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Kanizsa
Horváth István önkormányza-

ti képviselõ a Hevesi út és a Ró-
zsa utca keresztezõdésének kör-
forgalommá történõ átépítését
kezdeményezi. A képviselõnek
személyes tapasztalatai is van-
nak a tekintetben, hogy ez a ke-
resztezõdés bizony, a város
egyik leginkább balesetveszélyes
pontja.

– Ez a keresztezõdés a város ta-
lán legkritikusabb csomópontja,
potenciális baleseti forrás – ma-
gyarázza Horváth István. – Már
dr. Károlyi Attila képviselõtársam
is felvetette ezt a problémát, s az
elõzõ ciklusban épült is ide járda-
sziget, ami azonban a véleményem
szerint nem hozott megoldást. Az
illetékesek számos indokot felso-
roltak, hogy miért nem lehet meg-
építeni a problémára szerintem or-
vosságot jelentõ körforgalmat. Azt
is mondták, a helyzetet bonyolítja,
hogy a Rózsa utca az önkormány-
zat, míg a Hevesi út a közútkezelõ
hatáskörébe tartozik, és hogy túl
közel lenne egymáshoz a két kör-

forgalom. Én egyik indokot sem
tartom elfogadhatónak, utóbbira
például más városokban is van
példa. Azt hiszem, csak akarat és –
természetesen – pénz kérdése az
egész. 

Horváth István jelezte, a bizott-
sági ülésen és a közgyûlésen el-
hangzott egy másik lehetõség is,
méghozzá körforgalom helyett

rendõrlámpa építése, ami gyorsab-
ban valósulhatna meg, s nem utol-
sósorban olcsóbb is lenne. A kép-
viselõ úgy véli, az igazi megoldást
a körforgalom megépítése jelente-
né, de természetesen a mostani ál-
lapotoknál még a rendõrlámpa is
jobb.    

Horváth Attila  
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KKöörrffoorrggaallmmaatt aa HHeevveessiirree!!

– A MÁV-óvodába járó gyerekek
és a velük foglalkozó négy felnõtt
helyzete olykor kilátástalan, ezért
szeretném, ha megint megvizsgál-
nák, hogy lehetséges lenne-e az óvo-
dát jelképes összegért átvenni az

alapítványtól, illetve az épületet a
MÁV-tól, mert az jelenleg a vasút-
társaság kezelésében van. Úgy vé-
lem, meg kellene azt is nézni, hogy a
gyermeklétszám hogyan alakul a jö-
võben, illetve hány gyermek érkezik

a város intézményeibe a környezõ te-
lepülések megszûnõ óvodáiból. Az
Erdész utca környékén amúgy is sok
a fiatal család, s úgy vélem, hogy a
háromcsoportos, hetvenöt férõhe-
lyes óvoda az udvar nagyságával,
felszereltségével feltétlenül felveszi a
versenyt a városi óvodákkal. A
MÁV-óvodában jelentõs alapítványi
támogatással harminchárom gyer-
mek elhelyezése biztosított. Hitem
szerint szükség van az óvodára váro-
sunkban, még ha jelenleg könnyebb-
nek tûnik is a nemet kimondani.

SSzzüükksséégg vvaann aa MMÁÁVV-oovviirraa
Aközgyûlés ismét vizsgálja meg, hogyan vehetné át az Erdész utcai Vas-

út a Gyermekekért Alapítvány óvodáját, közismert nevén a MÁV-óvodát
– javasolja képviselõi indítványában a körzet képviselõje, Papp Nándor.
Az óvoda önkormányzati fenntartásba vétele már korábban is felmerült. 

VÁROSKÖZPONTBAN
IRODÁK – nettó 1.200 Ft/m2-tõl
– és üzlethelyiségek kiadók,

ingyenes parkolási lehetõséggel. 

Érdeklõdni: 
20/9390-745, 20/9683-517
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A legutóbbi közgyûlésrõl Mar-
ton István polgármester félidõ-
ben távozott, majd másnap a
megyei napilapban a fiatalok
iránti szociális érzéketlenséggel
vádolta a Fidesz-frakciót, mert
az – a baloldal szavazataival
együtt – levette a napirendrõl a
plaza-mozi újjáélesztésével kap-
csolatos elõterjesztést, annak
pénzügyi megalapozatlansága
miatt.  

– Megértjük polgármester úr ki-
rohanását és felháborodását a mo-
zi újraindításának kényszerû elha-
lasztása miatt, hiszen magunk is
hasonlóan vélekedünk errõl az
ügyrõl – mondta minapi sajtótájé-
koztatóján Szõlõsi Márta a Fidesz-
KDNP önkormányzati képviselõje.
– Egy dologban azonban sajnos
nem értünk egyet, nevezetesen ab-
ban, hogy célt tévesztett a támadás

iránya, mivel nem mi készítettük az
elõterjesztést. Rossz hírünk van a
hasonlóan gyenge, szakmailag erõ-
sen kifogásolható elõterjesztéseket
készítõk számára: a Fidesz tovább-
ra is betartja ígéretét, a jövõben
sem fog megszavazni egyetlen
olyan, a közgyûlés elé terjesztett
anyagot sem, ami az adófizetõ pol-
gárok pénzének felelõtlen elkölté-
sét jelentené. Azt pedig, hogy a Fi-
desz-frakció jól látta, hogy egy
anyagilag is erõsen bizonytalan
ügyet nem szabad az önkormány-
zatnak felvállalnia, jól mutatják a
pártoktól, politikai oldalaktól füg-
getlenül kialakult vélemények. Hi-
szen bizottsági szinten például
Tóth László elnök úr, míg a közgyû-
lésen Röst János képviselõ úr is a
Fidesz véleményével értett egyet –
mondta Szõlõsi Márta önkormány-
zati képviselõ.

Képviselõtársa, Bizzer András
mindehhez hozzátette, demokra-
taként tudomásul veszik, hogy
vannak a közgyûlésnek olyan tag-

jai, akik bármi áron szeretnének
mozit, de nekik, a felelõs több-
ségnek ennél messzebbre kell te-
kinteniük. Úgy vélik ugyanis, az
eléjük tárt koncepció alapján nem
lehetne rentábilisan mûködtetni a
mozit. 

– Frakciónk álláspontja alapján
szeretnénk nyomatékosan kijelen-
teni, hogy amint egy alapos, szak-
mailag alátámasztott, több lehetõ-
séget is megvizsgáló elõterjesztés
kerül elénk, a Fidesz abban a pil-
lanatban biztosítja a mozi újrain-
dításához szükséges döntést – szö-
gezte le Bizzer András. – Remél-
jük, hogy erre minél elõbb sor ke-
rül, hiszen a Pénzügyi Bizottság
legutóbbi ülésén erre már utasítot-
ta is a hivatalt. Összegezve tehát:
véleményünk szerint még az idén
lesz intézményes filmvetítés a vá-
rosban- de csakis egy felelõs, ala-
posan átgondolt döntés következ-
ményeként.

H.A.
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KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

A polgármesteri illetmé-
nyek alapjául szolgáló illet-
ményalap január elsejei eme-
lését a költségvetési törvény-
ben határozta meg a Magyar
Köztársaság. Nagykanizsa
közgyûlése ezt az emelést al-
kalmazta minapi ülésén a pol-
gármester fizetésének megál-
lapításakor.

A költségvetésrõl szóló törvény
2008. január elsejétõl a köztisztvi-
selõi illetményalapot 38.650 fo-
rintra módosította.

Marton István polgármester il-
letményét 2006. október tizenne-
gyedikén az alacsonyabb szorzó-
szám alkalmazásával állapították
meg, összege jelenleg 518.000
forint, mely a  módosított illet-
ményalappal és a tizennégyes
szorzószámmal 2008. január el-
sejétõl 541.100 forintra emelke-
dik. 

Változik a polgármester költ-
ségtérítése is, amelyet ugyancsak
az alacsonyabb mértékben, illet-
ményének húsz százalékában,
103.600 forintban állapított meg
a közgyûlés. Ez az illetményvál-
tozás következtében – az átalány-
mérték változtatása nélkül-
108.200 forintra nõ. Marton Ist-
ván fizetése azonban még így is
alatta marad a többi megyei jogú
város polgármesteri illetményei-
nek. 

A testület megemelte Cseres-
nyés Péter illetményét is. A
közgyûlés az alpolgármester je-
lenlegi illetményét a 2006. ok-
tóber tizennegyediki megvá-
lasztásakor 400.000 forintban
állapította meg. Cseresnyés Pé-
ter költségtérítést nem kívánt
igénybe venni, ezt most sem
kérte. S habár az alpolgármester
részére az Ügyrendi, Jogi és
Közrendi Bizottság illetmény-
emelési javaslatot elõzetesen
nem terjesztett elõ, a testület
végül mégis húszezer forint il-
letményemeléssel ismerte el
munkáját – mellyel az ellenzék
nem értett egyet. 

H. A. 

EEzz aa ppéénnzz
jjáárr ÖÖnnnneekk
EEmmeellkkeeddtteekk aa vváárrooss-
vveezzeettõõii iilllleettmméénnyyeekk

Az MSZP Nagykanizsa Szer-
vezete közleményt adott ki,
melybõl az alábbiakat idézzük:

„Mélységesen felháborítónak
tartjuk, hogy Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesterének
gépjármûvét megrongálták. Meg-
ítélésünk szerint helytelen utat jár
mindenki, aki a politikai egyet
nem értésének ilyen módon ad
hangot. Elítéljük ezt akkor is, ha
egy térfélen focizó személyek te-
szik ezt egymás tulajdonával. Vé-
leményünk szerint – akár egy sze-
mély, akár többen együtt – tanúsí-
tanak ilyen magatartást, azt el kell
utasítanunk. Nem értünk egyet
egyes jobboldali vezetõk azon fel-
fogásával, hogy az utcai politizá-
lás és az erõszakos cselekedetek
alkalmasak az éppen fennálló köz-
hatalom befolyásolására, netán
megfélemlítésére. Szeretnénk, ha a
jobboldal egyes vezetõi el tudnák
fogadni, hogy az utca és a politika
nem hadmûveleti terület.”

AAzz uuttccaa nneemm 
hhaaddmmûûvveelleettii
tteerrüülleett

LLeesszz mmoozzii,, ddee nneemm mmoosstt

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
INGATLANKEZELÉSI INTÉZMÉNYE 

NAGYKANIZSA DEÁK TÉR 5.
nyílt versenytárgyalást hirdet a következõ önkormányzati 

tulajdonú üzletek bérbeadására

1. Nagykanizsa Eötvös tér 27. számú alatti 237 m2 alapterületû
üzlethelyiség 
Induló licit bérleti díj 1440 Ft/m2/hó
A licitlépcsõ 120 Ft/m2/hó 
A bérlemény megtekinthetõ 2008. február 14. 11-12 óra között.
(Külön kérésre más idõpontban is.) 
A versenytárgyalás ideje: 2008. február 19. 10 óra 
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata ingatlankezelési Intézménye, ebédlõ, Nagykanizsa, Deák tér 5. 

2. Nagykanizsa Erzsébet tér 10. sz. alatti 76 m2 alapterületû
üzlethelyiség 
Induló licit bérleti díj 3000 Ft/m2/hó
A licitlépcsõ 120 Ft/m2/hó 
A bérlemény megtekinthetõ 2008. február 19.10 óra 30 perc
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsai Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Ingatlankezelési Intézménye, ebédlõ, Nagykanizsa, Deák tér 5. 

Mindkét bérleménnyel kapcsolatban érdeklõdni lehet a
93/311-241 illetve a 06-30-2273-192 

telefonszámon.
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Bizzer András önkormányzati
képviselõ indítványa nyomán a
jövõben segítséget nyújt az ön-
kormányzat a falfirkák eltünte-
téséhez. 

Ezek, a falakat és a városképet
egyaránt elcsúfító „alkotások” év-
rõl-évre növekvõ problémát je-
lentenek.

– Az indítvány megfogalmazá-
sához az adta az ötletet, hogy kör-
zetemben, a Platán sor 10-es szá-
mú ház falára ismeretlenek nagy
betûkkel felírtak egy szöveget –
mondta kérdésünkre Bizzer And-
rás. – Akkor vetettem fel a közgyû-
lésben elõször: vajon van-e mód
arra, hogy az önkormányzat is
hozzájáruljon valamilyen módon
a falfirkák eltüntetéséhez. Hiszen
ilyen esetekben fontos a gyors se-
gítség, mert minél hamarabb kez-
dik meg a falfirka eltávolítását,
annál nagyobb az esély arra,
hogy ez komolyabb költségek nél-
kül megtehetõ. Akkor még azt a
választ kaptam a közgyûlésben,
hogy ilyen támogatásra nincs le-
hetõség az érvényben lévõ rende-
letek alapján, ezért benyújtottam
egy rendelettervezetet, amely ar-
ról szól, hogy a város támogassa
a helyreállításban azokat a tár-
sasházakat, melyek falára falfirka
kerül. 

