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Prof. Bethlenfalvy Géza orien-
talista kíséretében Nagykanizsá-
ra látogatott Õexcellenciája Mr.
Ranjit Rae Magyarország indiai
nagykövete. A diplomatát irodá-
jában fogadta Marton István pol-
gármester.

2010-ben nagyszabású jubileu-
mi kiállításokat rendeznek a 100
éve született Brunner Erzsébet em-
lékére. A kiállítások helyszínei:
Képzõmûvészetek Háza (Nagyka-
nizsa), Budapest, Kazanlak, Bécs,
New-Delhi. A tárlatok elõkészüle-

teirõl, illetve az indiai-magyar kul-
turális, kereskedelmi és gazdasági
kapcsolatok fejlesztésérõl, vala-
mint további lehetõségeirõl folyta-
tott megbeszélést Nagykanizsán
Õexcellenciája Mr. Ranjit Rae
nagykövet, Bethlenfalvy Géza
professzor, Marton István polgár-
mester és Kõfalvi Csilla muzeoló-
gus, a Képzõmûvészetek Háza ve-
zetõje. 

A nagykövet megtekintette a
Képzõmûvészetek Házában a
2009. december 23-án Nagykani-
zsára érkezett Brunner-relik-

viákat, Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erzsébet személyes tár-
gyait, levelezésüket, grafikai
skicceket, fotográfiákat, könyve-
ket. Többek között elmondta, ez
év nyarán avatják fel Budapesten,
az Indiai Nagykövetség közvet-
len szomszédságában az Indiai
Kulturális Központot. Az épület
elsõ kiállítása Sass Brunner Er-
zsébet és Brunner Erzsébet fest-
ményeit mutatja be a nagyközön-
ségnek.

Bakonyi Erzsébet

VVáárroossuunnkkbbaa llááttooggaattootttt MMrr.. RRaannjjiitt RRaaee
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KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

Felhívás közéleti-politikai
stílusunk kulturáltabbá tételére

A világ nagy részén – így ná-
lunk is – gazdasági válság van,
hazánkban pedig a válság okoz-
ta tengernyi nehézségen felül
még új választás is közeledik.
Ennek kampányidõszaka azt a
veszélyt hordozza magában,
hogy a magatartás- és érintke-
zésformáinkban már eddig is
meglevõ durva hang, útszéli stí-
lus még az eddiginél is jobban
terjed: rányomhatja bélyegét a
közéleti-politikai megnyilatko-
zásokra, a parlamenti meg az
azon kívüli politikai vitákra, vé-
leménynyilvánításokra, s még
tovább gyengíti, rontja az embe-
ri kapcsolatokat, még nehezeb-
bé teszi egymás kölcsönös meg-
becsülését, személyiségi jogai-
nak érvényesülését.

Ennek a magatartás- és visel-
kedésformának a szabadjára
engedése véleményünk szerint
nem volna méltó társadalmunk-
hoz, és sokat ártana európai
unióbeli megítélésünknek. Ezért
nyomatékosan kérjük a hivatá-
sos politikusokat és a nem hiva-
tásos politizálókat egyaránt,
hogy a kampányidõszak alatti
propagandatevékenységükben
és vitáikban elsõsorban azzal
bizonyítsák saját emberi méltó-
ságukat, hogy tiszteletben tart-
ják a másokét! Legyenek mind-
végig tudatában annak, hogy az
országépítés folyamatában úgy-
is együtt kell mûködniük, s ko-
rántsem mindegy, hogy ezt mi-
lyen elõzmények után teszik
majd! Fogják tehát vissza indu-
lataikat! Ne feledjék, hogy a vi-
ta elsõsorban nem az érzelmek,
indulatok harca, hanem két
vagy több személynek vagy kö-
zösségnek szellemi küzdelme
valamely kérdés eldöntésére.

Az Anyanyelvápolók Szövet-
sége ezzel a felhívással azt sze-
retné elérni, hogy az eltérõ poli-
tikai nézeteket vallók közti vi-
ták, véleménykülönbségek
hangja – se a Parlamentben, se
a sajtóban – ne fajuljon el, ne
váljék alantassá, útszélivé, ha-
nem legyen mindvégig egymás
kölcsönös tiszteletén alapuló,
kulturált, európai. Olyan, amely
akár más államoknak is például
szolgálhat.

Az Anyanyelvápolók 
Szövetségének Elnöksége

Február 23-án, kedden 17.30-
kor a Könyvtár lesz a helyszíne a
kommunizmus áldozatairól való
megemlékezésnek. A Nagykani-
zsai Polgári Egyesület vendége
Balás Piri László lesz. Õ adja át
a díjait annak középiskolás ve-
télkedõnek, mely a még megte-
kinthetõ Márai Sándor kamara
kiállításhoz kapcsolódik.  Mit ér-
demes tudni a Történelmi Igaz-
ságtétel Bizottság alelnökérõl?

Balás Piri László 1935. július
19-én született Budapesten. Gim-
náziumi tanulmányait a budapesti
piaristáknál, Sárospatakon és a bu-
dapesti József Attila Gimnázium-
ban végezte. Orvosnak készült, vé-
gül azonban a gyógyszerész karon
kötött ki. Közben gyárban dolgo-
zott, és gyógyszerésztechnikusi
oklevelet szerzett. 1956-ban tagja
lett az egyetemi nemzetõrségnek.
Mint önéletrajzában fogalmaz:
nem túl jelentõs forradalmi tevé-
kenysége miatt „a Népköztársaság
megdöntésére irányuló szervezke-

désért” elítélték. Két és fél évet
töltött börtönben. Kiszabadulása
után segédmunkás, kocsikísérõ,
betanított munkás, üdülõgondnok,
szórakoztató zenész (dobos, éne-
kes), majd könyvterjesztõ. 1988
óta jelentek meg szórványosan írá-
sai. Dokumentumkötetének címe:
Emberek fehérben 1956.

– Amikor börtönbõl történt szaba-
dulása után nem folytathatta egyete-
mi tanulmányait, segédmunkásként
dolgozott, nem merült föl Önben,
nem volt jó ötlet röplapot osztogatni
a forradalom elsõ évfordulóján?
Egyáltalán, hogy nem kellett volna
részt vennie a forradalomban? Meg-
érte-e? – kérdezte nemrég tõle a ri-
porter egy mûsorban. Balás Piri
László így felelt: – Ellenkezõleg, én
röstelltem, hogy olyan keveset sike-
rült csinálnom ’56-ban. Mert hiába
próbáltam én eldobni a Molotov-
koktélt, nem tudtam elég messzire el-
dobni. Széles a Múzeum körút, és
nem sikerült. Szóval nem az jut
eszembe, hogy semmit sem kellett
volna csinálni, hanem hogy többet

kellett volna tenni. 1956-ban a sok-
szorosan egymásnak uszított, meg-
alázott és kifosztott népbõl szinte na-
pok alatt újra nemzet lett. Nemcsak
valami ellen harcoltunk, hanem va-
lamiért. Volt arra elképzelés, hogy
mit kezdjünk a kivívott szabadság-
gal. Az egymásra uszításnak persze
hagyományai voltak a 20. század-
ban. Mindig volt egy célpont, akibe
jó volt belerúgni. Gondoljunk a zsi-
dókra, a kulákokra… ’56-ban mind-
ez az érzület eltûnt. Minden faluban
volt pár ember, akit legszívesebben
agyonütöttek volna, és egy pofon
nem csattant el. Hány ilyen forrada-
lom volt a világon? Nagyon bölcsek
voltak a megválasztott vezetõk. Az
úgy volt, hogy összegyûlt a tömeg és
megválasztották a falu új vezetését.
Tekintélyes, becsületes emberek ke-
rültek be. Elsõ dolguk volt, hogy
megvédték a párttitkárt, és olyan jól
elvezették községüket egészen addig,
amíg vissza nem tértek azok, akiket
megvédtek. Akik borzasztó bosszút
álltak rajtuk. Éppen azért, mert kide-
rült, hogy rájuk hallgat a nép. Vidé-
ken annyi minden történt, amirõl mi
Pesten nem tudunk…

P.J.

TTööbbbbeett kkeelllleetttt vvoollnnaa tteennnnii 

Gyertyagyújtással emlékeztek
meg február 11-én a kitörés nap-
járól a Nagykanizsaiak a Nemze-
tért Hagyományõrzõ Egyesület
tagjai. Az esti megemlékezést kö-
vetõen Ladányi Istvánnét az egye-
sület szervezõjét a megemlékezés
kapcsán ez évi tevékenységükrõl,
további terveikrõl kérdeztük.

– Az évet már január 1-én meg-
emlékezésekkel kezdtük. Elsõként
Petõfi Sándor szobránál tartott ün-
nepségen vettünk részt. Ezt követõ-
en a Nagy-Magyarország Emlék-
mûnél a Szent Korona parlamentbe
kerülésének 10. évfordulójára emlé-
keztünk. Optimisták vagyunk, mert
ha lassan is, de közelít a korona a
méltó helye felé. Megemlékeztünk
még a doni hõsökrõl. A megemléke-
zés kapcsán párhuzamot vontunk az
Afganisztánban harcoló honvédek
szerepvállalását illetõen. Álláspon-

tunk szerint magyar katona, ne har-
coljon külföldön, legyen újra hon-
véd. A Kitörés napjára készülve
döbbenten tapasztaltuk, hogy nincs
II. világháborús emlékmû a váro-
sunkban. Lehetett volna ugyan a
Gábor Áron laktanya területén, de
éppen a most regnáló önkormány-
zati testület utasította el egy nyugal-
mazott ezredes nagyvonalú felaján-
lását. Így aztán a doni hõsök emlék-
mûvénél gyújtottuk meg a megemlé-
kezés, a kegyelet lángjait. Mély
megrendüléssel tapasztaltuk, hogy
megemlékezésünkkel egy idõben a
katolikus egyház humorestet tart.
Véleményünk szerint a katolikus
egyháznak nem lenne szabad meg-
feledkezni arról, hogy e napon 22
ezer magyar ember vesztette életét,
köztük gyermekek, apácák. Olyan
betegeket, sebesülteket ápoló apá-
cák, kiket kegyetlen kivégzésük elõtt
még megbecstelenített a rájuk sza-

baduló vérszomjas horda. E gyász-
napon még akkor sem ildomos hu-
morestet rendezni, ha annak bevéte-
le jótékony célokat szolgál. A katoli-
kus egyháztól többet várunk, mint
amit az utóbbi idõben produkál.
Nem tudom azt sem, hogyan lehet
egy templomba beengedni fegyveres
embereket, mint azt láthattuk
Gyurcsány Ferenc kanizsai látoga-
tása során. Még a középkorban is le
kellett tenni a fegyvert a templom
elé. Mi nem püspöki körleveleket
várunk. Azt várjuk, hogy jöjjenek az
emberek közé és pásztorolják a nyá-
jat, mert az széled. A papjaink va-
dásznak, humoresteket tartanak. De
ezt nem csak mi tartjuk számon.

Terveiket illetõen Ladányi
Istvánné elmondta: áprilisban is-
mét lesz Ismerõs Arcok koncert, és
szívesen vennék, ha az egyre na-
gyobb népszerûségnek örvendõ
zenekar egyszer a város napján is
felléphetne. Ahogy ez már Zala-
egerszegen is megtörtént.

Cz.Cs.

MMeeggeemmlléékkeezzééss 

7.qxd  2010.02.18.  15:01  Page 2



Boa Sándor társelnök köszön-
tõje után a Cigány és a Horvát
Kisebbségi Önkormányzat idõs-
ügyi tevékenységérõl adott tájé-
koztatást Teleki László, a CKÖ
elnöke és Vargovics Józsefné, a
HKÖ elnöke az Idõsügyi Tanács
legutóbbi ülésén a Vasemberház
Dísztermében. 

Vargovics Józsefné elmondta, a
nagykanizsai horvátok többnyire a
környezõ horvát településekrõl
költöztek városunkba. A kisebbsé-
gi önkormányzat megalakulásáig
nem volt egyetlen egy olyan szer-
vezet sem, amely ezeket az embe-
reket összefogta, koordinálta vol-
na. 1998-ban vetõdött fel a kisebb-
ségi önkormányzat megalakításá-
nak gondolata. Többek között azt a
célt tûzték maguk elé, hogy a hor-
vát hagyományokat, a horvát kul-
túrát felelevenítsék, megismertes-
sék az emberekkel, és a horvát
nyelvet életre keltsék, illetve
nyelvoktatás szervezésével minél
több fiatal elsajátítsa. Azért hálás a
közösségnek, mert senki sem
hagyta ott õket. Az elnök asszony
többször is megismételte: Jó hor-
vátnak lenni Kanizsán. Fontos szá-
mukra az identitásuk, fontos fel-

adatuknak tartják, hogy minél több
fiatal bekapcsolódjon a munkájuk-
ba. Amit kaptak szüleiktõl, nagy-
szüleiktõl, azt kell továbbadniuk a
fiataloknak, hogy õk is büszkék le-
hessenek arra, hogy horvátok. A
horvát népesség viszonylag jó
anyagi körülmények között él, a
fogadóóráikra nem sok idõs ember
jön el, mert a rászorulókat el tudja
látni a család. 

A cigányok kisebbség munkáját
Teleki László elnök mutatta be. A
rendszerváltás legnagyobb veszte-
se a cigányság – hangsúlyozta, hi-
szen 30-35 százalékkal csökkent a
foglalkoztatottak aránya. Fontos
színfoltja lett a CKÖ Nagykanizsa
városának. Sok éves munkájuk
mindenképpen meghatározó a tár-
sadalmi békesség szempontjából.
Kevés nyugdíjasuk van, hiszen is-
mert, a cigányok Magyarországon
10-12 évvel elõbb halnak meg. Az
idõsek inkább gyógyszergondok-
kal keresik meg õket, de leginkább
a hozzátartozóik érdekében jön-
nek, munkahelyet, lakást kérnek a
gyermekeiknek. 

A tájékoztatót követõ beszélge-
tésen elhangzott, hasznos volna
bevezetni a horvát nyelv oktatását
az általános- és a középiskolákban.

Válaszában Vargovics Józsefné el-
mondta, több alkalommal fordult
ez ügyben a középiskolákhoz, de
csak a Piarista Iskolában mutatko-
zott rá igény, három fõvel. Örülné-
nek neki, ha minél több fiatal tarta-
ná fontosnak a horvát nyelv elsajá-
títását. Teleki László hozzáfûzte, a
Bogdán János Kisebbségi Közös-
ségi Házban mûködõ középiskolá-
ban a kötelezõ nyelvek mellett ok-
tatják a horvát nyelvet is. Vélemé-
nye szerint a tanulás a legfonto-
sabb munka. A mûvészetekre na-
gyobb hangsúlyt kellene fektetni, a
mûvészeket fel kellene karolni, és
idõnként be kellene mutatni azt,
hogy mit tudnak. Mindenekelõtt a
foglalkoztatás visszaállítása a leg-
fontosabb, és ez az oktatáson ke-
resztül valósulhat meg. 

Marton István polgármester, az
Idõsügyi Tanács elnöke hozzászó-
lásában továbbra is magas színvo-
nalú tevékenységet kívánt mindkét
kisebbségnek. A beszámolókat kö-
vetõen Büki Pálné társelnök is-
mertette az Idõsek Majálisának
programjait, zárásként pedig meg-
hallgatták a HKÖ tamburazeneka-
rát.

B.E.

KKaanniizzssaa –– AA mmii üüggyyeeiinnkk2010. február 18. 3

A fenti címmel tartott sajtótá-
jékoztatót Marton István polgár-
mester, valamint a Városfejlesz-
tési Divíziótól dr. Fröhlich Klára
divízióvezetõ és Horváth István
mûszaki menedzser.

