkedtem
egy szlovéniai rovar- és rágcsálóir-
tó cégnél, annak a magyarországi
képviselõje voltam. Ez elég sok idõ-
met lekötötte, a fizetésem is jó volt,
de mivel akkoriban született meg a
harmadik gyermekem is, elgondol-
kodtam azon, hogy esetleg egy má-
sik, kevésbé idõigényes munkát kel-
lene keresnem. Szerencsés egybe-
esés, hogy 2000 tavaszán megke-
restek a polgári védelemtõl, hogy
Letenyén lenne egy polgári védelmi
kirendeltség-vezetõi beosztás. A
családdal közösen úgy döntöttem,
hogy élek a felkínált lehetõséggel és
elvállalom a felkérést. 2007. de-
cember 30-ig ezt a feladatot láttam
el. Kollégám, Bajzáth László ekkor-
tól vonult nyugdíjba, a helyét pedig
megpályáztatták. Úgy tudom, két
pályázat érkezett, s nagy örömömre
az enyémet fogadták el. 

– Milyen tervekkel érkezett
Nagykanizsára? 

– Így van, a negyvennyolc tele-
pülés polgármestereinek nagyjá-
ból a feléhez sikerült eljutnom, de
azt már az eddigi látogatásaimból

is sikerült leszûrnöm, hogy a tér-
ségben az egész megyét tekintve a
legjobban szervezett a polgári vé-
delem. Ezt egyértelmûen a most
nyugdíjba vonult Bajzáth László
alezredes úrnak köszönhetjük. E
magas színvonalat szeretném
megõrizni, de a koromból adódó-
an talán egy kicsit másfajta veze-
tési stílussal. Itt elsõsorban arra
gondolok, hogy a technikai fejlõ-
désben a polgári védelem sem ma-
radhat el, s ki kell aknáznunk a vi-
lágháló nyújtotta lehetõségeket. A
korábbiakkal ellentétben online
kapcsolatot szeretnék kiépíteni a
partnerekkel, munkatársakkal,
mert eddig csak korlátozott kap-
csolattartásra nyílt lehetõség, lé-
vén, hogy technikai korlátok miatt
kizárólag levelezésre használhat-
tuk a netet. Terveim közt szerepel,
hogy a korábbiaknál nagyobb fi-
gyelmet szeretnék fordítani a
murakeresztúri vasúti határátke-
lõre, s folytatnánk a nagykanizsai
óvóhelyek felmérését és felújítá-
sát. Tavaly már megtörtént hat szi-
réna felújítása is, idén újabbakra
kerülhetne sor. 

Horváth Attila  
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A Szentendrén megrendezett
VI. Országos Zeneiskolai To-
vábbképzõs Versenyrõl három
díjat is hozott a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Mûvé-
szeti Iskola. 

Horváth Krisztina I. helyezést
ért el, plusz elnyerte a Ferenczy
Alapítvány Különdíját, melyet a
Chopin mû legjobb elõadójának
ítélt oda a zsûri. A Ferenczy Ala-
pítvány Tanári Díját pedig dr. Er-
dõs Lászlóné kapta.

Beszélgetésünkben ezúttal a tanár-
nõt kérdeztük hivatásáról, a tanítás
örömérõl és a gyerekek szeretetérõl.

– Szekszárdról származom. A
nagyapám kántortanító volt, és több

zenetanár illetve pedagógus élt a
családban. Természetes volt szá-
momra a zenetanulás. A zongora
mellett fuvolázni és csellózni is ta-
nultam. Izgõ-mozgó gyerek lévén,
sportiskolába jártam. Sokáig ver-
senyszerûen sportoltam, nem is gon-
doltam a zenei pályára. Hetedik osz-
tályos koromban azonban egy cso-
dálatos zongoratanárnõ hatására
megváltozott a gondolkodásom a ze-
nérõl, s egy év után már csak zongo-
rával akartam foglalkozni. A sportot
egy csapásra abbahagytam, pedig
abban az évben lettem volna serdülõ
válogatott asztaliteniszezõ. Minden
idõmet a zongorának áldoztam. A

pécsi Zenemûvészeti Szakközépisko-
lába felvételiztem és ott végeztem el
a fõiskolát zongora-szolfézs szakon.

– Mikor döntötte el, hogy a to-
vábbiakban gyerekekkel foglalko-
zik és nem zenemûvészként lép fel?

– A fõiskola után felajánlották a
továbbtanulást, de én nem a mû-
vész-, hanem a pedagógusi pályát
választottam. Nagykanizsára jöttem
férjhez 31 évvel ezelõtt, és Dr. Er-
dõs László ügyvéd a férjem. Ami a
szereplést illeti, én is felléptem zon-
goristaként. A legbüszkébb talán
arra vagyok, hogy 5 évig szerveztük
a Zenével az újszülöttekért hang-
versenyt, ahol folyamatosan szín-
padra léptem a növendékekkel, a
legutolsó alkalommal pedig Jandó

Jenõ Kossuth-díjas zongoramû-
vésszel. Jakobovics Árpád kollé-
gámmal rendeztünk egy szonátaes-
tet, de az utóbbi években inkább a
tanításnak szentelem az idõmet. 