Bizzer András hozzátette: javas-
latát annyiban módosították, hogy
nem csak társasházakat támogat az

önkormányzat, hanem minden in-
gatlant. A képviselõ jelezte, negy-
ven százalékos támogatást lehet
elnyerni ily módon, az adható tá-
mogatás összege pedig a társashá-
zak esetében maximum ötvenezer,
míg más ingatlanoknál húszezer
forint. Egyetlen kitétel, hogy csak
azok pályázhatnak, akik abszolút
nem rendelkeznek biztosítással,
esetleg van biztosításuk, de ilyen
káreseményre nem nyújt fedezetet,
vagy valamilyen más ok miatt nem
fizet a biztosító. Bizzer András
megjegyezte: várhatóan elõnyt él-
veznek, akik a falfirka észlelésével
egy idõben rendõrségi feljelentést
tesznek. 

Horváth Attila  

A rendõrségi körzeti megbí-
zotti rendszer visszaállítását
kezdeményezi a keleti városrész-
ben dr. Károlyi Attila önkor-
mányzati képviselõ.

A városatya szerint ezt indokol-
ja az itt élõk száma, az egyre sza-
porodó esti, utcai zaklatások, az
eluralkodó vandalizmus és az
ugyancsak növekvõ számú betöré-
sek. Dr. Károlyi Attila szerint a je-
lenleg üresen álló Rózsa utcai
szolgálati helyiségben akár már
holnap munkába állhatna a körzeti
megbízott. 

H.A.  
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2008. február 21. (csütörtök) 16 óra

Pár éve a nagy múltú
Kiskanizsai Polgári Olvasókör
nyomdokain haladva szervezõ-
dött egy civil kezdeményezés,
amely magában foglalta a Pol-
gári Olvasókör, az Együtt
Kiskanizsáért Egyesület, vala-
mint a helyi nyugdíjas klub
tagjait. A tagság szinte mindig
teljes létszámmal képviseltette
magát a kiskanizsai rendezvé-
nyeken, bálokon. Azonban a
közelmúltban megválasztott új
vezetõség által szervezett bá-
lokon már a tagság egyik, vagy
másik része nem jutott jegyek-
hez, így nem vehetett részt e
rendezvényeken. A vezetõség a
2008. február másodikai bál
kapcsán kinyilatkoztatta, hogy
a rendezvény profitorientált,
tehát aki többet fizet, az na-
gyobb eséllyel jut be a bálba.
Hát kérdem én, akkor ez azt je-
lenti, hogy a rendezvényeken,
a munkában képviseltesse ma-
gát a tagság, de a bálokon
csak a baráti kör élvez elsõbb-
séget?! Bár a jegyeket elõvé-
telben árusították, érdekes mó-
don már az elsõ fél órában
nem sikerült belépõhöz jut-
nunk, annak ellenére, hogy ek-
kor még csak két-három tag
várt jegyre. Kérdésünkre az il-
letékesek azt válaszolták: el-
fogytak. De hol fogytak el? És
kik vették meg azokat? Ezek
után nem tudjuk, hogy a ren-
dezvény milyen célt is szol-
gált? A baráti kör szórakozta-
tását, vagy a Polgári Olvasó-
kör tagságának összefogását?
A kint rekedt idõsebb tagok bi-
zalma a történtek miatt a veze-
tõség iránt megingott. Ezért
lehetõség szerint szeretnénk
egy, a Polgári Olvasókörön
belül teljesen önálló, külön
mûködõ nyugdíjas klubot ala-
kítani. Az újonnan kinevezett
vezetõt, Dolmányos Erzsébetet
pedig a Kanizsa Dél-Zalai He-
tilap hasábjain keresztül is ar-
ra kérjük, támogassa ügyün-
ket. 

Szak Jenõné
Nagykanizsa, Bajcsai út  

JJeeggyy nnééllkküüll 
nneehhéézz bbáállbbaa
mmeennnnii

KKöörrzzeettii
mmeeggbbíízzootttt

KKöözzöösseenn aa ffaallffiirrkkáákk eelllleenn
AAzz öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt sseeggíítt aa kkáárroossuullttaakknnaakk
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A kapcsolatok további bõvíté-
sének lehetõségeirõl egyeztettek
a rendõrség vezetõi és a roma
közösségek, cigány kisebbségi
önkormányzatok képviselõi a
rendõrkapitányságon. 

A partnerek arról cseréltek esz-
mét, hogyan lehetne még inkább
erõsíteni azt az eddigi jó kapcsolatot,
amely a Nagykanizsai Rendõrkapi-
tányság és az illetékességi területé-
hez tartozó huszonkét CKÖ között
szinte már hagyománynak számít. 

Az évente sorra kerülõ tanács-
kozást követõ sajtótájékoztatón dr.
Molnár József alezredes, városi
rendõrkapitány elmondta, vélemé-
nye szerint a kanizsai együttmûkö-
dés egyedülálló a tekintetben is,
hogy nem a CKÖ kereste a kap-
csolatot a roma kisebbséggel, ha-
nem éppen fordítva. 

– Az együttmûködés egy hosszú,
1997 óta tartó folyamat eredmé-
nye. Büszke vagyok arra, hogy a
kapitányság egy kivétellel az ille-
tékességi területéhez tartozó
összes kisebbségi önkormányzat-
tal együttmûködési megállapodást
kötött – hangsúlyozta dr. Molnár
József. – Véleményem szerint ez a
fórum – amelyen a roma vezetõk
többsége részt vett – azt is példáz-
za, hogy a rendõrség és a roma ki-
sebbség munkája nem irányulhat
egymás ellen, hiszen a célunk kö-
zös, csak együtt tudunk sikeresen
fellépni a bûnözés ellen. Azt tudom
mondani, hogy amikor ezek az
egyeztetések elindultak, a két leg-
elõítéletesebb – rendõrök és romák
– csoport ült le egymással szem-
ben. Azt nem állítom, hogy ez az
elõítélet teljesen a múlté, de mára
jelentõsen csökkent – köszönhetõ-
en az együttmûködésnek. 

Dr. Molnár József hozzátette,
ezt az is alátámasztja, hogy az el-
múlt évben nem érkezett bejelen-
tés a kapitányságra olyan rendõri

intézkedésrõl, amely diszkrimina-
tív lett volna. Megjegyezte azt is,
az értekezleten fontos célokat tûz-
tek ki maguk elé a felek, többek
közt azt, hogy megismertessék a
roma fiatalokkal a rendõri pályát,
hiszen az élõ példa a legjobb. En-
nek érdekében, ha a kisebbségi ön-
kormányzatok elegendõ, a rendõri
hivatás iránt érdeklõdõ roma fiatalt
tudnak felmutatni, a kapitányság
nyílt napot tart számukra, hogy
megismerhessék a rendõrség napi
munkáját. 

Arról is megegyeztek a partne-
rek, hogy az általános pénzszûke
ellenére idén ismét megrendezik
az Egy hétvége a másságért címû
programsorozatot, amely szeré-
nyebb körülmények közt, de új
köntösben, tartalmilag átdolgozva
jelenik meg a város diáksága elõtt.

A Zala Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság képviseletében Takács
Csaba százados ugyancsak azt erõ-
sítette meg, hogy az ötvennyolc
zalai cigány kisebbségi önkor-
mányzattal jó a kapcsolatuk.

Szendrei János, az ORFK esély-
egyenlõségi referense szintén pél-
daértékûnek nevezte a zalai
együttmûködést, s megjegyezte, jó
látni, hogy e kezdeményezések
sokkal többet jelentenek egyszerû
protokolláris formánál.

Váradi Istvánné, a nagykanizsai
CKÖ elnökhelyettese szintén pél-
dásnak tartotta a rendõrséggel
fenntartott kapcsolatukat, de hoz-
zátette: a romák félnek a Magyar
Gárdától, s szerinte minden józan
gondolkodású embernek tennie
kell azért, hogy ne ismétlõdhessen
meg a holokauszt. (A tanácskozá-
son egyébként több roma résztvevõ
is elõhozta a Magyar Gárda problé-
máját.) A sajtótájékoztatón újság-
írói kérdésre szóba került a társada-
lomban cigánybûnözésként defini-
ált jelenség is, amellyel kapcsolat-
ban dr. Molnár József leszögezte,

álláspontja szerint cigánybûnözés
nincs, mivel az egyenlõségjelet
tenne a cigányság és a bûnözés kö-
zé. Bûncselekmények történnek és
azok elkövetõi között vannak roma
származású személyek.

Sütõ János, az újudvari CKÖ el-
nöke mindehhez hozzáfûzte, Zalá-
ban még nem jellemzõ a rassziz-
mus olyan mértékben, mint az or-
szág más részeiben. A roma képvi-

selõ úgy véli, az elszegényedõ Ma-
gyarországon a problémák miatt
hamis vádakkal bûnbaknak állítják
be a cigányságot – ez ellen azon-
ban csak az emberek szemlélet-
módjának megváltoztatásával le-
het és kell fellépni. Erre kínál egy-
fajta lehetõséget a rendõrök és a
romák együttmûködése.

Horváth Attila
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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

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a 2008. március 9-i országos
népszavazáson az igazolással történõ szavazás lebonyolítására, valamint a tele-
pülésszintû lakcímmel rendelkezõ választópolgárok szavazásának lebonyolítá-
sára kijelölt szavazókör a Bolyai Általános Iskolában mûködõ (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 9.) 36. számú szavazókör.
Nagykanizsa, 2008. január 28.

Dr. Tuboly Marianna, jegyzõ

KKöözzlleemméénnyy

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

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa

IIddõõssüüggyyii ttaannááccss ffooggaaddóóóórráájjaa
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Rendelő Orvos Telefon Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Garay u. 14. Dr. Kiss Judit 313-201 7.30-12.00 7.30-12.00 7.30-12.00 7.30-12.00
16.30-17.30

7.30-12.00

Kinizsi u. 3. Dr. Tóth Éva
Dr. Horváth Ágnes

310-705
311-247

7.30-12.00
16.00-17.00

7.30-12.00
7.30-12.00

7.30-12.00 7.30-12.00 7.30-12.00

Jókai u. 50. Dr. Hámori Zsolt 311-877 7.30-10.00
14.00-16.00

7.30-10.00
14.00-16.00

7.30-10.00
14.00-16.00

7.30-10.00
14.00-16.00

7.30-10.00
14.00-16.00

Tavasz u. 26. Dr. Kovács Beáta
Dr. Gróf Ildikó

311-707
311-559

8.00-12.00
12.00-16.00

8.00-12.00
12.00-16.00

12.00-16.00
8.00-12.00

12.00-16.00
8.00-12.00

8.00-10.00
8.00-10.00

Csengery u. 35. Dr. Pálffy Erzsébet

Dr. Béres Katalin

312-679

312-779

8.30-11.00
12.30-14.00
7.30-10.00
13.00-15.00

8.30-11.00

7.30-10.00
13.00-15.00

8.30-11.00
12.30-14.00
7.30-10.00

8.30-11.00
12.30-14.00
7.30-10.00
13.00-15.00

8.30-11.00

7.30-10.00

Bajcsy-Zs. u.
38/A.

Dr. Gazdag Rózsa

Dr. Dénes András

319-258

319-116

8.00-11.30
15.00-16.00
8.00-11.00
15.00-16.00

8.00-11.30
15.00-16.00
8.00-11.00
15.00-16.00

8.00-11.30
15.00-16.00
8.00-11.00
15.00-16.00

8.00-11.30
15.00-16.00
8.00-11.00
15.00-16.00

8.00-11.30
15.00-16.00
8.00-11.00
15.00-16.00

Nagyrác u. 2. Dr. Zámodics Imre 319-379 8.00-12.00 13.30-17.30 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00

Alkotmány u. 
75.

Dr. Bogár Gáspár 311-235 Újudvar
8.00-12.00

Palin
8.00-12.00

Újudvar
8.00-12.00

Palin
8.00-12.00

Újudvar
8.00-11.00
Palin:
16.00-17.00

Rózsa u. 6. Dr. Beznicza 
Ernesztina

333-614 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00 12.00-16.00 8.00-10.00

Bartók B. u. 1. Dr. Tóth Éva
Dr. Pongrácz Katalin

316-254
311-411

12.00-16.00
8.00-11.00
15.00-16.00

12.00-16.00
8.00-12.00

8.00-12.00
8.00-10.00
14.00-16.00

8.00-12.00
8.00-12.00

8.00-10.00
9.00-13.00

Zemplén Gy.
u. 6.

