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november 24.

MÉZES NAPOK

SZÜLETÉSNAPI KONCERT
Az idén is édessé, emlékezetessé tették az alapítványi hónap programjait a
már hagyományos mézes napok, amelyek ezúttal – tekintettel a HSMK-ban
zajló munkálatokra – a Halis István Városi Könyvtárban csábították az érdeklõdõket némi édes élvezetre. Ismét voltak
méhészek is, akik a széles kínálatból segítettek választani. Ki-ki megtudhatta,
melyik az a készítmény, amelybõl a legjobb süteményt készítheti, mit érdemes
a teába tenni, kenyérre kenni, vagy csak
úgy magában elnyalogatni. A tanácsok
mellett vásár is volt, hiszen az ünnepek
közeledtével egyre több háztartásban
válik nélkülözhetetlenné a karácsonyt is
megédesítõ, megillatosító puszedli és
mézeskalács alapanyaga.

november 23.
SZÍNEK, VIRÁGOK, FÉNYEK,
CSILLAGOK
Az év utolsó kiállításaként Csonka Katalin
festõmûvész, Színek, virágok, fények, csillagok címû selyemfestmény kiállítása nyílt meg
a Hevesi iskola galériájában. Csonka Katalin
textiltervezõ visszatérõ vendége a Hevesi iskolának, hiszen elsõ önálló tárlatát 1996-ban az
iskola rendezte meg. Képeiben a valóságon túl
mindig ott van a képzelet szülte többlet. A kiállítás címében szereplõ négy szó a nyugalmat,
illatokat, a mozdulatlanságot, a csend hangját,
a világ harmóniáját idézi fel. A december 21-ig
nyitva tartó kiállítást Dezsõ Ferenc tanár, nyugalmazott iskolaigazgató nyitotta meg. A mûsorban közremûködtek: a Farkas Ferenc Városi
Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola hallgatói és az intézmény versmondói.

Videókölcsönzés

A régi tagok, a zenész, táncos és versmondó
barátok közremûködésével, nagysikerû koncertet adott a 20. születésnapját ünneplõ Igricek
együttes az Ifjúsági és Civil Házban. Mûsorukat vastapssal köszönte meg a közönség.
Köztük volt valaki, aki nem csak tapsolt, hanem táncolt is. Színpadra ugyan nem lépett, de
a színpad elõtti lépcsõfeljárónál szinte végigtáncolta a koncertet. A hat éves Gyenese
Szaffi a Rozgonyi óvodába jár, ismeri az Igricek
lemezét, és a Hevesi iskola akrobatikus torna és
balettcsoportjában tanul táncolni. Bizonyára
még sokat hallunk róla!

majd a mûvelõdési ház munkatársai is, az
egyes programokat akár a fiókkönyvtárba is
„áttelepíthetik”. Korábban azt is mondta: tervezik, hogy a „nagy” könyvtár egyes rendezvényeit szintén kiviszik Kiskanizsára, vagy
éppen ott helyben szerveznek majd ilyeneket.
A könyvtár igazgatója után Horváthné
Polai Mária, a Kiskanizsai Polgári Olvasókör
vezetõje hívta fel a jelenlévõk figyelmét máris néhány rendezvényükre: december másodikán rendezik meg a hagyományos ErzsébetKatalin bált, a frissen megalakult Könyvbarát
Klub elsõ programjára pedig december negyedikén, este hat órakor kerül sor a mûvelõdési házban, ahol egy egészségügyi elõadássorozat elsõ eseményén vehetnek részt az érdeklõdõk. Egy nappal késõbb, este fél hatkor
a nótakör alakuló összejövetelét tartják a Móriczban.

november 25.

A KISKANIZSAI KÖNYVTÁR
Komoly érdeklõdéstõl kísérve átadták a nem
csak belsõ elrendezésében és külcsínében, hanem filozófiájában is megújult kiskanizsai fiókkönyvtárat. Itt immár minden olyan szolgáltatáshoz hozzáférnek az olvasók, amiért eddig
esetleg be kellett menniük a Halis István Városi Könyvtárba – így például videokazetták is
kölcsönözhetõk. A megújult könyvtárat Czupi
Gyula, a Halis István Városi Könyvtár igazgatója és Mikó Istvánné, a fiókkönyvtár vezetõje adta át az olvasóközönségnek. Czupi
Gyula megjegyezte, hogy az átalakítás utáni
nagy terek lehetõségével remélhetõleg élnek
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november 26.
NUMIZMATIKAI ÉS FILATÉLIAI
TALÁLKOZÓ

A Magyar Éremgyûjtõk és a Magyar Bélyeggyûjtõk Nagykanizsai Csoportja Numizmatikai és Filatéliai Találkozót szervezett a Halis István Városi Könyvtárban. A
találkozón bemutatták Papp Gábor és
Krikker Tibor gyûjtõk '56-os Emlékérmek
és Katonai Kitüntetések 1990-2006-ig címû
összeállítását. A csoport érdeklõdési körére
a történelemcentrikusság a jellemzõ, a történelmi tárgyú emlékek vonzzák a nagykanizsaiakat. Az emlékérmeik is történelmi
személyiségekhez kapcsolódnak – mondta
dr. Zsoldi László vezetõségi tag, a rendezvény szervezõje. A börze alkalmával mutatták be a csoport jubileumi emlékkönyvét
is. Tavaly, a megalakulásuk 35. évfordulóján határozták el a történetüket dokumentáló könyv kiadását, amely a Czupi kiadó
gondozásában jelent meg. Munkája elismeréseként ez alkalommal adták át a Széchenyi Ferenc jutalomérem bronz fokozatát a
95 éves Lõczi Józsefnek, aki 30 éve hûséges résztvevõje a csoport rendezvényeinek,
számos kirándulást szervezett és aktív közösségi ember. Mindenki megelégedettségére zajlott le a rendezvény, az ország számos városából, például Sopronból, Pécsrõl,
Budapestrõl és az országhatáron túlról,
szlovén és horvát vendégek is érkeztek a
találkozóra. Költséges hobbi az éremgyûjtés, bizonyára ezért nem jelentkeznek a fiatalok a 40 tagot számláló csoportba – jegyezte meg dr. Zsoldi László.
KANIZSARU
A rendõrség járõre a Deák téren igazoltatott
egy nõt, aki a Felsõtemplom bejáratánál pénzt
kéregetett. Az adatok felvétele után koldulás
szabálysértésének elkövetése miatt szabálysértési figyelmeztetésben részesítette.

november 28.
KIHAGYHATATLAN JAZZKONCERT
Budapest, Debrecen után városunkban lép fel
december 2-án a világhírû Joey Calderazzo. Az
amerikai jazz-zongorista már szinte mindenhol
lenyûgözte a közönséget. Joey Calderazzo a
modern jazz-zongorázás egyik legfontosabb
alakja, meghatározó egyénisége a Michael
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Brecker és a Branford Marsalis Quartet-nek.
Joey Calderazzo magyarországi látogatása és
koncertjei izgalmas és kiemelkedõ kulturális
eseménysorozata az idei év második felének, a
szombati fellépés pedig méltán az év kanizsai
koncertje. A mûvész szokásától eltérõen nem
saját zenekarával, hanem egy magyar csapattal,
a Transform Quintet-tel lép színpadra – tudtuk
meg sajtótájékoztatóján Papp Ferenctõl, a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ igazgatójától.
Az Ifjúsági és Civil Házban 20 órakor kezdõdõ mûsort az Oláh Szabolcs Trió nyitja
meg, majd 21 órától a neves jazz-mûvészt és
a hazai Transform Quintet-et hallgathatja a
közönség. A két, két és fél órás koncert tíz
szponzor támogatásával valósul meg.
Kõfalvi Csilla, a projekt felelõse hozzátette: a
szerény, visszahúzódó világklasszis hazánkban
egy alkalommal, tíz évvel ezelõtt járt egyetlen koncert erejéig. A kanizsai vendégszereplés kihagyhatatlan lehetõség és a Magyar Plakát Ház bevezetését is szolgálja. A koncerttel egyidõben jazz-plakát
kiállítás nyílik az Ifjúsági és Civil Ház elõcsarnokában. A jazzkedvelõk a szombati koncertre jegyet
a HSMK Halis István Városi Könyvtárban mûködõ információs szolgálatánál vásárolhatnak.

