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Kanizsa

Egy kattintás, és naponta 
friss híreket, tudósításokat, 

riportokat olvashat. 
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(93)

A Fõ út 8. szám alatti mûem-
lékingatlan (Bazár udvar) utcai
homlokzatának felújításával
kapcsolatban tartott sajtótájé-
koztatót Marton István polgár-
mester a helyszínen, ahol bejelen-
tette: „a bazár udvar homlokzati
részét sikeresen felújítottuk”. 

Mint köztudott, az épület Fõ út
felöli homlokzatának fõpárkánya
június 26-án kora reggel jelentõ-
sen megsérült, mintegy nyolc mé-
ter hosszban leszakadt. Az ese-
mény gyorsabb intézkedésre ser-
kentette az önkormányzatot, mely-
nek eredményeként a felújított
homlokzatot átadták. A leszaka-
dást követõen intézkedtek a még
laza párkányelemek leverésére,
valamint a védõtetõ azonnali ki-

építésére. Idõközben a Kulturális
Örökségvédõ Hivatal kötelezte az
önkormányzatot az életveszély el-
hárítására, a homlokzat helyreállí-
tására. A hivatal januárban kiadta a
jogerõs építési engedélyt, s az év
elején a közgyûlés a címjegyzékes
felújítási feladatok közt jóváhagy-
ta a kivitelezési költség elõirány-
zatát. 

A Nemzeti Kulturális Alap Mû-
emléki és Régészeti Szakmai
Kollégiuma által kiírt pályázatán
5 millió forint vissza nem téríten-
dõ támogatást nyert a város a
munkákra. A közbeszerzési eljá-
rás befejeztével a kivitelezési
munkák elvégzését egy nagyka-
nizsai cég nyerte el bruttó 35 mil-
lió 130 ezer forint beruházási
költséggel. 

A felújítás során nemcsak a le-
szakadt párkányt állították helyre,
hanem ezzel egy idõben az utcai
homlokzat helyreállítása is meg-
történt. (Párkányok, frízek, bádo-
gozás, díszítõ belluszterek, hom-
lokzatfestés, homlokzati nyílászá-
rók külsõ felülete, valamint a dí-
szítõ kõelemek is megtisztításra
kerültek). Az esetlegesen felmerü-
lõ mûszaki problémák javítására a
kivitelezés összegébõl 10 százalé-
kot, bruttó 3,5 millió forintot visz-
szatartottak.

A Csengery és Fõ út sarkán lévõ
Elsõ Magyar Biztosító épületének
felújítása is hasonló nagyságrendû
lesz, mintegy 33 millió forintból
fog megújulni. 

Bakonyi Erzsébet

FFeellúújjííttoottttáákk aa FFõõ úútt 88.. mmûûeemmlléékkiinnggaattllaanntt
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KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

Harmonikus fejlõdés lehetõségei a háromhatár régióban
A harmonikus fejlõdés lehetõségei a háromhatár régióban címmel tart elõadást a Kreatív Klub következõ

összejövetelén Kovács Kálmán országgyûlési képviselõ, a Külügyi- és Határon Túli Magyarok Bizottságá-
nak tagja. A rendezvény helyszíne a Halis István Városi Könyvtár. Idõpontja november 27. (péntek), 17 óra.
Hozzászólásaikkal minden érdeklõdõt szeretettel várnak a szervezõk.

Michael Jackson rajongóinak
tábora a popsztár halála óta sem-
mit sem csökkent. Sõt! Annak le-
hetünk szemtanúi, hogy a fiatalok
körében is egyre népszerûbbek a
már-már klasszikussá vált sláge-
rek. Lehet szeretni vagy nem sze-
retni a Jackson-féle zenét, de az
vitathatatlan, hogy az elmúlt két
évtized legnépszerûbb elõadója
volt. Mindössze 50 évesen távo-
zott el, miközben éppen egy nagy-
szabású világturnéra készült. A
This is It címû film nem csak a
turné elõkészületeit, de Michael
Jackson egész életét igyekszik be-
mutatni, természetesen sok-sok
zenével.

A filmet világszerte mindössze
két hétig tervezték vetíteni az ar-
ra kiválasztott mozik, mivel kor-
látozott számú kópia készült be-
lõle. Magyarországon, vidéken
csak néhány vetítõhely kapta
meg a filmet. Zala megyében az
elmúlt két hétben egyetlen mozi
sem – még az egerszegi multip-
lex sem – jutott kópiához. Aki
szerette volna megnézni a pro-
dukciót, annak Szombathelyre
vagy még messzebb kellett el-
utaznia.

Látva a film iránti fokozott ér-
deklõdést, a forgalmazó úgy dön-
tött, hogy további két hétig enge-
délyezi a vetítéseket. A Cinema

Nagykanizsa üzemeltetõjének si-
került elérnie, hogy a hosszabbí-
tásban városunkba is eljusson egy
kópia. Tehát a Kanizsa Plázában
mûködõ moziban mûsorváltozás
lesz és november 26 – december 2
között minden este 20.00 órakor a
Michael Jackson – This Is It címû
filmet láthatják az érdeklõdök. A
fokozott érdeklõdés miatt már
ezen a héten elkezdik árusítani a
jegyeket a mozi pénztárában. Jó
hír, hogy – más városokkal ellen-
tétben – Kanizsán nem lesz ki-
emelt helyárú a film, hanem a szo-
kásos áron válthatunk rá belépõt.

K.H.

AA MMiicchhaaeell JJaacckkssoonn-ffiillmm NNaaggyykkaanniizzssáánn

Elsõ helyezést ért el a Bat-
thyány Lajos Gimnázium há-
rom fõs csapata a szekszárdi
Garay János Gimnázium által a
„Magyar nyelv éve – 2009” al-
kalmából rendezett Kárpát-me-
dencei Lázár Ervin játékos
anyanyelvi vetélkedõn. 

A Batthyány három 9. A osztá-
lyos diákja, Horváth Eszter, Kovács
Dóra és Szokol Krisztián sikeresen
vették az elsõ, írásbeli forduló aka-
dályait, s bejutottak a döntõbe, me-
lyet a vetélkedõt meghirdetõ iskolá-
ban tartottak a Magyar Nyelv Nap-
ja rendezvény keretei között. Kilenc
másik csapattal mérték össze tudá-
sukat mind írásban, mind szóban, s
felkészültségüknek, kreativitásuk-
nak köszönhetõen az elsõ helyen
végeztek. A diákokat Knausz Ágnes
készítette fel.

S.E.

RReemmeekkeelltteekk 
aa BBLLGG-sseekk

1999. november 13-án nyílt
meg a Petró Galéria. Ez akkor
nem volt világhírû esemény, de
sokan tudtak róla, hiszen egy ér-
dekes kiállítással nyitottak – Vá-
logatás kanizsai mûgyûjtõk fest-
ményeibõl címmel. 

Az évfordulót méltóképpen egy
jubileumi kiállítással ünnepelték
meg a hétvégén. Változások cím-

mel 26 mûvész egy-egy régi és új
alkotása látható a falakon novem-
ber 28-ig. A megnyitón egy szüle-
tésnapi tortával, árkedvezménnyel
és meglepetés ajándékkal várta az
érdeklõdõket Petró Ágnes, a galé-
ria vezetõje. A megjelentek között
kisorsolták Kisteleki Margit festõ-
mûvész kézzel festett hernyóse-
lyem sálját. A kiállítást Wilheim
Gábor nyitotta meg.

TTíízz éévveess aa PPeettrróó GGaalléérriiaa

Újabb kiállítás nyílt nem-
régiben a Dr. Mezõ Ferenc Gim-
náziumban, ezúttal az Abaligeti
Festõkör mutatkozott be a Galé-
riában.

A festõkört, az alkotókat,
munkáikat Kõszegi Judit – az
egykori Mezõs diák, az egyik al-
kotó – így ajánlotta a megjelen-
tek, a diákok, pedagógusok fi-
gyelmébe:

– Abaliget festõi szépségét
1999-ben fedezte fel a maga
számára két festõnõ, Bottyán
Marianna és Molnár Ibi.
Együtt járták a környéket.
Festõállványukat, hol a tó
partján, hol a templomdom-
bon, hol egy ház udvarában
állították fel. Miként az ilyen-
kor lenni szokott, a helyiek és
az ott nyaralók meg-megálltak
mögöttük elõször csak néze-
lõdni. Aztán többekben felve-
tõdött a gondolat, hogy szíve-
sen festenének is. Így jött lét-
re az elsõ festõtábor 2000-
ben. Az Abaligeti Festõkör a
ma itt láthatók – Elekes Lutti,
Kiefer Valéria, Kisfaliné
Turnár Mária, Kõszegi Judit,
Varga Zságer Ilona – részvé-
telével 2005-ben alakult meg
Molnár Ibi vezetésével. Azóta
rendszeresen együtt festünk,
nemcsak a táborok idején, ha-
nem önállóan is. Hol Orfûn,
hol a Bánosi domboldalon,
hol egyikünk kertjében jövünk
össze szabadidõnkben. Az itt
látható minden egyes képhez
egy-egy közös, vidáman eltöl-
tött szép nap emléke fûzõdik.
A téma a táj, az orfûi malom,
a donátusi kert virágai, a ben-
nünket körülvevõ természet, a
technika a számunkra oly ked-
ves akvarell. Képeinkkel ezen
a novemberi ködös napon egy
kis melegséget szeretnénk a
szívekbe lopni. Képeink üze-
nete az iskola diákjai számára
Robert Browning drámaíró
szavaival: „A mûvészetben
mindent megtehetsz, csak egy
a fontos: tudd, hogy szereted
– és sok fáradtság, míg azt
megtudod.”

K.H.

AAbbaalliiggeettiieekk
aa MMeezzõõbbeenn
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Életének 79. évében elhunyt
Tüskés Tibor szerkesztõ, iroda-
lomtörténész, a Jelenkor egyko-
ri fõszerkesztõje. Gazdag élet-
mûvéért a közgyûlés 2009 ápri-
lisában a Város Napján Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Dísz-
polgára kitüntetést adományoz-
ta Tüskés Tibornak, a felnevelõ
városához mindig hû írónak,
szerkesztõnek és irodalomtörté-
nésznek.

A József Attila-díjas alkotót, a
pécsi irodalmi és kulturális élet
kiemelkedõ képviselõjét múlt
szerdán érte a halál. Temetésérõl
késõbb intézkednek.

Tüskés Tibor 1930. június 30-
án született Balatonszántódon.
1952-ben az ELTE-n végzett
magyar-történelem szakon.
Dombóváron, majd Pécsett taní-
tott. Tanári munkája mellett is
élénk kulturális szervezõmunkát
folytatott, több mint félszáz
könyve jelent meg.

Mintegy két évtizeden át kö-
zépiskolában tanított, közben
1959-1964 között a modern ma-
gyar irodalom egyik legfonto-
sabb orgánumának, a Jelenkor-
nak volt elsõ, meghatározó fõ-
szerkesztõje. Egy Mészöly Mik-
lós dráma közlése után azonban
leváltották. A rendszerváltást kö-
vetõen elvállalta a Somogy címû
irodalmi lap fõszerkesztését. 

Könyvbemutatók, irodalmi
estek alkalmával gyakran talál-
kozhattunk Tüskés Tiborral
Nagykanizsán. Számtalan alka-
lommal tartott rendhagyó iro-
dalmi órát a Batthyány Gimná-
ziumban is. Az intézmény év-
könyvében szereplõ idézet sze-
rint így vall életútjáról: „Szívem
és szándékom mindig a fiatalok-
hoz húzott. Ezért választottam
kenyérkeresõ foglalkozásul a ta-
nári pályát, ezért írtam könyvei-
met is. Úgy érzem, sikerült ma-
gamban is megõrizni a hajdani
érzékeny, kíváncsi, keresõ, kér-
dezõ és kutató gyermeket. A kí-
sérletezõ embert. Ezért remé-
lem, hogy XX. századi gondola-
taim, az elmúlt század magyar
irodalmának értékei, amelyek-
nek szolgálatára szegõdtem, be-
épülnek a XXI. század, a jövõ
évezred falaiba is.”

Bakonyi Erzsébet

MMeegghhaalltt 
TTüüsskkééss TTiibboorr

A szociális intézményi keretek
között élõ idõs emberek köszön-
tésére 16 éve szervezi meg az
Idõsek Hete rendezvénysoroza-
tot az Egyesített Szociális Intéz-
mény és a „Segíts az Élet Alko-
nyán” Alapítvány. 

A Honvéd Kaszinó Tükörter-
mében tartott ünnepélyes megnyi-
tón a megjelenteket elsõként
Koller Jutka igazgatónõ, majd
Kanász János, Surd község pol-
gármestere és Maronicsné dr.
Borka Beáta, a Polgármesteri Hi-
vatal Szociális Osztályának veze-
tõje köszöntötte. Dr. Csákai Iván,
a Szociális és Egészségügyi Bi-
zottság, valamint a „Segíts az Élet

Alkonyán” Alapítvány elnöke be-
szédében kiemelte, mostanában
többször járt szociálpolitikai és
egészségügyi témájú megbeszélé-
seken, ahol más városok képvise-
lõi megjegyezték, Nagykanizsán
könnyû helyzetben vannak, mert
a város már évtizedek óta kiter-
jeszti szociális hálóját a gyere-
kektõl kezdve az öregekig. Azt is
megkérdezték, mindezt hogyan
hozták létre. Csákay Iván elárulta,
hogy volt harc, politikamentes
harc, amely abban is megnyilvá-
nult, hogy még az önkormányzati
büdzsébõl hozták létre a Teleki úti
Szociális Otthont. Nemcsak Kani-
zsán hírértékû, hogy nagyon ko-
molyan foglalkoznak az öregek-

kel, hanem Sopron, Gyõr és Zala-
egerszeg város képviselõi is irigy-
kedve beszéltek a kanizsai ellá-
tásról, amit szeretnének bõvíteni.
Ha lesz központi pályázati lehetõ-
ség, akkor talán fejleszteni is tud-
nak ezen a területen. Jelenleg
azonban rossz hírek kelnek
szárnyra a központi támogatások
csökkenõ mértékérõl. 

A köszöntõk után örökzöldek és
operettek hangzottak el a Vigadó
Duó elõadásában, majd vacsora,
zene és tánc következett a Koktél
Duó közremûködésével.

A november 16-20-ig tartó ün-
nepségeken – mintegy 300 idõs
ember – az Idõsek Otthona, Idõ-
sek Gondozóháza, az idõsek klub-
jai és a házi segítségnyújtásban ré-
szesülõ ellátottak szórakozhatnak.
Azoknak az idõs embereknek
szervezik az egyhetes felhõtlen
együttlétet, akik a mindennapjaik-
ban valamilyen szinten segítségre
szorulnak. Akár bentlakásos intéz-
ményben élnek, akár a lakásukra
jár házigondozó a mindennapi
életvitelük fenntartásához segítsé-
get nyújtani. Kedden délelõtt a
Zrínyi utcai Idõsek Klubjában a
klubtagok munkáiból nyílt kiállí-
tás. Ugyanitt délután dr. Kolonics
Bálint, az ÜJKB elnöke nyitotta
meg az Idõsek Napja rendezvé-
nyét, ahol a Kis Bojtár Népzenei
Együttes adott mûsort. 