Dr. Szakáll Erzsébet

Dr. Budai Éva

310-377

324-837

7.30-11.30

8.00-12.00

13.00-17.00

8.00-12.00

7.30-11.30

13.30-17.00

7.30-10.00
16.00-17.00
8.00-12.00

7.30-11.30

8.00-12.00

Erzsébet tér 8/2 Dr. Bacher Ilona 313-069 7.30-12.00 14.30-17.00
Bajcsa:
12.00-14.00

7.30-12.00 7.30-10.00
Bajcsa:
10.00-12.00

7.30-12.00

Miklósfa u. 10. Dr. Dömötör Károly 318-209 8.00-12.00
17.00-17.30
Liszó:
13.00-14.00

8.00-12.00
17.00-17.30

8.00-12.00
17.00-17.30

8.00-9.30
17.00-17.30
Liszó:
10.00-12.00

8.00-12.00

Alkotmány u.
100.

Dr. Hajdu Katalin 312-145 Palin:
13.00-16.00

Palin:
12.30-13.30
Fűzvölgy:
13.30-14.30
Hosszúvölgy:
14.30-15.45
Palin:
16.00-17.00

Palin:
13.00-16.00

Palin:
13.00-14.00
Homokkomárom
14.00-15.15
Palin:
15.30-16.00

Palin:
13.00-16.00

Kaposvári u. 11. Dr. Busznyák
László

310-601 Sánc:
11.00-15.00

Sánc:
8.00-11.00
Kisfakos:
12.00-14.00

Sánc:
11.00-15.00

Sánc:
8.00-10.00
Bagola:
11.00-13.00

Sánc:
8.00-12.00

Rendelő Orvos Telefon Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Garay u. 14. Dr. Szokola Ágnes 314-867 8.00-11.00 8.00-10.00
15.00-16.00

8.00-11.00 8.00-10.00
15.00-16.00

8.00-10.00
15.00-16.00

Dózsa Gy. u. 
119.

Dr. Teffer Éva
Dr. Kolonics Gyula

310-059
310-089

8.00-11.00
13.30-16.30

13.30-16.30
8.00-11.00

8.00-11.00
13.30-16.30

13.30-16.30
8.00-11.00

8.00-11.00
8.00-11.00

Teleki u. 3. Dr. Barna Gyöngyi 312-719 13.00-16.00 8.00-11.00 13.00-16.00 8.00-11.00 Páros hónap:
13.00-16.00
Páratlan hónap:
8.00-11.00

FFeellnnõõtttt  hháázziioorrvvoossii  sszzoollggáállaattookk

GGyyeerrmmeekk  hháázziioorrvvoossii  sszzoollggáállaattookk

orvosi.qxp  2008.02.06.  11:48  Page 5



KKaanniizzssaa  ––  VVáárroosshháázzaa 2008. február 7.6

Rendelő Orvos Telefon Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Teleki u. 3. Dr. Tóth Katalin 313-244 8.00-11.00 13.00-16.00 8.00-11.00 13.00-16.00 Páros hónap:
8.00-11.00
Páratlan hónap:
13.00-16.00

Bajcsy-Zs. u.
38/A.

Dr. Spingár Andrea 319-452 8.00-10.00
15.00-16.00

8.00-10.00
15.00-16.00

8.00-10.00
15.00-16.00

8.00-10.00
15.00-16.00

9.00-12.00

Rozgonyi u. 5. Dr. Terbe Enikő

Dr. Nagy Marietta

516-947

314-284

8.00-10.00
15.00-16.00

8.30-10.00
14.00-16.00

8.00-10.00
15.00-16.00

8.30-10.00
14.30-16.00

8.00-10.00
15.00-16.00

8.30-10.00
14.00-16.00

8.00-10.00
15.00-16.00
Bajcsa:
10.00-10.45
tanácsadás
10.45-11.30
betegrendelés
8.30-10.00
14.30-16.00

8.00-10.00
15.00-16.00

8.30-10.00
14.30-16.00

Hevesi u. 6. Dr. Csere Mária
Dr. Kertész Edit

311-374
317-508

13.30-16.30
8.00-11.00

8.00-11.00
13.30-16.30

13.30-16.30
8.00-11.00

8.00-11.00
13.30-16.30

8.00-11.00
8.00-11.00

Csengery u. 35. Dr. Bencze Mária 311-445

318-209

7.30-9.30

14.30-16.30

7.30-9.30

14.30-16.30

7.30-9.30

14.30-16.30

7.30-9.30

14.30-16.30

7.30-9.30

14.30-16.30

Rendelő Orvos Telefon Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Szent Imre u. 1. Dr. Polgár József 313-134 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 13.30-19.30 7.30-13.30

Szent Imre u. 1. Dr. Hetey Susanna 516-741 13.30-19.30 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 13.30-19.30

Szent Imre u. 1. Dr. Gyergyák János 516-740 13.30-19.30 7.30-13.30 7.30-13.30 13.30-19.30 7.30-13.30

Szent Imre u. 1. Dr. Holczbauer
Magdolna

516-741 7.30-13.30 13.30-19.30 13.30-19.30 7.30-13.30 7.30-13.30

Szent Imre u. 1. Dr. Igazi Erika 516-745 7.30-13.30 13.30-19.30 7.30-13.30 13.30-19.30 7.30-13.30

Szent Imre u. 1. Dr. Károssy Anikó 516-740 7.30-13.30 13.30-19.30 13.30-19.30 7.30-13.30 7.30-13.30

Szent Imre u. 1. Dr. Wigand Csilla 516-745 13.30-19.30 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30

Szent Imre u. 1. Dr. Róka Andrea
Jelenleg: GYED-en
Helyettesíti:
Dr. Nagy Zsuzsanna

516-744

318-368

7.30-13.30

12.00-14.00
19.00-20.00

7.30-13.30

9.00-10.00
14.00-16.00

7.30-13.30

9.00-10.00
14.00-16.00

13.30-19.30

12.00-14.00
19.00-20.00

13.30-19.30

9.00-12.00

Fogszabályozás
Szent Imre u. 1.

Dr. Makai Attila 313-131 - 7.30-12.30 14.00-19.00 - -

Neve Címe, tel.száma Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

Remény
Gyógyszertár

Garay u. 14/A.
314-967

7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-18.00 7.30-16.00 -

Katonarét 
Gyógyszertár

Tavasz u. 26.
311-607

8.00-16.30 8.00-16.30 8.00-16.30 8.00-16.30 7.00-16.00 -

Őrangyal 
Gyógyszertár

Deák tér 10.
311-257

7.30-16.30 7.30-16.30 7.30-16.30 7.30-16.30 7.30-14.00 -

Király Patika Király u. 29.
536-620

8.00-17.00 8.00-18.00 8.00-17.00 8.00-18.00 8.00-17.00 8.00-12.00

Rendelő Orvos Telefon Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Petőfi u. 5. Dr. Varnava
Charalambos

312-476 8.00-10.00 8.00-10.00
Batthyány
Gimnázium

9.00-11.00 13.00-15.00 8.00-10.00

Petőfi u. 5. Dr. Puklics István 312-888 8.00-9.30 8.00-10.00 12.30-15.00 8.00-10.00 8.00-10.00

IIffjjúússáágg--eeggyyéésszzssééggüüggyyii  sszzoollggáállaattookk

FFooggáásszzaattii  sszzoollggáállaattookk

GGyyóóggyysszzeerrttáárraakk
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Neve Címe, tel.száma Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

Aranyszarvas
Gyógyszertár

Rozgonyi u. 1.
311-531

7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-18.00 7.30-16.00 -

Belvárosi 
Patika

Erzsébet tér 1.
310-403

7.30-18.00 7.30-18.00 7.30-18.00 7.30-18.00 7.30-18.00 7.30-12.00

Fagyöngy 
Gyógyszertár

Szekeres J. 2-8.
310-367

8.00-16.30 8.00-16.30 8.00-16.30 8.00-16.30 8.00-16.30 -

Salvia
Gyógyszertár

Rózsa u. 6.
536-610

8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 -

Keleti
Gyógyszertár

Zemplén Gy. u. 6.
310-402

8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-11.00

Csengery
Gyógyszertár

Csengery u. 50.
311-252

7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-16.00 -

Kiskanizsai
Gyógyszertár

Bajcsy-Zs. 38/A.
319-462

8.00-17.30 8.00-17.30 8.00-17.30 8.00-17.30 8.00-17.30 -

Zöldfenyő 
Patika

Alkotmány u. 51.
333-521

8.00-16.00 8.00-17.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-17.00 -

Szent Kristóf
Gyógyszertár

Erzsébet tér 8/2.
510-151

6.00-22.00 6.00-22.00 6.00-22.00 6.00-22.00 6.00-22.00 6.00-13.00

Gyopár
Gyógyszertár

Ady u. 12.
510-160

7.30-19.30 7.30-19.30 7.30-19.30 7.30-19.30 7.30-19.30 7.30-12.30

Hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

5 1
Fagyöngy

2
Belvárosi

3
Aranyszarvas

6 4
Király

5 
Gyopár

6 
Szent Kristóf

7
Aranyszarvas

8
Katonaréti

9
Gyopár

10
Szent Kristóf

7 11
Belvárosi

12
Fagyöngy

13
Király

14
Szent Kristóf

15
Salvia

16
Fagyöngy

17
Király

8 18
Gyopár

19
Salvia

20
Keleti

21
Fagyöngy

22
Katonaréti

23
Aranyszarvas

24
Belvárosi

9 25
Király

26
Szent Kristóf

27
Gyopár

28
Aranyszarvas

29
Keleti

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 művészeti, közművelődési és
közgyűjteményi életének támogatása. Pályázat tárgya: Nagykanizsán megrende-
zésre kerülő képzőművészeti, zenei, irodalmi, színházi, közgyűjteményi és egyéb
kulturális rendezvények támogatása. A nagykanizsai művészeti csoportok, együt-
tesek, magyarországi és külföldi fesztiválon való részvételének, valamint műkö-
désének támogatása. Kulturális, irodalmi, helytörténeti, közhasznú információs
szolgáltatások és kiadványok támogatása. A pályázók köre: helyi természetes
személy, közösség, csoport, non-profit szervezet, művelődési, oktatási és nevelé-
si intézmény. Megjegyzés: természetes személy, nem jogi személyiséggel rendel-
kező közösség, csoport az érvényben lévő adótörvények miatt célszerű, ha jogi
személyen vagy intézményen keresztül nyújtja be pályázatát. A támogatás formá-
ja: a sikeres pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt és a benyúj-
tott programhoz vissza nem térítendő támogatást nyújt. A finanszírozás módja:
előfinanszírozás. Pályázati feltételek: egy pályázó meghatározott számú pályáza-
tot adhat be : intézmény "saját nevében" négyet, civil szervezet "saját nevében"
kettőt, természetes személy egyet - Pályázni 2009. március 31-ig megrendezésre
kerülő, fent meghatározott tárgyban lehet. A kötelező önrész a pályázott összeg
minimum 30 %-a. A pályázat benyújtása: A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal
(Erzsébet tér 7.) portáján, illetve a város honlapjáról / www.nagykanizsa.hu / le-
tölthető adatlapon egy példányban a Művelődési és Sportosztályra kell benyújta-
ni. A pályázat beadásának határideje: 2008. február 15.

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság

22000088..  éévvii  KKuullttuurráálliiss  AAllaapp

Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedő
munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben
részesülő pedagógusokat. Az őszre tervezett rendezvény előkészítéseként továbbí-
tanunk kell a képző intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve
rubindiplomára jogosult nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pálya-
futásukat bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám,
a korábbi Díszoklevél másolata) az aranydiploma – várományosoktól a
munkakönyvük másolatát is. A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges
adatlap a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztálya (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. emelet 8. sz.) átvehető. Tisztelettel kérjük mindazokat a
Nagykanizsán élő nyugdíjas pedagógusokat, akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg
oklevelüket, hogy 2008. március 10-ig juttassák el a kért dokumentumokat a Pol-
gármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztálya (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II.
emelet 8. sz.), hogy továbbíthassuk a képző intézményekhez.

PPeeddaaggóógguuss  ddíísszzookklleevveelleekk

Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Minden-
ki Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.
Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor
Általános Iskolában.

KKééppvviisseellõõii  ffooggaaddóóóórraa

A gyógyszertári ügyelet: hétköznap 22.00 órától, hétvégén szombaton: 13.00 órától. 

