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Kanizsa

A közbiztonság javítása érde-
kében térfigyelõ kamerarend-
szert helyezett üzembe a Zala
Volán Közlekedési Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság az
autóbusz-pályaudvaron. Ez al-
kalommal mutatták be azt az
augusztustól forgalomban lévõ
Mercedes Conecto alacsony-
padlós helyi járati autóbuszt is,
melyet a város önkormányzatá-
nak támogatásával szerzett be a
társaság öt éves finanszírozás-
ban.

Zalatnai László vezérigazga-
tó többek között elmondta:
2012-ig él az a nyolc éves köz-
szolgáltatási szerzõdés, amit
mint megrendelõ, a város kötött
a Zala Volánnal, mint szolgálta-
tóval. A jármû annak a négy
éves közbeszerzésnek a része,
melynek során évente két darab
új autóbusz érkezik városunkba.
A száznégy férõhelyes jármû
16A és 4A jelzéssel Kiskanizsa
és az autóbusz-állomás között
közlekedik, illetve C7-es jelzés-

sel munkásszállító járatként
Kiskanizsa és a Naprafogó tér
között. 

Az autóbusz pályaudvarokon
nagy a közforgalom, bizonyos al-
kalommal elõfordulhatnak nem
kívánatos események. Ennek a
megelõzésére négy kamerát sze-
reltek fel, ami átfogja az indulóál-
lásokat és a várótermet. A kame-
rák által rögzített képek a forgal-
mi irodában elhelyezett monito-
ron figyelemmel kísérhetõk. Ezen
kívül az üzemanyagtöltõ kutaknál
is elhelyeztek három kamerát az
események rögzítésére. Szintén
az utasok érdekében, két menet-
rendi információkat tartalmazó
utastájékoztató táblát szereltek fel
a körjáratok fõ megállójában.

Marton István polgármester
hozzátette, a négy éves önkor-

mányzati ciklusuk rendben van, a
négy év alatt évente két új autó-
busz került, illetve kerül forga-
lomba. Az önkormányzat együtt-
mûködése zavartalan a Volánnal,
ez persze nem jelenti azt, hogy
minden utas elégedett a menet-
renddel. A Volán például rugalma-
san kezelte a kiskanizsaiak körjá-
rat iránti igényét, ami azonban
nem állta ki az idõ próbáját. A köl-
csönös elõnyök tiszteletben tartá-
sával a kapcsolatuk nagyon jó,
amit a késõbbiekben is folytatni
kell, függetlenül attól, kik lesznek
a város vezetõi. 

Bakonyi Erzsébet
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Január elejétõl egy új szociális
szolgáltatást indítottak el a Ma-
gyar Vöröskereszt Nagykanizsai
Szervezetének Sugár út 28. szám
alatti épületében, melynek mû-
ködtetésére pályázat útján há-
rom évre évente hétmillió forin-
tot nyert a szervezet.

Hogy milyen problémával ko-
pogtathatnak be az érdeklõdõk az
Alacsonyküszöbû Szolgálathoz,
azt Antal Istvánné, a nagykanizsai
szervezet titkára mondta el: 

– Ha úgy érzi valaki, hogy vala-
milyen szenvedély rabja, és nem
tud tõle szabadulni, forduljon biza-
lommal hozzánk. Bármi is legyen a
probléma, kábítószer-, gyógyszer-,
alkoholfüggõség, dohányzás, já-
tékszenvedély vagy egyéb függõsé-
gek, segítünk neki. Az is bátran ke-
resse fel az irodát, akinek valame-
lyik hozzátartozója, ismerõse küzd
ilyen problémával.

– Hogyan lehet igénybe venni a
szolgáltatást?

– Az alacsonyküszöbû kifejezés
a szolgáltatás elérhetõségének
megkönnyítésére utal. Igénybevé-
tele nincs feltételekhez kötve, nem
kell igazolni betegbiztosítást, nem
kell vállalni a szermentességet, és
nem kell fizetni a szolgáltatáso-
kért. A jelentkezõk személyi adata-
it nem rögzítjük, még a nevét sem
kell elárulnia az illetõnek. Ha va-
laki a teljes személytelenséget vá-
lasztja, interneten is kapcsolatba
léphet velünk.

– Milyen szolgáltatási formákat
nyújtanak a jelentkezõk számára? 

– Információkat próbálunk el-
juttatni a számukra. Felvilágosí-
tást adunk a függõséggel érintette-
ket érdeklõ eseményekrõl, szolgál-
tatásokról, juttatásokról, jogokról
és kötelezettségekrõl, közérdekû
tudnivalókról. Személyes konzultá-
ciók során igyekszünk szinten tar-
tanak, fejleszteni a szerhasználat-
tal élõk képességeit, aktivizáljuk
társadalmi tevékenységeit, különös
tekintettel a munkavégzési képes-
ség rehabilitációjára. 

– Milyen napokon kereshetik fel
az ellátottak számára nyitva álló
helyiséget az udvar hátsó részében
lévõ Véradó épületében?

– Hétfõn, szerdán, csütörtökön
és pénteken tanítási idõ után 13-17
óráig. Keddi napokon 8-12 óráig a
red_angel@freemail.hu MSN
Messenger azonosító beírásával

az interneten keresztül bárki be-
szélhet gondjáról a szolgálat mun-
katársaival. Az épületben a vér-
adóktól kezdve sok ember megfor-
dul, talán így könnyebb lesz elke-
veredni köztük, és nem érzik zavar-
ban magukat. A szolgálat a
93/311-322 telefonszámon, a koor-
dinátora, Dömötör Balázs pedig a
06-30/633-3457-es telefonszámon
érhetõ el. 

– Az országban van már önök
elõtt pozitív példa?

– Ez egy új dolog, most január-
tól indult el, még mi is tanuljuk.
Együttmûködünk az egyházakkal,
a rendõrséggel, a kórház pszichi-
átriai osztályával, a Családsegítõ
Központtal, a helyi alkoholellenes
klubbal, a Foglalkoztatási Kht-val.
Össze kell fognunk, hogy segíthes-
sük ezeket az embereket – hangsú-
lyozta Antal Istvánné. 

– Mi a helyzet a városban? 
– A kórház pszichiátriai osztálya

az, ahol az alkoholistáktól kezdve
a gyógyszerfüggõkig megfordul
mindenki – kapcsolódik a beszél-
getésünkbe Dömötör Balázs, a
szolgálat koordinátora. – Sõt, vala-
mennyire a játékfüggõkre és a dro-
gosokra is rálátnak. Sajnos a szá-
muk egyre inkább a fiatalok irá-
nyába tolódik el. Korábban nem
volt jellemzõ, de most már a hu-
szonévesek komoly függõséggel
rendelkeznek. Például egy akkut
alkoholista általában negyven
éves korán felül jelentkezik. Most
nagyon fiatal ellátottaink is van-
nak. 

– Mi még nem mértük fel a szá-
mukat – tette hozzá Antal Istvánné.
– Azt mondják, sokan vannak.
Együttmûködve a többi szervezet-
tel, közösen lehetne meghatározni
a számukat. A Vöröskereszt vala-
mit tenni akar a gyerekek érdeké-
ben, mert most a fiatalok vannak
leginkább nehéz helyzetben. Ez
probléma, és kell róla beszélni, ha
tetszik, ha nem! Nyitva áll a ka-
punk! Vannak szociális munkások,
szociális pedagógusok, akik fog-
lalkoznának velük, és segítenék
õket kijutni a mélypontból. Bejö-

hetnének akár tízes csoportokban
is, szívesen levetítünk nekik egy-
egy filmet.

– Mi az alacsonyküszöbû ellátás
értelme a gyakorlatban? 

– Rengeteg lehetõséget tartal-
maz, akár ha a játékgép-függõség-
re gondolok – sorolja Dömötör Ba-
lázs –, amit a legközelebbi hozzá-
tartozója sem tud, és nem is meri
otthon elmondani, de egy idegen-
nek sokkal könnyebben elárulja.
Sokkal könnyebben vállal úgy egy
problémát, ha nem veszik nyilván-
tartásba, csak egy kódot kap a je-
lentkezõ, ha akarja. Be sem kell
mutatkoznia. Az elsõ lépés megté-
telében segítünk, hiszen vannak
pillanatok, amikor rádöbbennek a
függõségükre. Ilyenkor nem az tör-
ténik, hogy a fiatal azonnal felül a
buszra és elmegy valamelyik alko-
hol-, vagy drogelvonóra, mert
másnap már megint rózsaszín köd-
be burkolózik. Ez a hirtelen elérhe-
tõ szolgáltatás azért jó, mert ezek-
ben a pillanatokban tud hova for-
dulni, és ott olyan irányba tudják
terelni, ahol majd késõbb a konk-
rét gyógyulás lehetõségét kapja
meg intézményileg. 

– Mit jelent a gyors segítség eb-
ben az esetben?

– Akár interneten keresztül az
MSN-en. Például az az ember, aki
hirtelen elbukott kétszázezer forin-
tot a játékgépen, és azt sem tudja,
hogy pillanatnyilag mit tegyen, így
akár névtelenül is beszélhet olyan
valakivel, aki közli vele, hogy
nincs egyedül ezzel a problémával,
nem hülye, hanem egy betegség-
ben szenved. Elmondja neki, hova
lehet fordulni ebben a helyzetben.
Magyarul lelki segélyszolgálatnak
is lehet nevezni ezt a tevékenysé-
get. Az iskolások kipróbálgatják a
drogot – folytatja Dömötör Balázs.
– Errõl nem fogja õket lebeszélni
egy felnõtt. Azért azt tudják, hogy
a káros hatásaira nem az elriasz-
tás miatt figyelmeztetik õket, ha-
nem azért, mert valóban van káros
hatása. Sokkal hatásosabb, ha lát-
nak egy olyan embert, aki már
húsz éve használja, vagy ha orvos

mondja el, hogy milyen pusztítást
okoz a szervezetben. Így talán
megmaradnak a kipróbálás fázisá-
ban. Nagyon sok fiatal sportol,
többet ér részt venni a divatos
wellness programokban.

– Beszélgetésünket már abban a
színes falú szobában folytattuk,
ahová a fiatalokat várják beszélge-
tésre, vagy akár steril tûk átvételé-
re. Ennek mikéntjérõl a koordiná-
tor megjegyezte:

– Ha van Kanizsán intravénás
szerhasználó, és tud errõl a lehetõ-
ségrõl, ide eljöhet és kérhet tût.
Nem az a célunk, hogy lebeszéljük
õket, a tûket azért adjuk, hogy leg-
alább túléljék. Se magukat, se má-
sokat ne öljenek meg a szanaszét
hagyott fertõzött tûkkel, hiszen egy
tût többen is használnak. Adunk
nekik steril eszközöket, s az elhasz-
náltakat itt leadhatják. Közben el-
mondjuk nekik, hogy ez mivel jár,
és átirányítjuk õket a pszichiátriai
osztályra. Kapcsolatban állunk
drogelvonókkal, alkoholelvonó in-
tézményekkel. Ha hajlandóságot
mutat rá az illetõ, teljes körûen
megszervezzük az odajutását is. A
kimondottan súlyos szerhasználók
miatt vannak itt hétköznapi gyógy-
szerek, fájdalom- és lázcsillapítók,
görcsoldók, hiszen sokféle negatív
tényezõvel jár a szerhasználat. Be-
szerzés alatt vannak még olyan
eszközök, kanalak, szûrõk, amit a
heroinhoz használnak. Nem kér-
dezzük meg senkinek a nevét, nem
szólunk a rendõrségnek, nem is te-
hetjük. 

– Egy eredményes elvonó után
nevezhetjük õket teljesen gyógy-
ultnak?

– Igazából nem nevezhetjük õket
soha gyógyultnak. Elvileg egy füg-
gõségbõl meggyógyulni nem lehet.
Teljes életen át abszinens marad-
hat valaki úgy, hogy többet nem
használ szert, de õ ettõl még nem
gyógyult. Aki egyszer rászokott,
húszévnyi tisztaság után egy alko-
holfogyasztástól, egy droghaszná-
lattól ugyanoda kerülhet vissza.
Õnáluk ez egy örökre kialakult
függõség. Teljes fokú gyógyultság
nincs, mert a pszichikai függõség
egy életen keresztül fennmarad.
Lássuk be, nem véletlenül szoknak
rá, mert jó, kellemes érzettel tölti
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1995-ben adták ki azt a kor-
mányrendeletet, amely alapján a
településeket 4+1 kategóriába
sorolták be a katasztrófavédelmi
veszélyeztetettség alapján. Ak-
kor ezekhez a kategóriákhoz tar-
tozó településeknek katasztrófa-
elhárítási tervet kellett készíteni-
ük.  Most új rendelet van kilátás-
ban, a polgári védelmi szakem-
berek már véleményezték, s csak
idõ kérdése, hogy elkészüljön.

– Eszerint már csak négy kate-
gória lesz – árulta el lapunknak
Prepok Attila alezredes, a Zala
Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság Nagykanizsai Polgári Vé-
delmi Kirendeltségének vezetõje
–, hiszen  a +1, amely azokat a vá-
rosokat, falvakat takarta, amelyek
egyik kategóriába sem tartoztak,
megszûnik, minden települést be
kell sorolni. A négy csoport kritéri-
umai is átdolgozásra kerülnek.

Ennek a módosításnak alapvetõ-
en négy oka van: A ’95-ös rendelet
óta Magyarország a NATO, illetve
az Európai Unió tagjává vált, így
más honvédelmi besorolást kapott.
A Schengeni Egyezmény alapjaiban
változtatta meg az országok viszo-
nyát a határokon, így a határ 30 km-
es veszélyeztetettsége – mint beso-
rolási szempont – az új rendeletben
nem fog szerepelni. A 2001-es
Seveso Egyezmény – amely a ve-
szélyes üzemek felmérésén alapul –
három fajtáját említi a veszélyes

üzemeknek: a veszélyes üzemeket,
az alsó küszöbértékû és a felsõ kü-
szöbértékû üzemeket, valamint le-
fekteti, hogy az adott településen
élõknek jogukban áll tudni, hogy
milyen veszélyeztetettségi fokú te-
lepülésen laknak. Nem utolsó sor-
ban pedig a módosításokat a globá-
lis felmelegedés okozta szélsõséges
idõjárás miatt is eszközölni kellett –
ezekre a hirtelen lezúduló csapadé-
kokra, illetve a nagyfokú hõségre a
statisztikai adatok alapján tudnak
felkészülni. Prepok Attila ehhez
hozzátette, hogy Magyarország ese-
tében nem kell óriási katasztrófákra
gondolni, a globális felmelegedés
több évszázados folyamat. Hazánk-
ban évente egy-két alkalommal for-
dul elõ szélsõséges idõjárás. El-
mondta még azt is, hogy a Kiren-
deltség Nagykanizsa MJV Önkor-
mányzatával karöltve bizonyos idõ-
közönként kiadványokban értesíti a
lakosságot a körzetben mûködõ
gyárakról, amelyek veszélyt jelent-
hetnek, s a lépésekrõl, amelyet egy
katasztrófa esetén meg kell tenni.