B.E.
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A magyar nyelv és magyar ha-
zafiság címmel tartott elõadást
Melocco Miklós Kossuth- és
Prima Primissima-díjas szob-
rászmûvész a Medgyaszay Ház-
ban. 

A Rozgonyi Polgári Egylet
meghívására érkezõ mûvészt Miha
Tamásné elnök e szavakkal kö-
szöntötte. A mûsorban közremûkö-
dött Tulman Géza versmondó, Né-
meth Ferenc és Tálosi Péterné ze-
netanár.

Melocco Miklós azért mondott
igent a meghívásra, mert nagy
szükség van arra, hogy jól gondol-
kodjunk. Ha anyanyelvünket jól
tudjuk, akkor jól tudunk gondol-
kodni is. Érzését átadva azt java-
solta a közönségnek, ha valaki
rongálja a magyar nyelvet, arra ha-
ragudjanak. Meggyõzõdése szerint
az iskolában memoritereket kel-
lene tanítani a gyerekeknek. Maga

az anyanyelv szép kifejezés, a
nyelv anyánk maga. Nyelvünkkel
tudunk kapcsolatot teremteni azzal
a személlyel, aki ugyanezt a nyel-
vet beszéli. Ezzel válhatunk test-
vérévé azoknak, akik magyarul be-
szélnek. Ez tart össze egy nemze-
tet, ezért igaz az, hogy a Kárpát-
medencében élõ magyarok egy
nemzet. Véleménye szerint egy jó
tanterv kellene, amely kötelezõvé
tenné a nagy magyar költõk verse-
inek megtanulását. Mondják, hogy
nyelvében él a nemzet. Ez nehéz,
komoly kijelentés. Mit tesz vajon
egy szlovákiai magyar kisgyerek,
akinek nem magyarul kell tanul-
nia? Ha megöljük benne az anya-
nyelvét, vajon hogyan fogja életé-
ben elõször kimondani, hogy sze-
retlek? Lefordítja? Nem lesz belõ-
le semmi, mert érzelem nem megy
át a fordításból. 

Melocco Miklós nagyon szereti
a magyar verseket. Az összes

szellemi munka közül a legfonto-
sabb számára a magyar költészet,
mely mindenre képes. A versben
kinccsé válnak a szavak. Vélemé-
nye szerint meg kell várni a kor-
mányváltozást –, mert értelmes és
jó szándékú kormány fogad el
olyan tantervet, amelyben jó köl-
tõktõl tanulhatnak verseket. A
költészet szinte fontosabb számá-
ra, mint a szobrászat. Egy szobor
is egy szóval kezdõdik nála. Vala-
milyen elbeszélt, vagy magában
mondott mondattal. Verset is sze-
retett volna írni, de nem tud. Na-
gyon nagy szellemnek kell lennie
valakinek, hogy magyar verset
tudjon írni. Ha tanítani tudna,
meggyõzné a diákokat, hogy sze-
ressék és tanulják is meg a verset,
mert a szókincs könnyen szaporo-
dik, ha elkezdi valaki tanulni a
szavakat. 

B.E.
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Ismét jótékonysági akcióba
kezd a nagykanizsai Rozgonyi
Polgári Kör. Ezúttal a Vakok
Kutyaképzõ Iskolájáért emelnek
szót, s rendeznek adománygyûj-
tést.

Lapunkat Hóman Józsefné, a
Polgári Kör alapító tagja kereste
fel azért, hogy szándékukat közve-
títsük az olvasók felé. Szervezetük
közel hét és fél éve mûködik, fenn-
maradásuk okát abban látják, hogy
mindig volt egy hely, amely befo-
gadta õket, ahol rendszeresen, két-
hetente tudtak találkozni, rendez-
vényeket tartani, elõadókat hívni.
Ezt a helyet Fliszár Károly atya
biztosította számukra hét évig, fél
éve új helyen, a Medgyaszay Ház-
ban rendezik meg összejövetelei-
ket.

Hómanné a hírekben hallott a
költségvetési javaslatról, miszerint
csökkentik a Vakok és Gyengén-
látók Szövetségének támogatását,
ezzel veszélybe kerülhet a csepeli

kutyaképzõ iskola. Felháborítónak
tartja, hogy éppen a legelesetteb-
bektõl vesznek el támogatást,
olyanoktól, akiknek a legtöbb se-
gítségre van szükségük. Fiatal dol-
gozók, egyetemisták nem tudnak
kiképzett kutya nélkül közlekedni,
az idõs embereknek pedig nem
csak segítséget, de magányukban
társaságot is jelentenek az állatok.
A hír hallatán fogalmazódott meg
benne, hogy a Polgári Körrel el
kellene kezdeni egy olyan akciót,
mellyel segítségükre lehetnek
ezeknek az embereknek. Elsõként
Cseresnyés Péter alpolgármestert
kereste fel, aki segített abban,
hogy az egész hazánkra kiterjedõ
gyûjtõprogramnak saját számla-
száma legyen, s abban is, hogy or-
szágos hetilapban megjelenhessen
a felhívás, melyet lapunk ezen
cikk mellett közöl. Bíró Ildikót, a
Polgári Körök országos koordiná-
torát is meghívta egy alkalommal
egyeztetésre, aki teljes támogatá-
sáról biztosította az egyesületet,

így a Polgári Körök további szer-
vezetei is tudnak csatlakozni. Fel-
vette a kapcsolatot a Vakok Intéze-
tének budapesti központjával, ahol
azt kérte, minden városban, ahol
van iroda, lehessen információt
kapni az akcióról. (Nagykanizsán
a Kinizsi utca 2. szám alatt találha-
tó. – a szerk.)

Szervezés alatt vannak azok a
rendezvények, melyek ezt a nemes
ügyet hivatottak szolgálni, elõre-
láthatólag a jövõ év elején kerül-

nek megrendezésre. A rendezvé-
nyeken kívül is adakozhatnak
azok, aki tudnak és akarnak segíte-
ni, a 10300002-20210799-
70073285-ös számlaszámra eljut-
tathatják adományaikat. Hóman
Józsefné  azt mondja, tudja, hogy
válságos körülmények között él-
nek az emberek, mégis reméli, se-
gítõ szándékuk nem hagyta el
õket.

S.E.

KKaanniizzssaa –– AA mmii üüggyyeeiinnkk 2009. november 19.4

Kedves polgári körös Barátaink!
A nagykanizsai Rozgonyi Polgári Kör megszólítja az ország összes polgári kö-
rének tagját és szimpatizánsait, SEGÍTSÜNK vak és gyengénlátó embertársa-
inkon Kormányunk embertelen, lelketlen pénzelvonásával  sújtja  legelesetteb-
beket! Bezárás fenyegeti a Vakok Kutyaképzõ Iskoláját! Komoly szakember-
gárda végzi ott munkáját, hisz õk is tudják, A VAK EMBERNEK A SZEME A
JÓL KÉPZETT KUTYA. Ha ezt az intézményt bezárják – mert a kormány
megvonja a támogatást –, akkor óriási kár éri az amúgy is jelentõs hátránnyal
élõ embertársainkat. Segítõ kezet kell nyújtani feléjük! Azok felé, akik méltó-
sággal, alázattal viselik sorsukat, és értékes tagjai társadalmunknak! Segítsünk
Polgári körös társaink! Juttassátok el ezt a felhívást, kérést tagjaitokhoz, civil-
szervezetekhez, magánemberekhez! 

Gyûjtsetek adományt és az itt megadott számlaszámra adjátok fel: 
MKB BANK ZRT. 10300002-20210799-70073285

Ti is, és mindenki aki segíteni akar, nyújtson segítõ jobbot feléjük!
Fogjunk össze és SEGÍTSÜNK EMBERTÁRSAINKON a nemes cél érdekében!

Érdeklõdni: a helyi Vakok és Gyengénlátók irodájában lehet.

AA vvaakkvveezzeettõõ kkuuttyyaakkééppzzõõ iisskkoollaa mmeeggmmeennttéésséééérrtt

A közeledõ karácsony és a szü-
lõföld szeretete adta annak az
író-olvasó találkozónak a témáját
a kiskanizsai Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Házban, amelynek
kolléganõnk, Bakonyi Erzsébet
volt a vendége. Az estet a
Kiskanizsai Könyvbarátok Klub-
ja szervezte.

Bakonyi Erzsébet költeményeit
a Kiskanizsai Általános Iskola di-
ákjai, Roósz Péter és Varga Döníz,
Az én lovam címû novelláját pedig
Horváth Jánosné, a Klub vezetõ-
ségi tagja olvasta fel a megjelen-

teknek. Kardos Ferenc, a Halis Ist-
ván Városi Könyvtár igazgatóhe-
lyettese elemzõ és értõ szavakkal
méltatta a kötetben föltárulkozó
szerzõt. 

Aki gondolatait az életrõl
„Szólj szó, te élni akaró, / Tettek-
re buzdító, / Emberi szó.” zsínór-
mértéke szerint fogalmazza meg.
A világban való helyérõl Tovább
címû versében pedig így szól: „A
segítõ szó, / mint ködbe fúlt folyó,
apad... / Sikít a néma, vad jaj-t
kiállt, / közöny bolygója Föld! /
viszem tovább e terhes láto-
mást...”

„„hheeggeeddûûsszzóó ssuuhhaanntt áátt””

Papp Ferenc, a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ nyugalma-
zott igazgatója, a TIT korábbi vá-
rosi alelnöke-elnöke három évtize-
des kiemelkedõ ismeretterjesztõ
munkájáért 2009. november 12-én
Zalaegerszegen a TIT székházá-
ban „ISMERETTERJESZTÕ
MUNKÁÉRT ÖVEGES JÓZSEF

EMLÉKPLAKETT” kitüntetést
vehetett át.

A bensõséges ünnepségen Bán-
falvi Péter az egyesület megyei el-
nöke nyújtotta át a minden évben
csak egy személynek adható elis-
merést.

K.H.

PPaapppp FFeerreenncc eelliissmmeerrééssee

Mint ismeretes, Marton István
polgármester rágalmazás és be-
csületsértés miatt feljelentést tett
Röst János képviselõ ellen. 

Indoklása szerint Röst János, ami-
kor sajtótájékoztatóján nagy nyilvá-
nosság elõtt azt mondta, hogy:
„Marton István botrányhõs, közgyû-
lési és közéleti megnyilvánulásai
jellemezték és jellemzik most is.”,
illetve „Marton István szájhõs, mert
a Fegyelmi Bizottságok jelentései-
ben foglalt megállapításokat és tanú-
vallomásokat nem meri nyilvános-

ságra hozni.” a képviselõ megsértet-
te személyiségi jogait. 

Az elsõ fokon eljáró bíróság tár-
gyalás nélkül utasította el a felje-
lentõ kérelmét, aki jogorvoslattal
élt az ítélet ellen. 

A másod fokon eljáró bíróság az
elsõ fokú ítéletet megalapozottnak
találta, azt jóváhagyta, így az ítélet
jogerõs. Röst Jánost felmentették.
(Részletesebben lásd: Kanizsa Lo-
kálpatrióta Hetilap 2009. szeptem-
ber 17-ei 30. szám.)

D.J.

MMaarrttoonn nneemm bbíírrtt RRöösstttteell
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GGyyuurrccssáánnyy nnóóttáájjaa

„– Nicsak, Ferenc! Ha befe-
jezte az ablak elõtt a táncolást,
húzzon egy tételt. …

– Miniszterelnök úr! Maga
puskázik!

– Igen! Ahogy az egész negye-
dikes elit puskázott! De most már
elég, itt a puskám. Tessék! Anyám
hímezte. Megpályázta, megnyerte.

– Puskázásért elégtelen jár.
– Igen! Itt az ideje, hogy véget

vessünk minden puskázásnak.
– Sajnálom, de a vizsgáját be

kell fejezni!
– Én vagyok az elsõ, aki ki-

mondom, hogy többet ne lehes-
sen puskázni!

– Sajnálom Ferenc, ez elégtelen.
– Van is egy hétpontos javasla-

tom a puskázás visszaszorítására!
– Ferenc! Adja fel!
– Végleg leszállunk a puskázás-

ról! Csináljuk meg, csináljuk meg!
– Ferenc! Kérem, Ferenc, tá-

vozzon!”
Aki Kovács András Péter és

Beliczay Balázs 2007-es rádiókaba-
réján derülve lejárt lemeznek véli ezt
a módszert, téved. Ahazugságon ka-
pott, országot csõdbevivõ kormány
azóta is ellenzékét vádolja, mossa
egybe saját szennyesével. Teljes hi-
telvesztés? Dögöljön meg a szom-
széd tehene is! – szól a mondás, bár
itt többrõl van szó. Sokan táncolnak
Gyurcsány nótájára. A múlt lap-
számban is terjedelmesen ragozta
valaki. Seres Mária pedig Kanizsán,
Erzsébet téri sajtótájékoztatóján ok-
tóber 21-én szó szerint ezt mondta:

„Azt érzékeljük nagyon sokan,
hogy a pártok nem azt figyelik,
hogy nekünk mi fontos, hanem
sokkal inkább saját pártpolitikai vi-
szályaikkal vannak elfoglalva. És
mindenféle megszorításra hajlan-
dóak, itt elveszik a nyugdíjasok 13.
havi fizetését, az egyházi támoga-
tást megnyirbálják, valahogy az
övékhez nehezen nyúlnak.”

Figyelik? „Mindenféle meg-
szorításra hajlandóak.” Kik? „A
pártok.” No, nem pártunk és kor-
mányunk! Hiszen Seres Mária, a
nyíregyházi építész az aláíróíveit
egy budapesti postafiókba várja –
az mszp.hu fórumán éppúgy érte-
sülhetünk róla, mint a kapcso-
lat.hu oldalon. Kettõ menüponttal
odébb csak a Gyurcsány-blogtól.
Ha sértené a pártérdeket, már ki-
moderálták volna. Milyen jó,
hogy a számítógép nem felejt.

Papp János

Rendeletmódosítási témában
tartott sajtótájékoztatót Szány-
iné Kovács Mária, az MSZDP vá-
rosi elnöke, Bogár Ferenc és
Papp Ferenc önkormányzati
képviselõk ma délelõtt.

– A Magyarországi Szociálde-
mokrata Párt fontos célkitûzésé-
nek tartja és napi gyakorlatában is
érvényesíti az esélyegyenlõség tá-
mogatását, valamint a szolidari-
tást. – kezdte Papp Ferenc. – Szo-
lidaritást a hátrányos helyzetû, a
halmozottan hátrányos helyzetû,
az önhibájukon kívül a társadalom
perifériájára került közösségek és
egyének segítése érdekében. Ezért
is tartjuk fontosnak ennek a sajtó-
tájékoztatónak a megtartását, mert
úgy gondolom, hogy  ez is egy
ilyen nemes célt szolgál.

