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Kanizsa

Egy kattintás 
weblapunkra, 

és naponta friss híreket, 
tudósításokat, 

riportokat olvashat.

Tekintse meg 
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írjon FÓRUMUNKBA,

vagy adjon fel
INGYENES 

APRÓHIRDETÉST
(regisztrációhoz kötött)

wwwwww..kkaanniizzssaauujjssaagg..hhuu

Átvállalom építkezése összes
szakmai terhét!

„GONDOLATTÓL
KULCSÁTADÁSIG”

épülettervezés beruházás
lebonyolítása építési mûszaki

ellenõrzés felelõs mûszaki
vezetés projektvezetés 
teljeskörû ingatlanfejlesztés

Balassa Béla építészmérnök, 
a specialista. +3630/9019013,

balassa.bela@ynet.hu
Referenciajegyzék: members.chello.hu/balassab

Két, a mai modern techniká-
nak és a 21. századi elvárások-
nak megfelelõ eszközzel bõvült
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Hivatásos Önkormányza-
ti Tûzoltóságának gépparkja:
egy pályázati úton nyert új fecs-
kendõvel, valamint egy szintén
sikeres pályázatnak köszönhetõ-
en egy új szolgálati célú kisgép-
hajóval.

A nagykanizsai önkormányzat
20% önrésszel támogatta a tûzoltó-
ságot, így sikerült lecserélni a kor-
szerûtlenné vált eszközöket. Az elõ-
zõ kisgéphajót, egy 1968-as gyártá-
sút 1991-ben kapta meg a tûzoltó-
ság további használatra. Kora mel-
lett az is nehezítette a vele való
mentést, hogy súlyából és kialakítá-
sából adódóan csak kiépített helye-
ken lehetett vízre tenni, s ez megle-

hetõsen idõigényes eljárás volt. Az
új kimagasló stabilitásával, korsze-
rû mûszaki színvonalával és meg-
bízhatóságával járul hozzá a gyors
és szakszerû mentéshez. Az új kö-
zépkategóriájú gépjármûfecskendõ
mind gépjármû-technikai, mind tûz-
oltás-technikai szempontból óriási
elõrelépést jelent a kanizsai lánglo-
vagoknak. Az országban a kanizsai-
val együtt összesen hat tûzoltóság
kapott új gépjármûfecskendõt.

S.E.

ÚÚjjííttáássookk aa ttûûzzoollttóóssáággnnááll
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KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

– Az ingyenes jogi tanácsadás
mellett elkezdtük az ingyenes kiad-
ványok szerkesztését is. Elsõként a
munkajoggal kívántunk foglalkoz-
ni. – mondta el Horváth Csaba
projektvezetõ. – Kevés ember pol-
cán található meg otthon a munka
törvénykönyve, s ha a birtokukban
is lenne, nem biztos, hogy eliga-
zodnának a paragrafusok között.
Sajnos a magyar munkavállalók

jogérzékenysége meglehetõsen
gyenge, legtöbbször valóban nin-
csenek tisztában a jogaikkal, de
elõfordul, hogy a munkavállalási
kényszer hatására nem mernek lé-
péseket tenni. Ezt pedig a munkál-
tatók ki is használják. Az MSZOSZ
(Magyar Szakszervezetek Orszá-
gos Szövetsége – a szerk.) és az
ÖGB (Osztrák Szakszervezeti Szö-
vetség – a szerk.) egy évvel ezelõtt

azért fogott bele ebbe a projektbe,
hogy nagy mértékben csökkenjen
az ilyen esetek száma. 

A könyv elsõ kiadása két héttel
ezelõtt került ki a nyomdából 3000
példányban, s már minden darab el-
fogyott. A szerzõk, dr. Péter Nóra és
dr. Kovács Bernadett kiemelten fog-
lalkoztak a szabályok ismertetésé-
vel, emellett az érdeklõdõk találnak
a kötetben iratmintákat és azon in-
tézmények, érdekvédelmi szerveze-
tek listáját, ahol tanácsot, segítséget
kaphatnak. Az újabb kiadások min-
dig frissítve jelennek majd meg, hi-
szen a törvények, jogszabályok fo-
lyamatosan módosulnak, változnak.

Társadalombiztosítás és nyug-
díjrendszer lesz a témája a követ-
kezõ köteteknek, melyek továbbra
is a „Zukunft im Grenz Raum – Jö-
võ a Határtérségben” projekt kere-
tein belül jelennek majd meg.

S.E.

MMuunnkkaajjooggii kkiissookkooss
Újabb lépést tettek az Ausztria-Magyarország „Európai Területi

Együttmûködés” CÉL 3 Program „Zukunft im Grenz Raum – Jövõ a
Határtérségben” projektért felelõs szakemberek azért, hogy azok a
munkavállalók, akik nincsenek tisztában jogaikkal, lehetõségeikkel,
információhoz jussanak, mégpedig paragrafusoktól, jogi szaknyelvtõl
mentes, érthetõ megfogalmazásban. Ezért jött létre a Munkajogi kis-
okos – tájékoztató a magyar munkavállalók részére címû, kétnyelvû
(magyar és német – a szerk.) kiadvány, melyrõl a Kistérségi Informá-
ciós és Tanácsadó Irodában tájékoztatták a sajtó képviselõit.

Minden évszakban változatos
programokkal várja a gyereke-
ket 2006-tól a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Központ (CSSK)
által mûködtetett Csellengõk
Közösségi Háza, melyet még az
önkormányzat és a vöröskereszt
által benyújtott nyertes pályázat
kapcsán hoztak létre 2005-ben.

Több oka is volt a hely létreho-
zásának. A legfõbb megegyezik az
összes, ifjúsággal foglalkozó in-
tézmény törekvéseivel: a gyerek
ne kallódjon el és szabadidejét
hasznosan, jó társaságban töltse el.
Ezen kívül a CSSK munkatársai
segítséget szeretnének nyújtani
azoknak a szülõknek, akik egye-

dül, nehéz szociális körülmények
között nevelik gyermekeiket, több
vagy folyamatos munkarend sze-
rint dolgoznak, s ez idõ alatt biz-
tonságos helyen szeretnék tudni
csemetéiket. Legrosszabb esetben
akkor térnek be a Házba a fiatalok,
amikor családi veszekedések elõl
menekülnek, ám akkor is megfele-
lõ szakmai segítséget kaphatnak.

Biztosított a gyerekek számára a
rendszeres kulturális és sportprog-
ramok mellett a tévé és a videó
használata, társasjátékozhatnak,
csocsózhatnak és biliárdozhatnak
is.

Legutóbb gitárdélutánra várták
az érdeklõdõket, ahol nem egysze-
rûen csak meghallgathatták a fellé-
põket, hanem minden jelenlévõ
„beszállhatott” saját tudásával, így
sokan énekeltek és volt, aki a gitá-
rozáshoz is elég bátorságot gyûj-
tött.

S.E.

PPrrooggrraammookk aa CCsseelllleennggõõkk HHáázzáábbaann

Ismét fogadja betegeit a Kanizsai Dorottya Kórház mammográfiás szakrendelése
A mammográfiás szakrendelés klinikai és szûrõvizsgálatokra ismételten rendelkezésükre áll. Elõjegyzési
idõpontért a 06-93-502-028 vagy a 06-93-502-000/2728 mellékû telefonszámon jelentkezzenek.
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Az együttmûködési megállapodá-
sokkal rendelkezõ térségi cigány ki-
sebbségi önkormányzatok vezetõi-
vel tartottak egyezetõ tárgyalásokat
az elmúlt napokban Zalaszentgró-
ton, Zalaegerszegen, Lentiben és
Nagykanizsán a Zala Megyei Rend-
õr-fõkapitányság és a rendõrkapi-
tányságok illetékesei. A tárgyalá-
son az együttmûködõ felek értékelték
a 2009-ben közösen végrehajtott fel-
adatokat, a rendõrség és a roma ki-
sebbség közötti konfliktus- és elõíté-
let-mentes viszony fenntartásáért tett
erõfeszítéseket. Szóba kerültek a roma
származású fiatalok rendõrré válását
elõsegítõ aktuális pályázat részletei,
valamint a további, hatékony együtt-
mûködésre vonatkozó feladatokat is
meghatározták a résztvevõk.

Rendõrségi
egyeztetés
a ttérség
CKÖ
elnökeivel

Ünnepélyes keretek között kö-
szöntötték a miklósfai Közmûvelõ-
dési és Városszépítõ Egyesület ré-
szérõl azon személyeket, akik a he-
lyi Mindenki Házának felújításában
segítõ szerepet játszottak. A munká-
latok során sor kerülhetett a vizes-
blokkok és a konyha, valamint az
elõtér felújítására, a kisterem több-
funkciós átalakítására, a legsürgõ-
sebb tetõjavítások elvégzésére, az
épület északi bejáratának részleges
rendbetételére, illetve majd 200 da-
rab szék újrakárpitozására. Összeg-
ben kifejezve ez az 5 millió forintos
önkormányzati és az 1 millió forin-
tos szponzori támogatással együtt
mintegy 12 milliós tételt jelentett,
amit száznál is több személy mun-
kájával sikerült eredményesen fel-
használni. A miklósfai összejövete-
len többek között ezért az összefo-
gásért mondott köszönetet
Dömötörffy Sándor, a városrész
egyesületének elnöke. (Részlete-
sebben: www.kanizsaujsag.hu)

P.L.

AA MMiinnddeennkkii
HHáázzááéérrtt
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Elkészült a 61. számú fõút Za-
la megyei szakaszának 11,5 ton-
nás burkolaterõsítése, melyet
Varjú László, a Nemzeti Fejlesz-
tési és Gazdasági Minisztérium
uniós fejlesztésekért felelõs ál-
lamtitkára és Marton István pol-
gármester adott át ünnepélyesen
a forgalomnak.

A beruházás során a 3,2 kilomé-
teres útszakaszon aszfaltburkolat-
tal megerõsítették és kiszélesítet-
ték az útpályát, csomópontokat

építettek ki, valamint megtörtént a
bal pálya lehajló ágának összekö-
tése a már meglévõ csomóponti
elemekkel. A fejlesztéssel az útpá-
lya alkalmassá vált a nagyobb ten-
gelyterhelésû jármûvek közleke-
désére, egyúttal biztonságosabb,
kényelmesebb haladást biztosít az
utat használóknak. A kivitelezési
munkálatokat a Teerag-Asdag
Építõipari és Kereskedelmi Kft.
végezte, a beruházás – melynek
összege közel 430 millió forint
volt –, az Európai Unió támogatá-

sával valósult meg a Közlekedési
Operatív Program (KÖZOP) kere-
tében.

Köszöntõjében Marton István
polgármester az út településre gya-
korolt hatásairól szólt: – A legkö-
zelebbi útépítésre reményeink sze-
rint a majdani M9-es építésekor
kerülhet sor – hangsúlyozta. –
Ezen belül az önkormányzati ha-
táskörû útépítések folytatódnak,
mint például a belsõ körgyûrû ez
évi kialakítása. Ezek az utak min-
denképpen jelentõsek a város éle-
tében, hiszen a 61-es út és a 7-es
autópálya összekötésével máris az

egyik legfrekventáltabb és rendkí-
vül szennyezett Hevesi utca évek
óta húzódó gondjai megoldódnak.
Nagyon fontos lesz még – és remé-
lem, az érintett szervek is egyetér-
tenek vele –, az autópálya keleti és
nyugati lejárója közötti 4,2 kilo-
méteres szakasz ingyenessé tétele,
mivel tehermentesíthetné azokat az
utakat, ahol a légszennyezettség
már 10-20 éve sok esetben elérte a
kritikus mértéket. 

Varjú László, a Nemzeti Fejlesz-
tési és Gazdasági Minisztérium uni-

ós fejlesztésekért felelõs államtitká-
ra ünnepi beszédében hangsúlyozta:
Mindig nagy öröm számára, amikor
egy ilyen magas színvonalon elvég-
zett munkát adhatnak át ünnepélye-
sen a lakosságnak. Az országban át-
haladó és az országban jelenlévõ
autók mennyisége szükségessé tet-
te, hogy biztonságosabbá, élhetõbbé
kell tennünk a környezetünket.
Ezért Nagykanizsa közelében és a
megyében számos olyan fejlesztés-
re került sor, amelynek szükséges-
ségét senki nem vitatta, hanem tá-
mogatta. Egy út sokkal több, mint
önmagában az a tizennégyezer köb-

méternyi beépítésre kerülõ anyag,
mert a város életét megkönnyítõ fel-
tételeket biztosít mindazoknak, akik
itt élnek, akik ide látogatnak. Egy
ilyen világgazdasági válságban kü-
lönös jelentõsége van, hiszen a gaz-
dasági lehetõségeket jelentõsen ki-
terjeszti. Munkalehetõségek megte-
remtéséhez járul hozzá önmagában
ez a beruházás is. 

B.E.

FFeellaavvaattttáákk aa kkoorrsszzeerrûûssíítteetttt 6611-eess úúttsszzaakkaasszztt

KKaanniizzssaa –– AA mmii üüggyyeeiinnkk2010. február 4. 3

Fo
tó

: B
ak

on
yi

 E
rz

sé
be

t

Szeretné
megtakarítani

otthona 
és vállalkozása 

egy havi
gázszámláját?

Ha igen, 
kérem hívjon!

Péntek Roland
Telefonszám: 0620/317-2590

gas.hu tanúsítványszám:
GTR/112/2009.

(93)

Közös sajtótájékoztatón szá-
molt be Marton István társulási
elnök és Polai György munka-
szervezeti vezetõ a Nagykani-
zsai Kistérség Többcélú Társu-
lásának a közelmúltban be-
nyújtott pályázatairól, az
NKTT-t érintõ foglalkoztatási
programokról és a társulás
2010. évi terveirõl.

2010. január 4-én két pályáza-
tot nyújtott be a társulás a Szoci-
ális és Munkaügyi Minisztérium-
hoz a közmunkaprogramok kap-
csán, az értékelés pozitívan zá-
rult, így a minisztérium mindkét
esetben változatlan feltételekkel
biztosítja a támogatást, amelyek-
re vonatkozó szerzõdéskötés
2010. január 18-án Budapesten
megtörtént. 191 fõnek nyílik le-
hetõsége a közmunkaprogramban
részt venni. A korábbiakhoz ké-
pest két új elemmel bõvült a fog-
lalkoztatási lehetõség: egyrészt
szociális gondoskodás segítése a

rászorultaknak, másrészt adatfel-
dolgozási tevékenység megszer-
vezése a számítástechnikai alap-
ismeretekkel rendelkezõknek. Ez
utóbbi az NKTT Bajza utcai in-
gatlanának egyik épületében tör-
ténik, ahol az Országos Nyugdíj-
folyósítási Fõigazgatóság iratait
fogják digitalizálni szigorúan
meghatározott, fegyelmezett, zárt
rendszerben.

A társulás önkormányzatai kö-
zösen pályáztak a közfoglalkoz-
tatáshoz kapcsolódó eszközbe-
szerzésre is, ennek eredménye-
ként a közeljövõben átadásra ke-
rül 16 millió forint értékû eszköz-
állomány. A kistérségi autóbusz-
közlekedés színvonalát megcélzó
pályázatokon is együtt indulnak
az önkormányzatok, autóbusz-
megállókat, -fordulókat és a hoz-
zájuk csatlakozó járdaszakaszo-
kat, buszvárókat kívánják felújí-
tani. A kistérség településeinek
saját és egymás hagyományainak
megismertetése a célja a Napra-

forgós Kistérségi Napok elneve-
zésû rendezvénysorozatnak,
melyre a tavasz folyamán kerül
sor.