Hétköznap 22.00 óráig, szombaton 13.00 óráig nyitvatart a Szent Kristóf Gyógyszertár, Erzsébet tér 8/2.
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– Már a 2007. június nyol-
cadikai sajtótájékoztatómon ki-
fejtettem: meggyõzõdésem sze-
rint jelentõs változásokra van
szükség az önkormányzati sport-
politika területén. A most újfent
elfogadott sportkoncepció azon-
ban továbbra is alkalmatlan ar-
ra, hogy a kanizsai sportban mi-
nõségi változást indukáljon.
Egyesületi elnökként mindig
azon voltam, hogy összefogás-
sal, közös akarattal valósítsuk
meg céljainkat. Az önkormány-
zat többsége erre nem volt vevõ,
sõt... – kezdte Tóth László, majd
így folytatta. – A Marton István
polgármester által (is) képviselt
és terjesztett elképzeléssel – mi-
szerint az egyesületet meg kell
szüntetni, s a szakosztályok pe-
dig legyenek önálló egyesületek
– szemben azt képviseltem, hogy
az NTE 1866 legyen a város
egyesülete, de ne a városé! Ha a
városvezetés polgári lenne, nem
engedhetné meg már csak város-
marketing, városimázs okán
sem, hogy Magyarország legré-
gebbi ma is mûködõ sportegye-
sülete, mely sporttörténeti jelen-
tõsége okán ma már nemzeti ér-
téket képvisel, megszûnjön. Vé-
leményem szerint már 2007 ele-
jén megkezdõdött az egyesület
ellehetetlenítése. (Gondolok itt a
nõi kézilabda szakosztályunk
önkormányzati támogatásának a
mértékére). Nemegyszer közvet-
ve vagy közvetlenül, olykor
nyílt, máskor alattomos politi-
kai támadás, fenyegetés cél-
pontja volt az egyesület elnöksé-
ge. Mostanra elegem lett az ál-
landó intrikákból, semmirevaló
emberek alantas játszmáihoz a
továbbiakban nem kívánok as-
szisztálni. Marton István pol-
gármester az utóbbi hónapok-
ban összevissza beszél tücsköt-
bogarat, személyem kapcsán
igaztalan vádakat sugall, ezzel
megsértve jó hírnevemet és be-
csületemet – Lásd a Nemzeti
Sport 2008. január 8.-i, Zalai
Hírlap február 2. számát –, me-
lyekért jogi úton kívánok elégté-
telt venni.

„Ellenállni sohsem reményte-
len” – e címmel indított rendez-
vénysorozatot a Nagykanizsai
Polgári Egyesület, melynek elsõ
eseményeként vándorkiállítás
nyílt a litvániai fegyveres szov-
jetellenes ellenállásról.

A Halis István Városi Könyvtár-
ban február negyedike és huszon-
harmadika között tekinthetõ meg a
Litván Népirtás- és Ellenállásku-
tató Központ, valamint a Népirtás
Áldozatainak Múzeuma által ren-
dezett Háború a háború után: a
fegyveres szovjetellenes ellenállás
Litvániában 1944 és 1953 között
címû vándorkiállítás, mely a Lit-
ván Köztársaság Magyarországi
Nagykövetsége, valamint a Nagy-
kanizsai Polgári Egyesület együtt-
mûködésével jött létre.

A kiállítás megnyitóján az egye-
sület elnöke, Kóré Péter köszön-
tötte a megjelenteket, majd átadta

a szót a kiállítást megnyitó Balogh
Lászlónak, az oktatási, kulturális,
ifjúsági és sportbizottság elnöké-
nek. Kóré Péter jelezte: a témával
kapcsolatban vetélkedõt is hirdet-
tek a város középiskolásainak,
melynek nagydíját a Litván Nagy-
követség ajánlotta fel. A kérdések
megválaszolásában segítséget
nyújt a kiállítás anyaga, az azt kö-
vetõen levetített A fegyveres ellen-
állás címû dokumentumfilm, to-
vábbá a kommunizmusaldoza-
tai.multiply.com címû honlap, ahol
az ajánlott olvasmányok mellett a
versenykiírás és a február 23-ig
beküldendõ feladatlap is letölthe-
tõ. Az eredményhirdetés 26-án
lesz.

– Amikor felkértek ennek a kiál-
lításnak a megnyitására, több ok-
ból is fontosnak tartottam, hogy
részt vegyek és megszólaljak. Hi-
szen a Nagykanizsai Polgári Egye-
sületnek ez az idén már hetedik al-

kalommal megvalósuló rendezvé-
nye egyrészt városi jelentõségû, jól
jelzi ezt a középiskolák élénk ér-
deklõdése a kiállításhoz kapcsoló-
dó vetélkedõ iránt – hangsúlyozta
Balogh László. – Másrészt,
büszkén állíthatom európai is. A
vilniusi Népirtás Áldozatai Múzeu-
ma által készített tárlat végigjárta
ugyanis kontinensünk több fõváro-
sát: Budapest, Varsó, Stockholm,
Koppenhága, Kijev, Riga, Ljublja-
na után érkezett városunkba. Vá-
rosunk vezetése megtiszteltetésnek
tartja a Litván Köztársaság ma-
gyarországi nagykövetének, Da-

rius Jonas Semaška úrnak baráti
gesztusát, mellyel nem csak a kiál-
lítás létrejöttét segítette, hanem dí-
jat is alapított a középiskolás ver-
seny elsõ helyezettje számára. Sõt,
e hó 26-án személyesen is részt
vesz a kommunizmus áldozatainak
emléknapján és a verseny ered-
ményhirdetésén. 

Majd így folytatta:
– Túlerõvel szemben évtizedekig

kitartó litvánok vagy magyarok?
Úgy gondolom, mindegy. Érdemes
volt-e harcolniuk a litvánoknak, ha
Szibéria lett a jutalmuk? Megérte-
e a magyar forradalom, ha a 301-
es parcella lett a folytatás? – tette
fel a kérdést Balogh László, majd
rögvest meg is válaszolta egy, az
ötvenes években börtönt szenve-
dett költõtõl, Tóth Bálinttól szár-
mazó idézettel, melynek végsõ ta-
nulsága: soha nem szabad feladni. 

Horváth Attila

KKaanniizzssaa –– AA mmii üüggyyeeiinnkk 2008.február 7.8
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Lemondásáról
nyilatkozott
Tóth LLászló

EElllleennáállllnnii ssoohhaa sseemm rreemméénnyytteelleenn

„Ha a bölcs és becsületes pol-
gárok lemondanak arról, hogy
saját maguk irányítsák a polisz, a
város, az ország életét, akkor az
lesz a büntetésük, hogy ostobák
és gazemberek fognak uralkodni
rajtuk.” –  szokta idézni a keresz-
ténydemokraták elnöke Platón-
nak több, mint kétezer éves, de
ma még idõszerûbb mondatát.
Ám február 15-én, pénteken 17
órakor a Kanizsai esték vendége-
ként Semjén Zsolt mondandójá-
nak középpontjában – akárcsak a
többi idei elõadóéban is – a csa-
lád áll. 

SSeemmjjéénn
KKaanniizzssáánn Nagykanizsán 1924-tõl mûkö-

dött Szimfonikus Zenekar,
amely egészen a 90-es évek köze-
péig aktívan tette a dolgát. 

– Ugyanebben az idõben egye-
sületté alakult, majd financiális
problémák miatt 2003-ban meg-
szûnt az egyesület. A zenekar né-
hány tagját évek óta foglalkoztatta
az újjászervezés gondolata –
mondta Dolmányos Erzsébet, a
Kanizsai Klasszikusok Kulturális
Közhasznú Egyesület elnöke. –
2006-ban megalakult a Kanizsai
Klasszikusok Kulturális Közhasz-
nú Egyesület, mely alapító okira-
tában célként tûzte ki a megszûnt
szimfonikus zenekar felélesztését a

Nagykanizsai Zeneiskoláért Ala-
pítvánnyal közösen. A zenekar
egyéves programtervében négy
koncert szerepel. Az elsõ próba
megtörtént, a nagyközönség elõtti
igazi bemutatkozás március 29-én,
a Nagykanizsai Tavaszi Mûvészeti
Fesztiválon lesz. Kökényessy Zol-
tán karmester, a Budapesti MÁV
Szimfonikus Zenekar brácsaszó-
lam vezetõje dirigálásában el-
hangzik Erkel Ferenc Hunyadi
nyitánya, és Haydn C-dúr cselló-
versenye a kanizsai kötõdésû
Mérei Tamás világhírû csellómû-
vésszel, valamint Schubert 5. B-
dúr szimfóniája. 

B.E.

ÚÚjjjjááaallaakkuulltt sszziimmffoonniikkuussookk
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Ismét lehet pályázni iparosí-
tott technológiával épült társas-
házak energia-megtakarítást
eredményezõ korszerûsítésére és
a termofor kémények felújításá-
ra. E témában szervezett a hét
elején lakossági fórumot közös
képviselõk számára az Opifex
Mérnök Szövetkezet.

A fórum aktualitását az adta,
hogy az Új Magyarország Lakás-
felújítási Program keretében feb-
ruár elsején három pályázati felhí-
vás jelent meg, melyeken vissza
nem térítendõ állami támogatás
nyerhetõ el a fentebb említett beru-
házásokra. 

A Vasemberház Dióssy-ter-
mében elõször Cseresnyés Péter
alpolgármester köszöntötte a meg-
jelenteket. Az alpolgármester je-
lezte, az önkormányzat folytatni
kívánja a 2005-ben elkezdett pa-
nelfelújítási folyamatot, még ha
nem is tud akkora támogatást nyúj-
tani, mint korábban. Lakossági
kérdésre válaszolva kifejtette: az
önkormányzat önhibáján kívül há-
romszázmillió forinttal kevesebbõl
gazdálkodhat, ami ráadásul a mû-
ködési oldalról hiányzik Ezért

mérlegelniük kellett, hogy az ön-
kormányzat intézményeinek zök-
kenõmentes mûködtetését biztosít-
ják, vagy kockára teszik ezt, s több
támogatást adnak a panelfelújítás-
ra pályázóknak. A képviselõk –
természetesen – az elõbbi mellett
döntöttek.

Kámán László, az Ingatlankeze-
lési Intézmény vezetõje az elmúlt
években végzett munkáról számolt
be, s elmondta, a lakástulajdono-
sok többsége komplex felújítást
végzett, azaz nemcsak a nyílászá-
rók cseréje történt meg, hanem az
épület homlokzati hõszigetelését
és a fûtéskorszerûsítést is elvégez-
ték. 

Az Opifex képviseletében Mile
Zoltán a korábbi pályázati kiírá-
sokhoz képest új változásokról
számolt be a közös képviselõknek.
Megjegyezte, a cég körülbelül öt-
ven társasház pályázatát készítette
el az elmúlt két évben, melyek kö-
zül valamennyi nyert, s mindany-
nyian a maximális támogatást kap-
ták. A változásokról szólva el-
mondta, a korábbi évekkel ellen-
tétben a társasházi lakóközösségek
nyújtják be a pályázatot. A panel-
program keretében már az 1992.

július elseje elõtt kiadott építési
engedéllyel rendelkezõ épületek
korszerûsítésére is lehet pályázatot
benyújtani, korábban erre csak az
1985 elõttiekkel kapcsolatban volt
mód. A maximális állami támoga-
tás lakásonként ötszázezer forint,
ehhez jön még a hitel és a lakókö-
zösség vállalása. Termoforkémé-
nyek esetében a bekerülési költség
negyven százaléka, de maximum
nyolcvanezer forint igényelhetõ az
államtól. Mile Zoltán arra hívta fel
a figyelmet, hogy mivel az elnyer-
hetõ támogatás maximalizált, fon-
tos, hogy minél hamarabb nyújtsák
be pályázatukat a lakóközösségek.
Azt is hozzátette, fontos lenne,
hogy a társasházak lakói elsõsor-
ban a termoforkémények felújítá-
sán gondolkodjanak, hiszen ez a
közvetlen életveszély elhárítását
jelentené. 

Fritz Péter panelszakértõ az ön-
rész-finanszírozás lehetséges mód-
jairól beszélt, majd pénzintézetek
képviselõi ismertették hitelkonst-
rukcióikat. 

A fórum a lakóközösségek kép-
viselõinek kérdéseivel zárult. 

Horváth Attila
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– Marton Istvánnak be kell
végre látnia, hogy a polgármes-
terség nem neki való feladat. Ha
szereti Nagykanizsát, akkor le-
mond és visszamegy nyugdíjas-
nak. Lobbiképtelensége, megosztó
személyisége gátja lett Nagykani-
zsa fejlõdésének. A polgármester-
nek a költségvetés elfogadása
után mennie kell – jelentette ki
sajtótájékoztatóján Bogár Fe-
renc önkormányzati képviselõ, a
Magyarországi Szociáldemokra-
ta Párt megyei elnöke.

– Marton István személyében
olyan polgármestere van Nagyka-
nizsának, akinek nem volt és jelen-

leg sincs megvalósítható elképze-
lése a város jövõjérõl, s aki érdemi
munka helyett botrányos közgyûlé-
si szerepléseivel véteti magát észre
– mondta Bogár Ferenc. – Olyan,
aki önkontrollját elveszítve már
nem elsõ alkalommal hagyja ott
munkáltatóját, a közgyûlést. To-
vább romlott a viszonya az ellen-
zékkel, -esetenként a Fidesz-frak-
cióval is- a város érdekében nem
hajlandó konstruktív együttmûkö-
dést folytatni velük. Önjáróként
külön úton jár önkormányzati
munkájában, különvéleménye egy-
re többször ellentétes a város al-
polgármesterével, a Fidesz-frakci-
óéval.