– Sokat jár versenyekre a tanít-
ványaival.

– Két évvel ezelõtt az Országos
Négykezes Versenyen tanár-diák pá-
rosban is fel lehetett lépni, ahol
Gyana Zsófia növendékemmel szere-
peltünk. Tehát én magam is megta-
pasztaltam, milyen érzés szembenézni
a zsûrivel. Izgalmas volt! Aztán 13
évvel ezelõtt, amikor a harmadik fiam
születése után visszajöttem GYES-
rõl, folyamatosan elindultunk a ver-

senyekre. Megdöbbenve tapasztaltam
a versenyzõk magas színvonalú zon-
gorajátékát. Elsõ alkalommal bizony
semmilyen eredményt nem értünk el.
Attól kezdve azonban folyamatosan
jártam továbbképzésekre. Magamat
is fejlesztettem, elmentem a Zeneaka-
démia kivételes tehetségek osztályára
és figyeltem, hogyan tanítanak. Min-
dig is izgatott a tehetséges és pici gye-
rekek tanítása. A zeneovi elindításá-
ban is részt vettem, annak voltam a
híve, hogy a gyerekek minél elõbb
kezdjenek el hangszeren is tanulni. A
tíz év alatt tizenkét országos verse-
nyen szerepeltünk, és egy kivételével
sikerült is eredményt hoznunk.

– Vajon a sportmúltjából adódik
a versenyszellem?

– Ha nem is tudatosan, de ma-
gammal hoztam és úgy gondolom, ez
a tanítványaimnak is jó. Úgy veszem
észre, még a kudarcból is tanulnak.
Hozzáteszem, nem csak kiemelkedõ
tehetségû, hanem átlagos képességû
gyerekeket is tanítok, és nem csak a
versenyzõ gyerekeimre vagyok büsz-
ke, hanem a többire is. Arra vagyok
különösen büszke, hogy 7-8 évesen
beiratkoznak és általában érettségi-
ig maradnak. Nagyon kicsi a lemor-
zsolódás nálam. Most is nyolc gim-
nazista-korú növendékem van, akik
nem kiemelkedõ tehetségek, de ezer
más elfoglaltságuk mellett fontos
számukra a zenetanulás. Erre leg-

alább annyira büszke vagyok, mint a
kiemelkedõ tehetségûek verseny-
eredményére.  A huszonkét gyerekem
közül négy a kiemelkedõ tehetségû. 

– Otthonukban lehet hallani
zongoraszót? 

– Mindhárom fiam tanult zenét,
bár egyik sem ment zenei pályára.
Mûvészetpártoló családba kerül-
tem Kanizsán. A képzõmûvészet, az
irodalom és a komolyzene nem
maradhat ki beszélgetéseinkbõl. A
legbüszkébb a családomra, három
fiamra és természetesen a férjemre
vagyok. Õk egy olyan lelki hátteret
biztosítanak nekem, amitõl jól ér-
zem magam és jól tudok dolgozni.

Bakonyi Erzsébet
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Gulyás Ferenc, a város egyik
legismertebb patikusa kémia-bi-
ológia szakos pedagógusnak ké-
szült, a hatalom nyomására még-
is gyógyszerész lett. Manapság
leginkább azért szomorkodik,
mert úgy látja: Nagykanizsán
nem becsüljük eléggé a fákat,
bokrokat, az éltetõ oxigént adó
növényzetet.   

– Teljesen véletlenül lettem
gyógyszerész. 1949-ben érettségiz-
tem, s akkor még fentrõl irányították
a beiskolázást. Az illetékesek eljöt-
tek a magasabb helyrõl, s azt mond-
ták, hogy kevés a gyógyszerész,
ezért a párt szeretné, ha a munkás-
paraszt fiatalokból minél többen vá-
lasztanák ezt a pályát – idézi fel az
indulást Gulyás Ferenc. – Az osztály
nagy részét oda irányították. Amúgy
kémia-biológia tanárnak készültem,
így túl nagy ellenérzést nem váltott

ki belõlem a dolog. Persze, volt
olyan, aki az elsõ év leteltével átje-
lentkezett más szakra.  Amikor meg-
ismerkedtem a tantárgyakkal, lát-
tam, hogy ez egy nagyon érdekes és
izgalmas hivatás lesz. A tanulmá-
nyok alatt aztán sokat beszélgettünk
kollégiumi társaimmal, hogy ki, ho-
va tud majd elhelyezkedni – a több-
ség falura igyekezett, így én is, hi-
szen falun nõttem fel. Ma is sokkal
jobban érzem magam a hegyi birto-
komon, mint a városban. 

– Honnan hozta magával szilárd
polgári értékrendjét?

– Ez is a szakmámból fakad,
ugyanis olyan családhoz kerültem
gyakorlatra Balatonlellére, ahol a
családfõ felmenõi is gyógyszeré-
szek voltak, igazi, a szó nemes értel-
mében vett polgárok. Amikor ide,
Nagykanizsára költöztem, megis-
merkedtem a Merkly-Belus család
tagjaival, történetével, s az általuk

képviselt értékrend, a megjelenített
tradíció nagyon megtetszett. 