A tájékoztatón elhangzott, hogy
pályázati lehetõséget kapnak azon
vállalkozók, akik Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Városrehabi-
litációs programjának II. ütemét
érintõ akcióterületén kívánnak üz-
letet átalakítani, bõvíteni, fejlesz-
teni. Ez az akcióterület egészen
pontosan az Arany János utca, Ki-
rályi Pál utca, Petõfi Sándor utca,
Huszti tér, az Eötvös tér keleti ol-
dala, Kórház utca, Kisfaludy Sán-
dor utca, Ady Endre utca és a
Nagykanizsa-Szombathely vasút-
vonal által határolt terület.

A rendelkezésre álló 100 millió
forintos forrásból egy pályázó 5-
20 millió forint támogatásban ré-
szesülhet, az egyéni vállalkozók,
mikro- és kisvállalkozások a beru-

házási költség maximum 50%-ig,
a középvállalkozások 40%-ig tá-
mogathatók. Külsõ felújítás támo-
gatására jelentkezhetnek kis- és
középvállalkozók, valamint egyéni
vállalkozók, akik tulajdonában
kiskereskedelmi, szolgáltató és
vendéglátó egységek, mozi és ki-
szolgáló létesítményei, illetve
1995. január 1. elõtt épült, maxi-
mum 2000 m2 területû kereskedel-
mi központ van, vagy ezek vala-
melyikét bérlik. Külsõ felújítás és
belsõ átalakítás támogatására pá-
lyázhatnak közösségi létesítmé-
nyek (egyéb sport- és szabadidõs
létesítmények, uszoda, valamint
rendezvény- és konferenciaköz-
pont maximum 2000 m2 szintterü-
letig) és gazdasági szolgáltatóhá-
zak maximum 2000 m2 nettó épü-
letterületig. Szintén ebben a pont-
ban nyújthatják be pályázataikat
azok, akik a „bevásárló utca” ki-
alakításának, felújításának kap-
csán szeretnék üzlethelyiségüket
megújítani vagy teraszt, mélyga-

rázst, parkolóházat, illetve
parkolólemezt (felszíni parkolót –
a szerk.) kialakítani. 

A pályázatokat zárt borítékban,
„Kis és középvállalkozások a
belvárosrehabilitációban” felirattal
2010. március 5-én péntek 10 óráig
kell leadni a Vagyongazdálkodási és
Szolgáltató Zrt. Városfejlesztési Di-
víziójához (8800 Nagykanizsa,
Garay út 21. fszt. 5. ajtó). A
pályázatokat Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Közgyûlése bírálja el. A
projekt felelõsei kihangsúlyozták,
hogy a nyerteseknek 5 éves fenntar-
tási idõszakot kell vállalniuk.

További információt az érdeklõ-
dõk a 2010. február 18-án, csütör-
tökön a Vasember Ház Dísztermé-
ben 17 órakor kezdõdõ tájékoztató
fórumon, a www.nagykanizsa.hu
weboldalon, a Nagykanizsai Ke-
reskedelmi és Iparkamaránál, illet-
ve a +3630/693-24-49-es telefon-
számon kaphatnak.

S.E.

VVáállllaallkkoozzáássookk aa vváárroossrreehhaabbiilliittáácciióóbbaann

AA kkiisseebbbbssééggeekk iiddõõssüüggyyii tteevvéékkeennyyssééggéérrõõll
Belezna Község Önkormányza-

ta a település szennyvízkeze-
lésének korszerû megoldása érde-
kében pályázatot nyújtott be a
NYDOP-2009-4.1.1/A – Kistele-
pülések szennyvízkezelése pályá-
zatra. A szennyvízkezelés korsze-
rû, 426.253.000 Ft-os összköltsé-
gû beruházására 383.627.700  Ft
támogatást nyert el. A projekt cél-
ja a magas talajvízállású területen
fekvõ Belezna község települési
környezetének fejlesztése, így a
korszerû szennyvízkezelési mód-
szerek elterjesztésével csökken-
nek a természeti környezetet ter-
helõ szennyezések. A csatornahá-
lózat kialakításával megoldódik a
településen élõ lakosságnak és az
intézményeknek a rendszerre való
bekapcsolása. – tájékoztatta la-
punkat Dr. Fodor Csaba, az MSZP
országgyûlési képviselõjelöltje.

Továbbra is a tavalyihoz ha-
sonló feltételekkel lehet felhasz-
nálni a munkáltatótól kapott
ételjegyeket – adta hírül a MR-
1 Kossuth Rádió.

Visszavonta az APEH a meleg-
étkezési utalványok felhasználás-
nak korlátozását. Így a tavalyihoz
hasonló feltételekkel lehet to-
vábbra is felhasználni a munkálta-
tótól kapott ételjegyeket. Szollár
Domokos kormányszóvivõ azt
mondta: ahhoz, hogy egy szolgál-
tatóhelyen, például egy boltban
elfogadják a melegétkezési jegye-
ket, kell egy megállapodás az üz-
let és az utalványforgalmazó kö-
zött.

A NAGYKANIZSAI 
CUKORBETEGEK 

EGYESÜLETE 
február 26-án (pénteken) a
szokott idõben 15.30-kor

a Kanizsai Dorottya Kórház
tanácstermében tartja 
klubfoglalkozását, ahol 

Krízisállapotok 
a cukorbetegségben címmel
tart elõadást Dr. Sebestyén

Miklós fõorvos.

BBeelleezznnaa 
sszzeennnnyyvvíízzkkeezzeellééssee

VViisssszzaavvoonntt AAPPEEHH-
kkoorrllááttoozzááss:: 
bboollttbbaann iiss bbeevváálltthhaattóó
aa mmeelleeggéétteell-uuttaallvváánnyy
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Dr. Márkus Mihály nyugalma-
zott püspök volt legutóbbi meg-
hívott elõadója a Kiút a válság-
ból – keresztyén szemmel címû
elõadássorozatnak.

Márkus Mihály elõadása beve-
zetõ részében visszakalauzolta a
hallgatóságot az 1920-as évek vi-
lágába. Gyermekkori emlékeit, a
megélt idõk tanulságaként osztotta
meg az érdeklõdõkkel. 

Élményei  idézése közben bete-
kintést nyújtott az akkori gazdasá-
gi válság éveibe. Összehasonlította
a múlt századi idõszak és a napja-
inkban megélt nélkülözés fokát.
Véleménye szerint a médiumok
manapság szinte sulykolják a tár-
sadalom tudatába a válság tényét.
A tömegtájékoztatás szerepe gyak-
ran csak a hisztériakeltésre korlá-
tozódik.

A mai életvitel és az azzal járó
igényszint emelkedése, az Istenbe
vetett hit megingása, ezzel együtt
a családok egységének felbomlá-
sa, gyötrõbbé, elviselhetetlenebbé
teszi a nélkülözést, mint száz év-
vel ezelõtt. 

Az elõadó ezt követõen a vál-
ság tényét igazoló statisztikai
adatok hitelességét kérdõjelezte
meg. Véleménye szerint a na-
gyon gyakran egymásnak ellent-
mondó statisztikai adatok a társa-
dalom megtévesztésére, manipu-
lálására szolgálnak. A statiszti-
kák minõsítése közben elidõzött
a magyarországi gyermekéhezés
tényénél. Még ha hibás is az a
szám, miszerint ma mintegy
200.000 gyermek éhezik hazánk-
ban, akkor is tragédia. Ha a fegy-
verkezésre és más szükségtelen
dolgokra fordított összeget hasz-
nosabb célra fordítanák, nem be-
szélhetnénk éhezésrõl. A jelenleg
is éhesen elalvó gyermekeket nem
vigasztalja az, hogy tíz év múlva
megszûnik az éhezés – vélekedett
a püspök. 

A válság megoldására végezetül
a váltságot jelölte meg Márkus
Mihály. Mégpedig azt a váltságot,
melyben Krisztus személyesen a
keresztyéneket jelölte ki arra,
hogy megsegítsék a bajba jutotta-
kat. 

Cz.Cs.

KKaanniizzssaaii
EEssttéékk

Nem csalás, nem ámítás!
Pingvinbébi bújt ki a tojásból az
Egyesített Szociális Intézmény
immár 17. farsangi bálján, mi-
közben a Kodály utcai Nyugdí-
jas Klub népes pingvincsaládja
farsangi táncot lejtett. 

Az eseményt még nem jegyzik
Kanizsa 7 Csodája között. De tör-
tént még más csoda is aznap dél-
után. Az Idõsek Gondozóháza si-
rató asszonyai oly hatásosan ri-
mánkodtak, hogy az alkohol-túl-
adagolás miatt tetszhalott állapot-
ba került férj még idejében feléb-
redt. Nagy csalódást okozva ez-
zel a feleségének. Aztán söprû-
nyélen berepültek az Idõsek Ott-
honának boszorkányai is. Közü-
lük egy lángoló-vörös hajú bo-
szorka gyanúsan sok idõt töltött
el az országos politikában is ba-
bérokra pályázó önkormányzati
képviselõ közelében. Az egyik jól
értesült zsûritag szerint a jóste-
hetséggel megáldott boszorkány
éppen a képviselõ jövõképét vá-
zolta fel. 

Összefoglalva: csillogó tekinte-
tek, csillogó ruhák és csillogó te-
hetségek vártak mindenkit az in-
tézmény Teleki úti Idõsek Ottho-

nában, ahol a zalakomári és surdi
idõsek klubjai, valamint telephe-
lyenként a lakók, a klubtagok és a
dolgozók csoportos jelmezes fel-
vonulása nevettette meg a közön-
séget, Koller Jutka intézményve-
zetõt, Kanász János surdi-, és Gi-
licze Sándor nemespátrói polgár-

mestert, Nagykanizsa város önkor-
mányzatának megjelent képviselõ-
it, élükön Cseresnyés Péter alpol-
gármesterrel.

A mûsorvezetõi feladatokat – a
Korda György – Balázs Klári nép-
szerû mûvészházaspárt teljes át-
éléssel megszemélyesítõ – helyi

dolgozók, Tollárné Tóth Tímea, és
Víghné Kelemen Mária látták el.

Ezúttal is nehéz dolga volt a
zsûrinek, hiszen nagy tapsot kapott
mindenki: a Zrínyi Klub Hullócsil-
lag táncegyüttese, a Kodály Klub
pingvinjei, az Idõsek Otthona bo-
szorkányai, az Idõsek Gondozóhá-
za siratóasszonyai, Gedeon bácsi
és az õt bálványozó nõk Surdról, a
Házi Segítségnyújtásban résztvevõ
táncos lábú hattyúk és a Corvin
Klub hastáncosai. 

A díjakat Cseresnyés Péter al-
polgármester, országgyûlési kép-
viselõ adta át. 3. helyezést ért el a
surdi Gedeon bácsi. Megosztott
második helyezést a pingvinek és a
hastáncosok. Az elsõ helyezést a
Hattyúk tava produkció nyerte el.
A díjesõ után nem maradt más hát-
ra, mint a vacsora, és a mókás far-
sangi bál.

Bakonyi Erzsébet

PPiinnggvviinnbbéébbii sszzüülleetteetttt
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Gudlinne@freemail.hu-ról, a
címbõl ítélve egy kedves Hölgytõl
érkezett a Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilaphoz az írás, amely a nyug-
díjjal kapcsolatos korábbi leve-
lemre reagált.

Kedves Asszonyom!
Köszönöm, hogy alaposan utá-

najárt az elmúlt évtizedben megva-
lósult nyugdíjemelések adatainak
és azt precízen végig is számolta.

Valamennyi, Ön által leírt szám
valóságtartalmát elfogadom, a szá-
molás pontosságában egy pillana-
tig sem kételkedem.

A végkövetkeztetését is tudomá-
sul veszem, miszerint az Orbán
kormány idején a négyéves ciklus-
ra jutó emelés mértéke 3,4 %-al
magasabb volt, mint a szocialista
kormányok négyéves ciklusaira
jutó mérték.

A teljes képhez azonban tudni
kell: 

Az Orbán kormány négy éve
alatt az egy évre jutó átlagos inflá-
ció (áremelkedés) mértéke 10.83
%-os, míg a nyolc éve létezõ szo-
cialista kormányok idején az egy
évre jutó infláció mértéke 5,29 %-
os volt. (KSH adatok)

Az Ön által számított adatokból
megállapítható, hogy a nyugdíj re-
álértékének növekedése, a nyugdí-
jak vásárlóértékének emelkedése
tehát vitathatatlanul a szocialista
kormányok idején következett be.

Az éppen regnáló kormányok
intézkedésein túl is a legfonto-
sabbnak azt tartom, hogy a magyar
nép gondolkodásában mélyen gyö-
kerezik az idõsebb korosztályról
való gondoskodás kötelezettsége.

A becsületben ledolgozott élet
alatt befizetett nyugdíjjárulékok és
az aktív korosztály tehervállalása
együttesen biztosította és remé-
nyeim szerint biztosítja a jövõben
is a nyugdíjasok számára az anya-
gi feltételeket a nyugodt, kiegyen-
súlyozott, emberhez méltó idõs
kor megéléséhez. 

Böröcz Zoltán

Húzd meg, ereszd meg. A me-
legétel utalványok korlátozása,
majd feloldása kapcsán régi mód-
szerek idézõdnek fel bennünk.
Csak a díszletek változnak. Egy
ötvenhatos emlékezéseit olvasom:
A terror irracionális természete

1948-ra kezdett nyilvánvalóvá vál-
ni. Nagyapám egyik tanársegédét
elvitték egy éjszaka. Annyira meg-
verték, hogy mindkét dobhártyája
beszakadt, majd minden magyará-
zat nélkül elengedték. A lényeg az
volt, hogy senki se érezze magát
biztonságban. 1957-ben bevittek a
Gyorskocsi utcába. A vallatások
közben elõfordult, hogy egy ki-
hallgatóm cigarettával kínált, ki-
ment, bejött a másik, és képen tö-
rölt, mondván, hogy rohadt ellen-
forradalmár, ne dohányozz! A leg-
különfélébb technikákkal vallat-
tak. Elõfordult, hogy érdeklõdést
színlelve folytatott velem ideoló-
giai vitát a nyomozó és én az érve-
lés hevében nem vigyáztam, töb-
bet mondtam el, mint máskor, az
üvöltözések hatására. Persze, ak-
kor borzasztó okosnak tartottam
magam, le is néztem a tiszteket.
Akik egyenként tényleg elég mû-
veletlen és ostoba fráterek voltak,
de az elnyomás gépezete valahogy
mégis mûködött. A féktelen bosz-
szú, az akasztások és üldözések
után a hatalom megenyhülni lát-
szott. Amikor 1960-ban kiszaba-
dultam a börtönbõl, megváltozott
világot találtam. Az emberek nem
akartak emlékezni, türelmesen áll-
tak sorba a narancsért. A kutya, ha
nagyon megverik, vinnyogva a sa-
rokba húzódik sebeit nyalogatva,
de ha a gazdi egy falattal kínálja,
akkor elõtámolyog és megnyalja a
kezét. 

Más: Bástya elvtárs olvasni kez-
di Pelikán vallomását, és felnéz a
papírokból Tusingerre, aki Pelikán
vallomását írja:

– Mi ez? Bástya elvtársat már
meg se akarják gyilkolni? Én már
szart érek?

– Gondoltam az elõzõ perre is,
nem akartam magamat ismételni,
de korrigálni fogom. Bástya elv-
társat a második helyen készültek
meggyilkolni. Jó lesz így?