– Kanizsaiként, szociáldemok-
rataként megdöbbentett az a hely-
zet, amelybe Simon József önhibá-
ján kívül került. – vette át a szót
Szányiné Kovács Mária. – Meg-
döbbentett a hír, hogy a segítség
esetleg hat hónap után érkezik.
Úgy gondolom, hogy ez így nem
történhet meg. Sajnálatos, hogy
városunkban a Thúry György Ke-
reskedelmi Szakközépiskola kezde-
ményezésére csupán 700 ezer Ft
gyûlt össze. Még nem késõ. Bízom
abban, hogy a hírek és az iskola
újabb kulturális rendezvényének
bevétele jelentõsen gyarapítja ezt
az összeget. Remélem, hogy az ön-
kormányzat módosítja rendeletét,
hogy az ilyen sajnálatos esetekben
gyorsabban jön a segítség, mert
„kétszer ad, ki gyorsan ad.”

– Mint a Magyarországi Szoci-
áldemokrata Párt helyi önkor-
mányzati képviselõi, mi is szív-
ügyünknek tekintjük, hogy segít-
sünk a bajbajutott családon. Váro-
sunkban azonban a jelenleg hatá-
lyos lakásrendelet merevsége, ru-
galmatlansága  nem teszi lehetõvé
a gyors segítségnyújtást. A szociá-
lis osztály vezetését, az önkor-
mányzat szociális és egészségügyi
bizottságát kötik a szabályok, a
rendeleti elõírások, szûkre szabva
mozgásterüket. Viszont megoldást
kell találnunk az ilyen vis major
helyzetek kezelésére is. Ezért kez-
deményezzük a soron következõ
közgyûlésen a jelenleg hatályos
bérlakásrendeletünk módosítását.

Javasoljuk, hogy a rendelet bõvül-
jön ki azzal, hogy a polgármester
hatáskörébe utal egy meghatáro-
zott szociális bérlakás keretet. Bí-
zunk abban, hogy javaslatunkat tá-
mogatni fogják képviselõtársaink
is. – tette hozzá Bogár Ferenc.

A König hotel konferenciater-
mében tartott sajtótájékoztatót
Vona Gábor, a Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom Országos el-
nöke. A sajtó képviselõit Zakó
László városi és megyei elnök kö-
szöntötte, majd a sajtótájékozta-
tó témaköreit ismertette. 

Kijelentette, hogy a megyében
mind az öt választási körzetben a
jelöltek állítása megtörtént. A tájé-
koztató fõ témakörérõl a Jobbik
választási programjáról Vona Gá-
bor beszélt. A program ismertetése
elõtt az elnök határozottan kijelen-
tette, hogy a választásokon nem
elégszenek meg a harmadik,
illetve második hellyel, hanem
gyõzelemre törekednek. Minimá-
lis célként jelölte meg az MSZP
nagyarányú legyõzését. Kifejtette,
hogy az MSZP-nek, az SZDSZ-
hez hasonlóan nincs helye a ma-
gyar közéletben. Rátérve a prog-
ram ismertetésére megtudtuk,
hogy a teljes program országos be-
mutatását január 16-ra tervezik. A
programban meglepetések nem
várhatók, mivel a Jobbik nem ír
ideológiai és politikai vargabetû-
ket. Így nemzeti-keresztény prog-
ramra kell számítani. A többi par-
lamenti párt programjától nagyban
eltér abban, hogy tabudöntögetõ
lesz. Nem fogunk megijedni sem-
milyen kérdés felvetésétõl, csupán
azért mert Brüsszel vagy Washing-
ton nem szívesen hallana róla.
Programunkat következesen, poli-
tikai lehetõségünk segítségével
végrehajtjuk. Elsõ pontként a gaz-
daság protekcionista, a nemzet ér-
dekét felvállaló és képviselõ gaz-
daságpolitikát szeretnék megvaló-
sítani Magyarországon, amelyben
az államnak a jelenleginél jóval
nagyobb szerep jut. Az állam aktí-
van, bátran beavatkozik, ha kell,
vállalkozik a magyar munkaválla-
lók, termelõk, vállalkozók megvé-
désében a globalista törekvések, a
multinacionális tõke túlsúlyával
szemben. A jelenlegi költségvetési
hiány betöltésére vannak alternatív
javaslataik. Tárgyalásokat kezde-
ményeznének az államadóság el-

engedésérõl. A presztízsberuházá-
sokat leállítanák, mert bûzlenek a
korrupciótól. Sarkalatos pont a
multinacionális cégek megadózta-
tása. Ez nem azt jelenti, hogy el-
lenségei vagyunk a multinacioná-
lis tõkének, de megválogatnánk
õket aszerint, hogy milyen cél ve-
zérli õket ide. Feltétlen szükséges
a szociális rendszer átalakítása. A
szociális rendszer feladata, hogy
lehetõség szerint visszavezesse az
emberek többségét a munka vilá-
gába. Az, hogy a költségvetésben
forrásokat találtunk önmagában
még nem oldaná meg a gazdaság
problémáját. A Jobbik a mezõgaz-
daságban és az arra épülõ élelmi-
szeriparban, valamint az építõipar-
ban látják a kivezetõ utat, mégpe-
dig a magyar termelõknek, vállal-
kozóknak a helyzetbehozásával. 

A másik kiemelten fontos fel-
adatuk a közbiztonság megterem-
tése, amelyet a rendõrség fejeket
követelõ megtisztításával kell kez-
deni. Nagyon sok vezetõtõl meg
kell válni majd. Helyi feladatok el-
látására fel kell állítani a csendõr-
séget, a rendõrséggel szoros
együttmûködésben, de attól füg-
getlenül, amely önkormányzati jel-
leggel mûködne. Fontos a börtö-
nök helyzetét rendbe tenni. Jelen-
leg az intézményekben zömében
wellness iparág tevékenykedik.
Nem az a cél, hogy a két bûncse-
lekmény közt ott tartózkodókat el-
tartsuk, hanem önfenntartó börtö-
nöket szervezzünk.

Harmadik feladat a tudatformá-
lás, a nemzettudat kérdése. A kul-
túrában, az oktatásban, a médiában
hangsúlyozottan szeretnék megje-
leníteni a hazafias szemléletet. Ez
nem csak érzelmileg fontos szá-
mukra. Meggyõzõdésük, ha e
szemlélet jelen lenne az ország ma
nem itt tartana. A sikeres országok
attól sikeresek, mert ott erõs, büsz-
ke nemzettudattal rendelkezik a
társadalom. Nálunk az oktatásban,
a kultúrában, a médiában fõként az
SZDSZ-hez köthetõ liberális kör
tudatosan veri szét ezt az érték-
rendszert, az összetartozás tudatát.
Ennek a folyamatnak szeretnének
nagyon keményen, határozottan
véget vetni. 

Továbbra is tartják, hogy Ma-
gyarország a magyaroké. Ez lesz a
választási kampányuk jelszava. 

– Tudom, hogy az ország lakos-
ságának 2/3-a Jobbikos, csak még
õ maga nem tud róla – jelentette ki
a tájékoztatója végén Vona Gábor.

Cz.Cs.

MMSSZZDDPP::
EEssééllyyeeggyyeennllõõssééggrrõõll
ééss sszzoolliiddaarriittáássrróóll

JJoobbbbiikk::
KKéésszzüüll aa pprrooggrraamm
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BBaatttthhyyáánnyy LLaajjooss GGiimmnnáázziiuumm 
ééss EEggéésszzssééggüüggyyii
SSzzaakkkköözzééppiisskkoollaa

Szeretettel várjuk az általános iskolák 4. osztályosait 
és kedves szüleiket a Batthyány Lajos Gimnázium 

két rendezvényére.

Hagyományos nyílt napunkat 
2009. november 21-én, szombaton 9 órakor

tartjuk, amikor is meghallgathatnak egy tájékoztatót iskolánkról,
illetve lehetõség lesz a kötetlen beszélgetésre, valamint az iskola 

végigjárására.

Újszerû kezdeményezésként 
“Szélesre tárjuk az iskolakaput”, s lehetõvé tesszük az érdeklõdõ

diákoknak és szülõknek, hogy bepillanthassanak a tanórákba is.
Várjuk a kiváncsiakat 2009. november 24-én 7.30-kor

rendezvénytermünkbe, ahonnan elindulhatnak a különbözõ 
osztálytermekbe, a különbözõ tanórákra.

BLG - Iskolavezetés

NNyyuuggddííjjaass SSzzíínnhháázzbbéérrlleett
a Hevesi Sándor Mûvelõdési 
Központban

2009. november 23. 16 óra
Arany: A nagyidai cigányok
Elõadja: Gál Tamás színmûvész
(Pozsony) Zene: Bodonyi András

Zenés vallomás emberségrõl, 
szeretetrõl
Stefancsik Annamária és Zayzon Csaba
estje (Pannon Várszínház - Veszprém)

Magyar vigasság
zenés színpadi játék
Szereplõk: Kis Törék Ildikó, Varga
Vilmos (Nagyvárad)

“Te rongyos élet!”
Dráfi Mátyás színmûvész önálló 
estje. (Komárom)

A bérlet ára: 2000 Ft, vásárolható
november 3-tól a HSMK informáci-
ós szolgálatánál. Belépõjegy elõadá-
sonként 700 Ft.

Ügyiratszám: 03-468-7/2009. Ügyintézõ:Tóthné Õri Ibolya. Telefon: 93/540
- 091. Tárgy: Nagykanizsa MJV Önkormányzata Nagykanizsa, 4386/34 hrsz-ú
ingatlan telekmegosztási engedély ügyében döntés közzététele

Hirdetmény
Zalakaros Város Jegyzõje a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás ál-

talános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. § (3) bekezdés értelmé-
ben felhívom az érintettek figyelmét, hogy az építési hatóság döntést hozott a
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (címe: Nagykanizsa, Erzsé-
bet tér 7.) kérelmezõ, Nagykanizsa,  4386/34 hrsz-ú belterületi ingatlan telek-
alakítási (telekmegosztás) engedély ügyében.

Az ügy tárgya: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (címe:
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) 4386/34 hrsz-ú belterületi ingatlan telekalakítási
engedély ügye. Építéssel érintett ingatlan: Nagykanizsa, 4386/34 hrsz-ú ingat-
lan. Az ügy iktatási száma: 03-468/2009.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy: az ügyben keletkezett iratokba betekint-
hetnek a Zalakaros Város Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztályán
(Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1.) Tóthné Õri Ibolya építéshatósági ügyintézõnél
(földszint/ 03 szoba, telefon: 93/540-091) az alábbi ügyfélfogadási idõben: hét-
fõn 8-14 óráig, kedden 8-14 óráig, szerdán 8-14 óráig, pénteken 8-12 óráig, a
03-468-6/2009. számú határozat ellen a hirdetmény levételének napjától számí-
tott 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Za-
la Megyei Kirendeltségéhez  címzett, de a Zalakaros Város Polgármesteri Hi-
vatal Mûszaki Osztályán benyújtandó 30.000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fel-
lebbezéssel lehet élni.

Az ügyben érintettek: a ingatlanokkal rendelkezni jogosult tulajdonosok:
360/61, 360/67, 638, 4001/4, 4386/10, 4386/11, 4386/32, 4386/33 hrsz-ú ingat-
lanok tulajdonosai. Elektronikus elérhetõség: zkarosmuszak@mail.datanet.hu

Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyzõ

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg - 0033-446688-77//22000099..

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlését 2009. december 2. (szerda)
17.00 órára közmeghallgatás céljából összehívom.

Az ülés helye: Medgyaszay Ház (Nagykanizsa, Sugár u. 5.)
A közgyûlésre tisztelettel meghívom.

Marton István polgármester

MMeegghhíívvóó kköözzmmeegghhaallllggaattáássrraaA NAGYKANIZSAI KARITÁSZ CSOPORT
2009. november 24-én (kedden) 

és november 25-én (szerdán) 
10-17 óráig 

JÓTÉKONYSÁGI RUHAVÁSÁRT TART
a Medgyaszay Házban.

A Határõr Nyugdíjasok Nagykanizsai Egyesülete ezúton fejezi ki kö-
szönetét mindazoknak, akik adójuk 1%-át az egyesület számára aján-
lották fel.  

Köszönet támogatóinknak
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Kurucz István: Indulatok nél-
kül a répcelaki robbanásról cí-
mû könyvét mutatták be a Halis
István Városi Könyvtárban.

A hézagpótló, tényrögzítõ
könyv megjelenése a DKG-EAST
Olaj- és Gázipari Berendezéseket
Gyártó Zrt. anyagi támogatásának
köszönhetõ. A könyvbemutatón
megjelent nagyszámú érdeklõdõt,
olajipari szakembereket Tóth Já-
nos, a Magyar Olajipari Múzeum
igazgatója, és Mádé Károly, a
DKG-EAST Zrt. vezérigazgatója
köszöntötte. A könyvet Dr. Szabó
György, a Falcon Oil & Gas Ltd.
elnöke mutatta be. A kötet szerzõ-
jével Czupi Gyula, a Halis István
Városi Könyvtár igazgatója be-
szélgetett.

A könyvbemutató során meg-
emlékeztek az elhunytakról.
Gyászütemben megszólalt a bá-
nyászokat utolsó útjára kísérõ
klopacska, a kopogó lármafa,
melynek hangjai mellett Udvar-
di Géza mérnök felolvasta a rép-
celaki áldozatok névsorát. A
répcelaki tragédia után a felrob-
bant tartály repeszdarabjai beke-
rültek a Magyar Olajipari Múze-
umba. Ezek mint kiállítási tár-
gyak, egy emlékmûvet alkotnak,
ahol minden évben október vé-
gén vagy november elején meg-
emlékeznek az olaj- és gázipar
mûszaki baleseteiben elhunytak-
ról.

A könyv elõszavában Tóth
János többek között így ír:
1969. január 2-án a Szénsavter-
melõ Vállalat répcelaki telepén
bekövetkezett tartályrobbanás
a magyar olajipar legtöbb áldo-
zatot – kilenc ember halálát –
követelt mûszaki balesete, tra-

gédiája. Hatan súlyosan, tizen-
négyen könnyebben sérültek
meg. 

A bírósági tárgyalássorozaton
az érintettek, a szakemberek
megpróbálták bizonyítani vélt
és/vagy valós igazukat. A végsõ
ítélet – utólagos értékelés alapján
– nem elsõsorban igazságot, ha-
nem jogot szolgáltatott, nem a
valóság talaján állt. Valószínû,
hogy az ítélet politikai utasításra
született, így ártatlan emberek
hosszabb-rövidebb ideig börtön-
be kerültek. Az 1970-es évek po-
litikai légkörében sem a büntetést
elszenvedõk, sem a hozzátartozó-
ik nem mertek fellebbezni, tilta-
kozni a számukra igazságtalan
ítélet ellen. Mindez elmaradt sza-
badulásuk után is. A rendszervál-
tást követõen sokakat rehabilitál-
tak, õk ebbõl is kimaradtak. A
könyv célja mégsem a rehabilitá-
ció – ahogy a szerzõ is leírja a be-
vezetésben –, hanem a tények,
események minél pontosabb, utó-
lagos rögzítése, ami lényegében
ellentétes a jogerõs bírósági íté-
lettel, a korabeli médiumokban
közöltekkel. 