A jelenlegi besorolások szerint a
következõ kritériumokat veszik fi-
gyelembe: Az elsõ kategóriába azok
a települések tartoznak, amelyek
atomerõmû 9 km-es körzetében fek-
szenek; veszélyes anyagokat állíta-
nak elõ, felhasználják õket vagy tá-
rolják; valamiféle veszélyforrás ta-
lálható a településen vagy vonzás-
körzetében, például gázkutak, olaj-
kutak, löszfal; közigazgatási, inf-

rastrukturális jellegüknél fogva ide
kerülnek azok a városok, falvak,
ahol közlekedési, vasúti csomópont
található; az országhatártól 30 km-
re fekszenek; ahol nagy vízhozamot
szabályozó vízépítési mûtárgyak –
duzzasztó, gát, zsilip, stb. – vannak
a területen. A második kategóriában
ugyanezeket a kritériumokat hatá-
rozták meg, csak számbeli különb-
ségek vannak. Így kisebb a hatótá-
volság, kevesebb a tárolt vagy elõál-
lított veszélyes anyag mennyisége, a
természeti katasztrófák ritkábban
fordulnak elõ. A harmadik kategória
arányszámai kisebbek a másodiknál
is, a negyedikbe pedig a azok a tele-
pülések soroltattak, amelyek az or-
szághatár 30 km-es körzetében van-
nak, és nem kerültek bele az elõbbi
kategóriákba.

– A mi körzetünk 49 település la-
kosságának védelméért felelõs. A je-
len állás szerint az elsõ kategóriába
tartozik Nagykanizsa, illetve Újud-
var felsõ küszöbértékû veszélyes
üzemeik miatt. A másodikba Mura-
keresztúr a Mura és a vasúti csomó-
ponti szerepe, és Zalakomár a vas-
úti csomópont miatt. A harmadik
kategóriához három települést ren-
deltek, a negyedikhez pedig tizet. –
mondta el a kirendeltségvezetõ.

A rendelet kiadási ideje várható-
an február-március körül lesz. A
polgári védelem szakemberei már
nekiláttak a települések – a várha-
tó jogszabály szerinti – veszélyez-
tetettségének felméréséhez, hogy a
hatályba lépéstõl kezdve a kitûzött
határidõig (2009. október 31.)
minden település polgári védelmi
besorolás alá essen.

Steyer Edina
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el a szerhasználót. Ha bemegyek
egy szórakozóhelyre, kiválóan ér-
zem magam anélkül, hogy innék
akár egy pohárral is. Aki már ötve-
nedszer van ott úgy a buliban,
hogy elõtte belövi magát, nem fog-
ja jól érezni magát. Ahhoz, hogy a
korábban megszerzett jóérzéseket
elérje, már anyag kell! Az átlagos
mindennapjait csak szerrel tudja
elérni, mert annyira kitolta az in-
gerküszöböket. Az intravénás szer-
használóknál már kell a minden-
napjaihoz. Õk azért szerzik be,
hogy ne érezzék rosszul magukat.  

– Az utcán ön kiszúrja õket?
– A drognak megvan az a veszé-

lye, hogy meg tudják téveszteni az
embert. Egy tapasztalt drogosról
nem lehet észrevenni, mert megta-
nul viselkedni, élni a napjait, és
akár dolgozni is képes, amíg nem
végez a szervezetében pusztítást.
Egyes drogok nem okoznak figye-
lemkoncentrációs zavarokat. Az

amfetamin kimondottan tökéletesíti
az érzékeket, amíg hat. Precízen,
pontosan gyorsan tudnak mindenre
reagálni. Apró jelei azonban van-
nak: pupillatágulat, fehér bõr, hi-
deg verejtékezés, nyughatatlanság,
nem tud leülni, ezek tipikus amfeta-
min tünetek. A füveseket mindig fel-
ismerem, az intravénásokat nem
feltétlenül. Hál’ Istennek, nem min-
den könnyûdrog-használóból lesz
droghasználó, szerencsés esetben
elhagyják egy év múlva. Kicsit a
szakma ellen beszélek, a mai fiata-
lok közül sokan használtak, kipró-
bálták, s a többség, mint annyi fia-
talkori dolgon, ugyanúgy túlmen-
nek rajta. Probléma akkor van,
amikor nincs valaki mögött stabil
családi háttér, és csak ez marad ne-
ki örömforrásnak. Ha két-három-
négy-öt éve csinálja, életmóddá vá-
lik, s ez alatt az idõ alatt szerfüggõ-
séget tud okozni. Elindul ezen az
úton, és hosszú évek alatt a köny-

nyûdrogok is megteszik a hatásu-
kat. A legnagyobb probléma az,
hogy egy ötéves szerhasználat után
már egyik sem elég, és akkor fogja
kipróbálni a kemény drogokat, ami
két-három alkalom után is függõsé-
get okoz. Nagyon erõs akarat kell
hozzá, hogy vissza tudjon kerülni
onnan. Amikor befüveznek csíksze-
mûek, hunyorgatva néznek, az értá-
gulattól vérágas és piros a szemûk.
Nehéz velük társalogni, a számunk-
ra nem vicces dolgokon is nevet-
nek, amíg tart a szer hatása. Ha
valaki hozzászokott, majdnem hogy
biztonsággal vezet autót.

– Ha a család ezt felismeri, mit
tegyen? 

– Ilyenkor egy gyerek esetében
kortárssegítõkhöz érdemes fordul-
ni az iskolákban, akik bemutatnak
nekik olyan embereket, akik túllép-
tek ezen az elõszobán. Semmikép-
pen nem szabad azt erõsíteni ben-
nük, hogy katasztrofális bûnt kö-

vettek el, vagy bûnözõvé váltak.
Bocsánatos bûn, de fel kell a fi-
gyelmét hívni, hogy milyen követ-
kezményekkel jár. Olyan csoport-
ba, társaságba kell irányítani õket,
akik szimpatikusak, ugyanazt a ze-
nét hallgatják, de nem szívnak. Ve-
lük is el tud menni diszkóba, és ki-
válóan szórakozhat. Meg kell ta-
nulnia jól érezni magát e nélkül.
Emlékeztetni kell arra az idõszak-
ra, amikor még nem próbálta ki, és
mégis boldog volt. Érett, egészsé-
ges személyiség kell hozzá. Való-
ban, ha valaki füvezik, az is drogo-
zik. Fontos, a segítés, a jó tanács
olyan környezetben érje, ahol jól
érzi magát. Egyre újabb drogok je-
lennek meg. Valamikor ennek is
volt etikája. Akik ezzel üzletelnek,
most már a füvet szándékosan fel-
ütik olyan mesterséges anyagok-
kal, ami erõsíti a függõséget.

Bakonyi Erzsébet

ÚÚjj kkaattaasszzttrróóffaavvééddeellmmii rreennddeelleett
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A 4-es számú választókörzet
magába foglalja a hangulatos
Platán sort, a Teleki utca párat-
lan oldalát, és részben hozzátar-
tozik az Eötvös tér, a Bajza utca
és a Kossuth tér, vagyis egy kis
családi házas övezet is. A körze-
tet zömmel panelházak alkotják,
legkorábban a Platán sor lakó-
tömbjei épültek. Mint Bizzer
András önkormányzati képviselõ
mondja: a Teleki utca 1-9. klasz-
szikus panelházas terület, ahol
tízemeletes épületek is vannak,
tehát sûrûn lakott körzetrõl van
szó.

– Mintegy három-négyezren
laknak a körzetben, de érdekes
módon ez a szám változik, mert
egy ideig folyamatosan csök-
kent a választókörzet lakossá-
ga, most viszont, ahogy fiata-
labbak költöznek a körzetbe,
várhatóan emelkedik majd ez a
mutató.   

– Érzékelhetõ ilyen tendencia,
miszerint a fiatalok szívesen vá-
lasztanak lakóhelyet ebben a vá-
rosrészben?

– Úgy érzem, hogy igen. Kezdet-
ben többnyire a bérlakásokat ve-
szik ki. Az elhalálozás miatt üressé
vált lakásokat a Platán soron elõ-
ször csak bérlik, de lehet, hogy
azután állandó lakosként is oda-
költöznek. Tehát tapasztalok egy
ilyen folyamatot, melynek során
egyre több fiatal család költözik a
Platán sorra.

– Milyen eredményeket ért el a
választókörzet fejlesztésében? 

– Kisebb sikerekrõl tudok beszá-
molni: gondolok itt például egy
lépcsõ építésre egy ház elõtt, vagy
a fák rendbe tételére. Elõfordult
például, hogy egy csatorna-átjáró
balesetveszélyesen volt elhelyezve
az út-járda szakaszon és ezt a hibát
kiküszöböltük. 

– A város egyik leghangulato-
sabb része a Platán sor. Mennyire
tudják óvni az elöregedõ fákat?

– Sajnos ezekkel a fákkal folya-
matosan probléma van, mert meg
kellene gallyazni õket. Mivel elég

magasra nõttek már, speciális gép-
jármûvet kellene bérelni a munká-
latokhoz, viszont mindennek elég
nagy költségvonzata van. Ez idáig
még nem sikerült elérnem, hogy te-
gyék rendbe a Platán sort, pedig
folyamatosan kérelmezem, mert a
lakók is úgy vélik, hogy az ottani
fák eléggé elhanyagolt állapotban
vannak. Igaz, hogy szép ez a fasor,
de már nagyra nõttek és éppen
ezért egy erõsebb gallyazást el kel-
lene végezni. Sajnos egyelõre úgy
alakultak a dolgok, hogy erre
nincs pénz. 

– Hogyan tartja a kapcsolatot a
városrész lakóival?

– Fogadóórám péntekenként 17
órakor szokott lenni a dr. Mezõ Fe-
renc gimnáziumban. Az elsõ két
évben havonta tartottam a fogadó-
óráimat, de nem mindig jöttek ér-
deklõdõk, ezért most már úgy ala-
kul, hogy két-három havonta tar-
tok fogadóórát. Lakossági észrevé-
telek azért mindig akadnak: most
például beadtam egy rendelet-ter-
vezetet arra vonatkozóan, hogy az
önkormányzat korlátozza az
üzletek éjszakai nyitva tartását,
ugyanis problémákat jeleztek a
körzetembõl, hogy egy bolt éjszaka
is rendszeresen nyitva tart és emi-
att nagy hangzavar van. A lakók
nem tudnak aludni és sokan már
azon gondolkodnak, hogy elköltöz-
nek a lakásukból, mert egyszerûen
nem tudnak pihenni a rendszeresen
ismétlõdõ hangoskodások miatt.
Egy rendelet-tervezetet nyújtottam
be a közgyûlésnek arra vonatkozó-
an, hogy azok a boltok, amelyek
nem tudják megoldani, hogy zárt
térben szolgálják ki az ügyfeleiket,
– vagy vendéglátó egység esetén –
zárt térben tudják biztosítani a ki-
szolgált termékek elfogyasztását,
azok az egységek éjszaka ne lehes-

senek nyitva. Tehát voltaképpen
egy nyitva tartási tilalomról lenne
szó este 23 órától hajnali öt óráig.
Az általam benyújtott rendelet-ter-
vezetet a következõ soros közgyû-
lés tárgyalja majd. Szeretném, ha a
közgyûlés elfogadná, mert egyéb-
ként ez amúgy is egy úgymond
„gyenge” rendelet, hiszen ennél
sokkal szigorúbb rendeletek van-
nak más önkormányzatoknál. Így
például egyes fõvárosi kerületek-
ben teljes tilalom van, tehát sze-
szesitalt sem lehet árusítani este tíz
és reggel hat óra között, vagyis
sokkal szigorúbb rendeletek van-

nak máshol az általam javasoltnál.  
– Volt egy olyan rendelet-terve-

zete is, amit nem fogadott el a köz-
gyûlés.

– Igen, ez  a galambetetés tiltása
lett volna, holott úgy érzem, hogy
az azóta eltelt idõszak engem iga-
zolt, mert például egy másik megyei
jogú városban – Gyõrben –  pár hó-
nappal késõbb elfogadtak egy ha-
sonló rendeletet. És ami hivatkozá-
si alap volt, hogy ugyebár Velencé-
ben a galambok etetése micsoda
várostörténeti tradíció – és ezt a
példát követhetnénk Kanizsán is –,
most már ott tartunk, hogy Velencé-
ben is tilos galambokat etetni, mert
a madarak tönkreteszik a szobrokat
és a mûemlék épületeket. Nálunk
pedig azért lett volna indokolt egy
ilyen rendelet megalkotása, mert a
körzetemben lakók jelezték, hogy a
keleti városrészben elszaporodtak a
galambok. Odaköltöznek az erké-
lyekre és odapiszkítanak, s emiatt
például nem lehet ruhát teregetni. A
Platán sor környékén már gondot
okoz, hogy túl sok a galamb és meg-
nehezítik az ott lakók életét. Viszont,
ha nem etetjük a galambokat, akkor
nem szoknak oda a lakókörnyezet-
be, ezért kellett volna szerintem
meghozni ezt a rendeletet. Említhet-
ném még azt is, hogy nekem válasz-
tási ígéretem is volt, a falfirkák elle-
ni hatékony fellépés: nos, ennek az
lett az eredménye, hogy a közgyûlés
elfogadta a rendelet-tervezetemet,
tehát van egy komplett rendeletünk
arra vonatkozóan, hogy a falfirkák
eltüntetését támogatja a város. 

– Egyéni képviselõként nem-
csak a saját körzetének gondjait
próbálja megoldani.

– Mindig is szívügyemnek tar-
tottam a vállalkozások támogatá-
sát a munkahelyteremtés miatt.
Például a legutóbbi közgyûlésen

is volt egy elõterjesztés arról,
hogy vissza akarták vonni a mun-
kahelyteremtést elõsegítõ rende-
letünket, de én megvédtem a köz-
gyûlésen ezt a rendeletünket,
mondván, hogy semmiképpen
sem szabad visszavonni, hanem
csupán árnyaltan módosítani
kellene, hogy mûködõképes ma-
radjon. Ezek a módosítások meg
is történtek a legutóbbi közgyûlé-
sen, vagyis örvendetes módon
életben maradt ez a munkahely-
teremtést segítõ támogatás. Ez
azt jelenti, hogy ötszázezer forint
támogatást lehet elnyerni mun-
kahelyenként abban az esetben,
ha a vállalkozó vállalja azt, hogy
két éven át biztosítja az új mun-
kahelyet. Fontos, hogy ennek új
munkahelynek kell lennie, tehát a
vállalkozónak igazolnia kell,
hogy az elmúlt évek létszámához
képest  plusz egy új munkahelyet
biztosít, és akkor kap ötszázezer
forint támogatást a várostól.
Persze az is szabály, hogy egy
vállalkozás évente maximálisan
csak ötmillió forintot vehet
igénybe ilyen célra, és ötven fõ
alatt kell lenni az összfoglalkoz-
tatásnak. Ezzel akarjuk elérni,
hogy ezt a támogatási lehetõsé-
get kis-és középvállalkozások ve-
gyék igénybe, mert náluk lehet a
munkahelyteremtést leginkább
elõmozdítani. A tavalyi évben
már éltek a vállalkozások ezzel a
lehetõséggel, vagyis ezáltal elég
sok munkahelyet tudtunk terem-
teni. A panelprogramot és a ter-
mofor-kéményes felújításokat is
mindig támogattam a közgyûlés-
ben, mert egyrészt a körzetemben
is fontos, hogy megszépüljenek a
házak. Ugyanakkor a Platán sor-
ra is érvényes, hogy ki kellene
cserélni a régi, elavult kéménye-
ket, amelyek esetenként akár
életveszélyt is okozhatnak. Min-
dig is támogattam, hogy erre a
célra maradjon pályázati pénz a
lakóközösségeknek. Egyébként
ezt a városrészt is még szebbé le-
hetne tenni, ha lenne rá elegendõ
pénz a költségvetésbõl. Sajnos
nem sok pénzt tudok kilobbizni a
választókörzetnek, de ennek elle-
nére mindent megteszek azért,
hogy szépüljön ez a városrész.
Úgy érzem, hogy megfelelõ lob-
bizással és egy kis odahatással
kisebb eredményeket a jövõben is
lehet érni és remélem, hogy ezál-
tal elõ tudom mozdítani a válasz-
tókörzetem fejlõdését.