– Jó... Egyébként tetszik.
A Tanú címû film idézett jelene-

te jutott eszembe, amikor az egy-
szeri ember – nem a személy, a je-
lenség érdekes – bálok évadján,
farsangban késõn lépett. Szombat
délutánra termet már nem kapott.
Ezt így adta elõ: azért a moziban
rendezték meg a fórumot, mert a
város által fenntartott intézmények
egyikébe sem juthattak be, a város
több közintézménye sem volt haj-
landó helyet biztosítani a párt fóru-
mának. Bástya elvtárs is az üldö-
zöttségtõl érezte fontosnak ma-
gát…

Papp János

A közvélekedésben gyakran és
széles körben szóbeszéd tárgya a
pártok egymáshoz való viszonya,
pozicionálásuk alakulása, érintke-
zésük és kommunikációjuk stílusa.
Ebben kulcsszerepet játszik a hata-
lom megtartása vagy megszerzése.
Ehhez elengedhetetlen a választási
többség bizalmának elérése. E
többségért folyó öldöklõ harcban a
pártok nem kímélik egymást. En-
nek vagyunk a szem- és fültanúi.
Nem kímélnek minket, választókat
sem. 

Már hosszú hónapok óta benne
élünk a lopakodó, egyre kíméletle-
nebb kampányban. Eddig még a
pártok nem tiszteltek meg bennün-
ket programjaikkal. Óvatosak, rej-
tik elõlünk terveiket, elképzelései-
ket. Jelezve ezzel, hogy másfajta
kampánnyal állunk szemben, mint
az eddigiek voltak. Ez a rejtõzkö-
dés és hallgatás gyanús, félõ, hogy
a végén nagyon is beszédes lesz.
Viszont szenvedõ alanyai vagyunk
a politikai kultúra és etika hiányá-
nak, az alantas módszerek és esz-
közök alkalmazásának. Egymás
sértegetése, vádolása, annulálásá-
nak kísérlete olyan dimenziókba
emelkedett, amely már sérti a vá-
lasztók többségének a felnõtt tár-
sadalom nagy részének méltósá-
gát. Mindez elérte a közvélekedés
ingerküszöbét és egyre szélesebb
körben hangzik el az ítélet. E sze-
rint egyik párt sem különb a má-
siknál. Csak az egyik gyõzelme
biztos tudatában határozottabban
vádol, a másik tétován. Az egyik
bírja az egyes hatalmi ágak áttéte-
les és finoman hangolt közremû-
ködését, a másik nem. A közvéle-
kedés ítélete és annak hangszerelé-
se azt sejteti velünk, hogy ez a
kommunikációs stratégia, mely
szerint csak a másik párt vádolása,
ugyanakkor saját sorsaik minden
gyanú alól való felmentése a köz-
véleményben nem talál termékeny
talajra. Január 28-án hivatalosan is
megtudtuk az államfõtõl azt – ami
tõle már korábban kiszivárgott –
amiben már korábban is biztosak

voltunk, hogy április 11-én és 25-
én parlamenti választások lesznek.
Azon nyomban a pártok reagálásá-
val megkezdõdött hivatalosan is a
kampány. A pártok élet- és munka-
körülményeinket közvetlenül érin-
tõ programjaik továbbra sem is-
mertek, fedve vannak. Az ellenzé-
ki párt a gyõzelem biztos tudatá-
ban nem mondja el, hogy mit tar-
togat számukra. A renitenskedõ
politikusait meg azonnal leinti.
Pontosan mérlegeli meddig, és ho-
gyan lehet fenntartani a gyõztes
mítoszát konkrét programjának
nyilvánossága nélkül. Az MSZP is
ebben a kontextusban mérlegeli
programjának nyilvánosságát a
kármentés maximalizálására töre-
kedve. Ne legyenek illúzióink,
mind a két párt mindent latba vet,
offenzívebb lesz stílusuk. Mind a
két párt megélte már a hatalom
mámorát, édes ízét, kellemes za-
matát, ezért érte nem sajnálnak
sem pénzt, sem paripát. Attól tar-
tok, hogy számukra a cél szentesí-
ti az eszközt kétes jelszava lesz az
elfogadhatóbb. 

A két rendszerváltó párt az
MDF, SZDSZ. A veszett fejsze
nyele után kapkodva, a többszöri
osztódás után valamiféle választá-
si együttmûködés, közös listaállí-
tás, alkalmi koalíció összetákolá-
sán fáradozik. Ha ebbõl lesz is va-
lami, vélhetõen tiszavirág életû le-
het csak. Annyi sebet ejtettek már
egymáson, alapvetésük annyira el-
távolodott, hogy ma még nem léte-
zik az a kötõanyag, amely tartóssá
tenné menetelésüket ugyanazon az
úton. Arra talán elég lehet, hogy
néhány lejárt szavatosságú megél-
hetési politikust átmentsen az új
parlamentbe. 

Az élet részben a szétzilálódó
politikai struktúrák laza talaján
életre hívott új politikai kreáció-
kat. A Jobbik a két nagy párt
versengése miatt keletkezett politi-
kai résbe hatolva ezt a jobboldal
rovására tágítva talajt fogott. Ren-
det, közbiztonságot ígér, egyes
programpontjait tekintve a szocia-
lizmus visszaállítását, a kapitaliz-
mus annulálását, a külföldi tõke
kiebrudalását vizionálja. A másik
némi öröm is lehetne az ürömben.
LMP – Legyen Más a Politika – ci-
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PRÁGAI KOZMA cseh püspök Könyves Kálmán idején Magyar-
országon tartózkodott. 1110-ben írja krónikájában: „A magyar ki-
rály/nép hatalmas, kincsekben gazdag, háborúban diadalmaskodó s
a föld bármely királyával képes szembeszállni?” 

MMaaggyyaarrookkrróóll mmoonnddttáákk

AAzz uuttoollssóó sszzóó jjooggáánn
aa nnyyuuggddííjjrróóll

AA cciiggiiss áávvóóss 
ééss BBáássttyyaa eellvvttáárrss

AA ppoolliittiikkáárróóll,, aahhooggyy
éénn llááttoomm ffooggaaddaattllaann
pprróókkááttoorrkkéénntt
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vil szervezõdés, amennyiben ezt a
másságot a kongresszus deklarálta
volna. Ezzel szemben a híradások
szerint céljaként az országon ülõ
demokratikus kartell megbontását,
a politika megkövesedett korrupt
és megalázó játékszabályainak fel-
rúgását jelöli meg, a politika elle-
nében demonstrálja céljait, mely
megfoghatatlan és értelmezhetet-
len a választók többsége számára. 

Nem a teljesség igényével vázolt
bonyolult politikai konstelláció és
helyenként annak bizarr díszletei
beárnyékolják a hivatalosan is be-
indult választási kampányt. 

A közvélekedés elkönyvelte ma-
gának, hogy minden párt közvetve
vagy közvetlenül érintett a gazdasá-
gi és politikai korrupció által. Léte-
zésükhöz pénz kell, sok pénz. Mivel
nálunk mindig kampány van, nekik
mindig sok pénz kell. Nem ok nél-
kül való, hogy a pártok eddig több-
ször is nekirugaszkodtak, hogy költ-
ségvetési támogatásukat újra tör-
vényben szabályozzák. Új egyezség
nem született. Ennek vélhetõen egy-
szerû, ugyanakkor bonyolult oka is
van. Annyi támogatást, amennyit a
pártok most részben törvényellene-
sen mûködésre és kampányra fordí-
tanak, és a jövõben is legalább eny-
nyit költeni szeretnének, törvényesí-
teni nem merik, félve a közfelhábo-
rodástól. Ezt a közvélekedés mint
elfogadhatatlant, kényszerû rezig-
náltsággal veszi tudomásul. 

E sorok írásakor, mint ahogy
már utaltam rá, a pártok részletes
programja még nem ismert, rejtve
tartják, és számukra a legmegfele-
lõbb pillanatot lesik. Ennélfogva a
választóknak nincsenek megbízha-
tó tájékozódópontjaik. Nem tudják
mérlegelni a pártok várható hala-
dási irányvonalát. Az ország sor-
sát, benne a választókat elkerülhe-
tetlenül érintõ intézkedések – me-
lyek áldozatvállalást is igényelnek
– sorozatát nem ismerik. Mert
hogy áldozatvállalás nélkül az or-
szág kilábalása a bajokból nem
megy, az több, mint garantálható.
Vannak viszont rejtõzködõ politi-
kusok, rejtett programokkal. Némi
ízelítõt kapunk a kiszivárogtatá-
sokból, elszólásokból. Az ellenzé-
ki oldalon: a svéd nyugdíjmodell
mínusz 500 milliárddal, az ingat-
lanadó jobb elõkészítésének ké-
sõbbi bevezetése, a pedagógustár-
sadalom iskolán kívülrõl való érté-
kelõ minõsítése, az alkalmatlanok
eltanácsolása a pályáról. A kiszivá-
rogtatókat kíméletlen gyorsaság-
gal elnémították. A még kormány-
zó párt miniszterelnök-jelöltje ré-

szérõl bizonyos programpontok
deklaráltan ismertté váltak. A
nyugdíjas társadalom némi meg-
nyugtatására, az ígérgetés gyanúját
is magára vállalva oda- és vissza-
sétálva hallgatóságuk körében
meghirdetett néhány pont: az
egyik a korrekciós nyugdíjkiegé-
szítõ program folytatását, a másik
a méltányossági nyugdíj intézmé-
nyének további fenntartását, a har-
madik a házastárs elhalálozása
esetén a kegyeleti segély bevezeté-
sét ígéri. Azt is jelzik, hogy a két
nagy pártnál a célkeresztben a
nyugdíjasok vannak, mint már
annyiszor. Ez is jelzi, hogy a meg-
nyilatkozások nem ugyanazt a tar-
talmat és viszonyulást közvetítik a
nyugdíjas társadalom számára.
Mind a két párt kitüntetett figyel-
mének akár örülhetnénk is, ha örö-
münk maradandó is lehetne. Ta-
pasztalatból tudjuk, ha baj van –
nálunk, pedig gyakran van baj –
minket érintenek elsõk között is az
áldozatvállalás kényszerû intézke-
dései. 

A közvélemény kutatások jelzik
az ellenzéki párt meggyõzõ fölé-
nyét. A párt ennél is többet akar.
Széles körben mélyreható változá-
sokat akar, de ennek tartalmát ho-
mály fedi. A még kormányzó párt,
ha hitét visszanyeri, és nem adja
meg magát, ebbe még beleszólhat.
A meggyõzõ fölény kialakulásá-
hoz három dolog alapvetõen hoz-
zájárult. Az egyik: a koalíciós kor-
mány az SZDSZ túszaként gyenge
teljesítményt nyújtott. Reform lé-
péseinek többsége zátonyra futott,
befogadásukra a társadalom nem
volt felkészülve a tempó is gyor-
sabb volt a lehetségesnél. A kor-
mány mûködése során több hibát
vétett. A kormány jelentõs meny-
nyiségû eredményeit nem tudta hi-
telt érdemlõen és meggyõzõen
kommunikálni. A második a kor-
mányt folyamatosan minden lépé-
sében és kezdeményezésében aka-
dályozó ellenzék magatartására.
Minden társadalmi ellenkezés és
tiltakozás élére és mögé állt. Az el-
lenzéki pártnak mindent tagadó és
mindennek az ellenkezõjét állító
kommunikációja, mindent lehen-
gerlõ politikai stratégiája lett. A
harmadik a pénzügyi és gazdasági
válság hatása. A Bajnai-kormány a
szükséges és lehetséges lépéseket
haladéktalanul elindította. Az el-
lenzék – talán Európában egyedül-
állóan – ezeket sem támogatta. A
nemzetközi pénzintézetek, köztük
az ország hitelezõi a gazdasági
elemzõk a kormány válságkezelõ

tevékenységét eredményesnek, he-
lyenként példaértékûnek minõsí-
tették. Az ország elkerülte a leg-
rosszabbat. Az új kormánynak sok
mindenben szembe kell néznie ko-
rábbi önmagával. A kormányzás
nyomasztó súlya és felelõssége
alatt elkerülhetetlenül több olyan
intézkedést kell hoznia, melyeket
az eddigi kormánytól megtagadott.
A további konszolidációt elérni a
társadalom újabb áldozatvállalása
nélkül aligha lehetséges. Egy meg-
osztott erõsen polarizálódott társa-
dalomban nem lesz egyszerû a fel-
fokozott várakozásnak megfelelni,
hacsak nincs a tarsolyban csoda-
szer.

Mózes Pál
nyugalmazott tanácselnök

Ne csak  nyugdíjasokkal foglal-
kozzunk, hanem a 2-3 mûszakban,
minimálbérért évtizedekig roboto-
ló 1-2 gyerekes családokkal is. Ve-
gyen elõ mindenki papírt és ceru-
zát és ismét számoljunk együtt!!

A minimálbérre vonatkozó ada-
tok megtalálhatók az Interneten,
(statisztikai évkönyvekben). Én az
internetrõl vettem le „STADAT -
2.1.40. minimálbér.

Folytassuk az együttgondolko-
dást és számolást! Ha az Orbán-
kormány utolsó emelését meg-
adták volna, az utána következõ
szocialista-liberális kormányzatok
(mint ahogy nem tették), könnyen
kiszámítható a mínusz, tehát ösz-
szesen a 8 év alatt mindez
3.096.000 Ft. Mennyi is most a
minimálbér? 73.500 Ft. Mennyi
lenne ha az Orbán kormány ma-
rad? 130.000 Ft

Õk nem csak ígértek, meg is csi-
nálták. A legszegényebbeknek
emeltek, nem maguknak. Nézzük
csak meg újra a minimálbér 2001,
2002-es sorait.

Ha most 73.500 Ft helyett
130.000 Ft lenne a minimálbér,
több adó, több nyugdíj- és tb
járulék folyna be az államkasszá-
ba, ez húzná felfelé a fizetéseket és
a nyugdíjakat is. Nem lennének
így eladósodva a családok, mert
jobban meg tudnák fizetni az uniós
árakat, hiszen magyar termékek
úgyszólván már nincsenek.

Akkor milyen pozitív és nega-
tívról beszélnek? Lássuk a valósá-
got!

Tehát 130.000 Ft-ból, ha kivo-
nom a mostani 73.500 Ft-ot, az
56.500 Ft,  amivel csak ez év min-
den hónapjában kevesebbet ka-
punk! Ha ezt beszorzom 12 hónap-
pal, az csak ebben az évben
678.000 Ft mínusz keresõnként.
Ez egy kétkeresõs családban ebben
az évben 678.000x2=1.356.000 Ft
mínuszt jelent.

Ez a 8 év alatt összesen minden
egyes munkavállalónál 3.096.000
Ft mínusz, ami egy kétkeresõs csa-
ládnál a 8 év alatt összesen
3.096.000x2=6.192.000 Ft mí-
nusz, ami egy vidéki városban egy
használt két szobás lakás ára!!! Ez
szerintem negatív!

De nem kell ezért csak a kor-
mányra mutogatni. A többségnek
nem kellett a havi 10.000 Ft-os mi-
nimálbéremelés, a családi adóked-
vezmény, az életpályamodel.

Szabad akaratukból, gondolkodás
nélkül le tetszettek szavazni. Nem
kell másra mutogatni. „Teteszettek
volna gondolkodni, mielõtt szavaz-
tak”. Most már késõ. Ez a hajó már
elment. Remélem nem követjük el
sokadszorra is ugyanazt a hibát.
Csak annak hiszünk, aki bizonyítot-
ta is, amit most ígér!

Tegyük el ezt a papírt, és április
10-én újra olvassuk át, nehogy
megint lépre menjünk. Ez lesz az
utolsó lehetõség.