A szerzõ, Kurucz István többek
között így vall a könyv bevezetõjé-
ben:

Negyven esztendõvel késõbb jo-
gos lehet a kérdés, kell-e ez a
könyv a történtekrõl, van-e róla
mit beszélni, szükséges-e felidézni
a pillanatot és az azt követõ ese-
ményeket?

Volt, aki a gondolat felvetése-
kor határozottan kijelentette,
hogy felesleges. Voltak akik úgy
ítélték meg, hogy ez a tragédia is
része a magyar olajipar történeté-
nek. 

A szerzõ már nagyon régen el-

határozta a tárgyaláson történtek
megírását. A robbanást követõ per
során az „elõkelõ” második helyet
osztották rá, szakszerûen fogal-
mazva: ”másodrendû vádlott”,
majd elítélt lett. A könyv megírá-
sának idõpontját valójában akkor-
ra szerette volna tenni, amikor
igaz lehet a választott cím szerint,
indulatok nélkül írni a történtek-
rõl. 

A könyv nem könnyû olvas-
mány, nem nyújt szórakozást, ki-
kapcsolódást, még azt sem ga-
rantálja, hogy kielégíti az olvasó
kíváncsiságát. Valószínûbb az a
tény, hogy számtalan új kérdést
fogalmaz meg az olvasó számá-
ra, melyekre a választ is saját
magának kell megtalálnia az idé-
zett dokumentumok alapján. A
könyv arra kíván bizonyítékot
szolgáltatni, hogy a tartályok ka-
tasztrofális törésének megállapít-
ható alapvetõ oka a túltöltésbõl
fellépõ túlnyomás, vagy egy erõs
dinamikus terhelés, ami a tartá-
lyok anyagában ridegtörést ered-
ményezett.

Czupi Gyula könyvtáros, a kötet
sajtó alá rendezõje többek között e
szavakkal ajánlja az olvasónak
Kurucz István könyvét:

A kötet olvasója számára –
akkor is, ha nem a szakma is-
merõje –, újra megnyílnak azok
a lezártnak vélt bizonyítások,
melyekre a vádak alapozódtak.
Nem kell elfogadni ahhoz a
szerzõ és a szakértõ érvelését,
hogy nyilvánvalóvá váljon elõt-
tünk: a bíróság nem vizsgált
meg minden lehetõséget a tör-
téntek tisztázásához, sõt a meg-
értést segítõ, és bizonyos állítá-
sokat eleve megcáfoló adatokat
nem értékelte megfelelõen.
Ezért vált a szerzõnek – a négy
évtizedes kibeszéletlenség után
– fontos feladatává a fiatalabb
generációk számára állásfogla-
lás-kialakításhoz alkalmas in-
formációk átadása. Ez azonban
már nem csupán a szakmai kér-
dések tisztázását, hanem a ko-
rabeli viszonyok megértetésé-
nek a kérdését is érinti. Czupi
Gyula jó szívvel ajánlja mind-
azok számára Kurucz István
könyvét, akik a negyven évvel
ezelõtti Magyarországra is kí-
váncsiak. 

Bakonyi Erzsébet

KKöönnyyvv aa rrééppcceellaakkii rroobbbbaannáássrróóll
Idestova huszonöt éve gyûjti

csokorba, álmodja át, szövi újra
fejében meséit Berecz András a
nagy mesemondó, tréfamester és
népdalénekes. Bármerre jár az
országban, teltházas elõadásain
véget nem ér a móka, a kacagás.
Így volt ez kiskanizsai elõadásán is.
Aki eddig nem ismerte õt, ez alka-
lommal megláthatta a mesemondás
világgyújtó szellemét és azt, hogy a
mesélõ hogyan lehel lelket az
egymásután megjelenített képeibe.
A zömmel Erdélyben, Moldvában,
Felvidéken, Somogyban és a
Nyírségben gyûjtött mesék oltogat-
va, újraszõve, ízes szavakkal fûsz-
erezve sajátos gondolatiság és
lelkület kifejezõi. Az életre keltett
mesék bemutatták a jót és a rosszat.
Gondolatokat fakasztottak és tanul-
ságosak voltak.

A politikusok meséitõl eltérõen
Berecz András közösségformáló,
hitbõl fakadó és hitet adó meséi
nem csak szórakoztatóak, hanem
megtartó erõvel is bírnak. 

Cz.Cs.

KKiisskkaanniizzssáánn hhiitttteekk 
aa mmeesséébbeenn

A Móricz Zsigmond Mûvelõdé-
si Házban telt ház elõtt lépett szín-
padra Orosz Zoltán tangóharmoni-
ka mûvész és együttese. A méltán
népszerû eMeRTon-díjas mûvész
már a kezdõ dallal magával ragad-
ta a közönséget. Reneszánszát élõ
hangszere segítségével a nézõket a
harmóniák szárnyain elkalauzolta
Dél-Amerikába, a Szajna partról a
Balkánon, Izraelen keresztül Szi-
bériáig. A mûvész zeneileg rendkí-
vül izgalmasan, temperamentumo-
san, kivételes tehetséggel mutatta
be, milyen sokoldalú hangszer
mestere. Az est folyamán a több-
nyire francia, orosz, spanyol, dél-
szláv dallamok mellett a Balogh
Zoltán gitárossal és Pengõ Csaba
bõgõssel színpadra lépõ Orosz
Zoltán elkalandozott a jazz és a
klasszikus zene világába. Így kitû-
nõ átiratát hallhattuk Brahms V.
Magyar táncának. Az elõadók nem
feledkeztek meg a nóta- és csár-
dáskedvelõ közönségrõl sem. Le-
nyûgözõ volt látni és hallgatni az
eredetileg hegedûre írt Pacsirta
tangóharmonikára átírt változatát. 

Cz.Cs.

AAzz eezzeerraarrccúú 
hhaarrmmoonniikkaa mmeesstteerree
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 2009. év folyamán döntött arról, hogy
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzatát
módosítja az alábbi pontokban:

1. Cseresznyés utca (13466/32 hrsz) – Alsószabadhegyi utca ( 13443/8 hrsz) – Pásztor
utca (13441, 13443/5, 13443/2, 13443/1 hrsz-ok) – Szabadhegy utca (13468/2 hrsz) hatá-
rolt tömb rendezése – Pásztor utca nyomvonalának módosítása

2. Hevesi Sándor, Teleki, Kaposvári utcák szabályozási szélességének korrekciója
3. Lazsnak utca – Vadalmás utca – Herkules utca – Szálfa utca által határolt tömb ren-

dezés alá vonása az elõkert csökkentése céljából
4. Magvetõ utca – Alkotmány utca – 4120 hrsz-ú közút – 4150 hrsz-ú út – a (4170– 87)-

ig tartó hrsz-ú földrészek déli határán tervezett kiszolgáló út – 4188/1 hrszú közút által ha-
tárolt tömb övezeti besorolásának módosítása

5. 059 hrsz-ú út – Damjanich utca – 20307 hrsz-ú út – belterületi határ által határol tömb
építési övezeti besorolásának módosítása

6. Erdész utca – Csengery utca – 3779/18 hrsz-ú út – vasúti pályatest által határolt tömb
övezeti besorolásainak felülvizsgálata

7. 649/18 hrsz-ú út – 649/37 hrsz-ú közterület – Gábor Áron utca – 652/4 hrsz-ú orszá-
gos közút által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása

8. Vörösmarty M. utca – Petõfi S. utca – Rákóczi utca – Sugár utca tömbje besorolásá-
nak felülvizsgálata

9. Varasdi utca – Kisrác utca – Felsõtemetõ utca – Pápai utca – Bajcsai utca által hatá-
rolt tömb szabályozásának módosítása

10. Petõfi Sándor – Honvéd – Dózsa György utcák közötti tömb szabályozásának mó-
dosítása – a 71. szám alatti ingatlanra tervezett út megszüntetésének ügye

11. Vámház utca – Raktárház utca – 652/4 hrsz-ú országos közút – Gábor Áron utca ál-
tal határolt tömb egyes útjai szabályozásának módosítása

12. Sikátor utca – Árpád utca – Magyar utca által határolt tömb építési övezeti besoro-
lásának módosítása

13. Erzsébet tér – Fõ utca – Sugár utca – Rozgonyi utca által határolt tömb övezeti be-
sorolásának módosítása

14. Gárdonyi u. – Szentgyörgyvári u. – Veres P. u. – Marek J. u. által határolt tömb köz-
terület-szabályozásának módosítása

15. Csengery utca (3779/8 hrsz) – jelenlegi belterületi határvonal – tervezett kiszolgáló
út (3866/10 és 3899 hrsz) által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása

16. Kórház utca – Szekeres József utca – 2544 hrsz-ú közlekedési terület – Teleki utca
által határolt tömb 2501 és 2502 hrsz-ú ingatlanok közötti övezeti határának módosítása

17. 4089 hrsz-ú közterület – szombathelyi vasútvonal – 4076 hrsz-ú árok – Alkotmány
utca (4066/2 hrsz) által határolt tömbbe tervezett út megszüntetése

18. Zemplén Gyõzõ u. (3063/4 hrsz) – 3058 hrsz-ú út – 3063/6 hrsz-ú út – Városkapu
körút (3064 hrsz) által határolt tömb szabályozásának módosítása

19. Mûemléki környezet határvonalának felülvizsgálata
A tervdokumentációt – a vonatkozó hatályos jogszabályok elõírásaira figyelemmel –

2009. december 6-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal elõcsarnokában, ahol munka-
napokon megtekinthetõ.

A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a városi
fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben jelezhetik.

Városi Fõépítész, Nagykanizsa 

SSzzaabbáállyyoozzáássii tteerrvv,, HHeellyyii ÉÉppííttééssii SSzzaabbáállyyzzaatt

Papp Ferenc önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2009. november 20-
án (pénteken) 16 órától az MSZDP irodában. (Nk., Rozgonyi u. 1. I. em.)

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

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgya-
láson értékesíti az alábbi ingatlanát:

Hrsz. Helye, jellemzõi Kikiáltási ár Idõpont
2475/2 Nagykanizsa, Bajza u. 13.     nov. 30.
(megosztás után)   5 lakásos lakóépület + minden 

(teljes felújítása szükséges) 26.400.000 Ft + áfa következõ
hétfõ

A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolg. Zrt.
8800 Nagykanizsa, Garay u. 21. Az ingatlan teljes felújítás szükséges. Az in-
gatlan adatait tartalmazó iratokba az érdeklõdõk részére betekintési és másolá-
si lehetõséget biztosítunk.  A lakásokból a szerelvények el vannak távolítva, az
ingatlan felújítás nélkül használatra  nem alkalmas. A versenytárgyaláson való
részvétel feltétele: 1.000.000 Ft azaz Egymillió forint árverési  elõleg befizeté-
se  lebonyolító bankszámlájára vagy pénztárába. A versenytárgyalás részletes
szabályai a versenytárgyalási dokumentációban kerül közlésre. 

További információk, iratbetekintési lehetõség elõzetes telefonos egyeztetést
követõen,  munkaidõben: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolg. Zrt.
(8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.) Telefon: 93/311-241. 16-os mellék.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss

Tisztelt Kanizsai Polgárok!
Amennyiben Önök egyetértenek Nagykanizsa Megyei Jogú Város pol-

gármesterének azon  javaslatával, hogy a jövõ évi - a 2010-es - víz- és csator-
nadíjak 10 %-kal kerüljenek csökkentésre a világgazdasági válság és az abból
fakadó, a város polgárait sújtó nehézségek miatt, akkor kérem, jelezzék
véleményüket önkormányzati képviselõjüknek vagy az alábbi ingyenes tele-
fonszám hangpostájára: 06/80-200-848 (2009. november 16-25-ig)

Köszönjük, hogy véleményt nyilvánított!
Marton István polgármester

VVíízz-vvoonnaall

Ügyintézõ: Szamosi Gábor. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a
Nagykanizsa, Sugár u. 14. sz. alatti társasház kötelezése ügyében. Szám: 6/828-
13/2009.

Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján
értesítem az érintetteket, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási
Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltsége a Keszthely Város Jegyzõje
3/20.801/4/2009. számú Nagykanizsa, Sugár utca 14. szám alatti társasház
jókarbantartása  ügyben hozott határozata ellen benyújtott fellebbezést elbírál-
ta, az elsõ fokú építésügyi hatóság fenti számú határozatát megsemmisítette és
az ügyben új eljárás lefolytatását rendelte el. 

Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül
határos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, az eljáró másod-
fokú hatóság kérésének megfelelõen a további ügyfeleket a határozat
meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak
megfelelõen az alábbiak szerint:

A hirdetmény 2009. november 12-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján
(Nagykanizsa, Eötvös tér 16.). 

Az eljáró hatóságok megnevezése: Keszthely Város Jegyzõje 8360 Keszthely,
Fõ tér 1. Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal 8900
Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10. Az ügy iktatási száma: ZH/871-8/2009. Az
ügy tárgya:  Nagykanizsa, Sugár utca 14. szám alatti, 1157/1. hrsz. alatt felvett
ingatlan építési engedélyezési ügye

A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határ-
vonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 1157/1. hrsz-ú
ingatlan valamint a 1157/3., 1126. és 1125. hrsz-ú ingatlanok.

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a másodfokú építésügyi hatóság fenti
ügyben meghozott döntése és az ügy iratanyaga Keszthely Város Polgármesteri
Hivatal Mûszaki Osztályán (Keszthely, Fõ tér 1.) megtekinthetõ az alábbi
ügyfélfogadási idõben: hétfõn 8-12 óráig, szerdán 8-12, 13-17 óráig, pénteken
8-12 óráig. 

A Ket. 109. § (1) bekezdése elõírására figyelemmel az eljáró hatóság a kere-
setindítás lehetõségét biztosította.

Nagykanizsa, 2009. november 09.
A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor építéshatósági osztályvezetõ

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg - 66//882288-1133//22000099..

Felhívás jjótékonysági jjátékgyûjtésre
Használt, jó állapotú játékokat gyûjtünk, hogy azok a gyermekek is

örülhessenek karácsony napján, akik nehéz körülmények között élnek.
Kérjük mindazokat, akik segíteni tudnak, 2009. december 22-ig a
Nagykanizsa Kossuth tér 6. szám alá, az Angel Szépségszalonba (Tel.:
06-30-217-3922.) adják le adományaikat, melyeket decemberben,
karácsony elõtt Nagykanizsán az Erzsébet téren osztunk ki. 

Támogatók: Marton Istvánné, Menyhárt Erika, Kanizsa TV,
Kanizsa Rádió, Szuperinfó, Kanizsa Hetilap. 

38. szám (november 12.): „A legjobb ötlet sem ér semmit, ha nem
dolgozunk rajta.” Nyertes beküldõ: Tóth Józsefné, Kinizsi u. 15.
Bakonyi Erzsébet Angyal mélyvörösben címû verseskötetét Szerkesz-
tõségünkben személyesen veheti át.