– Hogyan látja manapság a fiatal
szakemberek helyzetét, lehetõségeit?

– Tragikus. Jól képzett, elméleti tu-
dással kiválóan felvértezett gyógysze-
részek kerülnek ki a képzésbõl, de va-
lahogy kevésbé emberközeliek. Kivé-
tel persze, mindig van, de keveset fog-
lalkoznak az egyetemen azzal, hogy a
fiatalokat felkészítsék a gyógyszertári
munkára, a konfliktuskezelésre, azaz,
voltaképpen az életre. Korábban
azért ez nem így volt. Nekünk még
meséltek a tanáraink, az elõadásokon
a szigorúan vett szakmai ismereteken
kívül valami pluszt is adtak, kis élet-
képeket a mindennapi gyakorlatból.
Ma már erre sajnos, nem jut idõ. 

– Ma már nyugdíjas, azonban
hivatását most is gyakorolja – pe-
dig akár pihenhetne is, élvezhetné
élete munkájának gyümölcseit. 

– Nézze, én az aktív pihenés híve

vagyok. Soha nem is voltam egy
helyben ülõ, fiatalon sportoltam is.
Az az igazság, hogy miután az em-
ber a szellemi munkában elfárad,
és a legnagyobb kikapcsolódást a
hegyi birtokon végzett munka je-
lenti még ma is. 

– Lokálpatriótaként hogyan látja
a város jövõjét?

– Az is nagyon lesújtó. Olyan szép
is lehetne ez a város, mint Zalaeger-
szeg, de Nagykanizsán valamiért ha-
ragudnak a fákra, bokrokra, a zöld-
felületekre. Sokkal több növény ott-
honosabbá tenné ezt a kis ékszeres
dobozt. Jól mutatja azonban a hozzá-
állást, hogy egyszer a polgármesteri
hivatalban valaki azt mondta nekem:
a fa nem városba való, mert csak sze-
metel. De kérdem akkor én, mi szûri
meg ezt a koszos levegõt? Mi ad ne-
künk oxigént? Mi nyújt árnyékot a
nyári hõségben? Jó lenne, ha az ille-
tékesek erre is gondolnának majd a
belváros átalakítása során. 

Horváth Attila
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Nagykanizsán is jelen van a
drog, annak szinte valamennyi
változatában, a szakember szerint
a legnagyobb veszélyforrást a szó-
rakozóhelyek jelentik. A fogyasz-
tási társadalom megváltozott visel-
kedésmintái kialakulásában nagy
szerepe van a családi háttérnek, az
intézményi társas légkörnek, a mé-
diahatásoknak, amelyek azt su-
gallják, hogy a megszerzett pénz és
a fogyasztás mértéke bárkit „ki-
rállyá” tehet – véli dr. Nagy Rozá-
lia, a kórház pszichiáter fõorvosa.

– A visszaélésre alkalmas anya-
gok köre tág – magyarázza dr. Nagy
Rozália. – A drogok közé tartoznak
az úgynevezett pszichotrop anya-
gok, a szerves oldószerek, a kábító-
szerek, a gyógyszerek, vegyszerek,
de az alkohol, a kávé és a cigaretta
is. Drognak tekintendõ tehát bármi-
lyen szer, amelynek túlzott fogyasz-
tása nem gyógyító célt szolgál, a
pszichét és a szervezetet egyaránt a
hatalmába keríti. Habár a drog ki-
fejezés alatt a köznyelv kizárólag az
illegális szereket érti, de ide sorol-
hatók azok a legális anyagok is,
melyek a központi idegrendszerre

hatva megváltoztatják a gondolko-
dást, hangulatot, közérzetet. Meg-
különböztetünk úgynevezett legális
drogokat, mint például a tea, a ká-
vé, az alkoholtartalmú italok, do-
hányáruk, illetve a gyógyszerek. Az
illegális drogok gyártása és forgal-
mazása államilag tiltott, illetve
csak külön engedélyhez kötött, kizá-
rólag egészségügyi vagy tudomá-
nyos célra, különleges ellenõrzés
mellett lehetséges. Ide tartoznak a
kábítószerek és pszichotrop anya-
gok. A kemény drogok használata
rendkívül kockázatos, jelentõs
egészségkárosító hatásuk van, min-
den esetben függõséget okoznak. A
lágy drogok leggyakoribb képvise-
lõje a marihuána, amely – s ez ke-
véssé ismert – pszichés hozzászo-
kást is okozhat.

– Milyen személyiségtorzulá-
sokhoz vezethet a drogfogyasztás?