Megjegyezni kívánom, egyik párt-
nak sem vagyok tagja, de bármennyi-
re furcsa is egyeseknek, szoktam gon-
dolkodni, és nem tudom elviselni, ha
be akarnak csapni. Becsapni pedig
csak azt próbálják, akit lenéznek, os-
tobának tartanak. Néha arra gondo-
lok, hogy megalakítom a gondolko-
dók egyesületét, hogy lássák milyen
sokan vagyunk, vagy a zászlóvivõk
baráti körét, és ajánlom minden nyug-
díjas honfitársamnak Petõfi Vén zász-
lótartó címû versét esti olvasmány-
ként. Remélem megértik örök érvé-
nyû üzenetét, mert szemébe kell néz-
nünk a gyermekeinknek és az unoká-
inknak, felelni kell ha megkérdik:
„MIÉRT HAGYTAD!? MIÉRT?”

gudlinne@freemail.hu

Év havi összeg emelés
(Ft) (Ft)

1997 17000 
1998 19500 2500 
1999 22500 3000
2000 25500 3000
2001 40000 14500
2002 50000 10000
2003 50000 -      
2004 53000 3000
2005 57000 4000
2006 62500 5500      
2007 65500 3000
2008 69000 3500
2009 71500 2500
2010 73500 2000

ÉÉnn kkiisszzáámmoollttaamm IIII..
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Bár több, mint ötven törvény-
javaslat van az országgyûlés
elõtt, mindegyik nem kerülhet
megtárgyalásra. – mondta Gön-
dör István országgyûlési képvise-
lõ múlt pénteki sajtótájékoztató-
ján. Kijelentését azzal magyaráz-
ta, hogy a tavaszi ülésszak ezút-
tal csonka lesz, vagyis csupán
február 15-16-án, és ebben az
összetételben utoljára február
22-én ülnek össze a honatyák.

A tervezetek között vannak
nemzetközi szerzõdések, szere-
pel a rendvédelmi szervekrõl
szóló jogszabály, a polgári tör-
vénykönyv, valamint a büntetõ
törvénykönyv módosítása, a kör-
nyezetvédelemmel és éghajlat-
változással kapcsolatos törvény,
s számos képviselõi indítvány is.

A parlamenti választásokkal kap-
csolatban elmondta, a szocialista
frakció egy vitanapot tervez, mely-
nek során el kívánják mondani, hol
és mennyit fejlõdött az ország kor-
mányzásuk alatt, pontos dátum
egyelõre azonban még nincsen.

Múlt pénteki sajtótájékoztató-
ján Halász Gyula önkormányzati
képviselõ és Röst János, az MDF
és az SZDSZ közös országgyûlési
képviselõjelöltje bejelentették,
hogy a választási idõszakra egy
etikai kódexet dolgoztak ki,
melynek aláírói magukra nézve
biztosítják annak betartását, s
melyet minden politikai szerve-
zetnek már elküldtek.  A kódex
teljes szövegét alább olvashatják.

Etikai kódex a Parlamenti vá-
lasztásokra:

„Az aláírók vállalják, hogy kam-
pányaik hangnemét úgy alakítják,
hogy a Parlament jövõbeli képvi-
selõiként, értékrendjüknek megfe-
lelõen külön frakciókban, de Ma-
gyarország érdekében, egymással
összefogva tudjanak dolgozni.

A választási kampány célja,
hogy a pártok és jelöltek program-
jukat, politikai céljaikat ismertes-
sék és értelmezzék, ne legyen cél-
juk egymás lejáratása.

Az ajánlási szelvények gyûjtésének

kizárólagos célja a törvényes jelölt-
állítás, és nem az öncélú versengés.

Az aláírók vállalják, hogy nem
gyûjtenek kitöltetlen ajánlási szel-
vényeket.

A választási kampány során ti-
los a jelölt jó hírnevét kétségbe
vonni, magánéletére vonatkozó
adatot ellene felhasználni. (Hitel-
rontás.)

Nem tartozik a hitelrontás fogal-
mi körébe a jelölt korábbi politikai
tevékenységének ismertetése és ér-
tékelése.

Az aláírók kívánatosnak tartják,
hogy a pártok, jelölõ szervezetek a
helyi médiában közzétett fizetett
választási hirdetéseik mennyiségét
önként korlátozzák. 

A felek tartózkodnak attól, hogy
egymás választási gyûléseit és
egyéb rendezvényeit megzavarják,
azokat céljuktól eltérítsék, vagy
saját céljaikra felhasználják. 

A nemzeti szimbólumokat a vá-
lasztásokon fellépõ jelöltek kam-
pányuk során azonos feltételek
mellett szabadon használhatják,
azok kisajátítása azonban tilos. A
felek egymás szimbólumait nem
használhatják.

A felek választási propaganda-
anyagaikon kötelesek nevüket fel-
tüntetni.

A felek tartózkodnak egymás
plakátjainak eltávolításától, ron-
gálásáról és a plakátok elhelyezé-
sére alkalmas helyek kisajátításá-
tól. 

Az aláírók vállalják, hogy az eti-
kai szabálysértéseket kivizsgálják,
az elkövetõt felelõsségre vonják,
súlyosabb esetben a megbízást tõle
visszavonják, az intézkedésrõl a
sértett felet tájékoztatják. 

A választási kampányt mentesí-
teni kell minden valótlanságtól,
rágalmazástól, fenyegetéstõl, az
emberi és a politikai jogok sérel-
mére történõ uszítástól, felelõtlen
demagógiától. 

A jelöltek tartózkodnak és elha-
tárolódnak minden törvénytelen, a
demokratikus köznyugalmat alá-
ásó megmozdulástól. Mindent
megtesznek annak érdekében, hogy
az õket támogató oldalt az ilyen
megmozdulásoktól távol tartsák,
illetve nyugalomra intsék.”

A Magyar Szocialista Párt törté-
nelmi bukásának oka abban kere-
sendõ, hogy hátat fordított a társada-
lomnak – mondta Róna Péter köz-
gazdász szombaton a Kossuth Klub-

ban tartott elõadásán, melyet a Ma-
gyar Szociális Fórum ismertetett.

Róna hamisnak minõsítette az
MSZP vezetésének, és általában a
neoliberálisoknak azt az érvelését,
hogy az ország azért nem tud növe-
kedni, mert a deficit miatt nincs mi-
bõl. A közgazdász szerint éppen el-
lenkezõleg, a deficitet a növekedés
hiánya okozza. Összeomlott a végsõ
fogyasztás, a végsõ hatékony keres-
let, s a bajokat tetézi a nemzetközi
tõke és az euró felé orientálódó poli-
tika. A Magyarországon mûködõ
külföldi tõke akadályozza az ország
fejlõdését azzal, hogy alacsony bért
fizet, a megtermelt árut viszont nagy
haszonnal értékesíti külpiacokon, az
elõállítási költség és az eladási ár
közti különbséget pedig zsebre vág-
ja, nem pedig a magyar nemzetgaz-
daság fejlesztésére fordítja.

A külföldi monopóliumoknak való
kiszolgáltatottság megfosztja az EU
közép- és kelet-európai tagállamait
annak lehetõségétõl, hogy felzárkóz-
zanak a fejlettekhez, ugyanakkor a
belsõ társadalmi nyomást újabb és
újabb hitelek felvételével próbálják
csillapítani – folytatta. Róna szerint
Görögország esete mutatja, mennyire
nem igaz, hogy az euró bevezetése se-
gítene a periféria felzárkózásában. "A

maastrichti feltételek teljesítése magát
a fejlõdést zárja el. Az euró a fejlettek
érdekeit szolgálja, és még olyan or-
szágok is nyögik a közös valuta beve-
zetésének a következményeit, mint
amilyen a nálunk sokkal fejlettebb, ám
a centrumhoz képest kevésbé fejlett
Olaszország" – vélekedett.

A közgazdász méltányos, igazsá-
gos társadalomban jelölte meg a kö-
vetendõ utat, és annak a meggyõzõ-
désének adott hangot, hogy ennek
érdekében mérsékelni kell Magyar-
ország kiszolgáltatottságán a nem-
zetközi tõkének, erõsíteni kell a bel-
sõ piacot, mindenekelõtt az adottsá-
gainkból fakadó olyan lehetõségekre
építve, mint amilyen a föld és a víz.

Róna Péter elõtt tartott elõadásá-
ban Kollarik István közgazdász an-
nak a véleményének adott hangot,
hogy a rendszerváltás a helyett, hogy
kiteljesítette volna az 1968-as Új
Gazdasági Mechanizmus által elindí-
tott gazdasági demokráciát, eladta pi-
acainkat, s a nemzetközi tõke ellen-
õrzése alá helyezte a nemzetgazdasá-
got. „Vissza kellene térni a józan ész-
hez, hiszen a magyar gazdaságban
még mindig komoly lehetõségek rej-
lenek" – mondta Kollarik. 

S.E. - K.H.
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TÁJÉKOZTATÁS BÖLCSÕDEI BEIRATÁSRÓL
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülõket, hogy a Nagykanizsai Egyesített Bölcsõdé-

ben a 2010/2011. nevelési évre 2010. március 1-jén és 2-án 8-17 óráig beirat-
kozást tartanak az Egyesített Bölcsõde székhelyén, a Rózsa Bölcsõdében
(Nagykanizsa, Rózsa u. 7/A.). A beiratkozással kapcsolatban további felvilágo-
sítást a helyszínen kaphatnak. A jelentkezési lapok letölthetõk a bölcsõde hon-
lapjáról: http://egyesitett-bolcsode.mlap.hu. A tagbölcsõdékben (Belvárosi Böl-
csõde - Nagykanizsa, Kisfaludy u. 19., Napraforgó Bölcsõde - Nagykanizsa,
Csokonai u. 5., Rózsa Bölcsõde - Nagykanizsa, Rózsa u. 7/A)  2010. február
20-án Bölcsõdenyitogató rendezvényt tartanak, ahol a beiratkozni szándékozók
megtekinthetik a bölcsõdéket.

BBööllccssõõddeeii bbeeiirraattááss

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Az épített és természe-
ti környezet értékeinek helyi védelmérõl szóló 52/2003. (X. 1.) rendelete
módosítása

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városfejlesztési Bizott-
sága a 154/2009. (IX. 28.) számú, majd az ezt kiegészítõ 198/2009. (XI.
23.) valamint a 10/2010. (I. 28.) sz. határozataival döntött Az épített és ter-
mészeti környezet értékeinek helyi védelmérõl szóló 52/2003. (X. 1.) sz.
rendelet 1. sz. mellékletében szereplõ, helyi védelem alatt álló objektumok
listájának felülvizsgálatáról, melyben javaslatot tett az indokolatlanul sze-
replõ tételek törlésére, illetve számos további épület, szobor, emléktábla,
síremlék, kereszt és egyéb köztéri alkotás helyi védelem alá helyezésére.

A listát fenti rendelet 3.§ (5) bekezdése értelmében a Közgyûlési döntést
megelõzõen 30 napra közszemlére kell tenni.

A rendelet 1. sz. mellékletének módosított listáját - a helyi védelem alatt ál-
ló, illetve védelemre javasolt objektumok körét - a vonatkozó hatályos jogsza-
bályok elõírásaira figyelemmel - 2010. március 17-ig kifüggesztjük a Polgár-
mesteri Hivatal elõcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthetõ.

A helyi védelem körét érintõ észrevételek, javaslatok a Polgármesteri Hiva-
talban a városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735)
címzett levélben jelezhetõk.

HHeellyyii vvééddeelleemmrrõõll sszzóóllóó rreennddeelleettmmóóddoossííttááss
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KKaanniizzssaa –– VVáárroosshháázzaa 2010.február 18.8

Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedõ

munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben ré-
szesülõ pedagógusokat.

Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként továbbítanunk kell a képzõ
intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára jogosult
nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató
életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Dísz-
oklevél másolata - ha van ilyen), valamint az aranydiploma-várományosoktól a
munkakönyvük másolatát is.

A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok a Polgár-
mesteri 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, csütörtök: 8-16.30-ig, péntek: 8-13.30-ig.

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

PPeeddaaggóógguuss ddíísszzookklleevveelleekk

Emlékeztetjük azon nagykanizsai egyetemi és fõiskolai hallgatókat, akik
2009. õszén pályázatot nyújtottak be a "Hazavárunk" ösztöndíjra, hogy a
2009/2010-as tanév második félévére vonatkozó hallgatói jogviszony igazolá-
suk eredeti példányát legkésõbb 2010. március 30-ig juttassák el a Mûvelõdési
és Sportosztályra (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). Ez a feltétele, hogy a hi-
vatal utalja az elsõ félévre vonatkozó ösztöndíjat. A tanulmányaikat idõközben
befejezõ hallgatók a hallgatói jogviszony igazolás helyett az aláírásukkal hite-
lesített diplomamásolatukat adják be. 

Az ösztöndíj összege a lakóhelytõl a hallgatói jogviszony igazolást kiállító in-
tézmény képzési helyéig, tanulmányi félévenként 3 alkalommal történõ oda-
vissza utazás diákigazolvánnyal igénybe vehetõ kedvezményes költsége. Az ösz-
töndíjra jogosulatlanná válik az a hallgató, aki év közben tanulmányait megsza-
kítja, félévet halaszt, vagy nagykanizsai állandó lakhellyel már nem rendelkezik. 

„„HHaazzaavváárruunnkk”” öösszzttöönnddííjj ffoollyyóóssííttáássaa

Értesítjük a lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igazga-
tósága Nagykanizsa területén a KSH elnöke által 2010. évre engedélyezett önkén-
tes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételt végez. Az adatgyûjtéseket hi-
vatalos megbízással rendelkezõ, igazolvánnyal ellátott kérdezõbiztosok hajtják
végre. Az adatfelvételek reprezentatívak, vagyis véletlenszerû kiválasztás során ke-
rülnek kijelölésre a címek. A statisztikai hivatal munkatársai a 16-52-529-867 és a
16-52-529-848 telefonszámon készséggel adnak tájékoztatást a lakosság részére.

LLaakkoossssáággii aaddaattffeellvvéétteell NNaaggyykkaanniizzssáánn

Jerausek István, a 10. számú választókerület önkormányzati képviselõje lakossági fóru-
mot tart 2010. február 23-án 18.30 órakor. Helyszín: Kisfakosi Kultúrház Meghívott: Cseres-
nyés Péter országgyûlési képviselõ, Nagykanizsa MJV alpolgármestere. Ezt megelõzõen 18
órakor bemutatásra kerül a "Segítség Gombnyomásra" - jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
c. projekt, illetve lehetõség lesz a helyszínen vérnyomás, vércukorszint mérésre is.

LLaakkoossssáággii ffóórruumm

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet három álta-
lános iskola és három középiskola magasabb vezetõi álláshelyére.

Megpályázható intézmények  magasabb vezetõi álláshelye:
Bolyai János Általános Iskola  (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.), Általános

Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin  (8800 Nagykanizsa, Alkotmány u. 81.),
Péterfy Sándor Általános Iskola (8800 Nagykanizsa, Attila u. 2.), Cserháti Sándor
Mûszaki Szakképzõ Iskola és Kollégium (8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 74/a.),
Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola
(8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 29.), Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szak-
képzõ Iskola (8800 Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.)

A pályázatokat két példányban kérjük eljuttatni személyesen, vagy postai úton
2010. március 8-ig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 8800
Erzsébet tér 7. címre. A borítékra kérjük ráírni a megpályázott intézmény nevét és
az „igazgatói pályázat” jeligét.

A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz, vezetõi program szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, végzettséget igazoló okirat köz-
jegyzõ által hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közremûkö-
dõk a pályázatba betekinthessenek

Részletes pályázati kiírás megtekinthetõ az Oktatási és Kulturális Közlöny 2010.
január 29-i számában, valamint a kszk.gov.hu, és a nagykanizsa.hu honlapon.

Érdeklõdni a 93/500-780 telefonszámon Nagykanizsa Megyei Jogú Város Mû-
velõdési és Sportosztály Szmodics Józsefné osztályvezetõnél.