Gelencsér Gábor

((EEllvveesszzeetttt)) ppllaattáánn ssoorrii iillllúúzziióókk……
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A provokatív címet azért adta
sajtótájékoztatójának Halász Gyu-
la, az SZDSZ ügyvivõje, önkor-
mányzati képviselõ, mert vélemé-
nye szerint az elmúlt év végén ki-
robbant gazdasági és pénzügyi vi-
lágválság miatt szükség van arra,
hogy a közgyûlés átgondolja a
döntéseit. Az aznapi közgyûlés elé
kerülõ Erzsébet királyné szobrá-
nak felállítása az Erzsébet téren is
ilyen téma. Az elõterjesztés arról
szól, hogy egy hosszú évtizedeken
keresztül raktárban porosodó szo-
bor másolatát állítaná fel a város
31 millió 680 ezer forintért. A kép-
viselõ felvetette, megér-e ennyi
pénzt a városnak a szobor másola-
ta, és nincsenek-e fontosabb dol-
gok akár a városközpont-rehabili-
táció kapcsán, mint további hét
szobor illetve mûtárgy telepítése,
áthelyezése. A becsült költségek
ötven és százmillió forintos nagy-
ságrendet tesznek ki. 

– El kell gondolkodni – folytatta
Halász Gyula –, ebben a helyzet-
ben, amikor több száz ember mun-
kája, megélhetése kerül veszélybe,
a polgármester több oktatási és
kulturális intézménynél tervez
megszorításokat, részleges nyitva-
tartási idõt, és a másik oldalon
meg ilyen gazdagok vagyunk! A
pályázatnak önrésze is van, amit
hasznosabb dolgokra is el lehetne
költeni. Például a mûemlék épüle-
tek felújítására. Az önkormányzat
vezetõinek arra kellene koncent-
rálni, hogy befektetõket keresse-
nek, és munkalehetõséget hozza-
nak a városba. A szobortelepítések
koncepcióját pedig gondolják át.

Mint azt elõzõ lapszámunkban
ismertettük, városunkban tizen-
nyolc fõvel megalakult a Jobbik
Magyarországért Mozgalom Alap-
szervezete. Zakó László az alap-
szervezet megválasztott elnöke
sajtótájékoztatóján az alábbiakban
foglalta össze a párt célkitûzéseit.

A Jobbik értékelvû, konzervatív,
módszerében radikális, nemzeti-
keresztény párt, amely minden
esetben a magyar nemzet érdekei-
nek megfelelõen politizál. Ellenáll
a bekebelezõ, kiszolgáltatottá te-
võ, alárendelt szerepet osztó törek-
véseknek. Kiemelt feladata a társa-
dalmi igazságosság megteremtése.

Minden olyan politikai erõ, amely
eddigi tetteivel a nemzet önállósá-
gának elvesztéséhez hozzájárult,
számukra legyõzendõ akadályt je-
lent.

A helyi politizálásban aktív sze-
repet vállalnak, tagjaikkal és szim-
patizánsaik növekvõ táborával egy-
szer és mindenkorra rendet kíván-
nak tenni a város mûködtetésében.
Gátat szabnak a magánérdekek kö-
zösségi érdekek fölé helyezésének.
Kiemelt fontosságúnak tartják a
közbiztonság, az oktatás-nevelés és
az egészségügy kérdését.

Támogatják a nagykanizsai kép-
viselõ testület (ön)feloszlatását, új
választás kiírását.

Munkájukhoz azoktól az embe-
rektõl kérnek támogatást, akik
nem keverik össze a nacionaliz-
must a sovinizmussal, akik szere-
tik a rendet és vallják Zrínyi Mik-
lós örök érvényû felszólítását: Ne
bántsd a magyart!

A továbbiakban Zakó László
gratulált az újonnan kinevezett,
megbízott kórházigazgatónak
Prof. Dr. Bátorfi Józsefnek, aki a
Százak Tanácsának közelmúltban
beválasztott tagja is egyben. Re-
ményei szerint a nemzetközileg is
elismert, tisztességes orvos megál-
lítja a kórház további leépülését.

Zakó László a jövõben kívána-
tosnak tartja, hogy minden intéz-
ményvezetõ kinevezésekor, a dön-
téshozók vegyék figyelembe a
szakma, a munkatársak, az együtt
munkálkodásra kötelezett kollégák
megalapozott szakmai-emberi vé-
leményét.

Befejezõdött a szocialisták helyi
és megyei szintû tisztújítása.
Elõbb Nagykanizsán voksoltak a
tagok, ahol Böröcz Zoltánt válasz-
tották elnöknek. Alelnök Lelkó Ta-
más lett. Az elnökségben helyet
kapott Dr. Fodor Csaba (aki egy-
ben országos választmányi tag),
Dr. Károlyi Attila, Gondi Zoltán
(akik egyben kongresszusi küldöt-
tek), Dr. Szirti Tibor, Jakab József,
Kalmár István, Papp Gyõzõné,
Wolfné Frankó Katalin és Zöldvári
Antal Zoltán.

A megyei szocialistákat tovább-
ra is Baracskai József elnökli Dr.
Fodor Csaba illetve Góra Balázs
alelnökökkel. Ügyvivõként a
kisebbségi kérdések felelõse Teleki
László lett. 

B.E. - Cz.Cs. - D.J.

SSzzoobbrrookk hheellyyeetttt 
mmuunnkkaahheellyyeett

JJoobbbbiikk 
ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóó

TTiisszzttúújjííttááss 
aazz MMSSZZPP-nnééll

A Magyar Szocialista Párt Zalai Területi Szövetség 
Megyei Küldöttgyûlésének állásfoglalása

Zalaegerszeg, 2009. január 31.

1./  A zalai szocialisták megyei küldöttgyûlése támogatja az MSZP-
kormányt abban a törekvésében, hogy széles társadalmi és politikai
egyetértésen és együttmûködésen alapuló középtávú program megvaló-
sítását kezdeményezi, azzal a céllal, hogy – átmenetileg feladva hagyo-
mányos baloldali vívmányokat – nemzeti választ adjon a világgazdasá-
gi válság elmélyülésére. Mivel ma a világ és benne Magyarország eddig
követett gazdasági-társadalmi modellje van válságban, ezért van szük-
sége hazánknak MODELLVÁLTÁSRA: ÚJ, ÁTFOGÓ TÁRSA-
DALMI, GAZDASÁGI NEMZETI STRATÉGIÁRA.

- Megújítjuk és összehangoljuk a közteherviselést, a szociálpolitikát,
a foglalkoztatáspolitikát. Elindítjuk az adó és szociális rendszer átfogó
megújítását.

- Érdemi és célzott támogatást adunk a hazai vállalkozások és növeke-
dés-foglalkoztatás szempontjá-ból meghatározó ágazatok fejlesztéséhez.

- Hatékonyabbá és olcsóbbá tesszük a központi, az önkormányzati igaz-
gatást, megújítjuk a politikai intézményeket, megtisztítjuk a közéletet.

- Védjük a hétköznapok biztonságát.
Egyetértünk azzal, hogy a kormány, ahogy eddig, a jövõben is  az ál-

lamháztartási törvény elõírásainak megfelelõen – saját hatáskörében, il-
letve szükség esetén a parlament döntését kérve – gyorsan és hatéko-
nyan hozza meg a válság elmélyülése nyomán szükséges költségvetési
intézkedéseket.

2./ Európai szellemben – Barack Obama amerikai elnök színrelépés-
ének évében – fellépünk minden-féle kirekesztés, cigánygyûlölet, rassziz-
mus ellen. Elítéljük a félelemkeltés, a fenyegetés minden formáját, a Ma-
gyar Gárda masírozását. Együttmûködésre hívunk és kérünk minden de-
mokratát Zala megyében annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság
közösen megteremtett vívmányait megvédjük a szélsõségesek támadásai-
tól.

3./ A Magyar Szocialista Párt zalai küldöttgyûlése egyetért az
MSZP Zalaegerszegi Városi Szervezetének lakossági érdeket védõ
kezdeményezésével, melyben azt javasolják, hogy a lakosság terheit
jelentõsen érintõ közüzemi díjak (lakossági hulladékszállítási-, víz-
és csatornadíjak) áremelése 2009-ben a 10 %-ot ne haladja meg. A
megye szocialistái bíznak abban, hogy elvbarátaik sikeres aláírás-
gyûjtõ akciójukkal jobb belátásra bírják a FIDESZ-többségû
képviselõtestületet Zalaegerszegen és hatásukra az összes zalai tele-
pülésen.

Felszólítjuk a Megyei Védelmi Bizottság elnökét, hogy nyilvánosan
számoljon be a villanyáram ellátás problémáinak megoldására tett, a fal-
vakat segítõ intézkedéseirõl. 

Bízunk abban, hogy a fogyasztóvédelmi felügyelet segítségével kár-
térítésben részesülnek a villanyáram kimaradást elszenvedõ lakosok.

4./ Egyetért a küldöttgyûlés azzal is, hogy az országgyûlési képvise-
lõk teljes egészében az általános adózási szabályok szerint adózzanak,
mint a többi állampolgár, és helyesli az MSZP Országgyûlési Képvise-
lõcsoportjának javaslatát a képviselõi jövedelem bruttósítására, mely
igazságosan oldaná meg a kérdést.

Felszólítjuk a szocialista képviselõket, tisztségviselõket, hogy életvi-
telükben, törekvéseikben, politikai ígéreteikben a hagyományos szociál-
demokrata szerénységre, önmérsékletre törekedjenek!

5./  A küldöttgyûlés megbízza az MSZP zalai elnökét, a megye szo-
cialista országgyûlési képviselõit, minden országos testületben és regio-
nális tanácsban dolgozó tagját, szép Zala barátait, hogy az ezer éves
(Colon)  megye érdekében, együttmûködve minden segítõkész döntés-
hozóval határozottan szorgalmazzák, hogy Nagykanizsa és Zalaeger-
szeg megyei jogú városok regionális szerepköre a jövõben jobban érvé-
nyesüljön. Ez segíti elõ az egészséges, együttmûködõ régió kialakulását.
Ezért kezdeményezték és támogatják ma is a szocialisták az M9-es meg-
építését a Nemzeti Autópálya Programban.
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Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselõje fo-
gadóórát tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki
Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.

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

Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 óráig a Bat-
thyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

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

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa

IIddõõssüüggyyii TTaannááccss ffooggaaddóóóórráájjaa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgár-
mesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály osztályvezetõ munkakörének betöl-
tésére

Ellátandó fõbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
Osztálya részére meghatározott szakmai feladatok ellátása a vonatkozó jogsza-
bályok, hivatali belsõ szabályzatok és testületi döntések szerint. Az önkor-
mányzati gazdálkodás koordinációja és könyvelési tevékenység irányítása a
polgármesteri hivatal, az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok és
a kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában.

A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidõben, határozatlan
idõre szól, hat hónap próbaidõ kikötésével.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, az alábbi is-
kolai végzettségek és szakképesítések bármelyike: egyetemi vagy fõiskolai
szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy
fõiskolai szintû katonai felsõoktatási intézményben (jogelõd intézményében)
gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõis-
kolai szintû végzettség és pénzügyi, számviteli felsõfokú  szakképesítés, köz-
igazgatási szakvizsga. Elõnyt jelent: egyetem, okleveles közgazdász végzett-
ség, önkormányzati gazdálkodási gyakorlat, felhasználói szintû számviteli
vagy pénzügyi szoftverismeret, szakmai, vezetõi gyakorlat. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázónak
a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit, három
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban elõírt iskolai vég-
zettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okiratok másolatát, a 2007. évi
CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyi-
latkozatot, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján elõzetes összeférhetetlenségi nyilat-
kozatot, a szakmai, vezetõi gyakorlat hivatalos igazolását.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabá-
lyai, a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és
Mûködési Szabályzata valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor. 

A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzõnek címezve (Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. február 19. A
pályázat elbírálásának határideje:  2009. február 27. A munkakör legkorábban
2009. március 1. naptól tölthetõ be. 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706 tele-
fonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve 2009. február 1-tõl a Kor-
mányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Inter-
netes oldalán (www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu). 

PPáállyyáázzaatt - PPoollggáárrmmeesstteerrii HHiivvaattaall
GGaazzddáállkkooddáássii OOsszzttáállyy - oosszzttáállyyvveezzeettõõ

û

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 2008. év folyamán döntött
arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi
Építési Szabályzata több tömbjének szabályozását a B&H Régió Bt-vel
módosítatja.

A tervezési területet a város alábbi területei képezik:

1. Petõfi u. - Balatoni u. - Hevesi u. - Rózsa u. - Platán sor - Eötvös tér által
határolt tömb szabályozásának módosítása.

2.  Belterületi határ - 4190 hrsz-ú út - Magvetõ u. - Alkotmány u. - 4120 hrsz-ú
út - Szombathelyi vasútvonal által határolt tömb szabályozásának módosítása.

3. Belterületi határ - 4279 hrsz-ú út - Kalász u. által határolt tömb szabályozásá-
nak módosítása

4. M7 autópálya - Szombathelyi vasútvonal - 7. sz. fõút - Kemping út északi
folytatása által határolt tömb szabályozásának módosítása.

5. Sörgyár u. - belterületi határ - Csengery út által határolt tömb szabályozásá-
nak módosítása.

6. 61. fõút - Nagybagolai út - övezeti határ által határolt tömb szabályozásának
módosítása

7. Arany János utca - Báthory utca - Vásár utca - Kalmár utca által határolt
tömb szabályozásának módosítása.

8. Péterfai árok - Pásztor utca nyugati irányú meghosszabbításában lévõ
kerékpárút - Alsó Szabadhegyi utca - Patak utca nyugati irányú meghosszab-
bításában lévõ kerékpárút által határolt tömb szabályozásának módosítása.

9. Bajcsy-Zsilinszky u. - belterületi határvonal által határol tömb (az úttól délre
fekvõ 0313/4, 0313/5 és 0313/9 hrsz-ú ingatlanok) szabályozásának módosítása.

10. Belus J. u. - Halvax u. - Gábor Á. u. - Petõfi S. u. - Dózsa Gy. u. - Virág B.
u. által határolt tömb szabályozásának módosítása.

11. 0447 hrsz-ú ipari vasút - 4388 út - 0440/5 út - 0437/1 út - szombathelyi
vasútvonal által határol tömb szabályozásának módosítása.