További felújításokat tervez a
társulás a Bajza utcai telephelyén a
Kistérségi Szociális Programiroda
létrehozásával. Azon munkanélkü-
lieknek kívánnak lehetõséget adni
az újabb, Szociális és Munkaügyi
Minisztérium által a napokban ki-
írt közfoglalkoztatási pályázattal,
akik valamely okból kiszorulnak
az egyéb közfoglalkoztatási lehe-
tõségekbõl, s nem jogosultak sem
rendelkezésre állási támogatásra,
sem álláskeresési járadékra.

A térség lakosságának tájékoz-
tatása céljából elindult a Kistérségi
Krónika címû kiadvány, mely elér-
hetõ az NKTT honlapján
(www.kanizsaterseg.hu), valamint
a ingyenesen a települések közin-
tézményeiben, oktatási és nevelési
intézményeiben.

S.E.

PPáállyyáázzaattookkrróóll,, kköözzffooggllaallkkoozzttaattáássrróóll 
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Magyarországról egyedüliként
vett részt a Kanizsa Trend Kft. a
január végén Kölnben megrende-
zett nemzetközi bútorvásáron,
mely az európai kontinens legna-
gyobb bútoripari szakvására. Kö-
zel 1100 kiállító a világ 51 orszá-
gából jelent meg. A Trend design-
werk kollekciójával, modern, ku-
bikus formavilágú ülõgarnitúráit,
újdonságait mutatta be.

– A Kanizsa Trend egy exportori-
entált cég, termékeinknek kb. 60-
65%-a a külföldi piacokon talál gaz-
dára, a világ mintegy huszonhat or-
szágába exportálunk, és ezért számít
egy ilyen nemzetközi megjelenés –
mondta a 20 éves jubileumát ünnep-
lõ cég ügyvezetõ igazgatója, Miklós
Zsolt. – Ilyenkor visszajelzést kapunk
a kereskedõktõl, méghozzá nemzet-
közi szinten, hogy milyen az új kollek-
ciónk, milyenek az új fejlesztéseink,
és milyen irányba tartunk a piacon. 

Miklós Zsolt hozzátette, a kö-
vetkezõ 20 év célkitûzései közé
tartozik az árbevétel, valamint a
foglalkoztatottak számának jelen-
tõs növelése, és hogy minél több
sikerrel öregbítsék a Kanizsa
Trend illetve Nagykanizsa jó hírét.

S.E.

NNeemmzzeettkköözzii
„„vviizzeekkeenn”” 
aa TTrreenndd

Évköszöntõ vállalkozói fóru-
mon adta át Marton István pol-
gármester „Az Év Vállalkozása”
emlékplaketteket kis- és közép-
vállalkozás, illetve nagyvállalko-
zás kategóriában a Medgyaszay
Házban.

Megnyitó beszédében Marton
István tiszteletét fejezte ki a vál-
lalkozóknak, megköszönve,
hogy megélhetést adnak embe-
rek ezreinek. Úgy gondolja –
hangsúlyozta –, a gazdasági vál-
ság hatásaival számolnunk kell,
az idén még egy darabig lefelé
megyünk, és nagyon fogunk
örülni, ha év végére elérjük a
mostani szintet. 

– Egyértelmûen közös érdekünk
a város mûködése – folytatta. – A
vállalkozókat támogatni kell, ter-

mészetesen erõnkhöz mérten. Az
adófizetési morál városunkban –
még akkor is, ha az elmúlt évben
volt egy kis romlás –, azt kell mon-
dani, hogy kiemelkedõ. 

A város közgyûlése az
599/2009. (XI. 26.) számú határo-
zatával döntött a díjak odaítélésé-
rõl. Ez alapján a közgyûlés „Az
Év Vállalkozása” emlékplakettet
adományozott kis- és középvállal-
kozás kategóriában Skaneczné
Poór Krisztina egyéni vállalkozó-

nak. A vállalkozó a nagykanizsai
Microsystem egyéni cég ügyveze-
tõ igazgatója, és négy embernek
ad munkát a vállalkozásában. Az
1989 óta számítás- és irodatechni-
kával foglalkozó cég számára a
vevõk igényeinek kielégítése és a
folyamatos fejlõdés fontos straté-
giai cél. 

A közgyûlés nagyvállalkozás
kategóriában „Az Év Vállalko-
zása” emlékplakettet adomá-
nyozott a Ruget Magyarország
Kft-nek. A cég az Ipari Parkban
mûködik, stabil és ígéretes vál-
lalkozás. Fémfeldolgozással és
kereskedelemmel foglalkoznak,

csaknem hetven embernek ad-
nak munkát. Idén a tervek sze-
rint további ötven munkahelyet
teremtenek. A díjat Vízi Róbert,
a Kft. cégvezetõje vette át Mar-
ton István polgármestertõl. A
kitüntetetteket a Nagykanizsai
Ifjúsági Fúvószenekar és Nagy-
kanizsa Város Vegyeskara kö-
szöntötte színvonalas mûsorá-
val. 

B.E.
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A Kanizsa Kulturális Központ meghívja Önt

Kultúrházban tanulni…? 
címû

együttmûködést támogató, tájékoztató rendezvényére

Kerekasztal-beszélgetést tartunk arról, hogy miként alakul a
hátrányos helyzetûek és közmûvelõdési szakemberek foglalkoz-
tatási és felnõttképzési helyzete Nagykanizsa és Zalakomár
térségében.

A fórumon ismert képzési és munkaerõ-piaci szakemberek tartanak
témaindító elõadást az alábbi témákban:

Képzési projektek tapasztalatai Zala megyében, 
különös tekintettel a hátrányos helyzetûekre
A közcélú foglalkoztatás tapasztalatai 
Nagykanizsán
Civil szervezetek tapasztalatai a foglalkoztatásban

Várjuk Önt is 2010. február 8-án (hétfõ) 
10.00 órára 

a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ
Zala Márk termébe.

A TÁMOP-3.2.3.-08/1-2009-0021 "ZALAI IRKA" projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A DÉLZALAI VÍZ- 
ÉS CSATORNAMÛ ZRT. 
KÖZLEMÉNYE

ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT FOGYASZTÓKAT, 
HOGY NAGYKANIZSÁN 2010. JANUÁR 1-TÕL

A VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK 
AZ ALÁBBIAK SZERINT ALAKULNAK:

LAKOSSÁG (Ft/m3) NEM LAKOSSÁG (Ft/m3)

VÍZDÍJ 292 348
CSATORNADÍJ 172 201
VÍZTERHELÉSI DÍJ 20 20
ÁFA NÉLKÜL 484 569
25 % ÁFA 121 142
ÖSSZESEN 605 711

AZ ALAPDÍJ VÁLTOZATLAN, A 2009. ÉVI ÖSSZEGGEL
MEGEGYEZÕ.

DÉLZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT.
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HHáárroomm kkeennyyéérr

Zalai tanítónõ jeligével szólt
hozzá egy egerszegi olvasó az
Éljünk magunknak? sajtóvitá-
hoz: Az emberi butaság szerin-
tem a legfõbb bûn. Az „Egy férfi
gépkocsivezetõnek”  melegen
ajánlom: olvassa el az általános
iskola 2. osztályos olvasókönyv-
ének A három kenyér c. olvasmá-
nyát. Tartalma: Pista bácsi na-
ponta három kenyeret vesz. Egy
az övék, egyet kölcsönadnak (ez
a gyerekeiké), eggyel adósságu-
kat törlesztik (ez a szüleiké).

A könyvvé összegyûjtött hoz-
zászólásokat a nepesedes.hu olda-
lon találtam, a fenti mesét bizo-
nyára sokan ismerik. Ezelõtt 40(!)
évvel élénk érdeklõdést váltott ki
a Nõk Lapja hasábjain ez az össz-
társadalmi párbeszéd. Még nem
volt internet, ezért újságban folyt
az eszmecsere. A gond: kevés
gyerek születik, már 1970-ben lát-
ható volt. Akkor kezdõdött mai
nyomorúságunk! A pár hete el-
hunyt Fekete Gyula érdeme, hogy
fölébresztette a felelõsségérzetet.
A döntéshozók mégsem tettek
meg mindent. Ellenkezõleg!
Olyan lakótelepek nõttek ki a
földbõl, ahol a másfél szoba se a
gyermekvállalást, se a nemzedé-
kek együttélését nem segítette.
Amikor az elsõ polgári kormány
családi adókedvezményt, a lakás-
célú hitelekre állami kamattámo-
gatást adott, mérhetõen megnõtt a
születések száma. Egy kis rábakö-
zi faluban millenniumi baba-fa-
sort ültettek. Ahány gyerek szüle-
tett, annyi fa, melyeket a családok
is gondoztak ezután. Ám kettétör-
te mindezt a 2002-es kormányvál-
tás, visszajöttek a szocialisták. Pe-
dig egy gyermeket nem négy
vagy nyolc évre vállalunk. A ked-
vezményes kamatozású helyett
maradt a deviza alapú hitel…
Megszûntették az adókedvez-
ményt, majd megkurtították a
gyest és a gyedet. A munkában
töltött évek hosszától tették füg-
gõvé. S a táppénz is kevesebb, pe-
dig nem egy kismama már nem
dolgozhat szülés elõtt, babája
egészsége érdekében. És ezekben
a hetekben éppen a kevés gyer-
mek születéséért felelõs MSZP-
nek van képe a nyugdíjasokat a
Fidesztõl félteni? Szembefordíta-
ni idõsebbeket és fiatalokat? Aha-
talomért semmi se drága?

Papp János

A helyzetnek nincs semmi oka,
hogy megváltozzon magától. –
idézte a 80-as évek legendás ze-
nekarát Kövér László, aki Cse-
resnyés Péter meghívására érke-
zett a könyvtár 3. emeleti ter-
mében tartott fórumra.  

A Visszaszámlálás rendezvény-
sorozat vendége szólt arról, nincs
még egy utolsó utáni pillanat. Ne
engedjük kiénekelni a sajtot a
szánkból, igenis, meg kell dolgoz-
nunk érte. Ha hagyjuk, hogy a de-
mokráciát a fejünk fölött mások
mûködtessék, miben különbözik
ez a diktatúrától? – tette föl a kér-
dést a Fidesz Országos Választmá-
nyának elnöke. 

Csak napjaink vannak hátra az
állam teljes szétzüllesztésétõl.
Szemléletes példája ennek a
MÁV esete is. Míg Európában
mindenütt fejlesztik a vasutat, az
Unió pénzt ad rá, nálunk elsor-
vasztják, teljes régiók elöregedé-
sét siettetve ezzel. A súlyos de-

mográfiai helyzet, a születések
csökkenõ száma miatt arra is vá-
laszt keresett, miért kellett 2002-
ben olyan sürgõsen szétverni a
polgári kormány által megterem-
tett családtámogatási rendszert?
Erre az eszelõs dühre nem talált
más okot, mint azt: a szocialista
kormány folytatni akarta osztály-
harcát, melyet már 60 éve gyako-
rol a magyar társadalommal
szemben. Egy hosszabb távra ter-
vezõ megszálló hatalom kímélete-
sebb lett volna velünk – állapítot-
ta meg. 800 ezer fogyatékos em-
bert vesz semmibe az idei költ-
ségvetés, amikor pár 10 millió fo-
rintot von meg tõlük. Közben a
BKV-nál a 40 milliós végkielégí-
tések mindennaposak. Az, hogy
dr. Kósa Ádám, a Siketek és Na-
gyothallók Országos Szövetségé-
nek elnöke a Fidesz európai parla-
menti képviselõje lett, ezért nem
csak jelképes üzenet. Az MSZP az
utóbbi hetekben (is) megpróbálja
megosztani, egymás ellen kiját-

szani az idõseket és a fiatalokat.
Ám Kövér László bízik benne,
többségben vannak azok a nyug-
díjasok, akik átlátnak a szitán. A
Fidesz a nyugdíjak értékét meg
kívánja õrizni, elfogadhatatlannak
tartja, hogy a szocialisták a gaz-
dasági helyzettõl kívánják függõ-
vé tenni. A jogállami elszámolta-
tás szükségességérõl szólt, a köz-
biztonság helyreállítása kapcsán
pedig a rendõrség jogosítványai-
nak visszaadásáról. Rá kell döb-
benjünk, mekkora súlya van min-
den egyes pici szavazatnak, nem
herdálhatjuk hát el. Akik megelé-
gelték, hogy nyolc éve ellenzék-
ben vannak, s emiatt türelmetle-
nek, inkább a jövendõ kormányt
erõsítsék ezért szavazataikkal, ne
a jövendõ ellenzéket! A változás
elõsegítésében mindannyiunknak
van tehát feladata – hangsúlyozta
Kövér László a szomszédokkal
való beszélgetés jelentõségét is.

K.H.

„„AA hheellyyzzeettnneekk nniinnccss sseemmmmii ookkaa,, 
hhooggyy mmeeggvváállttoozzzzoonn mmaaggááttóóll””

A helyi Fidesz Nyugdíjas Ta-
gozatának tagjai tartottak sajtó-
tájékoztatót azzal kapcsolato-
san, hogy az MSZP szerintük is-
mét elõvette (jól bevált) ütõkár-
tyáját, a nyugdíjasokat. El-
mondták:

„Megdöbbentõnek és mélyen el-
szomorítónak tartjuk azt a megalá-
zó viselkedést, amelyet a szocialis-
ták tanúsítottak az elmúlt hetekben
velünk, nyugdíjasokkal szemben.
Ezért úgy véljük, hogy kötelessé-
günk tagjaink, illetve a felháboro-
dottan hozzánk forduló, idõs em-
berek érdekében felemelni hangun-
kat a szocialisták méltatlan visel-
kedése ellen.

Azért véljük úgy, hogy a szocia-
listák nem tisztelnek bennünket,
idõseket, mert azok után, amit az
elmúlt 8 évben mûveltek a nyugdí-
jas társadalom tagjaival ahhoz is
nagy bátorság kell a részükrõl,
hogy kiejtsék a nyugdíj, vagy a
nyugdíjas szót a szájukon. 

Hiszen elég felidéznünk, hogy

2002 óta évrõl-évre jobban emel-
kedtek az alapvetõ élelmiszerek,
rezsi költségek, gyógyszerek árai,
mint a nyugdíjak, tehát csökkent a
nyugdíjak vásárlóereje. 

Hiszen elég felidéznünk, hogy a
nyugdíjba vonulás feltételein is si-
került rontania baloldali kormány-
nak, egyrészt a számítási módszer
megváltoztatása miatt kevesebb
nyugdíj jár egy most nyugdíjba
menõ társunknak, mint aki ugyan-
annyi szolgálati idõvel és bérrel
rendelkezett, de néhány évvel ko-
rábban el tudott menni már nyug-
díjba. Másrészt pedig 2009-tõl
emelték a nyugdíjkorhatárt is. 

Hiszen elég felidéznünk, hogy a
13. havi nyugdíj elvétele nagyon
nagy érvágást jelentett sok nyugdí-
jastársunknak. Összességében le-
szögezhetjük tehát azt a tényt, hogy
a szocialisták rendkívül nehéz hely-
zetbe juttatták 8 éves kormányzá-
suk alatt a nyugdíjas társadalmat.