IIsskkoollaaii mmaaggaassaabbbb vveezzeettõõii áálllláásshheellyyeekk 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbi-
zottsága pályázatot hirdet a  2010. évi kulturális alap támogatás elnyerésére

A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támoga-
tása. Pályázat tárgya: Nagykanizsán megrendezésre kerülõ kulturális rendezvé-
nyek támogatása. A nagykanizsai mûvészeti csoportok, együttesek, magyarorszá-
gi és külföldi fesztiválon való részvételének, valamint a cégbíróság által bejegy-
zett civil szervezetek mûködésének támogatása. Kulturális szolgáltatások és kiad-
ványok támogatása. A pályázók köre: természetes személy, közösség, nonprofit
szervezet, kulturális vállalkozás, mûvelõdési, oktatási és nevelési intézmény. Meg-
jegyzés: Jogi személyiséggel nem rendelkezõk – az elmúlt évekhez hasonlóan –
csak jogi személyiséggel rendelkezõ ernyõszervezeten ( lebonyolító) keresztül pá-
lyázhatnak. A támogatás formája: a sikeres pályázókkal az önkormányzat támoga-
tási szerzõdést köt és a benyújtott programhoz, vissza nem térítendõ támogatást
nyújt. A finanszírozás módja: elõfinanszírozás

Pályázati feltételek: egy pályázó meghatározott számú pályázatot adhat be: in-
tézmény, intézményegység „saját nevében” négyet, civil szervezet „saját nevében”
kettõt, természetes személy egyet. Pályázni 2011. március 31.-ig megrendezésre
kerülõ, fent meghatározott tárgyban lehet. 30.000 Ft feletti támogatás esetén a kö-
telezõ önrész a pályázott összeg minimum 30 %-a. A pályázat benyújtása: a pályá-
zatokat a Polgármesteri Hivatal (Erzsébet tér 7.) portáján, illetve a város honlapjá-
ról / www.nagykanizsa.hu / letölthetõ adatlapon egy példányban a Mûvelõdési és
Sportosztályra kell benyújtani. A pályázathoz csatolni kell a közpénzekbõl nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összefér-
hetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozatot. A
pályázat beérkezésének határideje: 2009. március 12. (péntek) 13.00 óra.

22001100.. éévvii KKuullttuurráálliiss AAllaapp

Óvodai és általános iskolai jelentkezések a 2010/2011. tanévre
Nagykanizsa Megyei Jogú Város alsó fokú oktatási-nevelési intézményeiben az

óvodai és általános iskolai felvételre történõ jelentkezéseket az intézmények 2010.
március 3-4-én fogadják - mindkét napon 8-17 óráig.

A jelentkezés helye a kötelezõ felvételt biztosító vagy a szülõ által választott
óvoda, illetve a kötelezõ felvételt biztosító vagy a szülõ által választott általános
iskola. A jelentkezettek felvételérõl a férõhelyek, illetve az indítandó elsõ osztá-
lyok számának ismeretében az intézmény vezetõje dönt, melynek eredményérõl a
szülõket 8 napon belül írásban értesíti.

Óvodai felvételre kell jelentkeznie minden gyermeknek, aki 2010. május 31-ig
betölti az ötödik életévét és még nem jár óvodába.

Felvételre jelentkezhet és felvételt nyerhet minden kisgyermek, aki 2010. októ-
ber 1-ig betölti a harmadik életévét.

A jelentkezéshez szükséges okmányok: 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
- gyermekorvosi igazolás, 
- lakcímigazoláshoz személyi igazolvány, vagy lakcímkártya.
Általános iskolai felvételre kell jelentkeznie minden nagykanizsai gyermek-

nek, aki 2010. május 31-ig betölti a hatodik életévét – azaz 2004. május 31. elõtt
született – és elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, amelyet az óvoda,
illetve a Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizs-
gáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye igazol.

Felvételre jelentkezhet – a szülõ kezdeményezése alapján – minden 2004. má-
jus 31. és december 31. között született 6 éves gyermek, ha iskolaérettségét az
óvoda, illetve a Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képessé-
get Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság igazolja.

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

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

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: óvoda illetve a Térségi Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és Rehabili-
tációs Bizottság szakvéleményének eredeti példánya, gyermekorvosi igazolás, a
gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím igazolására személyi igazolvány,
vagy lakcímkártya.

ÓÓvvooddaaii ééss áállttaalláánnooss iisskkoollaaii jjeelleennttkkeezzéésseekk
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Ünnepnap volt a tagok és a
meghívott vendégek számára a
Kreatív Klub legutóbbi rendez-
vénye. A klub, mint ahogyan
Cseke Zoltán elnök emlékezte-
tett rá, megalakulásakor elhatá-
rozta, létrehozza az év kreatív
embere, közössége és menedzse-
re díjakat. Odaítélve olyan sze-
mélyiségeknek, közösségeknek,
akik Nagykanizsa városért, a
városban élõ emberekért meg-
ítélésük szerint a legtöbbet tet-
ték. 

Annak ellenére, hogy a klub te-
vékenysége pártpolitika-mentes, és
csak a városért fáradozik, több vá-
roson belüli támadásnak is ki vol-
tak téve. Illették õket jobboldal-
inak, baloldalinak, de ez a megkö-
zelítés valójában középre tette a
csapatot. A díjak átadása után Bali
Judit tanár által összeállított mû-
sorral köszöntötték az ünnepelte-
ket.

Az Év Kreatív Embere díjat
Horváth Jánosné nyugdíjas peda-
gógus vette át. 

Horváth Jánosné 1948-ban szü-
letett. 2007 óta nyugdíjas. Az

Együtt Kiskanizsáért Egyesület
elnöke, a Kiskanizsai Polgári Ol-
vasókör vezetõségi tagja, az olva-
sókör Könyvbarát Klubjának he-
lyettes vezetõje. Fõ tevékenységi
köréhez tartozik: helytörténeti,
honismereti, néprajzi gyûjtõmun-
ka, városvédelem, városszépítés,
mûemlékvédelem, hagyomány-
ápolás, ünnepélyek, évfordulós
rendezvények, könyvbemutatók,
egyéb kulturális programok szer-
vezése. Jelentõs eredményei: a
Millenniumi Emlékpark létreho-
zása 1999-2000-ben, és folyama-
tos gondozása. (Templom tér).
Klebelsberg Kuno tiszteletére
emléktábla elhelyezése a (volt)
Nagyrác úti iskola falán (2000.) 

Könyvkiadás: Berentés Tamás:
Nyolc év a szögesdrótok ölelésé-
ben (2004.) (Folyamatban van: Dr.
Fülöp György: Életem lépcsõi c.
könyv kiadása). 

Horváth Jánosné véleménye
szerint mindezeket nem tudta vol-
na megvalósítani az egyesület tag-
ságának és Kiskanizsa lelkes la-
kosságának a támogatása nélkül.

A hõsi emlékmû létrehozásának
kezdeményezõje az édesapja volt.

Amikor azonban a feladatok már
meghaladták az erejét, tõle vette át
a stafétabotot. 

Horváth Jánosné azt vallja ma-
gáról: „Az ember nem magának él.
Nemcsak magunknak születtünk.”

…Javára kell lenni szûkebb és
tágabb környezetünknek, ahová te-
remtõdtünk. A kapott talentumok-
kal mindenkinek el kell számolnia.
De „minden munka csak akkor le-
het jó, értékes, szép és maradandó,
ha azt szívet-lelket, szeretetet bele-
adva, igaz hittel végezzük. Erre
kell nevelni utódainkat, hazánk if-
jú nemzedékét – amíg nem késõ” –
mondta 1988-ban Váci György, a
könyves szakma világhírû mûvész
mestere. Gondolatai ma is, sõt
mindig! – idõszerûek. Szavai egy-
becsengenek elõzõ századok nagy-
jainak üzenetével is. Erõt meríthe-
tünk belõlük.

Az Év Kreatív Közössége díjat a
Napfény Rákbetegek és Hozzátar-
tozóik Egyesülete kapta. A díjat
Karosi Lászlóné elnök vette át.

2001 tavaszán alakult meg a
Családsegítõn keresztül a Rákbe-
tegek Klubja. Késõbb a Mindenki
Háza lett az otthonuk. Elõször az

Országos Rákszövetségtõl kaptak
anyagi támogatást, és évente egy
alkalommal a Béres csepp is ado-
mányoz nekik. Meghívták ma-
gukhoz az egyház képviselõit, így
lehetõségük nyílt a különbözõ lel-
ki problémák megbeszélésére.
Aktívan részt vesznek társaik kór-
házi látogatásában. 2004 tavaszán
átalakultak egyesületté, így nyi-
tottá vált számukra a pályázati le-
hetõség. Nevük Napfény Egyesü-
let lett. Munkaterv alapján mû-
ködnek, szakembereket, orvoso-
kat hívnak, akik tanácsokkal lát-
ják el a betegeket. A város rendez-
vényein lehetõségeikhez képest
mindig részt vesznek. Évente egy
alkalommal közös vacsorát tarta-
nak, ahol megemlékeznek eltávo-
zott társaikról. Karosi Lászlóné
fáradságot, idõt nem kímélve jár-
ja a hivatalokat segély- és nyugdíj
ügyben. Igyekszik mindenkit vé-
giglátogatni lábadozása idején,
saját gépkocsijával megy a pati-
kába gyógyszerért, vagy bevásá-
rol. Vannak közöttük 30-tól 80
évesekig, akik számára nagyon
sokat jelent a látogatás, a törõdés,
a beszélgetés. Sok ember nem is
tudja, mit jelent egészségesnek
lenni – mondják. Az egyesület
ezeken a dolgokon próbál segíte-
ni. 

Az Év Kreatív Menedzsere díjat
Horváth Balázs, a Saubermacher-
Pannonia Hulladékgyûjtõ Kft.
ügyvezetõje vehette át.

Horváth Balázs 1972-ben szü-
letett Nagykanizsán. A POTE
dietetika szakán, majd a PTE
MBA szakán szerez közgazdasági
diplomát. 2003-tól a Sauberma-
cher-Pannonia Kft.-nél dolgozik,
2004-tõl ügyvezetõ. 2006. janu-
árjában a Nagykanizsai Kereske-
delmi és Iparkamara elnökévé vá-
lasztják. 2007-ben felsõfokú kör-
nyezet- és hidrotechnológus ké-
pesítést szerez, valamint betölti a
kanizsai férfi NB I/B-s Kosárlab-
da Klub elnöki posztját. 2008-
ban az MKIK által „Elnöki
aranyérem” kitüntetésben része-
sül. 2009-ben a VOSZ kitünteti
az „Év Vállalkozója” díjjal. Irá-
nyítása alatt történt a városban a
szelektív hulladékgyûjtés beveze-
tése, és az iskolákban a környe-
zettudatos nevelés támogatása. A
vállalat folyamatos fejlesztésé-
vel, a foglalkoztatottság növelé-
sével egyre nagyobb mértékben
járult hozzá a város adóbevétel-
éhez.

Bakonyi Erzsébet

KKaanniizzssaa –– KKrreeaattíívv ééss kkaarriittaattíívv 2010. február 18. 9

Az elmúlt év nyarán alapítot-
ták meg a kanizsai mentõsök a
Nagykanizsa és Térsége Mentõ-
alapítványt abból a célból, hogy
szûkös anyagi lehetõségeiken
javítsanak. Az Alapítvány fel-
vállalta városunk és térsége
mentõellátásának korszerûsíté-
sét.

– Az életmentéshez szükséges
eszközök az Országos Mentõszol-
gálat által rendszeresítve vannak
– mondta el lapunknak Ténai Pé-
ter, az alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke –, de a betegek ké-
nyelméhez és a mi munkánk meg-
könnyítéséhez, a munkafeltételek
javításához való eszközök be-
szerzése már jóval nehezebben
lehetséges. Eddig ezeket az esz-
közöket csupán pályázatok és tá-
mogatások útján tudtuk beszerez-
ni, s most már bejegyzett köz-
hasznú szervezetként több lehetõ-
ségünk lesz. Fontos számunkra,
hogy mindenkor bõvüljön az esz-
közparkunk, hiszen mindig van
hova fejlõdni. Az alacsonyabb

szintû felszereléssel ellátott men-
tõkocsikat is szeretnénk folyama-
tosan magasabb szintre emelni.
Megkeressük az illetékességi te-
rületünkhöz tartozó önkormány-
zatokat is, akikkel eddig beszél-
tünk, tõlük ígéretet már kaptunk,
biztosítottak a támogatásukról.
Sajnos náluk is minimális a ke-
ret, nem is várjuk, hogy milliós
nagyságrendben támogassanak
minket, néhány ezer forint értékû
munkaeszközöknek is tudunk
örülni, azoknak is nagy hasznát
tudjuk venni.

Ténai Péter hangsúlyozta,
hogy a fejlesztések mind a lakos-
ság, mind a mentõsök érdekeit
szolgálják, csakúgy, mint a má-
sik cél, melyet kitûztek maguk
elé: bõvíteni kívánják a polgárok
elsõsegélynyújtással és egész-
ségmegõrzéssel kapcsolatos is-
mereteit. Minden mentõs nevé-
ben mondta el Péter, hogy hibás-
nak tartják azt a szemlélet, mi-
szerint a balesetek vagy hirtelen
rosszullétek szemtanúi nem al-
kalmazzák az elsõsegély alapve-

tõ lépéseit, mondván nem akar-
nak kárt tenni a másikban. Ez a
hozzáállás azért is rossz, mert
például – akármilyen drasztiku-
san is hangzik – inkább törjön el
egy ember bordája, mint meghal-
jon a gyors, szükséges újraélesz-
tés hiánya miatt.

A közhasznú alapítványként va-
ló mûködés lehetõvé teszi számuk-
ra, hogy – két év teljes mûködés
után – a személyi jövedelemadó
1%-át is megkaphassák azoktól,
akik erre a célra szánják. Február
26-án pedig sor kerül az elsõ ala-
pítványi bálra is, melyet a Nagyka-
nizsa és Térsége Mentõalapítvány
szervez.

S végül egy kis statisztika:
mint ismeretes, a mentõk kétféle
esetben vonulnak ki: ha a házior-
vos hívja õket, miután õ már lát-
ta a beteget, vagy ha maga a be-
teg, a hozzátartozója vagy szem-
tanú értesíti a mentõket. Ez utób-
bi körülbelül 3600 alkalommal
történt meg az elmúlt évben, s
összesen 5477 esetben vonultak
ki a nagykanizsai mentõsök
2009-ben. 

S.E.

MMeennttõõssöökk aallaappííttvváánnyyaa

ÁÁttaaddttáákk aazz eezz éévvii KKrreeaattíívv DDííjjaakkaatt
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Ismét az önkormányzat elé kí-
vánja terjeszteni a Fidesz frakció
azt a beadványát, amely egy évvel
ezelõtt nem ment át a közgyûlé-
sen: a belvárosi önkormányzati
üzlethelyiségek bérleti díjának
idõszakos csökkentését. – jelen-
tette be Cseresnyés Péter ország-
gyûlési képviselõ és Karádi Fe-
renc önkormányzati képviselõ
kedd délutáni sajtótájékoztatóju-
kon. 