Elõzetes
N.I.F.ILM
A Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar december 2-án 17 órakor ismét megrendezi nagysikerû Mikulás koncertjét a Zsigmondy Sportcsarnokban. Az ünnepségen a Mikuláson és a
NIF-en kívül a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola Utánpótlás Fúvószenekara és Cantilena Gyermekkórusa is közremûködik. A ma 65 állandó taggal mûködõ zenekarnak már az elsõ estje is meglepõ sikert
aratott. Azóta a nézõk száma folyamatosan nõtt,
s a mûsor is egyre színesebb lett. Nem lesz ez
máshogy idén sem, így aki szereti a jó hangulatot, a látványt, a filmzenéket, annak jó szórakozást nyújt ez az este. Belépõjegyek 800 Ft-ért
vásárolhatók elõvételben a zeneiskola irodájában valamint a helyszínen.
RADIOAKTÍV EGYÜTTES KONCERTJE
A Radioaktív együttes „unplugged” akusztikus koncertjére várja az érdeklõdõket december 8-án 20 órától, a Honvéd Kaszinó tükörtermébe. Közremûködik: Sipos Barnabás, Nemes Péter, Einger Gábor és Gilincsek Péter.

Lezárult az Idõsek Hete
sek klubjában Balogh László önkormányzati
képviselõ köszöntötte kedves szavakkal az idõseket. A szórakoztató mûsorba a Hétszínvirág
Óvoda ovisain kívül a klubtagok is bekapcsolódtak. Csütörtökön a Kodály Zoltán utcai Idõsek
klubjában dr. Csákai Iván, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke üdvözölte a megjelen-

A „Segíts az Élet Alkonyán” Alapítvány és az
Egyesített Szociális Intézmény által szervezett
Idõsek Hete programsorozat november 21-én
kedden, a Zrínyi utcai Idõsek Klubjában folytatódott, ahol az ünnepelteket dr. Kolonics Bálint
önkormányzati képviselõ köszöntötte. A Micimackó Óvoda, Horváth István, Radnóti-díjas
versmondó, valamint a Swans Balettcsoport mûsorát követõen zenés-táncos vendéglátásban részesültek az idõsek. Szerdán, a Corvin utcai Idõ-

teket, majd a Zhafira Tánciskola bemutatója következett, akik végül mindenkit táncba vittek.
Az Idõsek Hete egy hetes programsorozat november 24-én pénteken zárult a Teleki utcai Idõsek Otthona és Gondozóházában. Cseresnyés
Péter alpolgármester saját emlékeinek felidézésével kezdte az idõsekhez szóló köszöntõ szavait, majd jó szórakozást kívánva megnyitotta az
estet. Az ünnepi mûsort a Piarista iskola tanulói
adták. A rendezvényt támogató vállalkozóknak
és magánszemélyeknek köszönhetõen, mintegy
250-300 fõt köszöntöttek, illetve láttak vendégül
ezekben a napokban. A különbözõ helyszíneken,
vidám hangulatban ünnepeltek együtt az ünnepi
ruhába öltözött idõsek és a dolgozók. (-bzs-)

Közgyûlés
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Ülésezett a közgyûlés
November huszonharmadikán immár az új
helyszínen, az Ifjúsági és Civil Házban került
sor Nagykanizsa képviselõ testületének soron
következõ ülésére. A közgyûlés új helyszíne
nem csak hangulatában, hanem fény- és hangtechnikai megoldásaiban is a kor színvonalát
tükrözi, s a „debütálás” – hála a rendszer zavartalan mûködése fölött õrködõ szakemberek
munkájának – nagyobb hibáktól mentesen, sikeresen lezajlott. Elõbb Marton István polgármester köszöntötte az ülésen megjelent képviselõket, majd a testület tagjai egy perces néma fõhajtással tisztelegtek a polgármesteri hivatal Sportirodájának közelmúltban elhunyt
vezetõje, Hári László emléke elõtt. Ezt követõen Virovecz Ildikó, az ÁNTSZ Nagykanizsai-Letenyei Intézetének munkatársa hívta
fel a városatyák figyelmét a dohányzás ártalmaira a „Ne gyújts rá!” Világnap apropójából.
Marton István polgármester bejelentette: magánszemélyként tízezer forinttal támogatja a
Nagykanizsa és Vonzáskörzete Sérült Gyermekeiért Alapítvány akcióját, melynek során
a kórház gyermekosztálya számára egy, a
húsz kilogramm alatti testsúlyú kicsik ellátására is alkalmas lélegeztetõ gép vásárlásához
folyik gyûjtés. A polgármester arra biztatta a
képviselõ-testület többi tagját is, hogy támogassák hozzájárulásukkal e nemes kezdeményezést. A napirend elõtti hozzászólások során számos, a lakosság széles rétegét érintõ
problémára hívták fel a figyelmet a képviselõk. Papp Ferenc (MSZDP) például jelezte,
hogy a régi színház-mozi faláról ismeretlen
személyek eltávolították azt az emléktáblát,
amelyet az épület avatásának hetvenedik évfordulója alkalmából helyeztek el még 1997ben. Papp Ferenc dr. Dobó Lászlóval közösen
húszezer forint jutalmat ajánlott fel annak, aki
segít a vandálok nyomára vezetni a szakembereket. Dr. Károlyi Attila (MSZP) arra hívta
fel a figyelmet, hogy a Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola elõtt történt járdafelújítást és
akadálymentesítést követõen már a járdaszegély sem hívja fel az oktatási intézménybõl az

utcára tóduló gyerekek figyelmét a jármûforgalom veszélyeire, ezért azt javasolta, hogy a
gyalogátkelõhelynél építsenek ki korlátot.
Jerausek István (Fidesz-KDNP) a Szentgyörgyvári-hegy és a Kisbagolai-hegy hatvan
családja nevében azt kérte: a településrész közepén kialakított autóbuszfordulót helyezzék
át a hegy bejáratához, hiszen így csaknem két
kilométeres gyaloglástól kímélnék meg õket.
Cserti Tibor az Ifjúsági és Civil Ház elõtti térburkolat és lépcsõ hiányosságaira hívta fel a
figyelmet.
A napirend elõtti hozzászólásokat követõen
a közgyûlés elfogadta a költségvetés módosításáról szóló rendeletet, majd tárgyalta és elfogadta a költségvetési intézményeknél folyó
étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáinak
térítési díjaival kapcsolatos munkaanyagot is.
Böröcz Zoltán (MSZP) arra hívta fel a figyelmet, hogy a nem önkormányzati, hanem alapítványi fenntartású MÁV-óvodában a gyerekek a városban mûködõ más oktatási intézmények tanulóihoz képest drágábban étkezhetnek, éppen azért, mert az óvoda nem önkormányzati fenntartású, s a helyzetet súlyosbítja, hogy itt nagyon sok a szegény sorsú apróság. Marton István polgármester azt mondta:
a különbség kiegyenlítéséhez akár pályázati
támogatás formájában is hozzá kell járulnia a
városnak, s a gyerekek közötti differenciálást
meg kell szüntetni. A képviselõk elfogadták a
következõ évi kéményseprõ-ipari közszolgáltatás díj-megállapításáról szóló elõterjesztést,
amelynek értelmében január elsejétõl hét százalékkal többet fizetünk majd a kéményseprésért. Ellenvetés nélkül elfogadta a testület a
folyékony hulladék-szállítást végzõ cég tizenkét százalékos díjemelési javaslatát is. Módosították a városatyák a helyi iparûzési adóról
szóló rendeletet, ennek értelmében az adómentesség ötszázezer forintos adóalapját az
ötszörösére, 2,5 millió forintra növelte a testület. Természetesen ez még nem jelenti a bevallási kötelezettség megszûnését is. Bene
Csaba frakcióvezetõ (Fidesz-KDNP) hangsú-

