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Kanizsa
MMiilllliióókk aa
jjeeggyyeekkbbõõll

Milliós nagyságrendû támoga-
tás érkezett az NTE 1866 labda-
rúgó szakosztályához a december
közepén kibocsátott támogatói je-
gyek révén.

– Az NTE 1866 elnöksége még de-
cember közepén fordult segítségért
azon sportszeretõ kanizsaiakhoz,
akik anyagilag tudják és akarják is
támogatni a labdarúgó szakosztályt
– mondta lapunknak Tóth László, az
egyesület elnöke. – Ugyanis a lab-
darúgóink NB-s szereplése olyan
mértékû mûködési költségekkel jár,
amelyek a jelenleg rendelkezésünkre
álló pénzeszközökkel már nem bizto-
síthatók. Ezért határoztunk a támo-
gatók részére adókedvezményt bizto-
sító, valamennyi mérkõzésünk meg-
tekintésére feljogosító támogatói je-
gyek kibocsátásáról, amelyeknek si-
kere meghaladta a várakozásainkat.

Tóth László kérdésünkre elmond-
ta, a jegyek kibocsátása óta eltelt idõ-
szakban milliós nagyságrendû támo-
gatás folyt be a labdarúgó szakosz-
tály kasszájába. Hozzátette, a bizton-
ságos mûködéshez természetesen en-
nél sokkal többre lenne szükség, ám
a szurkolók és a mecénások támoga-
tása már most is óriási segítséget je-
lentett, hiszen rendezni tudták belõle
az elmaradt juttatásokat. 

Az elnök azt is jelezte, ha az ön-
kormányzati támogatás nem lesz
kevesebb a tavalyinál, akkor, ha fe-
szített módon is, de biztosított a csa-
pat NB III-as szereplése.  

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

Várkapu Autóház
Skoda Márkakereskedés Tel.: 06 (93) 536-550
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Múlt szombatra farsangi futást
szervezett a Kanizsa Futó-, és
Szabadidõsport Klub. A majd’
húsz futó a Vásárcsarnok bejáratá-
tól indulva, a Mindenki Sportpá-
lyájáig futotta végig a körülbelül
négy kilométeres távot, a farsangi
idõszaknak megfelelõen jelmez-

ben. Így bizonyára sokan megle-
põdtek, amikor gázálarcos, gya-
korlóruhába öltözött katonák, egy
arab sejk, vagy éppen két, sátáni
szerelést viselõ hölgy futott szem-
be velük. 

H.A.

MMaasskkaarráássookk:: iisszzkkiirrii!!

Az OBI és a WWF Magyaror-
szág együttmûködésében zajló
hódismereti programsorozat ke-
retében idén tizenhat város
mintegy kétezer-háromszáz di-
ákja ismerkedhet meg a kihalás-
sal fenyegetett óriási rágcsáló-
val, a hóddal.

Nagykanizsán múlt hét pénte-
ken várták hódismereti órákra az
általános iskolásokat az OBI Áru-
házba. 

Közel száz diák ismerkedhetett
így meg a hóddal, amelynek hazai
visszatelepítésében jelentõs mun-
kát végez az OBI és a WWF. 

Magyarországon ezernyolc-
százötvennégyben figyelték meg a
faj utolsó egyedeit, ám a visszate-
lepítési programnak köszönhetõen
mára eléri számuk az ötszázat.

H. A. 

HHóóddoollaatt aa
hhóóddookknnaakk

Kígyóssyné Mandl Ágnes kéz-
mûves munkáiból láthattak kiál-
lítást az érdeklõdõk a HSMK
földszinti elõcsarnokában. 

A közelmúltban megalakult Ka-
nizsai Kulturális Központ tagintéz-
ményében 2004. szeptembere óta
szervezik az Én hobbim címû soro-
zatot. Ez idõ alatt a képeslapoktól,
bélyegektõl, szalvétáktól, valamint
a hagyományos hanglemezektõl
kezdve a hímes tojáson át a szappa-
nokig, csokinyulakig sokféle gyûj-
teményt láthattak az érdeklõdõk. 

Kígyóssyné Mandl Ágnes három
éve foglalkozik a különbözõ kéz-
mûves technikákkal, batikolással,
decopage-zsal, üvegfestéssel,
gyöngyfûzéssel, sõt sajátkezû cipõ-
és ruhakészítéssel. Az alkotásban
édesanyja személyében lelkes támo-
gatóra lelt, aki a gépi varrásban és
kritikai észrevételeivel is segíti.

AAzz éénn 
hhoobbbbiimm

Maros Sándor, a Kanizsa TV
ügyvezetõjének természetfotóiból
nyílt kiállítás Zalaegerszegen, a
Keresztury Dezsõ ÁMK aulájában. 

A február 16-áig látható tárlatot
Lengyák István galériavezetõ tanár
nyitotta meg, a kiállítást a Zala-
egerszegi Televízió Kft. támogatta. 

TTeerrmméésszzeett-
kköözzeellbbeenn
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Immár évek óta hagyománya
van a Magyar Jazz Szövetség ál-
tal szervezett Magyar Jazz Ünne-
pének. A rendezvények ezúttal
nem csak a fõvárosra korlátozód-
nak, hanem számos vidéki nagy-
városban is igazi ínyencségekkel
találkozhatnak a mûfaj kedvelõi
– így lesz ez Nagykanizsán is. 

Mint azt Kõfalvi Csillától, a
Magyar Plakát Ház és a Képzõmû-
vészetek Háza, Kiskastély vezetõ-
jétõl megtudtuk: igazi nagyágyúk-
kal készülnek a kanizsai jazzün-
nepre, amelyre a szokásos március
tizenötödikétõl harmincadikáig
tartó Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
keretében kerül sor.

– A Magyar Jazz Szövetség idén
több megyei jogú város, köztük
Nagykanizsa számára is kiajánlott
nívós jazzprodukciókat a Jazz Ün-
nepe kapcsán – mondta érdeklõdé-
sünkre Kõfalvi Csilla. – Mi is vá-
laszthattunk egy illusztris listáról, s
a választásunk Gonda Jánosra és az
„Üss-Dob” – formációra esett. Az
elsõ koncertre március tizenkilence-
dikén kerül sor a Medgyaszay Ház-
ban, ahol az elõbb említett csapat
lép fel. Ennek tagjai az Amerikában
dolgozó magyar származású Tommy
Vig, Zsoldos Béla és Mia Vig.
Tommy Vig amúgy a Barbra
Streisandot kísérõ állami zenekar-
ban játszik, így hát az õ személye is
garancia a rendkívül magas nívóra.
Hogy ki lesz a zongorista és a do-
bos, még nem tudni, úgy hallottam,
a fõvárosból hoznak fiatal tehetsé-
geket. A csapat elõzenekara a Quar-
tet 4 lesz, ebben zongorán játszik
egy európai jazzverseny gyõztese,
Oláh Tzumó Árpád, Kõfalvi Csaba
dobol, Bacsó Kristóf tenorszaxofo-
nozik majd, a bõgõ mellé pedig
Horváth-Barcza Józsefet várjuk, ám
az õ személye még nem végleges. 

A második koncertre a nagysze-
rû jazz-zenészt, zenepedagógust, a
hazai jazz-oktatás atyját, Gonda
Jánost várják a Medgyaszay Ház-
ba március huszonnyolcadikára,
ahol utózenekarként a Kanizsa Big
Band igazi instrumentális zenével
képviseli a helyi érdekeltséget.

H.A.
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KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

Megint szegényebbek lettünk. Megint elment vala-
ki, aki kimondhatóvá tette a szóval kimondhatatlant,
láthatóvá a képzeletben láthatót, kézzel foghatóvá a
megfoghatatlant, érthetõvé az érthetetlent, és embe-
ri közelbe hozta számunkra és tanítványai számára a
megközelíthetetlent. Megint elment a város mûvésze-
inek sorából valaki, aki nem vágyott sokra, csak ar-
ra, hogy adhasson valamit az embereknek.

Elment Farkas Zsuzsa, a Zsuzsa néni, a kiskani-
zsai tanár, a mûvész, akinek kezével és rajzával
gyakran találkozhattunk a városi televízió mûvészeti
mûsorának szignál-képsoraiban, de nagyon kevesen
tudták, ki veti papírra ilyen bravúros gyorsasággal,
remegõ vonalaival azokat a szép arcokat. A mosoly-
gó arcokat, a merengõ arcokat, a széppé varázsolt
arcokat. Az arcokat, melyeket mindig magának raj-
zolt, de másoknak szerzett örömöt vele.

Mert Zsuzsa néni ilyen ember volt. Ilyen, aki meg-
festett kincseit szerette szétszórni közöttünk és még-
sem vált pazarlóvá. Mert tanárként is tudta, meg kell
osztani másokkal azt, amink van, mert ettõl válunk
mi is gazdagabbá. Azt adta át, amit szeretett, és ezért
szerettük meg mi is adományait. 

Ezek az ajándékok leggyakrabban a gyönyörû raj-
zok, szép akvarellek, a környezetébõl merített témák
voltak. Ha egy pillanatra megállhatott, már papírt,
tollat kerített és rajzolt. Mindegy volt mit, kit és hol.

Csak rajzolhasson. Ilyenkor felragyogott a szeme,
huncutul méregette „áldozatát”, és a különféle papí-
rok tollvonásokat megörökítõ anyagában, remegve
lengõ és szálló vonalaival percek alatt újra álmodta
a világot. És nagyon örült, ha az elkészült alkotáso-
kat azonnal elajándékozhatta, kiállíthatta, vagy va-
lakinek csak megmutathatta, s így pár vidám percet
szerezhetett vele. Magának is. 

Nagyon szerette Kanizsát. Bosszankodva szerette.
Neki mindig minden lassan történt, lassan alakult,
lassan változott. Az õ rajzi tempójához mérve, való-
ban.  Ám lelkesen örült minden újnak, mert az számá-
ra új megörökítendõ feladat, rajzi lehetõség is volt.
Amíg egészsége engedte, ott volt minden megnyitón,
mindennek a bemutatásán, avatásán, s aztán akivel
csak találkozott, napokig errõl mesélt. Meg az elké-
szült új munkáiról. Amíg mesélhetett. Aztán elment,
hogy egy másik világban másokat is megörökíthessen.

Amikor január 22-én, a Magyar Kultúra Napján a
kanizsai mûvészek HSMK-ban nyíló kiállításán be-
léptem a galériába, megnyugtató, jó és mégis szo-
morú érzés fogta meg szívemet. A kiállító alkotók so-
rában az elsõ két kép Farkas Zsuzsáé volt. A rende-
zõk így tisztelegtek emléke elõtt. Így õrizték meg,
hozták vissza nekünk Zsuzsa nénit örökre. Mert a
megrajzolt K-arcokban mindig itt lesz velünk.

Lengyák István

CCssaakk aa mmeeggrraajjzzoolltt KK-aarrccookk mmaarraaddttaakk

AA jjaazzzz
nnaaggyyjjaaii 
jjöönnnneekk

„„EElllleennáállllnnii ssoohhaasseemm rreemméénnyytteelleenn””

A fenti címmel indít rendezvény-
sorozatot február 4-én, hétfõn a
Nagykanizsai Polgári Egyesület. 

A Halis István Városi Könyvtár-
ban 17.30-kor Cseresnyés Péter al-
polgármester nyitja meg a Háború a
háború után: a fegyveres szovjetel-
lenes ellenállás Litvániában 1944
és 1953 között címû vándorkiállí-
tást, melyet február 26-ig tekinthet-
nek meg az érdeklõdõk. A megnyitó
után egy harminc perces dokumen-
tumfilm vetítésére is sor kerül.

– Miért ezt a kevéssé ismert té-
mát, "az ismeretlen háborút" vá-
lasztottuk az idén? – tette fel a
kérdést Lérántné Mátés Valéria, az
egyesület elnökségi tagja. – Talán
többen is hallottak a Gulag túlélé-
sének négy szabályáról. Ezeket bi-
zony szabad emberek is megfogad-
hatják. Közülük az elsõ így hang-
zik: „A szenvedést nem szabad dra-
matizálni, nem szabad panaszkod-
ni. Attól csak gyengébbek leszünk,
márpedig a szenvedés elviselésére
minden energiára szükségünk

van.” Ha mi, magyarok – nem kis
önsajnálattal – tragikusnak tartjuk
történelmünket, tekintsünk a litvá-
nokra, akiknek jóval több kijutott a
szovjet mennyországból. A három-
milliós Litvánia 1940 és 1952 kö-
zött 780 000 embert veszített. 

Középiskolás vetélkedõvel folyta-
tódik a rendezvénysorozat, ahol az
elsõ helyezett csapat díját a Litván
Nagykövetség ajánlotta fel. Szép
pénzjutalmat kapnak az ezüst- és
bronzérmesek is. A kérdések megvá-
laszolásában sokat segít a kiállítás
anyaga, A fegyveres ellenállás címû
dokumentumfilm, továbbá a
w w w. k o m m u n i z m u s a l d o z a -
tai.multiply.com honlap, ahol az
ajánlott olvasmányok mellett a ver-
senykiírás és a február 23-ig bekül-
dendõ feladatlap is letölthetõ. Az
eredményhirdetés 26-án lesz, Darius
Semaška nagykövet jelenlétében.

A „vilniusi Andrássy út 60.” 
A hírhedt KGB-ház ma A Népirtás Áldozatainak múzeuma
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Kölcsey Ferenc 1823. január
22-én fejezte be a Himnusz meg-
írását. Ennek emlékére 1989-tõl
január 22-én a Magyar Kultúra
Napját ünnepeljük. Nemzeti
imánk, a Himnusz születése nap-
ján a nagykanizsai közmûvelõ-
dési és közgyûjteményi intézmé-
nyek együtt emlékeztek.

Az ünnepségsorozat délelõtt 10
órakor a Halis István Városi
Könyvtár szolgáltatásait bemutató
kiállítással kezdõdött, amelyet
Czupi Gyula intézményigazgató
nyitott meg. Délután 16 órakor a

Múzeumi Esték sorozat keretében
Nagykanizsa szellemi kisugárzó
hatása a 19. század végén címmel
tartott érdekfeszítõ elõadást Dr.
Németh József irodalomtörténész,
nyugalmazott múzeumigazgató a
Thúry György Múzeumban. Elõ-
adását látszólag egy kitérõvel
kezdte, felvázolta, mi is történt
abban az idõben a világban, az or-
szágban, a városunkban, amikor
csekei magányában Kölcsey Fe-
renc megírta a Himnuszt. – Váro-
sunknak 6789 lakosa volt. Ekkor,
de még a század második felében
is poli-kulturális, többkultúrájú te-
lepülésnek számított. A kultúrában
az igazi kitörés a 19. század utol-
só harmadában következett be.
Kifejlõdött az infrastruktúra, az
utcahálózat, az akkori méretekkel
mérve egy nagyon jelentõs, har-
monikus városfejlõdés bontako-
zott ki. Több mint tíz évvel elõzte
meg Kanizsa a megyeszékhelyet a
villany- és a telefon-bevezetéssel,
de nemcsak Zalaegerszeget, ha-

nem más hasonló nagyságrendû
városokat is. Jelentõs volt a gim-
náziuma, hiszen a legközelebbi
Zágrábban, Keszthelyen valamint
Szombathelyen mûködött. Zala-
egerszegnek nem volt akkor gim-
náziuma. 

A rendezvénysorozat 18 órakor
a kanizsai képzõ és iparmûvészek
tárlatának megnyitójával folytató-
dott a HSMK galériájában, ahol
február 15-éig láthatók Ambrus
Márta, Horváth Györgyi, Járási Il-
dikó, Kassainé Szarjas Gertrúd,
Kustár Zsuzsa, R. Fürtös Ilona,
Csávás Csaba, Ferkovics József,

Kotnyek István, Melega István,
Ludvig Zoltán, Rétfalvi Sándor,
Stamler Lajos és Orosz Gergely al-
kotásai. Elsõ alkalommal vett részt
a közös tárlaton Röszler Mária,
Kovács Lilian, Burkus József és
Ludvig Dániel. Sajnos az elmúlt
évben két mûvész távozott közü-
lük: Borszéki Ildikó és Farkas Zsu-
zsa (Róla emlékezõ írásunk a lap
2. oldalán olvasható.) A kiállítást
az õ emléküknek is ajánlották a
szervezõk. 