A fenti súlyos tények miatt pedig
meggyõzõdésünk, hogy az MSZP
egyetlen egy dolgot tehetne nyug-
díjügyben, a nyugdíjasokkal szem-
ben: lesütött szemmel bocsánatot
kérhetnének tõlünk, idõsektõl az el-
múlt 8 évért. Azt, hogy ehelyett
újabb és újabb ígéreteket, fogadko-
zásokat hallunk, õszintén azt kell

mondjuk, hogy ez már tényleg meg-
alázó számunkra, mert elnézést a
kifejezésért, de ezáltal úgy érezzük,
hogy ostobának néznek bennünket. 

Mert ki, melyik szocialista poli-
tikus gondolja komolyan, hogy az
elmúlt évek tengernyi hazugsága
után még van, aki elhiszi nekik a
múlttal kapcsolatos mellébeszélé-
seiket, nem is beszélve a legújabb
ígéreteikrõl? Véleményünk szerint
csak az, aki lenézi a nyugdíjaso-
kat, ezt pedig a leghatározottab-
ban visszautasítjuk és megkérjük a
szocialistákat, hagyjanak fel efféle
próbálkozásaikkal.”

Böröcz Zoltán mszp-s képvise-
lõ A nyugdíjasok védelmében
címmel tartott sajtótájékoztatót,
válaszolva a Fidesz nyugdíjas ta-
gozata által megfogalmazott vé-
leményre:

– A tegnapi napon bocsánatkérésre
szólította fel a szocialistákat a nagy-
kanizsai FIDESZ nyugdíjas tagozatá-
nak három tagja, az elmúlt idõszak
szocialista kormányainak nyugdíja-
sokkal szembeni intézkedései miatt. 

(folytatás a 6. oldalon)

MMeeggaalláázzóó vviisseellkkeeddééss
aa sszzoocciiaalliissttáákk
rréésszzéérrõõll......

VVáállaasszz aa nnyyuuggddííjjaass
ttaaggoozzaattnnaakk
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(folytatás az 5. oldalról)
Kedves Schüller Róbertné, Mol-

nár Jánosné és Hóman Józsefné!
Személy szerint Önöktõl akkor én
most, az MSZP Nagykanizsai Szer-
vezete elnökeként bocsánatot ké-
rek. De bocsánatot kell-e kérnem a
nyugdíjasoktól azért, hogy a
Medgyessy-kormány elsõ intézke-
dései között kifizette a FIDESZ ál-
tal megvont, egyszeri 19 ezer fo-
rintos juttatást, és mert az elmúlt 8
évben a szocialista kormányok
minden korábbit felülmúló mérté-
kû nyugdíjemelést hajtottak végre
(az átlag-nyugdíj 30 ezer forintról
80 ezer forintra emelkedett), mi-
közben a méltánytalanul alacsony
nyugdíjakat egy nyugdíjkorrekciós
program szerint az átlaghoz köze-
lítették? Bocsánatot kell-e kérnem
azért, mert a szocialista kormá-
nyok a 13. havi nyugdíj fogalmát
megalkották és sok éven keresztül
folyósították a nyugdíjasok számá-
ra, és bocsánatot kell-e kérnem
azért, hogy amikor a gazdasági
válság következtében 2009 máso-
dik félévétõl a folyósítás felfüg-
gesztésére kényszerültek, azonnal
törvénybe foglalva garantálták:  A
válságidõszak után a nemzeti össz-
termék 3%-os növekedése mellett
már ”nyugdíjprémium” címen
folytatják a 13. havi nyugdíj kifize-
tését? (Csak megjegyzem, a gazda-
sági várakozások már a jövõ évre,
2011-re teszik ennek lehetõségét.)
Bocsánatot kell-e kérnem azért is,
mert elsõként a szocialista kormá-
nyok alkalmazták a nyugdíjas fo-
gyasztói kosár fogalmát, amely a
KSH adatai alapján lehetõvé tette
a nyugdíjasok sajátos fogyasztás-
szerkezetét figyelembe vevõ nyug-
díjemelések meghatározását? Bo-
csánatot kell-e kérnem azért, hogy
a Bajnai-kormány a jelenlegi idõ-
sek és a majdan nyugdíjba vonulók
nyugdíjának kifizethetõsége, a vá-
sárlóérték megtarthatósága, a
nyugdíjrendszer fenntarthatósága
érdekében felvállalta a nyugdíj-
korhatár 65 évre emelésének rend-
kívül népszerûtlen intézkedését?
Nem, nem kell bocsánatot kérni, de
fontos köszönetet mondani az aktív
korúaknak, a  munkavállalóknak,
akik kényszerûen tudomásul vet-
ték, hogy az Önök, a jelenlegi, és
az Önöket követõ korosztály nyug-
díjának kifizethetõsége érdekében
a nyugdíjba vonulás határát fel-
emelték. Úgy gondolom, hogy nem
kell bocsánatot kérni azért sem,
mert a 2002-es kormányváltás
megakadályozta az úgynevezett
“svéd-modell” bevezetését, amely

kormányrendelet tervezet formájá-
ban már az Orbán-Torgyán kor-
mány idején elkészült. Végül hadd
nyújtsam a kezem a FIDESZ nyug-
díjas tagozata és valamennyi
nyugdíjas szervezet felé. Partner-
séget ajánlok a nyugdíjasok érde-
keinek képviseletében a következõ
idõszakra vonatkozóan is, bármi-
lyen színû és értékrendet képviselõ
kormány irányítja majd az orszá-
got.

AJobbik Magyarországért Mozga-
lom Országos Jelöltállító Bizottsága
úgy határozott, hogy Zala megye 3.
számú választókerületében (Keszt-
hely) Kolthay Péter helyett dr. Pap
Ervin 50 éves szülész-nõgyógyász
fõorvost indítja országgyûlési képvi-
selõjelöltnek. – tájékoztatta lapunkat
Zakó László, a Jobbik Zala megyei
kampányfõnöke.

Kissé tán rendhagyó sajtótájé-
koztatót tartott Bogár Ferenc az
MSZDP megyei elnöke, önkor-
mányzati képviselõ a személyét
és a helyi MSZDP-t érintõ
hogyan-továbbról. 

Elmondta: „Kezdetektõl fogva
mint a Magyarországi Szociálde-
mokrata Párt Zala megyei elnöke,
az Európai Parlamenti választáso-
kat követõen országos alelnöke és
az MSZDP Országos Választási
Bizottságának tagja, a baloldali
erõk összefogásán munkálkodtam.

Amikor ezt mondom, akkor nem-
csak a Magyar Szocialista Pártra és
a Magyarországi Szociáldemokrata
Pártra, hanem a Munkáspárt 2006-
ra is gondolok. Meggyõzõdésem,
hogy csak közös egyezségre jutva,
tisztázó vitákban megtisztulva tudjuk
helyreállítani a baloldal megtépázott
hitelét, visszaszerezni a baloldali ér-
zelmû emberek elvesztett bizalmát.
Törekvéseimmel egyetértett Göndör
István, városunk jelenlegi szocialista
országgyûlési képviselõje is, így tud-
tam csak összeegyeztetni irodájának
vezetését pártbeli munkámmal. Meg-
értését, a baloldal egységének meg-
teremtése érdekében nyújtott segítsé-
gét ezúton is köszönöm.

Mostanra azonban a Magyar
Szocialista Párt és a Magyaror-
szági Szociáldemokrata Párt által
2007 decemberében aláírt Együtt-
mûködési Megállapodás kiürült, a
párbeszédre való törekvést fölvál-

totta az önös érdekek miatti szem-
benállás. Mára már nem a balol-
dal ügye, a dolgozó, napi megélhe-
téséért küzdõ kisemberekkel való
törõdés lett a fontos hanem a meg-
szerzett hatalom megtartása, a
mindenáron való egyéni érvénye-
sülés. Ebben a helyzetben válaszút
elé kerültem. Lapuljak meg, és az
állásom megtartása érdekében
próbáljam meg túlélni a választá-
sokat, vagy vezessem továbbra is
azokat, akik eddig bíztak bennem. 

Választottam. Velük tartok!
A mostani helyzetben ez viszont

már összeegyeztethetetlen irodave-
zetõi munkámmal. Ezért sajtótájé-
koztatómat megelõzõen kértem
Göndör István úrtól munkaviszo-
nyom közös megegyezéssel történõ
megszüntetését. Így, világos viszo-
nyokat teremtve, tiszta lelkiisme-
rettel folytathatom azt a munkát,
amit elkezdtem, amiben hiszek.”

Közegészségügyi és pszichiátri-
ai kérdéseket egyaránt felvet az a
rongálás, amely a Fõposta elõtti
hirdetményünket érte. Maga a cse-
lekmény az ÁNTSZ, az elkövetõ
az elmekórtan illetékessége,
kíváncsiak vagyunk a területek
szakembereinek véleményére. Em-
lített plakátunk kétszer is gyomor-
forgató rongálást szenvedett, majd
a Hevesi ABC elõtti megállító táb-
lánkat a lánc elvágásával minde-
nestül ellopták. Félnek a poroszlók
– juthat eszünkbe Reményik Sán-

dor verse. Nem tudjuk, mitõl fél-
nek jobban? A Visszaszámlálás
szótól? Vagy Márai eme sorától:
egy nép azt mondta: „Elég volt.”? 

„Nem értek egyet önnel, uram,
de kész vagyok meghalni azért,
hogy szabadon elmondhassa véle-
ményét!” Ezt a - Voltaire-nek tu-
lajdonított - mondatot idézte elnö-
künk 2008 telén, amikor Petõfi
plakátjainkat kellett megvédenie a
vandalizmustól. Egyesületünk ve-
zetése ezúton szólítja fel azokat az
erõket, melyek szimpatizánsaik-
nak vallhatják az említett vandálo-
kat, hogy ne csak szavakkal hatá-
rolódjanak el! Parancsolják vissza
õket, és mindent tegyenek meg
azért, hogy ne ismétlõdhessen meg
ilyen erõszak. Egyesületünk sze-
rint kívánatos, hogy mindennapja-
inkat az érvek vitája jellemezze a
tárgyak elleni agresszió helyett.
Hiszen a tárgyak elleni támadás
csak az elsõ lépés, ám ezen az úton
nem szabad elindulni. – áll a
Nagykanizsai Polgári Egyesület
elnökségének közleményében.

B.E.–D.J.–P.L.–S.E. 
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Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedõ

munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben része-
sülõ pedagógusokat.

Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként továbbítanunk kell a képzõ in-
tézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára jogosult nyugdíjas
pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató életrajzát (mun-
kahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél másolata -
ha van ilyen), valamint az aranydiploma-várományosoktól a munkakönyvük má-
solatát is.

A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok a Polgármeste-
ri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet
9.) átvehetõk az alábbi idõszakokban: hétfõ-kedd: 8-16.30-ig, szerda: 8-17-ig, csü-
törtök: 8-16.30-ig, péntek: 8-13.30-ig.

Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élõ nyugdíjas pedagógusokat,
akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2010. február 28-ig juttas-
sák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sport Osz-
tályára, hogy idõben továbbíthassuk a képzõ intézményekhez.

PPeeddaaggóógguuss ddíísszzookklleevveelleekk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa fogadóórát tart 2010.
február 8-án 10-12 óráig a Családsegítõ Központ irodájában (Nagykanizsa, Zrínyi
u. 51.).

FFooggaaddóóóórráátt ttaarrtt aazz IIddõõssüüggyyii TTaannááccss

CCsseerréélltt aa JJoobbbbiikk

MMSSZZDDPP-ss
„„hhooggyyaann-ttoovváábbbb””

HHaa eellffooggyynnaakk 
aazz éérrvveekk

A Nagykanizsai „Vackor
Óvoda Gyermekeiért

Alapítvány
tisztelettel kéri, 

hogy adójuk 
1%-ának felajánlásával 

támogassa alapítványunkat.
Adószám:

18964594-1-20
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NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE ÁLTAL
ALAPÍTOTT KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSA

Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy városunk köz-
gyûlése 2010-ben is adományoz kitüntetõ címeket és díjakat. Önkormányzatunk
ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt, akik: a város fejleszté-
sében kiemelkedõen munkálkodtak, tudományos, mûvészeti    munkásságuk során
maradandót alkottak, tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlõ-
dését, az itt élõk életkörülményeinek javítását szolgálták, kiemelkedõ helyi köz-
életi tevékenységet végeztek, tevékenységükkel Nagykanizsa város hazai és nem-
zetközi hírnevét öregbítették vagy kiemelkedõen támogatták a kisebbségek kultú-
rájának fejlõdését, életkörülményeik javítását.

Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a követ-
kezõ kitüntetéseket alapította: "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" ki-
tüntetõ cím, Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntetõ cím, Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntetõ cím, "Nagykanizsa Oktatásáért" kitün-
tetõ cím, "Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntetõ cím, "Nagykanizsa Sportjáért" ki-
tüntetõ cím, "Nagykanizsa Környezetkultúrájáért" kitüntetõ cím, "Paizs Ferenc
Díj" közigazgatási kitüntetõ cím, "Szekeres József Díj" az egészségügyi és szoci-
ális terület kitüntetõ címe, "Nagykanizsa Biztonságáért" kitüntetõ cím, "Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Címere" emlékplakett.

A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosított
18/1997.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely megtekinthetõ
a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban és az önkormányzat honlapján
(www.nagykanizsa.hu). A "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitün-
tetõ cím és "Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntetõ cím adományozásával
elhunyt személy emléke is megtisztelhetõ. A "Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Díszpolgára" kitüntetõ címre a közgyûlés tagjai, bizottságok, a városban mûködõ
társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szer-
vek, egyházak tehetnek javaslatot. A többi kitüntetõ címre a közgyûlés tagjai, bi-
zottságai, a város intézményei, társadalmi szervezetei, egyesületei, gazdasági- és
egyéb társaságai, a közcélokat szolgáló alapítványok, magánszemélyek, valamint
a Kisebbségi Önkormányzatok tehetnek javaslatot. Kérem a javaslattételre jogo-
sultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a Polgármesteri Hivatal Erzsébet téri és
Eötvös téri portáján átvehetõ, valamint az önkormányzat honlapjáról
(www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc) letölthetõ ûrlapokon részletes indoklással
legkésõbb 2010. február 15-éig nyújtsák be Marton István polgármester úrnak cí-
mezve. (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala  8800 Nagyka-
nizsa, Erzsébet tér 7.) Kérjük, ha módjukban áll, a javaslatokat és indokolásokat a
postai kézbesítés mellett elektronikus formában is küldjék meg! (E-mail:
samel.monika@nagykanizsa.hu).

KKiittüünntteettéésseekk aaddoommáánnyyoozzáássaa

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

Dr. Károlyi Attila, a 6. számú választókerület önkormányzati képviselõje foga-
dóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kõrösi Csoma Sándor Ál-
talános Iskolában.

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

Papp Nándor, a 12. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadó-
órát tart február 9-én, kedden 17 órakor a Vécsey Zsigmond Általános Iskolában,
18 órától a Zárda utcai kollégiumban. 

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 9-es és 10-es számú Gyermek Házior-
vosi Szolgálatok, valamint a 8-as, 17-es, 19-es, 20-as Védõnõi Szolgálatok vissza-
költöznek eredeti helyükre, a Nagykanizsa, Hevesi u. 6. szám alá. 2010. február 8-ától
a felújított Hevesi u. 6. szám alatti rendelõkben folytatódnak a betegrendelések és a
csecsemõ tanácsadások. A rendelési és tanácsadási idõk változatlanok maradnak!