– A szerfogyasztók, „függõk” meg-
változott módon észlelik a világot,
kárt szenved a társas kapcsolataik
jellege, kommunikációjuk is. Szociá-
lis instabilitás jellemzi õket, a kultu-
rális értékek válságát idézheti elõ a
drog. A kémiai függõség megtorpa-
nást okoz a személyiség lelki fejlõdé-

sében és visszaesést eredményez az
én-mûködés egy alacsonyabb szintjé-
re. Minél fiatalabb korban alakul ki a
függõség, annál nagyobb veszélyben
van a lélek, a szövõdmények, a torzu-
lások kockázata többszörösére nõ. Az
egyik legveszélyesebb személyiség-
változás, amit a függõ betegeknél ta-
pasztalunk, a valóság megtagadása.

– A hagyományos kórházi körül-
mények között meddig tudnak részt
venni a betegek kezelésében? A be-
tegforgalmat illetõen mit tudnak le-
szûrni a helyi viszonyokat illetõen?

– Osztályos körülmények között
többnyire méregtelenítéssel, az elvo-
nási tünetek megelõzésével vagy –
ha már kialakultak – azok kezelésé-
vel foglalkozunk. A kábítószer-fo-
gyasztók speciális kezelést igénylõ
jellege miatt az osztály betegforgal-
mának viszonylag elenyészõ hánya-
dát teszik ki, õk is többnyire ellátási
területen kívülrõl jönnek. Sajnos,
mint minden városban, Nagykani-
zsán is jelen van a drog, annak szin-
te valamennyi változatában. A leg-
nagyobb veszélyforrást a szórakozó-
helyek jelentik. A fogyasztási társa-
dalom megváltozott viselkedésmintái
kialakulásában nagy szerepe van a
családi háttérnek, az intézményi tár-
sas légkörnek, a médiahatásoknak,
amelyek azt sugallják, hogy a meg-

szerzett pénz és a fogyasztás mértéke
bárkit „királlyá” tehet. A kábítószert
többnyire serdülõkor táján szokták
kipróbálni. A fiatal „kíváncsiskodók-
ból” lesznek az alkalmi fogyasztók.
A testi és lelki függõség viszonylag
gyorsan kialakul, már az elsõ kipró-
bálás után is ki tud fejlõdni. A szülõ
számára a gyermek nyugtalansága,
belsõ feszültsége, a családi környe-
zet kerülése lehet feltûnõ, ami hazu-
dozásokba, menekülésbe torkollik. A
hétvégi szórakozások már szerda es-
te elkezdõdnek és hétfõ reggel több-
nyire törötten, nyomottan indul a
hét. A hét eleje a hétvégi sóvárgással
telik, leépülnek azok a személyi kap-
csolatok, amelyek nem a kábítószer-
rel kapcsolatosak. A probléma or-
voslása nehéz és összetett, mivel nem
könnyen bírhatók rá az érintettek a
kezelésre, többnyire nincsenek tisztá-
ban a helyzet súlyosságával, igye-
keznek azt hárítani, gyakran valami-
lyen bûncselekmény kapcsán derül
fény a szerfogyasztásra. A probléma
felszínre jutásával mindenképpen
háziorvosuk tanácsát kérjék, rajtuk
keresztül juthatnak el azokhoz az
addiktológus szakemberekhez, pszi-
chológusokhoz, akik speciális segít-
séget nyújthatnak.

H.A.

Dr. Molnár József alezredes,
rendõrkapitány úgy véli, váro-
sunkban nem rosszabb a kábító-
szer-helyzet, mint az ország töb-
bi településén. A szórakozóhelye-
ken nem botlik az ember rögtön
drogba – de aki keres, az talál. 

– A Nagykanizsai Rendõrkapi-
tányság illetékességi területén
2003-ban húsz, 2004-ben ötven-
hat, 2005-ben ötvenhét, 2006-ban
huszonkilenc, 2007-ben pedig
negyvenegy személlyel szemben
indítottunk eljárást kábítószer-fo-
gyasztással, vagy terjesztéssel
kapcsolatban – mondta lapunknak
a kapitány. – E számokból nehéz
kiolvasni bármilyen tendenciát. A
kábítószer-fogyasztókhoz, vagy a
terjesztõkhöz általában két módon
jutunk el: egyrészt a kollégák köz-
úti ellenõrzés során, másrészt pe-
dig nyomozás folyamán. Elõbbit il-
letõen meglepõen jó eredmények-
kel büszkélkedhetnek munkatársa-
ink. A kollégák ugyanis kaptak ki-
képzést arra vonatkozóan, hogyan
ismerjék fel a kábítószeres befo-

lyásoltságot – ismereteiket nagy
találati aránnyal alkalmazzák is.
Ezen kívül bûnmegelõzési járõr-
szolgálatunk rendszeresen látogat-
ja a szórakozóhelyeket, s a munka-
társak tapasztalatai azt mutatják,
hogy ezeken a helyeken laikus nem
találkozhat kábítószerrel – ám bo-
torság azt állítani, hogy nem lehet
hozzájutni, aki keres, az talál is
drogot. Elsõdleges célunk csakis
az lehet, hogy a terjesztõket emel-
jük ki a forgalomból, az elmúlt
években nyolc-tíz terjesztõvel
szemben fejeztünk be sikeres eljá-
rást. Bûnmegelõzési elõadásaink
során is számos visszajelzést kap-
nak kollégáink, ennek alapján vi-
szont megállapítható, hogy a kö-
zépiskolák negyedik évfolyamáig
eljutók – iskolánként változó mér-
tékben – átlagosan több mint fele
találkozik kábítószerrel. Ez nem
minden esetben jelent fogyasztást,
hanem azt, hogy lát fogyasztást, és
tudja, hol lehet hozzájutni a szer-
hez. Ez az arány egyébként nem
rosszabb, sõt, sok esetben jobb,
mint az országos átlag.