Megnyitó szavaiban Lehota M.
János esztéta kiemelte:

– A mûvészet válságban van.
Ezt az állítását tartja, csakhogy –
tette hozzá –, amióta a mûvészet
létezik, válságban van. A mûvé-
szet, a válság maga. A mûvészet az
a válság, amely a nagybetûs igaz-
ság nevében szóló hatalommal
szemben a sokrétûséget, a sokszó-
lamúságot felvállalja, kiáll mellet-
te, megfogalmazza és gerincesen a
saját nevével fémjelzi.

Marton István polgármester po-
hárköszöntõje után Nagykanizsa
Város Vegyeskara adott ünnepi
mûsort Hajdú Sándor karnagy ve-
zényletével. Közremûködtek a He-
vesi Sándor Versmondó Kör tagjai.
A Magyar Kultúra Napja tisztele-
tére rendezett ünnepi mûsort Mar-
ton István polgármester nyitotta
meg:

– Január 22-ét, Himnuszunk
születésnapját legújabb kori tör-
ténelmünk avatta a Magyar Kul-
túra Napjává, amikor középpont-
ba került legfontosabb nemzeti
kincsünk, ami megkülönböztet
bennünket más népektõl – hang-
súlyozta a polgármester. – A ma-
gyar kultúra nem különb, és nem

több mint más nemzetek kultúrá-
ja, de földrajzi és történelmi okok
által különös helyzetû. A velünk
együtt élõ népek felelõsséggel
gondozott kultúrájának megõrzé-
sében betöltött szerepével. A ma-
gyar kultúra életünk érdekében
kifejtett cselekvés és nemzeti azo-
nosságtudat. Hagyomány és ér-
ték, amelyet történelmünk során
létrehoztunk. Ez ad igazolást
fennmaradásunkhoz, ebben a fo-
lyamatban nemesedett kultúránk
õrizte meg a falvak hagyományát,
a nép ajkán születõ dalokat, a kú-
riák és kastélyok szervezõerejét.
Mindenekelõtt talán a legfonto-
sabbat, az anyanyelvet, mely egy-
formán szól mindenkihez, s mely-
nek megkülönböztetett szerep ju-
tott az idõk folyamán. Nem vélet-
len, hogy értékeink, kincseink kö-
zül éppen nemzeti Himnuszunk
születése vált a magyar kultúra
ünnepévé. Így az oly sokszor éne-
kelt, idézett magasztos sorok kö-
zött mindig ott lüktet a népdalok,
a pásztornóták ritmusa is, ame-
lyek ugyanúgy kulturális kincse-
ink közé tartoznak. Csak múltunk
és jelenünk kultúrájának védel-
me, az esélyek megteremtése biz-
tosítja azt a lehetõséget és erõt,
amelynek segítségével megbir-
kózhatunk az értéktelen,  kultúrá-
nak álcázott termékekkel. Legye-
nek új Helikonok, új csarnokai a
kultúrának! Ahol a mûveltség
uralkodik, ott nincs ereje a mûve-
letlenségnek – összegezte.

A Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium-
ban e napon a sikeres dráma érett-
ségit tett diákok a 2007. november
19-én elhunyt Szabó Magda költõ,
regény- és drámaíróra, mûfordító-
ra emlékeztek.

Bakonyi Erzsébet
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A január elsejével létrejött új
Nyugat-magyarországi Egyetem
Sopronban, Gyõrben, Mosonma-
gyaróváron, Szombathelyen és Szé-
kesfehérváron mûködik, immár tíz
karral. Képzési palettája a régió
gazdasági, oktatási és szociális igé-
nyeinek minõségi kiszolgálását,
szakirányú munkaerõ-keresletének
maximális biztosítását jelenti.

A megújult, immár tíz karon hat-
vanöt szakot oktató Nyugat-magyar-
országi Egyetem elsõ nagyszabású,
széleskörû tájékoztatást nyújtó ren-
dezvényének Nagykanizsa volt a
nyolcadik helyszíne. A rendezvény
lehetõséget adott arra, hogy az egyes
egyetemi karok szakemberei és hall-
gatói a médiából jól ismert elõadók-
kal karöltve egy jó hangulatú beszél-
getéssorozatban tájékoztassák a kö-
zépiskolásokat az õket leginkább
foglalkoztató témákról, például elhe-
lyezkedési esélyekrõl, kollégiumról,
diákéletrõl. A Medgyaszay Házban
megtartott road-show-n az egyetem
minden kara külön standdal várta az
érdeklõdõket. Astandokon mindenki
részletes információt szerezhetett az
egyetem szakain folyó képzésekrõl,
megismerkedhettek a karok infrast-
ruktúrájával, hallgatói életével, vala-
mint azzal, hogy milyen lehetõséget
nyújt a középiskolások számára, ha
náluk szerzik meg a diplomájukat. A
mintegy három órás show jellegû
mûsor elsõ részében Litkai Gergely
Karinthy-gyûrû díjas humorista be-
szélgetett az egyetemen végzett fia-
tal szakemberekkel, egyetemi okta-
tókkal és a jelenlegi hallgatókkal.

B.E.

FFeellvvéétteellii
rrooaadd-sshhooww
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– Az eddigi lakbérrendszer
azért nem volt jó, mert szociális
lakbérek voltak érvényben, s ebbe
a kategóriába tartozott gyakorla-
tilag valamennyi bérlõnk – fejtet-
te ki Kámán László. – Bérlõink
rászorultsági helyzetét soha, sen-
ki nem vizsgálta, s fõleg akkor
nem, amikor a hatvanas-hetvenes
években kiutalták ezeket a lakáso-
kat – más szempontokat tartottak
szem elõtt abban az idõben. Így
sajnos, elõfordult, hogy olyanok
helyett is a város fizette a lakbért,
akik esetében anyagi helyzetük
nem tette volna ezt szükségessé.
Ezért örülök annak, hogy a köz-
gyûlés végre úgy döntött: nem a
lakás szociális, hanem a benne la-
kó, azaz, ha valaki rászorult, ak-

kor a rászorultság mértékének
megfelelõen kaphat támogatást a
lakbérre. Az új költségalapú lak-
bérrendszert úgy állítottuk össze,
hogy jut belõle a lakások fejlesz-
tésére, felújítására is.

Kámán László elmondta azt is,
az új rendszer bevezetése kom-
fortfokozattól, illetve a lakás váro-
son belüli elhelyezkedésétõl, álla-
potától függõen átlagosan mint-
egy harminc-negyven százalékos
lakbéremelést jelent, amely mellé
kialakítottak egy mérhetõ támoga-
tási rendszert is. Ennek révén a
valóban rászorultak jelentõs ked-
vezményben részesülhetnek, sõt,
akár teljesen mentesülhetnek is a
lakbérfizetés alól. A becslések
szerint az eddig támogatásban ré-

szesülõ lakók harmincöt-negyven
százaléka azonban elesik a támo-
gatástól. 

Az IKI vezetõje megjegyezte
azt is, az új lakbérrendszer júliusi
bevezetéséig még nagyjából hat
hónap van vissza, addig a polgár-
mesteri hivatal szociális osztályá-
nak munkatársai felmérik a bérlõk
szociális helyzetét, s modellezik
majd, hogy a szabályozásnak mi-
lyen hatásai lesznek. Az ezzel kap-
csolatos eredmények függvényé-
ben aztán a késõbbiekben el lehet
végezni a rendszer finomhangolá-
sát. 

Emlékezetes, a közgyûlés arról
is határozott, hogy az Ingatlanke-
zelési Intézményt kiköltöztetik az
ipari parkba, a Betonút Zrt. meg-
üresedett helyiségeibe. Kámán
László kérdésünkre azt mondta,
véleménye szerint egy hónapon
belül megkezdõdhet az átköltözés.
Ez nem jelenti azt, hogy mindenki-
nek az ipari parkba kell kiutaznia,
ha ügye van az IKI-vel: egy ügy-
félszolgálati iroda továbbra is fo-
gadja az ügyfeleket – az eddigi ter-
vek szerint a vásárcsarnokban. 

Horváth Attila 
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Ismét ülésezett a Nagykani-
zsai Kistérség Többcélú Társu-
lása tanácsa. 

A megjelent polgármestereket és
települési vezetõket a tanács elnöke,
Marton István köszöntötte, majd elsõ
napirendi pontként a Principális és
Felsõ-zalamenti Vízi Társulat ügyve-
zetõ igazgatója, Szerdahelyi Ferenc
tájékoztatóját hallgatta meg a tanács.
A szakember elmondta, a Principá-
lis-csatorna lefolyástalansága legin-
kább Kiskanizsán, valamint Felsõ-
rajk térségében okoz problémákat,
így most már szükséges lenne egy
szakmai szempontok alapján meg-
tervezett mederkotrás. Felsõrajk tér-
ségében azonban ezt ellenzik a kör-
nyezetvédõk, s egyelõre pénz sincs
rá. A szükséges források elõteremté-
sére pályázati forrásokat lehetne
igénybe venni – ezt már a vízi társu-
lat másik képviselõje, Bertalan Tibor
mondta. Akárcsak Kiskanizsa vízel-
vezetõ árkainak tisztítására, amely a
városrészben jelentõsen csökkentené
a belvíz okozta problémákat. 

A polgármesterek ezt követõen tá-
jékoztatót hallgattak meg a megúju-
ló energiaforrások kistérségi felhasz-
nálásáról, továbbá az Utazás 2008.
rendezvény kistérségi szervezésérõl.
Ennek során Bali Vera, a helyi Tour-
inform-iroda vezetõje jelezte, már
készül a kistérségi eseménynaptár. 

A polgármesterek arról is hatá-
roztak, hogy az egyes települések-
nek a tavalyival azonos mértékû
tagdíjat kell fizetniük a társulás
kasszájába, majd elfogadták a kis-
térségi mûvészeti fesztivál meg-
rendezésével kapcsolatos elõter-
jesztést. A fesztivál lebonyolítását
ezúttal Szepetnek vállalta fel.

A polgármesterek végül tájékozta-
tást kaptak a közoktatás finanszírozá-
si változásairól is. E szerint az önkor-
mányzatok hatezer forinttal kevesebb
normatívát vehetnek igénybe iskola-
busszal utaztatott diákjaik után. Az is
fontos változás, hogy amennyiben az
önkormányzat alapítványnak adta át
az oktatási intézmény mûködtetését,
köteles hozzájárulni a fenntartáshoz a
kiegészítõ egyházi normatíva mérté-
kével megegyezõ összeggel, azaz
gyermekenként évente több mint két-
százezer forinttal. 

H.A.

MMeeggffoojjttjjáákk 
aa kkiissiisskkoolláákkaatt

EEllííttééllttéékk GGeellssee ppoollggáárrmmeesstteerréétt
Rácz Józsefet, Gelse szabad

demokrata polgármesterét adó-
csalás bûntettében találta bûnös-
nek a Zalaegerszegi Városi Bíró-
ság. Az ítélet nem jogerõs, mivel
vádlott és védõje felmentésért és
enyhítésért fellebbezett. 

Dr. Beznicza Árpádtól, a Zala
Megyei Bíróság sajtóreferensétõl
megtudtuk, az ítélet szerint az el-
sõrendû vádlottat a bíróság bûnös-
nek találta folytatólagosan elköve-
tett, adóbevételt jelentõs mérték-
ben csökkentõ adócsalás bûntett-
ében és két rendbeli, folytatólago-
san elkövetett magánokirat-hami-
sítás vétségében. Halmazati bünte-
tésként egy év és nyolc hónap le-
töltendõ börtönbüntetésre, két-
százötvenezer forint pénzbüntetés-
re ítélték, s egy évre eltiltották a
közügyektõl is.

Rácz József 1997-tõl volt ügy-
vezetõje az azóta felszámolt

Gihon 97 Kft.-nek. A cég bevéte-
lének nagy része egy kanizsai
elektronikai gyárral kötött szerzõ-
désbõl származott. A vádirat sze-
rint Rácz József a cég ügyvezetõ-
jeként 2002 és 2004 között befo-
gadott 99 darab, két budapesti cég
nevére kiállított alvállalkozói
számlát.

S. T., a másodrendû vádlott a
számlákat bejegyezte a cég köny-
velésébe, az összeg csaknem tizen-
nyolcmillió forintnyi áfatartalmát
pedig levonta a fizetendõ adóból.
Az adóhatóság ellenõrzése során
derült ki, hogy a számlák és a
megbízási szerzõdések mögött
nem voltak valós gazdasági ese-
mények, a könyvelésben szereplõ
számlák fiktívek. A számlák kibo-
csátójaként feltüntetett cégek ve-
zetõi pedig kategorikusan cáfolták
a nyomozás során, hogy valaha is
kapcsolatban álltak volna Rácz Jó-
zsef vállalkozásával. 

Szerettük volna megszólaltatni a
polgármestert is, ám Rácz József
kikerülte a beszélgetést.  

A polgármester korábban a Za-
lai Hírlapnak azt nyilatkozta: nem
bûnös, ezért nem mond le a pol-
gármesteri tisztségrõl. A megyei
bíróság sajtóreferense kérdésünkre
viszont közölte: mivel Rácz Józse-
fet egy évre eltiltották a közügyek
gyakorlásától is, ha az ítélet jog-
erõre emelkedik, mindenképpen le
kell mondania. 

Lemondásra szólítja a polgár-
mestert Manninger Jenõ, a me-
gyegyûlés fideszes elnöke is, aki-
nek véleménye szerint etikailag
aggályos, hogy egy köztörvényes
bûncselekménnyel vádolt politi-
kus társelnökként uniós források
felett diszponáljon a Nyugat-du-
nántúli Regionális Fejlesztési Ta-
nácsban

Horváth Attila

MMeeggrreeffoorrmmáálltt llaakkbbéérreekk
Jelentõsen módosul a nagykanizsai lakbérrendszer. Júliustól való-

ban csak a rászorultak kapnak lakbér-kedvezményt. Két hónapon
belül pedig az IKI-nek is költöznie kell. Kámán László, az Ingatlan-
kezelési Intézmény (IKI) vezetõje érdeklõdésünkre elmondta, hogy
szakmai szempontból már korábban is megalapozott javaslata ezút-
tal támogatásra talált a képviselõk körében, ugyanis a testület dön-
tött a lakbérrendszer piaci alapúvá alakításáról.

KKaattttiinnttss rráá!!  www.kanizsaujsag.hu
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Ha valaki lakossági fórumot
szervez Kiskanizsára, akkor fel-
tétlenül vigye magával a Zala
Volán valamelyik képviselõjét,
mert mérget vehet rá, hogy az
emberek elégedetlenségüket fe-
jezik ki a buszközlekedéssel kap-
csolatban. Akad, akinek még ar-
ra is jut ideje, hogy azt figyelje, a
buszsofõr megszegi-e a szabályo-
kat, s dohányzik-e a jármûvön,
vagy sem?

Száznegyven aláírást gyûjtöttek
össze a Nagyrác utca térségében
élõk, mert számukra kedvezõtlenül

változott a négyes számú autó-
busz-járat menetrendje – tudtuk
meg azon a lakossági fórumon,
amit Tóth Nándor, a körzet önkor-
mányzati képviselõje szervezett, s
amelyen részt vett Polai József, a
városrész másik képviselõje,
Cseresnyés Péter alpolgármester
Kassai Zoltán, a Dél-zalai Víz- és
Csatornamû Zrt. elnök-vezérigaz-
gatója, valamint Horváth Ferenc-
né, a Zala Volán Zrt. helyi közleke-
dési üzemének vezetõje. 

A fórumon megjelent lakók szin-
te össztüzet zúdítottak utóbbira, sé-
relmezve, hogy Kiskanizsa ezen
térségét és a városközpontot össze-
kapcsoló négyes számú járat útvo-
nala némiképp módosult, ugyanis a
busz a korábbiakkal ellentétben
nem érinti a Dél-zalai Áruház elõt-
ti megállót, mielõtt bemegy a busz-
állomásra, hanem a Király úti kör-
fogalomnál rögtön befordul a Kal-

már utcába. Mivel az utasok a Vá-
sárcsarnoknál nem tudnak átszállni
a keleti városrészbe tartó hatos bu-
szokra – hiszen azok nem érintik a
csarnokot –, a Sabján Gyula utcán
keresztül át kell gyalogolniuk a
Dél-zalai Áruház elé, ám itt sok-
szor már nem érik el a buszt, s nagy
nehézségek árán jutnak csak be a
munkahelyükre. 