ELÉRHETÕSÉGEK: 9-es sz. Gyermek Háziorvosi Szolgálat (helyettesítõ
orvos). Rendelési idõben: 93/311-374. Rendelkezésre állási idõben: 06/30-
6228244. 10-es sz. Gyermek Háziorvosi Szolgálat Dr. Kertész Edit. Rendelési
idõben: 93/317-508. Rendelkezésre állási idõben: 06/30-3399551. Védõnõi Szol-
gálatok elérhetõsége:: 93/311-319. A 4. sz. Gyermek Háziorvosi Szolgálat Dr.
Kolonics Gyula, és a 2. sz. Gyermek Háziorvosi Szolgálat Dr. Kálovics Gabriel-
la csecsemõtanácsadása is a Nagykanizsa, Hevesi u. 6. szám alatti telephelyen
lesz, változatlan idõben! 

VViisssszzaakkööllttöözztteekk aa hháázziioorrvvoossookk ééss aa
vvééddõõnnõõii sszzoollggáállaattookk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a Kanizsai
Dorottya Kórház gazdasági igazgatói munkakörének betöltésére.

A munkaviszony idõtartama: határozatlan idejû munkaviszony a Munka Tör-
vénykönyve vezetõ állású munkavállalókra vonatkozó szabályai szerint, három
hónap próbaidõ kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama: ha-
tározatlan idejû (munkaviszonnyal együtt). 

A munkavégzés helye: Kanizsai Dorottya Kórház, 8800 Nagykanizsa, Szeke-
res J. u. 2-8. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges
feladatok: a gazdasági igazgató irányítja és ellenõrzi az önálló költségvetési inté-
zet gazdasági (pénzügyi, mûszaki, üzemeltetési, stb.) szervezetét, iránymutatást
ad a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához, ellenõrzi azt. 

Munkabér és juttatások: megegyezés szerint.
Pályázati feltételek: szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú

iskolai végzettség és emellett legalább mérlegképes könyvelõi képesítés vagy
ezzel egyenértékû szakképesítés. Ez utóbbiaknak szerepelniük kell a számvitel-
rõl szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3)-(5) bekezdése szerinti nyilvántartás
valamelyikében, és rendelkezniük kell ennek megfelelõen a tevékenység ellá-
tására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal), legalább 3 éves vezetõi gyakorlat,
büntetlen elõélet. 

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: egészségügyi intézményben szerzett
legalább kétéves költségvetési gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázat feltételeként
elõírt iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok (közjegyzõ által) hi-
telesített másolatai, a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelés, sze-
mélyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem ré-
gebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, a pályázati feltételként elõírt vezetõ gya-
korlat  igazolása, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagba foglalt személyes
adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továb-
bá, hogy a pályázat elbírásában résztvevõk a pályázati anyagába betekinthet-
nek, személyes adatait megismerhetik, a 2007. évi CLII. törvény alapján a va-
gyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat. A Munka
Törvénykönyve 191. §-a szerinti elõzetes összeférhetetlenségi nyilatkozat. (Az
erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak helye nincs.) 

A munkakör betölthetõségének idõpontja: Az elbírálást követõ hónap elsõ
munkanapja. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. február 20. A pályázatok benyúj-
tásának módja: a pályázati anyagot egy példányban, zárt borítékban kell be-
nyújtani Marton István polgármester címére (Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). A borítékon fel kell
tüntetni: " Kanizsai Dorottya Kórház, gazdasági igazgatói pályázat".

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a polgármester által
összehívott eseti bizottság véleményezi és hallgatja meg a pályázókat a pályá-
zati határidõ leteltét követõ 21 napon belül. 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határide-
jét követõ 60 napon belül. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Zalai Hírlap önkor-
mányzati oldal, Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap, Nagykanizsa városi honlap
(www.nagykanizsa.hu), KSZK Személyügyi Szolgáltató Igazgatóság
(www.kszk.gov.hu).

Az intézettel kapcsolatban további információ a www.nkkorhaz.hu honlapon
szerezhetõ. A pályázattal kapcsolatban információ Marton István polgármester-
tõl (telefonszám: 06-93-500-702), valamint Prof. Dr. Bátorfi Józseftõl, a Kani-
zsai Dorottya Kórház fõigazgatójától (06-93-502-000) kérhetõ.

KKaanniizzssaaii DDoorroottttyyaa KKóórrhháázz ggaazzddaassáággii iiggaazzggaattóó
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A Jobbik sajtóközleményére tör-
tént reagálásával kapcsolatban az
alábbiakról szeretném tájékoztat-
ni:

1. Az Ön írásából tudtam meg,
hogy dr. Mezõ (Grünfeld) Ferenc
zsidó származású volt.

2. Számomra nem az a legfáj-
dalmasabb hír, hogy „Nagykanizsa
soha nem tudja bebizonyítani azt,
hogy a polgári várossá válásában a
zsidóságnak nem jutott stratégiai
szerep”, hanem az, hogy néhányan
– most éppen Ön – valamilyen ül-
dözési mániától szenvedve ezzel a
gondolkodásmóddal kívánják sírba
kergetni azokat, lelkiismeret furda-
lást okozni azoknak, akiknek sem-
mi közük nem volt a vészkorszak-
hoz. Bizonyítási kényszere nem
nekem van, hanem azoknak, akik-
nek mindig mindenrõl az jut eszé-
be, hogy egy dolgot hogy lehet
minden körülmények között – akár
indokolatlanul – felszínen tartani.

3. A Jobbik nem szélsõjobbol-
dali, hanem nemzeti elkötelezett-
ségû radikális párt.

4. Nem kellett sokat gondol-
kodnom ahhoz, hogy leírjam véle-
ményemet azzal kapcsolatban,
hogy egy kanizsai gimnáziumnak
már nevet adó szellemi olimpikon
miért nem megfelelõ választás
névadói szerepre egy Olajbányász
pálya esetében. Amit írtam, azt
olajmérnökként, egy olajos dinasz-
tia tagjaként, zalai szülöttként, fo-
cikedvelõként és hagyománytisz-
telõként írtam, nem „szélsõséges
ideológiai nézetûként”.

5. A nekem szánt áldemok-
ratikus politikusi jelzõjét pedig
egyenesen visszautasítom. Aki
– most éppen Ön – hangulat-
keltés céljából náci eszmét és
antiszemitizmust kiált teljesen
alaptalanul, az a közösség elle-
ni izgatás jogi kategóriáját me-
ríti ki, csak éppen a másik ol-
dalról.

Kedvenc költõm Petõfi (Petro-
vics) Sándor soraival szeretném
Önt kérni arra, hogy ellenségkép
gyártása helyett álljon be a sorba,
és tegyen közös ügyünkért, nem-
zetünk felemelkedéséért. Tehát az
idézet:

„Köztünk van a legnagyobb el-
lenség, / A cudar, az áruló testvé-
rek! / S egy közûlök százakat ront
el, mint / A pohár bort az egy
cseppnyi méreg.”

Zakó László
bányamérnök,

nagykanizsai lakos,
Jobbik elnök

2009. december 21-én a nagyka-
nizsai Halis István Városi Könyv-
tárban került átadásra a 10. Kani-
zsai Antológia irodalmi, mûvésze-
ti és kulturális kiadvány, a kiadója
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata. Az antológia
2004. évtõl jelenik meg, benne
többségében a helyi szerzõk ver-
sei, tanulmányai, kutatási témájú
munkái és más mûfajú írásai ol-

vashatók. A szerkesztõi kör válto-
zó. A Kanizsa Hetilap 2010. január
14-én megjelent lapszámában ol-
vashattuk Kardos Ferenc közlemé-
nyét. Az antológia szerkesztõje-
ként elnézést kért a szerkesztés so-
rán elõfordult hibákért és ígéretet
tett arra, hogy az érintett szerzõk
esetében az eredeti szöveg újra-
közlésére kerül sor az idei 2010.
évi 11. Kanizsai Antológiában. 

A fentiek vonatkozásában szük-
ségesnek tartom az alábbiak közlé-
sét. 

Kardos Ferenc a közleményé-
ben nem tért ki a személyes fele-
lõsségére. Az antológia szerkesztõi
feladatával visszaélve az írásaim
esetében megsértette a szerzõi jo-
got. Az írások minõségének a ro-
vására azok eredeti szövegét mó-
dosította. A sérülõ szöveg tartalmi
következménye méltatlan. 

A versem és a helytörténeti tár-
gyú írásom tekintetében egyaránt,
az általa megváltoztatott szöveg
egyes részeibe téves adatokat is
belefoglalt. Az írásomhoz tartozó
forrásjegyzékben feltüntette az
eredeti forrásjegyzékben nem sze-
repelt Kardos Ferenc – Czupi Gyu-
la szerzõk közös írását. Ez utóbbi
igyekezetével a szerkesztõi mun-
káját saját maga minõsítette. 

Az említett körülményekre te-
kintettel Kardos Ferenc szerkesz-
tõi tevékenységétõl ez úton is elha-
tárolódok.

Nagykanizsa, 2010.01.19.
Tóthné Kantó Katalin

/Kárpáti Kantó Katalin/ 

KKaanniizzssaa –– SSzzaabbaadd vvéélleemméénnyy 2010. február 4.8

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM 
INDUL

2010.02.08-án 16 órakor
hétközi

2010.02.19-én 16 órakor
hétvégi elõadásokkal 
személyautó, motor 

és segédmotor kategóriákban
2010.02.10-én 16 órakor

árufuvarozó és autóbuszvezetõ
GKI szaktanfolyam alap- és

továbbképzés
Diákkedvezmény! Részletfizetés!

Ingyenes tankönyvkölcsönzés! 
Üdülési csekket elfogadunk!

TTiisszztteelltt GGoollddffiinnggeerr ÚÚrr!!

1100.. KKaanniizzssaaii AAnnttoollóóggiiaa
- sszzeerrzzõõii kköözzlleemméénnyy -

Hamarosan a fenti címmel ér-
kezik városunkba egy országos,
válogatott mûveket tartalmazó
bemutató, a XX. Amator
Artium Országos Képzõ- és
Iparmûvészeti Tárlat Esszencia
kiállítása.

Ez hazánk nem hivatásos alko-
tóinak legnagyobb seregszemléje,
amely kiváló szaktekintélyek, al-
kotómûvészek, mûvészettörténé-
szek és mûvészpedagógusok zsû-
rizésével válogatódik ki számos
alkotás közül. 

Az utazó gyûjtemény összeállí-
tásakor a fõ szempont a mûvészi
kifejezõdések változatos lehetõsé-
geinek kiemelése volt.

A tárlat február 10-én (szerdán)
17 órakor lesz a Kanizsai Kulturá-
lis Központ – Hevesi Sándor Mû-
velõdési Központjában és március
5-ig tekinthetõ meg hétköznap 10-
17 óráig, szombaton 14-18 óráig.
A kiállítást Dóri Éva kurátor, a
Magyar Mûvelõdési Intézet és
Képzõmûvészeti Lektorátus szak-
referense nyitja meg, közremûkö-
dik Földi Gábor hegedûn, Delyné
Csere Andrea verssel. 

K.H.

Utazó 
esszencia 
vándorkiállítás
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1. Nagykanizsa, Csengery u. 1-3. fsz/8., 173
m2 alapterületû üzlethelyiség (volt kínai üzlet)
+ 29 m2 pince

Az induló bérleti díj – üzlet 173 m2, 2.875
Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 125 Ft/m2/hó. Az induló
bérleti díj – pince 29 m2, 750 Ft/m2/hó. A licitlép-
csõ 63 Ft/m2/hó.

A bérlemény megtekinthetõ: 2010 február 8.
8 óra 30 perctõl 9 óra 30 percig. A versenytárgya-
lás ideje: 2010. február 10. 10 óra.

2.  Nagykanizsa, Csengery u. 5. fsz/ 3., 28 m2

alapterületû üzlethelyiség (volt papírbolt nem
utcafronti, lépcsõházi)

Az induló bérleti díj – üzlet 28 m2, 1.250
Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 63 Ft/m2/hó. A bérlemény
megtekinthetõ 2010 február 8. 8 óra 30 perctõl 9
óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010.
február 10. 10 óra 05 perc. 

3. Nagykanizsa, Csengery u. 5. fsz/4., 80 m2 

alapterületû üzlethelyiség (volt utazási iroda) 
+ 108 m2 pince

Az induló bérleti díj – üzlet 80 m2, 1.875
Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 125 Ft/m2/hó. Az induló bér-
leti díj – pince 108 m2, 625 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ
63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010 feb-
ruár 8. 8 óra 30 perctõl 9 óra 30 percig.  A verseny-
tárgyalás ideje: 2010. február 10.  10 óra 10 perc.

4. Nagykanizsa, Csengery u. 6. fsz/1., 93 m2

alapterületû üzlethelyiség (volt Two Big
Brothers)

Az induló bérleti díj – üzlet 93 m2, 1.875
Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 125 Ft/m2/hó. A bérle-
mény megtekinthetõ 2010 február 8. 8 óra 30
perctõl 9 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje:
2010. február 10. 10 óra 15 perc.

5. Nagykanizsa, Deák tér 13.-Kölcsey u. 2.
36 m2-es alapterületû üzlethelyiség (volt mobil-
telefon javítási üzlet)

Az induló bérleti díj – üzlet 36 m2, 1.875
Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 125 Ft/m2/hó. A bérlemény
megtekinthetõ 2010. február 8. 13 órától 13 óra
30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. febru-
ár 10. 10 óra 20 perc.

6.  Nagykanizsa, Eötvös tér 27. fsz/6., 237
m2-es alapterületû üzlethelyiség (volt Pyr-
mont)

Az induló bérleti díj – üzlet 237 m2, 1.500
Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 125 Ft/m2/hó. A bérlemény
megtekinthetõ 2010 február 8. 12 órától 12 óra 30
percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. február
10. 10 óra 25 perc.

7. Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. fsz/7., 297
m2-es alapterületû üzlethelyiségbõl 141 m2 üz-
lethelyiség  (volt Leonardo) 

Az induló bérleti díj – üzlet 141 m2,
3.375.Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 125 Ft/m2/hó. A
bérlemény megtekinthetõ 2010 február 8. 13
óra 30 perctõl 14 óráig. A versenytárgyalás
ideje: 2010. február 10. 10 óra 30 perc.

8. Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. fsz/1., 76
m2-es alapterületû üzlethelyiség (volt festék-
bolt)

Az induló bérleti díj – üzlet 76 m2, 1.875
Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 125 Ft/m2/hó. A bérle-
mény megtekinthetõ 2010. február 8. 9 órától 9
óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010.
február 10. 10 óra 35 perc.

9. Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. fsz/1., 39
m2-es alapterületû üzlethelyiség (volt Arm-
fisch)

Az induló bérleti díj – üzlet 39 m2, 2.750
Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 125 Ft/m2/hó. A bérle-
mény megtekinthetõ 2010. február 8. 9 óra 30
perctõl 10 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010.
február 10. 10 óra 40 perc.

10. Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. fsz/2., 64
m2-es alapterületû irodahelyiség (volt nyomda
iroda helyiség)

Az induló bérleti díj – iroda 64 m2 2.750
Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 125 Ft/m2/hó. A bérle-
mény megtekinthetõ 2010. február 8. 9 óra 30
perctõl 10 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010.
február 10. 10 óra 45 perc.

11. Nagykanizsa, Erzsébet tér 18. fsz/2., 117
m2-es alapterületû üzlethelyiség (volt cipõbolt) 

Az induló bérleti díj – üzlet 117 m2, 3.375
Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 125 Ft/m2/hó. A bérlemény
megtekinthetõ 2010. február 8. 10 órától 10 óra
30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. febru-
ár 10. 10 óra 50 perc.