12. HÉSZ 4.§ kiegészítése - külsõ homlokzati megjelenés szabályozása.
13. HÉSZ - a bányászati tevékenységgel kapcsolatos telekalakítás szabályozása
14. Magyar u. - Arany u. - Május 1. u. - Rákóczi u. - Árpád utcák által határolt

tömb szabályozásának módosítása
15. Király u. - Kalmár u. - Vásár u. - Sabján Gyula utcák által határolt tömb

szabályozásának módosítása (35/2 hrsz)
16. Király u. - Kalmár u. - Vásár u. - Sabján Gyula utcák által határolt tömb

szabályozásának módosítása (31/11 hrsz)
17. Kalmár u. - 79 hrsz-ú út - Szombathelyi vasútvonal - belterületi határ által

határolt tömb szabályozásának módosítása
18. Fõ u. - Sugár u. - Rozgonyi u. - Erzsébet tér által határolt tömb szabály-

ozásának módosítása
19. Kisberki u. és Honvéd utca által határolt tömb szabályozásának módosítása
20. Garay u. - Vámház u. - Raktárház u. - Magyar u. - Ûrhajós u. által határolt

tömb szabályozásának módosítása
21. Kiskanizsa - Haladás u. - Principális-csatorna - belterületi határ - Fenyõ

utcai árok által határolt tömb szabályozásának módosítása
22. Kiskanizsa - Mánta-patak védõtávolságának csökkentése (5066/8hrsz

építési telek érintettsége)
23. Kiskanizsa - Az 5562. hrsz. út - Gördövényi-árok közti tömb szabályozásá-

nak módosítása
24. Kiskanizsa - Bajcsy-Zs. u. - Homokkomáromi u. - Cigány u. által határolt

tömb szabályozásának módosítása
25. Kiskanizsa - Templom téri tömb szabályozásának módosítása
26. Kiskanizsa - Bajcsy-Zs. u. - Szent Rókus u. - 5034. Hrsz-ú tervezett út -

Principáliscsatorna által határolt tömb szabályozásának módosítása
27. Kiskanizsa - Hunyadi téri tömb szabályozásának módosítása
28. Péterfai u. - Szabadhegyi kerékpárút - Péterfai-árok - 037/2 hrsz-ú út - Lak-

tanya u. által határolt tömb szabályozásának módosítása
29. Miklósfa - Kápolna tér tömbjének szabályozása
30. Miklósfa - Iskola u. - Miklósfai u. - belterületi határ által határolt tömb

szabályozásának módosítása
31. HÉSZ 2. § (12) f) pontban szereplõ bányaterületek építést korlátozó elõírá-

sainak módosítása
32. HÉSZ 2. § (4) bekezdés elõírásának kiegészítése
33. Utcai építési vonal elõírásainak meghatározása
34. Kórház u. - Teleki u. - Péterfai-árok - budapesti vasútvonal által határolt

tömbök (Katonarét városrész) szabályozásának felülvizsgálata
A tervdokumentációt a vonatkozó hatályos jogszabályok elõírásaira figyelem-

mel 2009. február 28-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal elõcsarnokában,
ahol munkanapokon megtekinthetõ.

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

Városi Fõépítész Nagykanizsa

NNaaggyykkaanniizzssaa MMJJVV SSzzaabbáállyyoozzáássii TTeerrvvee 
ééss HHeellyyii ÉÉppííttééssii SSzzaabbáállyyzzaattaa

NNyyíílltt nnaapp aa BBoollyyaaiibbaann
A Bolyai Általános Iskola február 7-én, szombaton 9 órától, február
17-én, 18-án kedden, szerdán 8 órától és február 21-én, szombaton 9
órától nyílt napokat szervez a leendõ elsõ osztályos gyermekek és szü-
leik számára. 
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város alsó fokú oktatási-nevelési intézményei-
ben az óvodai és általános iskolai felvételre történõ jelentkezéseket 2009. már-
cius 3-4-én fogadják az intézmények – mindkét napon 8-17 óráig.

A jelentkezés helye a kötelezõ felvételt biztosító vagy a szülõ által válasz-
tott óvoda, illetve a kötelezõ felvételt biztosító vagy a szülõ által választott ál-
talános iskola.

A jelentkezettek felvételérõl a férõhelyek, illetve az indítandó elsõ osztá-
lyok számának ismeretében az intézmény vezetõje dönt, melynek eredményé-
rõl a szülõket 8 napon belül írásban értesíti.

Óvodai felvételre kell jelentkeznie minden gyermeknek, aki 2009. május
31-ig betölti az ötödik életévét és még nem jár óvodába.

Felvételre jelentkezhet és felvételt nyerhet minden kisgyermek, aki 2009.
október 1-ig betölti a harmadik életévét.

A jelentkezéshez szükséges okmányok: a gyermek születési anyakönyvi ki-
vonata, gyermekorvosi igazolás, lakcímigazoláshoz személyi igazolvány, vagy
lakcímkártya.

Általános iskolai felvételre kell jelentkeznie minden nagykanizsai gyermek-
nek, aki 2009. május 31-ig betölti a hatodik életévét – azaz 2003. május 31.
elõtt született – és elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, amelyet
az óvoda, illetve a Szivárvány Fejlesztõ Központ szakvéleménye igazol.

Felvételre jelentkezhet – a szülõ kezdeményezése alapján – minden 2003.
május 31. és december 31. között született 6 éves gyermek, ha iskolaérettségét
az óvoda, illetve a Szivárvány Fejlesztõ Központ igazolja.

A jelentkezés választott helyszínén minden gyermek regisztrálásra kerül, de
felvettnek csak az a gyermek tekinthetõ, aki az adott intézmény felvételi kör-
zetében levõ, állandó lakcímmel rendelkezõ, nagykanizsai lakos.

A szülõ által választott, nem kötelezõ felvételt biztosító iskolába történõ fel-
vételrõl a törvényi létszám alapján az iskola igazgatója dönt, amelyrõl a szülõ-
ket 8 napon belül írásban értesíti.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: óvoda illetve a Szivárvány
Fejlesztõ Központ szakvéleményének eredeti példánya, gyermekorvosi igazo-
lás, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím igazolására személyi
igazolvány, vagy lakcímkártya.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Mûvelõdési és Sportosztály

ÓÓvvooddaaii ééss áállttaalláánnooss iisskkoollaaii 
jjeelleennttkkeezzéésseekk aa 22000099//22001100.. ttaannéévvrree

A református templom gyüle-
kezeti termében folytatódott a
globalizáció hatásait elemzõ ren-
dezvénysorozat. Az est meghí-
vott elõadóját Tõkéczki László
történész-politológust arra kér-
tük, határozza meg milyen ér-
ték-, illetve érdekvilág motiválja
a globalizációt.

– A globalizáció a korábbi tár-
sadalmakban a többé-kevésbé fi-
noman kiegyensúlyozott világot
kibillentette a helyébõl. Így ma
egyetlen legitim dolog van, az ér-
dek. Az érdekek azonban – mint
tapasztalhatjuk –, rendkívül gyor-
san változnak. Ha az érdekek érté-
kekkel nincsenek szabályozva, ak-
kor az erõsek a gyengéket kímélet-
lenül leradírozzák. Ha ez a folya-
mat világméretûvé válik, akkor az
ökológiai egyensúlyt és a társa-
dalmi kiegyensúlyozottságot a
profit jegyében szétveri. A korlát-
lan szabad verseny polarizálja a
társadalmat, a kevés elõnyös hely-
zetûekre és az egyre növekvõ hát-
rányos helyzetûekre. Így könnyen
társadalmi feszültségek keletkez-
nek, amelyek civilizációs különb-
ségekkel kapcsolódhatnak. Az ér-
dekküzdelem nem tud ideológiák
nélkül lezajlani. Ennek az a követ-
kezménye, hogy a világgazdaság-
ban nagyon keveseknek hihetetlen
nagy befolyása van rengeteg em-
beri életre, akik tehetetlenül ki-
szolgáltatottak. A nemzeti államok
felbomlasztása után, nincs aki
megvédje a gyengéket. A nemzeti
államoknak mûködött egy közjogi
képviselete, amely védte a gyengé-
ket, az erõseket szabályozta és
korlátozta. Ez a globalizáció kö-
vetkeztében eltûnt. Az emberek
nem tudják felelõsségre vonni az
erõseket, mert helyileg sincsenek
jelen. Magyarországon az utóbbi
hat évben egyre kézzelfoghatóbbá

vált ez a jelenség. A magyar poli-
tika teljesen eszköztelenné vált.
Még azokról is lemondott – mon-
dom ezt a mostani kormány kriti-
kájaként –, amely rendelkezésre
állt volna, hogy megvédje polgá-
rait. A legnagyobb baj, hogy a
magyar társadalom rosszul szer-
vezett, atomizált, a kádári egyéni
túlélési technikával él máig, nincs
szolidaritás. A globalizáció így
pusztító tud lenni. Mindenki men-
teni akarja a bõrét. Annak azon-
ban nincs hová menekülnie, aki
egy bizonyos szint alatt él. A neo-
liberális etika mai helyzetben is az
erõseket menti. A nyugat-európai
bankokat,  a nagyvállalatokat
segítik. Napjainkban a kommuniz-
musba gyökerezett politikai elit
teljesen érzéketlen, eltûnt a szoci-
ális felelõssége, elkötelezettsége.
A kormányzás nem azt jelenti,
hogy uralmon vagyok, zsákmányt
szerzek magamnak és a híveim-
nek, hanem felelõsséget vállalok
azokért, akik megválasztottak.
Egyelõre ennek a legkisebb tünete
sem tapasztalható. Majd valami
történik. Az emberek valahogy túl-
élik. Aki nem, az nem. A neolibe-
ralizmusban a társadalom helyett
a piacnak kell mûködni. 

– Mi lenne a gyógyír?
– Újra hálózatosítani kell a tár-

sadalmat. Alulról kell kezdeni.
Egymásnak kell megbízásokat ad-
ni. Ehhez bizalom, minõségi mun-
ka és teljesítmény kell. A helyi tár-
sadalmak erõforrásait, a földet, a
vizet, a levegõt megóvni, ezeken
keresztül lehetõvé tenni az élet ele-
mi szintû  újraszervezõdését.  Nem
a haszon, hanem a megélhetés, az
önellátás jegyében. Õszintén re-
mélem, hogy a jövendõ kormány
ezzel és a közbiztonság megterem-
tésével fogja kezdeni. 

Cz.Cs.

KKiibbiilllleenntt aa vviilláágg

Multifokális lencse AKCIÓ -30%
Az akció február 5 - március 31-ig érvényes!
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Múlt év novemberében írta ki
a Jövõ Bizottsága azt a pályáza-
tot, amelynek eredményhirdeté-
sére január 27-én került sor a
Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszán.

Lapunkban már olvashattak a ci-
vil kezdeményezésrõl, melynek
célja Nagykanizsa város fejleszté-
se, gyakorlatilag az itteni emberek
életének jobbá tétele, velük karölt-
ve, támaszkodva javaslataikra.

A kiírásban két kategória szere-
pelt: Ötletek a nagykanizsai turiz-
musfejlesztéshez címmel egy 4-5
oldalas tanulmány arról, hogyan
lehetne városunk idegenforgalom-
ban betöltött szerepén javítani.
Imázskampány megnevezéssel
egy 30 perces reklámfilmet várt a
Bizottság, mely Nagykanizsát, s
annak marketing-elképzelésit att-
raktív módon mutatja be bizonyos
célcsoportok számára (helyi lako-
sok, turisták, befektetõk).

Ez utóbbit tekintve a Bizottság
úgy döntött, nem ad ki díjat. Dr.
Polay József elnök elmondása sze-
rint azért, mert e terület valóban
meglehetõsen nehéz, és a beérke-
zett kisfilmek még nem elég kifor-
rottak. Meglátása szerint van ben-
nük értékelhetõ rész, s reméli,
mindhárman tovább foglalkoznak
anyagukkal, s a késõbbiekben
visszatérhetnek majd a dologra.

Az idegenforgalmi témakörben
26 pályázat érkezett be, a legkü-
lönfélébb javaslatokkal tarkítva.
Szinte mindegyik pályázó megem-
lítette, hogy a megvalósításban is
nagyon szívesen részt vesznek
majd, ha szükség lesz rájuk. Na-
gyon színes a paletta, a fiatal kor-
osztálytól kezdve az idõsekig min-
denki találna magának elfoglaltsá-
got. A pályázók nem egy esetben
visszanyúltak Kanizsa régmúlt tör-
ténelméhez, a török korhoz, a vár-
hoz, s ültették ezeket mai környe-
zetbe, de a modern kor vívmányai
is megjelentek, úgy mint a kaland-
parkok, a termálfürdõ, a MotoGP.
Dr. Polay József biztatott minden-
kit, hogy nem lehetnek mindannyi-
an elsõk, de elõfordulhat, hogy
azok is, akik nem lettek dobogó-
sok, olyan gondolatokat vetettek
fel, amelyek elõbb megvalósulnak.

Birkner Zoltán, a PEN oktatási
igazgatója, valamint a díjátadó há-

zigazdája örömét fejezte ki, hogy
ilyen szép számmal érkeztek pá-
lyamunkák, mert ez mutatja, hogy
Kanizsa lakosságát igenis foglal-
koztatja a város fejlesztésének mi-
kéntje. Elmondta még azt is, hogy
a Pannon Egyetemnek – mint a vá-
ros felsõoktatási intézményének –
kötelessége támogatni azokat a
megmozdulásokat, amelyek Nagy-
kanizsa jövõjéért, jobbá tételéért
dolgoznak. Az adottságokat tekint-
ve ugyanis nem itt kellene tartania
ennek a városnak, ahol most tart.
Tehát van mit tenni!

Dr. Polay József hozzátette még,
hogy ehhez a projekthez négy do-
log kell: fanatikus kanizsaiak, akik
ezért harcolnak; Nagykanizsa la-
kossága, amely a kezdeményezés
mögé áll; tõkeerõs beruházók;
Nagykanizsa MJV Önkormányza-
ta, amely segíti ezt a tevékenysé-
get.

Az idegenforgalmi kategória el-
sõ három helyezettje díjat, a többi-
ek emléklapot vihettek haza.

Az elsõ helyezett, Keléné Mol-
nár Melinda Gertrud januárban
diplomázott a PEN Idegenforga-
lom és szálloda szakán, három kis-
gyermek édesanyja, s a kanizsai
vár volt a szakdolgozatának témá-
ja is. Új Kanizsa Vár, az „élõ” kö-
zépkori vár címû pályázatában en-
nek rövidített változatát, egyfajta
kivonatát olvashatjuk, melyben ki-
tér arra, ami a sajtóban is már hó-
napok óta visszhangzik, mégpe-
dig, hogy nem szabad engedni,
hogy az emberek az M7-es autópá-
lyán csak úgy elszáguldjanak
Nagykanizsa mellett, s éppen ezért
szükség van olyan látványossá-
gokra, programokra, amelyek ide-
vonzzák a turistákat. Melinda ezért
azt gondolta ki, hogy újra fel kelle-
ne építeni az 1702-ben I. Lipót ál-
tal lerombolt kanizsai várat, mely
magyar és török épületeivel – töb-
bek között várkápolna, skanzen,
piactér, dzsámi, minaret, medre-
sze, bazársor – nagy hírû látvá-
nyosság lehetne. S azért „élõ”,
mert középkori történelmet bemu-
tató programok segítségével - lo-
vagi torna, bajvívás, hastánc, vár-
falépítés, középkori lakoma - job-
ban megismerhetõvé válna a távo-
li történelem. Az interaktív múze-
um segítségével pedig a gyerekek
megtapinthatnák, ezáltal közelebb-

rõl is megismerhetnék a korabeli
(nem eredeti, másolat) mûtárgya-
kat. A várkastély szállodával nö-
velni lehetne a nagykanizsai ven-
dégéjszakák számát, s a vár ezeken
kívül még sokféle szolgáltatást
nyújtana az idelátogatóknak. Me-
linda a szakdolgozatában két hely-
színt vizsgált meg, az egyik a
Kiskanizsa határában húzódó egy-
kori várterület, amely ma már ipa-
ri jellege miatt kevésbé lenne al-
kalmas. A másik viszont nagyon is
helytálló lenne, hiszen a Csónaká-
zó-tó jelenleg kihasználatlan, így
alapjában adott a szép környezet.
Mindez óriási költséggel járna, de
Melinda úgy véli, óriási összefo-
gással, lobbizással, és a megfelelõ
nagybefektetõ megtalálásával si-
kerülhet újra felépíteni a várat.