Rejtvényünk nnyertese
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A Piarista Iskola Októberi Es-
ték címû elõadásán a sorozat há-
zigazdája Vereb Zsolt atya And-
rási Attilát, a vajdasági Magyar
Kanizsai Udvari Kamaraszínház
igazgatóját, rendezõjét kérte fel,
hogy beszéljen a trianoni tragé-
dia után a Délvidéken és a Vaj-
daságban kialakult kisebbségi
lét fõbb jellemzõirõl. 

Az elõadó a magyar kisebbség
jelenlegi életkörülményeivel, an-
nak kialakulásával, elemzésével
kezdte. Történelmi visszatekintését
a XVI. századig, vagyis az oszmán
birodalom európai térnyeréséig ve-
zette vissza. Ismertette a mohácsi
csatavesztés elõtti (délvidéki) la-
kosság számarányos összetételét
nemzetiségekre bontva. Kiderült,
hogy a térségben a török uralom
alatt elkezdõdött a magyar lakos-
ság szervezett kiûzetése, kiirtása,
rabigába hajtása. Helyettük kezdet-
ben a bunyevácokat, késõbbiekben
szerbeket telepítettek be. Késõbb, a
XIX. században a pánszlávizmus
megjelenésével a szerbek nyíltan
kötõdtek a kereszténység Bizánc
által meghatározott vonulatához.
Ez erõs pravoszláv, orosz kötõdést
jelentett, illetve jelent mind a mai

napig. Ez a kötõdés 1848-ban a
szabadságharc idején a térségben
erõs szembenállást gerjesztett a
magyarság és a szerbség között,
mely a kiegyezés idõszakával a
szerb függetlenségi és elszakadási
kísérletek folyamán tovább erõsö-
dött. A monarchia alatt az elszaka-
dási kísérletek a szerbség által vé-
gig kimutathatók voltak. Az elsõd-
leges ellenségük nem Ausztria, ha-
nem Magyarország volt, hiszen
magyar területen éltek. 

A Délvidék leválasztására már
1848 után tudatosan törekedtek. Az
egyre erõsödõ pánszlávizmus köz-
vetlen elõidézõje az I. világháború-
nak, hiszen a Fekete Kéz nevû
szervezet az orosz titkosszolgálat
felügyelete alatt mûködött. A hábo-
rú után jött Károlyi Mihály és Lin-
der Béla. Az utóbbi egy hét alatt
felszámolta a magyar hadsereget.
Tehát Délvidék akadálytalanul a
szerbeké lett. A szerb fél ezt nem
megszállásnak, hanem hódításnak
tekintette, így az elsõ pillanattól el-
kezdõdött a nemzeti elnyomás. 

Andrási Attila eztán az elnyomó
rendszer módszereit ismertette. El-
mondta, elsõként a magyar nyelvet
kellett kiszorítani a hivatalokból, a
közéletbõl. A kisebbségiekkel

szemben fontos volt a kettõs mér-
ce alkalmazása a törvényhozásban,
ami mind a mai napig tapasztalha-
tó. Példaként az elõadó a temerini
fiúk esetét hozta fel. A kisebbségi
létet veszélyezteti a lakosság fo-
gyásával párhuzamosan történõ
betelepítés. Ez ellen a területi au-
tonómia elérésével lehetett volna
harcolni. „Igaz, most kaptuk meg a
kulturális autonómiát, de ez sem-
mit nem változtat a fogyásunkon.
Minél kevesebben vagyunk, annál
több jogunk lesz. Az utolsónak
meg mindenhez meg lesz a joga.
Szabad magyarul beszélnünk, de
ez a fizikai agressziótól nem véd
meg. Nehéz a kisebbségi lét, fõleg
hátország nélkül.” – mondta az

elõadó. Példaként felhozta, hogy
egy horvát újságíró bántalmazása
után a horvát kormány másnap le-
zárta a közös határt. Azóta egy
horvátot sem bántalmaztak.

Ha egy nemzetet néppé züllesz-
tenek, és szolga helyzetbe hoznak,
akkor szégyen vállalni az identitást.

Végezetül a színházi élettel kap-
csolatosan elmondta, Szabadkán
mûködik a Délvidék legjobb ma-
gyar nyelvû színháza. Sajnálatos,
hogy a politikai és gazdaságpoliti-
kai tényezõk miatt immár ott isme-
ri a lakosság a legkevésbé a ma-
gyar szót. 

Zárszóként egy kínai közmon-
dást idézett: „Mikor a szavak el-
vesztik erejüket, elvész a szabad-
ság.” Ugyanis a jólneveltség nem
azonos a simulékonysággal.

Czene Csaba  

KKiisseebbbbssééggii lléétt hhááttoorrsszzáágg nnééllkküüll

Ismét közös együtt gondolko-
dásra hívtuk a város óvónõit a
Piarista Iskolába. Míg három
éve az óvodából iskolába való át-
menet volt vizsgálódásuk tárgya,
tavalyelõtt a szülõkkel való
együttmûködés lehetõségeit vet-
ték górcsõ alá. Az elmúlt tanév-
ben pedig az érzelmi nevelés
nagy és szinte kimeríthetetlen té-
máját indították útjára. Idei té-
májuk a hazaszeretet, a nemzeti
hovatartozás és a magyarság-tu-
dat alakítása volt. 

Ha egy nép nem ismeri meg
múltját, hogyan néz szembe a jö-
võ kihívásaival? A gyökértelen fa
is kiszárad, az önazonosságát fel-
adó nép pedig könnyen a történe-
lem süllyesztõjébe kerülhet. Soha
nem volt aktuálisabb a téma, mint
ma. Mindannyian a jövõ nemze-
dékének alakításán fáradozunk.
Nem engedhetjük, hogy gyerme-
keink élete csupán a fogyasztásra
szûküljön. A fenti gondolatmenet

továbbvitelére kérték pedagógus
kollégáikat. Vetítettképes elõadá-
sokkal, értékes beszámolókkal
érkeztek a város óvónõi. Láthat-
ták a néphagyományok gazdag
tárházának felelevenítését, hall-
hatták az ünneplés és a hazasze-
retet csíráinak elültetését és fon-
tosságát. Ismét ámulatba ejtettek
mindenkit azok az óvónénik, akik
hihetetlen ötletgazdagsággal, el-
szántsággal és tengernyi szeretet-
tel nevelgetik a csemetéket. A ta-
nítóik a kisiskolások ünneplései-
rõl beszéltek. 

Idei elõadó Paulik Dezsõné, so-
kuk Kati óvónénije volt. Különö-
sen tetszettek az alábbi gondolatai:
„A haza elõször csak a szûk csalá-
dot, a közvetlen környezetet, apát,
anyát, testvéreket, nagyszülõket je-
lenti a gyerekeknek, azokat, akik-
hez tartozik. Aztán tágul a világ, s
ezzel együtt a haza is. Az utca, a
szomszédok, a játszótér, a falu, a
város… s jön az óvoda… létrejön-
nek ott is a kötõdések. Lassan ki-

alakul az én mellett a mi tudata.” 
Majd utalt Kodályra, aki szerint

„a tudat alatti magyarság elsõ talp-
köve a nyelv”. Az édesanya az el-
sõ megnyugtató szavaival, a ringa-
tás dallamával, a höcögtetõkkel és
lovagoltatókkal nem hazaszeretet-
re, magyarságra akar nevelni,
mégis azt teszi. És ezt folytatja az
óvó és tanító néni a meséléssel, a
szép, tiszta beszéddel.

Viszont a tévé áldatlan hatásait
nem hagyhatta ki a sorból. A zenei
nevelés fontosságát újból és újból
kiemelte. Majd szólt az ünneplés-
rõl is. „Az ünnepeknek különös je-
lentõsége van a nevelésben. A kis-
gyermekre erõsen hatnak a külsõ-
ségek, rajtuk keresztül éli át, hogy
ez most más, mint a hétköznapok…
fontos szerepük van a jelképeknek.
Bár lengene minden házon ilyen-
kor a magyar zászló! És a kokárda
se kerülne le olyan hamar a kabá-
tunkról! Legyünk büszkék rájuk!”
És nem hiányoztak a tizenöt uno-
kával megáldott boldog nagyma-

ma személyes tapasztalatai sem.
Hogy a kisebbek legszívesebben
gyermekkoráról meséltetik a nagy-
mamit. No, meg az édesapjukról
kérdezik sokszor: hol jártak, mit
csináltak annak idején. Majd az
ajándékozási szokások sem ma-
radhattak el: szülinapra „ismerd
meg hazádat!” kirándulás a nagyi-
val, vagy hangversenybérlet s nem
utolsósorban egy-egy értékes
könyv. Végül Jókai Anna imáját
idézte: „…át ne lyukadjon helyün-
kön a térkép, ki ne radírozzon a vi-
lági lét végképp”

A rendezvény elején az iskola
másodikosai adtak elõ népi gyer-
mekjátékokat, Vizeliné Paksi Valé-
ria vezetésével. A végén pedig el-
hangzott egy vers három kislány-
ról, az elnyomatás éveibõl. Baba-
ruhának való anyagot kerestek a
varrós dobozban. Egy kokárdát ta-
láltak, s könnyes örömmel csókol-
gatták. Õket látva a költõnõ is bíz-
ni kezdett: „Forrómeleg szállott a
szívemre: Magyarország még nin-
csen elveszve!”

P.SZ.I.

„„MMaaggyyaarroorrsszzáágg mméégg nniinnccsseenn eellvveesszzvvee””

KKöösszzöönneett aa HHSSMMKK-nnaakk

A közelmúltban tudósítottunk arról, hogy a Nagykanizsaiak a Nem-
zetért Hagyományõrzõ Egyesület szervezésében a Magyarkanizsai
Udvari Kamaraszínház a HSMK-ban Wass Albert Erdõk Meséje címû
darabjával vendégszerepelt. A jótékony célú, közösségteremtõ elõ-
adás, a nagyszámú látogatottság ellenére is veszteséget hozott a szer-
vezõknek. Az elõadás szponzorálását – talán a válság miatt – eddig
senki sem vállalta. 

A napokban Farkas Tibor, az intézmény igazgatója kijelentette,
hogy az intézmény a színdarab bemutatását a terem bérleti díjának el-
engedésével támogatja.  
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Óraátállítással kapcsolatos
észrevételével kereste fel szer-
kesztõségünket egy lokálpatrióta
olvasónk. Bosszantotta ugyanis a
tévében és újságokban közölt
hír, mely szerint Magyarorszá-
gon 1980-ban vezették be a ket-
tõs idõszámítást, míg Ameriká-
ban 1916-ban. 

Olvasónknak az a véleménye, ami-
kor ezt olvassuk, nyugodtan hozzáte-
hetjük, és büszkék lehetünk rá, hogy
Magyarország legelsõnek, vagy a leg-
elsõk között vezette be az új nyári idõ-
mérést. Állítását dokumentumokkal is
igazolta. Többek között azzal az I. vi-
lágháború második esztendejébõl
származó történelmi emléklappal
(képünkön), amelyen ez olvasható: 

Ezen okmány birtokosa 1916.
április 30-áról május elsejére virra-
dó éjszaka kezdõdött új idõmérés
történelmi emlékére – a megtakarí-
tott egy óra értékébõl – adományo-
zott a háborúban teljesen megrok-
kant hõsök otthona, a Nemzet Há-
za javára, amit az Auguszta Alap
nevében aláírásunkkal igazolunk. 

Olvasónk egyik hobbijához tar-
tozik a magyar pénztörténet. Isme-
ri a Hadsegélyezõ Hivatal kiadvá-
nyát, segély-bélyegeit, tanulmá-
nyozza a hadi- és polgári fogolytá-
borok pénzkibocsátását. Így került
hozzá az I. világháborúval kapcso-
latos több ezer dokumentum. Ter-
mészetesen érdekli a II. világhábo-

rú története is, de kedvence az el-
sõ, mert az az utolsó olyan háború,
ahol még az emberi tisztesség, be-
csület és lovagiasság minden ol-
dalról szerepelt. A Magyar Királyi
Hadügyminisztérium égisze alatt
millió polgári segélyezõ szervezet
is mûködött a hadiözvegyek, hadi-
árvák, hadifoglyok megsegítésére. 

A nyári idõszámítást az I. világ-
háború utolsó három évében, vala-
mint a II. világháború alatt is beve-
zették, 1941-tõl egészen 1948-49-
ig. Arra már mindenkinek emlé-
keznie kell, és dokumentumok is
igazolják, hogy 1954-57 között is
élt a nyári idõszámítás. 

Az óraállításnak akkoriban óriá-
si jelentõsége volt, mert az embe-
rek kénytelenek voltak egy órával
korábban felkelni, így egyrészt ta-
karékoskodhattak a világítással,
másrészt több lehetõségük volt ar-
ra, hogy kihasználják a hosszú
nyári napokat, ezáltal többet dol-
gozzanak, többet éljenek. Ma már
kétségbe vonják a megtakarítás je-
lentõségét, hiszen a villamosener-
gia felhasználásának zöme nem a
világításra megy el, hanem a kü-
lönbözõ háztartási gépek, légkon-
dicionálók mûködtetésére. 

Az óraátállítás története azt tar-
talmazta, hogy energiatakarékos-
sági okok miatt vezeték be az al-
ternatív idõszámítást elsõként az
USA-ban, 1916-ban. Az akkoriak
számításai szerint ezzel 300 ezer

tonna kõolajnak megfelelõ energi-
át lehet megtakarítani az ország-
ban. A nyári idõszámítás megvaló-
sításának módját az a csillagászat-
tal összefüggõ jelenség adja, hogy
a Föld északi féltekéjén a napéj-
egyenlõség kezdetétõl (március
21.) a végéig (szeptember 23.),
hosszabbak a nappalok, és rövi-
debben az éjszakák, mint télen.

Az 1970-es években az energia-
ínség sok mindenre rákénysze-
rítette a fogyasztói társadalmakat,
többek között arra is, hogy takaré-
koskodjanak a villamos energiával.

Az európai országok közül elsõ-
ként Franciaország az 1973-as olaj-
válság után, 1976-ban vezette be az
energiatakarékossági célú nyári/téli
idõszámítást. Románia 1979-ben,
míg a nem valóságos adat szerint
Magyarország 1980-ban.

Egy, a kilencvenes évek végén
készített magyar felmérés szerint a
kétféle idõszámítás segítségével
egy nagyobb város egész évi villa-
mos-energiájának megfelelõ ára-
mot takaríthatunk meg.

A legújabb számítások és felmé-
rések kimutatták, hogy az energia-
felhasználási szokások átalakulása
miatt már nem lehet ezzel a mód-
szerrel energiát megtakarítani. 

A megtakarítás legnagyobb része
abból fakadt, hogy elég volt egy
órával késõbb bekapcsolni a közvi-
lágítást. Ma azonban ez a rendszer
sokkal rugalmasabb, a lámpák ki-
bekapcsolását a sötétedéshez köz-
vetlenül hozzá lehet rendelni.

Bakonyi Erzsébet

AA ttééllii//nnyyáárrii iiddõõsszzáámmííttáássrróóll

Emlékezés a Magyar Szabad-
ságharc 161. évfordulójára Po-
zsonytól-Aradig címû kiállítás
nyílt a Magyar Éremgyûjtõk
Egyesülete Nagykanizsai Cso-
portjának szervezésében a He-
vesi Sándor Mûvelõdési Köz-
pont emeleti csarnokában, me-
lyet éremcsere-érembörze köve-
tett.