November huszadikán ülésezett a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi
Bizottság. A grémium támogatta Papp Ferencnek a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ felújításának koordinálására létrehozandó ad hoc bizottságra vonatkozó indítványát, Bicsák Miklós Hársfa és Ifjúság utca járdaépítésével kapcsolatos javaslatát, valamint azon kérését is,
mely azt célozza, hogy a közgyûlés a 2007-es költségvetésben szerepeltesse a palini közösségi ház kialakításának költségeit. Támogatták Tóth László kerékpárpálya építésérõl szóló indítványát is azzal a kitétellel, hogy a hivatal illetékes osztálya vizsgálja meg a lehetséges helyszíneket, mérje fel a vonatkozó költségeket, majd a koncepciót ismét vigye a közgyûlés elé, s
úgy döntsenek róla. Papp Nándor bizottsági elnök a város termálturisztikai koncepciójáról azt
mondta: december huszadikáig el kell készülnie a megvalósíthatósági tanulmánytervnek,
hogy beadhassák a pályázatot a zöldmezõs beruházásként megvalósuló fejlesztés költségfedezetének elõteremtésére. A bizottság tagjai megtekintették a termálmedence tervdokumentációját is. A medencét a városi strandon, a nyitott és a fedett fürdõ között alakítanák ki, már megvan az építési engedély is, a felépítményre pedig az idén készültek el a tervek. (-ha-)

A pénzügyi bizottság testülete elfogadta a
város költségvetési rendeletének módosítását, valamint támogatta azt a módosító javaslatot is, amely értelmében minden jelentõs döntést csak minõsített szótöbbséggel
hozhat meg a bizottság. A PB azt is javasolta, hogy a polgármesteri hivatal kontrolling
osztálya tegyen lépéseket az Állami Számvevõszék által feltárt gazdálkodási hiányosságok kivizsgálása, valamint a felelõsök
megnevezése érdekében. A testület elfogadta Karádi Ferenc önálló indítványát is,
amelyben azt javasolta, vitassák meg a 2006.
februárban a konyhával rendelkezõ intézmények alapanyag-beszerzéssel kapcsolatos
vizsgálat eredményét, s ismételjék meg azt.
lyozta: ez az önkormányzat nem csak a szlogenek szintjén kívánja támogatni a vállalkozókat, aminek ékes bizonyítéka lehet az intézkedés. Röst János (SZDSZ) azt javasolta,
hogy a költségvetés elfogadásakor tárgyalják
ismételten a tervezetet, a kiesõ bevétel fedezetének pontos megjelölésével. Ehhez kapcsolódik még, hogy módosították a vállalkozások támogatásáról szóló rendeletet is, s a
munkahelyteremtõ beruházások után igényelhetõ támogatás mértékét háromszázezer forint/fõ értékben maximálták, megszüntetve a
fizetendõ építményadó függvényében adható
támogatást, amely eddig a legfõbb oka volt
annak, hogy egyetlen vállalkozás sem tudott
élni a lehetõséggel. Némi módosítással tehát
elfogadták az elõterjesztést: a kitétel csupán
annyi, hogy az iparûzési adó-kedvezményt és
a munkahelyteremtés után adható támogatást
nem lehet egyszerre igénybe venni. A testület
a továbbiakban elfogadta a Csellengõk Háza
további mûködtetésére kidolgozott koncepciót. Arról is határoztak a város képviselõi,
hogy visszavonják a Zrínyi út Kórház utcára
való kikötésének engedélykérelmét, kezdeményezik a kivitelezõvel megkötött megállapodás közös megegyezéssel történõ felbontását,
és ismét megterveztetik az útszakaszt, úgy,
hogy az új út ne zavarja majd az Eötvös tér és
a Kórház utca sarkán álló társasház lakóit – az
eredeti tervek ugyanis közvetlenül a lakások
ablakai alatt vezették volna el az utat. Döntöttek a városatyák a város elsõ toronyházaként
ismert, mára rendkívül rossz állapotba került
Bartók út 1. szám alatti épület kiürítésérõl is,
amelyhez három év áll rendelkezésre, ugyanis
üres lakások hiányában a folyamatosan megüresedõ bérlakásokba tudják átköltöztetni a
lakókat.
Dr. Károlyi Attila (MSZP) megjegyezte: az
elõzõ ciklusban az önkormányzat hozzájutott ötven lakáshoz, amelybe a Bartók 1. lakóit kellett
volna elhelyezni, azonban az akkori szakbizott-

Közgyûlés
ság valamennyi ingatlant kiutalta, ahogy dr.
Károlyi fogalmazott: a lakásokat „eltapsolták”.
Röst János (SZDSZ) erre úgy reagált: sokszoros túljelentkezés volt a szociális bérlakásokra, s leszögezte, hogy az ingatlanok jó
helyre kerültek, olyanok kapták meg, akik valóban rászorultak.
Elfogadták a képviselõk az Állami Számvevõszék által az önkormányzatnál végzett gazdálkodási ellenõrzés kapcsán feltárt hiányosságok
megszüntetésére vonatkozó intézkedési tervet is.
A közgyûlésen arról is született döntés,
hogy városunk csatlakozik a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez, valamint hogy felülvizsgálják a Nagykanizsa és
Liszó között fennálló, a közigazgatási feladatok ellátásra vonatkozó megállapodást. A városatyák határozatának köszönhetõen ezután a
Deák téren folyamatosan lobog majd az országzászló, a Károlyi-kertet, vagy ahogy sokan ismerik, Mozikertet pedig ’56-os emlékkertnek hívják majd. Elfogadta a testület Tóth
László (MSZP) önálló képviselõi indítványát
is, az önkormányzat a víztorony közelében található Thury-pályán biztosít területet az extrém bike-os fiatalok számára, s elképzelhetõ,
hogy a jövõben anyagi támogatást is nyújtanak majd a kerékpárpálya kialakításához. Támogatta továbbá a testület dr. Károlyi Attila
November 22-ei ülésén az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elfogadta a vállalkozók támogatásáról szóló rendelet módosítását, azzal a kivétellel, hogy a támogatásra pályázó vállalkozó egyszerre csak
egyfajtát vehet igénybe a lehetséges támogatások közül. Tárgyalásra alkalmasnak találták a 2007. évi kéményseprõ-ipari közszolgáltatási díj megállapításáról szóló elõterjesztést. Szintén tárgyalásra alkalmasnak
találta a bizottság a Csellengõ Közösségi
Ház további mûködtetésére vonatkozó elõterjesztést. A 13. napirendi pontként tárgyalt, a Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérség szilárd hulladékkezelésének megoldására létrehozott társulásba történõ delegálásáról szóló elõterjesztésbõl dr.
Kolonics Bálint bizottsági elnök a delegáltak pontos megnevezését hiányolta. Felvetésével egyetértett a testület is. A
Nagykanizsa-Liszó Körjegyzõség 2005.
évi munkájáról szóló beszámolót a bizottság elfogadta, ám dr. Károlyi Attila megjegyezte, hogy amennyiben az együttmûködés többletterhet jelent a nagykanizsai önkormányzat számára, úgy át kell gondolni a
további együttmûködést. Az utolsó napirendi pontok között megvitatta a bizottság
Papp Ferenc, a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ felújítását felügyelõ ad hoc bizottság létrehozásáról szóló indítványát, s elfogadta azt, kiegészítve a bizottsági tagok
megnevezésével. (-ha-)
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Múlt heti ülésén a Városüzemeltetési Bizottság is megtárgyalta a kéményseprõi díjak jövõ
évi megállapítására vonatkozó javaslatot, és az elõterjesztésben szereplõ hét százalékos emelést támogatta, amely háztartásonként havonta kb. öt forinttal emeli meg majd a szolgáltatásért fizetendõ összeget. Tizenkét százalékkal nõ a jövõ évben a VB javaslata szerint a folyékony hulladék díja. A bizottság a javaslattal egyidejûleg a társaság tevékenységérõl szóló beszámolót is elfogadta. Az ülésen szó esett még az idei költségvetés alakulásáról, az ÁSZvizsgálat megállapításairól. A bizottság információk hiányában úgy döntött, nem tárgyal a
sótároló ügyérõl, hiszen a megalapozott döntéshez mind a város hóeltakarítási szerzõdésében
foglaltakról, mind a sótárolóval kapcsolatos nyitott kérdésekrõl informálódniuk kell – hangzott el az ülésen. Szintén a késõbb tárgyalandó témák közé került a Zrínyi utca útépítési
programja, kiderült ugyanis, hogy a témával kapcsolatos tervek, amelyek valamivel több
mint egy évtizede születtek, nincsenek meg a hivatal irattárában. (D.É.)
önálló képviselõi indítványát, amely a város
közlekedési rendjének felülvizsgálatára vonatkozik, ugyanis több helyen balesetveszélyes
szituációkat eredményez a hibás forgalomszervezés. A képviselõ-testület a Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérség telepü-