Peszleg Attila Három ötlet
Nagykanizsa turizmusfejlesztésé-
hez – Út a város virágkorához cí-
mû munkájával második helyezést
ért el a Bizottság dobogóján. A
mindössze 23 éves fiatalember a
Pannon Egyetem Veszprémi Kam-
puszának Idegenforgalom és szál-
loda szakán végzett, s elmondása
szerint mindig is lokálpatriótának
érezte magát, így nagyon meg-
örült, amikor szülei által értesült a
pályázatról. Nem lombozták le
azok a kritikák sem, amikor sokan
azt mondták neki, hogy úgysem
érdekel senkit, amit mond. És lám!
Mint a cím is mutatja – három öt-
letet vetett fel, amelyek szerinte
nagy mértékben növelnék Kanizsa
jó hírét, emelnék turisztikája fé-
nyét. Az egyik a törökfürdõ, mely-
nek alapja a termálvíz. Így össze
lehet kötni az egészséget és a kul-
túrát. Attila úgy véli, nem érdemes
egy „második Zalakarost” kreálni,
hiszen semmi értelme nem lenne
ugyanazt a szolgáltatást nyújtani,
így hangulatában más, de mégis az
egészségre épülõ wellness-szol-
gáltatásról van szó. A másik elkép-
zelés a fiatalokat és a sportkedve-
lõket érinti leginkább: egy kaland-
park a pécsi Mecsextrém mintájá-
ra, ahol különbözõ sportolási lehe-
tõség várná az érdeklõdõket. Har-
madik gondolata a város õsi keres-
kedelmi szerepéhez kapcsolódik.
Nagykanizsa az elmúlt 200-300
évben központi szerepet töltött be
a kereskedelemben, s ez az utóbbi
50 évben bizony nagyon ellany-

hult. Ennek ismételt elõsegítése ér-
dekében egy vásárközpontot kelle-
ne létrehozni, ahol hatalmas vásá-
rokat lehetne rendezni, bemutat-
kozhatnának a különbözõ ipar-
ágak, a kereskedelem, a szolgálta-
tások képviselõi, újdonságokat, új
szabadalmakat mutathatnának be.
Európai hírû rendezvény lehetne
belõle – mint a BNV-bõl is. Attila
is reméli a befektetõk megtalálá-
sát, hiszen ez elengedhetetlen a si-
kerhez. Egyébként õ egy igazán
nemes gesztust is tett: a második
helyezettnek járó 30.000 forint ér-
tékû vásárlási utalványt felajánlot-
ta volt iskolájának, a Bolyai János
Általános Iskolának

Harmadikként Cserti Csilla és
Mihovics Zoltán „értek célba”,
akik Isten hozott Nagykanizsán! –
avagy ötletek a nagykanizsai turiz-
musfejlesztéshez címû munkájuk-
ban két részre osztották az általuk
kigondoltakat: a realitások talaján
kis forrásból létrehozható projek-
teket a nagyobb finanszírozásúak
követték, amelyekhez bizony sok
befektetõi, illetve pályázati pénz
szükséges, de nem lehetetlen vég-
hezvinni õket. Véleményük szerint
apró lépésekkel könnyebb rövid
idõ alatt turizmust létrehozni,
városimázst építeni, mint egy nag-
gyal. Kérdésünkre, hogy miért ad-
ták be a pályázatot, ezt felelték:
minden olyan építõ jellegû prog-
ram, amelyik a város fejlõdését
szolgálja, rendkívül szimpatikus
számukra, elkötelezettek saját vá-
rosuk iránt. A Polgármesteri Hiva-
tal Pályázati Irodájában dolgoznak
annak létrehozása óta, s így nagy
rálátásuk volt, s van arra, hogy mi-
lyen törekvések jellemezték az
elõzõ, s jellemzik a mostani város-
vezetést a turisztika irányába, s
most adódott egy lehetõség, hogy
elmondhassák a véleményüket.
Kiemelték a Vasember-kultuszhoz
köthetõ lehetõségeket: többek kö-
zött az Ironman triatlon versenyt,
országos kovácstalálkozót, históri-
ás napokat, történelmi fesztivált. A
Csónakázó-tó kihasználatlanságá-
ra hivatkozva õk is tettek javasla-
tokat: a turistaútvonalak felélesz-
tése Nordic Walking pálya néven
térképpel, eszközök bérbeadásá-
val;  kalandváros, látványos vízi
sportok… A Kanizsa Vár termál-
fürdõ már a költségesebb megol-
dások közül való, csakúgy mint a
Mini-Magyarország, ahol a külön-
bözõ magyar városoknak a híres
épületeit lehetne bemutatni. Csilla
szerint itt jön képbe Kanizsa határ-
város-szerepe, miszerint ide belép-

LLeehheettõõssééggeekk aa jjöövvõõrree nnéézzvvee –– aavvaaggyy::
hhooggyyaann mmeennttssüükk mmeegg KKaanniizzssáátt??
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ve a külföldiek átfogó képet kap-
hatnának az ország turisztikai lát-
ványosságairól. A gondolat a Mi-
ni-Európa alapján született meg,
amely Európa számos városában
már megtalálható, s amely a konti-
nens látványosságait rejti. A meg-
valósítást Zoltán szerint az idegen-
forgalmi adóból, pályázatokból, és
befektetõk útján lehetne finanszí-
rozni. Ez utóbbi javaslat véghezvi-
telébe, a Mini-Magyarország pro-
jektbe beszállhatnának a neveze-
tes épületeket eredetiben birtokló
települések is, hiszen nekik is ér-
dekük, hogy a mini után a nagyot
is megtekintsék a turisták.

A lehetõségek korlátlanul ko-
pogtatnak az ajtón, csak be kell
õket engedni…

A beadott anyagok hamarosan
elérhetõk lesznek a Jövõ Bizottsá-
gának honlapján, a www.jovobi-
zottsaga.hu weboldalon.

Steyer Edina
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2009. február 1. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 08.00-06.00
2009. február 2. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00-06.00
2009. február 3. KIRÁLY KIRÁLY U. 19. 93/536-620 22.00-06.00
2009. február 4. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 22.00-06.00
2009. február 5. CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 22.00-06.00
2009. február 6. KATONARÉTI TAVASZ U. 26. 93/311-607 22.00-06.00
2009. február 7. KIRÁLY KIRÁLY U. 19. 93/536-620 13.00-08.00
2009. február 8. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 08.00-06.00
2009. február 9. CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 22.00-06.00
2009. február 10. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22.00-06.00
2009. február 11. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 22.00-06.00
2009. február 12. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22.00-06.00
2009. február 13. SZENT GYÖRGY DÓZSA GY. U. 119. 93/510-215 22.00-06.00
2009. február 14. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 13.00-08.00
2009. február 15. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. (TESCO) 93/516-280 08.00-06.00
2009. február 16. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22.00-06.00
2009. február 17. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 22.00-06.00
2009. február 18. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 22.00-06.00
2009. február 19. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00-06.00
2009. február 20. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. (TESCO) 93/516-280 22.00-06.00
2009. február 21. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 13.00-08.00
2009. február 22. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00-06.00
2009. február 23. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. (TESCO) 93/516-280 22.00-06.00
2009. február 24. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22.00-06.00
2009. február 25. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22.00-06.00
2009. február 26. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 22.00-06.00
2009. február 27. CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 22.00-06.00
2009. február 28. KIRÁLY KIRÁLY U. 19. 93/536-620 13.00-08.00

GGyyóóggyysszzeerrttáárrii üüggyyeelleett NNaaggyykkaanniizzssáánn - ffeebbrruuáárr

Vállalkozói fórum keretein
belül nyújtotta át Marton István
polgármester „Az év vállalkozá-
sa” emlékplakettet a Medgya-
szay Házban. 

– Ez nem egy hagyományos fó-
rum, hanem egy olyan rendezvény,
amelyen minden megjelent vállalko-
zónak a tiszteletemet szeretném kife-
jezni, köszönöm a munkájukat, s fõ-
leg azt, hogy megélhetést adnak a
városunkban dolgozó embereknek –
mondta Marton István polgármester.
Kiemelte még azt is, hogy a gazda-
sági válság ellenére jelenleg is foly-
nak fontos beruházások a városban,
melyek pár tucat munkahelyet jelen-
tenek, s ez sokat számít a növekvõ
munkanélküliség mellett.

Emlékplakettet két kategóriában ér-
demeltek ki a helyi vállalkozók: kis-
és középvállalkozás szintjén Tomasics
László egyéni vállalkozó, míg a nagy-
vállalkozások közül a Szig-Bau 94
Kft. munkáját ismerte el a Testület (a
díjat Bálint Pál tulajdonos-ügyvezetõ
vette át). Ez utóbbi cég felújítási és
építési munkálatokkal, Tomasics
László faiparral foglalkozik – derült ki
a díjazottak kisfilmjeibõl, melyekben
munkájukat, tevékenységüket mutat-
ták be a jelenlevõknek.

S.E.

AAzz éévv 
vváállllaallkkoozzóóii

Számos elõterjesztést levett napi-
rendjérõl a legutóbbi közgyûlésén a
testület, így az  alpolgármester-vá-
lasztásra és illetményének megálla-
pítására, a MÁV Sportcsarnok
megszerzésére, az önkormányzat
2009. évi költségvetésének terveze-
tére elõterjesztett javaslatokat. Visz-
szavonták Molnár Szabolcsnak, a
Dél-zalai Vízmû Zrt. igazgatósági
tagjának a társaságnál kialakult kri-
tikus likviditási és pénzügyi hely-
zetrõl szóló tájékoztatóját, és Hor-
thy Miklós szobrának Kálvin téri
elhelyezésére írásban tett elõter-
jesztését. Elfogadta a testület Cse-
resnyés Péter javaslatát az általános
iskolás gyerekek mozibérlet támo-
gatásának bevezetésérõl. Az önkor-
mányzat hárommillió forinttal tá-
mogatja a diákbérlet-vásárlást, így a
szülõknek csak a bérlet ötven szá-
zalékát kell kifizetni. 

A pénteken folytatódó munka
során zárt ülésen döntöttek Dr. Bi-
csak Ágnes, a Kórház megbízott
fõigazgatójának azonnali hatállyal
történõ menesztésérõl, és a fõigaz-
gatói pályázat kiírásáról. A kórház
vezetését a pályázat lezárulásáig
Dr. Prof. Bátorfi József látja el. 

B.E.

SSzzoobboorrrróóll,,
mmoozziibbéérrlleettrrõõll
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Beszélgetõpartnerünk Kósa
Lajos, a Fidesz alelnöke, a civis
város polgármestere.

– Miben rejlik annak titka, hogy
az országosan ellenzékben lévõ
párt képviselõjeként sikeresnek te-
kinthetõ a polgármesteri tevékeny-
sége?

– Valójában nincs ilyen titok.
Egy polgármester az ország és az
általa irányított település helyze-
tének, valamint saját lehetõségei-
nek figyelembe vételével mindig
végiggondolja egy-egy ciklus ele-
jén, hogy mit akar tenni. Aztán át-
tekinti a rendelkezésre álló eszkö-
zöket, igyekszik megteremteni a
feltételeket és megtalálni a kitû-
zött célok megvalósításához szük-
séges embereket. Ezen kívül talán
a legfontosabb: igyekszik mindezt
az általa vezetett közösség támo-
gatásával, a rendelkezésre álló
közösségi energiák mozgósításá-
val véghezvinni. Debrecen vezeté-
sének azon törekvését, hogy a vá-
ros az ország vitathatatlanul fon-
tos nagyvárosa legyen, sikerült
megvalósítani. Ebben az ered-
ményben – ideológiai hovatarto-
zásra vagy pártállásra való tekin-
tet nélkül – benne van a közösség
minden tagjának teljesítménye.
Teljesen mindegy ugyanis, mi a
város vezetõinek szándéka, ha a
közös cél érdekében nem tudják
mozgósítani a város lakóit. A leg-
fontosabb fejleménynek azt tar-
tom, hogy ki tudtam mozdítani a
települést a korábbi álmos helyze-
tébõl. A célkitûzésünk tíz éve az
volt, hogy Debrecen legyen Ma-
gyarország elsõ olyan vidéki váro-
sa, amely a lehetõségeiben és az
életmódjában az alternatívája ké-

pes lenni a fõvárosnak. Most már
közelítünk ehhez az állapothoz.
Érdemes külön is szót ejteni arról,
hogy Debrecen fejlõdése elképzel-
hetetlen az egyetem nyújtotta tu-
dományos, kutatási és oktatási
háttér nélkül – ugyanakkor az
egyetem fejlõdése sem nélkülözhe-
ti az önkormányzat támogató hoz-
záállását. Az utóbbi esztendõkben
számos olyan fejlesztési forrás tá-
rult fel mindkét fél elõtt, melyek-
nek sikeres elnyerésére csakis e
stratégiai partnerség keretében
volt esély. Nagyon fontosnak tar-
tom azt, hogy az önkormányzat és
az egyetem kapcsolatát az elmúlt
évtizedben soha nem árnyékolták
be az aktuálpolitikai események. A
város vezetõi és az egyetem min-
denkori irányítói kizárólag a kö-
zös érdekeket, Debrecenét tartják
szem elõtt, s ennek érdekében dol-
goznak együtt. Azt is el kell mon-
danom, hogy a jelenleg legna-
gyobb távlatokkal kecsegtetõ tö-
rekvésünk, az Európai Neutronku-
tató Központ – az ESS – megvaló-
sítási jogának megszerzése érde-
kében teljes az egyetértés a hazai
politika minden szereplõje között,
és ennek megfelelõen segítik váro-
sunkat ebben a munkában.

– Milyen programokkal és
mennyiben tudja segíteni a telepü-
lés büdzséjét?

– Az önkormányzatok pénzügyi
helyzete az elmúlt hat évben folya-
matosan romlik: egyre kevesebb
pénzt kapnak egyre több feladat el-
látásához. Egy polgármester ter-
mészetesen mindent elkövet, hogy
saját településének minél több for-
rást vagy elõnyt tudjon kiharcolni
- ám e törekvés a mai magyaror-
szági körülmények között általá-

ban kevés, csak korlátozott ered-
ményekkel kecsegtet. Parlamenti
képviselõként, illetve a Megyei Jo-
gú Város Szövetsége elnökeként
minden alkalmat megragadok,
hogy felhívjam erre a tényre a fi-
gyelmet, és számos javaslatot tet-
tem a jelenleg mûködõ finanszíro-
zási rendszer átalakítására. Elsõ
polgármesteri ciklusom kezdete,
azaz 1998 óta azt az elvet követem,
hogy világos, kiszámítható város-
politikai elképzelésekkel, a célok
pontos meghatározásával és követ-
kezetes munkájával lehet megte-
remteni azokat a feltételeket, ame-
lyek lehetõséget teremtenek külsõ,
például pályázati források bevo-
nására. Az elmúlt években gondos
tervezéssel különítettük el azokat a
forrásokat a saját költségvetésünk-
ben, amelyeket beruházásokra, il-
letve pályázati önrészek fedezetére
szántunk. Csak két példát említe-
nék: elsõként léptünk az európai
uniós források megszerzése érde-
kében – ennek köszönhetõ, hogy
lassan a vége felé közeledik ISPA
programunk, amely Debrecen vá-
ros és környéke csatornázását újít-
ja meg. Decemberben pedig elsõ-
ként kaptuk meg Brüsszel jóváha-
gyását a közösségi közlekedés fej-
lesztéséhez - így indulhat a máso-
dik debreceni villamosvonal kiépí-
tése. Mindkét beruházás több tíz-
milliárd forint külsõ forráshoz jut-
tatta a várost. A város stabil gaz-
dálkodásához természetesen nagy-
ban hozzájárult a Debreceni Va-
gyonkezelõ Zrt. – a "Holding" –
létrehozása. Ezzel, azt hiszem, si-
kerül bebizonyítani, hogy a közös-
ségi vagyont is lehet piaci alapo-
kon, a közösségnek további hasz-
not termelve mûködtetni. Úgy,
hogy a város tulajdonában lévõ
például közszolgáltató cégek ne vi-
gyék, hanem inkább hozzák a
pénzt. Azóta sokan próbálják kö-
vetni a debreceni példát. 

– Debrecen történelmi múltja,
vagy inkább a jelen eredményei je-
lentik az erejét?