A heves vita során elõkerültek
az érvek is. Volt, aki azt sérelmez-
te, ugyanannyit fizetnek a bérle-
tért, mint azok, akik a hatossal jár-
nak, holott az a járat sokkal na-
gyobb távolságot tesz meg a célál-

lomásig; ezért aztán igazán vissza-
adhatnák azt az egy megállót, ott
az áruház elõtt.

Horváth Ferencné többször is
felhívta a figyelmet arra, hogy a
városrész járatokkal való ellátott-
sága magasabb a többinél, s eddig
is igyekeztek megfelelni minden-
féle igénynek, de amit most kérnek
a lakók, az logikátlan, hiszen a
majdani sétálóutca kialakítása mi-
att éppen az a lényeg, hogy a bu-
szok elkerüljék a központot. Erre
azt felelték többen: hol van még a
belváros rekonstrukciója és a sétá-
lóutca kialakítása, ami meg amúgy
sem kell senkinek…

(Ha már az igényeknél tartunk:
e sorok írója emlékszik még arra,
amikor az itt élõk a kiskanizsai
körjáratot követelték. Meglett, a
képviselõk kiharcolták, a Volán en-
gedett a kérésnek, ám rövid idõn
belül már azért tiltakoztak a Felsõ-

temetõ utcában, mert a házak ab-
laka alatt mentek a buszok, bûzt,
zajt és port okozva. A lakóknak
amúgy igazuk volt – talán a kezde-
ményezõ lakóknak kellett volna kö-
zösségben gondolkodni, azaz mér-
legelni, hogy ami nekik jó, az va-
jon jó-e másnak is? – H. A.)

Végül hosszas vita után Tóth
Nándor javaslatára abban állapod-
tak meg a felek, hogy február vé-
géig közösen leülnek, s megpró-
bálnak valamiféle kompromisszu-
mos megoldást találni. 

Egy idõs néni ezuán azt vetette
fel, hogy vajon szabad-e a tiltás el-
lenére dohányozni a buszon a gép-
kocsivezetõnek? Rendszámot, ne-
vet nem volt hajlandó mondani, s
láthatóan megnyugodott, amikor
Horváth Ferencné közölte, az ügy-
nek lesz folytatása. 

Miután elhangzott, hogy az isme-
retlen sofõr lakolni fog mindenért,

láthatóan megnyugodtak a kedé-
lyek. Kassai Zoltán, a vízszolgálta-
tó vezérigazgatója már egész kedé-
lyes hangulatú beszélgetés során
mondhatta el, hogy miért is volt
szükség a vízdíj, illetve a csatorna-
díj jelentõs mértékû emelésére. El-
hangzott: rövid idõ alatt kell sok
pénzt összegyûjteni a tervezett fej-
lesztésekhez elnyerhetõ uniós for-
rások önrészéhez, mert az elmúlt
években ilyen jellegû pénzalap kép-
zésre nem került sor a Vízmûnél.

Polai József, Kiskanizsa másik
körzetének képviselõje is szólt a
megjelentekhez, s hangsúlyozta: a
következõ évek kiemelt feladata
kell, hogy legyen a kertek belvíz-
elvezetése, a járdák felújítása és az
elhasználódott ivóvíz-hálózat fel-
újítása – különösen a Kossuth ut-
cában. 

Horváth Attila  
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Immár a város lakói elõtt is
nyitott a Zsigmondy Vilmos-Szé-
chenyi István Szakképzõ Iskola
uniós forrásokból kialakított fa-
zekasmûhelye. 

– A diákok körében máris nagy
népszerûségnek örvend a mûhely,
két szakkörünk is van, csütörtök és

péntek délutánonként – mondta la-
punknak az oktatási hely vezetõje,
Nagyné Patonai Katalin. – Sõt, je-
lentõs az érdeklõdés a kollégák kö-
rében is, úgy tûnik, beleszerettek
ebbe a dologba, és most már a di-
ák mellett van egy pedagógus
szakkörünk, hétfõ délutánonként.
Nyitottak vagyunk a város felé,
várjuk a többi iskola diákjait is,
külön tudnánk egy-egy szakkört in-
dítani az egyes intézményeknek,
így lehetne, mondjuk, mezõs, vagy
batthyányis, cserhátis szakkör. A
város érdeklõdõ felnõtteit ugyan-
csak szeretettel várjuk, természete-
sen – mivel a mûhelynek vannak
fenntartási költségei – a „külsõs”
látogatóknak havi ötezer forintos
térítési díjat szükséges fizetniük.

Ez szerintem elég jutányos összeg,
amely révén nullszaldóval lehetne
mûködtetni a mûhelyt. 

Az oktatási hely vezetõje hozzá-
tette: a mostani az ismerkedés idõ-
szaka, jövõre már a diákok óra-
rendjébe is bekerülne az oktatás, s
amennyiben igény mutatkozik rá,
okj-s fazekas-képzés indulhat.  

A gyakorlati foglalkozásokat szep-
tember óta a Zalaegerszegrõl váro-
sunkba költözött Tóth Zoltán vezeti.  

– A gyerekek megtanulják, hogy
tulajdonképpen mi az agyag, mit le-
het vele tenni, mit bír „elviselni” ho-
gyan lehet formázni, alakítani, ho-
gyan mûködik a korongozás és az
égetés, illetve a mázolás, mázas ége-
tés – mondta Tóth Zoltán. – Megis-
merkednek a különbözõ mûvészet-

történeti korszakokkal, a reájuk jel-
lemzõ stílusjegyekkel is. Tervezzük,
hogy minden évad végén egy záró
kiállításon mutatjuk be, hogy a gye-
rekek mit tanultak egy év alatt, s mi-
lyen remekmûvek készítésére képe-
sek. Az elsõ ilyenre reményeink sze-
rint május-júniusban kerül sor. 

Tóth Zoltán megjegyezte: a gyere-
kek kézügyessége, affinitása változó.
Megfigyelhetõ még, hogy e szakma
is kezd elnõiesedni, ami jól érzékel-
hetõ a szakkörre járó diákság összeté-
telén. Pozitív, s mindenképpen kurió-
zum azonban, hogy az erõsebb nemet
képviselõ asztalos tanulók komoly
érdeklõdést mutatnak a fazekasság
iránt, s rendkívül tehetségesek is. 

H.A.

AAhhooll aazz aaggyyaagg rreemmeekkmmûûvvéé ssiimmuull

Fo
tó

: H
or

vá
th

 A
tti

la

4.qxd  2008.01.30.  11:56  Page 5



KKaanniizzssaa –– HHiirrddeettééss 2008. január 31.6

Magyarország elsõ, kizáróla-
gosan fapellet gyártására specia-
lizálódó üzeme épül fel néhány
hónapon belül a közeli Beleznán.
A próbaüzem indítását március-
ra tervezik, az üzemszerû terme-
lés pedig a tervek szerint április-
ban indul.

A beruházás összege közel fél-
milliárd forint, amelyet saját for-
rásból és banki hitelbõl finanszíroz
a Pannon Pellet Kft., melynek tu-
lajdonosai magyar magánszemé-
lyek. Induláskor minimálisan ti-
zenegy embernek ad munkát a pel-
letgyár, de a késõbbiekben még
több dolgozóra lehet szükség. A
beruházás lehetõséget teremt a
környékrõl alapanyagot beszállító
faipari vállalkozóknak, különbözõ
fûrészüzemeknek és a mezõgazda-
sági termelõknek, az energiaültet-
vény telepítését és mûvelését vál-
laló gazdáknak is.

Sokakban joggal merül fel a
kérdés: mi is az a fapellet? A nyúl-
táphoz hasonló kinézetû anyag
legnagyobb jelentõsége, hogy kör-
nyezetbarát, mert jellemzõen fa-

hulladékból, vagy kizárólag erre a
célra termesztett, fûz-, akác-, vagy
nyárfákkal betelepített energiaül-
tetvényekrõl származó faapríték-
ból készül. A fûtésre használt
anyag elégetésekor keletkezõ
égéstermékek jóval kevésbé terhe-
lik környezetünket, mintha fosszi-
lis tüzelõanyagot égetnénk el,
ugyanis csak annyi szén-dioxid
szabadul fel, amennyi a fa termé-
szetes korhadásakor amúgy is fel-
szabadulna. Elõnye továbbá, hogy
a jelenlegi PB-gázárakhoz képest
körülbelül feleakkora költséggel
fûthetünk.

Magyarország adottságai rend-
kívül alkalmasak energianövények
termesztéséhez, a Zala és Somogy
megye határán található Belezna
környékén is sok erre alkalmas
földterület van. A cég itt alakítja ki
a feldolgozó üzemet.

– Egy éves elõkészítõ munka
után, március közepén termelni
kezd fapellet üzemünk, illetve be-

indul az azt kiszolgáló fûrészüzem
is Beleznán – mondta lapunknak
Burján Zoltán, a Pannon Pellet
Kft. vállalkozási vezetõje. – A pel-
letgyártó gépsorok február köze-
pén érkeznek, s egy durván egy
hónapos összeszerelési periódus
után beüzemeljük õket. Az alap-
anyagot a környékbeli fûrészüze-
mek bocsátják rendelkezésünkre, a
késõbbiekben azonban ezt szeret-
nénk kiegészíteni a saját energia-
ültetvényeinkbõl származó
faaprítékkal. Az energiaültetvény
növényeit kifejezetten erre a célra
termelik, úgy hogy a fapellet elõ-
állítása miatt nem kell egyetlen fát
sem kivágni. 

– Körülbelül négyszáz hektárnyi
ültetvény biztosítani tudja a gyár
termeléséhez szükséges alapanya-
got – vette át a szót Moór András
ügyvezetõ igazgató. – Célul tûztük
ki, hogy ezt a szintet el is érjük, az
idén tavasszal már megkezdjük az
energiaültetvények telepítését a

térségben, Murakeresztúr terüle-
tén, két helyen, közel húsz hektá-
ron. Meggyõzõdésem egyébként,
hogy a 2008-as év az energiaültet-
vények soha nem látott térnyerését
hozza. 

A cég képviselõi hangsúlyozták,
véleményük szerint az energianö-
vények termelése jelentheti a ki-
utat a válságból a magyar mezõ-
gazdaság számára. 

Moór András azt is hozzátette:
az energiaültetvények és az azt
hasznosító üzemek térnyerése le-
het az egyetlen alternatíva az or-
szág energiafüggésével szemben.

– Az energiaültetvények révén
gyorsan, nagy mennyiségû energi-
át tudunk elõállítani – magyaráz-
za. – Az ültetvények telepítési költ-
ségei már az elsõ, de legkésõbb a
második betakarítást követõen
megtérülnek. A megtérülést elõse-
gítheti egy esetleges nyertes pályá-
zat, amellyel maximálisan a telepí-
tési költség fele finanszírozható. 

HHaammaarroossaann ppeelllleettüüzzeemm ééppüüll  BBeelleezznnáánn

Még 2003-ban épült egy beál-
lós autómosó a Belus József ut-
cában, a baseball pálya tõszom-
szédságában, amely mára mint-
egy 400 négyzetméter alapterü-
letû, minden igényt kielégítõ
autómosó bázissá fejlõdött. A
Zeus Autómosó szolgáltatási
skálája rendkívül széles: a leg-
aprólékosabb, jelentõs kézi
munkát igénylõ minõségi autó-
tisztítástól az autótulajdonos
által használható gõzborotváig
minden az ügyfél rendelkezésé-
re áll.  

Mint azt Gyuricz Barnabástól, a
vállalkozás tulajdonosától meg-
tudtuk, már a kezdeti, egy beállós
kézi mosó is nagy népszerûségnek
örvendett, a folyamatosan növek-
võ igények minõségi kiszolgálásá-
hoz azonban további bõvítésre volt
szükség. A nyár elején indult az új
rendszer tervezése, majd a kivite-
lezés következett, s rövid idõn be-
lül felépült az öt beállós, négyszáz
négyzetméteres mosókomplexum. 

– Az autótisztítással kapcsolatban
minden igényt ki tudunk elégíteni –
mondta Gyuricz Barnabás. – Az egy-

szerû külsõ mosáson kívül a teljes
belsõ tér, a kárpitok szakszerû tisztí-
tását is vállaljuk. Minden beállóban
van külön csap, környezetbarát kéz-
tisztítószer, papírtörlõ. Így ügyfeleink
részére maximális komfortot tudunk
nyújtani. Ügyfeleinket tizenöt férõhe-
lyes zárt parkoló fogadja, ahol ke-
réknyomást lehet mérni, s a kinti por-
szívóval saját kezûleg is át lehet futni
a szõnyegeken. A jármû tulajdonosa
ráadásul kamerarendszer segítségé-
vel egy kifejezetten e célra kialakított
váróban, televízión követheti nyo-
mon a tisztítás folyamatát. Tapaszta-
lataink szerint ez egyfajta biztonság-
érzetet is ad az autósoknak. Két beál-
lóban szakképzett személyzet mossa
le az autót, s ha az ügyfél kéri, belül
is kitakarítjuk a járgányt. A harma-
dik garázsban a jól ismert gépi mosó
kapott helyet, a megszokottnál jóval
korszerûbb technológiával, amely kí-
méletesen bánik a fényezéssel, s egy-
általán nem karcol. Itt is van elõkeze-
lés, a szennyezõdéseket még a beál-
lás elõtt gõzborotvával leszedjük,
utána szárazra töröljük a jármûvet.
A negyedik beállóban önkiszolgáló
gõzborotva fogadja azokat, akik sze-
retik saját maguk kézben tartani az
irányítást. Az utolsó beálló már kizá-
rólag kárpittisztító, fényezõ mûhely-
ként funkcionál, ahol egy nap alatt
kisebb karcolásokat is el tudunk tün-
tetni a kocsiról.

Gyuricz Barnabás azt is hozzá-
tette, ugyan nem jellemzõ az autó-
mosókra, de 30 millió forintig fe-
lelõsségbiztosítást kötöttek a gép-
jármûvekre, így ha mondjuk, mo-
sás közben a gõzborotva lekapja a
festéket, a kárt kifizeti a biztosító.

– Ha jól tudom, van egy speciá-
lis szolgáltatásuk is az elfoglalt
emberek számára.

– Így van, nekik találtuk ki a ho-
zom-viszem szolgáltatást, ilyenkor el-
megyünk a kocsiért, s vissza is visszük
azt. Természetesen, ha az úton bármi
történne, ugyancsak ott a biztosítás.

– Milyen akciókkal várják az
autósokat?

– Visszatérõ ügyfeleinket törzsvá-
sárlói kártyával látjuk el, akiket ak-
cióinkról – ha kérik – sms-ben
rendszeresen tájékoztatunk. A kár-
tya adatai bekerülnek egy számító-
gépes rendszerbe, amely adott
mennyiségû mosás után kedvezmé-
nyekre jogosíthat.

Gyuricz Barnabás azt is hozzá-
tette: a kézi mosóra be kell jelent-
kezni, a többinél az érkezési sor-
rendet veszik alapul. Kuriózum,
hogy vállalják terepjárók tisztítá-
sát is, amelyeket bizony, a mosók
többségében nem látnak szívesen.
Sõt, quadokat, motorokat is bevál-
lalnak. Ebbõl is látszik, Zeus való-
ban a legnagyobb – az autómosás-
ban is.  

ZZeeuuss,, aa ttiisszzttaa aauuttóókk iisstteennee

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

Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadó-
órát tart minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától 19 óráig a kenyérgyári PERGO
lottózóban (Kinizsi u. 95. ).

Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, Ûrhajós, Hársfa, Ifjúság
utca lakói) önkormányzati képviselõje 2008. február 6-án, szerdán 16 órától
17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzõgyártó irodá-
ban. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága szá-
mára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.

Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sán-
dor Általános Iskolában.

Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselõje fo-
gadóórát tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki
Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.

Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselõje foga-
dóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától a Móricz Zsigmond Mûvelõ-
dési Házban.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

A Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztálya koordinálásával 2008.
évben tovább folytatódik a "Nyitott tornaterem" akció. 2008. január 19-tõl
szombatonként nyolc tornaterem nyitja ki kapuit, hogy díjtalan használat mel-
lett fogadja a sportolni vágyókat, szervezett csoportokat az óvodás korosztály-
tól a legidõsebbekig. 
Az akció 2008. január 19-én kezdõdött és 2008. március 8-ig minden szomba-
ton – összesen 8 alkalommal – 14.00 órától 18.00 óráig (a Kõrösiben és a
palini iskolában 9.00-13.00 óráig) tart. 
A nyitva tartási idõpontok: február 2., 9., 16., 23., március 1., 8.
NYITVA TARTÁST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYEK:
- Bolyai János Általános Iskola Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.  (Tel.: 93/311-298)
- Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola Nagykanizsa, Csokonai u. 1. (Tel.:
93/516-414)
- Kiskanizsai Általános Iskola  Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. u. 67.  (Tel.: 93/319-217)
- Miklósfai Általános Iskola  Nagykanizsa, Iskola u. 10. (Tel.: 93/536-951)
- Palini Általános Iskola Nagykanizsa, Alkotmány u. 81. (Tel.: 93/313-737)
- Zrínyi Miklós Általános Iskola Nagykanizsa, Zrínyi u. 38. (Tel.: 93/312-078)
- Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa, Hevesi u. 2. (Tel.: 93/311-412)
- Péterfy Sándor Általános IskolaNagykanizsa, Attila u. 2. (Tel.: 93/311-099)
A tornatermek használatára elõzetesen bejelentkezni a feltüntetett telefon-
számokon lehet.

FFoollyyttaattóóddiikk aa NNyyiittootttt TToorrnnaatteerreemm aakkcciióó

A sportegyesületek 2008-as önkormányzati sporttámogatásának igénylésé-
hez a pályázati adatlapok a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztá-
lyán átvehetõk. Benyújtási határidõ 2008. február 8. 

SSppoorrttttáámmooggaattááss iiggéénnyyllééssee

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje, mint megbízó a 2005. évi
XXXVIII törvény 3.§-a alapján pályázatot ír ki a 2008. évben a jegyzõ hatáskö-
rébe utalt parlagfû elleni közérdekû védekezés elvégzésére. A pályázaton nyertes
pályázó köteles a közérdekû védekezési munkákat 2008. július 1. napjától 2008.
november 01. napjáig tartó idõszakban elvégezni a megbízó által kiadott közér-
dekû védekezést elrendelõ határozat alapján, a megadott idõpontig. Megbízó a
hibás teljesítés esetén kötbért köt ki. A pályázatokat a vállalkozók 2008. február
8-án 12 óráig nyújthatják be a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályának
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. emelet 31. számú irodájában az ügyfélfogadási
idõben. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó megnevezése, pályázó címe,
székhelye, elérhetõsége, pályázó bejegyzésérõl szóló okirat másolata (vállalko-
zói igazolvány, cégbírósági bejegyzés), a 2007. évre vonatkozó vállalkozói díj
nagyságát (Ft/m2-ben+áfa). A pályázat eredményérõl minden pályázatot benyúj-
tót írásban tájékoztatunk, a nyertes pályázóval vállalkozói szerzõdést kötünk.

A pályázattal kapcsolatban további információkért keresse munkatársunkat:
Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály, Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I.

emelet 31. sz. iroda, Pásztor Lajos igazgatási ügyintézõ, tel: 93/500-859

PPáállyyáázzaatt ppaarrllaaggffûûmmeenntteessííttééssrree

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbi-
zottsága pályázatot hirdet a 2008. évi Kulturális Alap támogatás elnyerésére

A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város mûvészeti, közmûvelõdési
és közgyûjteményi életének támogatása. 
Pályázat tárgya: Nagykanizsán megrendezésre kerülõ képzõmûvészeti, zenei,
irodalmi, színházi, közgyûjteményi és egyéb kulturális rendezvények támoga-
tása. A nagykanizsai mûvészeti csoportok, együttesek, magyarországi és külföl-
di fesztiválon való részvételének, valamint mûködésének támogatása. Kulturá-
lis, irodalmi, helytörténeti, közhasznú információs szolgáltatások és kiadvány-
ok támogatása. A pályázók köre: helyi természetes személy, közösség, csoport,
non-profit szervezet, mûvelõdési, oktatási és nevelési intézmény. Megjegyzés:
természetes személy, nem jogi személyiséggel rendelkezõ közösség, csoport az
érvényben lévõ adótörvények miatt célszerû, ha jogi személyen vagy intézmé-
nyen keresztül nyújtja be pályázatát. A támogatás formája: a sikeres pályázók-
kal az önkormányzat támogatási szerzõdést köt és a benyújtott programhoz vis-
sza nem térítendõ támogatást nyújt. A finanszírozás módja: elõfinanszírozás
Pályázati feltételek: egy pályázó meghatározott számú pályázatot adhat be : in-
tézmény "saját nevében" négyet, civil szervezet "saját nevében" kettõt, termé-
szetes személy egyet - Pályázni 2009. március 31-ig megrendezésre kerülõ,
fent meghatározott tárgyban lehet. A kötelezõ önrész a pályázott összeg mini-
mum 30 %-a. A pályázat benyújtása: A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal
(Erzsébet tér 7.) portáján, illetve a város honlapjáról / www.nagykanizsa.hu /
letölthetõ adatlapon egy példányban a Mûvelõdési és Sportosztályra kell be-
nyújtani. A pályázat beadásának határideje: 2008. február 15.

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság

22000088.. éévvii KKuullttuurráálliiss AAllaapp

Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy városunk köz-
gyûlése 2008-ben is adományoz kitüntetõ címeket és díjakat. Önkormányza-
tunk ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt, akik: a város fej-
lesztésében kiemelkedõen munkálkodtak, tudományos, mûvészeti munkássá-
guk során maradandót alkottak, tevékenységükkel a város gazdaságának, kul-
túrájának fejlõdését, az itt élõk életkörülményeinek javítását szolgálták, ki-
emelkedõ helyi közéleti tevékenységet végeztek, tevékenységükkel Nagykani-
zsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették, kiemelkedõen támogatták
a kisebbségek kultúrájának fejlõdését, életkörülményeik javítását.
Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a követ-

kezõ kitüntetéseket alapította: "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára"
kitüntetõ cím, "Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntetõ cím, "Nagykani-
zsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntetõ cím, "Nagykanizsa Oktatásá-
ért" kitüntetõ cím, "Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntetõ cím, "Nagykanizsa
Sportjáért" kitüntetõ cím, "Nagykanizsa Környezetkultúrájáért" kitüntetõ cím,
"Paizs Ferenc Díj" közigazgatási kitüntetõ cím, "Szekeres József Díj" az egész-
ségügyi és szociális terület kitüntetõ címe, "Nagykanizsa Biztonságáért" kitün-
tetõ cím, "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere" emlékplakett.
A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosított
18/1997.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely megtekint-
hetõ a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban és az önkormányzat
honlapján (www.nagykanizsa.hu).
A "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntetõ cím és "Nagykani-
zsa Megyei Jogú Városért" kitüntetõ cím adományozásával elhunyt személy
emléke is megtisztelhetõ. A "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" ki-
tüntetõ címre a közgyûlés tagjai, bizottságok, a városban mûködõ társadalmi
szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek, egy-
házak tehetnek javaslatot. A többi kitüntetõ címre a közgyûlés tagjai, bizottsá-
gai, a város intézményei, társadalmi szervezetei, egyesületei, gazdasági- és
egyéb társaságai, a közcélokat szolgáló alapítványok, magánszemélyek, vala-
mint a Kisebbségi Önkormányzatok tehetnek javaslatot. 
Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a Polgár-
mesteri Hivatal Erzsébet téri és Eötvös téri portáján átvehetõ, valamint az ön-
kormányzat honlapjáról (www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc) letölthetõ ûrlap-
okon részletes indoklással legkésõbb 2008. február 15-én 12 óráig nyújtsák
be Marton István polgármester úrnak címezve. (Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala  8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Kérjük, ha mód-
jukban áll, a javaslatokat és indokolásokat a postai kézbesítés mellett e-mailen,
vagy lemezen is küldjék meg! (E-mail: gerencser.tibor@nagykanizsa.hu).

Dr. Tuboly Marianna, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje

KKiittüünntteettéésseekk aaddoommáánnyyoozzáássaa
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A képviselõ-testület nem tá-
mogatta az elé kerülõ elõterjesz-
tést, így az elõzetes terveknek
megfelelõen mégis tíz mûfüves
pálya épülhet az OLLÉ-pro-
gram keretében. A módosítási
javaslat a pénzügyi nehézségek
okán négyre csökkentette volna
az épülõ pályák számát.

A közgyûlés elején bemutatko-
zott a képviselõknek és a városnak
Prepok Attila, a katasztrófavéde-
lem új parancsnoka, aki a nyugdíj-
ba vonult Bajzáth Lászlót váltja a
poszton. 

A napirendi pontok sorában élre
került a kilencedik, amelyet Bali
Vera, a Tourinform iroda vezetõje
ismertetett a városatyákkal. Ennek
alapján turisztikai szerepének erõ-
sítése érdekében az önkormányzat
részt vesz a Pannonhát Dél-zalai
Turisztikai Egyesület megalapítá-
sában. Az elõterjesztést jóváhagyta
a közgyûlés. 

Ezt követõen a város idõsügyi
koncepciója került terítékre. En-
nek kapcsán Büki Pálné és
Horváthné Polai Márta, az idõs-
ügyi tanács társelnökei jelezték,
sérelmesnek tartják, hogy csak
bejegyzett szervezetek kaphatnak
támogatást a városi alapból és
más pályázati forrásokból, miköz-
ben a nyugdíjasklubok nagyobb
hányada nem ilyen. Büki Pálné
azt javasolta, hogy az idõsügyi
szervezetek a korábbi évek gya-
korlatának megfelelõen a polgár-
mesteri keretbõl kaphassanak tá-
mogatást. Dr. Kolonics Bálint (Fi-
desz-KDNP) ennek kapcsán arra
figyelmeztetett, egy ilyen megol-
dás nem etikus. Bene Csaba frak-
cióvezetõ (Fidesz-KDNP) azt ja-
vasolta, az egyes szervezetek
igenis, jegyeztessék be magukat,
mert ebben az esetben egyéb pá-
lyázati források is megnyílnak
elõttük. Boa Sándor, az Idõsügyi
Tanács titkára azt kérte, utalják
vissza bizottsági szakba a koncep-
ciót. 

Papp Ferenc (MSZDP) hozzá-
szólásában elmondta, a koncepci-
ónak három erõsségét látja: konk-
rét és tényszerû, kiterjed az élet
valamennyi területére. Az önkor-

mányzat a kötelezõen ellátandó
feladatai mellett számos önként
vállalt feladatot is ellát. Ez sok
pénzbe kerül, de ez az a réteg,
amelytõl nem szabad sajnálni a fo-
rintokat – mondta Papp Ferenc.
Hozzátette, véleménye szerint a
koncepció jó sorvezetõ lehet a
munkában, amit évrõl-évre meg
lehet tölteni tartalommal. A képvi-
selõ szerint ehhez adottak a sze-
mélyi feltételek az Idõsügyi Ta-
nácsban. Dr. Tuboly Marianna
jegyzõ felajánlotta a polgármeste-
ri hivatal segítségét az idõsügyi
szervezetek bírósági bejegyzésé-
hez. Végül a testület némi módosí-
tással elfogadta a határozati javas-
latot, a szervezetek mûködésének
segítésére az elõterjesztésben ja-
vasolt 350 ezer forintot ötszáz-
ezerre emelték. 

Arról is határozott a közgyûlés,
hogy idén kísérleti jelleggel egy
füst alatt rendezik meg a Város
Napját és a Thury György Históri-
ás Napokat. 

Tárgyalta a testület a város
sportkoncepcióját is, amelyrõl Ba-
logh László, az Oktatási, Kulturá-
lis, Ifjúsági és Sport Bizottság
(OKISB) elnöke elmondta, az nem
teljesen új, hanem egy korábbi
anyag mai viszonyokra áthangsze-
relt változata. A kiemelt sportágak
köre bõvül, méghozzá az asztalite-
nisszel, a birkózással, a cselgáncs-
csal és az ökölvívással. Horváth
István képviselõ (Fidesz-KDNP)
arra hívta fel a figyelmet, hogy a
koncepcióból kihagyták a
Zalaerdõ tájfutóit, akik pedig ko-
moly sikereket gyûjtenek be évrõl-
évre. 

Tóth László frakcióvezetõ
(MSZP) ismét az NTE érdekében
emelt szót, továbbá javasolta, hogy
a költségvetésben különítsenek el
céltartalékot azon sportolók támo-
gatására, akik nemzetközi színté-
ren, olimpiai sportágakban képvi-
selhetik a várost. A városatya a
cselgáncsozó Mihovics Szabinát és
a birkózó Tóth Árpádot emelte ki.
Egyúttal bejelentette: lemond az
NTE 1866 elnöki posztjáról, s
döntése ezúttal végleges. 

Papp Nándor (Fidesz-KDNP) a
Zalaerdõ SE elnöke hozzászólásá-

ban jelezte, fontos lenne az egye-
sület nagyobb mértékû támogatá-
sa, mert évente csak százezer fo-
rintot kapnak az önkormányzattól,
s több alkalommal nagy távolsá-
gokra kell utazniuk a versenyzõk-
nek a különbözõ megmérettetések-
re. Megjegyezte, lennének fiata-
labb versenyzõk is, ám a pénzszû-
ke miatt nem tudják õket felvenni. 

Böröcz Zoltán (MSZP) kijelen-
tette, több pontján is idejétmúlt a
koncepció, amely néhol még az
egyesületi törvénnyel is ellentétes.
A képviselõ kifejtette, miért is
gondolja így: véleménye szerint az
önkormányzat irányítani és befo-
lyásolni akar, amikor a támogatás
fejében betekintést kér az egyesü-
let teljes gazdálkodásába. 

Marton István polgármester a
képviselõ javaslatára kivette az
inkriminált részt a koncepcióból.
Az viszont benne maradt, hogy az
egyesületek csak a kapott támoga-
tás felét használhatják fel személyi
juttatások kifizetésére.   

Bárdosi Gábor (MSZP) azt sé-
relmezte, hogy a koncepcióról ma-
guk az érintettek csak egy órás
idõtartamban, a szakbizottság ülé-
sén fejthették ki a véleményüket.
Azt mondta, a koncepció hiányos,
idejétmúlt, szakszerûtlen és a visz-
szavonását követelte. 

Dr. Fodor Csaba (MSZP) azt
mondta, véleménye szerint a sport-
koncepció lényege az kellene,
hogy legyen, hogy pontosan meg-
határozzák, kit, milyen mértékben
akarnak támogatni, ezért vélemé-
nye szerint a célokat kellene pon-
tosan meghatározni. 

Balogh László jelezte, akkor
2009. május végéig készítsenek
egy új sportstratégiát, de mivel
már mélyreható változtatásokat
nem lehet végrehajtani a rendsze-
ren, fogadják el az elõterjesztést
ebben a formájában. Végül a testü-
let jóváhagyta a város sportkon-
cepcióját. 

Döntött a közgyûlés Bizzer And-
rás (Fidesz-KDNP) önálló indítvá-
nyáról is, így a lakástulajdonosok
a jövõben – meghatározott feltéte-
lek mellett – igényelhetnek támo-
gatást a házuk falát elcsúfító falfir-
kák eltüntetésére. 

Tárgyalta a közgyûlés a Kani-
zsai Dorottya Kórház szervezeti és
mûködési szabályzatának, vala-
mint alapító okiratának módosítá-
sát, amely az átszervezések, lét-

szám-leépítések miatt vált szüksé-
gessé, ugyanis egyes vezetõi posz-
tok megszûnnek. Marton István
polgármester jelezte, örül annak,
hogy ha már a kormányzati intéz-
kedések miatt kisebb lett a kórház,
akkor az új mérethez a szervezeti
felépítés is alkalmazkodik. Képvi-
selõi kérdésre jelezte, a tervezett
intézkedések összhangban vannak
a Közalkalmazotti Tanács javasla-
taival is. A testület dr. Bicsak Ág-
nes fõigazgató-helyettes tájékozta-
tója után elfogadta az elõterjesz-
tést, pontosabban annak határozati
javaslatát. 