Dr. Molnár József kérdésünkre
jelezte: az iskolák ifjúságvédelmi
szakembereinek tapasztalatai azt
mutatják, hogy az intézményekben
nincs nyílt, szemmel látható, nagy
mennyiségû kábítószer-terjesztés.
Ez inkább a házibulikra jellemzõ,
ahol meghatározott terjesztõktõl
szoktak vásárolni a fiatalok. A má-
sik gyakori színtér a diszkók kör-
nyéke, ahol egy személy általában
több társának is bevásárol.         

– Nagy baj tehát még nincs
Nagykanizsán, tény viszont, hogy
a veszélyeztetettség nem sokkal
kisebb, mint az ország más terü-
letein, köszönhetõen az óriási in-
formációszabadságnak. Ugyanis
a fiatalok az Internet segítségé-
vel, a különbözõ közösségi olda-
lakon keresztül megvitatják egy-
mással a problémáikat, és saj-
nos, elõfordult, hogy azért nyúlt
valaki kábítószerhez, mert ily
módon rábeszélték. Jelentõs
probléma az is, hogy a kábítószer
ára relatíve nem változott az el-
múlt évtizedben, sõt, némileg
csökkent.

Dr. Molnár József azt mondja, a
leghatékonyabban még mindig a
szülõk tudnak fellépni a drogfo-
gyasztás ellen, ha odafigyelnek
gyermekükre. Érdemes szakem-
berhez fordulni, ha azt érzékelik,
hogy gyermekük zavart, kitágultak
a pupillái, mosás közben kis cso-
magocskákra bukkannak a ruháza-
tában, a szobájában égett kanalat,
ne adj’ isten tût, vagy összehajto-
gatott kis papírfecniket találnak.
Ezek ugyanis már árulkodó jelek.
Nem árt az sem, ha tudjuk, kikkel
barátkozik a gyerek, s nem szabad
túl sok zsebpénzt sem adni, hiszen
az könnyen kísértésbe visz. S hogy
a kábítószer mely fajtái vannak je-
len a városban?

– Gyakori a marihuána, a
speed, hasis, az LSD-bélyeg –
mondja dr. Molnár József. – Keta-
min nem jellemzõ, de elszórtan van
kokain, heroin és ópium is, ezek
azonban már nagyon drágák, és
nehéz hozzájuk jutni. Beállt dro-
gosról, aki minden nap szúrja ma-
gát, nincs információnk Kanizsán,
persze ettõl még lehet, hogy van,
csak nem került még a látókörünk-
be. 

Horváth Attila  
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Horoszkóp

Bár segítõkész a munkahelyén, mégse a
munka legyen a legfontosabb. Szakítson
kicsit több idõt a családjára és a gyerme-
keire. Zavaró testsúlyán nemcsak diétá-
zással, hanem mozgással is segíthet.

A szakmai fejlõdését tartja szem elõtt
mostanában. Mielõtt belevág valamibe,
beszélje meg a családjával, mi a kifizetõ-
dõbb. A szeretteitõl távol végzett munka,
vagy a kevesebb jövedelem.

Ha azt szeretné, hogy társa jobban odafi-
gyeljen, és kitalálja gondolatait, mutas-
son példát. Érzékeltesse, milyen jó, ha
valakit kényeztetnek, és elõbb-utóbb vi-
szonzásban részesül.

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.

Indulatossá válhat az ünnepek utáni hét-
köznapokban. Lehet, hogy étrendjén is
változtatnia kellene. A bõséges ünnepi
asztal látványát felejtse el, és egyen na-
ponta többször, kevesebbet. 

Változatlanul sokat dolgozik. A családja
nem gyõzi csodálni fáradhatatlanságát,
amit gyógynövények fogyasztásával fo-
kozhat is. Romantikus egyéniségére akár
egy új ruhával is felhívhatja a figyelmet.

Türelmetlenebb lehet mostanában a baráta-
ival, amit meglepõdve tapasztalnak öntõl.
Hogy visszazökkenjen a régi kerékvágás-
ba, mondjon le egészségtelen szokásairól
és tartózkodjon többet a friss levegõn.

Anyagi sikerekre számíthat, sok munká-
jának végre meglehet a haszna. Régóta
megbízható kapcsolatra vágyik, s ezt
csak türelemmel és kitartással érheti el.
Ehhez hoz szerencsét az eljövendõ hét.

Néha úgy érzi, anyagi és erkölcsi elisme-
résre van szüksége. Egyelõre azonban be
kell érnie kedvese elismerésével, nagy-
lelkûségével és kevesebb pénzzel. A
semminél ez is több.