– A kettõt nem lehet elválasztani
egymástól. Mondják, Debrecen a
maradandóság városa – korábbi,
nagy elõdeink nyomán én is azt
gondolom, hogy a maradandóság
fundamentuma, az az elszántság,
hogy a város képes a folyamatos
megújulásra. Az elmúlt évek új
építkezései, vagy éppen az egye-
temmel való együttmûködésünk is
ezt a célt szolgálják: történelmi
alapokra támaszkodva megfelelni
a jelen és az elõttünk álló idõk ki-
hívásainak. Így például a város ok-

tatási hagyományait, kultúráját te-
kintve óriási az elõnye szinte az
összes hazai nagyvároshoz viszo-
nyítva. Erre kell alapozni a város
fejlõdését. Debrecen olyan, mint
egy "világítótorony": mi a magunk
eszközeivel arra törekszünk, hogy
utat és példát mutassunk az or-
szágnak. Mindehhez nem nagy
szavakra, hangzatos szlogenekre
van szükség, hanem tervszerû, cél-
tudatos munkára. 

– Milyen beruházások, vállalko-
zások lendítik a várost elõre?

– Már az 1990-es évek végén
úgy alakítottuk a gazdaságpoliti-
kánkat, hogy azt mondtuk: a ma-
gas hozzáadott értékû ipar és szol-
gáltatás az, amire szükségünk van
– mert van egyetemünk, van jó
szakképzési rendszerünk, 70 ezer
diákunk. Azt akartuk, hogy tele-
pedjenek meg, illetve fejlõdjenek
ki nálunk olyan vállalkozások, me-
lyek olyan magasan képzett mun-
kaerõt és kutatási hátteret igényel-
nek, amit nem lehet másutt az or-
szágban vagy Európában megta-
lálni, csakis Debrecenben. A ma-
gas hozzáadott értéket termelõ
iparágakban ugyanis nagyon fon-
tos az emberi tényezõ minõsége,
tudása, s az, hogy a dolgozók jól
érzik-e magukat az adott intellek-
tuális közegben, az adott munka-
helyen. Debrecenben mindezeket a
szempontokat figyelembe véve ide-
ális feltételeket lehet kialakítani.
Csak néhány példa: hosszabb tá-
von több száz magasan képzett in-
formatikai és kommunikáció-tech-
nikai szakembert foglalkoztató
szervizközpontot hozott létre a vá-
rosban a német T-Systems, vala-
mint a BT – a korábbi British Te-
lecom –, irodát nyitott az ír Gem
Ltd. – amely ügyfélszolgálati tevé-
kenységet folytat a világ egyik ve-
zetõ online zene- és filmkereske-
delmi cégének –, az amerikai
Ygomi cégcsoport debreceni tag-
vállalata pedig szoftverfejlesztés-
sel foglalkozik. Az USA-beli szék-
helyû, számítógépes méréstechni-
kai eszközöket elõállító National
Instruments termelésének túlnyo-
mó többsége pedig már Debrecen-
ben folyik, a cég jelentõs logiszti-
kai bázist épített itt ki, s elindultak
a termékfejlesztést célzó kutatások
is. A csapágygyártó FAG a közel-
múltban új üzemet épített a város-
ban, a gyógyszergyártó TEVA je-
lenleg építi új csomagolóüzemét
és Európai Generikus Kutatás-fej-
lesztési Központját, a Richter Ge-
deon Rt. pedig biotechnológiai
úton elõállított gyógyszeripari ter-

DDeebbrreecceenn,, aa cciivviiss vváárrooss

5.qxd  2009.02.24.  12:46  Page 10



KKaanniizzssaa –– ÉÉrrttéékkrreenndd 2009. február 5. 11

mékek fejlesztésére és gyártására
szolgáló üzemet hoz létre 2012-re.
Debrecen önkormányzatának
meglehetõsen erõs a piacvédõ po-
litikája. Ez például azt jelenti,
hogy a város tulajdonában lévõ –
nemrég bõvített – ipari parkban
való megtelepülés esetén elõnyt
élveznek azok a vállalkozások,
amelyek már egyébként is Debre-
cenben dolgoznak-dolgoztak.
Szemben a magyarországi nagy-
városokkal, itt az ingatlanfejlesz-
tés hetven százalékát helyi vállal-
kozások végzik. Napjainkban a
legnagyobb ingatlanfejlesztés Ma-
gyarországon a Debrecen Fórum
építése volt. Ezt az összességében
25 milliárd forint értékû beruhá-
zást teljes mértékben debreceni in-
gatlanfejlesztõ végezte. A Kölcsey
Központot szintén helyi vállalko-
zás építette. Ennek a politikának a
célja elsõ sorban az, hogy a hazai
piacon erõsödjenek meg a debre-
ceni ingatlanfejlesztõk. Amint már
említettem, elnyertük az Európai
Unió támogatását a debreceni 2-
es villamos-vonal megvalósításá-
hoz, s ez a 2009-ben induló munka
lesz a következõ évek legnagyobb
horderejû beruházása. A legizga-
tottabban mégis az Európai Unió-
nak azzal kapcsolatos döntését
várjuk, hogy hol épülhet meg az
Európai Neutronkutató Központ
(ESS). E globálisan is hatalmas
jelentõséggel bíró tudományos lé-
tesítmény megvalósítására ugyan-
is a magyar kormány támogatásá-
val pályázunk.

– A turisztika milyen befolyás-
sal van a város gazdasági életére?

– A város három fõ gazdaságfej-
lesztési területre koncentrál. Ezek
az információtechnológia, illetve
az informatika; a biotechnológia;
valamint az idegenforgalom. A
konferencia-, a hivatás-, és az üz-
leti turizmus rendkívüli mértékben
megerõsödött a világon, így Ma-
gyarországon is. Budapesten kívül
például Sopron, Debrecen és a Ba-
laton környéke is népszerû a kon-
ferenciaszervezõk körében. Debre-
cen életében ez a turisztikai szeg-
mens egyre jelentõsebb szerepet
tölthet be. A konferenciaszervezõk
által megkövetelt infrastruktúra
mára kiépült a városban. Debre-
cen gyors megközelítését lehetõvé
teszi a nemzetközi repülõtér, az
M3-as, illetve M35-ös autópálya.
A Debreceni Egyetemet kiszolgáló,
a nagysebességû és nagy sávszé-
lességû internetes kapcsolatot le-
hetõvé tevõ optikai gerinchálózat-
hoz a polgármesteri hivatal, s raj-

ta keresztül az önkormányzathoz
tartozó jelentõsebb intézmények is
kapcsolódnak. Az igényeknek meg-
felelõen pedig számos helyszín és
szolgáltatási szint közül választ-
hatnak a városban azok, akik ta-
nácskozásokat, üzleti tréningeket
kívánnak rendezni. A város konfe-
renciaturizmusának és reprezenta-
tív kulturális eseményeinek – me-
lyek már nem csak Debrecenbõl,
de az országból is számos érdeklõ-
dõt vonzanak – centruma a 2006-
ban felavatott Kölcsey Központ
Magyarország második legna-
gyobb konferenciaközpontja. A
konferenciaközponttal egy épület-
tömbben található négycsillagos
Hotel Lycium a központban rende-
zett események résztvevõinek nyújt
szálláslehetõséget, sõt, tavaly óta
egy magánberuházás révén immár
ötcsillagos szállodája is van a vá-
rosnak a Nagyerdõn! A 2002-ben
megépült Fõnix Csarnok Magyar-
ország második legnagyobb - ma-
ximum 8500 fõs befogadó képessé-
gû – rendezvénycsarnoka, amely
évrõl évre olyan sportesemények-
nek, valamint könnyûzenei koncer-
teknek – 2008-ban például a
Jethro Tull fellépésének – ad ott-
hont, amelyek nemzetközi érdeklõ-
désre is számot tartanak. A Déri
Múzeum szomszédságában 2006
szeptemberében nyitotta meg ka-
puit az új, háromszintes modern
mûvészeti galéria, a Modem,
amely a modern kortárs képzõmû-
vészeti tárlatok mellett társmûvé-
szeti programok, elõadások hely-
színe. 2007 kiemelkedõ eseménye
a reneszánsz mester tervrajzai
alapján készült installációkat tar-
talmazó, Az igazi da Vinci címû ki-
állítás volt, amely igazi nemzetkö-
zi szenzációt jelentett. Debrecen
turisztikai vonzereje tehát egyre
nõ. Az idegenforgalom speciális
ágát jelenti az egészségügyi turiz-
mus. Reméljük, hogy a jövõben
Debrecen neve az orvoslás és az
egészségügyi szolgáltatások egyes
speciális területein nem csupán
európai, de akár globális szinten is
ismertté válik. E tervek megvalósí-
tásához nagyban hozzájárulhat az
Auguszta-program keretében meg-
valósult beruházás. A Kardio-
vaszkuláris és Onkológiai Komp-
lex Regionális Egészségcentrum
kilencmilliárd forint értékû uniós
támogatással létesült, s ily módon
az utóbbi idõben az EU legna-
gyobb egészségügyi célú beruhá-
zása volt.

K.V.

Ha tehette, mindig örömmel lá-
togatott el szûkebb pátriájába –
Kiskanizsára – dr. Rédei Károly, a
Bécsi Egyetem emeritus profesz-
szora, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Díszpolgára, számos ha-
zai és külföldi tudós testület tag-
ja. Most egy eddig nem pub-
likált, halála elõtti beszélgetéssel
emlékezünk rá.

– Kanizsára mindig nagy öröm-
mel jöttem, vannak itt rokonaim,
és jól érzem magam. Igaz, hogy
Nagykanizsán születtem a Petõfi
utcában, de hat éves korom óta
Kiskanizsán éltem. Ott jártam ele-
mibe a háborús években, bizony
nem voltak könnyû esztendõk. Az
édesapám iparosember volt, ko-
vácssegéd, aztán kerékpár-, illetve
motorkerékpár-mechanikus. Tíz
éves voltam, amikor kikerült a
frontra, és ott esett el. Nehéz idõ-
szak volt az idehaza Magyarorszá-
gon, úgyhogy  nem is szívesen be-
szélek róla. Az elemi után a Pia-
rista Gimnáziumban kezdtem ta-
nulmányaimat. Mindig nagy hálá-
val emlékszem vissza arra az idõ-
szakra, mert voltaképpen ahhoz,
hogy elindultunk egy életpályán
valamelyik irányba, ahhoz ez az
alma mater adta meg a lökést er-
kölcsi és ismereti szinten egy-
aránt. Ez valóban érdekes dolog:
a kanizsai Piarista Gimnázium
pozitív értelemben elitiskola volt.
Elitiskola abban az értelemben,
hogy csak a jó diákokat tûrték
meg, kiszûrték az oda nem való-
kat, a jó diákokkal pedig komo-
lyan foglalkoztak. Tehát nagyon
alapos képzést adott ez az iskola
azon túlmenõen, hogy nagyon
mélyreható volt a hitbéli és az er-
kölcsi nevelés is. Mi, egykori pia-
rista diákok úgy szoktuk mondani,
hogy szerte az országban, ahol pi-
arista oktatási intézmények van-
nak, azok nem csak úgy tartanak
össze, mint a piarista iskola diák-
jai, hanem mint a piarista család
tagjai, vagyis családtagoknak te-
kintjük egymást.

– Professzor úr, ön évekig taní-
tott a Bécsi Egyetemen, ahol tan-
széket is alapított.

– Pályámat úgy kezdtem, hogy
az egyetem befejezése után nyel-
vész posztgraduális képzésben

részesültem, tehát aspiráns vol-
tam, majd az Akadémia Nyelvtu-
dományi Intézetében dolgoztam a
ranglétrán kezdõ kutatóként.
Azután tudományos kutató, majd
osztályvezetõ lettem, és akkor
meghívtak Bécsbe a finnugor tan-
szék vezetésére 1974-ben. Persze
azzal még nem ért véget az ittho-
ni munkám, hiszen egy tudomá-
nyos kutatómunkát irányítottam:
továbbra is készítettem az uráli
nyelvek etimológiai szótárát. Vit-
tem az anyagot ki Bécsbe, aztán
hoztam haza, tehát a régi munka-
helyemmel megvolt a kapcsolat.
Én nem úgy mentem el Bécsbe,
hogy elszakadjak Magyarország-
tól. 

– Milyenek voltak ezek a bécsi
évek a tudományos kutatás szem-
pontjából?

– Nagyok jók, mert zavartala-
nul tudtam végezni a tudományos
kutatómunkámat. Igaz, hogy ne-
héz volt teljesen nulláról felépíte-
ni egy új tanszéket, de akkoriban
volt rá pénz Ausztriában. Szépen
adtak támogatást könyvtárfejlesz-
tésre, a szervezõ munkámat elein-
te egy titkárnõ segítette, aztán a
tanítványok közül egyre többen
bent maradtak a tanszéken tanár-
segédnek, ily módon azóta már
elég sokan dolgoznak a tanszé-
ken. 

– Ön annak idején egy új tudo-
mányos mûhelyt hozott létre az
osztrák fõváros egyetemén. Ho-
gyan folytatódott a munka a ké-
sõbbiekben az ön által alapított
finnugor tanszéken?

– Az utódom egy finn hölgy lett.
Kiírták a pályázatot, amit többen
megpályáztak Magyarországról is,
és végül a finn hölgy nyerte el.
Most õ az utódom és jól tud ma-
gyarul is. 

– Az utóbbi években is végzett
kutatómunkát?

– Természetesen, az nem ér vé-
get, sõt, még tanítok is. Voltakép-
pen emeritus professzor vagyok,
ami azt jelenti, hogy: kiérdemesült.
Magyarországon is van ez a titu-
lus, vagyis nem nyugdíjas az em-
ber a szó szoros értelmében, ha-
nem azt, hogy a nyugdíjas években
is tart órákat az egyetemen. 

Gelencsér Gábor

EEggyy ttaannsszzéékkaallaappííttóó
nnyyeellvvéésszz KKiisskkaanniizzssáárróóll
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ÁÁllllááss 
marketing ügyintézõ szakirányú 170.000 Ft
hegesztõ szakirányú 95.000 – 110.000 Ft
víz-gázszerelõ szakirányú 100.000 Ft
elektromûszerész szakirányú 90.000 – 115.000 Ft
magasnyomású kazánfûtõ szakirányú 110.000 Ft
pályázatíró szakirányú KJT. szerint
mérlegképes könyvelõ szakirányú KJT. szerint
villamosmérnök szakirányú 120.000 – 180.000 Ft
kompresszor-kezelõ szakirányú 71.500 Ft
kárpitos szakirányú 75.000 – 120.000 Ft
varró munkás és kárpitos szakirányú 75.000 – 100.000 Ft
villanyszerelõ szakirányú 105.000 – 115.000 Ft
esztergályos szakirányú 100.000 – 130.000 Ft
operátor (gyártósori szerelõ) 8. általános 80.000 – 90.000 Ft
telefonos operátor középiskola 75.000 – 90.000 Ft

BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunán-
túli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató

Központban, a Nagykanizsa, Fõ út 24. szám alatt vagy a http://www.nyuga-
trmk.hu webcímen kaphatnak.

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ–kedd–csütörtök: 8.00–12.00 
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra

Nyugat-ddunántúli RRegionális MMunkaügyi KKözpont
Nagykanizsai KKirendeltség éés SSzolgáltató KKözpont

Az idõseket fenyegetõ veszély-
helyzetekrõl – különös tekintet-
tel a vagyon- és áldozatvédelem-
re –, tartott elõadást a Rozgonyi
Polgári Egylet legutóbbi összejö-
vetelén Bükiné Papp Zsuzsanna
rendõrszázados, a Nagykanizsai
Rendõrkapitányság bûnmegelõ-
zési csoportjának vezetõje. 