A nyolcadik napirendi pontot
követõen Cseresnyés Péter alpol-
gármester vette át a közgyûlés ve-
zetését Marton Istvántól, aki haza-
ment. 

Ezt követõen a képviselõk tár-
gyalták a középtávú ifjúságpoliti-
kai koncepcióhoz kapcsolódó cse-
lekvési tervet is, amit jóváhagytak.
Balogh László jelezte, a jövõben
nagyobb hangsúlyt kell fektetni a
drog elleni harcra, amely már a vá-
rosi diákság egyharmadát érinti. 

A testület egyhangúlag jóvá-
hagyta a Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat kérését is, amely
hosszú távú használatba kérte a
Teleki úton lévõ, önkormányzati
tulajdonú közösségi házat. Azt
ugyanis fel kívánják újítani, bõví-
teni szeretnék, s a pályázati forrá-
sok igénybevételéhez szükséges a
hosszú távú használat biztosított-
sága. 

Papp Ferenc megállapította, a
CKÖ-nél folyó munka nagyon
színvonalas, amelynek fenntartása
a többségi társadalom és az önkor-
mányzat érdeke is.

Kisebb vita alakult ki egy be-
építetlen terület mûvelési ágának
megváltoztatása kapcsán, amely a
Zrínyi utca kikötéséhez szüksé-
ges, s lehetõvé teszi, hogy az Eöt-
vös tér és a Kórház utca sarkán ál-
ló társasháztól távolabb vezessen
az ominózus útszakasz, amelynek
megépítése ellen már az elõzõ
ciklusban is tiltakoztak az abban
lakók. A most elfogadott módosí-
tásnak köszönhetõen a háztól ti-
zennyolc-húsz, a legközelebbi
ponton pedig tíz méterre építhetõ
meg az út. A szakemberek remé-
nyei szerint ezzel feloldható a til-
takozás. 

NNeemm nnééggyy,, hhaanneemm ttíízz mmûûffüüvveess ppáállyyaa

SSzziiggoorrúúaann 
jjeeggyyzzeetttt sszzeerrvveezzeetteekk SSppoorrttkkoonncceeppcciióó 

áátthhaannggsszzeerreellvvee

AA CCKKÖÖ mmuunnkkáájjáárraa
mmiinnddeennkkiinneekk 
sszzüükkssééggee vvaann
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Kromofággal öntötték le Mar-
ton István polgármester autóját.
A történteket sajtótájékoztató
keretében maga a városvezetõ
jelentette be, aki politikai indíté-
kokat lát az eset mögött. 

Marton István jelezte: kilenc
éves politikusi pályafutása alatt
nem érte annyi fenyegetés, mint
amennyi az elmúlt egy évben. Még
tavaly tavasszal ismeretlen tettes
kiszúrta a városháza elõtt parkoló
autója kerekét, három héttel ez-
elõtt pedig fenyegetõ telefonhívást
kapott egy nyilvános fülkébõl,
amelyben az azóta is ismeretlen te-
lefonáló azt ajánlotta a polgármes-
ternek, hogy „tûnjön el a közélet-
bõl addig, amíg rendben mennek a
dolgok”. 

Kedd este aztán folytatása is
volt a fenyegetésnek: a polgármes-
ter autóját valaki kromofággal, az-
az festék- és lakkoldó anyaggal
öntötte le, amely pillanatok alatt
feloldotta a festéket a motorházte-

tõn, az ajtókon és megrongálta a
hûtõmaszkot is. 

– Kilenc éves Citroen Saxo au-
tóm a politikai bosszú áldozatává
vált, tevékenységem minden bi-
zonnyal sérti bizonyos személyek
érdekeit, aminek ez a „méltó” ju-
talma – mondta szavaiban némi
iróniával Nagykanizsa polgármes-
tere, Marton István.

Az autóban mintegy háromszáz-
ezer forint kár keletkezett, úgy tud-
ni, a bûncselekményt térfigyelõ ka-
mera nem rögzítette. A polgármes-
ter jelezte: eddig az esetek többsé-
gében a saját autóját használta, ha
hivatalos városi eseményekre akart
eljutni, eztán azonban kénytelen
lesz az adófizetõk pénzébõl mû-
ködtetett szolgálati autóval közle-
kedni. Így az egyelõre ismeretlen
tettes nemcsak neki okozott jelen-
tõs kárt, de a kanizsaiaknak is.

Az ügyben a rendõrség vizsgá-
lódik.   

H.A.

KKaanniizzssaa –– KKöözzggyyûûllééss 2008. január 31. 9

Bár korábban a testület egyértel-
mûen leszavazta, ismét a közgyû-
lés elé került a lapunk szerkesztõ-
ségének költöztetésével kapcsola-
tos anyag.

Cseresnyés Péter alpolgármes-
ter azonban egy kompromisszu-
mos határozati javaslatot terjesz-
tett a közgyûlés elé, amely szerint
a Kanizsai Dél-Zalai Hetilap szer-
kesztõségét a továbbiakban is
meghagyja a Király út 47. alatti
épületben, csak egy szinttel lejjebb
költözteti. A szerkesztõség így
közvetlenül az utcáról is megköze-
líthetõ, amely üzleti szempontból
sem elhanyagolható és ezáltal a
városlakók felé még nyitottabb
lesz. 

Papp Ferenc megköszönte a Fi-
desz-frakció józan belátását, amit
az elõterjesztés kapcsán tanúsí-
tott. 

Már a közgyûlés kezdetén levet-
ték a napirendrõl a képviselõk a
mozi Plázában történõ újraindítá-
sával kapcsolatos elõterjesztést,
amely többek szerint pénzügyileg
megalapozatlan volt. 

A testület elé került a polgár-
mesteri, alpolgármesteri illetmény
megemelésével kapcsolatos anyag
is, amelyet jóváhagyott a testület,
így Marton István illetménye és
költségtérítése a köztisztviselõi il-
letményalap törvényi emelése
kapcsán összesen huszonnyolc-
ezer forinttal nõ január elsejétõl.
Mint megtudtuk, Cseresnyés Pé-
ter alpolgármester a kezdetektõl
nem tartott igényt a költségtéríté-
se, most pedig arról nyilatkozott,
hogy a város rossz pénzügyi hely-
zetére tekintettel nem tart igényt
az illetményemelésre. 

Dr. Fodor Csaba itt megje-
gyezte, véleményük szerint a pol-
gármester illetményének emelé-
sét indokoltnak tartják, ám Cse-
resnyés Péter munkájával nincse-
nek megelégedve, így az õ illet-
ményemelésével nem is értenek
egyet. Bene Csaba a Fidesz-frak-
ció nevében visszautasította az
elhangzottakat, s hangsúlyozta, a
frakció egésze úgy vélekedik,
Cseresnyés Péter is megérdemel-
ne a polgármesterével azonos
mértékû emelést. 

Végül a képviselõk jóváhagyták
Marton István illetményének eme-
lését.

Ezt követõen a testület az
OLLÉ-program keretében létesít-
hetõ mûfüves pályákkal kapcso-
latos elõterjesztést tárgyalta,
amely a korábbi tíz helyett –
pénzügyi okokra hivatkozva –
csupán négy pálya építését enge-
délyezte volna. Ám végül a kép-
viselõk mégis az eredeti terv mel-
lett tették le a voksukat, ennek
megfelelõen tíz pálya épülhet a
város több pontján, fõleg oktatási
intézmények közelében, szolgál-
va ezzel a diákság egészségre ne-
velését is. 

Tárgyalta a közgyûlés a város
szociális szolgáltatástervezési
koncepcióját is, amely során hatá-
roztak a Corvin utcai gondozóház
bentlakásos intézménnyé fejleszté-
sérõl, valamint a Teleki utcai ha-
sonló intézmény tetõtér-beépítésé-
nek elõkészítésérõl. Polai József
megjegyezte, bár az eléjük kerülõ
anyagban szerepelt, hogy hasonló
célokra megvizsgálták a Nagyrác
úti iskola és a Szent Flórián téri
óvoda épületét is, azt azonban nem
tudta meg abból, hogy ezek az in-
gatlanok vajon miért nem feleltek
meg?     

Bizottsági szakaszba utalták a
képviselõk dr. Kolonics Bálint az
önkormányzati gépkocsipark fe-
lülvizsgálatával kapcsolatos in-
dítványát, hasonlóan a Dr. Kár-
olyi Attila (MSZP) a keleti vá-
rosrészbe kihelyezendõ rendõr-
ségi körzeti megbízottal kapcso-
latos kezdeményezéséhez, illetve
Papp Nándor javaslatához, ami
az óvodai létszám felülvizsgála-
tát célozza. Polai József viszont
Károlyi Attila indítványa kap-
csán javasolta, fontosnak tartja,
hogy a korábbi kiskanizsai ha-
sonló kezdeményezés ügyében
üljenek le tárgyalni a város rend-
õrkapitányával még a költségve-
tés elõtt. 

Támogatandónak találta a testü-
let Horváth István (Fidesz-
KDNP) javaslatát, amelyben kör-
forgalom építését szorgalmazza a
Hevesi és a Rózsa utcák kereszte-
zõdésébe. A képviselõk úgy mó-
dosították a javaslatot, hogy az il-
letékesek vizsgálják meg a közle-
kedési lámpás forgalomirányítás
létjogosultságát is. 

Horváth Attila

MMeennnnii,, vvaaggyy nneemm
mmeennnnii?? 
MMáárr nneemm kkéérrddééss

OOLLLLÉÉ!! NNeemm 
kkeevveesseebbbb,, 
uuggyyaannaannnnyyii

PPoolliittiikkaaii bboosssszzúú??

Kibõvített ülést tartott
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Idõsügyi Tanácsa a Honvéd Ka-
szinó nagytermében. 

Az ülésen megjelent Marton Ist-
ván polgármester, az Idõsügyi Ta-
nács elnöke, és Cseresnyés Péter
alpolgármester is. 

A két napirendi pont megvitatá-
sa elõtt bemutatkoztak az új klub-
tagok – így többek között az Ope-
rabarátok, az Ulti, az Utazó – és a
Médiafigyelõ klubok vezetõi. 

Elõször a város a január 30-án
közgyûlés elé került Idõsügyi
Koncepcióját véleményezték a ta-
nács tagjai, melynek összeállítását
három évvel ezelõtt kezdeményez-
ték. Az elhangzott módosításokkal
együtt a tanács tagjai elfogadták a
koncepció közgyûlés elé terjeszté-
sét.

Az idõsügyi klubok együttmû-
ködésének és közösségi tevékeny-
ségének továbbfejlesztése, szabad-
téri klubtalálkozó elõkészítése, va-
lamint Gyaloglással az egészségért
mozgalom elindítása témákban az

a döntés született – a klubok véle-
ményét figyelembe véve –, hogy
szükség van az ilyen jellegû talál-
kozókra, rendezvényekre. 

A korábbi években megszokott
május huszonegyedikei dátum a
kiskanizsaiak kerti munkája, vala-
mint a Honvédelem Napja rendez-
vényei miatt nem volt megfelelõ,
helyette június tizenharmadika,
pénteket szavazták meg új idõ-
pontként. 

A tervek szerint a város huszon-
négy nyugdíjas klubjának tagjai és
vendégei az Eötvös térrõl indulnak
gyalogosan a Csónakázó-tóhoz.
Balogh István, tanácstag elmond-
ta, Monspart Sarolta világbajnok
tájfutó elfogadta a meghívásukat,
õ is itt lesz Kanizsán. 

Az Idõsügyi Tanács ülését
Horváthné Polai Mária társelnök
vezette le, a felmerült kérdésekre
Maronicsné Borka Beáta osztály-
vezetõ Cseresnyés Péter alpolgár-
mester és Büki Erzsébet társelnök
válaszolt. 

B.E.

IIddõõssüüggyyii kkoonncceeppcciióórróóll
ééss ttoovváábbbbffeejjlleesszzttéésséérrõõll
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A nagy érdeklõdés miatt szû-
kösnek bizonyult a HSMK Farkas
Ferenc terme az elmúlt pénteken,
ahol az érdeklõdõk a március ki-
lencedikére kitûzött népszavazás-
ról hallhattak elõadást Dr. Hoff-
mann Rózsától, a KDNP frakció-
vezetõ helyettesétõl, Schmidt Pál-
tól a Fidesz európai parlamenti
képviselõjétõl, valamint Tarlós Ist-
vántól, a kampány vezetõjétõl.

A vendéglátók nevében Cseres-
nyés Péter országgyûlési képvise-
lõ, alpolgármester köszöntötte a
meghívott elõadókat és az érdeklõ-
dõket. Bevezetõjében elmondta: 

– Nem gondoltam volna másfél
évvel ezelõtt, hogy ilyen gyorsan ta-
lálkozunk egy szavazás elõtt. Azt
sem gondoltam, hogy a népszava-
zás bejelentése után ennyit kell vá-
rakoznunk arra, hogy voksunkkal
érvényesítsük akaratunkat. Ugyanis
a kormánypártok, csatlósaik, hûbé-
reseik mindent megtettek azért,
hogy lassítsák a folyamatot. Márci-
us kilencedikén azonban nem csak
arról fogunk szavazni, hogy nem
szeretjük a vizitdíjat, a kórházi na-
pidíjat, a tandíjat, hanem a vélemé-
nyünket is kinyilvánítjuk, hogy ele-
günk van a hazugságokból, és en-
nek a kormánynak mennie kell. 

Végül arra kérte a jelenlévõket,
hogy a hátralévõ több, mint egy
hónapban mozgósítsák erejüket, és
tegyenek meg mindent a népszava-
zás eredményessége érdekében.

– A népszavazást a Fidesz és a
KDNP közösen kezdeményezte –
vette át a szót Hoffmann Rózsa ta-
nárnõ. Kifejtette, hogy az ember

szabadnak született, az emberi
méltóság elengedhetetlen tartozé-
ka az, hogy a gondolkodó, értel-
mes ember önmaga kíván dönteni
sorsa felõl. – Az emberek arra
vágynak, hogy számukra súlypon-
tos kérdésekben maguk mondjanak
véleményt. Ezért mûködik évszá-
zadok óta minden demokráciában,
mint cselekvési lehetõség a nép-
szavazás intézménye. Látjuk, hall-
juk, hogy a kormánypártok a nép-
szavazást kritikával fogadják. A
parlament legkisebb pártjának
szószólója azt hangoztatta, hogy
ne vigyük ki az utcára a politikai
döntéseket. A politika a démosz, a

nép uralma, ha a nép igény tart ar-
ra, hogy véleményt nyilvánítson a
saját sorskérdéseirõl. 

A képviselõnõ arra kérte a hall-
gatóságot, hogy ne fogadják el azt
a véleményt, mely szerint a nép-
szavazás három milliárd forintjába
kerül az országnak, hiszen a kor-
mány jelentõsebb összegeket szór
ki olyan projektekre, mint az elve-
télt kormányzati negyed, a három-
szor annyiba került, megrekedt
metróépítés, és így tovább. 

Hoffmann Rózsa a tervezett tan-
díj bevezetésérõl kifejtette, számí-
tások szerint egy átlagos, kétgyer-
mekes családnak, figyelembe véve
az õket terhelõ egyre nagyobb re-
zsiköltségeket, az egyre emelkedõ
élelmiszer árakat, esélyük sem lesz
a gyermekeiket felsõoktatási intéz-
ményekben taníttatni. Ma Magyar-
országon az iskolába járó gyerme-
kek több, mint 40 százaléka a sze-
génységi küszöb alatt él. Eljutha-
tunk oda, hogy a gazdag családok
akár ostobácska, alulképzett gyer-
mekei alkotják a jövõ diplomás ré-
tegének javarészét. A tervezett tan-
díj bevezetése így lefejezi a közép-
réteget, a többgyerekes családokat,
csak azokat jutatja elõnyökhöz,
akik pénzükért mindent elérnek.
Jóakaratú ember nem akarhatja ezt.