Mindig háttérbe szorítja az igényeit, és
másokét helyezi elõtérbe. Ezen igyekez-
zen minél elõbb változtatni. Utazzon,
szórakozzon, amíg lehet, amíg egészsége
engedi. 

Változtasson zárkózottságán, mert eset-
leg a környezete félreismeri, és bekép-
zeltnek tartja ahelyett, hogy megkérdez-
nék, mi a baj. Ne meneküljön a gondok
elõl, inkább oldja meg azokat sorban.

Szeretne divatosabban öltözködni, és meg-
szabadulni konzervatív stílusától? Erre jó
alkalom a tavasz. Ne ücsörögjön otthon,
menjen ismerõsök közé. Az új barátok
akár érzelmi megújulást is hozhatnak.

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 küzdA küzdõõtéren számos légvár, óriás csúszda, mini játszósarok, téren számos légvár, óriás csúszda, mini játszósarok, 
kalandpark, trambulin, arcfestés, lufihajtogatás, bohóc kalandpark, trambulin, arcfestés, lufihajtogatás, bohóc 

NAGYKANIZSA, NTE SPORTCSARNOK (ADY U. 68.)
MÁRCIUS 29-ÉN SZOMBATON

DÉL-ZALAI
MOZAIK

A
KANIZSA

RÁDIÓ 

KÖZÉLETI
MAGAZINJA

VASÁRNAPONKÉNT
18:05-tõlAmi aaz úújságban vvan, éés mmég ttöbb...

Elindult úúj, kképeslapküldõ sszolgáltatásunk!

Kattints rrá!  wwwwww..kkaanniizzssaauujjssaagg..hhuu

A játszóház három turnusban látogatható 1-13 éves korig
9-12, 12.30-15.30 és 16-19 óráig

Gyerekjegy: 1500 Ft, kísérõjegy: 300 Ft

www.legvarvilag.hu Érdeklõdni: (30) 99-38919
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Nk-án a Turul madárnál 100
m2-es, I. emeleti lakás extrákkal
eladó. Érd.: 30/9124-674 (6177K)

INGATLAN
A Hunyadi utcában 700 m2-es

építési 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, ki-
csi szõlõbirtok olcsón eladó. Érd.: 20
óra után a 93/315-559-es telefonszá-
mon. (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, föld-
szinti, 42 m2-es lakás eladó. Érd.:
93/325-787 (6173K)

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

Nk-án a Fõ úton 77 m2-es polgári
lakás 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)

Az Uszodánál kétszobás, összkom-
fortos, részben felújított, kívülrõl hõ-
szigetelt, napfényes udvari lakás ga-
rázzsal, pincével eladó. Irányár: 5,5
millió Ft. Érd.: 20/9726-721 (6204K)

Felújításra szoruló családi házat
vásárolnék Nk-án vagy Kiskanizsán.
Érd.: 20/4979-279 (6205K)

Zrínyi utcai, egyedi fûtésû, kis la-
kás eladó. Egyedülállóknak ideális!
Tel.: 70/454-0476 (6206I)

Keleti városrészben nappali + két
szobás lakás eladó. Irányár: 6,5 millió
Ft. Tel.: 70/454-0476 (6207I)

Nagykanizsán, a Kazanlak krt-on
1+2 félszobás, felújított, azonnal köl-
tözhetõ lakás eladó. Irányár: 7,2 mil-
lió Ft. Tel.: 70/454-0475 (6208K)

Nagykanizsán kétszobás, központi
fûtéses lakás eladó. Irányár: 4,7 millió
Ft. Tel.: 70/454-0475 (6209I)

Kiskanizsán kétéves, igényesen ki-
alakított, jó elosztású családi ház el-
adó. Irányár: 23,8 millió Ft. Tel.:
70/454-0475 (6210K)

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

Meghibásodott távirányítóját (TV,
hifi, videó, stb.) megjavítom. Tel.:
20/510-2723 (6211K)

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 újságo-
kat, stb.! Érd.: 20/555-3014 (6083K)

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

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

Jóképû, 185 cm magas, harmincas,
egyedülálló férfi keresi dekoratív, csinos,
humoros, az életet könnyeden felfogó
hölgy ismeretségét. Leveleket a
Szerkesztõségbe (Pf. 154), „Légy a bom-
bázóm” jeligére kérek.

KKaanniizzssaa –– AApprróó 2008. március 27.14

Városközpontban irodák –
nettó 1.200 Ft/m2-tõl – és üzlet-
helyiségek kiadók, ingyenes
parkolási lehetõséggel. 