lési szilárdhulladékai kezelésének korszerû
megoldására létrehozott önkormányzati társulás társulási tanácsába, illetve az operatív tanácsba Marton István polgármestert, a felügyelõ bizottságba pedig Jerausek Istvánt delegálta. Horváth Attila

A Szociális és Egészségügyi Bizottság legutóbbi ülésén tárgyalta és elfogadta az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot, s megvitatta az ÁSZ vizsgálat során feltárt hiányosságok,
problémák megoldására összeállított intézkedési tervet is. Ezt követõen tájékoztatót hallgatttak
meg a Nyugat-dunántúli régió területfejlesztési koncepciójáról és a civil szervezetekkel fenntartott városi kapcsolatokról. Döntött a SZEB az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Alapító
Okiratának módosításáról, és elfogadta a Csellengõk Közösségi Ház mûködtetésére vonatkozó
javaslatot. Zárt ajtók mögött lakásügyekrõl tanácskozott a bizottság.

Magánfelajánlásból villany
Évrõl évre napirendre kerül a Zöldtábor
ügye az OKISB õsszel tárgyalt témái között.
Nemcsak a téma visszatérõ, a megoldatlan
problémák sora is azt az érzést kelti mindenkiben, mintha megállt volna az idõ. Felépültek a faházak, ám bútorra, egyéb felszerelésre nem futotta. Ágyat ugyan vettek a pályázati keretbõl, de sem szekrényre, sem egyéb,
a nemzetközi táborozás szintjéhez szükséges
minimumra nem tellett. A tábort üzemeltetõ
Péterfy iskola 460 ezer forintot költött – a
külkapcsolati keret negyedmilliója mellett –
arra, hogy az ágyak alá a ruhák tárolására alkalmas fiókokat készíttessen, valamint mûanyag székeket, asztalokat, hulladéktárolókat, fogasokat vásároltak. Ezt az összeget a
napközis tábor programjától vonta el az iskola, így a szociálisan rászoruló gyerekek
nyári programja sínylette meg a nemzetközi
tábort, csökkent a kirándulások, egyéb kikapcsolódási lehetõségek száma. Bár a faházak szépek, a tábor infrastruktúrája továbbra
sem teszi lehetõvé, hogy ott hosszabb idejû
táboroztatás folyjon. A vizesblokk és a zuhanyzók felújítása, számuk bõvítése nem halogatható, hiszen jelenlegi állapotában a
szakhatóság nem ad engedélyt a tábor mûködtetésére. A kõház villamosrendszere teljesen elavult, a vezetékrendszer elöregedett.
A tábor riasztó-rendszere a nyár elején a napi pókhálózás ellenére is folyamatosan mûködésbe lépett, késõbb a hõmérsékletingado-

zás is elegendõ volt ehhez, így a felesleges
riasztások költségének elkerülése miatt a
rendszert kikötötték. A riasztókra kértek árajánlatot, ám a jóváhagyó polgármesteri hivatali döntés a 150 ezer forintos költség ellenére sem született meg idõben. A riasztórendszer hiányát hamar felfedezték a hajléktalanok, akik elõször a raktárba törtek be,
másodszor már a zsalugáter is megrongálódott, amelynek értéke 96 ezer forint. Ezt követõen ugyan beszerelték az új riasztót, ám
ez a betörõket már nem tartotta vissza attól,
hogy az egyik házat szétrombolják. Mivel a
betörés során – és azt megelõzõen is rendszeresen – az elkövetõk szétszedték a kerítést, a rendõrség közölte, hogy a kárt a biztosító felé nem jelzi, így azt õk nem térítik
meg. A zöldtábor legújabb, illetve évek óta
megoldatlan problémáiról Bagarus Ágnes, a
Péterfy iskola igazgatója számolt be az
OKISB ülésén. A bizottság javaslatot tett arra, hogy a tábor felújítási és mûködtetési
költségeit a jövõ évben külön soron szerepeltesse az önkormányzat. Dobri Lajos, a bizottság tagja a tárgyalás során felajánlotta,
hogy a tábor villanyszerelési munkálatait
vállalkozóként elvégzi, amennyiben a város
beszerzi az ehhez szükséges felszereléseket.
Határozat született arra is, hogy felkérik a
polgárõröket, járõrözéseik során keressék fel
a tábort. Ez utóbbit dr. Károlyi Attila javasolta. (D.É.)
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A hét témája: panel-ügyek

A panelprogram során beépített új ablakok és ajtók a lakás hõmegtartó
képességét tekintve pozitív változást okoznak, ám azok, akik nem veszik
komolyan a felújított lakások rendeltetésszerû használatára vonatkozó
elõírásokat, akár az életükkel is játszhatnak.
– Miért lehetnek veszélyesek a mûanyag nyílászárók?
– A panelprogram során beépített új, fokozott légzárású ajtók és ablakok
problémákat okozhatnak, ha a lakásban nyitott égésterû tüzelõberendezések vannak felszerelve, s azok égési levegõvel való ellátásáról a lakás használója nem kellõ körültekintéssel gondoskodik. Míg a hagyományos nyílászárók mellett akár szellõztetés nélkül is elegendõ levegõ jutott be az égéshez, a filtrációs szellõzéshez is, addig az új, korszerû nyílászárók nem megfelelõ alkalmazása mellett a gázkészülékek nem mûködnek rendeltetésszerûen. Kevesebb égési levegõ jut a zárt térbe, a nyomás is kisebb, s az égés
ezáltal nem tökéletes. Nem alakul ki az a huzat, amely az égéstermék maradéktalan távozását elõsegíti, mi több, extrém esetben a kémény is visszafelé
kezd dolgozni – válaszolja Szalai Zoltán a Füstfaragó Kft. ügyvezetõje.
– Az új panelprogram kiírása során a pályáztató kötelezte a pályázókat arra, hogy a nyílt égésterû gázüzemû berendezések füstgázát elvezessék, s ehhez lakásonként húszezer forintot adott az önkormányzat.
Önök hogyan vélekednek errõl?
– Az ilyen típusú lakásokban túlnyomásos szellõztetést szabad csak alkalmazni, vagyis a légcsere lényege az, hogy a térbe levegõt nyomnak
be, amely a kéményen keresztül távozik. A páraelszívók erre nem alkalmasak, pont ellentétes hatást váltanak ki, hiszen mûködtetésükkel elveszik az égéshez szükséges levegõt, s ezzel elégtelenné teszik az égést.
– Mit tehetünk a bajok elkerülése érdekében?
– Nagyon fontos a gyakori szellõztetés, és nem szabad eltakarni a
nyílászárókba beépített szellõzõréseket sem.