12. Nagykanizsa, Fõ út 8. fsz/3., 114 m2-es
alapterületû üzlethelyiség (volt GE)

Az induló bérleti díj – üzlet 114 m2,
1.875 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 125 Ft/m2/hó.
A bérlemény megtekinthetõ 2010. február
8. 13 órától 13 óra 30 percig. A versenytár-
gyalás ideje: 2010. február 10. 10 óra 55
perc.

13. Nagykanizsa, Fõ út 8. fsz/8., 63 m2-es,
alapterületû üzlethelyiség (Amplifon)

Az induló bérleti díj – üzlet 63 m2, 1.875
Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 125 Ft/m2/hó. A bérlemény
megtekinthetõ 2010. február 8. 13 órától 13 óra
30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. febru-
ár 10. 11 óra.

14. Nagykanizsa, Fõ út 23. fsz/1., 21 m2-es
alapterületû irodahelyiség (volt ingatlan iro-
da)

Az induló bérleti díj – iroda 21 m2, 1.875
Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 125 Ft/m2/hó. A bérlemény
megtekinthetõ 2010. február 8. 12 óra 30 perctõl
13 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010. február
10. 11 óra 05 perc.

15. Nagykanizsa, Király u. 47. 2. em., 18 m2-
es alapterületû irodahelyiség (volt ügyvédi iro-
da)

Az induló bérleti díj – iroda 18 m2, 1.875 

Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 125 Ft/m2/hó. A bérle-
mény megtekinthetõ 2010. február 8. 14 órától 14
óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010.
február 10. 11 óra 10 perc.

16. Nagykanizsa, Király u. 47. 2. em., 6 m2-
es alapterületû irodahelyiség (volt ügyvédi iro-
da)

Az induló bérleti díj – iroda 6 m2, 1.875
Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 125 Ft/m2/hó. A bérle-
mény megtekinthetõ 2010. február 8. 14 órától 14
óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010.
február 10. 11 óra 15 perc.

17. Nagykanizsa, Király u. 47. 2. em., 36 m2-es
alapterületû irodahelyiség (volt NkFSZKN Kft.)

Az induló bérleti díj – iroda 36 m2,
1.875 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 125 Ft/m2/hó.
A bérlemény. Megtekinthetõ 2010. február
8. 14 órától 14 óra 30 percig. A verseny-
tárgyalás ideje: 2010. február 10. 11 óra
20 perc.

18. Nagykanizsa Erzsébet tér 20. szám alat-
ti 131 m2 alapterületû földszinti üzlet/iroda 

Az induló bérleti díj – üzlet/iroda, 4.375
Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 125 Ft/m2/hó. A bérlemény
megtekinthetõ 2010. február 8. 10 óra 30 perctõl
11 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010. február
10. 11 óra 35 perc.

19. Nagykanizsa Erzsébet tér 20. szám alat-
ti 170 m2 alapterületû emeleti üzlet/iroda

Az induló bérleti díj – üzlet/iroda, 2.125
Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 125 Ft/m2/hó. A
bérlemény megtekinthetõ 2010. február 8.
10 óra 30 perctõl 11 óráig. A versenytár-
gyalás ideje: 2010. február 10. 11 óra 40
perc.

20. Vásárcsarnok emeletén különbözõ alap-
területû 20-42 m2 emeleti üzletek

Az induló bérleti díj – üzlet, 1.250 Ft/m2/hó,
amely a rezsit villany, víz kivételével tartalmaz-
za. A licitlépcsõ 125 Ft/m2/hó. A bérlemény meg-
tekinthetõ 2010. február 8.  7 óra 30 perctõl 8 óra
30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. febru-
ár 10. 11 óra 25 perc.

21. Nagykanizsa Petõfi u. 5. szám alatti kü-
lönbözõ alapterületû irodahelyiségek

Az induló bérleti díj – iroda, 1.275 Ft/m2/hó,
amely a rezsit is tartalmazza. A licitlépcsõ 125
Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. feb-
ruár 8. 12 órától 13 óráig. A versenytárgyalás ide-
je: 2010. február 10. 11 óra 30 per

A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

A versenytárgyalások helye: 

Nagykanizsa Vagyongazdálkodási 
és Szolgáltató Zrt.Kis tárgyaló I. emelet 
Nagykanizsa Garay u. 21. 
Érdeklõdni: 311-241, 30/2273-192

Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 
(Nagykanizsa Garay u. 21.)

nyílt versenytárgyalást hirdet önkormányzati tulajdonú üzletek bérbeadására
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Egy új, eddig nem kutatott ol-
daláról mutatja be Kocsis Kata-
lin, a Halis István Városi Könyv-
tár könyvtárosa Nagykanizsát. A
zenei útikönyv a Magyar kultúra
Napján került elõször az olvasók
kezébe. 

– Mikor kezdett a témával
foglalkozni? – kérdeztük elsõként
a könyv szerzõjétõl. 

– Miskolctól Szekszárdig, or-
szágos szinten közel húsz éve
gyûjtögetem a zenei emlékhelye-
ket. Ezekbõl akartam könyvet íni,
de nagyon elhúzódott a gyûjtõ-
munka. Bár kicsi az országunk, de
ha ebbõl a szempontból kutatja az
ember, akkor mégiscsak nagy. Sok
helyen jártam, és még mindig nem
kész, rengeteg a fehér folt. A kollé-
ganõm adta az ötletet, hogy kezd-
jem Kanizsával. 

– Mennyi idõt szánt rá? 
– Naiv módon azt hittem, gyor-

san megírom, mert nem kell seho-
va sem elutaznom, és itt minden
forrás a rendelkezésemre áll. De
hamarosan rá kellett jönnöm, hogy
az elõny mellett ott a kötelezettség
is, hogy kanizsaiként csak kellõen
megalapozott munkát adhatok ki a
kezembõl. Miután elkezdtem né-
zegetni a régi kanizsai újságokat,
sok-sok példán keresztül igazoló-
dott elõttem, amit addig én is szin-
te közhelyszerûen emlegettem,
hogy Kanizsának milyen magas
színvonalú volt a zenei élete.
Ugyanakkor megdöbbentõ volt,
hogy mennyi remek muzsikus élt
itt, akiknek még a nevét is elfelej-
tette a város; vagy ha néhány név
azért ismerõsen cseng, sok a velük

kapcsolatos félinformáció még
szakmai körökben is. Gyanítom,
hogy más területeken is hasonló
lehet a helyzet. Így tehát könyvem
legnagyobb terjedelmû forrása a
helyi sajtó lett. Elkezdtem 1862-
tõl, s eljutottam 1948-49-ig. Majd-
nem száz év anyagát tanulmányoz-
tam át. Ahogy haladtam elõre az
idõben, úgy szaporodtak a forrá-
sok. 1873-ban megjelent a város
második hírlapja, s fennállásának
végéig, 1922-ig módomban állt
ugyanarról a zenei eseményrõl,
kérdésrõl másik leírást is elolvas-
ni, s e kettõbõl szûrni le a tanulsá-
gokat. Egyúttal azt is tapasztaltam,
hogy az események rögzítésében,
értelmezésében mekkora a sajtó
felelõssége az utókor szempontjá-
ból.

– Az elképzelt két hónapból
végül menyi lett?

– Gyakorlatilag tizenöt hónap,
mert fél évig csak az újságokat ol-
vastam, és sokat sétáltam a város-
ban. Rendkívül érdekes érzés volt,
hiszen olyan utcákban is jártam,
ahol eddig még soha. Idõnként
mintha egy idegen városba léptem
volna. A városközpont ismerõs
épületeit is egészen más szemmel
néztem és nézem, mint korábban,
mert közülük többrõl megtudtam,
hogy annak idején ki lakott benne,
vagy milyen esemény fûzõdött
hozzá. A könyvben olyan épüle-
tekrõl is írok, amelyek már nincse-
nek meg. Van több olyan, amely-
nek a helyén másik épület áll, de
olyan is, ahol már régóta üres a te-
lek, mint például a Rácz család ré-
gi házának a helyén, a Hunyadi ut-
ca 22-ben. A város közepén lévõ
gyönyörû csendes helyen ma egy
ronda deszkakerítés mögött em-
bermagasságú a gaz. Ott állt idõ-
sebb Rácz János háza, aki a város
szenzációs orgonistája, és egy idõ-
ben az összes katolikus templomá-
nak a fõkántora volt. Muzsikus di-
nasztiát alapított, egyik fia, ifjabb
Rácz János szintén nagyszerû kán-
tor lett, a másik fia, Rácz Alajos az
1970-es évekig itt élt Kanizsán.
1948 elõtt a Felsõtemplom kánto-
ra, utána a Zeneiskola nagyhatású
tanára. Gyakorlatilag õ vezette be
Kanizsán a Kodály módszert.

A Kálvin téren a Református
templom és a könyvtár között állt
az úgynevezett Aréna, a város má-

sodik nyári színköre, melyet 1902-
ben építették fából. Kívül elég
igénytelenül nézett ki, de átépítése
után belül még zenekari árka és
páholyai is voltak. Két évtizeden
keresztül tartottak a falai között
elõadásokat. A témával foglalko-
zók közül eddig még senki sem lá-
tott a színkörrõl ábrázolást, senki
sem tudta, hogy egyáltalán lefény-
képezték-e annak idején, pedig a
régi Kanizsáról sok képeslapot is-
merünk. Nagy felfedezés és öröm
volt, amikor elõkerült egy váro-
sunkból 1907-ben feladott képes-
lap az Országos Széchenyi Könyv-
tár színháztörténeti tárának gyûjte-
ményébõl, mely az Arénát ábrázol-
ja. Fotója így bekerülhetett a köny-
vembe, amelyben ugyanakkor sok
olyan épület is szerepel, amelyek
ma is állnak, több-kevesebb átala-
kítás után.

– Érte-e még váratlan öröm?
– Ugyan megkésve, a könyvbe-

mutató elõtt két nappal a Thúry
György Múzeum dolgozói egy ha-
gyatékban rátaláltak az Irodalmi és
Mûvészeti Kör dalárdájának 1902-
ben készült tablójára, amelyen a
karnaggyal együtt negyvenhárman
szerepelnek. A dalárdáról isme-
rünk egy két évvel késõbbi cso-
portképet, amikor megnyerték a
Dunántúli Dalversenyt, de – a tab-
lóval ellentétben – azon nem sze-
repelnek nevek. Így most arcról is
azonosíthatók a régi „dalos-
testvérek”. Ez azért is fontos és ér-
dekes, mert a próbáit és fellépéseit
többnyire a Polgári Egyletben tar-
tó amatõr énekkarban prominens
városi polgárok vettek részt, mint
például ifj. Wajdits József és Fis-
chel Lajos könyvkiadók – utóbbi
Fejtõ Ferenc édesapja. Karnagyuk
akkoriban a pécsi, de egy idõben
Kanizsán élõ Böhm Emil kereske-
dõ, egyúttal profi képzettségû mu-
zsikus volt, mellesleg nagyon jó-
képû férfi, akibe szinte az összes
kanizsai leány beleszeretett… De
ha a könyvemben ez a tabló nem is
szerepelhet, biztos vagyok benne,
hogy lesz még alkalom a feldolgo-
zására és a publikálására, egyelõre
az a fontos, hogy létezik és elõke-
rült..

– Kik osztották meg önnel az
emlékeiket? 

– A kutatás során lassan elér-
keztem ahhoz a korszakhoz,

amelynek már kortárs tanúi is van-
nak. Itt köszönöm meg mindazok-
nak, akik meséltek a régi idõkrõl.
Elsõ helyen is Fentõs Ferencnek, a
városi zeneiskola nyugalmazott
igazgatójának, aki több helyszín és
személy azonosításában segített, s
szinte naponta új adatokkal, doku-
mentumokkal jelentkezett olyan
lelkesedéssel, mintha csak a saját
könyvét írta volna. Köszönetet
mondok dr. Kígyóssy Lászlóné-
nak, aki mentorom volt pályakez-
dõ könyvtáros koromtól, s aki mint
a város jeles hangszerkészítõ mes-
terének leánya, a hõskorát élõ ze-
neiskola egykori kiváló növendé-
ke, a Király-díjas vegyeskar tagja,
rendezvények zongorakísérõje s a
városi könyvtár zenei gyûjtemé-
nyének megalapozója, maga is ré-
szese Kanizsa zenei múltjának.
Köszönöm dr. Gerõ Katalinnak,
hogy kapcsolatot teremtett Dános
Lili zongoramûvésszel, aki 1919-
20-ban csodagyermekként Nagy-
kanizsán kezdett zongorázni tanul-
ni. Lilike néninél 2009 szeptembe-
rében tett látogatásom nemcsak
nagy élmény volt, hanem egy új
ténnyel ki is egészítette a város ze-
nei életérõl eddig ismert képet.
Maga Gerõ Katalin pedig a Zene-
akadémia Baráti Körének titkára-
ként és a Magyar Haydn Társaság
elnökségi tagjaként fõszerepet ját-
szott abban, hogy Nagykanizsa
gazdagabb legyen egy zenei em-
lékhellyel, Strém Kálmán szocio-
lógus és hangversenyrendezõ álta-
la méltón megjelölt szülõházával.
Köszönöm a Farkas Ferenc Zene-
iskolának, hogy búvárkodhattam
régi dokumentumaik között. Az
egyes épületek azonosításában és
leírásában alapvetõ forrásnak bi-
zonyult Tarnóczky Attilának a Hol,
mi? Kanizsai házak és lakói cím-
mel a nagykar.hu-n számomra ép-
pen idõben közzétett hatalmas vá-
rostörténeti munkája. 

Dános Lili zongoramûvészre
visszatérve, Lilike néni még nem
volt hat éves, amikor édesanyja a
spanyolnátha járvány egyik elsõ
kanizsai áldozataként 1918-ban
meghalt. A kislány nem sokkal
utána kezdett el zongorázni tanul-
ni. 1920-ban már hangversenyen
lépett fel. Olyan technikai tudása
volt, hogy kétévi tanulás után cso-
dagyerekként ünnepelték. Felke-
rült Pestre, elõször a Nemzeti Ze-
nedében, majd a Zeneakadémián
folytatta a tanulmányait. Weiner
Leónál tanult meg muzsikálni, aki
azt mondta neki, sok zongorista
szívesen elcserélné „lapátkezeit”

AA vváárrooss zzeenneeii aarraannyykkoorráárróóll,, 
ééppüülleetteeiinnkk zzeenneeii vvoonnaattkkoozzáássáárróóll
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az õ kicsi kezeire, ha olyan techni-
kája lehetne, mint neki. Dános Lili
Európa számos országában adott
koncertet, a nemzetközi ismertség
küszöbén állt, amikor férjhez
ment, három gyermeke született, s
így nem volt lehetõsége olyan
szinten folytatni a pályát, mint
ahogyan például Fischer Annie tet-
te, így az õ neve ma nem ennyire
közismert.

– Mi jellemezte a zeneokta-
tást? 

– 1926-ban a zeneiskola meg-
alapítása elõtt több egészen kiváló
magán-zenetanár élt és mûködött a
városban. Akkoriban elterjedt szo-
kás volt a házimuzsikálás. Azoknál
a családoknál, ahol igyekeztek
egyfajta polgári életmódot fenntar-
tani, minden gyermeknek kellett
zenét tanulni, és közülük a tehetsé-
gesek ki is emelkedtek. Volt példá-
ul olyan praktizáló orvosa a város-
nak dr. Balla János személyében,
aki profi szinten játszott zongorán,
s az 1910-es és 1920-as években a
kaszinó valóságos „házi” zongora-
mûvészének számított. Palló Imre
operaénekest és sok más, a város-
ba látogató nemzetközi rangú mû-
vészt õ kísért zongorán, és nem õ
volt az egyetlen ilyen a városban.
Mások maguk is mûvészi vagy ta-
nári pályára léptek, de biztos va-
gyok benne, hogy a többiekbõl ér-
tõ és igényes közönség vált – és ta-
lán ez a legfontosabb. A zeneisko-
la megindulása elõtt az érdeklõdõ
fiatal jó színvonalon tanulhatott
zenét a gimnáziumban, a kereske-
delmi és a polgári iskolában.