Bogár Ferenc úgy véli: a polgár-
mester a mûfüves pályák építésé-
nek ügyében ultimátumot küldött
Cseresnyés Péter alpolgármester-
nek és a Fidesz-frakciónak a Zalai
Hírlap hasábjain keresztül, majd a
2008. évi költségvetés elõkészíté-
sének közepén magára hagyva a
várost, a közgyûlést és a hivatalt,
szabadságra ment. Bogár leszö-
gezte: erre az elmúlt tizennyolc év
alatt még nem volt példa.

A polgármesteri hivatalban érdek-
lõdésünkre elmondták, Marton Ist-
ván valóban szabadságon van, négy
napot tartózkodik Kovásznán. A hi-
vatal illetékese jelezte, a költségvetés
már olyan készültségi fokban van,
hogy a polgármester távolléte nem
jelent áthidalhatatlan nehézséget, fõ-
leg annak fényében nem, hogy sza-
badságát megelõzõen Marton István
több napig reggeltõl, hivatali ideje
kezdetétõl egészen este nyolc-kilenc
óráig dolgozott a munkatársakkal a
koncepció összeállításán.

Horváth Attila

MMSSZZDDPP:: MMaarrttoonnnnaakk mmeennnniiee kkeelllleennee

MEGHÍVÓ
A KÕRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

minden kedves érdeklõdõ szülõt és gyermeket szeretettel vár a
2008. február 9-én (szombat) 9-12 óráig 
tartandó iskolai NYÍLT NAPJÁRA és a

2008. február 19-20. (kedd, szerda) 8-10 óráig
tartandó iskolai NYÍLT TANÍTÁSI NAPJÁRA

Idén már magánszemélyek is
emléket állíthatnak a holo-
kausztnak áldozatul esett hozzá-
tartozóiknak úgynevezett bot-
latókövek vásárlásával – tudtuk
meg dr. Székely Istvántól, a nagy-
kanizsai zsidó hitközség elnöké-
tõl. 

Mint emlékezetes: tavaly váro-
sunkban is helyeztek el bot-
latóköveket a második világhá-
ború vége elõtt egy évvel elhur-
colt háromezer zsidó és jeles
képviselõik emlékére. Günter
Demnig kölni szobrászmûvész
kis mikrobuszával 1997 óta járja
Németország településeit, hogy
elhelyezze az emlékezés macska-
köveit – ezeket hívják bot-
latóköveknek. A szobrász kis réz-
táblácskákba vési az elhurcoltak
nevét, születésük és elhurcolásuk
idõpontját, s ha ismert, meggyil-
kolásuk helyszínét. A macskakõ
formájú kis táblácskákat az áldo-
zat utolsó otthona elõtt illeszti a
járdába a mûvész. A kövek készí-
tését adományokból finanszíroz-
zák. 

Mint azt dr. Székely István, a
nagykanizsai zsidó hitközség el-
nöke lapunknak elmondta: idén
szeretnék folytatni a kezdemé-
nyezést, kicsit hasonlóan a város
jeles épületeivel kapcsolatos ak-
cióhoz, melynek során cégek,
magánszemélyek vásárolhatták
meg az épületek homlokzatára
felkerülõ márványtáblákat. A
botlatókövek esetében kanizsai
polgárok, cégek, vállalkozók vá-
sárolhatnának meg egy-egy kö-
vet, amellyel elhurcolt hozzátar-
tozóiknak, a város egykori köz-
tiszteletben álló, a holokausztnak
áldozatul esett polgárainak állít-
hatnának emléket. A hitközség
elnöke kérdésünkre jelezte, ah-
hoz, hogy a tavaly útjára indított
nemes kezdeményezés folytatód-
jon, természetesen szükséges
megfelelõ számú jelentkezõ. Dr.
Székely István hozzátette, a köz-
vetítõ szerepét magától értetõdõ
módon a hitközség magára vál-
lalná. 

H.A.

BBoottllaattóókköövveekk
mmaaggáánn-
sszzeemmééllyyeekkttõõll 
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Február elsején a református
templom gyülekezeti termében
folytatódott a Család szerepe a
társadalomban rendezvénysoro-
zat. Az elõadó Dr. Forgó
Györgyné államtitkár volt.

„A család hamuban sült pogá-
csa, az, az útravaló, amivel szeren-
csés esetben otthon, a szüleink lát-
nak el, és nagyon nehezen helyette-
síthetõ bármi mással.” Sütõ And-
rás örökérvényû gondolatával
kezdte elõadását az államtitkár asz-
szony. Hozzátette, hogy ma a glo-
balizálódó világban, a versenytör-
vények, az anyagi javak uralma, a
hagyományos értékek válsága ide-
jén a család értékeinek megõrzése,
kibontakoztatása, megóvása, szol-
gáltatja a társadalmi fejlõdés alap-
ját. A család az erkölcsi értékek
hordozója, így a család semmi
mással nem pótolható. Az egyén
olyan mély nyomokat hoz magával
a családból, amely emberré válá-
sát, az egész életét alapvetõen
meghatározza. A család az erköl-
csi, értelmi, érzelmi újratermelés
nélkülözhetetlen feltétele. E gon-
dolatok után az elõadó kitért arra a

tényre, mely szerint manapság egy-
re inkább a családok szétesése, és a
gyermekvállalási kedv csökkenése
a jellemzõ. Hozzátette, hogy ez
nem magyar jelenség, hanem az
európai országok nagy részére is
igaz. Továbbá az is, hogy az anyák
többnyire harmincéves koruk után
vállalnak gyermeket. Így már bio-
lógiailag sincs esély a hagyomá-
nyos nagy családok kialakulására.

Az államtitkár asszony vélemé-
nye szerint, a magasabb állami el-
látás, annak emelése sem eredmé-
nyezne javulást ezen a téren. Fon-
tosnak tartotta viszont, a hosszú tá-
vú biztonságérzés megteremtését a
munkavállalás terén. Ezt követõen
az elõadó kifejtette, hogy vannak
nézetek, melyek szerint a családok
felbomlása kortünet, nincs mit ten-
ni vele, így mi sem foglalkozunk
vele. Ugyanakkor látjuk, hogy a
családi kötelékek fellazulása miatt
számtalan társadalmi betegség
gyógyítására kell különbözõ szol-
gálatokat, szolgáltatásokat felállí-
tani, mûködtetni. Az állam felada-
ta, hogy a legkülönbözõbb lehetsé-
ges módon segítsen ott, ahol vala-
milyen nehézségek, zavarok tá-

madtak. Így a lakáshoz juttatás-
ban, az otthonteremtésben is ko-
moly szerepet kell vállalnia az ál-
lamnak. Végezetül az államtitkár
asszony elmondta, hogy a külön-
bözõ tárcákkal egyeztetve, még ha
kemény viták árán is, mindent el-
követnek a fennálló problémák ja-
vítása érdekében.

Az elõadás után az érdeklõdõk
kérdéseket tehettek fel az elõadó-
nak, illetve hozzászólhattak az el-
hangzottakhoz. Voltak, akik az ok-
tatásban, a családi életre való ne-
velés hiányosságára hívták fel a fi-
gyelmet. Mások szerint a nyitó
idézetben említett hamuban sült
pogácsára jobban kellene vigyáz-
ni, nehogy odaégjen.

Czene Csaba

Az Október 23. Bizottság Ala-
pítvány meghirdette Nemzeti
Akció Programját. A program
lényege, hogy a korábban, a
2006-os õszi rendõri brutalitást
eredményesen vizsgáló civil sze-
rezet társadalmi párbeszédet
indít a Magyarországot súlyos
válsághelyzetbe sodró kérdé-
sekrõl.

Jelenleg a társadalmat az egész-
ségbiztosításról szóló törvény fog-
lalkoztatja leginkább, hiszen nagy
a veszély, hogy az Országgyûlés
újra megszavazza. Az alapítvány
ezért támogatja az Albert házaspár
népszavazási kezdeményezését. A
bizottság tagjai újra megkezdték
az országjárást, melyet az elkövet-
kezõ hónapokban is folytatnak.
Ezzel egyidejûleg az alapítvány
szakértõket kért fel, akik a gazda-
sági, jogi szempontokat figyelem-
be véve rámutatnak a törvény tár-
sadalomra való veszélyességére.
Felhívják a figyelmet, hogy a tör-
vény hatástanulmány nélkül ha-
zárdjáték egy nemzet sorsával. Be-

vezetésének várható következmé-
nyeit a már megbukott nyugdíjre-
form következményeivel vetik
össze. Vizsgálják azt is, hogyan
érinti a törvény a romákat, a fo-
gyatékkal élõket és a mélysze-
génységben élõket. Szükség esetén
a szakértõk beadványukkal az Al-
kotmánybírósághoz fordulnak,
vagy akár próbapert indítanak a
kormány ellen.  

Nagykanizsán a Rozgonyi Pol-
gári Kör szervezésében dr. Szöõr
Anna kuratóriumi tag, dr. Kávássy
Pál egészségügyi munkacsoport
vezetõ és Gajdos Erzsébet sajtóre-
ferens tartott a témában sajtótájé-
koztatót.

Dr. Szöõr Anna kuratóriumi tag
elöljáróban a nemzeti akcióprog-
ram jelmondatát ismertette: 

– 2008. a civileken múlik. Or-
szágjárásuk során tapasztalták,
nagyon nagy az igény a civil tár-
sadalomra, az emberek már nem
annyira kedvelik a politikusokat,
nem bíznak bennük, kitermelõdött
az igény, hogy a civilek vegyék ke-
zükbe a sorsukat. Az embereket

gondolkodni tanítják – hangsú-
lyozta, majd rátért a jelenlegi
problémára, az egészségbiztosítá-
si törvényre. Elindultak a népsza-
vazási kezdeményezések, mely-
nek eredményeként már több mint
százötvenezer aláírás gyûlt össze.
Az akcióprogram keretében min-
den nap más városban tartanak
sajtótájékoztatót és az aláírás-
gyûjtést követõen szakértõi véle-
ményekkel állnak a nyilvánosság
elé. Közép-európai állásfoglalást
tesznek az asztalra, hiszen nem-
csak a magyar helyzetet, hanem a
szlovák, a cseh, a lengyel refor-
mot, valamint nyugat – európai
példákat, és az amerikai biztosítá-
si modellt is figyelembe veszik.
Céljuk, hogy február 11.-re össze-
gyûjtsenek félmillió aláírást.
Nemcsak azért, hogy ügydöntõ
népszavazásra bocsássák a kér-
dést, hanem azért is, hogy a civil
társadalom megmutassa erejét.
További céljuk, hogy jól sikerül-
jön a március 9-ei népszavazás.
Szeretnék, ha az emberek megje-
gyeznék a jelszavukat, mely sze-
rint a gyógyítás szolgálat, az
egészségügy szolgáltat, a több
biztosítós rendszer pedig kiszol-
gáltatottá tesz.

Nemzetünk válaszút elé került
– folytatta a sajtótájékoztatót Dr.
Kávássy Pál orvos-jogász, egész-
ségbiztosítási szakértõ. – Most
egy részleges privatizációs folya-
mat indul be. Az egészségi ellá-
tórendszer privatizálása szabad
utat nyitna a nemzetközi pénz-
ügyi üzleti körök tevékenységé-
nek, ha pozitívan zárul február
13-án a végleges szavazás a Par-
lamentben. Az Albert házaspár
nevével fémjelzett aláírásgyûjté-
si kampányhoz a Civil Jogász Bi-
zottságon kívül még harminc-
három civil szervezet csatlako-
zott. Több mint ezerkétszáz he-
lyen egyéni kezdeményezések is
vannak.  Az alapítvány tagjai úgy
gondolják, a német modell a jár-
ható út, ennek megfelelõen ki-
dolgoztak egy koncepciót, név
szerint egy Nemzeti Betegbizto-
sítási Szövetkezetet lehetne lét-
rehozni, amelyben nemcsak a
biztosítottak, mint szövetkezeti
tagok vesznek részt, hanem tulaj-
donosként az állam is. A legna-
gyobb gond, hogy ma az egész-
ségbiztosításnak nincs funkcio-
nális vagyona.

B.E.
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Nem mindennapi megtisztelte-
tésben részesült Sabján Ferenc
nagykanizsai költõ. A Palóc Par-
nasszus Pódiumújság szerkesztõ-
sége a Karancs Kanizsai Követe
címmel ruházta fel, aki mostantól
méltán használhatja nevében a K-t
(Karancsi). A kapott oklevél alap-
ján szent hegyükkel példás kap-
csolatot teremtett, és sokat tett a
tájhaza, a Karancs és környéke
szépségei, irodalmi, szellemi érté-
kei szélesebb körben való megis-
mertetéséért. Eddig még senki
nem kapott tõlük ilyen elismerést.

KKaarraannccss
KKaanniizzssaaii
KKöövveettee

Ami aaz úújságban vvan, éés ....