Halálkémények?
– Elhangzott a városüzemeltetési bizottsági ülésén, hogy a nyílászárók cseréje kapcsán megszaporodtak a feladataik, nõtt az önökre háruló felelõsség, kockázat is.
– Valóban így van, ez a társaság felelõsségbiztosításában is jelentkezik. A felelõsségünk nõtt, ennek tudatában kéményseprõinknek mindenképpen be kell jutniuk ezekbe a felújított lakásokba, s ott meg kell
vizsgálniuk, hogy a légzõ-rések elõírásszerûen vannak-e kialakítva, s
azok utólag nem lettek-e lezárva? Ha ez utóbbi történt, ennek szabálytalanságára munkatársaink felhívják az érintettek figyelmét.
– A termoforkémények rendbetétele, kiváltása zajlik. Hogyan vélekednek errõl?
– Ahol a beruházást vállalják a lakók, ott minden rendben van. A
problémát az jelenti inkább, hogy az érintetteknek csak a töredéke élt a
gyûjtõkémények kiváltására kiírt program nyújtotta lehetõséggel. Jelenleg még 1400, úgynevezett halálkémény üzemel a városban.
– Mit tehet a szakhatóság a balesetek elkerülése érdekében?
– Lezárathatjuk ezeket a kéményeket. A Platán soron négy kémény
esetében tettük ezt a közvetlen életveszély miatt, mert visszaáramlott az
égéstermék. Az emberek tisztában vannak azzal, hogy télen a fûtési szezon
beköszöntével közvetlen életveszélynek teszik ki magukat, ennek ellenére
az érintett lakástulajdonosoknak csak egy része élt a pályázat lehetõségével. Sajnos arra is van példa, hogy az életveszély miatt lezárt kéményekrõl
felelõtlenül leszedik a plombát és ismét használják. Ezáltal lakótársaikat is
életveszélybe sodorhatják. Életvédelmi és vagyonvédelmi okokból is azt javasoljuk, éljenek minél többen a pályázat nyújtotta lehetõségekkel. (-dé-)

Csak egy út létezik: a kiürítés

A képviselõ-testület legutóbbi ülésén úgy
döntött: kiürítik Nagykanizsa legelsõ, iparosított technológiával épített toronyházát.
A Bartók 1. szám alatti épület állaga az
évek folyamán annyira leromlott, hogy mára életveszélyessé vált, a lakók elmondása
szerint egy-egy nagyobb széllökés után a
legfelsõ szinten élõk érzik, ahogy inog a ház.
– Három ominózus épületegyüttesünk van
Nagykanizsán. A régi ligetvárosi épületeink, az
úgynevezett „Citromsziget” valamint a Bartók
1., amely a legrosszabb állapotú – mondja

Kámán László, az Ingatlankezelési Intézmény
vezetõje. – Az épület állapota valóban siralmas;
az 1969-ben épített toronyház alapja rögtön az
építés után megsüllyedt, északkelet-délnyugat
irányban deformálódott, azaz gyakorlatilag
megcsavarodott. Azóta folyamatosan mérjük az
épület süllyedését, ami minimálisnak tekinthetõ.
Az építés utáni megsüllyedés és az épület kora
miatt azonban olyan szerkezeti változások következtek be, amelyek miatt indokolt lenne az épület felújítása. Negyvenegy lakó él a házban, s a
felújítást csak akkor lehet végrehajtani, ha õket
sikerül elhelyezni. Ha rendelkezésre állnak a
szükséges anyagi források, ugyanis a felújítás
irdatlan összegbe, mintegy 351 millió forintba
kerülne. Ha ezt összevetjük azzal, hogy az épület
lakásainak mennyi a forgalmi értéke (a mi számításaink szerint egyébként 208 millió forint),
akkor látható, hogy a felújítás teljesen gazdaságtalan. Ennek ellenére a korábbi években tettünk erõfeszítéseket: elkészítettünk egy anyagot
a Belügyminisztérium pályázatára, amit azonban a késõbbi években már nem írtak ki. A Széchenyi Terv keretében vettünk ötven lakást, pont
olyan szobaszám-összetétellel, amellyel megoldható lett volna a lakók kiköltöztetése, azonban
ezeket az akkori szociális és egészségügyi bizottság kiutalta. Most is több lehetõséget tártunk a
közgyûlés elé, amely végül a legreálisabbat választotta: az épületet 2009-ig kiürítjük, megpróbáljuk értékesíteni, s ha ez nem sikerül, lebontjuk. A lakókat folyamatosan elhelyezzük a megüresedõ önkormányzati bérlakásokba, ami vi-

szont azt jelenti, hogy a következõ években nem
lesz kiutalható bérlakásunk…
Az ominózus épület valóban siralmas látványt
nyújt még a laikus nézelõdõnek is. Mozgó, meglazult járólapok, deformálódott vas folyosóajtók,
málló függõfolyosók, amelyekrõl a legváratlanabb pillanatokban tenyérnyi vakolat, illetve betondarabok hullanak alá. Az életveszélyes sérüléseket kivédendõ, a ház falától egy körülbelül
másfél méterre elhelyezett drótkerítés tartja távol
a járókelõket. S ami a legárulkodóbb: hosszú,
vízszintes repedések mindenütt az épületen.
– Épp most festettünk, de ha három hónappal
ezelõtt jön, akkor láthatta volna, hogy a sarkok
vastagon penészednek – invitál a lakásba beljebb
Kovács László, az egyik lakó, aki párjával, és
kettõ és fél éves, illetve két hónapos gyermekével él itt. – Az egész ház vizesedik, a bejárati ajtóról csorog a pára, télen „megszívja” magát,
annyira, hogy komoly erõfeszítések árán lehet
csak bezárni. A bútoraink is penészednek. Minden évben „eltûnik” nem tudom hány száz, vagy
ezer köbméter víz. Valahova elfolyik, azt senki
nem tudja, hogy hova, de évrõl-évre súlyos pénzeket kell kifizetnünk a semmibe elcsordogáló
vízre. Az épület nem zárható, éjszaka az nem jön
be, aki nem akar, a szemétben csövesek turkálnak, a kilencedikre drogozni járnak fel valakik, a
lépcsõházban meg hajléktalanok alszanak. A
gyerekeket nem merjük kiengedni játszani a folyosóra, mert potyog a vakolat, de néha egy-két
betondarab is leesik. Mi már holnap költöznénk,
ha lehetne... (H.A.)
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Panelpanaszok
Lapunk 36., november másodikán megjelent számában a panelprogram eredményeit, sajátosságait a bonyolító oldaláról világítottuk meg. Az akkori írásból úgy tûnt, a beruházás a lehetõ legnagyobb rendben zajlik, legfeljebb egy-két kisebb nehézség van csak.
Az írás megjelenését követõen többen is észrevételt tettek, az egyik
érintett pedig úgy döntött, nyilatkozatban is szeretné megvilágítani a panelprogram árnyoldalait.
– Már a beruházás kezdetekor jeleztük többen is, hogy a nyílászárók
felmérése körül gond van, amelyet késõbb a már legyártott ablakok,
ajtók mérete is igazolt. Az eredetileg beépítettekhez képest sokkal kisebbek az új ajtók, ablakok, ami sok problémát okoz – kezd bele a történetbe Csíky Györgyné, aki építéshatósági szakemberként tisztában
van azzal, mit engednek meg a jogszabályok, s mit nem.
– Mennyivel lettek kisebbek a nyílászárók?
– A nálam beépítetésre szánt konyhaablak a jelenleginél 20 cm-rel
keskenyebb és 20 cm-rel alacsonyabb lett volna, jelentõsen csökkent a
világítófelület az indokolatlanul széles tokosztással. Ezért nem járultam hozzá a beépítéséhez. A konyha amúgy is sötét, nehezen szellõztethetõ volt, s ez még csak fokozódott volna. A szoba ablaka is jelentõs
méretcsökkentésen esett át, a hiányzó részeket toktoldásokkal, falkeretekkel fedték le, az ajtónál mindezt purhabbal pótolták, amelynek pókhálószerûre sikeredett szerkezetén befúj a szél és olykor az esõ is bever. Amikor ezt kifogásoltam, azzal vigasztaltak, majd a nikecell eltakarja. A másik, ami még dühítõbb, s ebbe végképp nem szeretnék belenyugodni, az, hogy hetven centi szabadnyílású az új bejárati ajtóm. Az
OTÉK szerint ennek minimum nyolcvanöt centinek kellene lenni, ez a
mostani legfeljebb egy mosdóajtónak felel meg. Ekkora nyíláson nem
lehet sem ki- sem beköltözni, hiszen a legalapvetõbb tárgyak –
szekrény, hûtõ – sem férnek át. A kivitelezõk leszerelték a csengõket, a
kapcsolókat, és ez így is maradt. Sötétben botorkálunk esténként, és a
csengõk helyett kopogással próbálkozhatunk. A nikecell felrakással elfúrták a lakást ellátó villanyvezetéket, így egy hétig a szomszédomtól,
hosszabbítón keresztül kaptam áramot, hogy a mélyhûtõ ne olvadjon le
és a tûzhelyt tudjam használni.
– Jelezte a problémát a kivitelezõk, a lebonyolító felé?
– Természetesen. Többször is kerestem a kivitelezõt, de érdemi választ nem kaptam, a lebonyolító képviselõje pedig kitérõ válaszokat
adott, mi több azt mondta, hogy mi aláírtuk a szükséges papírokat, beleegyeztünk mindenbe. Hívtam a mûszaki ellenõrt, aki úgy nyilatkozott,
neki a méretekkel kapcsolatban nincs kompetenciája, õ csak az abla-