A felsõkereskedelmi iskolában
például a 19. és a 20. század fordu-
lóján mintegy két évtizedig zenei
tanfolyamot vezetett Sterneck
Zsigmond, a város egyik legrango-
sabb magántanára és évente vizs-
gahangversenyeket rendeztek. A
kereskedelmi iskola vezetése
ugyanis rájött arra, hogy a há-
zimuzsikálásra való készség, az
abba való bekapcsolódás meg-
könnyítheti az üzleti kapcsolatok
kialakítását. Minden háznál volt

zongora, vagy cimbalom, vagy
mindkettõ. A szegényebb házaknál
cimbalom. Farkas Ferenc zene-
szerzõ például leírta egy visszaem-
lékezésében, hogy édesanyja jól
zongorázott, katonatiszt édesapjá-
nak pedig a cimbalmozás volt a
szórakozása. A vasárnapi ebéd
után rágyújtott egy szivarra, és
kedves nótáit játszotta. A városi
zeneoktatás megindulásával Kani-
zsa a régió zenei központja lett, hi-
szen mintegy két évtizedig az
egyedüli zeneiskola volt a megyé-
ben. Az 1930-as években még Te-
leki Béla fõispán két gyermeke és
a zalaegerszegi polgármester uno-
kája is ide járt…

Még kiegészíteném néhány név-
vel a korábbi gondolataimat: Hang-
súlyosan köszönöm meg a Thúry
György Múzeum és két munkatár-
sa, Kunics Zsuzsa és Hohl Zoltán
tartalmi és gyakorlati segítségét és
egyúttal a képek közlésének lehe-
tõségét is. Közülük számos most

jelenik meg elõször nyomtatásban.
Hodák Sándor önzetlenül végig-
fényképezte szinte valamennyi
helyszínt és fontos levéltári infor-
mációkat is kibányászott.

Fényképekkel, dokumentumok-
kal és információkkal sokat segí-
tett Lévai Péterné (Izraelita Hit-
község), Németh Andrea (Temetõ-
gondnokság), illetve Charles Fej-
tõ, Noll Katalin, Halász Gyula,
Csizmadia Ferenc, Martonné Né-
meth Mária. S fel sem tudom so-
rolni mindazokat, akik munkám
során bíztattak, és érdeklõdve vár-
ták a könyv megjelenését, amely-
nek nyomdai elõkészítésében a fõ
érdem Tábori Zita kolléganõmé.

A kötet az egymást a mai utca-
nevek betûrendjében követõ száz
kanizsai épület történetén keresz-
tül pillant be városunk zenetörté-
netébe. A teljes kép kedvéért a leg-
több esetben szót ejtek magáról az
emlékhelyrõl: építészeti jellemzõi-
rõl, tervezõjérõl, a hozzá kapcsoló-

dó nem-zenei, várostörténeti tud-
nivalókról. A házak azonosítását
kis képek segítik, amelyek a hely-
szín mostani állapotát mutatják. A
ma is létezõ, vagy egykori épüle-
tek zenei kötõdéseibõl kirajzoló-
dik a város zenetörténete, annak is
leginkább az 1860-as évektõl a
második világháború végéig tartó
korszaka. 

Remélem, hogy hozzájárulhat-
tam a város történetéhez új ismere-
tekkel, új szempontokkal és a kö-
tetet nemcsak a zenerajongók, ha-
nem minden lokálpatrióta érdeklõ-
déssel fogja forgatni és böngészni.
S minthogy minden ilyen kutatás
felsõ határa a csillagos ég, szeret-
ném kérni az olvasókat, ha valamit
máshogy tudnak, vagy új informá-
cióik, dokumentumaik vannak,
amelyek segíthetnek még teljeseb-
bé tenni a képet, keressenek meg, s
osszák meg ezeket velem.

Bakonyi Erzsébet

– Megint és továbbra is hazud-
nak, Göbbelsék módszerével, kez-
detlegesen, rosszízûen – idézte
Cseresnyés Péter alpolgármester,
országgyûlési képviselõ Márai
Naplóját. – A magyar társadalom
az utóbbi években újra megta-
pasztalta ezt a gátlástalan hazug-
ságot. Hogyan védekezzünk elle-
ne? Kiútként, megoldásként egye-
dül azt a legszélesebb összefogást
ajánlhatom, amely 1956-ban jel-
lemezte a magyarságot. Márai
szép sorával szólva: …egy nép azt
mondta: „Elég volt.”

– A kommunizmus megbukott,
mindenféle értelemben. De a
kommunistáktól nehéz lesz meg-
szabadulni, mert senki nem olyan
konok és veszedelmes, mint egy

bukott eszme haszonélvezõje, aki
már nem az Eszmét védi, hanem
meztelen életét és a zsákmányt. –
folytatta az emigrációba kény-
szerített író 1967-ben írott, meg-
döbbentõen jövõbelátó naplórész-
letével.

– A kommunizmus áldozatainak
emléknapjához és Márai Sándor
születésének április 11-én, e jeles
napon esedékes 110. évfordulójá-
hoz kapcsolódóan rendeztük e tár-
latot, mely február 26-ig tekinthe-
tõ meg. – kezdte bevezetõjét Kóré
Péter, az egyesület elnöke pénte-
ken a könyvtár kávézójában. –
Nem csak a középiskolás vetélkedõ
résztvevõinek, hanem valameny-
iüknek jó szívvel ajánlom, ez idõ
alatt többször is térjenek vissza.
Érdemes figyelmesen olvasgatni a

tablókat, hiszen – meglehet –
Nagykanizsán bálványdöntögetés-
nek számító bejegyzést is találhat-
nak. – utalt a „Francois Fejtõ” ta-
nulmányával kapcsolatos, a Napló
VI. kötetében olvasható leplezet-
len véleményre.

– Õrizd meg a kéziratokat, és ha
egyszer Magyarországról elmen-
tek az oroszok, titkos választáso-
kat tartottak, helyreállt egy alkot-
mányos helyzet, akkor, de nem
elõbb, kapcsolatot kell keresni a
Magyar Tudományos Akadémiá-
val, és ott letétbe helyezni az ösz-
szes kézirataimat azzal, hogy õriz-
zék meg, amíg te, az örökös, ter-
mészetesen elsõsorban Mami,
mint örökös, valamilyen formában
rendelkezni kívánnak vele. – hang-
zott internetrõl, a maraisandor.hu
oldalról az író 1967-ben magnó-
szalagra mondott hangos levele
feleségéhez és nevelt fiához. Ez-
után Cseresnyés Péter két kattin-
tással mindenki számára elérhetõ-
vé tette a középiskolás vetélkedõ
feladatlapját. Befejezésül a népes
hallgatóságot a kommunizmus ál-
dozatainak február 23-án tartandó
megemlékezésére invitálta, a most
induló verseny eredményhirdeté-
sére. Balás Piri László, a Történel-
mi Igazságtétel Bizottság alelnö-
ke, ’56-os forradalmár fogja a dí-
jakat átadni.

K.H.

MMáárraaii SSáánnddoorr kkiiáállllííttááss aa kköönnyyvvttáárrbbaann
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Nyílt nnap 
a BBolyaiban

A Bolyai János Általános
Iskola február 13-án szomba-
ton 9 órától és február 20-án
szombaton 9 órától nyílt na-
pokat szervez a leendõ elsõ
osztályos gyermekek és szüle-
ik számára.
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Elsõ alkalommal rendezte meg
a pártoló tagok napját a Honvéd
Kaszinó Hölgyklubja, melyen dr.
Berlinger Henriknének, a 104.
pártoló tagnak adta át a tagsági
viszonyt igazoló emléklapot Büki
Pálné klubvezetõ. 

Magát a Pártoló Tag mozgalmat
két évvel ezelõtt hívta életre a tár-
saság azok számára, akik csak al-
kalmanként tudnak részt venni a
programjaikon. 

Amióta a klub megalakult, azóta
táncolnak a hölgyek. Nem történt ez
másképp a szórakoztató, zsíroske-
nyér partival egybekötött játékos
szerda délutánon sem. Elõször egy
táncos egyveleget mutattak be széles
repertoárjukból a hölgyek, majd a
pártoló tagokkal karöltve, táncver-
seny következett. Az elsõ lépések
után már látni lehetett, ma itt csillag
születik! Így is történt. Nem egy, ha-
nem két páros-csillag született a Tü-
körterem parkettjén. A szervezõk az
influenzajárványra is gondoltak. Az
alig fél négyzetméternyi területen
táncoló versenyzõk szájmaszkot
kaptak. A következõ feladatnál az is
kiderült, egyes férfi pártoló tagok
„titkosították” a sorszámukat, s a he-
lyükön akartak maradni. Aki azon-

ban ismerte Büki Pálné klubvezetõt,
az tudta, nem sokáig lazíthatnak! Õk
is felveszik hamarosan a pörgõ rit-
must. Így is volt, remekmûvek ké-
szültek zsíroskenyérbõl. Még el-
hangzott néhány villámkérdés, aztán
jött a zsíroskenyér uzsonna hazai fe-

hér- és vörösbor kíséretében, majd az
elmaradhatatlan buli. Este kilencig –
amíg Farkas Miklós tangóharmoni-
kázott –, egyfolytában állt a bál.

Pártoló tag lehet bármelyik szer-
vezet, minden hölgy, avagy úr, aki a
klub szellemiségével és feladataival
egyetért. Elfogadja a civil nõi kö-
zösség célkitûzéseit, mely szerint

olyan céllal szervezõdtek, hogy a
város hölgytársadalmából azokat,
akik igénylik a társas létnek ezt a
formáját, összefogja, egészsége-
sebb, esztétikusabb, nyitottabb és
érzelemgazdagabb életvitelre ösztö-
nözze. A pártoló tag vállalja, hogy

ötleteivel, javaslataival segíti a höl-
gyek tevékenységét, a társaság je-
lentõsebb rendezvényeinek valame-
lyikén (kiállítás, kirándulás, bál,
stb.) megjelenik, és évente ezer fo-
rint tagdíjjal segíti a klub mûködé-
sét. 

B.E.

MMóókkaa,, jjááttéékk aa ppáárrttoollóó ttaaggookkkkaall

Nem várt tömeggel találkoz-
hatott, és fergeteges hangulatú
koncertélményekkel térhetett
haza az, aki szombat este elláto-
gatott a Medgyaszay Házba.
Folytatódott ugyanis a Head-
bang Lábcsáb Afterparty, mely
sorozat szervezését még a tavalyi
évben kezdte el Pászti János és
Szakács Gábor.

Az idei évtõl változtattak kicsit
a programon, az országosan is-

mert hazai zenészeket mostantól
kezdve kanizsai zenekar elõzi
meg, a szervezõk így adva esélyt
nekik a minél többszöri bemutat-
kozásra „hazai pályán”. Most is
így történt ez, hiszen a Takáts Ta-
más Dirty Blues Band elõtt váro-
sunk jeles polgárai, az OldMix
Kartell tagjai léptek színpadra, fo-
kozva ezzel az est bluesos hangu-
latát. Az idén 20 éves DBB hozott
friss dalokat is, és nem fosztotta
meg a közönséget a régi slágerek-

tõl sem. Az 1990-ben alakult ban-
da alapító tagja volt a tavaly no-
vemberben – szintén e program
keretein belül – nálunk koncertezõ
Ferenczi György is. A jelenlegi
felállást a szintén alapító Takáts
Tamás (ének, gitár, szájharmoni-
ka) és Gál Gábor (gitár), valamint
Mike Zsolt (dob) és Patyi Sándor
(basszusgitár) alkotja.

Februárban Tóth János Rudolf
és a Meeting Point a Hevesi Sán-
dor Mûvelõdési Központban várja
majd a blues-kedvelõ közönséget.

S.E.

OOllddMMiixx ééss TTaakkááttss TTaammááss

Ismét díszmadár kiállítás
színhelye volt a hétvégén a
VOKE Kodály Zoltán Mûvelõ-
dési Ház.

Szebbnél szebb, színesebbnél
színesebb madarakat tekinthettek
meg az érdeklõdõk, akik ellátogat-
tak a Galamb és Díszmadár Egye-
sület rendezvényére. Díszpintyek,
papagájok, galambok, s az idén
még nyulak is voltak a kiállított ál-
latok között.

K.H.

TTaarrkkaa-bbaarrkkaa
mmaaddaarraakk
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Szombaton délelõtt mesemondó
találkozóra hívták a város óvodá-
sait a Piarista Iskolába. Az idén 32
kisgyermek jelentkezett, így a ki-
csinyek a tavalyi kettõ helyett már
három csoportban mutatkozhattak
be. A felkészítõ óvó nénik a nép-
mesék kimeríthetetlen tárházából
merítettek, szinte alig volt ismétlõ-
dés. A gyerekek nagy átéléssel,

sokszor mosolyt fakasztva adták
elõ az ügyesen betanult meséket. A
szervezõket egészen lenyûgözték a
lurkók, ám a dicséret az óvónõk-
nek és a szülõknek is szólt. 

– Napjaink veszélyeztetett társa-
dalmában sem veszhet el az emberi
szó ereje! A rajzfilm nem tudja he-
lyettesíteni a képzeletet megindító
és fejlesztõ mesehallgatást. A me-

sék világa nélkülözhetetlen a gye-
rekek személyiségének fejlõdésé-
ben. De nemzettudatuk is csak úgy
lesz eleven, ha már kiskorban szí-
vükbe lopjuk a Csillagszemû ju-
hász bátorságát, elszántságát, a
szegény ember leleményességét,
vagy Mátyás király igazságossá-
gát, tekintélyét. – hallottuk
Mezriczky Lajos szervezõtõl, aki a
jövendõ elsõsök tanító bácsija lesz.

P.J.

AA kkiissggöömmbbööcc ééss ttáárrssaaii

Évente két alkalommal rende-
zi meg a Vackor Óvoda a város
óvodásainak a Ficánkoló nevû
játékos, zenés, mozgásos mûsort
a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központban.

Az idei elsõ összejövetelen –
mint mindig, most is – teltház fo-
gadta a kicsik mûsorait, akik szí-
nesnél színesebb produkciókat ad-
tak elõ. Vidám, mosolygós arcok,
bátor csemeték mutatkoztak be a
nézõtéren helyet foglaló szüleik-
nek, ovistársaiknak a színpadon.

Legközelebb tavasszal, április-
ban kerül sor a Ficánkolóra.

S.E.

„„FFüürrggéénn 
rrooppjjaa,, vvíígg 
zzeenneesszzóórraa……””
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Horoszkóp

Sétáljon többet a szabadban és töltõdjön fel
energiával. Eredményesebb lesz a séta, ha
társakat is hív magával, és a végén csapnak
egy jó karneváli hangulatú összejövetelt
valamelyik városszéli kiskocsmában. 

Ha felkérik egy munkára, ne azon törje a
fejét, hogy nem tudja megoldani, hanem
vágjon bele. Ha fogékony a kihívásokra,
a legszerelmesebb napokat élheti át a kö-
zeljövõben.