Az idõskorúak, életkoruknál
fogva sokkal nagyobb bizalommal
fordulnak embertársaik, és az ide-
gen emberek felé, ezért gyakrab-
ban válnak trükkös lopások, zseb-
tolvajlás áldozatává. Az ilyen, és
ehhez hasonló bûncselekmények
megelõzésére hívta fel a figyelmet
a százados. Az idõskorúak ellen
elkövetett bûncselekmények köz-
kedvelt területe a saját otthonuk.
Hogy milyen módszerekkel csap-
hatják be õket otthon? Erre meg-
történt esetet is mondott az elõadó.
Bekopognak azzal, hogy pénzt
hoztak például az áramszolgálta-
tótól, vagy éppen szerelõnek,
rendõrnek adják ki magukat, és
egy játék-rendõrigazolvány bemu-
tatásával bemennek a lakásba. Te-
hát alaposan meg kell gondolni,
kit engedünk be a lakásunkba, és
milyen ajtózárakat használjunk.
Az ajtót, ablakot zárják be, amikor
elmennek hazulról, vagy akár csak
a szomszédba is. Információt ne
adjanak senkinek sem a szomszé-
dokról, sem a rokonokról. Az elõ-
adó gyakorlati példával illusztrálta
azt is, milyen trükköknek estek ál-
dozatává az utcán az idõsek. Fel-
hívta a jelenlévõk figyelmét, bevá-
sárlás során hogyan hordják a tás-
kájukat, mire vigyázzanak, és az
idegenekkel szemben legyenek
kissé bizalmatlanok. 

Szólt a bûnügyileg frekventált
területekrõl is. Ajánlatos kikerülni
a nem kellõen kivilágított, árnyas,
sötét utcákat, ahol kisebb a forga-
lom, mert ott nem tud senki a baj-
bajutott ember segítségére sietni.
Inkább gyalogoljanak öt-tíz perc-
cel többet, és válasszanak olyan
útvonalat, ahol több ember jár, és
jobb a közvilágítás. Például söté-
tedés után kerüljék ki a Sétakertet. 

B.E.

Mire 
vigyázzanak 
az iidõsek

Az elmúlt hétvégén tartotta
éves közgyûlését a kétszáztizen-
négy fõt számláló Fegyveres
Erõk és Testületek, Nyugállomá-
nyúak Klubja a Honvéd Kaszinó
Tükörtermében. Az eseményen
részt vett Péter László nyugállo-
mányú ezredes, a Honvédségi
Nyugdíjas Klubok Országos
Szövetségének elnöke, Dr. Nagy
Gyula nyugállományú ezredes, a
HM Budapesti Nyugállományú-
ak Klubjának alelnöke, a HM
Idõsügyi Tanácsának alelnöke.

Poprádi Zoltán, a klub elnöke
beszámolójában ismertette a 2008-
ban elvégzett munkát és a 2009.-
évi feladatokat. Az elnökség, hí-
ven a közel öt évtizedes hagyomá-
nyokhoz, odaadóan dolgozik, és
hajtja végre a rábízott feladatokat.

Éves programjukban kiemelt he-
lyen szerepelt a hagyományõrzés-
ápolás, az érdekvédelem, valamint
a betervezett rendezvények, kirán-
dulások megszervezése. Terveik
közt szerepel egy katonai jellegû
múzeum kialakítása a Teleki úton
lévõ volt laktanyakápolnában. Mi-
vel az épületet az önkormányzat
átadta a Jézus Szíve Plébániának, a
tárgyalásoktól függõen, közös üze-
meltetést is elképzelhetõnek tarta-
nak.

A klub elnöksége a 2007-ben
aláírt együttmûködési megállapo-
dásban rögzítetteknek megfelelõ-
en példaértékûen dolgozott és
mûködött együtt a volt Zala me-
gyei, Zalaegerszeg, Keszthely és
Lenti helyõrségi klubjaival. To-
vábbra is napirenden tartják kap-
csolatukat a Magyar Honvédség

Nyugat-Magyarországi Hadki-
egészítõ Parancsnokságával, vala-
mint a Zalaegerszegi Toborzó és
Érdekvédelmi Iroda vezetõjével
és személyi állományával. Az el-
múlt évben több mint 1,3 millió
forintból gazdálkodtak. A benyúj-
tott pályázataikon ugyan keve-
sebb pénzt kaptak, de ez nem be-
folyásolta a beütemezett prog-
ramjaikat. A körzetfelelõsök áldo-
zatos munkájának köszönhetõen
méltó módon és megfelelõen fog-
lalkoztak az özvegyen maradt és
betegséggel küzdõ klubtársaikkal.
Munkájuk elismerését mutatja,
hogy a Honvédelmi Miniszter a
„Honvédelemért” kitüntetést ado-
mányozta Büki Pálnénak és Hal-
mos Ildikónak. Pénzjutalomban
részesült Magyar Mihály, és java-
solták, hogy a Kiegészítõ Pa-
rancsnokság útján pénzjutalom-
ban részesüljön özv. Pongrácz
Józsefné katona-özvegy. Taglét-
számuk kétszáztizennégy fõ volt
az elmúlt évben, melybõl száz-
nyolc a hölgytagok száma. A ne-
mek aránya tehát közel ötven szá-
zalékos. Legfiatalabb társuk 41
éves, a legidõsebb klubtag, Süme-
gi Gyuláné pedig 88 éves. A klub
tagságának átlagéletkora közel
hetven év. A tagsági díj havi száz
forintos összegén nem változtat-
nak, azonban tervezik a 80 év fe-
lettiek tagdíjának a csökkentését. 

B.E.

RReennddeezzvvéénnyyeekkrrõõll,, eerreeddmméénnyyeekkrrõõll
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
a Népegészségügyi Program kereté-
ben szervezett emlõszûrés a Kani-
zsai Dorottya Kórház Mammográfi-
áján technikai okok miatt (géphiba)
SZÜNETEL, várhatóan 2009. feb-
ruár 05-ig. Akik a szûrõvizsgálatra
meghívó levelet kaptak, és már ja-
nuár utolsó hetében sem tudták ná-
luk a szûrést elvégezni, azok számá-
ra, valamint a februári elmaradás
miatt is  új idõpontot biztosítunk.  

Kérjük, február 5-e után érdek-
lõdjenek telefonon: 93/ 502-
000/2728. Kanizsai Dorottya Kór-
ház, Mammográfiás Labor, Nagy-
kanizsa Szekeres J. u. 2-6.  

Felmerülõ kérdéseikkel fordulhat-
nak az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Re-
gionális Intézete, Szûrési Koordináci-
ójához, dr. Horváthné Jakab Annához
is. Elérhetõség: Zalaegerszeg, Göcse-
ji u. 24. Telefonszám: 92/549-185. E-
mail: jakab.anna@zala.antsz.hu

SSzzüünneetteell aa sszzûûrrééss
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Horoszkóp

Rendszerezze emberi kapcsolatait, és ne
hagyja figyelmen kívül, ami ön körül
zajlik. Próbáljon nyugvópontra jutni
partnerével, mert a sok vita és bizalmat-
lanság megmérgezi érzelmi életét.

Szép élményekre számíthat a szerelemben. Nem
árt, ha kedvesével gyakrabban tudatja, õ a leg-
fontosabb az életében. Hogy teljesebbek legye-
nek mindennapjai, ne hátráljon meg az olyan
munkáktól, amiben még nincs gyakorlata.

Idõnként fellángol önben a hódítási vágy.
Izgalmas éjszakai élet után vágyakozik, s
amikor azt tervezi a barátaival, hogy elin-
dulnak, nem talál erre alkalmas helyet a
városban. Ne adja fel, kutasson tovább.

Mostanában sok a munkája, de ennek elle-
nére ne feledkezzen meg a családjáról. Le-
gyenek egymás támaszai az anyagi nehéz-
ségek megoldásában. Ügyeljen arra, hogy
lelki problémái ne betegítsék meg a testét. 

A szerencse nemcsak a tanulásban, hanem
a magánéletében is ön mellett lesz ezek-
ben a napokban. Az eddigiekkel ellentét-
ben, fordítson több idõt az egészséges
életmódra, egészséges táplálkozásra.

Társával jól kiegészítik egymást, izgalmas
napokra számíthat a szerelem terén. Jó szer-
vezõkészségével ámulatba ejti a családját, ki-
vívja elismerésüket, de idõnként feledkezzen
bele az álomba ringató semmittevésbe is.

Pozitív hozzáállással igyekezzen túljutni rossz
hangulatán. Ha nem sikerül, fordítson több idõt
magára, hogy testileg-lelkileg jó formában le-
gyen. A szerelemben unalmas napokra számít-
hat, de vigasztalja az, hogy ez sem tart örökké.

Minél elõbb járjon a pénzügyei végére.
Beszélje meg a családi tanáccsal, ho-
gyan lehetne minél elõbb kikeveredni a
pénzügyi válságból, és mibõl tudják fel-
tölteni újból a családi kasszát.

Az érzéki élvezetek állnak elsõ helyen
érdeklõdése középpontjában. Több von-
zó személlyel is összehozhatja a sors,
ezért inkább az érzelmekre helyezzen na-
gyobb hangsúlyt.

Izgalmas eseményekre számíthat magán-
életében. A Vénusz segíti abban, hogy a
családi bonyodalmak miatti feszültsége fel-
oldódjon. Ha visszanyeri önbizalmát, friss
erõvel gyõzheti le az újabb akadályokat. 

Szorgalmának köszönhetõen elérheti a kitûzött rö-
vid távú céljait, de a nagy horderejû és anyagi ál-
dozatokat igénylõ terveit egyelõre halassza el.
Emberi kapcsolataiban továbbra is elsõ helyen áll-
jon az õszinteség, még akkor is, ha nem éri meg.

Bár a párkapcsolatában nem megy minden
zökkenõmentesen, ne keseredjen el, mert köze-
ledik a tavasz, és magától megoldódik minden.
Felhalmozódott ügyeit minél elõbb rendezze el,
és akkor nem lesznek álmatlan éjszakái.

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

Cincin lovag
angol-amerikai animációs film (sz) KN

Esti mesék
amerikai vígjáték (sz) KN

Valami Amerika 2.
magyar vígjáték (12)

Fûrész V.
amerikai horror (F) (18)

14.45

16.45, 19.00

14.45

21.15 21.15

16.45, 19.00

13.00

2009. 02.05 - 02.11-ig Januárban 
49 hallgatónknak

segítettünk
elveszett kutyát, cicát,

pénztárcát, kulcsot
vagy rendszámtáblát

megtalálni!

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
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IINNGGAATTLLAANN
TÁRSASHÁZ-ÉPÍTÕK FIGYE-

LEM! Nagykanizsa belvárosában kö-
zel 700 négyzetméteres terület  eladó!
Irányár: 19 millió Ft. Érd.: 30/227-
3294, 30/448-6072

Nk belvárosában a TANDEM autó-
kereskedés bérbe kiadó vagy építési te-
leknek eladó. Tel.: 30/481-2323
(6260K)

Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában
karbantartott 78 m2-es családi házrész
pincével, padlással, 1185 m2 udvarral
eladó. Érd.: 93/323-737, 20/398-1455
(6312K)

Csengery úton 59 m2-es, két szo-
bás (elõszoba, fürdõ, spájz, pince,
padlás, kert) részben felújított csalá-
di ház eladó. Érd.: 30/227-3294

Belvárosban háromszobás, nappalis
családi ház két fürdõvel, nagy aknás
garázzsal, rendezett, szép, kicsi udvar-
ral eladó vagy elcserélhetõ palini csalá-
di házra értékegyeztetéssel. Tel.:
93/315-861, 30/851-7255 (6389K)

Városkapu krt-on önkormányzati
garázs bérleti joga eladó. Érd.: 30/385-
1088 (6428K)

Hat éves, 123 m2-es családi ház mel-
léképületekkel 1700 m2-es parkosított
udvarral Nagykanizsán az Alkotmány
úton sürgõsen eladó. Tel.: 06-30-9274-
396 (6432K)

Gyékényesen az „A” szektorban,
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló eladó.
Érd.: 30/227-3294 

Nk-án 87 m2-es tetõrérrel bõvíthetõ
társasházi lakás kerttel, garázzsal a
Tárház utcában eladó. Lakást beszámí-
tok. Érd.: 30/555-6575 (7003K)

Nk-án a Csokonai utcában garázs
kiadó. Tel.: 93/318-950 (7000K)

170 literes prés eladó. Tel.: 30/448-
6072 (6278K)

Három köbméter kuglira vágott tü-
zifa házhoz szállítva, 36000 Ft-ért el-
adó. Érd.: 30/827-1966 (6405K)

Ceragem E thermo-akupresszúrás
masszázságy + hõpaplan (két hónapos)
két év garanciával eladó. Tel.: 93/314-
265 (6433K)

Nagypapa elfogadna 0-5 éves korú
unokáinak gyermekruhát, babakocsit
vagy bármit. Érd.: 30/652-4560
(7002K)

Masszázs a nagykanizsai Uszodá-
ban! (A szolgáltatás belépõjegy nélkül
is igénybevehetõ) Teljes testre, 30
perces lazító masszázs 1000 Ft. Szol-
gáltatások: alakformáló-, talp-,
egyéb masszázs, fényterápia, méreg-
telenítés, stb. Hívásra házhoz is me-
gyek! Elérni és bejelentkezni a
30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)

Természetgyógyászat, életmód-ta-
nácsadás. Tel.: 70/205-2550 (6427K)

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

Távirányító javítás-értékesítés, TV
szervíz, vidéki kiszállással is. Nagyka-
nizsa, Bajza utca 17. (Kórház utca fe-
lõl) 06-30-597-1530 (6434K)

Két megbízható nõ takarítást vál-
lalna házaknál, lakásoknál, mûhe-
lyekben, akár festés, átalakítás után
és/vagy heti rendszerességgel. Tel.:
30/227-3294 (6435K)

Otthon végezhetõ munkát vállal-
nék: csomagolás, dobozolás, postázás,
stb. Tel.: 30/227-3294 (6436K)

Magyar nyelv és irodalomból kor-
repetálást, pótvizsgára, felvételire fel-
készítést, valamint szakdolgozatok,
egyéb anyagok gépelését vállalom.
Tel.: 30/968-8184 (6288K)

Február 6. 19 óra
BALÁZS FECÓ 
ÉLETMÛ KONCERT
"Változnak az évszakok"
Belépõdíj: elõvételben 3000 Ft,
helyszínen 3500 Ft

Február 10. 19 óra
Rátkai bérlet. Molnár Ferenc: 
AZ ÜVEGCIPÕ - vígjáték három fel-
vonásban. Belépõdíj (pótszék): 2500 Ft

Február 11. 15 óra
IDÕSEKET ÉRINTÕ 
AKTUÁLIS SZOCIÁLIS
KÉRDÉSEK. Elõadó: Maronicsné
Borka Beáta, a Szociális Osztály vezetõje

Február 5. 10 óra
Tóbiás farsangja
A Szegedi Miniszínház elõadása
Belépõdíj: 400 Ft

Február 11. 19 óra
FILHARMÓNIA-RAIFFEISEN
BÉRLET. A Gyõri Filharmonikus
Zenekar hangversenye

Vezényel: Medveczky Ádám
Közremûködik: Komlóssy Gábor -
trombita. Belépõdíj: 2000 Ft

BUDDHA NYUGATRA MEGY
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet 

80 ÉV MÛVÉSZETE
Z. Soós István kiállítása

FARKAS FERENC 
EMLÉKKIÁLLÍTÁS
Megtekinthetõ: február 20-ig

MAGYAR PLAKÁT-RETRÓ
Válogatás 30 év plakátmûvészetébõl
Megtekinthetõ: február 28-ig

Február 11. 18 óra
SZÕLÉSZETI ÉS BORÁSZATI
ELÕADÁS - Förhénci Horváth Gyula

Február 12. 18 óra
AZ EGÉSZSÉG KÖRE

Az Olajipari Természetbarát
Egyesület túraajánlata

Február 8. 
Gurgóhegy
Indulás: 08.00 Autóbusz állo-
más. Érkezés: 16.20 óra Autó-
busz állomás. Gyalogtúra útvo-
nala: Petriventei elágazó - Imre-
hegy - Szuloki forrás - Rigyác.
Táv: 18 km. 
Részvételi díj: Volán díjszabás. Idõpont: 2009. február 28.