KKaattttiinnttss rráá!!  KKaattttiinnttss rráá!!
www.kanizsaujsag.hu
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Kompetensek lettünk? – e
címmel rendeztek záró konfe-
renciát a múlt héten a kompe-
tencia alapú oktatással kapcso-
latos továbbképzésben részt ve-
võ oktatási intézmények pedagó-
gusainak a Medgyaszay Házban.

Az oktatásban résztvevõ peda-
gógusok továbbképzését, illetve az
ehhez szükséges eszközök beszer-
zését az Európai Unió Humán Erõ-
forrásfejlesztési Operatív Prog-
ramjából, egy nyertes pályázat ré-
vén finanszírozták az intézmé-
nyek. Elõbb az oktatási, kulturális,
ifjúsági és sportbizottság elnöke, a
Batthyány Lajos Gimnázium pro-
jektvezetõje, Balogh László, majd
Cseresnyés Péter alpolgármester
köszöntötte a megjelent pedagógu-
sokat.

– Elismerem, változnunk kell,
már unom frontális önmagamat –
mondta bevezetésképpen Balogh
László. – Inkább szárnyakat adnék
a gyermeknek, hogy aztán magától
tanuljon meg repülni. Amikor erõs
önkormányzati ráhatással elindul-
tunk Nagykanizsán is a kompeten-
cia alapú oktatást népszerûsítõ
programmal, tudtuk, hogy talán
csak a tanárok öt százaléka alkal-

maz nem frontális módszert a tan-
órákon – mi szeretnénk ettõl jelen-
tõsen eltérni.

Cseresnyés Péter alpolgármester
jelezte: a város oktatási intézmé-
nyei több HEFOP-programban is
részt vettek. A sikeres pályázatok
révén nemcsak szellemiekben, de
materiális javakban is gyarapodott
a város oktatása. 

– Negyvenmillió forint értékû to-
vábbképzésen vettek részt pedagó-
gusaink, melyeken módszertani
kultúrájuk gyarapodott, s azonos
értékben eszközfejlesztés is történt
az intézményekben, számítógépe-
ket, interaktív táblákat, laptopokat
és projektorokat állítottak az okta-
tás szolgálatába – mondta Cseres-
nyés Péter.

Az alpolgármester szavai után
Cseh Györgyi, a Qualitas Kft. ügy-
vezetõje elõadásában többek kö-
zött a kompetencia alapú oktatási
módszer elterjedésérõl szólt. Mint
mondta, e programnak a pedagó-
gusok a tanulói, a gyerekek pedig
a kedvezményezettjei. 

– A pedagógusoknak nem köny-
nyû új módszert tanulni. Elég sok
helyen megfordulok az országban,
s azt látom, hogy nagyon kemé-
nyen mûködnek a rutinjaink. Na-

gyon jó persze, hogy vannak rutin-
jaink, ám ha egész életünket ezek
mozgatják, akkor baj van, mert az
már a szakmai fejlõdés gátja. Ezen
átlépni a legnehezebb – mondta
Cseh Györgyi.

Ezt követõen valamennyi, a
HEFOP-ban résztvevõ intézmény
bemutatta, hogy náluk hogyan ho-
nosították meg az új módszert, s
milyen tapasztalatokkal gazdagod-
tak a projekt folyamán. A projekt-
ben az Általános Iskola Kis-

kanizsa, a Batthyány Lajos Gimná-
zium és Egészségügyi Szakközép-
iskola, a Bolyai János Általános Is-
kola, a Cserháti Sándor Mûszaki
Szakképzõ Iskola és Kollégium, a
Péterfy Sándor Általános Iskola, a
Rózsa Óvoda, a Thúry György Ke-
reskedelmi, Vendéglátó és Idegen-
forgalmi Szakképzõ Iskola, vala-
mint a Zsigmondy-Széchenyi
Szakképzõ Iskola vettek részt. 

Horváth Attila
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A Halis István Városi Könyvtár
új épületének avatása óta eltelt hat
évben 18 ezren iratkoztak be a
könyvtárba. Az év szlogenje: 2008
– a könyvtári tájékozódás éve. Be-
szélgetésünkben a könyvtár szol-
gáltatásairól, az eredményekrõl és
a tervekrõl kérdeztük Czupi Gyula
intézményigazgatót.

– Könyvtárunk új épületének
avatása óta a város és környéke la-
kosságának nagy hányada fordult
meg intézményünkben, programok,
könyvtárismertetõvel egybekötött
pályaválasztási tanácsadások al-
kalmával. 

– Van-e olyan internetes szolgál-
tatás, ami csak a könyvtár segítsé-
gével érhetõ el?

– A városnak és környékének
olyan, mindenki által látogatható
intézménye vagyunk, mely a nagy-
közönség számára különösen fon-
tos és egyedi szolgáltatásokat ké-
pes nyújtani. Ilyen például a Nem-
zeti Audiovizuális Archívum, közis-
mertebb nevén a NAVA, mely az or-
szágos televíziók és rádiók magyar
gyártású vagy magyar vonatkozású
mûsorait gyûjti, tárolja, dolgozza
fel, és az így létrejövõ adatbázis-

ban keresési és megtekintési lehe-
tõséget biztosít, de csak a NAVA
pontokon keresztül. Ilyen a könyv-
tárunkban is mûködik. EBSCO rö-
vidítésû az az államilag elõfizetett
tudományos adatbázis, mely elekt-
ronikus hozzáférést biztosít közel
nyolcezer angol nyelvû szakfolyó-
irathoz. Ez a szolgáltatás szintén
csak könyvtárunkból érhetõ el. Az
Akadémiai Kiadó könyvtárunkba
elõfizetett folyóiratainak teljes
szövegû internetes változata, a Tu-
dományos és Mûszaki Tájékozta-
tás címû folyóirat utolsó hat szá-
mának teljes szövege csak a könyv-
tár segítségével érhetõ el. Az álta-
lunk épített www.nagykar.hu inter-
netes szolgáltatás jelentõs része is
csak beiratkozott olvasóinknak te-
szi lehetõvé a tájékozódást.

– Mi a teendõ, hogyha valaki a
könyvtár katalógusára kíváncsi?

– Ha valaki az interneten a
könyvtár és Nagykanizsa szót
együtt írja be, akkor a keresõk
könyvtári honlapunkra mutatnak.
Ezáltal távoli pontról is használ-
ható a teljes állományt mutató ka-
talógusunk. Ennél is sokrétûbb
szolgáltatást nyújt a www.nagy-

kar.hu címû honlapunk, mely Kani-
zsa és térsége identitásának a
megjelenítõje azzal, hogy nem
csak Nagykanizsáról tartalmaz tel-
jes terjedelmében szinte minden
könyvet, hanem minden környezõ
településrõl is sok adatot tesz elér-
hetõvé. A két honlapot az elmúlt
évben 200 ezernél is többen láto-
gatták meg.

– Kik látogatják a nagykar.hu-t,
a Nagykanizsai Kistérségi Adatke-
zelõ Rendszer elnevezésû honla-
pot, és milyen témáknak van a leg-
nagyobb sikere? 

– A világ minden tájáról, de a
látogatók nagy részét a nagykani-
zsaiak és a környékbeliek adják. Az
elmúlt évben tízezer látogatója volt
havonta. A honlapon sok olvasni-
való található, hiszen sok könyvet
teszünk ezáltal hozzáférhetõvé.
Egyébként ez különbözteti meg
alapvetõen a honlapok átlagától,
ahol a kép, a film és a hang, fõként
a zene dominál. Nagy sikere van a
közgyûlési jegyzõkönyveknek. A
Kiskanizsai szótár a legnépsze-
rûbb kanizsai témájú könyv, melyet
két év alatt hatezer érdeklõdõ vett
a kezébe és használt. Nagykanizsa

és régiója az EU-s csatlakozáskor
címû könyv pedig másfél év alatt
ötezer használattal büszkélkedhet.
Barbarits Lajos 1929-es Nagyka-
nizsa Monográfiája is háromezer
érdeklõdõt vonzott az elmúlt két
évben. Érdekesség, hogy három
kanizsai szerzõ, Bakonyi Erzsébet,
Kardos Ferenc és Pék Pál megze-
nésített versét egyenként 1500-nál
is többen találták meg egyetlen év
alatt.

– Hogyan állja a versenyt a ha-
gyományos könyvtári szolgáltatá-
sok fejlesztése? 

– A könyvtár egy pillanatra sem
adta fel a további fejlesztést. A me-
gyében évek óta nálunk a legna-
gyobb az állománygyarapítás. Az
olvasók egyre nagyobb számban
kölcsönözhetnek CD-t, DVD-t,
könyvet. Sorakoznak a könyvek
Kanizsáról és a környezõ falvakról
a város elektronikus könyvtárá-
ban. Ezeket településenként egy-
egy linktárba gyûjtjük, ami folyton
fejlõdik és alakul, de önálló honla-
pok is vannak településenként. Ké-
szül az eseménynaptár a város és
térsége számára, amibe mindenki
maga, vagy kérésre a könyvtár is
beírja a jelezni kívánt programot.

KKaanniizzssaaii kkoommppeetteenncciiaa

22000088 –– aa kköönnyyvvttáárrii ttáájjéékkoozzóóddááss éévvee
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A Kanizsa és Környéke
Gasztronómiai Egyesület diák-
szekciójának legutóbbi foglal-
kozásán tányérdesszertek ké-
szítésével ismerkedhettek meg
a fiatalok a Thúry György Ke-
reskedelmi,  Vendéglátó és Ide-
genforgalmi Szakiskola tan-
konyháján. 

Varga Gergely siófoki séf töb-
bek között bemutatta a diákszek-
ció tagjainak a diófelfújt készítését
kókusz pudinggal, grillezett ba-
nánnal, rózsaborsos karamellmár-
tással, és a hideg fahéjas túróval
töltött palacsinta díszítését, tálalá-
sát mandarinzselével, forró csoko-
ládémártással.

B.E.

Február hatodika és tizenhar-
madika között ismét megrende-
zik az immár hagyományosnak
tekinthetõ Mangalica Napokat a
Szõlõskert Fogadóban.

– A harmadik alkalommal meg-
rendezett Mangalica Napokra ez-
úttal a Hagyomány és Evolúció cí-

met viselõ programsorozatunk ke-
retében kerül sor február hatodika
és tizenharmadika között, ezért a
megszokotthoz képest most egy ki-
csit másabb ízvilággal találkozhat-
nak vendégeink – mondta lapunk-
nak Gelencsér László. – E rendez-
vénysorozatunkkal fel szeretnénk
hívni a figyelmet arra, hogy a ha-
gyományos alapanyagokból nem-
csak a népi ételeket lehet elkészíte-
ni, hanem egy kis fantáziával és
modern konyhatechnológia felhasz-
nálásával, ötletességgel a ma étele-
inek népszerû alkotóelemei is lehet-

nek. E mellett azonban nem szabad
megfeledkeznünk hagyományaink-
ról sem. Ennek megfelelõen a Man-
galica Napok étlapján most olyan
ételek szerepelnek, mint a kemencés
mangalica pecsenye, mangalica-
pörkölt disznótoros lencsesalátá-
val, vagy a savanyú káposzta krém-
leves füstölt mangalica sonkával. 

A mangalica sertés amúgy
hungaricum. Évszázadokon ke-
resztül az állat zsírjával fõztek,
húsa a fõétkezések alapanyaga
volt. Feltehetõen õseink már Eu-
rópába jövetelükkor ismerték a
mangalicát. A mangalicaszalonna
olajsav és zsírsavak aránya erõ-
sen eltér a hibrid sertésekétõl, jó-
val könnyebben emészthetõ álla-
ti eredetû zsiradék, mint az
egyéb kommersz állati zsírok.
Valóban extra csemege, zamata
nem téveszthetõ össze más ter-
mékekkel, a különleges ízek, za-

matanyagok ugyanis a zsírszö-
vetben koncentrálódnak. Magas
energiatartalmú és könnyen
emészthetõ, az egészséges
emésztésû emberek és a kímélõ
étrendhez kötött egyének is fo-
gyaszthatják.

Horváth Attila

KKaanniizzssaa –– ÍÍzz-lleellõõ 2008.február 7.12

MMaannggaalliiccaa NNaappookk aa SSzzõõllõõsskkeerrttbbeenn

TTáánnyyéérr-
ddeesssszzeerrtteekk

AA ffáánnkk ffeehhéérr ccssííkkjjaa jjeeggyyggyyûûrrûûtt jjeellkkééppeezzeetttt
Ismét sok érdeklõdõt és tizen-

négy versenyzõ csapatot vonzott
a VOKE Kodály Zoltán Mûvelõ-
dési Ház által harmadik alka-
lommal megrendezett Farsangi
Fánk Fesztivál, melyet Kámánné
Szép Terézia intézményigazgató
köszöntõ szavai után Papp Nán-
dor önkormányzati képviselõ, a
Városfejlesztési, Környezetvé-
delmi és Idegenforgalmi Bizott-
ság elnöke nyitott meg. 