Érdeklõdni: 20/9390-745,
20/9683-517

Március 28. 19 óra
Az INNOCENTS EGYÜTTES

koncertje. Belépõdíj: 400 Ft

Március 31. 19 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál

Az örök kalotaszeg – A Magyar

Állami Népi Együttes vendégjátéka
Belépõdíj: 2000 és 2500 Ft

Április 4. 19 óra
ROCK KLUB

A Radioaktív Együttes koncertje
Belépõdíj: 400 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 30. 19 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál

A NAGYKANIZSAI
SZIMFONIKUS ZENEKAR

hangversenye
Belépõdíj: 1000 Ft

Március 30. 10 óra
VIII. CSENGEY DÉNES VERS- ÉS

PRÓZAMONDÓ VERSENY
elõdöntõ

MÁRCIUS 31. 10 ÓRA
FEKETE CILINDER - mesemusical

A Portéka Színpad elõadása
Belépõdíj: 500 Ft
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A tavalyi esztendõ után idén is
megrendezésre kerül március 28-
29-én Nagykanizsa és környékén a
tereprali országos bajnokság futa-
ma, melyet rendezõként a kanizsai
Viky Rallye Team jegyez. A soro-
zat idei második állomása a Fish-
er-Fujitsu Klíma Kupáért zajlik
majd, s az elõzetes nevezési lista
alapján a hazai Dakar-menõk nagy

része is képviseltetni fogja magát a
dél-zalai agyag(on)ban… Konkré-
tan a neveket tekintve ez azt jelen-
ti, hogy a gépátvételnél ott lesz
többek között Palik László, Liszi
László vagy éppen Szalay Balázs
is. A verseny teljes útvonalának
hossza 338 km lesz, s 28-án 14
órakor, míg 29-én 9:30 órakor raj-
tol el a mezõny a Teleki úton, míg

a végsõ célba érkezés a második
napon 16 órától várható. Egy fu-
tam után egyébként a Kis Sándor-
Czeglédi Péter duó vezet, meg-
elõzve a Palik László-Darázsi Gá-
bor párost, utóbbiaknak azonban
jó esélye van az üldözõbõl üldö-
zötté való elõrelépésre.

P.L.

AA tteerreepprraalliiss ffoorrggaattaagg iissmméétt mmeeggéérrkkeezziikk

Az Úszósuli Körverseny pápai
helyszínén a Dél-Zalai Vízmû
SE-vel együt öt úszószakosztály
százötven versenyzõje mérette
meg magát a legfiatalabbak kor-
csoportjaiban. A kanizsai egyesü-
let úszói nagyszerû formát mutat-
tak, hiszen az érmek nagy részét,
vagyis húsz aranyat, tíz ezüstöt és
ugyanennyi bronzérmet hozhattak
haza a Veszprém megyei város-
ból, amivel minden csapatot
messze megelõzve végeztek az
éremtáblázat élén. Valamennyi
számban elsõ helyen végezve, há-
romszor gyõzött Novák Ferenc,
Gayer Márton, és Molnár Flóra.
Tõlük nem sokkal maradt el Hor-
váth Balázs (két arany), Hederics
Hanna (két arany, egy bronz),
Zsirai Dorka (egy arany, két
ezüst), valamint Tóth Benett (egy-
egy arany, ezüst, bronz). Rajtuk
kívül az éremkollekciót tovább
gyarapították Vörös Dominika és
Kantó Loretta (egy-egy arany,

ezüst), Kunics Réka (egy arany),
Suhai Zsolt (három ezüst), Soós
Bence (egy-egy ezüst, bronz), Ha-
rangozó Csenge, Karosi Gergely
(egy ezüst), Misztai János, Pápai
Mátyás, Csizmadia Tímea, Ha-
rangozó Mátyás és Németh Kor-
nél (egy-egy bronz). 

Szombathelyen már az idõseb-
bek számára rendezték meg a
Danone Hosszútávú Régiós Baj-
nokság elsõ fordulóját, ahol hat
szakosztály száznegyvenegy ver-
senyzõje mérte össze erejét. A
versenyen kimagaslóan szerepelt
Zámodics Márk, aki 800 m gyor-
son megyecsúcsot úszva csapott
elsõként ért a célba, Zsirai Ger-
gely pedig a dobogó harmadik he-
lyére állhatott. Abay Nemes Anna
szintén maga mögé utasított min-
denkit nyolcszáz méter gyorson,
míg ezerötszáz méter gyorson
Zsuppán Patrícia bronzérmet
nyert, így Polgár Sándor, a klub
edzõje joggal lehetett elégedett.

S ezzel még nem volt vége, mi-
vel a hagyományoknak megfele-
lõen Nagykanizsán idén is meg-
rendezték a nemzetközi (cseh,
szlovák, magyar) hármas-verseny
dél-zalai fordulóját a brnói, a po-
zsonyi és a vízmûsök másfélszá-
zas mezõnyû képviselõinek rész-
vételével. A kanizsaiak közül ki-
emelkedõ teljesítményt nyújtott
mindegyik versenyszámában (hát,
mell, gyors, vegyes) aranyat nyer-
ve Zámodics Márk és Damján
Flóra. További éremszerzõk vol-
tak kanizsai színekben Gayer
Márton (két arany, egy-egy
bronz), Vörös Dominika (két-két
arany és bronz), Soós Bence (egy
arany, két ezüst), Karosi Gergely
(egy-egy arany és bronz), Kunics
Réka (1 arany), Poszavecz Tamás
(2 ezüst), Zsirai Júlia, Pápai Má-
tyás (egy-egy ezüst), valamint
Novák Ferenc (egy bronz).