Ugyan még nincs itt a tavasz, de célszerû
változásokat beiktatnia életébe. Lehetõleg
a saját tervei megvalósítását helyezze elõ-
térbe, s a munka végeztével pihenésként
sétálgasson egyet a napfényes Fõ utcán. 

A csillagok állása szerint elõnyösen változ-
hatnak kapcsolatai. Érzelmileg minden nap
alkalmas az új szerelem befogadására, ezért
mozduljon ki otthonról. Egy váratlanul adó-
dó flört is jó hatással lehet a kedélyére.

A lakásfelújítás miatt anyagi gondjai tá-
madhatnak. Ha tetszik, ha nem, le kell
mondania egy idõre a cigarettázásról.
Ha másként nem megy, kényszerítse
magát.

Próbatétel elé állíthatja a sors a napokban.
Megfutamodnia nem szabad, de gondolja
meg, kinek vállal kezességet, mert önnek is
van bõven törlesztendõ hitele. Ha teheti, ne
szerezzen magának álmatlan éjszakákat.

A héten nehezen veszi az akadályokat, de
egy kis noszogatás hatására mégis rá-
szánja magát. Érzelmi életében kedvezõ
fordulatra számíthat, legyen elõzékeny
és kezdeményezõ.

Arra törekszik minden erejével, hogy
rendezze végre a magánéletét. Ha tény-
leg változtatni akar, ne hagyja magát be-
folyásolni, legyen határozott. Küzdel-
mes idõszakra számíthat, de megéri.

Ne üsse bele az orrát állandóan mások
ügyeibe. Ha nem akar még több ellensé-
get, foglalkozzon a saját dolgával, és ne
erõltesse rá folyton akaratát a társára,
ugyanis õ nem a rabszolgája.

Fogékony lesz a tanulásra, nyugodtan
építgetheti a karrierjét. Ne szegjék ked-
vét a környezetében elhangzó negatív
megjegyzések. Sikert könyvelhet el pár-
kapcsolatában is. 

Most a Marstól is segítséget kaphat el-
képzeléseinek megvalósításához. Ered-
ményt érhet el pénzügyekben is, de elõre
ne örüljön. Legyen figyelmes és megfon-
tolt, ne hamarkodja el a döntéseit.

Gondolja át az elmúlt hónapok eseményeit,
és vonja le a tanulságokat. Próbálja feltárni
a kudarcok okait, hogy ne kövesse el még
egyszer ugyanazt a hibát. A bolygóállások
szerint szerencsés napokra számíthat.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

Elveszett?
Megtalálta?

Segíthetünk?
Kanizsa 
Rádió 

06/93/510-986
Az Ön rádiója

FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
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IINNGGAATTLLAANN
Városkapu krt.-on egyedi szabályo-

zós, központi fûtéses, 2. emeleti, 54 m2-
es, két szobás, nagy konyhás, erkélyes,
felújítandó lakás eladó.  Irányár: 4,9
millió Ft. Érd.: +3620/541-0542 (7131K)

Nk-án a Csengery utcában 56 m2-es,
kétszobás, egyedi gázas lakás (pince, pad-
lás, kert) eladó. Tel.: +3630 227-3294
(7096K)

A Kisfaludy utcában 18 m2-es garázs
(téglaépítésû) eladó. Tel.: 0693/313-099
(7166K)

Nk-án az Olajtelepen Vécsey utcában
karbantartott, 78 m2-es családi házrész pin-
cével-padlással, 1185 m2 udvarral áron alul
eladó. Érd.: +3693/323-737, +3620/417-
2075 (7151K)

Nk-án a Csengery utcában két szintes
cirkós családi ház udvarral, dupla ga-
rázzsal eladó. Alul vendéglátásra alkal-
mas, de más célra is használható, kb. 100
m2-es üzlet (akár teljes felszereléssel), a
felsõ szinten 116 m2-es felújított lakás
(konyha, közlekedõ, fürdõ, wc, négy
szoba, nappali). Érd.: +3630/227-3294
(7116K)

Kodály Z. u. 6/D. alatt földszinti, 38 m2-
es, egyszobás, egyedi gázfûtéses lakás be-
költözhetõ állapotban eladó. Irányár: 4,5
millió Ft. Érd.: +3630/901-9013 (7156K)

Corvin utcában egyedi fûtéses, 1 és fél
szobás lakás alacsony közös költséggel
sürgõsen eladó. Érd.: +3630/358-1053
(7168K)

Palinban új építésû, alacsony fenntar-
tási költségû, 128 m2-es, könnyûszerkeze-
tes ház (3 szoba, nagy nappali, amerikai
konyha, étkezõ) garázzsal 836 m2-es, szé-
pen parkosított telken,  reális áron eladó.
Érd.: +3630/338-7179 (7173K)

Berzsenyi utcában I. emeleti, két szo-
bás, 55 m2-es, egyedi fûtéses, részlegesen
felújított lakás eladó. Irányár: 7,5 millió
Ft. Tel.: +3630/345-3391 (7174K)

Keleti városrészben, csendes környe-
zetben három szobás lakásban egy szoba
kiadó egy fõnek, négyemeletes, központi
fûtéses házban. A szoba részben bútoro-
zott, konyha fürdõ felszerelt. Kábeltévé,
Internet van. Pékség, bevásárlókp., busz-
megálló a közelben. Tel. +3630/847-8816.
(7165K)

Bármilyen, végzettséghez nem kötött
részmunkaidõs állást vállal egy sokoldalú,
gyakorlatias, megbízható férfi Nagykani-
zsán és környékén, valamint Letenyén és
környékén akár munkaviszonyban, akár
beszámlázva.  Autóval rendelkezem. Tel.:
+3630/374-6481 (7172K)

Készpénzért vásárolok könyvet, fest-
ményt, porcelánt, régi népi parasztbútoro-
kat, használati tárgyakat és teljes hagyaté-
kot. Érd.: +3620/555-3014 (6430K)

Mopsz kiskutyák (1,5 évesek) állatba-
ráti ár alatt eladók. Tel.: +3630/481-2323
(7170K)

Készpénzért vásárolok porcelánokat,
régi dísztárgyakat, festményeket, sötét
alapszínû Zsolnay tárgyakat. Érd.:
+3630/332-8422 (7175K)

Gyógypedikûrt és pedikûrt vállalok,
szükség esetén házhoz is megyek! Tel.:
+3630/270-8592 (7167K)

Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépõjegy nélkül is
igénybevehetõ.) Teljes testre 30 perces la-
zító masszázs 1500 Ft. Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb masszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb. Hívásra
házhoz is megyek! Elérni és bejelentkez-
ni a +3630/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)

Február 4. 18 óra
HATÁRTALAN SEGÍTSÉG -
jótékonysági gálaest a haiti 
földrengés túlélõinek 
megsegítésére
A mûsor szereplõi:
Ifj. Sánta Ferenc Kossuth-díjas prímás és
cigányzenekara, Budai Beatrix nóta- és
operett-énekes, Vigadó Duó: Ernszt Kata-
lin és Nemere László operett-énekesek,
Kanizsa Táncegyüttes, Kanizsa Csillagai
Együttes 
Megnyitja: Marton István polgármester.
Belépõdíj: 2000 Ft, 
Támogatójegy: 1000 Ft
Jegyek válthatók a HSMK-ban, a CKÖ-nél
és a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai
Szervezeténél. Szervezõk: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata, CKÖ,
Nagykanizsa, Kanizsai Kulturális Központ,
Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Szer-
vezete, Városi Rendõrkapitányság

Február 8. 15 óra
"Az én hobbim" sorozat
"KÉZMÛVES REMEKEK"
Horváth Lászlóné csipke, 
hímzés és gyöngy munkáinak bemutatása 
Megnyitja: Pulai Lászlóné népi iparmû-
vész. 
Megtekinthetõ: március 1-ig

Február 8. 17 óra
A DRÁVA TERMÉSZETI 
ÉRTÉKEI - vetített képes 
elõadás
Elõadó: Zöldvári Ákos természetvédelmi
õr, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága

Február 9. 19 óra
Hevesi bérlet
Arthur Miller: ÉDES FIAIM -
dráma
A Soproni Petõfi Színház elõadása
Fõbb szerepekben: Huszti Péter Kossuth-
díjas, Érdemes és Kiváló Mûvész, Piros Il-
dikó Jászai Mari- és Déryné díjas, Érde-
mes Mûvész, Viczián Ottó, Hûvösvölgyi

Ildikó. Rendezõ: Kerényi Imre Jászai Ma-
ri- és Kossuth díjas, Érdemes Mûvész
Belépõjegy: 2500 Ft

Február 10. 17 óra
"UTAZÓ ESSZENCIA"
Országos képzõ- 
és iparmûvészeti kiállítás
Megnyitja: Dóri Éva kurátor, a Magyar
Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti
Lektorátus képzõmûvészeti szakreferense
Közremûködik: Földi Gábor - hegedû,
Delyné Csere Andrea - vers
Megtekinthetõ: március 5-ig

Február 11. 19 óra
HUMOREST
AZ EGYHÁZKÖZSÉG 
JAVÁRA
Közremûködõk: Kiss Ádám, Kõhalmi Zol-
tán. Szervezõ: Jézus Szíve Plébánia
Belépõdíj: 3 000 Ft
A Jegyek megvásárolhatók a HSMK-ban
és a Jézus Szíve Plébánián

"VALÓSÁG ÉS KÉPZELET"
- Kiállítás Sass Brunner Erzsébet és Brun-
ner Erzsébet Indiában, 1930-1936 között
festett alkotásaiból
Megtekinthetõ: március 1-ig

"HALMOK AZ 
ÉVSZÁZADOK SODRÁBAN. 
HALMOK, HEGYEK ÉS 
VÁRAK A DUNA-TISZA
KÖZÉN"
Poszter kiállítás
Megtekinthetõ: február 28-ig

Február 6. 18 óra
VENDÉGSÉGBEN 
A KANIZSA BIG BANDNÉL
Vendég: Elek István
Belépõdíj: 500 Ft

Laminált padlók és szegélyek kiárusítása

a                     Áruházban!
Laminált padlók:
- 8 mm-es C31 szürke hajópadlómintás ingyen alátéttel 990 Ft/m2

- 7 mm-es C31 csíkos dió, ingyen szegéllyel, ingyen alátéttel 1490 Ft/m2

- Kifutó típusok 990 Ft/m2 és 1490 Ft/m2-es egységáron
- 1-3 m2-es maradékok 100 Ft/panel
Szegélylécek:
- sérült, fóliahibás 800 Ft helyett 50 Ft/szál
- kifutó színek / vegyes színekben: 2000 Ft helyett 150 Ft/szál

Nagykanizsa, Récsei u. 19. Tel.: 06-93/323-118
Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig 8-18 óráig, 
szombaton 8-13 óráig
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Sakk. Budapesti Honvéd ASE
(8.)- Aquaprofit NTSK (1.) 2,5:9,5.
NB I-es sakk csapatbajnoki mérkõ-
zés, 5. forduló. Budapest.  Nem ti-
tok, hogy a kanizsaiaknál már több
esetben elõfordult, hogy a ki-ki hely-
zetekbõl nem a legjobban jönnek ki
játékosaik. Azonban ezúttal felesle-
ges volt az ilyen irányú aggodalom,
hiszen az Aquaprofitnál gyakorlati-
lag mindenki hozta az elvártat. Mi
több, Balogh Csaba egy igazi presz-
tízs-meccsen múlta felül Almásit,
ezzel valóban fölényessé téve a kani-
zsai együttes diadalát. Ezzel, ha nem
is nagy mértékben, de növelte elõ-
nyét (2 pontosra) az egerszegi együt-
tes elõtt. 

Teremfoci. Mivel idén elmaradt
az országos teremkupa, illetve a me-
gyei csapatoknak sem rendezték
meg a Téli Kupát, adódott a lehetõ-
ség egy Kanizsa Kupa elnevezésû
kétnapos torna megrendezésére. A
meccssorozatra dél-zalai „illetõsé-
gû" együttesek neveztek, szám sze-
rint tizenegyen, illetve a Kiskanizsai
Sáskák a létszámfeltöltés végett két
garnitúrát indíthatott. Végül a gyõz-
tesnek járó elismerést a Palin FC
(megyei II. osztály) gyûjthette be,
második a Sáskák I. (megyei II. o.),
harmadik a Gelse SE (megyei I. o.),
negyedik pedig a Nagykanizsa-
Bagola VSE (megyei II. o.) lett. Avi-
gaszkupán Eszteregnye (megyei III.
o.), Kiskanizsa II. (megyei II. o.),
Sormás (megyei III. o.), Sand (me-
gyei III. o.) sorrend alakult ki.

Úszás. 8-11 éves úszópalánták
nagyszabású versenyét rendezték Ta-
tabányán, melyen – egyben szezon-
nyitókén – a Délzalai Vízmû SE is in-
dult sportolóival, akik közül a legjobb
eredménnyel, egy harmadik hellyel
50 m mellen Tóth Benett (2001-es
születésû) büszkélkedhetett.

Vívás. Rangos elismerésben
részesült a Nagykanizsai Torna
Egylet 1866 vívószakosztálya, hi-
szen a megyei közgyûlés a Zala
Megye Ifjúsági Sportjáért Díjat
adományozta a 2009-ben ötven
éves fennállását ünneplõ szakosz-
tály számára. Az elismerés egyben
magában foglalja a kiemelkedõ tu-
dású sportolók kinevelésében ját-
szott számottevõ szerepet, amit
rögtön bizonyított is már idén a
szakmai (sport)mûhely. A kadet
magyar bajnokságon ugyanis a nõi
kardozóknál Osvald Anna az elõ-
kelõ hatodik helyet szerezte meg.
A vívó a csoportselejtezõktõl egé-
szen a nyolcas döntõig menetelt, s
a négybe kerülésért vívott párharc
során kapott ki nagy küzdelemben
újpesti ellenfelétõl. 

… 20 esztendeje: a nõi asztalite-
nisz NB I-ben Tolnai Vörös Lobogó
– Kanizsa Bútorgyár (Gazsi Ildikó
5 gyõzelem) 8:17 és Kanizsa Bútor-
gyár (5.) – Erzsébeti ATSE (6.)
14:11, utóbbi mérkõzésen Gazsi és
Szabó Gabriella 5-5 nyert meccset
hozott. Egy kosáron múlott (ami a
DVTK-nak kedvezett), hogy nem a
Lázár Béla vezette MÁV NTE nõi
kosárlabda-csapata jutott az NB I
A-csoportba kerülésrõl döntõ play-
offba. A II. Tungsram Kupa kézi-
labda tornát a VÁÉV-BRAMAC
együttese nyerte.

… 15 esztendeje: a férfi kézi-
labda NB I-ben Tungsram SE (5.;
Becskei István 7 gól) – Elektromos
(2.) (ismét) zsúfolt ház elõtt 28-31,
majd Gardenia ETO KC (3.) –
Tungsram SE (6.) 35-23. A nõi te-
ke NB I-ben Kanizsa Sör (Vágvöl-
gyiné 397 fa) – Dréher Sör 5:3. A
nõi kosárlabda NB I 13-20. helyé-
ért a Vágvölgyi Tamás edzett MÁV
NTE-Kanizsa Sörgyár (NB I B-s) a

Szekszárdtól (NB I A-s) 81-93-ra
kapott ki hazai pályán. Bodó Nor-
bert, a Tungrsam SE sakkozója má-
sodik lett a kõszegi nemzetközi
korosztályos IX. Expressz Kupán.
Rovinjban az Olajbányász SE NB
I-es labdarúgó gárdája rangos el-
lenfelekkel is összemérte erejét: –
Segesta Sisak (horvát I. osztály) 0-
2; – Branik Maribor (szlovén I.
osztály) 1-1, gólszerzõ: Almir
Filipovics; NK Zagreb (horvát I.
osztály) 1-3, gólszerzõ: Vidóczi Jó-
zsef.