– Mi változott 2008 decembere
óta? 2008. december 18-án az ak-
kori soros ülésén tárgyalta a köz-
gyûlés azt az elõterjesztést, amelyet
akkor Cseresnyés Péterrel és a Fi-
desz frakcióval egyeztetve, az üz-
lethelységek kezelõjével közösen
kidolgozva nyújtottam be annak ér-
dekében, hogy csökkentsük az ön-
kormányzati tulajdonú, kereskedel-
mi és vendéglátó tevékenységek
folytatására alkalmas bérlemények
bérleti díjait a város területén. –
kezdte Karádi Ferenc. – Az indoka-

im egyszerûek voltak: a még meg-
lévõ munkahelyek megõrzése, a vá-
ros peremére települt nagy bevá-
sárló centrumok hatásának ellen-
súlyozása, a költségek folyamatos
növekedése miatti hatások csök-
kentése, a városban üresen álló üz-
lethelyiségek kiadhatóságának nö-
velése és a belváros utcaképét ron-
tó üres kirakatok látványa. Akkor
ezek az érvek nem voltak elfogad-
hatók dr. Fodor Csaba és Marton
István részérõl. Fél év elteltével
felébredt a szocialista frakció és a
polgármester úr, majd ugyanezt a
javaslatot benyújtva már támogat-
ható volt az ötlet részükrõl. Igaz,
hogy a díjcsökkentés mértéke nem
volt megfelelõ a hatás igazi érvé-
nyesítése érdekében, de a Fidesz-
frakció és én magam is – jobb ké-
sõn, mint soha alapon – megsza-
vaztuk a határozatot. Most Cseres-
nyés Péter kérésére Kámán László
úr, a Vagyongazdálkodó Zrt. vezér-
igazgatója újra kidolgoztatta an-
nak lehetõségét, hogy egy hasonló,

érdemi díjcsökkentõ javaslattal ta-
lálkozzunk a februári soros köz-
gyûlésen. Több alternatívát is tar-
talmaz az elõterjesztés, amelyek
közül a testület lesz hivatott a vá-
rosérdeknek leginkább megfelelõt
megszavazni. Cseresnyés Péter
szerint nem hagyhatjuk, hogy ki-
ürüljön a belváros, nem hagyhat-
juk, hogy bezárjanak azok az üzle-
tek, amelyek az áruk minõségével
és a jelenlétükkel színessé tették a
város centrumát. Minden fiskális
érdek elé kell, hogy helyezzük ma
a vállalkozások életben tartását és
a foglalkoztatottak munkahelyei-
nek megtartását. Abban remény-
kedünk, hogy most ezek a szem-
pontok mindenkinek elfogadhatók
lesznek és a bérleti díjak csökken-
tésével, lélegzethez juttatjuk a
nagykanizsai vállalkozóknak azt a
rétegét, akik önkormányzati bérle-
ményben folytatják a tevékenysé-
güket.

S.E.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Helyrajzi szám Helye Kikiáltási ár Versenytárgyalások idõpontjai

Február Március Idõpont
961. Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.297.000 Ft + áfa 24. 10. és 24. 09:00
131. Magyar u. 18. beépítetlen ter. 20.525.400 Ft + áfa 24. 10. és 24. 09:30
3817. Csengery u. 111/B. – telephely 5.350.050 Ft + áfa 24. 10. és 24. 10:00
1188/3/A/5.  
1188/3/A/6. Fõ út 7. irodák és manzard 25.760.000 Ft + áfa 24. 10. és 24. 10:30
3779/17.  Csengery úti szántó (ipari ter.) 17.100.000 Ft + áfa 24. 10. és 24. 11:00
3779/21.  Csengery úti szántó (ipari ter.) 20.770.000 Ft + áfa 24. 10. és 24. 11:30
A versenytárgyalás helye:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda 
(Nk, Erzsébet tér 7. II. em. 6. ajtó). Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss

Az egy négyzetméterre jutó be-
térõk száma az elmúlt szombaton
megrendezett II. Országos Far-
sangi Fánkfesztivál helyszínén, az
NTE-csarnokban úgy délután há-
rom magasságában elérte a „he-
ring-fokozatot”. De volt is mire,
illetve miért gyülekezni, hiszen a
finomságoktól (konkrétabban a
fánkoktól) csak úgy roskadoztak a
„kiállító-asztalok”, ami nem volt
véletlen… Idén ugyanis (szintén)
a Guiness-rekordok könyvébe illõ
teljesítményen gondolkodtak a
„vokés” szervezõk, ami nem ke-
vesebbet jelentett, mint legalább
40 fajta fánk (értelemszerûen nem
csupán a szalagos) egy idõben egy
helyen való koncentrálódását ta-
karta. Ezzel saját csúcsát döntötte
volna meg a rendezvény, s erre 30
(nem csak környékbeli) csapatnak
kínálkozott lehetõsége. Nos, mint
utólag kiderült, a feltételes módot
nyugodtan elhagyhatjuk, hiszen
47 különbözõ féle jött össze a
„farsangos” sütibõl, s a leírt mel-
lett nyugodtan pályázhatott volna
a rendezvény a legkevesebb idõ
alatt „elhordott” nyalánkságok ki-
tételre is. Este fél hatra ugyanis
már csak erõsen leamortizált volt
a készlet, s sokat sejtetõen – talán
– nem véletlenül volt tele az Ady
utca tömöttre csomagolt pakkot
cipelõ, kézben velük egyensúlyo-
zó emberekkel. Mi mást írhat-
nánk, mint fánkok tömkelegének,
falatozók tömegének, betétmûso-
rok kavalkádjának lehetett tanúja
a már sokat látott NTE-csarnok, s
jobbfajta koncertek, vagy épp
sportesemények hangulatával ve-
tekedett az idei farsangi rendez-
vény.

Polgár László

Hét ffajtával
überelték aa ttavalyit 

Ezzel a címmel nyílt meg az
Elektrotechnikai Múzeum idõ-
szaki kiállítása a Thúry György
Múzeumban.

A tárlat a „villamosság” kialaku-
lását mutatja be, kiemelve az erõs-
áramú elektrotechnika magyar vo-
natkozású vívmányait, úgy mint a
transzformátort, vagy Jedlik Ányos
dinamójának hiteles másolatát.

A látogatók mûködõ múlt száza-
di eszközökkel, interaktív kísérle-
tekkel, látványos kiállítási elemek-
kel betekintést kaphatnak, hogy a
felvilágosodás korának fõúri sza-
lonjaiban végzett látványos, misz-
tikusnak tûnõ kísérleteitõl milyen

út vezetett az emberiséget kiszol-
gáló villamosság gyakorlati alkal-
mazásán keresztül a napjainkra
jellemzõ tudatos környezetbarát
kezdeményezésekig. 

Megcsodálhatják az elektron, az
ionsugarak, a röntgensugarak felfe-
dezését szolgáló kísérletek elenged-
hetetlen eszközét, egy 19. századi,
több ezer voltos feszültség elõállítá-
sára szolgáló szikrainduktor kisülé-
sét. Mûködtethetnek egy, az Edison
áramfejlesztõkre jellemzõ hosszú
elektromágnesekkel ellátott tele-
foniduktorról táplált glimmlámpát,
s látványos fényjelenségek kíséreté-
ben egy 19. századi influenciagépet
is kipróbálhatnak. 

Helytörténeti ismeretanyaggal is
szolgál a kiállítás, hiszen bemutat-
ja városunk, illetve környékének
ipar- és technikatörténeti érdekes-
ségeit. 

A kiállítás idõtartamára krea-
tív, készségfejlesztõ, az elektro-
technikai alapismeretek köny-
nyebb elsajátítását segítõ eszközt
(Brain-box) biztosítanak a múze-
um munkatársai a helyszínen. Az
építõ panelekkel izgalmas, mûkö-
dõ modelleket készíthetnek a
gyerekek, de ugyanilyen szórako-
zást nyújt a játékot kedvelõ fel-
nõtteknek is.

S.E.

TTööllttõõddjj ffeell!! AAzz eelleekkttrroommoossssáágg ttéérrhhóóddííttáássaa

FFiiddeesszz:: ÉÉlleetteett aa bbeellvváárroossbbaa!!
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Szeretné
megtakarítani

otthona 
és vállalkozása 

egy havi
gázszámláját?

Ha
igen, 

kérem hívjon!

Péntek Roland
Telefonszám: 
0620/317-2590

gas.hu tanúsítványszám: 
GTR/112/2009.

Csak azért nem írjuk azt, hogy
a csilláron is lógtak emberek a
HSMK-ban csütörtökön rende-
zett humoresten, mert a színház-
teremben nem ilyen „fényadó”
szerkezetek vannak, de még a
lépcsõkön sem ültek, lévén a
kezdés elõtt (még) elõkerültek a
pótszékek pótszékei. Minden-
esetre a látogatottságon talán
még Kiss Ádám és Kõhalmi Zol-
tán „dumagép-kettõs” is meg-
hökkent (jólesõ érzéssel konsta-
tálva azt persze…), s alighanem
a szervezõknek sem kellett bán-
kódniuk, hiszen a rendezvény a

Jézus Szíve Plébánia teendõinek
javára lett szervezve.

Nos, minden bizonnyal a két
legjobban (ön)menedzselt
„sztendápkámedis” személyiség,
ha idõnként néhány videó-meg-
osztó portálról már (jól) ismert po-
énáradatával is operált, nem volt
híján az eredetiségnek, bár arra
azért kíváncsiak lennénk, a nyírsé-
gi tájszólásról szóló poénok vajon
Nyíregyházán esetleg zalaias csat-
tanókra lennének-e kihegezve? Er-
re, nagyon úgy tûnik, csak majd’
1000 kilométert utazva kaphat-
nánk választ, igaz, ezen fölösleges

volt akkor meditálni, amikor azt a
tapsot hallottuk, melyet Kiss
Ádám kapott – elsõsorban a fiatal
hölgyektõl természetesen… Kõ-
halmi Zoltán? Nos, szentesi törté-
neteinek, és a gyermeknevelés te-
rén történt eligazodásának, helye-
sebben „belegabalyodásainak”
elõadásakor és kiszínezésekor hir-
telen azt vettük észre, hogy az õ
több, mint 40 perce is roppant
gyorsan elröppent. De kitettek ma-
gukért a humoristák, hiszen még a
szó szerinti slusszpoénok beveté-
sével is éltek, minden bizonnyal is
téve kerekké a hahotázós csütörtö-
ki csaknem két órát.      

Polgár László

AAllmmaa-oorrsszzáágg ttáájjsszzóólláássáárróóll ééss aa 
sszzeenntteessii mmiinnddeennnnaappookkrróóll

Az elárvult, és nehéz anyagi
helyzetbe került Simon testvérek
megsegítésére jótékonysági kon-
certet adott a HSMK-ban a
Tüttõ János Nótaklub. A város
ingyenesen felajánlotta a HSMK
színháztermét, a programot a
Civil Kerekasztal Egyesület
szervezte meg.

Varga Zoltán szóvivõ elmondta:
Õszre tervezték a koncertet, de
helyhiány és a rendezvények torló-
dása miatt tették a mostani idõ-
pontra. Azonban e nap sem a leg-
szerencsésebb, hiszen öt rendez-
vény zajlik a városban, s így mint-
egy kétszázötvenen ülnek csak a
nézõtéren. 

A mûsor teljes bevételét felaján-
lották a Simon családnak. 

Nem újdonság a tagok számára,
hogy nemes cél érdekében énekel-
nek, miközben a nótát, mint ezt a
gyönyörû szép magyar mûfajt nép-
szerûsítik, s egyben elveszett ázsió-
ját visszaállítják. Ez a legfontosabb
küldetésük, de ezúttal a civil össze-
fogás erejét szerették volna meg-
mutatni. Igyekeztek vidám mûsort
összeállítani, az elmúlt egy hónap-
ban minden szabadidejük a próbák-
kal telt el. 

Aztán szállt a dal a nótaklub és a
tizenegy szólista elõadásában,
örömteli perceket szerezve min-
denkinek. Elõadásukból kiszûrõ-
dött, egy kicsit a lelkük is benne
volt a dalokban: „Hogyha egyszer
bekopognál, soha el nem engedné-
lek; Olyan vihar nincsen ami visz-
szasodor hozzám; A vén budai
hársfák békésen suttognak; De
szeretnék harangszónál szívdobog-
va valakire várni…”

B.E.

NNóóttáávvaall aa SSiimmoonn ccssaallááddéérrtt

Az idei, tizedik alkalommal
megrendezett Miklósfai Répa-
fõzõ Verseny sikerén felbuzdul-
va döntött úgy a Közmûvelõdé-
si és Városszépítõ Egyesület,
valamint a Kanizsa és Környé-
ke Gasztronómiai Egyesület,
hogy világrekordot fognak
dönteni: répafõzõ világrekor-
dot.

A kísérletre 2010. május 2-án
a miklósfai Mindenki Házában
kerül sor, s ezerötszáz adag
csülkös-babos répa elkészítése a
cél, ami összesen hétszázötven
liternyi ételt jelent, s várhatóan
egy ezer literes bográcsban fog-
ják abszolválni az arra vállalko-
zók.

Színvonalas, egész napos kultu-
rális programkavalkáddal is ké-
szülnek a szervezõk, s ezen a na-
pon mutatják be a Miklósfai ke-
rékrépa címû kiadványt, melyben
többek között szerepel a kerékrépa
termesztése, savanyítása, étrendi
és egészségügyi hatásai, valamint
sok különleges ételspecialitás re-
ceptje.

S.E.

RRééppaaffõõzzõõ
vviilláággrreekkoorrdd-
kkíísséérrlleett
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Utazó esszencia címmel Or-
szágos Képzõ- és Iparmûvészeti
Kiállítás nyílt a HSMK-ban. A
tárlatot Földi Gábor hegedûjáté-
ka, valamint Delyné Csere And-
rea versmondása után Dóri Éva
kurátor, a Magyar Mûvelõdési
Intézet és Képzõmûvészeti Lek-
torátus szakreferense méltatta.

A kiállítás március 5-ig tekinthetõ
meg. Az utazó Esszencia egy ván-
dorkiállítás. A Magyar Mûvelõdési

Intézet és Képzõmûvészeti Lektorá-
tus Mûvészeti Programok Fõosztá-
lyának kiállítás-sorozata, amely a
2009 májusában Budapesten, a Vaj-
dahunyad várban megrendezett XX.
„Amator Artium” Országos Képzõ-
és Iparmûvészeti Tárlat Esszencia
Kiállításából válogatott mûveket
mutatja be országszerte.

A tárlat hazánk nem hivatásos
alkotóinak legnagyobb seregszem-
léje, amely kiváló szaktekintélyek,
alkotómûvészek, mûvészettörténé-

szek és mûvészetpedagógusok
zsûrizésével válogatódik ki me-
gyei, majd országos szinten. Az
utazó gyûjtemény összeállításakor
fontosnak tartották, hogy minden
megye alkotói által részese legyen
az országjárásnak, továbbá, hogy
megmutassák az alkotómûvészet
sokszínûségét, és a mûvészi kifeje-
zõdések változatos technikai lehe-
tõségeit. A szervezõk nem titkolt
célja az amatõr alkotómûvészeti
mozgalom felélénkítése és a mód-
szertani segítségnyújtás.

B.E.

UUttaazzóó eesssszzeenncciiaa
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Február 20. 16 óra
Nyugdíjas bérlet
MAGYAR VIGASSÁG
zenés színpadi játék
Belépõdíj: 700 Ft

Február 22. 17 óra
TAVASZI SZAPORÍTÁSOK
Elõadó: Szabó Péter kertészmérnök

Február 22. 19 óra
Bródy bérlet
Robert Thomas: NYOLC NÕ
bûnügyi komédia
A budapesti Turay Ida Színház elõ-
adása. Belépõdíj: I. hely 2800 Ft, II.
hely 2500 Ft

Február 25. 14 óra
Felsõs bérlet 
Arany János: TOLDI - zenés költõi
játék. A gyõri Forrás Színház elõadá-
sa. Belépõdíj: 1 000 Ft

Február 26. 19 óra
Rock klub
TÓTH JÁNOS RUDOLF ÉS A
MEETING POINT EGYÜTTES
KONCERTJE
Közremûködik: Zsoldos Tamás (basz-
szusgitár), Móri Attila (dob), Csató At-
tila (gitár), Tóth János Rudolf (gitár,
ének). Belépõdíj: 800 Ft. A rendez-
vénysorozatot az OKM a PANKKK
program keretében támogatja.