P.L.

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt 2008. március 27. 15

Azért az mégiscsak érdekes,
hogy alapvetõen a sportban érde-
kelt embereket Nagykanizsán mi-
lyen könnyen ki lehet hozni a sod-
rukból. Fõképp, ha arról van szó,
hogy valamely egyesület mennyit
kap, vagy éppen nem kap, s így
persze legtöbbször az önkormány-
zati pénzek szolgálnak támadási
felületül. Az örökzöld téma leg-
gyakrabban (és legfajsúlyosab-
ban) a futballt érinti, mert állító-
lag, ahogy a megbántottak érzik, a
város prominensei és tehetõsei azt
akarják, hogy labdarúgás legyen
minõségi szinten, a többi sportág
pedig enyhén szólva is le van saj-
nálva. Ezzel csupán az a gond,
hogy azt felejtik a sodrukból kiho-

zottak, ahol van (még ha csupán
hazai színvonalú) futball is, ott
legtöbbször más sportokra is
könnyebben jut apanázs. Akármi-
lyen is az itthoni lábbal ûzött lab-
dakergetés, még mindig húzóerõt
jelent egy település (sport)életé-
ben, ha az elsõ vagy másodosz-
tályban olvashatják egy-egy ered-
ményes klubon keresztül adott vá-
ros nevét. S ez még akkor is igaz,
ha Veszprém, Szeged vagy éppen
Pécs példája mást mutat, mert le-
gyünk õszinték, az idõben vissza-
felé tekintve, hol és milyen sportág
apropóján bukkant fel legtöbb al-
kalommal a nevük. A magyarázat
a panaszkodásra, hogy sokkal
könnyebb irigykedni és féltékeny-

kedni, mint valamely területen mi-
nõségi munkát végezni. Bár, ha
már labdarúgásnál tartunk, akkor
az is igaz, hogy szinte már másról
sem szól egy-egy bajnokin a szur-
kolás, mint a másik fél (legjobb
esetben csak verbális) gyalázásá-
ról. Aki például személyesen volt
szemtanúja a legutóbbi forduló
Újpest – Bp. Honvéd, vagy az FC
Fehérvár – Nyíregyháza párosítá-
sának, bizony konstatálhatta,
hogy mindenki mennyire szereti az
ellenlábasait… S még irigykedni
is lehetett, legalábbis az újpesti
díszpáholy vendégeinek, hiszen ha
a borzalmas minõségû, rangadó-
nak titulált meccs nézhetetlen is
volt, a VIP-részleg hostess hölgye-
irõl ezt azért korántsem lehetett
elmondani…

Polgár László

Az iirigység bbajnokai

PPááppaaii ééss hhaazzaaii éérreemmeessõõ uuttáánn

A hétvégén, pontosabban márci-
us 29-én, szombaton folytatódnak
a vízilabda OB I B-s bajnokság
küzdelmei, melynek Zöld csoport-
jában a CWG Kanizsa együttese
telelt az élen. A kanizsai pólósok
remekül szerepeltek az õsszel, hi-
szen tíz mérkõzésükbõl hetet nyer-
tek, egyszer végeztek döntetlenre
és mindössze kétszer szenvedtek
vereséget – ez tizenöt szerzett
pontot jelentett számukra a no-
vember 24-én ideiglenesen zárult
sorozatban. A kanizsaiak egy pon-
tos elõnnyel várják a folytatást,
ami akár több is lehetne, ha azon a
bizonyos utolsó, tizedik forduló-
beli mérkõzésen nem kapnak ki a
második helyezett Kaposvári VK-
tól idegenben 9-6-ra. Ezen azon-
ban utólag kár bánkódni, már csu-
pán azért is, hiszen a folytatásra
hazai vízben kerül sor, a Városi
uszodában a dél-zalai vízilabdá-
sok a Vasi Aligátorok együttesét
fogadják 10 órától.

Listavezetõként
folytatják

Sajtótájékoztató keretében Vá-
gó László, a Szan-Dia Fitness
Sport Club edzõje számolt be a
március 29-én, a HSMK-ban
megrendezésre kerülõ látványtánc
EB, s egyben világbajnoki válo-
gatóról, melynek keretében szom-
baton 8 órától kezdõdnek a selej-
tezõk. A mintegy ezerötszáz indu-
lót vonzó eseményre négy korcso-
portban 32 klub küldte el sporto-
lóinak nevezését, s az egész me-
zõny négy korcsoport versengést
öleli fel a mini korosztálytól a fel-
nõttekig, tizenhárom külön tánc-
kategóriában. Ahogy a neve is su-
gallja, a válogató hivatott dönteni
arról, hogy az egyes kategóriák-
ban mely három induló vagy egy-
ség képviselheti Magyarországot
a május 28- június 1. között a hor-
vátországi Pulában rendezendõ
Európa-, illetve világbajnoksá-
gon. A rendezõ Szan-Dia Sport
Club mellett természetesen majd
mindegyik kanizsai egyesület is
indítja versenyzõit a nagyszabású
viadalon.

A hhazai
látványtáncosok
krémjével
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