kok, ajtók betételének szakszerûségét vizsgálhatja. Mondanom sem
kell, hogy rengeteg alvállalkozó bevonásával folyik a munka, szinte
minden részfolyamatot más végez el, így aztán a végeredményért,
amely esetenként elszomorító, senki sem felel. Többször kerestem a közös képviselõt is, jeleztem a gondot, de azt tapasztalom, õ is tehetetlen
ebben az ügyben.
– Hogyan zajlott a kivitelezés?
– Egy hónapon át éltünk két szobában, teljesen összepakolva, fólia
alatt, és vártuk a kivitelezõket, akikrõl nem tudták megmondani mikor
is jönnek pontosan. Így négy nap szabadságot vettem ki és vártam. Az
ablakszerelõk még emberi idõben érkeztek, de a párkányos este hétkor
állított be, s azt mondta, ha most nem alkalmas, õt többé nem látjuk.
– Valóban aláírták a szerzõdéseket?
– Lakásonként kaptunk egy A4-es lapot, amelyre felskiccelték a nyílászárókat, s ezen nekünk a nyílásirányt kellett bejelölni, de ezen méretek nem szerepeltek. Bár aláírtam, eszembe sem jutott, hogy erre lehet majd hivatkozni a kivitelezés során. Nem láttuk a szerzõdést, így
fogalmunk sincs arról, milyen befejezõ munkanemeket kell elvégezni a
kivitelezés során, mit vállaltak és fõleg kik. A redõnyöket leszerelték,
de fogalmam sincs, ki rakja majd vissza. Semmilyen papír, dokumentum nincs a kezünkben, amely a számonkérés alapját jelenthetné. Ennek ellenére havonta 6500 forintot fizetek április óta. Hetek óta keresem a szerzõdést, eddig még nem sikerült megszereznem. Aláírtam
úgy a hitelszerzõdést, hogy igazából csak átfuthattam és azonnal szignózni kellett. Remélem, azért abban nincs probléma. Abban bízom,
hogy a mûszaki átadás-átvételi eljárás során a hiányosságokat figyelembe veszik és találnak megoldást arra, hogy a bejárati ajtó és a
konyha ablak megfelelõ paraméterekkel kicserélésre kerül. Ha nem,
akkor elmehetek a bíróságra – ha még létezik a cég aki ellen a keresetet benyújthatom. Ugyanis félõ, hogy a pénzüket megkapva jogutód
nélkül megszûnnek, és nem lesz, akin a garanciális munkák elvégzését
bevasalhatnánk.
– Másutt is ilyen gondok vannak a házban?
– Tudomásom szerint igen, a felettem lévõ lakó sem járult hozzá a
kisebbre sikeredett nyílászárók beszereléséhez. Mindenkinek ugyanilyen gondjai vannak. (Dukát Éva)
***
Lapunk több kivitelezõt is próbált az ügyben megszólaltatni, ám tekintettel a viszonyok összevisszaságára, nem jártunk sikerrel. Amenynyiben írásunk nyomán mégis élni kívánnak a nyilatkozattétel lehetõségével, azt megköszönjük.
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Együtt Kanizsáért
Közös stratégia kidolgozásának szükségességére hívta fel a figyelmet november 22-én tartott sajtótájékoztatón Kovács Kálmán, az SZDSZ Zala megyei elnöke, a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium államtitkára, valamint Röst János alelnök, önkormányzati képviselõ. Arra kérik valamennyi kormánypárti és ellenzéki
országgyûlési képviselõt, a polgármestert, az alpolgármestert és az önkormányzatban képviselettel rendelkezõ pártvezetõket, üljenek le és alakítsanak ki közösen
egy olyan stratégiát, ami lehetõvé teszi a város leghatékonyabb képviseletét. Kovács Kálmán elmondta: a következõ néhány évben olyan nagy horderejû kérdések
dõlhetnek el a különbözõ testületekben, melyek évtizedekre meghatározhatják a város jövõjét. Több olyan beruházás valósult meg az elmúlt években Nagykanizsán,
amelyek jó alapot teremtenek a város tovább fejlõdéséhez, és nem mindegy, hogy milyen idõpontban és volumenben valósulnak meg. „Itt az ideje, hogy a sok választási csatározás után leüljünk és együtt dolgozzunk
Kanizsáért” – hangsúlyozta.

FELHÍVÁS
„Az elmúlt egy-másfél hónap eléggé viharos volt“
– folytatta Röst János. A városvezetés olyan döntéseket hozott, ami személyes bosszút, leszámolást jelentett. Ezeket le kell zárni, ez a magatartás nem tartható
fenn hosszú távon. Az nem mûködik, hogy a polgármester megnyilvánulásai négy éven keresztül kormányellenesek legyenek. A városvezetésnek együtt
kell mûködni minden kormánnyal – zárta gondolatait
Röst János. Kovács Kálmán hozzátette: személyi döntésben, politikában is olyan irányt vett a város vezetése, ami elfogadhatatlan. Ha a város eltérõ célokat fogalmaz meg, mint a kormányzat, illetve a régió, az
oda vezethet, hogy a célok kioltják egymást, és abból
csak a város kerülhet ki vesztesen. Ezért kellene egy
asztalhoz ülni és egyeztetni úgy, ahogy kulturált államokban és önkormányzatoknál szokás. Az SZDSZ
részérõl a kezdeményezés gesztus értékû, nem szabnak feltételeket. A meghívóleveleket kiküldték, látnak
lehetõséget és szándékot arra, hogy kezdeményezésük
ne csak pusztába kiáltott szó legyen.

A 2005-ben újjáalakult Polgári Egylet – az 1835-ben életre hívott elõdjének jogutódja –
szeretné felkutatni az 1945. és
2005. közötti idõszak tárgyi
emlékeit, írásos feljegyzéseit,
fotóit. Az egylet székháza a
Sugár út 3. szám alatti épület
volt, amely késõbb, mint
Iparoskör vált ismertté a nagykanizsai polgárok körében.
Az egylet történetének megírásához, minden hiteles információt felhasználva és megköszönve, várják a segítõk jelentkezését a 06/30/939-7877-es
telefonszámon
vagy
a
tapet00700freemail.hu e-mail
címen.

DRVSZ: A romák pénzét a romákra költsék!