A programot Balogh László, az
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sport Bizottság elnöke nyitotta
meg. 

– Az éremgyûjtés több, mint hob-
bi, ez szenvedély, kulturális örök-
ség, õrzés és teremtés. A kiállított
tárgyak a 1848/49-es forradalom és
szabadságharc dokumentumai: ké-
pek, képeslapok, könyvek, nyom-
tatványok, fémpénzek és bankje-
gyek, köztük a nekünk oly kedves
Kossuth bankók. Az érme- és papír-
pénz kollekció a teljes, forgalomba
került fizetõeszköz-listát bemutatja.
Különlegességnek számít az az ér-
mesor, mely a tizenhárom aradi tá-
bornoknak állít méltó emléket. Bár
a magyarországi „érmészet” hosszú
ideig csak a pénzkészítésre korláto-
zódott, nem feledhetjük a körmöc-
bányai és gyulafehérvári verdéket.
S azt sem szabad figyelmen kívül
hagynunk, hogy a numizmatika
egyben éremtan, pénztörténet is: a
pénzek felirataival és ábrázolásai-
val, készítésük történetével, régebbi
korok gazdasági életében betöltött
szerepével foglalkozó történeti se-
gédtudomány.  Fontos missziónak
tartom, hogy a Magyar Éremgyûj-
tõk Egyesülete mintegy négyezer
taggal segíti a numizmatikai ma-
gángyûjtemények gazdagítását, s
ezek révén a nemzeti értékek meg-
mentését, a kulturális örökség meg-
óvását. Büszkeséggel tölt el, hogy
Nagykanizsa is kapcsolódik ehhez
a mozgalomhoz, immár 1968 óta. A
HSMK-ban mûködõ csoport már
több emlékérmet is kiadott. S nem
utolsósorban fontos az is, hogy a
magyar múlt és hadi dicsõség je-
gyében nem csupán a 48-as esemé-
nyekre emlékezhetünk ezzel a be-
mutatóval, hanem mindez figyel-
meztethet a hagyományõrzés fon-
tosságára is. 

S.E.

ÉÉrreemmkkiiáállllííttááss
ééss -bböörrzzee
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Enyhe tengeribetegség és útlevél-
keresgélés után megérkeztünk… és
hirtelen minden megváltozott. A nap
halványabban sütött, a fák heveseb-
ben hajolgattak, mellettünk pedig el-
sõ látásra sofõr nélküli jármûvek húz-
tak el… Izgatottak voltunk. Pár óra és
megszûnik a "jó világ" – a féktelen
magyar hablatyolásról könyörtelenül
át kell térnünk a megfontolt, érthetõ
és sokszor rendkívüli agymunkát
igénylõ angol beszédre, de minde-
nekelõtt minél jobb benyomást kell
tennünk vendéglátóinkra, ideiglenes
anyukáinkra és apukáinkra… Izgal-
munkat azzal próbáltuk elûzni, hogy
megosztottuk egymással negatí-
vabbnál negatívabb, hallomással
szerzett elõítéleteinket. Elõször is
ugye, az angolok nyersen eszik a
húst. Hülye vagy, nem is esznek
húst, vegák azok mind. Az angolok-
nál estére sosincs meleg víz. Hülye
vagy, azok olyan nomádok, mosni is
a kúthoz járnak. A városba érve
nagyjából mindenki tudomásul vette,
hogy az elkövetkezendõ egy hétben
könyörtelenül megismerkedik a múlt
századi falusi élet minden gondjával-
bajával, ja meg egy nem túl kellemes
családdal, mert hát ugye angolok,
senki ne reménykedjen. Bevallom,
jobb félni, mint megijedni, de ez eset-
ben semmi ilyesmire nem volt szük-
ség.

Középkorú, sötét hajú, hevesen
integetõ néni nevetett ránk - hogy,
hogy nem, de rögtön tudta, hogy mi
vagyunk az õ magyarjai. Mutatta,
hogy fáj a háta, így készségesen
megtömtük mi a csomagtartóját bõ-
röndjeinkkel, majd magunkat is be-
szuszakoltuk. Én kerültem elõre, s
bár ez utána is így maradt, mindig
bennem volt az érzés, hogy – itt, a
baloldalon – most tulajdonképpen én
vezetek… Végighajtottunk a
streetek, roadok és lane-ek labirintu-
sán, mígnem leparkoltunk egy, a töb-
bitõl semmiben sem különbözõ vö-
röstéglás elõtt.

Csomagokat ki, be a házba… El
sem hittük, hogy ismét parkett van
a talpunk alatt és négy meleg, biz-
tonságot adó fal vesz körül minket.
Két szobatársnõm elfoglalta az ud-
varra nézõ ablak alatti franciaágyat,
úgyhogy nekem jutott a szoba túlsó
végében fekvõ szivacs, mely elein-
te kissé kényelmetlennek tûnt, itt-
tartózkodásom további szakaszai-
ban azonban túl fáradt voltam ah-
hoz, hogy ezen sóhajtozzam – az

órákig tartó buszozások után sok-
szor úgy éreztem, ennél kényelme-
sebb fekhelyrõl álmodni sem tud-
nék…

Vendéglátónk, June viszonylag
hamar lezavarta az elmaradhatat-
lan körbevezetést; bemutatta ne-
künk a konyhát, a konyha mögött a
sufnit, a spájzot és a kamrát (mivel
három ilyesfajta helyiséget láttunk,
gondoltuk, csak nem hívják õket
ugyanúgy, hiszen mégis mi értelme
lenne egy ekkora házban, mondjuk,
három kamrának), a – sajnos min-
dig foglalt – számítógépet, a tipiku-
san szûk angolvécét, majd az eme-
letet a kissé már tágasabb fürdõvel
és a mindig mosolygó és felettébb
megmosolyogtató angoltudással
rendelkezõ francia lánnyal (Morin-
nak emlegettük; minden kedves
franciául beszélõnek szíves elnézé-
sét kérem, de sajnos abból a kaci-
fántos kiejtésbõl se mi, se June
nem tudtuk úgy kihámozni azt a ke-
resztnevet, hogy a lány utána hall-
gasson is rá). Igaz, utunk vége felé
már annyit meg tudtunk tárgyalni,
hogy Mirséknél minden bizonnyal
az asszony viseli a nadrágot, még-
hozzá ijesztõ határozottsággal, de
hát nem baj az, éljenek a nõk, és
(milyen megnyugtató), se a magya-
rok, se a franciák nem tudják lehúz-
ni az angolvécét… 

Új környezet ide vagy oda, másnap
bizony hétfõ volt és iskolába kellett
menni. Halálosan izgatottak voltunk,
számítván sok új anyanyelvbeli barát-
ra, de odaérve tudomásul kellett ven-
nünk a tényt, hogy szervezõink azért
ragaszkodtak annyira ehhez a hét-
hez, mert itt ilyenkor nincs iskola. Iz-
gatottan járkáltunk föl-alá a kongó,
patyolattiszta, tágas ajtajú osztályter-
mekkel övezett folyosókon, egészen,
míg értünk nem jöttek az anyanyelvi
tanárok….

…és onnantól fordítottunk, egy
röpke tízperces szünetet leszámítva
délig folyamatosan. Hogy megbe-
csültük az iskola kapuin kilépve
"édes anyanyelvünket", melyen ar-
ról beszélünk és annyit, amennyit
csak akarunk! Persze ez semennyit
nem vett vissza abból az – általá-
ban sikert hozó – izgalomból, amit
az általunk lassan tíz éve tanult
nyelven való megszólalás, társal-
gás és (jó esetben) az itt élõk meg-
értése jelentette… És bár egyes fö-
löttébb lelkes útikönyvírók szerint
Londont megismerni egy élet sem
elegendõ, mi úgy éreztük, a fõbb
kerületeket mégiscsak sikerült a ve-
lejükig áttanulmányoznunk – az
utolsó napokban már pontosan tud-
tuk, mikor merre fog fordulni a busz.
Bejártuk az összes múzeumot, hi-
dat, templomot, költekeztünk az Ox-

ford Streeten, elámultunk a London
Eye-on, fényképezõt-telefont-kabá-
tot felejtettünk a Trafalgar téri szö-
kõkút padkáján és megállás nélkül
rohantunk kissé gyorslábú, minde-
nen hamar túl lenni kívánó idegen-
vezetõnk után, aki bizony nem min-
dig tartott népszámlálást… de hogy,
hogy nem, április 21-én, hétfõn, ke-
rek tíz nappal beszállásunk után, új-
ra ismerõs tájon, magyar földön jár-
tunk. A benzinkúton a vécének hi-
ányzott a támlája, a papírtartó ma-
radványai elhagyatottan hevertek a
földön, de legalább le lehetett húzni.
S ahogy elnéztem azokat a mellet-
tünk magyaros toleranciával szágul-
dozó, furcsán balkormányos sze-
mélyautókat, visszagondoltam a
szigetországban eltöltött idõre és
hirtelen furcsa érzés fogott el.

Biztos, hogy letelt az a tíz nap…?!

Harmadik alkalommal hir-
dette meg a Nemzeti Tankönyv-
kiadó és a budapesti Fazekas
Mihály Gimnázium közös,
„Megírország”  nevû szépírói
pályázatát. Idén nagykanizsai
pályamunka is került dobogós
helyre, mégpedig a Batthyány
Lajos Gimnázium 11. A osztá-
lyába járó 17 éves Csejtei Dóra
Bejgli, újság, kantáta címû írá-
sa, mely próza kategóriában
második helyezett lett.

Dóra egy újságban olvasta a pá-
lyázati kiírást, melyben szerepelt,
hogy a Fazekas Mihály Gyakorló
Általános Iskola és Gimnázium
líra, epika, humoros próza és jele-
net mûfajokban várja a szépiro-
dalmi alkotásokat. Külön erre az
alkalomra nem készült, hanem
elõvette addig megírt munkáit, s

beküldte azt, ami szerinte a leg-
jobban megfelelt ezen kiírás kri-
tériumainak. Hozzátette, ugyan
ezt az írását már több helyre is el-
küldte, s érkeztek is pozitív visz-
szajelzések, de a helyezés mind-
eddig váratott magára.

Lapunknak elárulta, kilenc
éves kora óta ír, elõször az öccsé-
vel való apróbb konfliktusok,
gyermeki csínytevések hozták
meg számára az ihletet. Régeb-
ben minden szabadidejét írással
töltötte, több regényt is elkezdett,
melyek közül csak néhányat feje-
zett be. Mostanság a tanulás mel-
lett kevesebb ideje jut hobbijára,
a következõ tanévben itt az érett-
ségi, s közben nyelveket is tanul,
bölcsészkarra szeretne járni. A
pályázati kiírások meghozták
számára a rövidebb mûfajt, a no-
vellát is, s egyben hozzászoktat-
ták, hogy számítógépen alkosson,
bár a ceruza sercegése a papíron
elmondhatatlan élményt jelent

számára. Mûvei témáit tekintve –
saját bevallása szerint – nem iga-
zán mély tartalmú alkotásokról
van szó, mert ha leír valamit, nem
a sztori miatt teszi, az õ esetében
inkább a stílus élvez nagyobb
jelentõséget. Soha nem mesél le-
hetetlen dolgokról, mindig csak
olyanokról, amik bármikor elõ-
fordulhatnak a világban, családi,
baráti kapcsolatokról, mindenna-
pi problémákról, melyek elgon-
dolkodtatják az olvasót. Sokat
számít neki, hogy párbeszédei
jellemezzék szereplõit, s ennek
sikerességét már többen is elis-
merték.

Huszonhat alkotó több, mint
félszáz pályamunkájából  fognak
válogatni annak az antológiának a
szerkesztõi (Megírország 2009.
címmel), mely a 2010. évi
Könyvfesztiválra fog elkészülni, s
melyben Dóra története biztosan
szerepelni fog.

Steyer Edina

MMeeggíírroorrsszzáágg

Pirítós, jobbkormány, Trafalgar
Csejtei Dóra:
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2009. október 22 - december 10-ig

JÖVÕRE VELÜNK UGYJÖVÕRE VELÜNK UGYANITTANITT, UGY, UGYANENNYIÉRT!ANENNYIÉRT!
Ha 2010-re idén rendeli meg valamely termékünket 

(elõleg befizetése mellett) a 2009-es árakon készítjük el! 
RÉSZLETFIZETÉS!

Multifokális lencse AKCIÓ -30% 
Fényre sötétedõ lencse AKCIÓ!

Az akció november 30-ig érvényes!

A Nagykanizsai Honvéd Kaszinó 
tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 
2009. november 25-én, 18 órakor

Péntek Imre: Félrebeszéd (Pannon Tükör könyvek)
Tóth Imre: A lélek nulla foka (Parnasszus Kiadó)

címû irodalmi estre
Köszöntõt mond: Balogh László OKISB elnök

Köteteket bemutatja: Szemes Péter esztéta, Turbuly Lilla költõ
Köszöntõt mond: Kelemen Gyula énekmondó

Helyszín: Honvéd Kaszinó (Nagykanizsa, Ady u. 7. Tel.: 93/311-036)

A Nagykanizsai Honvéd 
Kaszinó

meghívja Önt a

„Felukkával a Níluson”
címû rendezvényre

2009. november 27-én
(péntek) 16.00 órakor

Helyszín: Honvéd Kaszinó
(Nk, Ady E. u. 7. Tel.: 93/311-036)

Házigazdák:
Halmos Ildikó igazgató,

Gelencsér Gábor újságíró

16.00 óra
Egyiptom tegnap és ma - kiállítás meg-
nyitó. Köszöntõt mond: Szmodics
Józsefné, Mûvelõdési és Sport Osztály
vezetõ. Megnyitja: Molnár László.
Közremûködik: Orff Ütõegyüttes
16.30 óra
Egy régész hétköznapjai Egyiptomban.
dr. Vanek Zsuzsanna régész-egyiptoló-
gus vetített képes elõadása
17.30 óra
Filmvetítés Egyiptomról, valamint dísz-
és használati tárgyak bemutatása.
Közremûködik: Sheba Hastánc
18.00 óra
Magyar felfedezõk és utazók Észak-
Afrikában címmel Gelencsér Gábor
újságíró vetített képes elõadása
18.30 óra
Egyiptomi ízek...

Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, 
Szociális és Közmûvelõdési Nonprofit Kft.

4M Rehabilitációs Munkaerõ-piaci Programja 
ingyenes MUNKÁLTATÓI FÓRUMOT szervez

„A rehabilitációs hozzájárulást érintõ 2010. évi változásokról és a
megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásáról.”

Helyszín: Nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár
Idõpont: 2009. november 26. 13 óra

Elérhetõség: 93/311-732, nk-4m@t-online.hu
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Horoszkóp

A munkádban ne kapkodj, mert hibázol!
A magánéletben a baráti kapcsolatok
dominálnak. Szervezz egy fergeteges
bulit, ahol remek lesz a hangulat, min-
denki jól érzi majd magát.