Schmidt Pál beszédében hangsú-
lyozta, hogy az európai gyakorlat-
ban, Franciaországban népszava-
zással  az alkotmányos folyamatot
meg tudták állítani. Koszovó saját-
magát függetlennek deklarálta. Ko-
rábban Olaszországban a királysá-
got buktatták meg, és kikiáltották a
köztársaságot. Tehát a népszava-
zás, a népakarat a legfelsõbb hata-
lom. Mindenképpen élnünk kell e
jogosítványunkkal. El kell menni
szavazni! Hozzájárulni a demokrá-

ciához, így talán még március 9.
egyszer nemzeti ünnep lehet, mert
megvalósulhat egy társadalmi egy-
ség, egy szociális fordulat.

Tarlós István a kampány vezetõ-
je emlékeztetett a 2002-es válasz-
tások elõtti Gyurcsány-Orbán vitá-
ra, melyben Gyurcsány Ferenc az
égiekhez fordult. „Úristen, ki akar
itt vizitdíjat, kórházi napidíjat, fi-
zetõs egészségügyet, kórház priva-
tizációt? Ne akarjon igaztalan vá-
dakkal nyerni!” 

– Akkor a leendõ miniszterel-
nök ígért valamit a népnek. Lett is
valami, valami egészen más. El-
jött az ideje, hogy a miniszterel-
nök ismét az Istenhez forduljon,
azzal a felismeréssel: „Uram,
nem vagyok méltó...” Amikor
Gyurcsány Ferenc ígért valamit,
és nem keveset, akkor nem két kül-
telki vagány kötött fogadást egy
útszéli kocsmában. Meglehetõsen
furcsa, hogy éppen ellentétes poli-
tikát folytat, mint amilyen ígére-
tekkel a választást megnyerte.
Nézzük a vizitdíj kérdését, folytat-
ta Tarlós István. Itt talán nem is a
vizitdíj egyszeri háromszáz forint-
ja a legnagyobb probléma, hanem
az orvostársadalom porig alázá-
sa. Jogelõdjeik annak idején az
orvosok fizetésébe bekalkulálták
a paraszolvenciát, mint a pincé-
reknél a borravalót. Ez az aljas-
ság teteje. Most az állam újabb
forrásokat vont el az egészség-
ügytõl, a háziorvosoktól.
Gyurcsányék szerint a vizitdíj el-
törlésével csõdbe kerülnének a
háziorvosi praxisok. Amit elvet-
tek, azt adják vissza azok az em-
berek, akiknek a keresetükbõl már
évtizedeken keresztül vonták a ha-
talmas összegeket, annak a társa-
dalmi szerzõdéssel egyenlõ ígéret

fejében, hogy gondoskodni fognak
róluk. Mit csináltak az emberek-
nek a pénzével, mit csinálnak Kö-
zép-Európában a legmagasabb
volumenû adóbevételekkel? Kór-
házi napidíj? Talán a széfek vá-
sárlása a legnagyobb probléma?

A tandíj visszásságairól már be-
szélt Hofman Rózsa, emlékeztetett
Tarlós István, majd a becsületes
baloldaliakhoz szólt, mondván
õket csapta be a legjobban
Gyurcsány Ferenc.

– Azokhoz, kik talán családi ha-
gyomány kapcsán, talán saját meg-
gyõzõdésükbõl fakadóan elhitték,
hogy a miniszterelnök egy baloldali
érzelmû politikus, aki baloldali po-
litikai gyakorlatot fog folytatni. Bi-
zonyos õk sem ezekre a reformokra
szavaztak. Láthatják az egyre de-
valválódó értékrendeket, a balolda-
li értékek elsorvadását. Be kell lát-
niuk, hogy ebben az országban
nincs mûködõ baloldal. A kormány
egy olyan neoliberális politikát kö-
vet, ami végsõ soron a legemberte-
lenebb politikák egyike, melynek ki-
emelt célja az extraprofit termelés
egy szabad verseny keretében, ahol
a versenyzõk nem azonos startvo-
nalról indulnak. Minden erejükkel a
társadalmi szolidaritást akarják
megszüntetni, miközben presztízs-
beruházásokat erõltetnek.

Tarlós István végezetül felhívta
a jelenlévõk figyelmét arra, hogy a
kormány részérõl már elkezdõdött
a riogatás. Mi lesz március 15-én,
ha 9-én eredményes lesz a népsza-
vazás, és a kormány mégis a he-
lyén marad? A kampányfõnök ki-
jelentette, ilyet csak az kérdez, aki
már tud valamit, vagy érdekében
áll, hogy történjen valami.

Czene Csaba
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Három induló projektet ismer-
tetett a Szeretem Kanizsát akció-
csoport a Halis István Városi
Könyvtárban tartott sajtótájé-
koztatóján. A Kreatív Klub, mint
a mozgalom kezdeményezõje,
és a Nagykanizsai Civil
Kerekasztal vezetõi a február
12-én délelõtt 9-órától kezdõdõ
Nagykanizsai Ifjúsági Konferen-
ciára, s a délután 14.30 órától
kezdõdõ  a városi szintû Igazlátó
Napra hívták fel a figyelmet,
ahová fiatalokkal foglalkozó
szervezeteket és fiatalokat vár-
nak, hiszen a demokráciára ne-
velést az ifjúsággal kell kezdeni,
az együttgondolkodásból õket
sem lehet kihagyni. Végezetül
vélemények hangzottak el a Sé-
takert Közösségi tervezésérõl. 

SSzzeerreetteemm KKaanniizzssáátt!!
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Közel egy éve alakult meg a
Takács László Irodalmi Kör.  Az
eltelt idõszak eseményeirõl,
eredményeirõl, az együvé tarto-
zás folyamatáról beszélgettünk
Dezsõ Ferenc nyugalmazott pe-
dagógussal, a kör vezetõjével.

– Decemberben múlott egy éve,
hogy felvetettem pár gondolatot
arról, hogy egyesíteni kell a külön-
álló csoportokat, és egy közössé-
ggé kell kovácsolni az irogatókat,
mert csak az együvé tartozással le-
szünk erõsek, kapunk támogatást,
tanulhatunk egymástól, léphetünk
fel érdekeinkért. Nyomot hagyni –
ez a szándék vezeti az egyént s a
közösséget egyaránt, ahogy Váci
Mihály írja Esõ a homokra címû
versében. Az elmúlt idõszak alatt
botorkáltunk, kóstolgattuk, keres-
géltük az útirányt. Hét hónapra ké-
szítettünk programot, ami bizony
akadozott. Sok volt a tévesztés, de
elindultunk az akadályokkal teli
úton. Minden hónap második

keddjén összejöttünk – hol többen,
hol kevesebben – a Halis István
Városi Könyvtárban. Köszönetün-
ket és elismerésünket kell kifejezni
a város önkormányzatának, hogy a
Kanizsai Antológiának immár a 6.
száma jelent meg, amikor a So-
mogy címû irodalmi lap lassan
megszûnik, és különbözõ írói kö-
zösségek mennek tönkre. A kará-
csonyi ünnepi mûsorunkon megje-
lent városvezetõktõl is azt kértük,
támogassák a város kulturális éle-
tének gazdagodását szolgáló mû-
vek megjelentetését. Azt gondolom,
hogy egy város kulturális színvo-
nalát is jelzi milyen és mennyi ki-
adványt jelentet meg, mert szól a
jelennek, de szól a jövõnek is, meg-
õriz valamit a korról. Még azt
megemlíteném, ami alakulásunk-
kor is felvetõdött, hogy személye-
met nem választották, Halmos
Csaba, a Mûvelõdési Osztály kul-
turális referensének felkérésével
kerültem e posztra. Az eddigiek so-
rán sem választottak soha vezetõt,

õk is csak lettek, de ez nem ment-
ség. Nem egyedül vagyok vezetõ,
jelenleg Deliné Csere Andrea és
Kardos Ferenc segítségével közö-
sen végezzük munkánkat. Az iro-
dalmi közösségnek azonban Nagy-
kanizsán múltja is van, így ter-
mészetesen meg kell köszönnünk a
közösségért végzett munkáját Pék
Pálnak, Szoliva Jánosnak, Bako-
nyi Erzsébetnek és Rirsch Zoltán-
nak is.

– Mit jelent az egyén, a tagok
számára a versírás, és milyen
pluszt ad a közösséghez tartozás?

– Írással foglalkozni felemelõ
érzés, de nagy felelõsség is. Ami-
kor a mû kikerül az alkotó keze kö-
zül, kiszáll a szellem a palackból
és önálló életet él. Nem mindegy
mi kerül ki tõlünk, mit írunk le.
Kertészek vagyunk, fát nevelünk –
vagy csak csemetét –, botorkálunk
a gondolatok között, hibázunk, vé-
tünk, bármennyire is tiszta a szán-
dékunk. Ezért kell vigyázni minden
szóra, amit leírunk. A szónak ha-

talma van, ahogy Nagy László ír-
ta: ha van pártatlan ítélet a költõ-
rõl, az a verse. „Mert megnyugtat
e bizonyosság: Hiszek a szóban.
Kötelességem figyelni a szóra.
Bánnom a szóval, odaadás és fele-
lõsség. Hiszem azt is, elvezet a pe-
csétek mögé, ahol éppen ránk vár-
nak a titkok.” Ez legyen valameny-
nyiünk hitvallása, vezérmotívuma.
Legyen példa, mert csak a nagyok
példáját szabad követni. Elérni
úgy sem tudjuk, de legalább pró-
báljuk meg. Akarat és folyamatos
önképzés – ebben segít a tizenegy
hónappal ezelõtt megalakult Ta-
kács László Irodalmi Kör. 

– Kik mutatkoztak be eddig a
havi összejöveteleken?

– Kiemelném Bakaja Zoltán he-
gedûvel kísért verses bemutatkozá-
sát. Tulok Teréz és jómagam részt
vettünk a Kardos Ferenc által ve-
zetett olvasótábor foglalkozásán.
Meghallgattuk Fa Ede verselemzé-
seit, valamint Kókainé Hámorszki
Éva, Tóth Árpád Isten oltó kése cí-
mû versének elemzését. Minden
tagunk részt vett Csónakázó-tavi
kirándulásunkon, ahol nyári ver-
seket olvastunk fel. 

Bakonyi Erzsébet
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Idén is nívós plakátkiállítá-
sokkal várja az érdeklõdõket a
Magyar Plakát Ház, melynek ve-
zetõje úgy éli, a jövõben még in-
kább hangsúlyt kell fektetni a
komoly, mély értelmû, és a keve-
sebb megértést, könnyedebb be-
fogadói magatartást igénylõ pla-
kátkiállítások közti egyensúly
megtartására. Hamarosan meg-
nyílik a múzeumi kávéház is. 

– Úgy vélem, szakmai szempont-
ból sem szólhatnak a tárlatok csak a
régi, történeti plakátokról – mondta
lapunknak Kõfalvi Csilla, a Magyar
Plakát Ház vezetõje. – Amúgy egy
kicsit modernebbé, a mai kornak
megfelelõbbé szeretnénk tenni a
Plakát Házat is, ennek jegyében re-
ményeim szerint tavasszal megnyí-
lik múzeumi kávéházunk. Úgy ter-
vezzük, hogy a kávézót és a mellette
kialakítandó múzeumi shopot, to-
vábbá a konferenciatermet is olyan
ülõalkalmatosságokkal szereljük fel,
amelyek kényelmesek és nem ront-
ják a tervezett kultúrpódium-szerû
programok, irodalmi kávéházak,
esetleg filmvetítések élvezhetõségét.
A múzeumi shopot nagyon fontos-

nak érzem, hogy végre, nyugodt kö-
rülmények között lehessen kiadvá-
nyokat lapozgatni, lehessen apró, a
Kiskastély és a Plakát Ház témakö-
rére készített múzeumi tárgyakat,
például hûtõmágnest, mini kalendá-
riumot vásárolni. Én azt hiszem,
ezek az apróságok nagyon fontosak,
az ajándéktárgyak közelebb viszik
az intézményt a vendéghez – véli a
szakember. 

A Magyar Plakát Ház követke-
zõ, kortárs alkotókat felvonultató
kiállítása egyébként március hu-
szonnyolcadikán nyílik meg. Töb-
bek közt Orosz István, Keresztes
Dóra, Pincehelyi Sándor alkotása-
it várják erre a szokásosnál pikán-
sabb kiállításra, amely a tervek
szerint választási plakátokat is be-
mutat majd. A nyári kiállítás tema-
tikáját a Corvina Kiadónál egy, a
közelmúltban Bakos Katalin tollá-
ból megjelent kötet határozza
meg, amely a Tízszer tíz év az ut-
cákon címet viseli, s a magyar pla-
kátmûvészet 1890-tõl tartó egy
évszázadát öleli fel. Õsszel az öt-
venes és hatvanas évek plakátmû-
vészetébõl ad ízelítõt a Magyar
Plakát Ház. 

Természetesen a szintén a Kõ-
falvi Csilla vezette Kiskastély is
tartogat csemegéket: februárban
például Z. Soós István ikonográfi-
áiból nyílik egy tárlat, s remélhetõ-
leg ebben az idõszakban megérke-
zik Indiából a Brunner-hagyaték
is, amelybõl az anyag hihetetlen
erõfeszítést igénylõ felmérése,
rendszerezése után ugyancsak ké-
szül egy új, monstre kiállítás. Kõ-
falvi Csilla szerint a ma már ha-
gyományosnak tekinthetõ Múzeu-
mok Éjszakája programot akár e
hagyatékra, s általában a misztikus
India témakörére lehetne felfûzni.   

Horváth Attila

KKoorrttáárrss aallkkoottóókk ééss mmúúzzeeuummii kkáávvééhháázz

Bezárult az Ekler László, za-
laegerszegi természetfotós al-
kotásaiból nyílt kiállítás a Kani-
zsai Dorottya Kórház Erdõs
László Galériájában. Az év-
szakok flóráját és faunáját be-
mutató gyönyörû képeket janu-
ár 31-ig tekinthették meg az ér-
deklõdõk.  

A galéria immár tizenegy éve
nyújt kikapcsolódást, lelki támo-
gatást a betegek gyógyulásához.

A város óvodáit, iskoláit, e
napokban-hetekben kis herceg-
nõk, királyfik és tûzokádó sár-
kányok lepik el, ugyanis ez az
idõszak mindenütt a farsang je-
gyében telik. (Képünk Kis-
kanizsán, a Pipitér Óvodában
készült.)

FFaarrssaannggooll
aa vváárrooss
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A tavalyi esztendõ valóban
szépen alakult a Délzalai Vízmû
SE úszói számára, hiszen közü-
lük az egyes utánpótlás korosz-
tályokban tucatnyinál is többen
szerepelnek az abszolút 15-ös
ranglistákon. Gyakorlatilag ez
és a 2008-as esztendõ volt az ap-
ropója a szakosztály-vezetõ dr.
Abay Nemes Zoltánnal folytatott
beszélgetésünknek.

– Hány ifjú úszópalánta és szak-
ember dolgozik a klubnál?

– Mintegy 140 fõvel folyik a
munka az egyesületen belül –
kezdte az egyesület második em-
bere. – Természetesen nem egysze-
rû ennyi fiatalt koordinálni, de a
négy tréner maximálisan kitesz
magáért. Közülük a vezetõedzõ
Polgár Sándor végzi már évek óta
a munka dandárját, aki annak ide-
jén még Szombathelyrõl érkezett
hozzánk. Tanítványunk, Miatta

Mercédesz személyében segédedzõ
is áll mellette, õ az idén szerzi meg
úszóedzõi diplomáját. Az utánpót-
lás versenyzõink felkészítéséhez
tavaly csatlakozott Országhné
Hüveli Mária, aki az óvodáskorú-
ak versenyzõvé történõ kiválasztá-
sában ténykedik, Sneffné Ágoston
Mónika pedig ez évtõl már a legfi-
atalabbaknál is dolgozik.

– Mi alapján sorolják be a fiata-
lokat a Vízmû SE-n belül?

– Életkor és fejlettségi szint sze-
rint történik a csoportok felosztá-
sa, ezzel is hozzájárulva az úszás
megszerettetéséhez. Hogy nem fo-
lyik nálunk rossz képzés, arra ta-
lán bizonyságul szolgál, hogy a
tavalyi versenyévadban 120 egye-
sület közül a huszonhetedikek let-
tünk a végsõ összevetésben. Ha
ehhez hozzáteszem, hogy ez lehe-
tett volna jobb is, ha teszem azt,
egyik nagy reménységünk, Biczó
Bence  nem költözik szüleivel

Pécsre, talán jól érzékelteti, mirõl
beszélek.