Február 19. 19 óra
QUCH EGYÜTTES 
ÉS VENDÉGEI 
Ifjúsági koncert. Belépõdíj: 500 Ft

Február 20. 16-18 óra
GYERMEK TÁNCHÁZ 
Közremûködnek: a Bojtár Népzenei
Együttes és a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskola 
népzenészei. Belépõdíj: 200 Ft/fõ

Február 25. 14.30 óra
Ifjúsági Filharmóniai bérlet
"LISZT FERENC ÉS 
A MÛVÉSZETEK"
Az Ifjúsági Filharmónia Hangverse-
nye (diavetítéssel). Közremûködik:
Hegedûs Endre - zongora, Mohács
Attila - szavaló. Belépõdíj: 200 Ft 

Február 20. 19 óra
SINGER STREET EGYÜTTES
"Best of" Cotton Club Singers
Belépõdíj: 2 000 Ft

Február 26. 19 óra
"LE VAN A SZÍVEM ZÁRVA" 
A 25 éves Boglya Együttes lemezbe-
mutató koncertje. Belépõdíj: 900 Ft
A rendezvény támogatója: a Nemzeti
Kulturális Alap "Tengertánc" prog-
ramja

Mentek, látták õket, s öt aranyat is
hoztak – mármint a Memphis Lions
Tánc és Sport Egyesület növendékei,
akik Nyíregyházán a moderntáncosok
Silver kupasorozatán szereztek öt elsõ-
séget, illetve egy-egy ezüstöt és bronzot.
Maga az állomás a pontvadászat har-
madik állomása volt a szabolcsi megye-
székhely Bujtosi-sportcsarnokában, s a
hírek szerint ezernél is több nevezés fu-
tott be a rendezvényre.

– Azért az ország másik végébe
elutazni ilyen eredményekért volt

értelme, nem igaz? – fordultunk a
kanizsai csoport felkészítõjéhez,
Kummer Melindához.

– Valóban jól sikerült a nyíregy-
házi hétvége, igazán nem panasz-
kodhatunk, s az érmek remek visz-
szajelzések arra vonatkozólag,
hogy a sok gyakorlásnak meg lehet
az eredménye – így a Mezõ Ferenc
Gimnázium tanulója.

– Hogyan oszlottak meg a szer-
zett elõkelõ helyezések a különbö-
zõ kategóriák között?

– Hármat zsebeltünk be hip-hop,

négyet pedig dance besorolásban.
– Mi a lényeges különbség elõb-

bi és utóbbi kategória között?
– A zenei téren a percenkénti le-

ütés-szám, vagyis a bpm a hip-hop
elõadás hátterében 90, míg a
dance-nél egészen elmehet ez 146-
ig is. Magyarul a gyorsaság lehet
az, ami még a „szimpla” nézõk
számára is szembeötlõ.

– Mennyi idõ kell egy ütõs kore-
ográfia betanulásához?

– Mivel már jó ideje annak –
idestova két éve –, hogy átvettem a
foglalkozások irányítását, van rá-
látásom a felkészítõ munkára, s er-

re a rendezvényre konkrétan négy
hónapja készültünk.

– Helyes az információ, hogy
kezdetben úgymond alegység volt
a kanizsai formációk csoportja?

– Igen, az egész klub elsõként
gyakorlatilag a pápaiakhoz tarto-
zott, de jelenleg már a Memphis
önállóan mûködõ egyesület, s
rendkívül örülünk annak, hogy
egyre többen éreznek késztetést a
fiatalok körében arra, hogy komo-
lyabb szinten is foglalkozzanak a
tánccal.

A kanizsai Memphis Lions
Nyíregyházán elért dobogós he-
lyezései:

Serdülõ Dance Solo kategória 1.
helyezett Magyar bajnok-Varga
Döníz. Serdülõ Hip-Hop Solo ka-
tegória 2. helyezett-Varga Döníz.
Felnõtt Dance Solo kategória 1.
helyezett Magyar bajnok-Bódis
Kitti. Felnõtt Dance Duó 1. helye-
zett Magyar bajnok-Kummer Me-
linda és Bódis Kitti. Felnõtt Dance
kiscsoport 1. helyezett Magyar
bajnok-Kummer Melinda, Bódis
Kitti és Varga Döníz. Felnõtt Hip-
Hop Solo 1. helyezett Magyar
bajnok-Kummer Melinda. Felnõtt
Hip-Hop Duó 3. helyezett-Kum-
mer Melinda és Bódis Kitti. Felké-
szítõ: Kummer Melinda

P.L.

ÉÉrreemmeessõõ aa nnyyíírrssééggii vvééggeekkrrõõll

Kérjük, 
hogy adójuk 1%-ával 

támogassák 
a Nagykanizsai 

Honvéd Kaszinóért
Alapítvány mûködését.

Az Alapítvány adószáma:
18956133-2-20
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Horoszkóp

Vállalkozó kedvében van mostanában.
Lendületének köszönhetõen olyasmibe is
belevág, amihez nincs elég tehetsége. Emi-
att ne bánkódjon. Kérje ki mások vélemé-
nyét is, és akkor menni fog minden. 

Ezekben a napokban a szerelem lesz a leg-
fontosabb az életében. Atermészetbe, a zöld-
be vágyakozik. Ha nincs telke, ezt a vágyát
kiélheti a rokonságban, vagy a barátoknál.
Esetleg gondolkodjon el telekvásárláson.

A csillagok állása szerint emberi kapcsola-
tai jól alakulnak ezekben a napokban. Itt az
ideje, hogy kompromisszumokat kössön a
családjával. Élénksége, mozgékonysága to-
vábbra is fiatalossá teszi megjelenését. 

Személyisége megnyeri a környezete tetszé-
sét, de érdemes lenne többet törõdnie a kül-
sejével. Lassan szekrénybe tesszük a télika-
bátot, itt a tavasz, változtasson minél elõbb.
Testének karbantartása érdekében tornázzon.

Az otthon töltött csendes estéknek köszön-
hetõen ösztönösen rá fog jönni, hogy mi az
életcélja, és azt hogyan tudná elérni. Ez
azonban sok energiát igényel. Nem lehet
mindig csak a mának élni. 

Érzékenyebben fogadja az elkövetkezõ
napok eseményeit, mint korábban. Foly-
tassa tovább a takarékoskodást, de még
idejében gondoljon a nyári szabadságra
is. Annak is meglesz az eredménye.

Konfliktus keletkezhet a családjában.
Hallgasson meg mindenkit, és a vélemé-
nyeket összegezve válaszoljon. Ez nem azt
jelenti, hogy akaratgyenge, egyszerûen
csak a harmóniát, a nyugalmat keresi. 

Nyugtalan természete újabb meglepetést
okoz. Számíthat rá, hogy közös progra-
mokra, kirándulásra hívják ismerõsei. Fo-
gadja el a meghívást, a friss levegõ jó ha-
tással lesz a feszültségek oldására.

Az elkövetkezõ napokban kellemes beszél-
getõtársa lehet legújabb ismerõseinek. A
népszerûsége érdekében azonban önnek is
alkalmazkodnia kell a környezetéhez. AJu-
piter bolygó is segíti anyagiakban.

Rugalmasságának köszönhetõen könnye-
dén veszi az akadályokat, pedig örökös vá-
rakozásban, készenlétben él. Segítsen ma-
gán. Kikapcsolódásként keressen egy szóra-
koztató közösséget vagy hasznos hobbit.

Rejtett képességeket fedezhet fel önmagá-
ban, s ez jó alkalom arra, hogy újabb elfog-
laltságba kezdjen. Érdemes bekapcsolódnia
akár pártoló tagként valamilyen civil szer-
vezet, szakkör vagy klub munkájába. 

Tele van energiával. A kihívásoknak, fel-
adatoknak meg tud felelni. Ne csak annak a
dolognak örüljön, amit fáradságos munká-
val tud megszerezni. Zavartalanul fogadja
el az élet által felkínált lehetõségeket. 

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

DÉL-ZALAI
MOZAIK

A KANIZSA RÁDIÓ
KÖZÉLETI

MAGAZINJA
MINDEN

VASÁRNAP
18:05

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
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IINNGGAATTLLAANN
Városkapu krt.-on egyedi sza-

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

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

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

Kodály Z. u. 6/D. alatt földszin-
ti, 38 m2-es, egyszobás, egyedi
gázfûtéses lakás beköltözhetõ álla-
potban eladó. Irányár: 4,5 millió
Ft. Érd.: +3630/901-9013 (7156K)

Nk-án a Csengery utcában két
szintes cirkós családi ház udvarral,
dupla garázzsal eladó. Alul ven-
déglátásra alkalmas, 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)

Építési vállalkozók figyelem!
Ha a belvárosban akar 700 m2-es,
társasház építésére alkalmas telket,
hívjon! Érd.: +3630/448-6072
vagy +3630/227-3294 (7108K)

Palinban új építésû, alacsony
fenntartási költségû, 128 m2-es,
könnyûszerkezetes ház (3 szoba,
nagy nappali, amerikai konyha, ét-
kezõ) garázzsal 836 m2-es, szépen
parkosított telken,  reális áron el-
adó. Érd.: +3630/338-7179
(7173K)

Berzsenyi utcában I. emeleti,
két szobás, 55 m2-es, egyedi fûté-
ses, részlegesen felújított lakás el-
adó. Irányár: 7,5 millió Ft. Tel.:
+3620/345-3391 (7174K)

Nk-án a Dózsa Gy. 117/B. alatt
II. emeleti, cirkofûtéses, 79 m2-es,
3 szobás lakás eladó. Irányár: 10,9
millió Ft. Érd.: +3630/396-1910
(7176K)

Gyékényesen az „A” szektor-
ban közvetlenül a vízparton két-
szintes (40 m2 szintenként) nyaraló
eladó. (Víz, szennyvíz, villany.)
Érd.: +3630/227-3294

Keleti városrészben, csendes
környezetben három szobás la-
kásban egy szoba kiadó egy fõ-
nek, négyemeletes, központi fû-

téses házban. A szoba bútorozott,
konyha fürdõ felszerelt. Kábelté-
vé, Internet van. Pékség,
bevásárlókp., buszmegálló a kö-
zelben. Tel. +3630/847-8816.
(7165K)

Hatszemélyes sarokétkezõ
12.000 Ft-ért, F8 kéményes kon-
vektor 5.000 Ft-ért, Quadriga 150
literes, hõtárolós vízmelegítõ
25.000 Ft-ért eladók. Érd.:
+3620/345-3391 (7178K)

Készpénzért vásárolok köny-
vet, festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tár-
gyakat és teljes hagyatékot. Érd.:
+3620/555-3014 (6430K)

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

Készpénzért vásárolok porcelá-
nokat, régi dísztárgyakat, festmé-
nyeket, sötét alapszínû Zsolnay
tárgyakat. Érd.: +3630/332-8422
(7175K)

Masszázs a nagykanizsai Uszo-
dában! (A szolgáltatás belépõjegy

nélkül is igénybevehetõ.) Teljes
testre 30 perces lazító masszázs
1500 Ft. Szolgáltatások: alakfor-
máló-, talp-, egyéb masszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb.
Hívásra házhoz is megyek! Elérni
és bejelentkezni a +3630/481-
2323 telefonszámon lehet
(6273K)

Dolgozatok, szakdolgozatok,
egyéb anyagok gépelést, for-
mázását, írott szöveg, tábláza-
tok szerkesztését, kiadványok
tervezését, készítését vállalom.
(Számlaképes vagyok). Tel.:
+3630/9932-534

Frissítõ, közérzetjavító svéd
masszázs. Tel.: 30/540-6604
(7179K)

Bármilyen, végzettséghez nem
kötött, lehetõleg részmunkaidõs
állást vállal egy sokoldalú, gya-
korlatias, megbízható férfi
Nagykanizsán és környékén, va-
lamint Letenyén és környékén
akár munkaviszonyban, akár
beszámlázva.  Autóval rendelke-
zem. Tel.: +3630/374-6481
(7172K)

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

SUPER H-VISION 3x KARCÁLLÓBB SZEMÜVEGLENCSE

Az OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT
EGYESÜLET

(8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 14/c., adószáma: 19267096-1-20) 
2009. évi SZJA 1% felajánlásából származó bevétele

191.264 Ft volt. 
Fenti összeget mûködési költségeink fedezésére használtuk fel. 

Egyesületünk ezúton is köszönetét fejezi ki a mûködési 
felajánlásaikkal segítõ sporttársaknak és támogató barátoknak.

KÉRJÜK, TOVÁBBRA IS SEGÍTSÉK MUNKÁNKAT.

Olajipari Természetbarát Egyesület Nagykanizsa

ÁÁllllááss 
fogorvosi asszisztens középfokú 90.000 Ft
hibakeresõ szakirányú 115.000 – 130.000 Ft
felnõtt háziorvosi asszisztens szakirányú 100.000 Ft
lakatos szakirányú 100.000 Ft
gipszkarton-szerelõ szakirányú 90.000 Ft
telefonos értékesítõ középfokú 100.000 Ft
autó-teherautószerelõ szakirányú 140.000 – 180.000 Ft
javító szakirányú 100.000 – 115.000 Ft
tesztoperátor
(számítógépes ismerettel) középfokú 88.500 Ft
kõmûves szakirányú 90.000 – 120.000 Ft
tehergépkocsi-vezetõ (E kategória) középfokú 100.000 – 180.000 Ft
gép- vagy szerkezetlakatos szakirányú 130.000 – 180.000 Ft
festõ szakirányú 90.000 Ft

BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról 
a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai 

Kirendeltség és Szolgáltató Központban, a Nagykanizsa, Fõ út 24. szám alatt 
vagy a http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.

Ügyfélfogadási idõ:
hétfõ–kedd–csütörtök: 8.00–12.00 

és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra

Nyugat-ddunántúli RRegionális MMunkaügyi KKözpont
Nagykanizsai KKirendeltség éés SSzolgáltató KKözpont
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… 20 esztendeje: a végül befu-
tott 72 csapat közül az LKM Di-
ósgyõr nyerte az Állami Biztosí-
tó-Kanizsa Kupa teremlabdarúgó
tornát az ÁFÉMSZ Nagykanizsa,
a Barcsi Unitech és a Tip-Top
elõtt, a legjobb kapus Müllner Pál
(ÁFÉMSZ) lett. A nõi teke NB I-
ben Kanizsa Sörgyár (3.; Németh-
né 425 fa) – Székesfehérvári
Köfém (2.) 7:1. A Jugoszláviából
hazafelé tartó Budapesti Honvéd
futballcsapata 4-0-ra verte az
Olajbányászt, majd a szintén NB
I-es Pécsi MSC vizitált Kanizsán,
s nyert 3-2-re. Az NB I B-s nõi
kosárlabda rájátszásában MÁV
NTE (5.) -TFSE (6.) 61-73.

… 15 esztendeje: a férfi kézi-
labda NB I-ben Tungsram SE (6.;
Brenner 7 gól) – Nyíregyházi KC
(7.) 26-24, majd Ózdi KC (9.) -
Tungsram (6.) 24-22. Továbbra

sem ment a nõi kosár NB I B 13-
20. helyéért való rájátszásában a
MÁV NTE-nek: – Szeged TE 61-
89, – Szekszárd 61-86. A nõi NB
I-es tekézõknél zsinórban harma-
dik gyõzelmét szerezte a Kanizsa
Sörgyár (– Dunaújvárosi Építõk
5:3; Gróf 404).