Jó kommunikációs képességeddel elõnyös
megállapodásokat köthetsz a héten. Ma-
gánéletre sem idõd, sem, pedig energiád
nem jut, de legalább esténként ossz meg
kedveseddel egy jó vacsorát! 

Itt van az ideje annak, hogy munkádban
megmutasd igazi tehetségedet! Örülsz, ami-
kor esténként kedveseddel együtt lehetsz -
kedvedre van az intimitás. Nem is vágysz
arra, hogy bárhová is elmenjetek.

Ha fontos dolgot akar kedvesének
mondani, sok múlik azon, hogyan ad-
ja elõ. Figyeljen oda az õ érzéseire is
és beszéljék meg, neki mi lenne a leg-
jobb. Találjanak közös, jó megoldást.

Kapcsolatának csak az adhat biztos ala-
pot, ha minden tekintetben kölcsönösség
él a két fél között. Vagy legyen õszin-
tébb, vagy érje be azzal, amit párja most
megad.

Most minden olyan elfoglaltság vonzza,
amely az önmegismeréssel kapcsolatos.
Kíváncsi rá, mások hogyan gondolkod-
nak bizonyos témákról és kérdésekrõl.
Most tele van energiával, használja ki.

Fontos, hogy a partneréhez fûzõdõ vi-
szonya igen közeli legyen. Nem szereti a
felszínes, futó kapcsolatokat, éreznie
kell, hogy társa lelke legmélyéig látja és
elfogadja Önt. 

Sorra aratja a babérokat a szerelemben.
Nyitott most a közeledésekre, de csak egy
bizonyos pontig. Fontosabbnak tartja a
kapcsolat mélységét, mint a mennyiséget
vagy a vágyak azonnali teljesítését.

Kedvese erõt vesz magán és megpróbálja
megadni Önnek a szabadságot. Értékelje ezt
a gesztusát, hiszen tudja, milyen nehezére
esik ilyen kevéssel beérnie. Munkájában is
több szabadságot kap a héten.

Nincs most szerelemre hangolva, mert egy
olyan eszményi kapcsolatot szeretne,
amelyhez nehéz megtalálni a másik szere-
plõt.  Amint eljön az ideje és felbukkan az
ideális pár, újraébred Önben minden érzés.

Érzi, a következõ lépést csak akkor tudja
megtenni, ha életének bizonyos területeit
rendezi. Zárja le régi dolgait, döntsön, ha
költözést tervez, igyekezzen minél hama-
rabb megtalálni új otthonát.

Sokszor akkor kapunk meg valamit,
amikor már végleg lemondtunk róla.
Bízzon benne, hogy ami Önnek jár, azt
meg is fogja kapni, ami pedig nem jön
össze, annak nincs helye az életében.

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

Elveszett?
Megtalálta?

Segíthetünk?

Kanizsa Rádió
510-986
516-700

FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956

A megfejtéseket személyesen szerkesztõségünkbe vagy levélcímünkre, a 8801 Nagykanizsa, Pf. 154-re várjuk! 
A helyes választ beküldõk között Bakonyi Erzsébet Angyal mélyvörösben címû verseskötetét sorsoljuk ki.
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IINNGGAATTLLAANN
Gyékényesen az „A” szektorban

közvetlenül a vízparton kétszintes (40
m2 szintenként) nyaraló eladó. (Víz,
szennyvíz, villany.) Érd.: 30/227-3294 

Városközpontban három szobás,
76 m2-es, egyedi fûtéses, 4. emeleti la-
kás eladó. Érd.: 30/411-4010 (7107K)

Nk-án a Csengery utcában 56 m2-es,
kétszobás, egyedi gázas lakás (pince,
padlás, kert) eladó. (7096K)

Nagykanizsa belvárosában 700
m2-es, társasház építésére alkalmas
telek eladó! Érd.: 30/227-3294
(7108K)

Deák téri patinás épület I. emeleti
galériás stúdiólakása – akár irodai
hasznosítással – eladó vagy kiadó.
Érd.: 30/901-9013 (7112K)

Nk-án a belvárosban téglaépületben
74 m2-es, három szobás, egyedi fûtéses
lakás + 18 m2-es raktárhelyiség +
kamra helyiség eladó. Érd.: 20/9349-
110 (7129K)

Nk-án a Dózsa György 117/B. alatt
II. emeleti, cirkofûtéses, 79 m2-es,
három szobás lakás eladó. Irányár: 11,8
millió Ft. Érd.: 30/396-1910 (7130K)

Városkapu krt. 16. szám alatt
felújításra szoruló 54 m2-es, két
szobás, nagy konyhás lakás eladó.
Érd.: 20/541-0542 (7131K)

Belvároshoz közeli, II. emeleti,
amerikai konyha - nappalis, egy háló-
szobás, igényes lakás bútorozottan,
2009. december 1-tõl albérletbe kiadó.
Kaució szükséges. Érd.: 20/253-3433
(7126K)

Vendéglátásra alkalmas (de más
célra is használható), kb. 100 négyzet-
méteres (két terem, raktár, közlekedõ,
személyzeti- és nyilvános helyiségek)
üzlet teljes felszereléssel kiadó. Érd.:
30/227-3294 (7116K)

Garázs kiadó a Rózsa u. 10-ben,
akár üzletnek is alkalmas. Felszerelt-
ség: víz, villany (280V), mellékhely-
iség, zuhanyzó, légkondi. Érd.: 93/700-
076 (7132K)

Külön bejáratú udvari lakás hosszú
távra kiadó. Kaució szükséges. Érd.:
20/458-0110 (7133K)

Nk-án Múzeum téri társasház 40 m2

pincehelyiséget bérbe adna. Érd.:
30/649-0184 (7134K)

50 mázsa léalma (20 Ft/kg), vala-
mint 50 mázsa kiváló minõségû étke-
zési alma (70 Ft/kg-tól) eladó
Letenyén. Ugyanitt vajkörte eladó
85 Ft/kg áron. Érd.: 30/9932-534.

Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi paraszt-
bútorokat, használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Érd.: 20/555-3014
(6430K)

Almaértékesítés termelõtõl több
fajtából Nagykanizsa, Kisfaludy u. 2/c.
alatt. Eladási ár: 75 Ft/kg-tól. Tel.: 312-
479, 20/570-7717 

Toshiba 72 cm képátlójú színes, txt-
es, sztereo TV 22.000 Ft-ért eladó.
Érd.: 20/931-1283

Fujitsu Siemens Amilo típusú lap-
top újszerû állapotban, jogtiszta Win-
dows Vista Homa Basic szoftverrel
110.000 Ft-ért eladó. 17” WXGA ki-
jelzõ, Intel CeleronM 1,86 GHz pro-
cesszor, 120 GB winchester, 1 GB
RAM, wifi, WLAN, DVD író dual
layer, csatlakozók. Érd.: 30/9932-534
(7145K)

Készpénzért vásárolok régi
dísztárgyakat, festményeket valamint
sötét alapszínû Zsolnay tárgyakat.
Érd.: Nagykanizsa 30/332-8422
(7136K)

Nk-án piros színû, bontott, 40x40-
es pala ingyen elvihetõ. Érd.: 30/332-
2737 (7137K)

Gyógypedikûrt és pedikûrt vállalok
kedvezõ áron. Szükség esetén házhoz
is megyek. Érd.: 30/270-8592 (7121K)

Meghibásodott távirányítóját (tv,
hifi, video, dvd) megjavítom. Tel.:
20/510-2723 (7122K)

TV szervíz a Kórház u. 3-ból Ady u.
11. szám alá költözött. Nyitva: 9-15
óráig. Távirányítók 1990-tõl kaphatók.
Tel.: 30/597-1530. (7138K)

“Egy termék, amelyrõl eddig csak
álmodozhattak a nõk.” Világújdonság.
Érd.: 20/9591-157 (7142K)

Kedvezményes pihenés Club
Dobogómajor üdülõfaluban, Cserszeg-
tomajon (Hévíztõl 800 m-re) 2009.
december 12-19-ig négy fõ részére, két
szobás apartmanban. Részvételi díj:
50.000 Ft + idegenforgalmi adó. Az
üdülõfalu területén melegvízû fedett
medence, pezsgõfürdõ és szauna

ingyenesen használható. Étkezés az
üdülõfalu éttermében is megoldható.
Érd.: Faragó Tibor Letenye, Petõfi u.
68. Tel.: 93/343-704 (7139K)

Úszásoktatás! Úszóedzõi képesítés-
sel, 5 éves kortól úszásoktatást vál-
lalok. Tel.: 93/312-798, 30/319-7662
(7140K)

Fogyni szeretne? Ajánlok egy
kifizetõdõ megoldást. Érd.: 20/9591-
157 (7141K)

48 éves független férfi rendezett eg-
zisztenciával keresi párját hozzáillõ
hölgy személyében. Jelige: „Találko-
zás”. Leveleket a Szerkesztõségbe ké-
rem: Pf. 154. (7143K)

Középkorú, de nem középkori gon-
dolkodású férfi nem ritkítja, hanem ke-
resi párját tartós kapcsolat céljából. Le-
veleket a szabolegeny03@gmail.com
e-mail címre kérem. (7144K)

November 19. 10 és 14 óra
Gyermekszínházi bérlet
PIROSKA ÉS A FARKAS - táncmese a
VSG-Danszgrupp (Budapest) elõadása
Belépõdíj: 650 Ft

November 20. 19 óra
ZSÉDA ROUGE TOUR 2009.  - Zséda
élõ lemezbemutató koncertje
Belépõdíj: I. hely: 2900 Ft, II. hely: 2700 Ft

November 21. 15 óra
"TÛVARÁZS-VARÁZSTÛ" - Mihály
Edith x-szemes mesekép kiállítása

November 23. 14. óra
Felsõs színházbérlet - Petõfi Sándor: 
A HELYSÉG KALAPÁCSA - GÁL
TAMÁS színmûvész elõadásában
Belépõjegy: 900 Ft

November 23. 16. óra
Nyugdíjas színházbérlet
Arany János: A NAGYIDAI 
CIGÁNYOK - GÁL TAMÁS 
színmûvész elõadásában
Belépõjegy: 700 Ft

November 24. 15 óra
"KARÁCSONYVÁRÓ" - kézmûves 
kiállítás a Szociális Foglalkoztató 
dolgozóinak munkáiból 
A kiállított termékek megvásárolhatók

November 24. 19 óra
Rátkai bérlet
Paul Portner: HAJMERESZTÕ
bûnügyi társasjáték a Csiky Gergely 

Színház (Kaposvár) elõadása
Belépõdíj: I. hely 2800 Ft, II. hely 2500 Ft

November 20. 20 óra
POKOLGÉP - AKUSZTIKUS 
KONCERT. Belépõdíj: 1 600 Ft 

November 24-25. 10 óra
CARITAS JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁR 

November 21. 16 óra
APRÓK TÁNCA - Belépõdíj: 200 Ft/fõ
November 21. 18 óra
FELNÕTT TÁNCHÁZ - Belépõdíj: 500 Ft/fõ

November 19. 10 és 14 óra
Gyermekszínházi sorozat
HÜVELYK PANNA. 
Óperenciás 
Színház elõadása. Belépõdíj: 600 Ft

November 21.
17 óra Kolonics Lászlóné festmény 
kiállítása 18 óra ERZSÉBET- KATALIN
BÁL - A bál  batyus lesz! (A Polgári Olva-
sókör Szépkorúak Társasága szervezésében)

November 26. 18 óra
EGÉSZSÉGÜGYI ELÕADÁS
Agyi keringési rendszer megbetegedése és
megelõzése - Dr. Kovács Henrietta ideg-
gyógyász. (17 órától egészségügyi mérés)
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… 20 esztendeje: a Bp. Volán
elleni hazai 0-4után az Olajbá-
nyász (9.) NB II-es futball csa-
pata Dorogon szenvedett 4-1-es
vereséget (gól: Skublics Gyõzõ).
A labdarúgó NB III-ban két dön-
tetlen jutott, MÁV NTE(8.) –
Petõháza 1-1 (g.: Kém), míg az
Orosz József edzette N. Volán
Dózsa kétgólos vezetésrõl (g.:
Svélecz, Patkós) adta döntetlenre
(2-2) a Kaposvári Építõk ottho-
nában, majd az õszi záró fordu-
lóban Volán Dózsa (13.) – Ka-
posvári Honvéd 0-1. Az NB I B-
s nõi kosárlabda bajnokságban
megszerezte elsõ idegenbeli
gyõzelmét a MÁV NTE (- EGIS
OSC 81-67; Simonné 28 pont),
aztán itthon begyûjtötte negye-
dik sikerét a BKV Elõre ellen
(86-73; Pongrácz 25). A férfi ko-
sárlabda NB II-ben: Szombathe-
lyi Tanárképzõ – MÁV NTE 79-

97 (jók: Hartai, Kálovics, Toll-
ár).

… 15 esztendeje: a férfi kézi-
labda NB I-ben Debreceni Dózsa
– Tungsram SE (Krichenbaum 12
gól) 24-28, majd az Olaj-csarnok-
ban 500 nézõ elõtt a nagy rang-
adón Tungsram (4.) – Pick Szeged
(3.) 25-27. A labdarúgó NB I-ben
ETO FC Gyõr (13.) – Olajbá-
nyász SE (9.) 1-2 (g.: Kiss István,
Almir Filipovics). Az NB III-ban
Kütsön gólja a MÁV NTE-nek
(14.) nem volt elég a Szentgott-
hárd ellen (1-3), a megyei I. osz-
tályban pedig a Miklósfa telelhe-
tett az élen. A nõi kosárlabda NB
I B-ben megállíthatatlan volt a
„Vasút”: – PEAC 88-64 (Lackner
Henrietta 17/15); – Egri Tanár-
képzõ 66-54 (Toma Zita 29). A
kispályás futball bajnokságot a
Tip Top nyerte, idény közben
visszalépett a Faunus-Puncs, a

Delfin pedig megkezdte elõre lép-
delését a IV. osztályból.

… 10 esztendeje: a városban
vendégszerepelt a Bonbonetti
Fitness Fesztiválon a fitness-
világbajnok Gyurácz Eszter,
valamint Barlein Zsolt hip-hop
táncvilágbajnok. A sakk NB I-
ben Tungsram SK – Haladás
VSE 8,5:3,5. A nõi kosárlabda
NB I B-ben MÁV NTE (Zsol-
nai 24)– Autopark PVSK 67-
63, s nyolcadik gyõzelmével a
csapat a második helyen állt a
tabellán.

… 5 esztendeje: a Kanizsai
Birkózó Sportegyesület növendé-
kei közül a pápai nemzetközi ver-
senyen Tern Krisztián aranyérmet
nyert 41 kg-ban. A férfi kosárlab-
da NB I B-ben Kanizsa KK DKG
East (Koma Dániel 27)– Flextron-
ics KSZC Sárvár 103-59.   