– Mi az egyesület hitvallása az
úszásoktatás és versenyeztetés te-
rén?

– Nem csupán eredmény-centri-
kusan gondolkodunk, sokkal in-
kább fontos az, hogy remek közös-
séget formáljunk. Erre szolgálnak
a napi két órás úszóedzések mellett
a különbözõ csapat-összekovácso-
ló programok is. Persze, vannak
olyan kezdeményezéseink is, me-
lyekkel a nem versenyszerûen úszó
fiatalokat szintén megfoghatjuk,
azt hiszem ezzel teljes a repertoá-
runk.

– Beszéljünk egy kicsit azért a
viadalokról is. Milyen megméret-
tetések lesznek az idén, illetve mi-
lyen versenyeknek lesznek a házi-
gazdái?

– Február végén leszünk házi-
gazdái az idén jubiláló, vagyis
huszadszor megrendezésre kerü-
lõ Kanizsa Kupának, jön márci-
usban a már szintén hagyomá-
nyos Hármas verseny Pozsony és
Brno úszóival, s májusban ennek
magyar változata, a körverseny
sem maradhat el Veszprém és
Pápa egyesületeinek sportolói-
val.

– S kanizsai szemszögbõl kikkel
az élen?

– Büszkeségeink és reménysége-
ink Abay Nemes Anna, Karanc
Alíz, Kiss Dóra, Szabadics Adri-
enn, Kovács Dorottya, Zámodics
Márk, Molnár Flóra, Tollár Gá-
bor, Ács Gergely, Gayer Márton,
Zsiray Gergely, Hederics Hanna
és Trajer Márk a mi top-15-
öseink, vagyis õbennük joggal bí-
zunk. De nem csupán ezeken az
említett versenyeken, hanem az
országos seregszemléken is ered-
ményesek lesznek, ebben biztos
vagyok...

Polgár László

KKaanniizzssaa –– PPlluusszz ssppoorrtt 2008. január 31.12

Kanizsai Vadmacskák SE és a Centrál Étterem 
tisztelettel meghívja az 

I. Nagykanizsai Sportbálra 

Idõpont: 2008. február 9. szombat 18 óra
Helyszín: Centrál Étterem
Vacsora: svédasztalos menüsor

Felnõtt belépõjegy: 4.000 Ft/fõ
Diák belépõjegy: 3.000 Ft/fõ
ZENE, TÁNC, TOMBOLA!

A sportbállal az a célunk, hogy fellendítsük Nagykanizsán a szebb na-
pokat megélt sportot. Összefogásunkkal, közös fellépésünkkel bizonyít-
hatjuk, hogy a sport fejlõdése szempontjából szükség van közös ren-
dezvényre. Meghívjuk a városban mûködõ egyesületek valamennyi fel-
nõtt, utánpótláskorú játékosait, amatõr sportolóit, sportvezetõket, spor-
tot támogatókat és szurkolókat.

Jegyek igényelhetõk: 
kanizsadkk@chello.hu e-mail címen, a Cetrál Hotel recepciójánál, 

valamint a 30/913-7197 és 30/905-1574 telefonszámokon

MMaaggaassrraa tteettttéékk aa mméérrccéétt

Több száz kanizsai kisgyer-
mek egészségi állapotát és fittsé-
gét vizsgálják e napokban a Ka-
nizsai Dorottya Kórház gyer-
mekosztályának szakemberei. 

A gyermekosztály dr. Baranyi
Enikõ osztályvezetõ fõorvos veze-
tésével bekapcsolódott a nemzet-
közi IDEFICS nevet viselõ prog-
ramba, amelynek célja az elhízás
és az abból fakadó betegségek
megelõzése még kora gyermek-
korban. 

Mint azt dr. Olosz Réka, a Kani-
zsai Dorottya Kórház gyermekosz-
tályának szakorvos-jelöltje elmond-
ta, az IDEFICS-projektben tizenkét
európai ország vesz részt, Magyar-
országról a Kanizsai Dorottya Kór-
ház, a Zala Megyei Kórház és a Pé-
csi Tudományegyetem kapcsoló-
dott be a, mintegy tizenhétezer
gyermek egészségi-fittségi állapo-
tának felmérését célzó programhoz.

– Hazánkban Pécsett, Mohá-
cson, Zalaegerszegen és Nagykani-
zsán zajlik vizsgálat. A program
alapja, hogy a kövérség és az elhí-
zás egyre nagyobb problémát okoz.
Gyermekkorban még nem tulajdo-
nítunk túl nagy jelentõséget az
elhízásnak, pedig a késõbbiek so-
rán komoly betegségeket okozhat.
Az elhízásból fakadó betegségek je-
lenleg a vezetõ halálokok közé tar-
toznak. A 2-8 éves kor az az idõ-
szak, amelyrõl a legkevesebb adat
áll rendelkezésünkre e tekintetben,
ez adta az ötletet a projekt elindító-
inak, akik úgy gondolták, szükség
lenne ezt a korosztályt behatóbban
is megvizsgálni. 

S hogy mibõl áll a vizsgálat-
sor? Elõször is egy kérdõívet kap-
nak a szülõk, amellyel a szakem-
berek felmérik a család táplálko-
zási szokásait, de képet kapnak a
mozgási szokásokról és a fo-
gyasztói szokásokról is. Ezt kö-
veti egy orvosi-fizikális vizsgálat,
vérnyomásméréssel, testsúlymé-
réssel, genetikai vizsgálattal, la-
borvizsgálattal, valamint az isko-
láskorú gyermekek esetében fitt-
ségi vizsgálattal. Ez utóbbi során
a gyerekek három napig egy spe-
ciális mûszert viselnek, amely re-
gisztrálja a napi ételbevitelt és a
mozgásmennyiséget.

H.A.

AAzz eellhhíízzááss
eelllleenn
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Horoszkóp

Ne feledje, ezt az esztendõt a nem köny-
nyû szaturnuszi év után a szerencse boly-
gója, a Jupiter uralja. Sétáljon ki a sza-
badba, a Csónakázó-tó környéke már
nagyszerû kilátást nyújt.

Ne feledje: aki mer, az nyer. Ennek ellené-
re nem keresi a kalandokat, ami nem éppen
pozitív tulajdonság egy magányos Bika
esetében. A csillagok azt súgják, keressen
egy tevékeny klubot magának a városban.

A Jupiter bolygó a mértéktelenség és a
könnyelmûség szimbóluma is. Idõnként
azonban nem árt mérlegelnie döntései kö-
vetkezményét is. A mértéktelenséget csak
a szerelemben engedje meg magának.

Ön is hamarosan észreveszi a Jupiter
bolygó jótékony hatását. Gondolkodá-
sában elõtérbe helyezi a sikert, mégha
a jelenleginél többet is kell fáradoznia
érte. 

Optimizmusa nem ismer határokat. Mind-
ez nem lenne baj, ha kívánságai idõnként
nem szöknének az égig. Álmában se lógas-
sa a lábát a Szaturnusz gyûrûjén, maradjon
a Földön, és természetesen az ágyon.

A szerelem és a szeretet kerül elõtérbe
mindennapjaiban. A Jupiter éve szeren-
csét hoz a munkájában is. Nem marad
munka nélkül, dolgozhat, amennyit csak
akar, illetve bír. 

Jó ha tudja, a Jupiter csodákat hozhat
idén az életébe. Sok energiát küldenek
önnek az égiek. Mindezért nem kell mást
tennie, csak figyeljen oda a belsõ hangjá-
ra, és tegyen annak megfelelõen. 

Idõnként öregnek érzi magát. A töpren-
gés helyett fogjon nagyszabású tervek-
be. Ha úgy érzi, nem tud otthon kibonta-
kozni, társaságra találhat akár a város 24
különbözõ nyugdíjas klubjában.

Élénkségére, mozgékonyságára nem vet
árnyékot a Jupiter évében semmi sem.
Sõt, vállalkozó kedvét idõnként nem árt
valakinek féken tartani. A szerelemben is
nagy “vállalkozás” elé néz.

Nyugodtabb napokra számíthat, s ebbõl
következõen remélhetõleg nyugodt éj-
szakákra is. Azzal nem mondunk újat,
hogy anyagi ügyeiben csak a bankok,
esetleg a csillagok segítségére számíthat. 

Ne vegye nyakába a világ összes gondját-
baját, úgy sem tud mindenkinek segíteni.
Ha keresi a társát, járjon nyitott szemmel,
ne lógassa az orrát, sportoljon, kocogjon,
majd csak feltûnik valakinek.

Az új hónapot kezdje tiszta lappal. A si-
kertelenségek miatt ne zárkózzon magá-
ba. Egy jó baráti társaság, vagy munka-
helyi környezet sokat lendíthet pozitív
értelemben a hangulatán.

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 Magyar Közlöny 155. számában kihirdetésre került az egyes
adótörvények módosításáról szóló 2007. évi 126. Tv. amely rendelkezik az
egyéni vállalkozók tevékenységét jelölõ EU normáknak megfelelõ szakmakó-
dok cseréjérõl.

A statisztikai közlöny 2007. évi 7. számában került kihirdetésre az új szak-
makód jegyzék a 9005/2007. KSH közleményként, valamint a szakmakód
jegyzék és a hozzá tartozó fordítókulcsok  a www.ksh.hu weboldalon elérhetõ a
a HIREK, KÖZLEMÉNYEK - SZAKMAKÓDOK JEGYZÉKE 2008. cím alatt.

A szakmakódok EU kompatibilissá történõ átfordításának két esete van. Az
egyik, amikor a fordítókulcs segítségével az egyéni vállalkozói igazolvánnyal ren-
delkezõk nyilvántartását vezetõ szerv /Központi Hivatal/ a rendeletnek
megfelelõen hivatalból módosítja a szakmakódokat. A másik esetben az új szak-
makód jegyzékbõl a vállalkozónak kell kiválasztania a tevékenységét jelölõ szak-
makódot. Azonban mindkét esetben a vállalkozónak kezdeményeznie kell az
okmányirodában a vállalkozói igazolvány cseréjét. Amennyiben más adatvál-
tozása nincs a vállalkozónak akkor az igazolvány cseréje illetékmentes. 

A jogszabály 2008. július 1-ig biztosít lehetõséget a szakmakód változások
miatt a vállalkozói igazolványok cseréjére. Tekintettel arra, hogy az illetékességi
területünkön a közel 3500 vállalkozót érint, arra kérjük az érintetteket, hogy az
igazolványok cseréjét már most kezdeményezzék, annak érdekében hogy
zökkenõmentesen tudjuk végrehajtani a folyamatot.

SSzzaakkmmaakkóóddookk ccsseerrééjjee
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INGATLAN
Belvárosban 700 m2-es építési

terület eladó. Társasház építésére
kiválóan alkalmas. Érd.: 30/227-
3294 (6040K)

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

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

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

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

Szentgyörgyvári hegyen 600
négyszögöl területen 42 m2 lakható
épülettel (fürdõszobás) eladó. Irány-
ár: 2,2 millió Ft. Érd.: 30/862-9401
(6147K)

Csokonai-Teleki úton hosszú táv-
ra garázst bérelnék. Érd.: 20/226-
4144 (6140K)

Belvárosi egyszobás, egyedi fûté-
ses, bútorozott, 2. emeleti lakás
hosszú távra kiadó. Kaució szüksé-

ges. Irányár: 25.000 Ft + rezsi.Érd.:
30/400-1303 (6148K)

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

Fõiskolai hallgató magyar nyelv-
tanból és irodalomból korrepetálást,
érettségire való felkészítést vállal. Tel.:
30/968-8184 (6141K)

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

Fürdõkád, zuhanytálca felújító
zománcozás helyben, beépített álla-
potban, fehérben, színesben. Érd.:
20/475-1793, 82/423-691 (6142K)

Suzuki Swift 1995-ös évjárat, friss mû-
szakival eladó. Érd.: 20/461-2814 (6149K)

Költözés miatt eladó: Electrolux
(2 éves), Whirpool kombinált (8
éves) hûtõszekrény, 72 cm-es LG
100 Hz televízió, Whirpool mosó-
gép (4 éves), új fürdõszobaberen-
dezés (még dobozban, fa + bambusz
kombináció). Érd.: 20/226-4144
(6144K)

Eltartási szerzõdést kötne saját
vagyonnal rendelkezõ hölgy, olyan
idõs emberrel, aki saját háza és ön-
maga eltartásához segítségre szorul.
Jelige: “Képzett hölgy”. Leveleket a

Szerkesztõségbe (Pf.: 154) kérem.
(6145K)

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

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

Jól szituált, középkorú üzletem-
ber, kevés szabadiõvel diszkrét kap-
csolatot keres egy csinos, hasonló
korú hölgy személyében. Leveleket
a szerkesztõségbe (Pf.: 154) kérem,
„Maxima” jeligére.

Február 4. 15 óra CSODÁLATOS TERMÉSZET
A Föld állatvilága bélyegeken – kiállítás Szabó József (Lábod) 

gyûjteményébõl. Megtekinthetõ: február 22-éig

2008. február 5. 17 óra Medgyaszay Ház
Hogy van a kanizsai kultúra?

Kulturális fórum a mûvészeti élet résztvevõinek. Meghívottak: Halmos
Csaba - kulturális referens, Balogh László - OKISB elnök, Baráth Zoltán - a

Farkas Ferenc Zeneiskola és Aranymetszés Mûvészeti iskola igazgatója,
Dolmányos Erzsébet - a Kanizsai Kulturális Központ megbízott vezetõje

Minden érdeklõdõt várunk!

Február 8. 19 óra ROCK KLUB – Alarm együttes Koncert
Belépõdíj: 400 Ft

A rendezvénysorozatot az OKM a PANKKK program keretében támogatja

Február 9. 20 óra
FARSANGI JELMEZBÁL A NOSZTALGIA ZENEKARRAL

Gerócs Éva - ének, Tábori Imre - zongora, Murka László - gitár
Kõfalvi Csaba - dob. Jelmezverseny értékes díjakkal! Belépõdíj: 1200 Ft. 

Jegyek elõvételben - asztalfoglalással - az információs szolgálatnál kaphatók. 

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

Érdeklõdni: 20/9390-745,
20/9683-517

Olaipari Természetbarát 
Egyesület túrajaánlata

Indulás: 11 óra autóbuszállomás.
Érkezés: 17 óra autóbuszállomás.
Útvonal: Miháldi templom - jel-
zetlen úton - Örömhegy - S sáv -
Z sáv - jelzetlen úton - Alsóerdõ -
Csónakázó tó. 
Táv: 12 km. 
Részvételi díj: volán díjszabás

Február 8. 18.30 óra 
Medgyaszay Ház

“Építsen az égre házat” - A ma-
gyar népmûvészet kincsei. Hét-
köznapi tapasztaláson túlmutató
élmények a népi mûvészetünk-
ben. Szelestei László, néprajz-
kutató vetítettképes elõadása.