Útvonal: 
Nagykanizsa, Hét Bükkfa-forrás, Rák-patak völgye,

Lónyelvû csodabogyós, Gáspár-hegy, Erzsébet-telep,
Csónakázó-tó, Nagykanizsa. 

Játék: „lécelés”
Játék helyszíne:

Csónakázó tó (hó esetén szánkós program). 
Játékvezetõ: Kahotek Ferenc. 

Táv: 9 km, szintemelkedés: 200 m.
Találkozás: 

Nagykanizsa, Teleki utcai víztorony 9 óra.
Érkezés: 

Nagykanizsa, 15 óra.
Túravezetõ:

Strausz Ferenc, Dávidovics Mária

A résztvevõk emléklapot 
és meglepetés ajándékot kapnak!
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Javában folynak a városi terem-
labdarúgó pontvadászat küzdel-
mei, s a nagy meccsdömping köze-
pette már egy-egy pillanat is egye-
di töltéssel bír, s a száraz tények
mellett (azok alapján jól áll többek
között az Interform, a Posta és a
Tip-Top…) talán azokra sem árt fi-
gyelni. Körképünk nem teljes, csu-
pán azok közül szemezgethettünk,
melyeknek tanúi voltunk, hogy az-
tán a továbbiakban még több ilyen-
re számítsunk. Álljon itt néhány
leg-leg-leg, melyek leírása kísérle-
tet tesz arra, hogy visszaadják az
egyes mérkõzések hangulatát:

Legpechesebb gól (Szokol –
Blackburry 3-0): Stróber (Sz) elöl
a hatoson belül Zöldvári (B) úgy
mentett, hogy csapattársára rúgta a
labdát, s az onnan a kimozduló
Dolezsár (B) mellett a kapu köze-
pébe gurult.

Legváltozatosabb mérkõzés
(Winners – Balckburry 3-3): A

Winners elhúzott gyorsan 2-0-ra,
majd 2-2 lett, aztán ismét vezettek
3-2-re, s végül a gyõzelmet akár a
Blackburry is megszerezhette vol-
na.

Legkijátszottabb gól (Winners –
Blackburry 3-3): A Winners játé-
kosai balról adogatták körbe a lab-
dát az ellenfél védõsora elõtt, majd
Horváth Attila játszott az egy pilla-
natra üresen maradt Horváth
Ramónhoz, aki hét méterrõl jobbal
a léc alá bombázott.

Legnagyobb felzúdulás (Tintahal
– Fix Bomba 1-0): Miközben zajlott
a meccs, a fél Zsigmondy-csarnok
hirtelen kiürült, mert futótûzként
terjedt a hír – megjelentek a közte-
rület felügyeletesek. Akik atán nem
voltak olyan galádak, hiszen végül
„követet” küldtek, õ figyelmeztetett
a közelgõ „veszélyre”…

Legnagyobb védés (Szokol –
Blackburry 3-0): Budai Barnabás
(Sz) egy lekészített labdát zúdított

jobbal félmagasan 13 méterrõl ka-
pura, Dolezsár Roland pedig látvá-
nyos robinsonáddal, a levegõben
visszavetõdve mentett a bal sarok
elõl.

Legváratlanabb gól (Tip-Top-
Szokol 4-1): Boros Zoltán (TT)
hezitálása miatt Réz Norbert (Sz)
egy gyors kontra után jobbról, 13
méterrõl jobbal laposan a bal alsó-
ba rúgta a labdát.

Legnagyobb nyomás (Interform
– Posta 1-0): Az Interform az elsõ
játékrészben szerzett vezetést, azt
követõen, vagy legalábbis a máso-
dik félidõben szinte át sem lépte a
félpályát, játékosai mégis gyõzte-
sen hagyhatták el a pályát a végére
már sokat is perlekedõ postásokkal
szemben.

„Legprofibb” megoldás (Inter-
form – Posta 1-0): Adorján Ferenc
(I) egy balról bepasszolt labdával
fordult be, s 8 méterrõl jobbal kö-
zéprõl úgy lõtt, hogy a labda egy
védõn megpattanva a kapus felett
hullott a hálóba.

Polgár László

TTeerreemmffooccii lleeggeekkkkeell

EnterNet-PEKOSI - Kanizsa KK
DKG-EAST 87 - 112   (24-29, 20-
24, 25-34, 18-25) Férfi NB I B-s
kosárlabda-mérkõzés. Budapest,
100 nézõ. Vezette: Frányó, Szõcs.
Kanizsa KK DKG-EAST: Kasza
18, Vertetics 16, Beck 7/3, Koma
13, Filipovic 22. Csere: Szabó 17,
Sági 2, Mihalics 4, Zsámár 7, Fo-
dor, Murvai 6/6, Lovas. Edzõ: Ko-
vács Nándor. Jók: Filipovic,
Vertetics, Szabó B., Zsámár.

A fõvárosiak három A-csoportos
játékossal megerõsítve fogadták a
kanizsaiakat, ám ezzel együtt is a
mostanság jó formában kosárlabdá-

zó vendégek voltak a találkozó esé-
lyesei. Ennek megfelelõen már a
kezdetektõl a zalaiak irányították a
játékot, hatékony támadásokkal
szerezve elõnyt. A folytatásban is a
gépgyáriak akarata érvényesült, ám
idõnként egy-egy hiba csúszott já-
tékukba, s így nem nõhetett tete-
mesre a különbség, igaz, a szünetre
mégis kilencpontos vendégelõny-
nyel vonulhattak a csapatok.

Fordulás után sem hagyott alább
a kanizsaiak lendülete, a palánk
alatti fölényüket kihasználva, fo-
kozatosan húztak el Gordan
Filipovicék (29. p.: 61-83). Az
utolsó negyedben már a cserék is

pályára léphettek, ráadásul jól is
játszottak – így nagyarányú gyõ-
zelmet arattak a kanizsaiak. Ennek
talán a csapatot szép számmal elkí-
sérõ szurkolók örültek a legjob-
ban, s a gárda továbbra is a negye-
dik pozíciót foglalja el a tábláza-
ton. Emellett lassan ismét közele-
dik a nagy sorozat, melynek kere-
tében újra a vezetõ hármas (Veszp-
rémi Egyetem, SMAFC, Sárvár)
ellen léphetnek pályára Kovács
Nándor edzõ játékosai. Hogy nem
volt különösebben nehéz mérkõ-
zés, arról a tréner szavai is árul-
kodtak a találkozó után: „Különö-
sebb megerõltetés nélkül, biztosan
nyertünk.”

P.L
.

PPrroobblléémmaammeenntteesseenn

A Kanizsa Box Klub  meghívá-
sára a Gyõri Dózsa öklözõi érkez-
tek múlt szombaton a dél-zalai vá-
rosba, hogy egyfajta szezonnyitó-
ként megmérkõzzenek a két klub
sportolói, köztük természetesen a
hazai színeket képviselõ felnõtt
ob-második Korpics István. A
plaza épületében sorra került ren-
dezvényen az elõzõ rendezvények-
hez hasonlóan most is népes nézõ-
sereg verbuválódott össze, s a gyõ-
riek sem ijedtek meg a hazaiaktól -
így garantált volt a jó meccs-han-

gulat. Végül a két egyesület képvi-
selõi három-három nyert meccset
hoztak, ebbõl következõen döntet-
lenre végeztek. A KBK részérõl –
nagy meglepetést nem okozva  – a
felnõtt 75 kg-ban versenyzõ Kor-
pics Istvánt látták a legjobbnak
színvonalas öklözése alapján, ezért
õ különdíjat kapott. 

„Ellenfelünk komoly ütõerõt
képviselt, ezért sem rossz a döntet-
len – fûzte hozzá a történésekhez
Korpics Miklós vezetõedzõ. – Ez
is volt a cél, hogy olyan csapatot

nyerjünk meg a szezonnyitóra,
melynek tagjai ellen valóban érde-
mes a szorítóba lépni. Bemelegí-
tésnek tehát mindenképp jó volt,
most pedig jöhetnek a nemzetközi
tornák.

Az említett nemzetközi megmé-
rettetések így év elején még itthon
lesznek, hiszen elõbb a már ötven-
harmadik alkalommal megrende-
zésre kerülõ Bocskai István Nem-
zetközi emlékverseny következik
Korpicsék számára Debrecenben,
majd jön a földrajzilag már köze-
lebbi kaposvári viadal.

P.L.

RReemmeekk eerrõõffeellmméérrõõ

Kanizsa Sörgyár SE – Budaörs 2
: 6. Nõi asztalitenisz Extraliga mér-
kõzés, 11. forduló. Nagykanizsa. Is-
mét hazai környezetben szerepeltek
a Kanizsa Sörgyár SE nõi asztalite-
niszezõi az Extraliga küzdelmei-
ben, ezúttal a Budaörs együttesét
fogadták. Tulajdonképpen a gyõz-
tes együttes kiléte nem volt túlzot-
tan kétséges, de két nyert mérkõzést
azért tudtak hozni Jakabfi Imre
edzõ játékosai, s azok Ladányi Dó-
ra és Óber Andrea nevéhez fûzõd-
tek. Óber ezzel talán egy kisebbfaj-
ta tehertõl is megszabadulhat, hi-
szen sajnos ez idáig a sikerélmé-
nyek kanizsai színekben elkerülték.

– Elcsépelten hangzik, hiszen
vesztes találkozó után már nem
egyszer mondtam azt, hogy kihoz-
tunk mindent belõle, de ez most is
valóban így volt – fogalmazott a
kanizsaiak szakvezetõje. – Külön
örülök Óber Andrea gyõzelmének,
ez már nagyon kellett, ugyanakkor
azt sem szabad elfelejteni, hogy az
ellenfél kvalifikáltabb volt nálunk.

Az már más kérdés, hogy a hátra-
lévõ fordulók egyre fogynak, s a
KSSE extraligás csapatának még
mindig nincs meg a lélektanilag fon-
tosnak tekinthetõ elsõ gyõzelme....

A férfi NB II küzdelmeiben a Ka-
nizsa Sörgyár együttese (zalai)
rangadót játszott a Gyenesdiással, s
végül 9:9-re végeztek. Külön érde-
kessége volt a találkozónak, hogy
felnõtt szinten megszerezte elsõ
gyõzelmét csapatban a korosztályos
versenyeken is egyre izmosabb pro-
dukciót nyújtó Horváth Dávid.

EEnnnnyyiitt lleehheetteetttt bbeellõõllee
kkiihhoozznnii

EElliissmmeerrtt lleeggjjoobbbbaakk
A Délzalai Vízmû SE elöljárói

díjazták az egyesület tavalyi leg-
eredményesebb úszóit. Bicsák Mik-
lós elnök, a névadó szponzor részé-
rõl Kassai Zoltán, valamint Dr.
Abay Nemes Zoltán szakosztályve-
zetõ jó néhány ifjú sportolójuknak
gratulálhattak, hiszen az országos
korosztályos ranglisták elsõ tizen-
ötös mezõnyében tizennyolc kani-
zsai nevet találhatunk. Az elmúlt
évben a legjobbak Abay Nemes An-
na, Tihanyi László és Zámodics
Márk voltak. A rendezvényen aztán
az is kiderült, hogy az úszók nem
csupán a rajtkõn, de amatõr színját-
szóként a színpadon is megállnák
helyüket, s rendezõért sem szüksé-
ges messzire menniük, vezetõedzõ-
jük, Polgár Sándor személyében.  
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„Hát, itt aztán csak nõkkel le-
het majd találkozni" - szólt a kis-
sé hímsoviniszta szöveg halkan,
de mint kiderült, jól hallhatóan
Müller Péter író HSMK-beli est-
je elõtt a helyet foglalás pillana-
taiban, de a morfondírozásra
nem sokat váratott egy éles hal-
lású fiatal hölgy reagálása:
„Nem hiszem, mivel jó néhány fi-
nom lelkû férfi is lesz majd a né-
zõtéren".

Mint utóbb kiderült, így is lett,
bár az alaptétel ettõl függetlenül
adott volt, tehát a tömött sorokkal
teli nézõtér nyolcvan százaléka
nem a férfiak „mezõnyébõl” került
ki. No, de nem is ez a lényeg, sok-
kal inkább az, hogy az érdeklõdõk
miképpen tudtak rákapcsolódni a
szerzõ interaktív mûsorára, ami a
lélek, szellem és test együttesét
volt hivatott taglalni. Tulajdonkép-
pen az volt a kérdés, Müller Péter
gondolatait hogyan tudják interp-
retálni a nézõtéren, amibõl aztán
idõvel egy nagy élmény-beszá-
molósdi alakult ki, igaz, addig el-
jutva még akadt néhány lépcsõfok.

Például az, hogy ki lesz az elsõ,
aki bátran elõáll tapasztalataival
és mikrofonnal a kezében… Nos,
a hallgatás ziccerét gyorsan ki-
használta egy Pécsett jogot hallga-
tó, egyébként kanizsai leányzó,
aki megjegyezte kissé lefitymáló-
an: „Ez Kanizsa…" Mielõtt azon-
ban végképp csorba esett volna az
itteniek renoméján, megtört a szo-
rongó hallgatás, s ahogy azt
Müller Péter fejezte ki néhány
perccel korábban: a repülésé lett a
fõszerep. Vagyis az egyén önmaga
gátjait legyõzve átléphet olykor a
maga korlátain, s máris felszaba-
dultabb élete vagy annak egy-egy
szelete.

Ha mást nagy hirtelenjében
nem is, azt mindenképp elérte a
„szakmája szerint” dramaturg
mûvész, hogy az estjét figye-
lemmel kísérõk az általa megél-
tekkel azonosulhattak úgy, hogy
ráébredtek: igen, ez nálam sem
alakult sokkal másképp.

S ez bizony nõtõl vagy férfitõl
függetlenül történt így…

Polgár László

LLeellkküünnkk tteerrhheeii nnééllkküüll

Szöveg, zene tüzijáték címû kiál-
lításán fotóival, montázsaival mu-
tatkozott be a Medgyaszay Ház elõ-
csarnokában Fa Ede költõ. Akiállí-
tást Dezsõ Ferenc pedagógus, a Ta-
kács László Irodalmi Kör vezetõje
ajánlotta a megjelentek figyelmébe.

Az alkotó széleskörû érdeklõdé-
sét jellemzi – hangsúlyozta Dezsõ
Ferenc, hogy fest, tanulmányokat
és zenéhez kísérõ szöveget ír, most
pedig fényképezõgép mögé állt.
Fotóin mindig ott az ember, az al-

kotó, az önimádó, az önzõ, az elal-
jasult. Többek közt bemutatja a
természet változását, kutatja a nõ
és a férfi kapcsolatát hol lírai, hol
gunyoros formában. Nem számít
neki, ha zsebében cincog a fillér,
koplal, vacog, de fogai között a
vers üt tanyát és kiköpi a szépen
zengõ rímeket, szabadverseket,
meséket, haikukat, melyekbõl a
közönség ízelítõt hallhatott a kiál-
lítás megnyitót követõen. Az estet
Tulok Teréz színesítette verseivel.

B.E.
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