Polgár László

EEzz ttöörrttéénntt ((nnoovveemmbbeerr 1199-2255..))……

Elõzõ heti számunkban már
foglalkoztunk a labdarúgó megyei
II. osztály városrészi együttesei-
nek küzdelmeivel, s mivel a pont-
vadászat õszi szezonja egy elma-
radt fordulóval november 15-én
zárult, kíváncsiak voltunk bizo-
nyos összevetésekre a négy érin-
tett nagykanizsai csapat kapcsán.
Már csupán azért is, hiszen még
mindig élénken foglalkoztatja az
embereket a helyi foci, no és a vá-

roson belüli rangadóknak azért
valamivel pikánsabb hangulata is
van. Az augusztusról elhalasztott
körben volt külön is „kanizsai ér-
dekeltség”, lévén a Kiskanizsa fo-
gadta Palin csapatát, s a találko-
zón 5-1-es hazai siker született.
Lássuk tehát a városon belüli ösz-
szevetéseket:

A kanizsai csapatok egymás el-
leni tabellája (zárójelben az õszi
szezon utáni helyezésük): 

A „mini-bajnokság” 
góllövõlistája:
3 gólos: Jakab Ádám* (Miklós-

fa), Szelei László (Bagola)
2 gólos: Gerencsér László (Mik-

lósfa), Kovács Balázs** (Bagola),
Pápai László (Kiskanizsa)

1 gólos: Kalmász Gábor, Koller
Zoltán (Bagola), Béli Milán,
Kolperger Szilárd, Matyók Milán,
Papp Dávid, Pongrácz József, Pon-
grácz László, Verebélyi János (Mik-
lósfa), Budai Barnabás, Farkas Má-
té, László Roland, Vincze Zsolt
(Kiskanizsa), Horváth Gábor, Hor-
váth Tamás (Palin)

*= a labdarúgó mindhárom el-
lenféllel szemben betalált

**=a két gólját két csapattal
szemben szerezte   

P.L.

AA „„kkeelleettii”” BBaaggoollaa vveezzeett

1. (2.) Nagykanizsa-Bagola VSE 3 2 1 -     7-2 7 
2. (3.) Miklósfa SE 3 2 - 1   12-5  6
3. (7.) Kiskanizsai Sáskák  3 1 1 1    6-4 4 
4. (16.) Palin FC 3 - -  3    2-16 0

A kanizsai „modernkori” vívás je-
les évfordulójához érkezett, hiszen
november 23-án lesz ötven eszten-
deje annak, hogy az NTE vívószak-
osztályát, még az akkori NVTE kö-
telékében megalapította a török-
szentmiklósi származású Szabó Já-
nos, aki elõtte már Keszthelyen is
ténykedett a sportág berkein belül.

Szabó Jánost a fõállású vívómes-
terek sorában Kiss György követte
a sorban, aki amúgy alapító tagként
is oroszlánrészt vállalt a szakosz-
tály életre hívásában. Közben per-

sze az 1966 és 1967-es év forduló-
ján létrejött a MÁV NTE egyesüle-
te, a vívók pedig továbbra is a klu-
bon belüli szûkebb elithez tartoz-
hattak. Történt mindez úgy, Kiss
György jelenlegi szakosztályvezetõ
szavaival élve, hogy járták az or-
szágot a „zsíroskenyér versenyek”
végett, s az eredmények pedig csak
jöttek és jöttek. A ’70-es évek má-
sodik felétõl aztán új szelek kezd-
tek fújni a dél-zalai vívók körül, hi-
szen érkezett Gasztonyi János ví-
vómester Pécsrõl, illetve a ’80-as

évek közepén már franciaországi
szakmai utakra is adódott lehetõ-
ség. Sõt, 1985-ben átadásra került a
vívóterem, mely ma is otthona a
„pengés” sportolóknak, s a szak-
osztály úttörõ szerepet játszott a nõi
kard fegyvernemének meghonosí-
tásában, melyet (vidéki klubként el-
sõként) világkupa versenyek rende-
zése is nyomatékosított.

A jeles évforduló alkalmából je-
lent meg dr. Horváth GyörgyAnagy-
kanizsai vívás története 1862-2009
címû kötete, mely – a címébõl látha-
tóan – nem csupán az ötven eszten-
dõnek, de a korai kezdeteknek is em-
léket állít, illetve dokumentál.

ÖÖttvveenn éévveett üünnnneeppeellnneekk

Kosárlabda. Kanizsa KK
DKG East NB I B-s  együttese a
Nyugati csoportban elõbb hazai pá-
lyán gyõzte le az ELITE Basket Tö-
rökbálint csapatát 105-85-re, majd a
kozármislenyi vendégjátékot is si-
kerrel vette 94-81-gyel. Kovács
Nándor gárdája ezzel hat mérkõzés
után továbbra is száz százalékos.

Sakk. A fõvárosban ismét nagy
sikerrel bonyolították le az
Aquaprofit Polgár-napot, s a rendez-
vény keretében jelentették be, hogy
az indiai világbajnok Viswanathan
Anand november 22-én asztalhoz ül
Nagykanizsán a szombathelyi Hala-
dás VSE elleni találkozón. Az NB I-
es sakk csapatbajnokság elsõ fordu-
lójában Kazinbarcika – Aquaprofit
NTSK 1,5:10,5.

Asztalitenisz. A nõi Extraligá-
ban Budapesten a tabellán harma-
dik Postás SE ellen a Kanizsa Sör-
gyár együttese (8.) 7:0-ra kapott
ki. Ladányi Dóra az ifjúsági Top
12-es versenyen viszont a hatodik
helyen végzett, s ennek is betud-
hatóan kapott meghívót az ifjúsági
válogatott keretébe, ahol az elkö-
vetkezendõ Duna Kupa nemzetkö-
zi versenyen is bizonyíthat.

Vízilabda. Az OB I B Fehér
csoportjában a Heat Group Kanizsa
VSE a 7. fordulóban visszavágott
az egri fõiskolás együttesnek (12-
10), idegenben azonban kikapott a
MAFC gárdájától (5-8). A dél-zala-
iak ennek ellenére maradtak az elsõ
helyen, az OB II-ben pedig a máso-
dik számú kanizsai egység 16-6-ra
gyõzte le a Soproni VSE-t. Az
együttesben debütált a mindössze
13 esztendõs Hóman Barnabás. A
gyermek II. korcsoportú bajnok-
ságban továbbra is veretlen a Kani-
zsa VSE, hiszen házigazdaként el-
sõként a Sopront (18-4), majd a
Komáromot (18-8) verték.

Ökölvívó. Az ökölvívó régiós
bajnokság utolsó állomása volt a VI.
Plaza Kupa Nagykanizsán, melynek
minimális elõnnyel indult neki a ka-
posváriak elõtt a házigazda Kanizsa
Box Klub csapata. A kupát végül a
somogyiak nyerték, miként az ösz-
szesítést is, viszont ami kanizsai
szemszögbõl lényeges, hogy Kor-
pics István (69 kg) és Vass Richárd
(75 kg) is jól hangolt a decemberi
felnõtt országos bajnokságra. Rajtuk
kívül még Nádori Tibor is kötelek
közé lép Kecskeméten 48 kg-ban.

Eredmény-
kavalkád
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Színes, múltbéli világba vezet
bennünket a Grimer Kulturális és
Hagyományõrzõ Egyesület. Nem,
nem a Pokémon nevû csodarajz-
film megjegyezhetetlen nevû sze-
replõinek egyikérõl van szó! Az
Egyesület egy mozaikszót alko-
tott, s aztán derült csak ki szá-
mukra, hogy a cseppet sem gyere-
keknek való rajzfilmben is van
egy ilyen nevû „hõs”. A mozaikszó
az alapító tagok közül hármuk-
nak a nevébõl származik: Grizli
(Bányai István), Mágus (Aladics
Zoltán) és Erion (Heim Gábor).

Tevékenységük a hagyományõrzés
minden formájára kiterjed, s ez mind
szellemiekben, mind a gyakorlatban
megmutatkozik. A testi edzés mellett
fontosnak tartják a történelmi felké-
szültséget, a tudásanyag birtoklását is,
ezért az erõnléti tréningek mellett
rendszeresen jönnek össze abból a
célból, hogy egymást meghallgassák
a történelem különbözõ korszakairól
(az 5-15. század tartozik profiljukhoz)
s népeirõl (Európa és a Közel-Kelet,
Kelet-Római Birodalom (Bizánc), a
vikingek, természetesen megkeresve
a magyar vonatkozásokat.) Ezek az
alkalmak sokszor Mad (Varga Tamás)
és Grizli – akit egyébként maguk kö-
zött Grizli papának hívnak, õ köztük a
legidõsebb, s a legtapasztaltabb – iz-

galmas eszmecseréjéhez vezet. A ha-
gyományõrzéshez hozzátartozik az is,
hogy többen különbözõ kézmûves-
séggel is foglalkoznak: van aki bõrö-
zik, mások ékszert gyártanak, Gábor
például acélhuzalból láncinget készít,
megint mások – esetleg kézügyesség
híján – a fegyverek, felszerelések tisz-
tításával, karbantartásával veszik ki a
részüket, ami szintén nem kis munka.

– A hitelesség, az autentikusság
mindennél fontosabb – mondja Griz-
li, akinek viking öltözéke alighanem
mindenkit megfog a fellépések alkal-
mával. – Egészséges kompromisszu-
mokat persze kötnünk kellett, hiszen
az idõjárás, az azóta történt klíma-
változás ezt megköveteli tõlünk. Ak-
koriban a vikingek mai viszonylat-
ban nézve elviselhetetlen ruhameny-
nyiséget vettek magukra, ezt a 21.
századi ember öt percig sem bírná,
elájulna egy forró augusztusi bemu-
tatón, de talán még októberben is. A
hitelesség mellett nem utolsó szem-
pont, hogy aki ezt szeretné csinálni,
pontosan kell ismernie a szakmát, a
történelmi ismeretekkel tisztában kell
lennie. Mivel valódi fegyverekkel
dolgozunk, felkészültnek kell lennünk
a vívótechnikákat illetõen is, melye-
ket kódexekbõl tanulunk meg. A vé-
dõfelszerelés pedig minden egyes al-
kalommal elengedhetetlen.

A harci kultúra elsajátítása nem
egyszerû mutatvány – vallják mind-
nyájan. Meg kell dolgozni érte, be
kell tartani a szabályokat, meg kell
ismerkedni a történelemmel. Ez
utóbbinál nagyon fontos az érdeklõ-
dés felkeltése, fõleg a fiatalokban,
akik közül sokan nem szeretik az is-
kolában megtanulni a törit, pusztán
azért, mert kötelezõ. Az iskolával
szemben a hagyományõrzõknek
megvan az az elõnyük, hogy szem-
léltetni tudják az öltözéket, a fegy-

vereket, a különbözõ korabeli esz-
közöket. A bemutatókon ki is lehet
próbálni mindent, de természetesen
csak védõfelszerelésben.

– Volt rá példa, hogy az egyik
kissrác nagy érdeklõdéssel felpró-
bálta a páncélomat, és szegény el-
dõlt. – meséli Erion. – Semmi ko-
moly baja nem esett, nagyon ara-
nyos volt, és valóban érdekelte
mindaz, amit látott, tapasztalt,
csak éppen nem bírta el a körülbe-
lül harminc kilónyi pluszsúlyt,
amely hirtelen ránehezedett. 

Grizlitõl megtudtuk azt is, hogy
huszonkét évvel ezelõtt csupán két
csoport volt az országban, akik
ilyen tevékenységgel foglalkoztak:
a Zrínyi Miklós Haditorna Klub,
illetve az Aquincumi Gladiátorok.
Akkoriban mindannyian egy nagy
családot alkottak, s olyan ismert és
elismert nevû emberek tartoztak
közéjük, mint az elindító, dr.
Szacsky Mihály, aki szakértõje volt
Várkonyi Zoltán filmjének, az Eg-
ri csillagoknak, s aki jelenleg a
Mûegyetem professzora, kutatója,
valamint a harmincöt év szakmai
tapasztalattal rendelkezõ, világhírû
kaszkadõr, Piroch Gábor (a teljes-
ség igénye nélkül: Mennyei király-
ság, Trója, Vörös Zsaru, A mú-
mia). Napjainkra rengeteg kisebb-
nagyobb társulat alakult, mind-
egyikük más szinten mûveli a
szenvedélyét, de még ma is él a
csapatok közötti kapcsolat. Együtt
edzenek, közösen tartanak bemu-
tatókat, sokat tanulnak egymástól.
Legtöbbjük úgynevezett módszere
a kísérleti régészet: a tudományos
kutatások alapján megpróbálják
rekonstruálni, életszerû körülmé-
nyek közé helyezni a leírtakat, s ha
ez sikerül, mûködik, ezzel bizo-
nyítják, hogy valóban létezett az

adott dolog. Ebben segítenek a
már említett kódexek. Például a
tankönyvekben leírtakkal ellentét-
ben kevés a valószínûsége, hogy
nehézvértes páncélos két percnél
tovább tudott volna futni, vagy
hogy a láncinges katonák képesek
lettek volna úszni. A páncél nagy
védelmet jelentett, de ugyanúgy
megvolt a hátránya is, mert nagy-
ban nehezítette a mozgást.

A közel három éve létezõ csoport
tagjaira jellemzõ a fegyelem, az
összeszedettség, az újoncok, a ke-
vésbé gyakorlottak figyelnek a ta-
pasztaltabbakra, a hierarchiában fe-
lettük állókra – kortól függetlenül.

Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy
vasszigor van, vagy a rangidõs ké-
nye-kedve szerint parancsolgat.
Nem errõl van szó. A több tapaszta-
lattal rendelkezõ segít a többieknek,
pontosan tudja, mit kell nekik tenni
ahhoz, hogy fejlõdjenek. Néhány
edzés után nem állhatnak neki egy-
mást kaszabolni mindenféle gya-
korlat és ismeret nélkül, mert az sé-
rülést eredményezhet. Ha mégis
megteszik, büntetés vár rájuk. Nem
teljesíthetetlen, hanem olyan, ami
további fejlõdéshez vezet. Büntetés
jár azért is, ha valaki ront az iskolá-
ban, mert a hagyományõrzés nem
mehet az iskola rovására. Szintén
nem lehetetlen feladatot kapnak,
hanem olyat, amitõl elõbbre jutnak.
Adott korszakot bemutatni a többi-
eknek, bizonyítottan saját feldolgo-
zással, vagy bizonyos könyvet elol-
vasni.

A közel húsz fõs (aktív harci állo-
mány és civilek) egyesület teljesen
saját erõbõl mûködik, mindenki sa-
ját maga készíti, vagy készítteti el a
szükséges kellékeit. Elárulták, hogy
távlati céljaik között szerepel egy
három napos lovagi torna megszer-
vezése, ami nagyban hozzájárulna a
hagyományõrzõ csapatok további
együttmûködéséhez, és egy lépéssel
közelebb vihetne a legfõbb céljuk-
hoz, hogy kiépítsenek maguknak
egy saját helyet. Olyat, ami mellõz
minden kényelmi szempontot,  kö-
zépkori körülményeket mutat. Ter-
mészetesen nem zárkóznának el a
külvilágtól, épp ellenkezõleg: élõ
történelmet mutatnának be az odalá-
togatóknak, különösen a környék-
beli iskolásoknak lenne óriási lehe-
tõség a töri órákon hallottak megfi-
gyelése „élõben”.

Steyer Edina
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