Négy éves a Dunántúli Roma Vezetõk
Szövetsége. Nagy József György elnök sikeresnek látja az eltelt idõszakot, s hasonló
várakozásokkal tekint a következõ ciklus
elé is, annál is inkább, mert szerinte a kialakult politikai erõviszonyok hatékonyabb
érdekképviseletet tesznek lehetõvé.
– A Dunántúli Roma Vezetõk Szövetsége
2002-ben alakult meg azzal a céllal, hogy pótolja a Zala Megyei Kisebbségi Önkormányzatok Társulását – mondta lapunknak Nagy
József György, a szervezet elnöke. – Ebben
az idõszakban még csak két jelentõsebb roma
civil szervezet létezett: a Zalai A Nostru Egyesület és a Zala Megyei CÉKE. A DRVSZ célul
tûzte ki, hogy összefogja a romák civil szervezeteit, a cigány kisebbségi önkormányzatokat,
s ez úgy érzem, jól sikerült, számos sikeres

programot valósítottunk meg a partnereinkkel
együttmûködésben. Nem volt könnyû a kezdet,
hiszen támogatást csupán a Zala Megyei Közgyûléstõl kaptunk. 2003-ban a megyei közgyûlés felkérte a DRVSZ-t, hogy készítse el a megye rövid távú stratégiai romaprogramját. A
kérésnek akkor sikerrel eleget tettünk. Az elmúlt négy évben jelentõs fejlõdésen ment keresztül a szervezetünk, ma már egy komplett
pályázatíró csoporttal dolgozunk. A sikerünk
szerintem annak is köszönhetõ, hogy a vezetés
nem diktatórikus, hanem kifejezetten demokratikus, valamennyi munkatársat bevonjuk a közös munkába. Fontosnak tartom azt is, hogy
betartottuk a fokozatosság elvét, mert úgy véltük, hogy egy szervezetnek szüksége van referenciákra, jó projektekre, hogy megfelelõ pozíciót harcolhasson ki magának a roma közéletben. Ezért mi úgy döntöttünk, hogy inkább
konzorciumi partnerként társulunk már jól
mûködõ szervezetekhez, s csak részfeladatokat
vállalunk. Igaz, hogy így a pénzünk is kevesebb, de úgy gondolom, hogy a stabil alap ennek a fajta metodikának köszönhetõ. Ezek a
partnerek – amelyekkel az elmúlt években nagyon komoly munkakapcsolatot építettünk ki –
a Zala Megyei Közgyûlés és az Elsõ MagyarDán Termelõ Iskola. Velük közösen komoly
projekteket valósítottunk meg, több száz romának adtunk szakmát, s egy részüket korlátozott
ideig foglalkoztatni is tudtuk. A DRVSZ az elmúlt négy évben azért ért el jelentõs eredményeket, mert összefogta azokat a roma civil
szervezeteket, akiket eddig senki nem tudott
így, autonóm módon egybe gyûjteni. Mi senkire nem erõltettünk rá semmiféle programot, az
aktuális stratégiát velük együtt dolgoztuk ki.

– Most azonban bizonyos szempontból
gyengült a politikai szerepük, más tekintetben
viszont rendkívüli módon erõsödhet is az érdekképviselet hatékonysága.
– Sajnos, a legutóbbi választásokon megszûnt a kedvezményes mandátum lehetõsége,
ezáltal szinte lehetetlenné vált bekerülni a
települési önkormányzatokba. Mi azonban
úgy gondoltuk, hogy akkor tudunk a leghatékonyabban dolgozni, ha a döntések közelébe kerülünk. A szervezetünk elõdje évekkel
korábban megkötött egy együttmûködési
megállapodást a Lungo Drommal, amit a
DRVSZ is életben tartott. A Lungo Drom pedig a Fidesz-KDNP koalíciós partnere, ennek révén mi is lehetõséget kaptunk arra,
hogy a roma vezetõk felkerüljenek a párt listájára. Így Vajda László és jómagam bekerültünk a megyei közgyûlésbe, Vajda László
a kisebbségi és nemzetiségi bizottság elnöke
lett, én pedig tagként tevékenykedem. Nagykanizsán a szociális és egészségügyi bizottság tagja vagyok. Így a döntéseknél ott vagyunk. Azt gondolom, hogy ezek nagyban
befolyásolják a következõ idõszak sikerességét – mondta.
Nagy József György még hozzátette: az új
megyei közgyûlés ismételten a szervezetet
kérte fel arra, hogy készítse el a következõ
négy év romaügyi stratégiáját. A közös munka keretében várhatóan lehetõség nyílik egy
koordinációs iroda mûködtetésére is a megyei önkormányzaton belül. Az elnök hangsúlyozta: azt reméli, hogy a romaügyekben
leérkezõ pénzeket valóban a romákra fordítják majd.
Horváth Attila

Gazdaság
Utak az erdõk ölén
Talán nem mindenki tudja, hogy az erdõkben éppen olyan tervszerûen
épülnek az utak, a nyiladékok, mint a közterületek járdái, útjai. Évrõl évre karbantartják, tisztítják ezeket a kisebb nagyobb ösvényeket, amelyek
részben az erdészek munkáját, a kirándulók közlekedését segítik, de ezeken haladnak a tervezett fakivágásokhoz használt gépjármûvek is.
– Miért épülnek erdei utak?
– Az erdõkitermelés során képzõdött faanyagot szeretnénk úgy leszállítani a nagy teherbírású közútra, hogy jármûveinkkel ne okozzunk kárt
a magántulajdonban – mondja Várhelyi Tamás erdõmérnök, fahasználati mûszaki vezetõ, a Zalaerdõ 1. számú Erdészetének munkatársa, aki
miután az erdei utak építési szisztémája és az erdészetek útkarbantartási
feladatai felõl érdeklõdtem, erdei útbejárásra invitált. A Förhénci hegyen
jelenleg azért „építkezik” az erdészet, hogy a fakitermelés során ne kelljen igénybe venni a kis teherbírású, sérülékeny hegyi utat.
– Rendszeresen ezt a megoldást választják, vagy csak ebben az esetben tették ezt?
– Éves rendszerességgel kapunk pénzt arra, hogy a már meglévõ erdei utakat karbantartsuk és újakat építsünk az Erdészeti Szakszolgálat
jóváhagyásával.
– Ezek az utak ideiglenes képzõdmények?
– Nem, amihez az illetékes szakhatóság hozzájárul – elsõ és másodrendû erdei utak, olykor szilárd burkolattal ellátottak – megmaradnak.
Területenként meghatározott nagyságú nyiladékok, közelítõ utak állandóak az erdõben, s ezek az erdész és a különbözõ céllal ott tevékenykedõ emberek munkába jutását segítik.
– A törvény vagy bármilyen jogszabály kötelezi-e önöket arra, hogy
a közutakat, amelyek az erdõkitermelés során megsérülnek, felújítsák?
– A szabályok szerint a napi sárfelhordást eltakarítjuk, az aszfalt sérülését pedig helyreállítjuk. Erre a mi mûködési körünkben legutóbb
Zalakarosban volt példa, ahol a fent említettek mellett még azt is kérték tõlünk, hogy az üdülési szezonon kívül végezzük a munkánkat.