… 10 esztendeje: csaknem 800
nézõ volt kíváncsi a Russay-
csarnokban az utcai harcosok
idény-nyitó versenyére. Meghívá-
sos ökölvívó mérkõzésen a Kõ-
szeg 15:7 arányban vágott vissza
a Kanizsa Box Klubnak a dél-za-
lai vereségért. A nõi kosárlabda
NB I B-ben szintén visszavágás
volt soron: MÁV NTE (Góber
24/6 pont) – Szeged KE 77-60. A
PNB-s Nagykanizsa-Linair FC
bajnoki fõpróbája havazás miatt
elmaradt Veszprémben. A szurko-
lói ankét viszont sokakat vonzott,

melyen azt is megtudhatták az ér-
deklõdõk, hogy a már említettek
mellett távozott az együttestõl
Kovacsevics Árpád kapus, Kenéz
Szabolcs és Dejan Marinkovics is,
Purt Tibor viszont kölcsönjáté-
kosként a dél-zalaiakhoz került.

… 5 esztendeje: a sakk NB I-
ben a második helyen álló Tungs-
ram SK 6:6-ra végzett a Bp. Hon-
véd csapatával. A nõi kosárlabda
NB I B-ben Kanizsa DKK (Völgyi
20) – Kodolányi 83-53, majd Ka-
nizsa DKK (Góber 17/9) – TFSE
104-53, s ezekkel a gyõzelmekkel
a KDKK a nyugati csoport élérõl
kezdhette a rájátszást. A nõi aszta-
litenisz NB I-ben a Király Ingat-
lan-Kanizsa Sörgyár SE „életmen-
tõ" gyõzelmet aratott (11:7) a
Mohács otthonában, Szász Kinga
3 nyert meccset hozott.

Polgár László

EEzz ttöörrttéénntt ((ffeebbrruuáárr 1188-2244..))

Asztalitenisz. A Zsigmondy-
csarnok ad otthont szombaton a II-
IV. korcsoportos diákolimpia or-
szágos döntõjének. A megnyitó
utáni küzdelmek 10 órától kezdõd-
nek, s elõreláthatólag délután há-
rom óráig tartanak.

Birkózás. A kanizsai szabadfo-
gású birkózók közül a Csepelen
megrendezett ifjúsági Eb-váloga-
tón Steinhardt Márk 50 kg-ban a
harmadik helyen végzett. Néhány
kerülettel arrébb, Újpesten pedig
diák I-II. korcsoportos országos
rangsorversenyt rendeztek, s elõb-
bi korosztályban a 31 kg-ok kö-
zött Egyed Balázs elsõ, míg 29
kg-ban Németh Márton második
lett. A diák II-ben a 45 kg-os Var-
ga Attila a dobogó második foká-
ra állhatott.

Kosárlabda. Újabb gyõztes mér-
kõzésen van túl a Kanizsa KK
DKG East NB I B-s kosárlabda-
csapata, ezúttal a bajnoki tabella
második helyén álló Koma
Dánielék a Pápa-Damla KC együt-
tesét gyõzték le hazai pályán 81-66-
ra. A nõk második vonalában hétkö-
zi meccsen a Kanizsai Vadmacskák
Pécsett játszott, s az Autopark
PVSK 62-52-re nyert ellenük.

Sakk. Az NB I 6. fordulójában
a listavezetõ Aquaprofit NTSK
csapata a BEAC-ot fogadta a
Halis István Városi Könyvtárban.
A kanizsaiak a „hátsó” öt táblán
viszonylag gyorsan behúzták a
gyõzelmeket, s végül 9,5:2,5
arányban nyertek a fõvárosiak el-
len. A kanizsai klub ezzel a tabel-
lán négy pontosra növelte elõnyét
az üldözõ Zalaegerszegi Csuti
elõtt, s 52,5 ponttal várja a követ-
kezõ, Pénzügyõr elleni idegenbeli
találkozót.      

Úszás. Múlt szombaton tartotta a
Délzalai Vízmû SE az úszóidény-
nyitó bálját, benne évértékelését a
Honvéd Kaszinó tükörtermében. A
rendezvény keretében díjazták az
elmúlt év úszóját, illetve az orszá-
gos ranglistán korosztályonként az
elsõ tizenötben helytállt sportolók
jutalmazása is az est programjában
szerepelt – így tizennyolcan kaptak
ranglistás elismerést. 2009 legjobb
úszója Nagykanizsán Zámodics
Márk lett, aki a múlt esztendõben
100 m gyorson korosztályában elért
országos bajnoki harmadik helyéért
kapta meg a vándordíjat, melyet
egy évig birtokolhat. Az idõközben
lezajlott tatabányai versennyel és a
sportolók már hagyományos januá-
ri sí-táborával tehát hivatalosan is
megkezdõdött a kanizsai úszók
évadja.

Kanizsa Sörgyár SE (8.) – Fas-
tron AC Tolna (9.) 5:5. Nõi Extra
Liga asztalitenisz mérkõzés, 11.
forduló. Nagykanizsa. Eredmé-
nyek (elöl a hazaiak): Ladányi,
Dospina – Angyal, Nagyváradi
3:1, Ladányi – Majzik 0:3, Márkus
– Nagyváradi 1:3, Dospina – An-
gyal 3:0, Ladányi – Nagváradi
1:3, Dospina – Majzik 3:0, Márkus
– Angyal 3:1, Dospina – Nagyvá-
radi 2:3, Ladányi – Angyal 1:3,

Márkus – Majzik 3:2
A visszavágón a kanizsaiak

biztos gyõzelmet arattak a tolnai-
ak otthonában, ez azonban nem
jelentette azt, hogy biztosra me-
hettek ellenük a kanizsai mecc-
sen. Jól kezdtek Ladányiék, hi-
szen a párost megnyerve az alap-
hang adott volt a továbbiakhoz, a
vendégek azonban gyorsan ösz-
szekapták magukat, s igazi hul-
lámvasúttá változtatták a

mérkõzés menetét. A végéhez kö-
zeledve a román légiós és Ladá-
nyi is vesztett, így Márkus gyõ-
zelme nagyon kellett a döntetlen-
hez, ráadásul éles küzdelemben
sikerült mindez, ami növelte si-
kere értékét. Jakabfi Imre edzõ a
találkozó után mégsem volt elé-
gedetlen, hiszen az alapvetõ cél,
vagyis a két együttes közötti kü-
lönbség a tabellán nem változott
– maradt a két pont… Ez azért
több mint megnyugtató.

P.L.

DDöönntteettlleennrree mmeenntteettttéékk 

Nagykanizsai Izzó SE (11.) –
ÉTV Érdi VSE (1.) 19-42 (9-20).
NB I B Nyugati-csoport nõi kézi-
labda-mérkõzés, 14. forduló.
Nagykanizsa, 200 nézõ. Vezette:
Porogi, Tóbiás. N. Izzó SE: Pécsi
– Papp Zs., Matetits (5), László R.
(3), Gudlin (1), Takács A. (3/1),
Borsi (1). Csere: Hofbauer (ka-
pus), Rapali (4), Varga R., Marton
(2/2), Vargáné. Edzõ: Zsigmond
György.

Nem hiába gyülekeztek az átla-
gosnál többen a hazai csapat ideig-
lenes otthonául szolgáló Zsig-
mondy-csarnokban, hiszen a lista-
vezetõ ellenfélnél a pályafutását
Kanizsán kezdõ, majd fényes kézis
karriert befutott Németh Helga is
ott készülõdött a mérkõzésre. Az

már csak a két csapat közötti kü-
lönbség egyik „színfoltja” volt,
hogy míg az érdiek fekete egyen-
szerkóban melegítettek, addig a
vendéglátókon körülbelül négy
különbözõ garnitúrából valót is
felfedezhettünk – a legtalálóbb ta-
lán az volt, melyen az NTE 1866
MÁV felirat virított.

No, de félre az ilyen részletek-
kel, sokkalta fontosabb volt, hogy
az Érdi VSE megpróbált ugyan el-
lépni ellenfelétõl, de az Izzó SE ki-
használva ellenfele kezdõ kapusá-
nak bizonytalankodásait, 6-6-nál
már ismét együtt volt Õriékkel. In-
nentõl azonban odalett a lendület,
s bár mindkét oldalon több hiba
csúszott a játékba, a hazaiak nem
tudták megakadályozni, hogy el-

kezdjék a Pest megyeiek a gól-
gyártást. Igaz, a kapuhálót nem õk
lõtték tönkre, de bántó volt sok-
szor látni, hogy a találatok után
többször is az alapvonalon gurult
szinte tovább a labda…

A második játékrészben is csak
elvétve sikerült az izzósoknak a
felvillanás, ugyanúgy, ahogy a ha-
zai tábor hangulata is esetenként
csapott át szurkolásba, de legalább
voltak a nézõtéren és ez sem elha-
nyagolandó szempont. Meg az az
igazság, hogy nem feltétlenül a
feljutással is kacérkodó Érdet kell
megverni, ettõl függetlenül az
ilyen mérkõzésekbõl sem árt ta-
nulni…

P.L.

AAzzttáánn bbeeiinndduulltt aazz éérrddii úútthheennggeerr......
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2009. december 23-án érkezett
meg a Képzõmûvészetek Háza
gyûjteményébe a nagykanizsai
születésû Brunner Erzsébet fes-
tõnõ által végakaratában szülõ-
városára hagyományozott gyûj-
temény történeti dokumentu-
mokból és egyéb, személyes re-
likviákból álló kollekciója. 1997-
ben Nagykanizsa már kapott –
még Brunner Erzsébet életében
– egy 252 db festménybõl álló
gyûjteményt, majd 2008. márci-
us 31-én érkezett meg a 654 fest-
ményt és grafikát tartalmazó
kollekció.

A decemberben érkezett mûtár-
gyak leltározása után azok feldol-
gozása – kronológia és tematika
szerinti – még javában folyik, hi-
szen nagy gondosság és odafigye-
lés szükséges a rendszerezéshez,
és a mûtárgyvédelmi elõírásoknak
megfelelõen kell a tárgyakat tárol-
ni, – avatta be lapunkat a szakmai
rejtelmekbe Kõfalvi Csilla, muze-
ológus. A monografikus feldolgo-
záshoz szükséges a két külön sze-
mélyiség alkotói életmûvének
rendszerezése, proveniencia- és
nem utolsósorban forráskutatása.

A festmények és az újonnan Ka-
nizsára érkezett újságcikkek, leve-
lek, fotók, filmszalagok feldolgo-
zása során, valamint a Japánban
1937-ben megjelentetett “Mystic
India” címû publikációjuk által be-
tekintést nyerhetünk Sass Brunner
Erzsébet és Brunner Erzsébet éle-
tébe, s rácsodálkozhatunk arra is,
hogy egy európai hagyományok-
kal rendelkezõ, a nagybányai fes-
tõiskola szellemiségében képzett
festõnõ, Sass Brunner Erzsébet ho-
gyan jut el a misztikus festészet
eszközeinek megértéséhez és an-
nak mûvészi szintû abszolválásá-
hoz, s egyáltalán a mindennapok-
ban mit jelenthet egy európai em-
ber számára Indiában élni. A
„Mystic India” címû könyv anya
és lánya Indiában eltöltött elsõ idõ-

szakának munkásságát mutatja be,
megrázóan szubjektív képet raj-
zolva az 1930-1936 között átélt él-
ményeikrõl. A könyvhöz Mahatma
Gandhi és az elsõ, nem európai
származású Nobel-díjas költõ,
Rabindranath Tagore írt elõszót.

Különleges darabnak számít az
a vetítõgép, amely szintén decem-
berben került a Képzõmûvészetek
Háza birtokába. Hazatért a szülõ-
városba Brunner Erzsébet számos
kitüntetése is, köztük a Nagykani-
zsa Díszpolgára plakett, a Magyar
Népköztársaság Zászlórendje, a
Magyar Köztársasági Érdemrend
Középkeresztje is.

Számos európai és távol-keleti
ország és nép kultúrájának tanul-
mányozói lehettek életük során a
mûvésznõk, hiszen rengeteg – fõ-
ként egzotikus helyen jártak, éltek,
és ott átélt impresszióik mind-
mind hatással voltak mûvészetük
kibontakozására. 1929-ben hagy-
ták el elõször Magyarországot, s
Itáliába utaztak. Szicíliában Sass
Brunner Erzsébet a tájak szépségé-
bõl nyert ihletet. 1930 tavaszán
Rabindranath Tagore indiai költõ
meghívására érkeztek Shantinike-
tanba, ahol új otthonra leltek, s
mûvészetük is új irányt vett. Brun-
ner Erzsébet leginkább mint port-
réfestõ lett ismert; mindkettõjük
számára új kihívást jelentett az In-
diában oly’ jellemzõ erõs napfény
és az élénk színek ábrázolása. A
mûvésznõk tudatosan zarándokol-
ták be egész Indiát, szerették volna
az ország mûvészetét, hagyomá-
nyait megismerni, eközben szám-
talan indiai embert örökítettek
meg, kiállításokon mutatták be
mûveiket, s még Mahatma Gan-
dhit is lehetõségük volt lefesteni.
Két éven keresztül éltek Japánban,
amit egy szerencsétlen balesetnek
„köszönhettek”: kirándulás köz-
ben az anya egy esés következté-
ben csípõcsontját törte, emiatt nem
utazhatott jó ideig. A két év alatt
azonban központi helyre került a

szívükben a tenger és a Fuji. Japán
után megfordultak az Egyesült Ál-
lamokban – képeiket kiállították
San Franciscóban, Los Angeles-
ben, Chicagóban és New Yorkban
is –, Angliában, majd ismét Ma-
gyarországra érkeztek, de csupán
rövid idõre. A londoni Cooling
Gallery-ben megrendezett kiállítá-
sukat követõen ismét Indiában te-
lepedtek le, dr. Radhakrishnan
Baroda maharadzsa kérésére fes-
tettek egy gyûjteményt kizárólag a
Baroda Múzeum és Képcsarnok
számára. A II. világháború kitöré-
sével az angol hatóságok az ellen-
séges országok állampolgárait de-
portálták, így az indiai független-
ségi mozgalommal közismerten
szimpatizáló mûvésznõk egy hi-
malájai katonai központ és üdülõ-
hely táborába kerültek. Késõbb, a
háborút követõen Nainitalban tele-
pedtek le. Sass Brunner Erzsébet
fõleg tájképeket, csendéleteket
festett, kevés portrét adott ki a ke-
zei közül, mégis, ha valakit meg-
örökített, a szubjektum gondolat-
világát helyezte mûvészi mondani-
valójának középpontjába. Utolsó
festõi korszakába tartozott a több,
mint tizenkét festményt tartalmazó
„Buddha megvilágosodása” címû
sorozat. 1950-ben bekövetkezett

halála után lánya hosszú ideig el-
zárkózott a képzõmûvészeti élet-
tõl, majd Delhiben nyitott stúdiót.
Brunner Erzsébet késõbbi, két
éves zarándokútján megfestette In-
dia, Nepál, Thaiföld és Ceylon
buddhista kegyhelyeit. 1959-ben
részt vett a tibeti menekültek segé-
lyezésében, találkozott a dalai lá-
mával, akit az európai festõk közül
elsõként õ örökített meg. Brunner
Erzsébet édesanyjánál sokkal több
portrét, életképet festett, Indiát ke-
vésbé spirituálisan, sokkal inkább
a maga naturális valóságában ábrá-
zolta. Gyerekek, férfi és nõi port-
rék, a különbözõ népek sajátos je-
gyû arcai, fák, állatok szerepelnek
képein. Míg anyjának India eszköz
egy egyetemesebb világba lépés-
hez, addig neki a varázslatos Ke-
let.

2010. március 1-ig tekinthetõ
meg a „Valóság és Képzelet” címû
kiállítás a Képzõmûvészetek Há-
zában, mely a két festõnõ 1930 és
1936 között festett alkotásait mu-
tatja be. Várhatóan 2010 júliusá-
ban a nagykanizsai Brunner-
kollekcióból összeállított tárlattal
nyitja meg kapuit a budapesti Indi-
ai Kulturális Központ.

Steyer Edina

MMiisszzttiikkuuss ffeessttõõnnõõkk
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