Állás 
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regio-

nális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhe-
lyezkedési lehetõséget:
mûszerész szakirányú 90.000 – 130.000 Ft
mûanyagipari fröccsöntõ gépkez. szakirányú 80.000 – 120.000 Ft
mûanyagipari mûszakvezetõ szakirányú 120.000 – 130.000 Ft
lakatos szakirányú 80.000 – 100.000 Ft
villanyszerelõ szakirányú 90.000 – 100.000 Ft
vezetõ vasbeton szerelõ szakirányú 370.000 Ft
asztalos szakirányú 70.000 – 90.000 Ft
kárpitos szakirányú 80.000 – 90.000 Ft
varrómunkás szakirányú 70.000 – 90.000 Ft
húsbolti eladó szakirányú 70.000 Ft
húsipari karbantartó szakirányú 130.000 – 200.000 Ft
felnõtt szakápoló szakirányú megegyezés szerint
betanított kárpitos 8. általános 70.000 Ft
betanított preparátor érettségi 69.000 – 90.000 Ft
húsfeldolgozó üzemvezetõ fõiskola 260.000 – 350.000 Ft
mérlegképes könyvelõ fõiskola 130.000 – 200.000 Ft

Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli Regioná-
lis Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban
(Nagykanizsa, Fõ út 24. szám) alatt adunk, vagy a http://www.nyugatrmk.hu

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ–kedd–csütörtök: 8.00–12.00 
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
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Idén több mint kétszáz részvevõ-
vel rendezték meg a XV. Kanizsa
Kupa asztalitenisz tornát, melyen
tizenöt egyesület képviseltette ma-
gát. A torna keretében emlékeztek
Szakony Istvánra, a Zala Megyei
Asztalitenisz-szövetség korábban
elhunyt egykori elnökére is. A vá-
rakozásoknak megfelelõen a ren-
dezõ Kanizsa Sörgyár SE sporto-
lói, egységei szerezték a legtöbb
gyõzelmet, közülük kiemelkedett
Kahotek Kristóf, Csapó Árpád, La-
dányi Dóra és Mariana Stoian tel-

jesítménye. Stoian a késõbbiekben
aztán már a Szuper Liga sorozatá-
ban is bizonyíthatott a Froschberg
Linz kettes számú csapata ellen. A
közép-európai versengés keretein
belül a 7-12. helyért folyik a ráját-
szás, s az osztrákok ellen végül ha-
zai környezetben 5:5-re voltak ké-
pesek. A Stoian - Kacsándi Rita -
Németh Ágnes triója ezzel pontot
szerzett a sorozatban, s következ-
hetnek az újabb mérkõzések akár
még a hetedik pozícióért is. A hazai
Extraliga küzdelmeiben aztán a

Budapesti Postás volt legutóbb so-
ron Jakabfi Imre csapata számára.
A bajnok otthonába tett kirándulás
nem sok jóval kecsegtetett, ennek
ellenére csakúgy, mint Nagykani-
zsán a Statisztika ellen, most is
nyertek meccset a sörgyáriak (1:6).
Ki más, mint Stoian volt ismét az
élküzdõ, aki ha megfelelõen kon-
centrál, bárkire veszélyes – s most
már nem csupán az itthoni me-
zõnyben.

P.L.

Az NTE-csarnokban rendezték
meg ebben az évben is a megyei
I. osztályú labdarúgó-csapatok
Téli Kupájának egyik selejtezõ-
jét. Kanizsai gárda ezúttal ugyan
nem volt a résztvevõk között, de
a Zalakaros, Zalaszentbalázs,
Letenye és az FC Napred Tót-
szentmárton együttesében is szá-
mos kanizsai focista kergeti a
labdát. A délelõtti mérkõzéseken
az ifjúsági csapatok döntöttek ar-
ról, hogy melyik jut a megyei
döntõbe, s ez végül az FC Napred

legénységének sikerült. Aztán
következtek a felnõtt csapatok, s
az már a kezdeti pillanatokban ki-
tûnt, hogy a karosiaknál valóban
presztízst csinálnak a továbbjutás
kérdésébõl, így értelemszerûen
nagy hévvel vetették magukat a
küzdelembe. A tavalyi megyei te-
rembajnok Napred gyorsan ki-
szállt a versengésbõl, míg a
Zalaszentbalázs az idõ elõreha-
ladtával lett egyre magabizto-
sabb. Így a körmérkõzéses lebo-
nyolítás döntõjének is beillõ

Zalakaros - Zalaszentbalázs
meccs nagy izgalmakat hozott,
melyen a szentbalázsiak egy po-
tya-ízû góllal Balázs Szilárd ré-
vén vezetést szereztek, majd az
utolsó másodpercekben egyenlí-
tett Mulasics Balázs. Ezzel mind-
két csapatnak 7-7 pontja lett, vi-
szont a gólkülönbség a fürdõvá-
rosiaknak kedvezett, s õk utaz-
hatnak majd a zalaegerszegi finá-
léra.

P.L.

Kettõbõl kettõ, vagyis a nõi
kosárlabda Uniqa NB I  A-cso-
portos küzdelmeiben a Kanizsa
Vadmacskák SE csapata idegen-
ben is legyõzte a szombathelyi
Savaria BC együttesét. A vendé-
gek gyõzelme már a meccs kez-
detétõl sem forgott veszélyben,
igaz, a hazaiak jól tartották ma-

gukat egészen az elsõ húsz perc
utáni pillanatokig. Akkor azon-
ban Varga Zsófia (is) belelendült,
s a szünet elõtti két pontját to-
vábbi huszoneggyel megfejelve
csapata játékának élére állt, s
nyerte meg végül a meccset a
Vadmacskák 73-62-re. Kétszám-
jegyû pont-teljesítménnyel ruk-

kolt még elõ Fekete Csilla (10),
Ana Purics (16) és Rachill Ro-
binson (16) is a találkozón. A
gyõzelem egyben azt is jelentet-
te, hogy a vasiakat a kanizsaiak
oda-vissza megverték a bajnok-
ság alapszakaszában.

P.L.

A sakkozók I-IV. korcsoportos
városi csapat diákolimpiáját ren-
dezték meg a közelmúltban, me-
lyen szép számú alsó és felsõ tago-
zatos reménységekkel képviseltet-
ték magukat az iskolák. Az I-II.
korcsoportos leány csapatok me-
zõnyében a Kõrösi I. (Németh An-
na, Molnár Flóra, Perger Kitti)
szerezte meg a gyõzelmet a Kõrösi
II. és a Hevesi elõtt. Ugyanebben a
korosztályban a fiúknál szintén a
Kõrösi egysége (Horváth Ákos,
Felde Bence, Marton Tamás) lett
az elsõ megelõzve a Hevesit és a
Rozgonyit. III-IV. korcsoportban a
lányoknál a változatosság kedvé-
ért szintén a Kõrösi (Csonka Anna,
Gelencsér Fanni, Varga Zsuzsan-
na) lett a legjobb, a fiúknál ugyan-
akkor a Batthyány legénysége
(Nyizsnyik Bence, Lukács István,
Zsirai András, Molnár Damján)
aratott sikert a Hevesi és a Zrínyi
elõtt.

A kanizsai sakksport legifjabb
utánpótlásán kívül Bérczes Dávid
is hallatott magáról, mivel a 17
esztendõs Aquaprofit-reménység
teljesítve a nagymesteri normát
negyedik lett Svédországban a
XXVI. Rilton Kupán. Ezzel már
harmadszor teljesítette a sportág
vízválasztó limitjét, vagyis jó úton
halad afelé, hogy már ne egysze-
rûen csak reménységnek, sokkal
inkább tapasztalt és eredményes
sakkozónak titulálják. Érdekesség,
hogy a késõbbi gyõztes lengyel
nagymester sem tudta legyõzni
Bérczest.

P.L.
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Kanizsa KK DKG-EAST - Flex-
tronics Sárvár  112 - 93   (29-26,25-
22,16-12,15-25,27-8.)  Nagykani-
zsa, 150 nézõ. Kanizsa KK DKG-
EAST: Kasza 21/12, Beck 17/6,
Kiss  Z. 23/6, Zsámár 11, Szabó B.
21.Csere: Fodor 11/6, Millei 6, Sze-
gedi 2. Edzõ: Kovács Nándor. Jók:
Kiss Z., Szabó B., Kasza, Fodor,
Millei, Beck.

A Nyugati-csoport negyedik he-
lyezettje, a Sárvár érkezett leg-
utóbb Kanizsára, így a Budafok le-
gyõzésével a siker ösvényére is-
mét visszatalált KKK DKG-East

szurkolói joggal reménykedhettek
jó mérkõzésben. Utólag bebizo-
nyosodott, nem kellett csalatkozni-
uk. Viszonylag nagy iram és küz-
delem, esetenként látványos meg-
oldások jellemezték a találkozót,
no és a végén jött csak a valódi iz-
galom. A hazaiak szinte már el-
könyvelhették a nyert meccset,
amikor az ellenfél nagy hajrába
kezdett, s néhány másodperccel a
vége elõtt még a vezetést is átve-
hette (83-85). A kanizsai csapat
szíve azonban a helyén volt, s
hosszabbításra mentette az össze-

csapást. A ráadásban már nem volt
kérdéses a gyõztes kiléte, így is-
mét dél-zalai diadalnak tapsolhat-
tak a drukkerek. Külön említést ér-
demel Kiss Zoltán, aki egykori ke-
nyéradói ellen igencsak kitett ma-
gáért, s ezt nem csupán pontjai
száma jelzi, hiszen a hosszabbítást
jelentõ duplát is õ süllyesztette el a
sárváriak kosarába...

Kovács Nándor: „Óriási mérkõ-
zésen fantasztikus gyõzelmet sze-
reztünk.”

Polgár László

ÓÓrriiáássii mméérrkkõõzzééss,, ffaannttaasszzttiikkuuss ggyyõõzzeelleemm

NNõõii ppiinnggppoonngg:: éévv eelleejjii nnaaggyyüüzzeemm

KKaarroossii öörröömm aa ttééllii tteerreemmkkuuppaa vvééggéénn

Ha nagy szavakkal szeretnénk
megfogalmazni, akkor jelentõs
sportdiplomáciai sikert könyvel-
hetett el a Szan-Dia Fitness Cen-
ter, mivel a Magyar Ugrókötelesek
Szövetségének döntése alapján
Nagykanizsa kapta meg az idei
egyéni Európa-bajnokság rende-
zési jogát. Egy nemzetközi bizott-
ság is szemrevételezte korábban a
várost, s annak tagjai sem találtak
semmi kivetnivalót abban, hogy
október végén a dél-zalai település
adjon otthont a kötélugrók európai
seregszemléjének.

P.L.

MMaajjddnneemm ttaarroolltt 
aa KKõõrröössii

VVaaddmmaaccsskkáákk:: KKééttsszzeerr vveerrttéékk aa vvaassiiaakkaatt

OOkkttóóbbeerr vvééggee::
kkoonnttiinneennssvviiaaddaall
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Csurgón történt az, mi alant
olvasható 2008 januárjában.
Egy megható és lelkünket felka-
varó, a történelem és az egyes
ember szerepének fájdalmas, de
példamutató helytállásának le-
hettünk részesei, tanúi. 

A család- a példamutató hûségû
feleség, a három felnõtt gyermek,
unokák – a Csokonai Vitéz Mihály
Református Gimnázium, Általános
Iskola volt és mai tanárai, tanulói,
barátok és ismerõsök ülték körül a
képzeletbeli asztalt, akik 80. szüle-
tésnapi köszöntõn és a Megszen-
vedtem ’56-ot címû Csurgói
Könyvtársorozatban megjelent
könyv bemutatóján vettek részt. A
képzeletbeli asztal középpontjában
a Nagykanizsán élõ, az életet meg-
szenvedõ, de a hitét megtartó, a
megalázottságban is embernek, és
ezen keresztül példának ma is ható
Pápa János állt. Balogh Tibor, re-
formátus esperes, Dr. Bárdi Lász-
ló, egyetemi docens, Kína kutató,
Czupi Gyula, a Halis István Városi
Könyvtár igazgatója, Ilia Csaba,

alpolgármester, Fehér Zoltánné
Tüzes Zsuzsanna, megbízott igaz-
gató, Rózsás János, tolmács, író;
Szászfalvi László, polgármester or-
szággyûlési képviselõ és – a szer-
vezés kiadás nehéz munkáját ma-
gára vállaló – Hosszú Istvánné Pá-
pa Erzsébet köszöntötték méltón
Pápa Jánost. 

Õ dacos öntudattal, de fájdalmas
belenyugvással viselte a kistarcsai
tábor tíz embertelen hónapját és a
hét évnyi számûzetését az iskolától
a tanítástól, mégis felemelt fejjel,
az igazság egyszer gyõzni fog tu-
dattal, megbocsátva, de ’56 igazá-
ból és tisztaságából nem engedve
egy jottányit sem. Ugyanis a
kistarcsa utáni hét év is rabság
volt. Neki ez volt a legnagyobb
büntetés. Hogy kiegészítse felesé-
ge tanítói fizetését, jól kamatoztat-
ta a szülõi házból hozott szorgal-
mat, munkaszeretetet, méhészke-
dett. Gyermekek helyett a méhcsa-
ládokat nevelgette, és együtt cipel-
te a sors által rá kiszabott terhet.
Míg a méhek virágport, õ gondola-
taival hordta össze a múló évek

emlékeit. Volt idõ, és volt min el-
mélázni, és megörökíteni az átélt
szörnyûségeket. Számûzetésében
is példának a szorgalmas kis mé-
heket választotta, s velük szállt, re-
pült emlékgyûjtõ körútra. Így érett
és épült a mézillatú csendben a
megbánás és megbocsátás erõdít-
ménye, a jövõbe vetett hit, a meg-
írt visszaemlékezés a megszenve-
dett múltról. És írt és jegyzetelt fo-
lyamatosan, s a több száz oldalból
Czupi Gyula avatott szerkesztésé-
ben jelent meg Pápa János vissza-
emlékezése. E kötet az egyén, s
egy család, egy közösség története.
Tiszta emberi hittel, a jövõ iránti
elkötelezettséggel szól hozzánk,
igazít el bennünket. Eligazít, és
igazolja, hogy egy gyenge kis em-
ber micsoda erõvel vívta csatáját.
Hite volt csak, ereje fogytán. De
nem alkudott, nem volt mire. Fel-
hõs, kormos égben nem látszott a
hevülete. De maradt embernek,
példának. Bár ajkán a szó lassan
megkövesül. S hajthatatlan hajna-
lok vették el álmát, de gyûjtötték a
megvertek a bevonuláshoz már a
pálmát. Így vívott az élettel csatát,
magát gyõzte le, hogy mások is
értsék, higgyék, mire képes az em-
ber. Kiteszi szívét, hogy cafatokká
tépjék. 

Õt megismervén egy gondolat
jutott eszembe: Kegyelem, oh, ke-
gyelem gyere és oldozzad föl, nyúl-
jon érte segítõ karod, lassan majd
te is, én is, ugye ugyanazt akarod.
Szegény önmagunk mit tehet ér-
ted? Felveszem, letaposott ember-
séged, és viszem, szórom szét, hogy
megmaradjon az emlék. 

Élete olyan volt, mint egy nagy
ütközet, vállára vette terhét, s meg-
gyújtotta az örömtüzet. Micsoda
erõt sugárzott e kis-nagy ember. A
Csurgón töltött négy év, és a
nyolcvan éves kora, mint friss em-
lék elevenedett meg,  s úgy hatott,
mint kovász, erjesztõ, lelkesítõ,
igazat keresõ, s utat nyitott, míg be
nem zárultak a kapuk. Azokat pe-
dig meg kell nyitni, ahogy Nagy
Gáspár írta Szabadítót mondani
címû versében: „…több évre nyúj-
tott õsz következik kell valami sza-
badítót mondani a kapuk alatt mi-
elõtt tompán becsukódnék.” Hi-
szem, hogy kellenek a múltat õrzõ,
magukban hordozó emberek, hogy
legyen út, melyen tovább lehet ha-
ladni, és végigmenni, mert van
még tennivaló. Ne engedjük a ka-
pukat becsukódni, és a múltat elfe-
ledni!

Dezsõ Ferenc 

EEggyy mmeeggsszzeennvveeddeetttt éélleett

A Vackor Óvoda nevelõtestü-
letének szervezésében, mint
mindig, ilyenkor januárban, a
nagycsoportosok játékos, zenés,
mozgásos összeállításukkal va-
rázsoltak hangulatos délelõttöt a
HSMK színpadára. 

A Ficánkoló címû mûsort Cse-
resnyés Péter alpolgármester nyi-
totta meg: – Ezen az örömünnepen
legyen mindenki büszke az óvodá-
sokra, az óvodára – hangsúlyozta.
A szülõk a gyermekeikre, a pedagó-
gusok az általuk nevelt gyermekek-

re, az óvodások meg saját magukra,
hiszen az óvónõkkel együtt nem kis
munkával készültek az elõadásra.
Végezetül azt kívánta, mind a gyer-
mekek, mind a szülõk szerezzenek
olyan élményeket, amelyek akár öt
vagy tíz év múlva is közös témák
lehetnek beszélgetéseikben. A meg-
nyitót követõen a Szivárvány Fej-
lesztõ Központ óvodás csoportja, a
Rózsa, az Attila, a Vackor és a He-
vesi Óvoda ovisai énekeltek, tán-
coltak a színpadon.

B.E.

FFiiccáánnkkoollttaakk aazz oovviissookk
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