… 10 esztendeje: a Haladástól
a labdarúgó PNB-s Olajbányász
FC-hez készülõ Nagy Csaba kö-
rüli huzavona borzolta a kedélye-
ket, miközben a Kispest HFC-tõl
Catalin Azoitei a kanizsaiakhoz
szerzõdött. A férfi kosárlabda NB
I B 1-8. helyéért vívott középsza-
kaszában mintegy 400 nézõ elõtt
Kanizsa KK-DKG East (3.) –
Tiszaújvárosi Phoenix (2.) 78-77,
az óriási csatában Gáll Tamás

volt a legeredményesebb kani-
zsai oldalon (21/3). A nõknél az
„örök” rivális, egyben listaveze-
tõ BEAC ezúttal átgázolt a Ko-
vács Nándor vezette MÁV NTE-
n (88-51).

… 5 esztendeje: a sakk NB I-es
csapatbajnokságban helycserés tá-
madás történt, hiszen ASE Paks
(3.) – N. Tungsram SK (2.) 4:8. A
férfi NB I B-s kosárlabda bajnok-
ságban Kanizsa KK-DKG East
(5.) – Soproni Ászok (1.) 73-94.
Az országos sajtóban is felmerült
annak lehetõsége, hogy a labdarú-
gó elsõ osztályban szereplõ Bé-
késcsabai Elõre FC-t mûködtetõ
gazdasági társaság Nagykanizsára
tette volna át székhelyét. A Thury
SZKI együttese nyerte a XVII.
Thury Kupa-Russay Olivér Em-
léktorna nemzetközi korosztályos
kosárlabda tornát, a legeredmé-
nyesebb játékos a kanizsai Szépla-
ki József lett.

Polgár László

EEzz ttöörrttéénntt ((ffeebbrruuáárr 44-1100..))……

A Dr. Mezõ Ferenc Emlékév
megnyitója gyanánt kerül sor
az elsõ rendezvényre a Mezõ Fe-
renc Olimpiai Baráti Kör szer-
vezésében, tudtuk meg sajtótá-
jékoztató Kis Jánostól, a fen-
tebb említett szervezet elnöké-
tõl, koordinátorától.

Az egyetlen zalai születésû
olimpiai bajnok, Mezõ Ferenc,  aki
idén lesz 125 esztendeje, hogy
Pölöskefõn megszületett, s ezért
gondolta úgy az olimpiák történe-
tével foglalkozó társaság, hogy
méltóképpen kíván emlékezni

1928 amszterdami – szellemi –
olimpiai bajnokára.

A pénteki kezdõ program kereté-
ben a kanizsai Halis István Városi
Könyvtárban 15.45-kor kezdõdõ
rendezvényen mutatják be Kis Já-
nos és Laky Rudolf szerzõpáros ál-
tal jegyzett Téli olimpiák címû kö-
tetet. A kiadvány valamennyi téli
olimpia részletes eredménysorával
rukkol elõ, valamint az olimpiai he-
lyezettek életrajzát is tartalmazza.

A könyvbemutató mellett színe-
sítik a rendezvényt a Kanizsához
kötõdõ sportolók élménybeszámo-
lói is, így a közönség személyesen

is találkozhat a dél-zalai városban
nevelkedett kézilabda válogatott
Siti Beátával (olimpiai érmes), Siti
Eszterrel (olimpikon), a Tungsram
SE egykori kézis gólvágójával,
Krichenbaum Tiborral, valamint a
kanizsai születésû kosárlabdázó
(késõbbi, s ez idáig egyetlen ma-
gyar NBA-játékos) Dávid Kornél-
lal.

Utóbbi jeles sportoló Horvátor-
szágból jelezte, hogy hazafelé tart-
va szándékai szerint mindenképp
részt vesz a rendezvényen… 

Polgár László

MMeeggnnyyiittjjáákk aa MMeezzõõ FFeerreenncc-eemmlléékkéévveett

Kanizsa KK DKG-EAST (3.) -
Fehérvár KC (10.) 84-80 (25 - 19,
17 - 11, 18 - 21, 24 - 29.). NB I B-
s férfi kosárlabda-mérkõzés, 14.
forduló. Nagykanizsa, 80 nézõ.

Feledtetni akarta múlt heti ku-
darcát a Kanizsa KK, s ezért nagy
lendülettel kezdte a találkozót.  A
második negyedben Kasza Dániel
közeli kosarával nõtt elõször tíz
pont felettire a hazai elõny (13.p.:
31-19), de ezután néhány pontos
támadással négy pontra zárkóztak

fel a távolról is jól célzó vendégek
(18. p.: 34-30). A félidõre mégis
biztos vezetés lett a hazaiak
„osztályrésze”. 

Térfélcsere után a Koma-Hoff-
mann centerkettõs villogott 17
pontosra duzzasztva az elõnyt (25.
p.: 54-37), de a szívós látogatók
nem hagyták, hogy tovább nõjjön
a különbség, s gyorsan bevágtak
két triplát (30. p.: 60-51). 

A befejezõ etapban biztosan tar-
totta vezetését a gépgyári csapat, s

egészen a 38. percig úgy tûnt, sima
gyõzelmet arat (80-68). Ekkor
azonban egy-két figyelmetlenség a
védekezésben, s egy súlyos fegyel-
mezetlenség következtében izgal-
massá vált a végjáték (40.p.: 82-80),
ám Hoffmann pontos büntetõivel
beállította a végeredményt (84-80).

Edzõi mérleg – Kovács Nándor:
„Ha egy kicsit nehezen is, de a lé-
nyeg, hogy nyertünk."

P.L.

NNeemm llááttsszzootttt aa ttaabbeellllaa-kküüllöönnbbsséégg
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„Az ifjúságot nevelni azt jelen-
ti, a holnapot a mában ápolni.”

(Rudolf Steiner)

Új elõadássorozat indult, mely-
hez a Halis István Városi Könyvtár
biztosít helyet, de a Sormáson mû-
ködõ Héthatár Waldorf Óvoda és a
jövõ tanévben induló iskola peda-
gógusgárdájához kapcsolódik.

Január 16-án, szombaton Papp
Levente waldorf tanár, Extra Lesson
segítõ tanár az iskolaérettségrõl tar-
tott elõadást a megjelenteknek.
Mindenek elõtt Flumbort Zoltán, a
Kanizsa Waldorf Közhasznú Egye-
sület alapító tagja kihangsúlyozta,
hogy iskolaválasztást megelõzõen a

szülõ nagy dilemmában van, hiszen
óriási döntést kell meghoznia. Jobb,
ha nem iskolát, hanem pedagógust
választ gyermeke mellé, hiszen az
adott tanító éveken keresztül meg-
határozza a gyerekek érzelmi és ér-
telmi fejlõdését, kettejük kapcsolata
kihat a gyerek további életére.

Az iskolaérettség több minden-
ben megmutatkozik – hangzott el
az elõadáson. – Többek között kül-
sõ jegyekben, úgy mint magasság,
súly, testarányok; a pszichés je-
gyekben – ebben a korban fontos,
hogy egyetlen dologra tudja irányí-
tani a figyelmét a gyermek, és lehe-
tõleg azt be is fejezze, mert koráb-
ban egyszerre több mindent elkez-

denek a kicsik, s ezek befejezetle-
nek is maradnak.  Szintén nagyon
fontos, hogy ekkor már emlékeze-
tükben egyre több mindent el tud-
nak tárolni, és azokat az emlékeket
vissza is tudják hívni. Szociális
téren is indul egy jelentõs változás,
a szülõrõl való leválási folyamat:
már könnyebben köt kapcsolatot, s
el tudja magát látni (ami a kabát
felvételét és a cipõ bekötését illeti),
valamint el tudja fogadni a szabá-
lyokat, s valamennyire be is tudja
tartani. S emellett fontos maga az
út is, ahogy a gyerek idáig, az isko-
laérettségig eljut. Papp Levente
szerint a gyerekek saját magukat
készítik fel erre, a szülõk csupán
hátteret biztosítanak, s ebben a fel-
készítésben nagy segítségére van-
nak az érzékek, s a mozgás, amely
az érzékek kiszolgáló rendszere.

Az elõadás további részében Papp
Levente bemutatta az érzékeket,
melyeket Rudolf Steiner, a Waldorf
iskola alapítója határozott meg: az
akarati érzékekhez tartozik a tapin-
tás, az életérzék, a saját mozgás-ér-
zék és az egyensúly-érzék; a lelki
eredetûek a hõérzék, a látásérzék,
az ízérzék és a szaglásérzék; maga-
sabb érzékek pedig a hallásérzék, a
szóérzék, a gondolati érzék és az
én-érzék.

A következõ elõadásra február
20-án, szombaton kerül sor, Kocz-
iha Miklós waldorf tanár az írás,
az olvasás és a számolás tanításá-
ról fog beszélni. Nyílt nap kereté-
ben is kaphatnak felvilágosítást az
érdeklõdõk, az óvodában minden
szerdán 16 órától.

S.E.
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A Tüttõ János Nótaklub feb-
ruár 13-án 15 órai kezdettel jó-
tékonysági koncertet szervez a
HSMK színháztermében a Si-
mon család megsegítésére. A
koncerttel kapcsolatosan a nó-
taklub részérõl Varga Zoltán és
Major Lajos, a szervezésben
együttmûködõ Nagykanizsai
Civil Kerekasztal Egyesület
képviseletében pedig Budavöl-
gyi Kálmán és Balogh István
szólt. 

Varga Zoltán a nótaklub szóvi-
võje elmondta, már tavaly csatlak-
koztak a Simon testvérek megsegí-
tésére indított kezdeményezéshez.
A koncert címéül Tüttõ János leg-
ismertebb „Nem zörög a ha-
raszt…” címû nótáját választották.
A kétórás elõadáson a kórus mel-
lett még 11 szólista énekel. Kísér a
keszthelyi Farkis Béla zenekara.
Jegyeket január 18-a után lehet vá-
sárolni a HSMK pénztárában, va-
lamint a könyvtárban lévõ Civil
Irodában. A belépõjegyek ára 1500
forint, a nyugdíjasok kedvezményt
kapnak, õk 1300 forintért vásárol-
hatják meg a jegyet. A közönség-
szervezésben civil szervezetek is
részt vesznek. A Jézus Szíve Plé-
bánia és az Idõsügyi Tanács is se-
gít abban, hogy megfelelõ számú
közönsége legyen a mûsornak, hi-
szen a zenekar költségét ki kell fi-
zetni. A koncertnek helyet adó
HSMK is a támogatók közé tarto-
zik, térítésmentesen a rendezõk
rendelkezésére bocsátotta a szín-
háztermet.

A Tüttõ János Nótaklub március
6-án ünnepli megalakulásának 10.
évfordulóját. A jubileum alkalmá-
ból sok szép koncerttel kívánják
meglepni a város lakosságát. Sze-
retnék, ha ebben a válságos, és
hangulatilag mélyponton lévõ idõ-
szakban minél több helyen fel-
csendülnének a nótáik. Elképzelé-
seik szerint legalább öt-hat ingye-
nes, vidám, pörgõ mûsorral állnak
a város elé, a mûfaj jeles képvise-
lõi, híres nótások, zenekarok köz-
remûködésével.

Budavölgyi Kálmán kiegészí-
tésként megjegyezte, a mostani
közös szervezést egy folyamatos
tevékenység elsõ állomásának te-
kintik. Bíznak benne, továbbra is
fennmarad az emberek adakozó-
kedve, hiszen más rászorulóknak
is szüksége lehet támogatásra. A
háttérbeszélgetések során felme-
rült például az önkormányzati tu-
lajdonban lévõ Látóhegyi kápol-
na felújítása is, melynek gyönyö-
rû környezetében szívesen adna
egy szabadtéri jótékonysági kon-

certet a nótaklub. A jubileumi
programsorozatot január 9-én egy
különleges helyszínen, a vásár-
csarnokban kezdték. Tavasszal
„Jó reggelt Kanizsa” címmel egy
nótás felvonulást terveznek a vá-
rosban. Ha megfelelõ szponzorá-
lást találnak, neves zenekarok,
nótaénekesek fellépésével egy
egész napos nótafesztivál, sõt nó-
tabál részesei lehetnek a nótaked-
velõk.

B.E.
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Könyvbemutatóval egybekö-
tött sajtótájékoztatót tartott a
Ka-Rock Alapítvány az elmúlt
héten a Halis István Városi
Könyvtárban. Az apropót egy-
szerre több dolog is szolgáltatta.

Mészáros József tollából,
Draskovics György támogatásával
megjelent a 2007-es Indián Nyár a
Nagy Generációval nevû kétnapos
koncertsorozatról íródott könyv. A
Rock-generációk „Indián Nyár
2007” címû kötetben szerepelnek
azok a nagykanizsai zenekarok,
akik annak idején felléptek a ren-
dezvényen. A könyvbemutatón a
szerzõ dedikálta a könyvet.

Az alapítvány képviselõi emlí-
tést tettek a nyári Csóstock Amatõr
Rockzenei Fesztiválról, mely idén
már a négyes számot viseli magán,
s melyre június 24-26. között kerül
majd sor a Csónakázó-tónál, a

zöld-tábor területén. Egyelõre a
fellépõk listája még nem végleges,
annyit azonban elárultak Horváth
Zoltánék, hogy sztárvendég a
Hungarica és az Aurora lesznek.

Közelibb az idõpontja azon
nagyszabású, a PANKKK Prog-
ramiroda által szervezett országos
rendezvénynek, melynek a Nyu-
gat-dunántúlon való lebonyolításá-
ért a Ka-Rock Alapítvány a fele-
lõs: e hét szombat, azaz február 6-
a. Ez a ZIPKOMM tömörített tu-
dás országos zenei konferencia,
melynek központi helyszíne a bu-
dapesti Gödör Klub lesz, a vidéki
helyszínek (Debrecen,  Nagykani-
zsa,  Pécs,  Sárospatak,  Szeged,
Tatabánya) pedig chat és élõ
online videóközvetítés segítségé-
vel kapcsolódnak a központi hely-
szín eseményeihez, ahol a közön-
ség felé is nyitott kerekasztal-be-
szélgetésekre is sor kerül. A konfe-

rencia 10 órakor kezdõdik, hely-
színe a kiskanizsai volt Nagyrác
utcai általános iskola épülete. Az
öt témakör, melyeket a résztvevõk
érinteni fognak, a következõk: te-
hetségkutatás, -gondozás; zenekari
menedzsment és koncertszervezés;
internetes jelenlét, PR, közösség-
építés; lemezkiadás, terjesztés,
jogdíjak; médiajelenlét.

Este 19 órától koncertekkel zárul
a nap, a nagykanizsai zenekarok
repertoárjából hárman képviselte-
tik magukat, az Alarm, a Késõ Bá-
nat és a Muerte Cara, vendégként
érkezik a pozsonyi Mandragora.

A programon a részvétel ingye-
nes (de regisztrációhoz kötött), az
egyes témakörök moderátorainak és
a kerekasztal tervezett résztvevõi-
nek névsorát a www.zipkomm.hu
weboldalon tekinthetik meg.

S.E.
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