A farsangi fánk történetérõl töb-
bek között elmondta, a fánkot erdé-
lyi tájszólás szerint pánkóknak ne-
vezték. Ebbõl arra lehet következ-
tetni, hogy a fánk sütése a híres er-
délyi konyha révén terjedt el, és

mint sok más ételkölteményt, a rég-
múlt idõk tornácos kúriáinak nagy-
asszonyai varázsolták a család asz-
talára. A régi magyar leányos ud-
varházaknál a hagyományos ház-
tûznézés Vízkereszt napján történt,
amikor a szívesen látott házasulan-
dó úrfiak elé dióval hízlalt pulykát
és farsangi fánkot tálaltak. Valószí-
nûleg innen származott az a mon-
dás, hogy a lánnyal egy fánkot
megfelezni, egyenlõ volt a szerelmi
vallomással, sõt, némelykor jele
volt az eljegyzésnek is, mivel a fi-
nom fánk közepe körül képzõdõ fe-
hér csík jegygyûrût jelképezett.

A fánkkülönlegességeket szak-
mai zsûri értékelte. Elsõként a Ko-
dály Zoltán Énekkar lépett színpad-

ra. Vidám farsangi összeállításukat
nagy tapssal jutalmazta a közönség.
Míg a színpadon kulturális mûsor
szórakoztatta a nagyközönséget, a
rendezvény ideje alatt meg lehetett
kóstolni a csapatok fánkremekeit. 

Hagyományos kategória: 1.
Szepetnek (képünkön), 2. Nagyrécse,

3. Hölgyklub (Nagykanizsa). Külön-
leges kategória: 1. Zalaapáti, 2.
Zalaszentbalázs, 3. Star Kör (Nagy-
kanizsa). Különdíjat kapott a nagy-
kanizsai Mamik, a Vasutas Nyugdí-
jas Klub és a Kranzsó csapat.

B.E.

Napok Bemutatjuk iskolánkat!
Február 23-án 9-12 óráig nyílt délelõtt lesz 

a Hevesi Sándor Általános Iskolában. 

Szeretettel várjuk azokat a családokat, akiknek gyermeke szeptembertõl elsõ osztályos lesz.

Az iskola dolgozói
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Horoszkóp

Rámenõssé, erõszakossá válhat ezekben a
napokban, mellyel nem szerez osztatlan
elismerést a környezetében. A tempót, a
lendületet, s ezzel együtt a vérnyomását
helyrebillentheti egy kiadós gyaloglással.

A csillagok állása kedvezõ elõjeleket mu-
tat munkája és magánélete terén. Figyel-
jen a felbukkanó lehetõségekre, s ha nem
tud dönteni, kérje ki akár a buszmegálló-
ban várakozó ismerõse véleményét.

Ne gondolja, hogy önt nem szereti senki.
Legyen nyitott, figyelmes, mindjárt más
színben látja a világot. Ha magányos, ne áb-
rándozzon régi szerelmérõl. Induljon új lap-
pal, új tervekkel az ismeretlen felé.

Ha kedvetlennek, kimerültnek érzi magát,
cserélje le a megszokott teáját, teáscsészéjét.
Húzza el a függönyt, engedje be a napsugarat,
hunyja le a szemét, és szürcsöljön élvezettel.
Mire elfogy a tea, megváltozik a kedve is.

Semmi morgás, tétova helyben járás, el-
nyúlhat a végtelennek tûnõ fekhelyén.
Keleti kényelmét csak a Vénusz bolygó
zavarja meg, hatására visszafoghatatlan
párkeresõ útra kel.

Bizonyára valaki tanácsolta önnek, hogy
hasznos idõtöltésül feledkezzen a munká-
ba. Nem kell mindenki szavára adni. Bár
nem idõmilliomos, hasznos néha az ember-
nek egy kis D vitamint is magába szívni.

Fedezze fel minél elõbb az önben rejlõ
lehetõségeket. Elõször is csak olyat te-
gyen, amit helyesnek tart. Hogyha má-
sokkal szemben megértõ és türelmes, al-
kalmazza ezt magával szemben is.

Idõnként bezártnak érzi magát, úgy véli,
csak negatív eseményekbe csöppen bele,
akadályokba, mint egy madár a kalitkában.
Hogy mit lehet ilyenkor tenni? Nyissa ki
az ajtót, és tanuljon meg "repülni". 

Míg tart a tél, és hûvös az idõ, próbáljon ki
mindent, amihez kedve és tehetsége van.
Lehet, hogy eddig még nem ismert, új ol-
dalát fedezheti fel a párja. Tudását bemu-
tathatja akár baráti összejövetelen is.

A Jupiter segítségével uralkodó bolygója a
Szaturnusz, váratlan döntések hozatalára
készteti. Bár jól tûri az izgalmakat, frontok
idején ajánlatos elkerülni a rizikófaktorokat.
Ha magányos, szánjon több idõt párkeresésre.

A Hold a héten az ön jegyében jár és se-
gíti elképzeléseit. Tudásszomja továbbra
is a régi, a tanulásról ne hagyja lebeszél-
ni magát még akkor sem, ha diákcsínyek
elkövetéséhez már kissé öreg.

Otthoni tevékenységnek, variálásnak, át-
alakításnak kedveznek ezek a napok. Iz-
galommal fog hozzá a feladathoz, a bú-
torcseréhez azonban kérje ki párja, s
gyermekei véleményét.

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

2008. február 9. (szombat) 14.00 óra
2008. február 10. (vasárnap) 9.00 óra

Móricz - Metál Légtechnika
Amatõr Asztalitenisz Kupa

Helyszín: Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház

Kategóriák: felnõtt, ifjúsági (10-14 éves korosztály) 
és senior (60 év felett)

Nevezési díj: egyéni 400 Ft/fõ, páros 300 Ft/fõ
Ifjúsági kategória: ingyenes!

Szombaton a páros, vasárnap egyéni versenyek!

Nevezni lehet: 
szombaton 14 órától és vasárnap 9 órától a helyszínen
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BBÉÉRRLLEETTINGATLAN
Belvárosban 700 m2-es építési terület

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

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

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

Nk-án Csengery u. elején 57 m2-es, 2,5
szobás, jó állapotú, III. emeleti lakás 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 négy-
szögöl területen 42 m2 lakható épülettel
(fürdõszobás) eladó. Irányár: 2,2 millió
Ft. Érd.: 30/862-9401 (6147K)

Szentgyörgyvári I. hegyen eladó pa-
norámás, 1079 m2 szõlõ-gyümölcsös te-
lek, vízvezetékkel, lakható gazdasági
épülettel, terasszal. Érd.: du. 93/336-093
(6151K)

Kaán Károly utcai garázssoron nagy-
méretû aknás garázs eladó. Irányár:
700.000 Ft Érd.: 30/904-1169 (6152K)

Nk belvárosához közel kétszobás, ud-
vari, jó állapotú, kívülrõl hõszigetelt lakás
garázzsal, pincével eladó. Irányár: 5,9
millió Ft Érd.:20/9726-721 (6153K)

Nk-án Bazárudvari  72 m2-es, galériá-
zott, II. emeleti, önkormányzati lakáso-
mat (terhelten) elcserélném, lehetõleg vá-
rosközponti kisebbre. Tel.: 30/581-4327
(6154K)

Csokonai-Teleki úton hosszú távra ga-
rázst bérelnék. Érd.: 20/226-4144
(6140K)

Belvárosi egyszobás, egyedi fûtéses,
bútorozott, 2. emeleti lakás hosszú távra
kiadó. Kaució szükséges. Irányár: 25.000
Ft + rezsi.Érd.: 30/400-1303 (6148K)

Herman Ottó utcában lakás kiadó. Ka-
ució szükséges. Érd.: 93/324-735
(6155K)

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

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

Számítógépes adatrögzítést: szakdol-
gozatok, árajánlatok, stb. gépelését  vala-
mint egyéb pc-n végezhetõ feladatot rö-
vid határidõvel vállalok. Tel.: 30/9932-
534

Diplomás nyelvtanár angolból kor-
repetálást, nyelvvizsgára felkészítést,
olaszból kezdõ szintû tanítást vállal a
belvárosban. Érd.: 70/311-2145 (6156K)

Takarítást, gyermekfelügyeletet vál-
lalok. Érd.: 30/521-4419 (6157K)

Költözés miatt eladó: Whirpool kom-
binált (8 éves) hûtõszekrény, 72 cm-es
LG 100 Hz televízió, Whirpool mosógép
(4 éves), új fürdõszobaberendezés (még
dobozban, fa + bambusz kombináció).
Érd.: 20/226-4144 (6144K)

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

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

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

Jól szituált, középkorú üzletember,
kevés szabadiõvel diszkrét kapcsolatot
keres egy csinos, hasonló korú hölgy
személyében. Leveleket a szerkesztõ-
ségbe (Pf.: 154) kérem, „Maxima” jel-
igére.

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
mûszak vezetõ szakirányú megegyezés szerint
minõségi ellenõr szakirányú megegyezés szerint
asztalos szakirányú 70.000 – 90.000 Ft
varrómunkás szakirányú 70.000 – 90.000 Ft
húsbolti eladó szakirányú 70.000 Ft
élelmiszerbolti eladó szakirányú megegyezés szerint
húsipari karbantartó szakirányú 130.000 – 200.000 Ft
húsfeldolgozó üzemvezetõ fõiskola 260.000 – 350.000 Ft
mérlegképes könyvelõ (angol ny.i.) fõiskola 130.000 – 180.000 Ft
gyengeáramú villamosmérnök egyetem 250.000 – 300.000 Ft
controller vezetõ fõiskola 600.000 – 700.000 Ft
faipari mérnök fõiskola 250.000 – 400.000 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

Olaipari Természetbarát 
Egyesület túrajaánlata

Február 10. 
Obornak
Indulás: 10 óra autóbuszál-
lomás. Érkezés: 17 óra
autóbuszállomás. Útvonal:
Obornak - vh. - K+ - Kurtahegy
- Homokkomárom - Zsigárdma-
jor - Nagykanizsa. Táv: 15 km.
Részvételi díj: volán díjszabás

Február 8. 19 óra ROCK KLUB
Az Alarm együttes Koncertje
Belépõdíj: 400 Ft

Február 12. 17 óra 
A HSMK MÛVÉSZETI 
TANFOLYAMÁNAK KIÁLLÍTÁSA

a színházi elõcsarnokban 
Megtekinthetõ: március 3-áig

Február 14. 19 óra Rátkai bérlet
ELVÁMOLT NÁSZÉJSZAKA
zenés vígjáték, a budapesti Fogi
Színháza elõadása

Február 11.  14.30 óra
A Palinta Társulat zenés gyermekmûsora

"ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL..." – Belépõjegy: 500 Ft

Február 9.  15 óra 
JÁTSZÓHÁZ
Vezeti: Lengyák István. Farsangi
maszkok, jelmezek készítése

Február 9. 17 óra
FARSANGI JELMEZES 
FELVONULÁS, FARSANGI

BÁL GYEREKEKNEK
Helyszín: Bajcsai kultúrház

Február 11.  10 óra
A Palinta Társulat 
zenés gyermekmûsora
"ITT A FARSANG, ÁLL A
BÁL..." Belépõjegy: 500 Ft

A Takács László irodalmi Kör
2008. február 12-én 17 órakor
tartja összejövetelét Farsangi
verseny címmel a Halis István

Városi Könyvtárban. 
Várják a kör tagjait és az

érdeklõdõket!
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Vérmes reményei nem lehettek
a nõi kosárlabda NB I A-csoportjá-
ban a Kanizsai Vadmacskák együt-
tesének a legutóbbi fordulóban, hi-
szen az elõzõ évad bajnokát, az
MKB-Euroleasing Sopront fogad-
ta. A mérkõzés menete ennek meg-
felelõen alakult, bár azt elõzetesen
Sztevan Csupics edzõ is hangsú-
lyozta, hogy nem ezen a találkozó-
jukon lesz a lényeg a szezon so-
rán... A soproniak végül a 83-34-re
nyerték a meccset, igaz, a mezõny
legeredményesebb játékosát hazai
oldalon találtuk az amerikai
Rachill Robinson személyében,
aki kereken 20 pontig jutott. A
soproniak pihentetett kulcsjátéko-
sai közül már az utánpótlásmeccs
alatt sikerült megszólaltatni az uk-
rán Olekszandra Gorbunovát, aki
eredeti módját választotta ideje ki-

töltésének – amíg letudták a kicsik
penzumukat, beült egy kapucsi-
nóra az egyik közeli kávézóba...

– Tulajdonképpen nem is sérülés
volt az oka annak, hogy nem játszot-
tam a kanizsaiak ellen – ecsetelte
kikapcsolódását a szláv szépség. –
Inkább az euroligás mérkõzésekre
való rákészülés volt a döntõ szakve-
zetõnk döntésében. Mindenesetre az
európai porondon nem lesz egysze-
rû dolgunk francia ellenfelünkkel
szemben, de bizakodunk.

Ami pedig a kanizsaiakat illeti: be-
mutatkozott a center posztra igazolt
horvát Ivana Podrug is, de egyelõre
sokat nem tett hozzá a játékhoz. Ta-
lán majd február 11-én, amikor a
Vadmacskák megyei rangadón fo-
gadják a Zala Volán-ZTE együttesét. 

P.L.

Kanizsa KK DKG-EAST -
Pápai KC   92 – 61   (28-16, 19-
21, 15-9, 30-15.) Nagykanizsa,
150 nézõ. Vezette: Pestality,
Horváth  A. Kanizsa KK DKG-
EAST: Kasza 19/12, Beck 11/9,
Kiss Z. 13/6, Zsámár 6, Szabó B.
18. Csere: Vertetics 7/3, Fodor
7/3, Millei, Szegedi 9, Murvai,
Becze 2, Billege. Edzõ: Kovács
Nándor. Jók: Szabó B., Kasza,
Vertetics.

Az õszi pápai vereségért kívánt
visszavágni a bajnokságban sereg-
hajtó gárdának a kanizsai csapat, s
mivel a Kasza-Beck-Szabó trió re-

mekül célzott, hamar jelentõs
elõnyre tettek szert a vendéglátók.
Aztán a kezdeti lendületet követõ-
en érthetetlen módon megtorpan-
tak a kanizsaiak, amit a pápaiak ki-
használtak és fel is zárkóztak öt
pontra. Még szerencse, hogy min-
dig volt valaki, aki a KKK élére
állt, s a félidõ tízpontos gépgyári
elõnnyel zárult.

Fordulás után két percig tartotta
még magát az egykoron kanizsai
színekben játszó Horváth István
vezérletével a vendégcsapat, ám
ezután újra Kiss Zoltánék percei
következtek. A játék minden ele-
mében többet mutató Kanizsa fo-

kozatosan elhúzott, s onnantól
kezdve már nem forgott veszély-
ben a gyõzelem. Öt egymás utáni
vereség után immár harmadik –
egyben hazai – találkozóját nyerte
meg zsinórban az idei esztendõben
feltámadó KKK-DKG EAST, és
hét veresége mellett már hatodik
gyõzelménél tart a pápaiak elleni
sikert követõen. Lapzártánk után
szerdán este a Fehérvár KC-t fo-
gadták Beck Attiláék, s egyben öt-
venszázalékos mérlegéért is ját-
szott az 1067-1094-es pontkülönb-
séggel a hatodik helyen álló gárda.

P.L.

Folytatódtak a nagykanizsai
helyszíneken is a megyei elsõ-, és
másodosztályú labdarúgó csapa-
tok Téli Kupájának selejtezõi. El-
sõként az alsóbb ligában szerep-
lõk játszottak az NTE-, illetve a
Zsigmondy-csarnokban. Elõbbi
helyszínen az ifjúságiaknál a
Szepetnek csapata, míg a felnõt-
teknél a százszázalékos mérleggel
zárt Bagola jutott a megyei finálé-
ba. A középiskolai teremben már
egyértelmûbb volt a helyzet, hi-
szen mind a felnõtteknél, mind az
utánpótlásánál a Kiskanizsai Sás-
kák gárdája masírozott a fináléba
15-2-es, illetve 15-1-es gólarány-

nyal. Az ifiknél ráadásul a házi
gólkirályi címet a tornán 4-4 talá-
lattal Horváth Zsolt és Németh Ri-
chárd könyvelhette el. S ha már a
Sáskák ifjúsági együttese szóba
került, nem árt arról sem elfeled-
kezni, hogy közeledik a Horváth
János Emlékdíj átadása, melyet
minden esztendõben a városrész
klubjának legreménytelibb labda-
rúgója vehet át. Az átadást a me-
gyei teremdöntõ megelõzi, gyanít-
ható tehát, hogy az ott nyújtott tel-
jesítmény is beleszámíthat majd a
döntésbe. No, és arról is illik meg-
emlékezni, hogy a 2007. Év Zalai
Emberének választott Nagy Fe-

renc, a ZTE FC elnöke arról bizto-
sította a Magyar Antal és Horváth
Ferenc edzette társaságot, hogy
egy tetszõlegesen kiválasztott za-
laegerszegi NB I-es összecsapásra
vendégül látja õket a kék-fehér
klub a ZTE Arénában.

A vasárnapi kanizsai játéknapon
aztán a megyei elsõ osztályú csa-
patokon volt a sor, hogy eldöntsék,
melyek jutnak tovább a fináléba.
Végül ez a nagypályán is bajnoki
címre esélyes Semjénházának si-
került, nem csupán a felnõttek, de
az ifik között is.

P.L.
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A kanizsai labdarúgás szám-
talan anomáliája közül az egyik,
hogy kispályás-, terem-, vagy
éppen megyei labdarúgó mérkõ-
zések alkalmával rengeteg olyan
futballistával találkozunk, akik-
bõl úgymond lehetett volna va-
laki. Különösen igaz ez a most
húszas éveik végén járó, vagy
már jócskán harmincas korosz-
tályúként futballozó játékosok-
ra. A egykori Bányász-nevelé-
sek, vagy maradjunk a kanizsai
reménységek megfogalmazás-
nál, gyakorlatilag az egész dél-
zalai térséget lefedik kirajzásuk-
kal, s elgondolkodtató, hogy mi
lehetett volna néhányukból, ha...
Ha például kitartóbbak, neta-
lántán valaki komolyan mögöt-
tük áll (a mai világban talán ez
a leglényegesebb, hogy az esélyt
megkaphassa egy reményteljes
pályafutás), vagy egyszerûen
annak idején csak lehetõséget
kapnak, s nem a (sok esetben
belföldi) légiós veszi el elõlük a
megmérettetés lehetõségét. Né-
hány életpálya bizonyosan más
irányt vehetett volna, mert tet-
szik, nem tetszik, a labdarúgó
élete a benne rejlõ lehetõségek
okos kihasználásával nem kilá-
tástalan életút.  Ez néhányaknak
a közelmúltban Kanizsán kötött
MTK-s együttmûködési megál-
lapodással nem tûnhet elérhe-
tetlennek, igaz, az egyik ismert
szakvezetõ szavaival élve, ezt
idõvel tartalommal kellene meg-
tölteni. Nem titok, a városban
most is sok és tehetséges fiatal-
lal foglalkoznak labdarúgó-tré-
nerek, de valahogy mindig oda
jutunk, hogy a hétvégi meccse-
ken csak nosztalgiázni lehet, ki-
bõl mi válhatott volna, ha az és
az másképp alakul. S bár a pél-
dák nem pontosan hajaznak a
kanizsai (futball)helyzetképre,
valamit talán lehetne tanulni a
szombathelyi vagy kaposvári
esetekbõl. Míg ugyanis nálunk a
panasz és a széthúzás az úr, ad-
dig, ha mondjuk a közelmúlt va-
si elszármazottait összegyûjte-
nék ismét a Haladásba, dobo-
gón alul biztosan nem adnák.
Onnan meg már nincs messze
Magyarországról sem – a nagy
divattá vált angol másodosz-
tály...

Polgár László

KKiissppáállyyáássookk 
vvaaggyyuunnkk??

SSáásskkaa iiffjjúússáággiiaakk:: iirráánnyy aa ZZTTEE AArréénnaa

ZZssiinnóórrbbaann aa hhaarrmmaaddiikk ggyyõõzzeelleemm

JJöönn aa mmeeggyyeeii rraannggaaddóó 
Az NTE 1866 dzsúdósainak is

elkezdõdött hivatalosan az idei
versenyszezonjuk. Bevezetésként
az ifjúsági korosztály Magyar
Köztársaság Kupáját rendezték
meg, melyet idén a Budapest Hon-
véd egyesülete hozott tetõ alá.
Nagykanizsát és egyben Zala me-
gyét Mihovics Szabina képviselte
súlycsoportjában, vagyis 57 kg-
ban. A majd tucatnyi induló – mi-
vel európa bajnoki válogatóról van
szó –, valóban a teljes hazai elitet
jelentette. Szabina útja a döntõig
nem volt számára különösen meg-
erõltetõ, hiszen két gyõzelmet ara-
tott. A fináléban viszont kicsit
könnyelmûen mérkõzött, s ezért
végül a második helyet szerezte
meg.

P.L.
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A Pannon Tükör Kulturális
Folyóirat ez évi elsõ számának
nagykanizsai szerzõit is felvo-
nultató bemutatót tartottak a
Halis István Városi Könyvtár-
ban. 

Az est elsõ részében Fa Ede
montázsalkotásaival ismerkedhe-
tett meg a közönség. Ezúttal nem
írott szóval késztette gondolkodás-
ra a megjelenteket, hanem fényké-
pezõgép mögé állt, s fotókból ké-
szült meghökkentõ montázsait tár-
ta a nyilvánosság elé. Munkáját
Dezsõ Ferenc nyugalmazott isko-
laigazgató, a Takács László Irodal-
mi Kör vezetõje méltatta.

A találkozón Zalaegerszegrõl
megjelent Péntek Imre fõszer-
kesztõ, Szemes Péter fõszer-
kesztõ-helyettes, Tóth Imre ro-
vatvezetõ, és Lendváról Bencze
Lajos fõmunkatárs. A Pannon
Tükör társadalmi szerkesztõbi-
zottságát Balogh László elnök,
nagykanizsai önkormányzati
képviselõ, az OKISB elnöke
képviselte.

Az irodalmi lokálpatriótákat kö-
szöntõ szavaiban Balogh László
örömmel jegyezte meg, hogy a
Pannon Tükör visszatért Nagyka-
nizsára.

– Valóban sikerült megvalósíta-
nia Péntek Imrének a fõszerkesz-
tõi beköszöntõjében megfogalma-
zott hármas elvet: a helyi, a regi-
onális és az egyetemes irodalom
és kultúra szentháromságát a
Pannon Tükörben – hangsúlyoz-
ta. – A lap a nyugati régió mar-
káns arcélû folyóirataként immár
tizenhárom éve közvetíti a kortárs
magyar irodalmat az értékek men-
tén tájékozódva, az országos szel-
lemi élet közvetítõ láncszemeként,
de helyi szellemi alkotóerõként is,
azaz valódi Pannon-géniuszként
is. A magyar irodalom, mondják
folyóirat-irodalom – folytatta. –
Afféle irodalmi üzenõ füzetek
szolgálják az ország különbözõ
részein élõ írók, irodalmárok, mû-
vészek közösségi kohézióját. Saj-
nos, ma a magyar kultúra válsá-
gos állapotban van. A szellemi
hátországok gyengülnek. Egy
ilyen helyzetben üdítõ kivételnek
számít a Pannon Tükör. Kanizsa
számára imponáló lehet a kani-
zsai térnyerés, az, hogy nagyobb
szerep juthat a kanizsai alkotók-
nak a régió legnívósabb kulturális
folyóiratában. Persze büszkék va-
gyunk a helyi kanizsai antológiák-
ra is – tette hozzá. – Nem zárják
ki, sõt erõsítik egymást. Az Ünne-

pi Könyvhetet célozva arról is
szólt Balogh László, hogy tizenhét
megjelentethetõ könyv vár kiadás-
ra, s persze a város támogatásá-
ra. 

Péntek Imre fõszerkesztõ beve-
zetõjét az egymásrautaltsággal
kezdte. 

– A Pannon Tükör profilja úgy-
nevezett kulturális mindenes jel-
legû, amiben a fotó, a képzõmûvé-
szet, a film, a zene, a színház és a
helytörténet is megtalálható. Saj-
nos, a mai Nemzeti Kulturális Alap
kuratóriumi rendszere úgy leszû-
kült, hogy a vegyes profilú folyó-

iratok nem jogosultak szakmai tá-
mogatásra. Ezáltal két éve nem ka-
pott támogatást a Nemzeti Kultu-
rális Alaptól a Pannon Tükör sem.
– Lendva, Nagykanizsa és Zala-
egerszeg egymásra van utalva!
Ennek megfelelõen igyekeznek az
együttmûködést minél szélesebb
formában anyagilag is megalapo-
zottá tenni, így talán a 2008-as év
a nyugodt szinten tartás éve lehet a
kiadvány életében.

A szerzõk közül Márkus Ferenc,
Pék Pál, Szoliva János, Bence La-
jos és Kardos Ferenc beszélt a ké-
szülõ mûveikrõl, és olvasták fel a
kiadványban megjelent mûveiket. 

Bakonyi Erzsébet
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A VIZSGA IDÕPONTJA:

2008. ÁPRILIS

NÉMET (Goethe)
EU-s és ÁLLAMI

NYELVVIZSGA
alap-, közép- és felsõfokon.

A VIZSGA ELÕTT 20 ÓRÁS 
speciális felkészítõ tanfolyam
vizsgáztató tanárok vezetésével, 
INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL

Jelentkezés
:  február 25-ig 
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