Az utak rendkívül rossz állapota úgy tûnik, örökzöld téma marad.
Van, aki azt állítja a jelenség oka az, hogy a város és a városkörnyék
olyan mennyiségû burkolt útfelülettel rendelkezik, hogy azt képtelenség a jelen anyagi viszonyok között akár csak szinten tartani is, mások
úgy vélekednek, az éveken át tologatott tervszerû felújítások összetorlódása okozta a bajt, amelybõl kilábalni csak annyi év alatt lehetne,
ahány éven át halogattuk a munkálatokat. Az útkezelõ és a tulajdonos
azonban a nehézségek ellenére próbálkozik, példák erre a legutóbb
rendbe tett zártkerti utak is, amelyek rekonstrukciójáról Szabó István, a
Via Kanizsa Kht. fõmérnöke számolt be.
– Az elmúlt hónapokban több helyen történt útfelújítás az önkormányzat megbízásából: a cserfõi hegyen, a förhénci zártkertben, a
Szentgyörgyvári hegyen, és Kisfakoson a Damjanich utcában. A
kisfakosi út rendbe tételét Jerausek István, a lakókörzet képviselõje –
az ott élõ lakókkal egyet értve – írásban kérte társaságunktól.
– Milyen munkálatokat végeztek?
– Társaságunk egy nagyobb volumenû kátyúzásra adott megbízást,
munkatársaink 24 köbméternyi aszfaltot építettek be, 500-550 négyzetméternyi kátyút szüntettünk meg ilyen módon. A beruházás már nem volt halogatható, hiszen az útburkolat egyenetlensége egyaránt veszélyes volt a
közlekedés biztonságára és a jármûvek állapotára is.
– Mi okozta az utak ilyen mérvû elhasználódását?
– A szokásos terhelés mellett Förhéncen és Kisfakoson az erdõkitermelésbõl adódó forgalomnövekedés is szerepet játszott az utak
állapotának romlásában. Megjelentek a 15-20 tonnás – a KRESZ
szerint ugyan nem túlsúlyos – szállítójármûvek, amelyek tömegük-
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– Nagykanizsa város közvetlen környékén az utóbbi idõben volt-e
olyan kitermelés, amelynek során az út megsérült, és azt követõen
helyreállítást végeztek?
– A Csónakázó-tó környékén volt erre példa. Nehéz teherautóinkkal a Tóvendéglõ és a Favár mellett érintjük az aszfaltozott útfelületet. Minden esetben helyrehoztuk a kárt, függetlenül attól, hogy erre vonatkozóan kaptunk-e
megkeresést az út tulajdonosától. Miközben az erdei utakon haladt a terepjáró, itt-ott hulladéklerakók, a háztartásokban feleslegessé váltak tárgyak
tûntek fel, s ilyen képzõdmények tarkították a most építés alatt álló utat is.
– Mi történik az erdõben lerakott hulladékkal?
– Saját pénzen hordjuk el a szemetet, mindazt, amit az erdõben járó kirándulók elszórnak, s azt is, amit az erdõt szemétlerakónak használó embertársaink otthagynak. Vannak tervezett akciók, s vannak spontán takarítások
is, például az útépítések, illetve azok karbantartása során. A nagyobb munkálatokat vállalkozókra bízzuk, a kisebb takarításokat olykor az erdészek
maguk végzik el, ritkább az az eset, amikor a szemetelõkkel szedetjük össze,
mert tetten értük õket. Az útépítés során sajnos nap mint nap szembesülünk
azzal, hogy a közelben élõk illegális lerakónak használják az utat, és szinte
napi feladatot adnak nekünk ezzel.(-dukát-)

Sztrádaaszfalt a hegyekben
nél lényegesen nagyobb terhelést jelentenek az amúgy is rendkívül
rossz állapotú utaknak.
– Volt-e példa arra, hogy az erdõkitermelésben szerepet játszó gazdasági társaságok szerepet vállaltak volna az utak rendbetételében?
– Társaságunk 1996. óta kezeli az utakat a városban, azóta nem volt
arra példa, hogy bármelyik erdõtulajdonos vagy erdõkezelõ szervezet
útfelújításban tevõlegesen vagy anyagilag közremûködött volna.
– Miért nem?
– Azt hiszem egyfajta kommunikációs probléma lehet a magyarázat. Az elmúlt években a Via Kanizsa Kht. – mint az utak kezelõje –
több esetben is levélben fordult az önkormányzathoz, és jeleztük a
gondokat, amelyek megoldásában véleményünk szerint, mint tulajdonosnak, az önkormányzatnak kellene kezdeményezõ szerepet játszani.
– Mennyibe kerültek az elõbb említett útfelújítások?
– A cserfõi és a fõrhénci beruházás nem a Via hatásköre volt, errõl
a polgármesteri hivatalban tudnának nyilatkozni. A jelentõs költségkímélés mellett zajló útfelújításról azonban azt el tudom mondani, hogy
az M7-es építéséhez kapcsolódóan megépült beton- és aszfaltkezelõ telep kínálta lehetõségeket vettük igénybe. A nagyrécsei összekötõ út
mentén mûködõ üzem próbakeveréses aszfaltja került ki a két zártkertbe. A próbakevert aszfalt ugyan minõségében még nem felelne meg az
autópálya követelményeinek, azonban tökéletesen alkalmas a hegyi
utak leaszfaltozására, s mi az önkormányzattal összhangban éltünk
felkínált lehetõséggel. (-dé-)
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Kirándulás, avagy financiális ficam
A minap a lányom azzal jött haza az iskolából, hogy az osztálykirándulás elmarad, mert új szabályok vannak, és a suliban valamiért
nem tudják megoldani, hogy ennek a pedagógiai szempontból is fontos
iskolán kívüli programnak financiális hátteret biztosítsanak. A polgármesteri hivatal illetékes osztályán megtudtuk, bár a hír rémes korántsem rémhír: a kirándulásra fordítható különbözõ pénzügyi keretek
vagy teljesen megszûntek, vagy korlátok közé szorultak, s ez valóban
megoldandó feladatok elé állítja az intézményeket.
– Új szabályozóként lépett életbe a kéthavi tanítási idõkeret megállapítása, ez a szülõket és a gyerekeket az iskolai tananyagterhelést tekintve ugyan nem érinti, de az órák nyilvántartása, elszámolása megváltozott, s ez befolyásolhatja az osztálykirándulások bonyolítását is –
mondja Szmodics Józsefné, a Mûvelõdési és Sportosztály vezetõje. – A
pedagógusok azon a napon, amikor osztálykiránduláson vesznek részt,
nem tanítják le a kötelezõ óráikat, ezek az órák így nem számolhatók el
tanítási óraként. Ha tanítás nélküli munkanapra teszik a kirándulást,
ebben az esetben a pedagógus nem a túlóráért kapja a bérét, a napi
tanítási idõn túli feladatvégzésért pedig ügyeleti díjat számolhat el, ám
az elszámolható túlórákat a kéthavi tanítási idõkeret lecsökkentette,
ami nem szabhat korlátokat az eddigi gyakorlatnak.
– Mi dönti el ezen kívül még, hogy kirándulhatnak-e a gyerekek?
– A szülõk, a vállalkozó szellemû pedagógusok és a tanulók közösen döntenek ebben a kérdésben. Az intézmények a kirándulást – a többi más, tanításon kívül vállalt tevékenység mellett – SZMSZ-ben szabályozzák, illetve beépítik a pedagógiai programjukba. Ha ez nem történik meg, akkor ilyen isko-

lán kívüli tevékenységet nem szervezhetnek. A tanulmányi kirándulás egy másik fogalom, a szabályozó ezt úgy fogalmazza meg, hogy olyan intézményen
kívüli program, amelyet valamilyen számonkérés követ. Vannak szülõk, akik
azonban a tanulmányi kirándulást nem tudják vállalni, ebben az esetben az
iskola dönthet úgy, hogy alapítványából vagy más formában megfinanszírozza a rászoruló tanulóknak ezt a programot.
– Finanszírozható-e az osztálykirándulás is alapítványi pénzbõl, és
fizethetõ-e túlóra ebbõl a keretbõl?
– Ha a kuratórium úgy dönt, a kirándulás finanszírozható. Ám ebbõl a
pedagógus nem díjazható. Az önkormányzat eddig tudta finanszírozni a kirándulásból származó többletkiadásokat, s ezt tervezte is az intézmények
költségvetésében. A jövõben még nem tudjuk, mi lesz, de abban bízom,
hogy a normatív támogatás csökkenése ellenére a jelenleg elért eredményeket, meglévõ szakmai programokat fent tudjuk tartani.
– Mekkora terhet jelenthet az iskola által szervezett program a szülõknek?
– A közoktatási törvény egy korábbi szabályozója elõírja, hogy a szülõi
munkaközösség és a diákönkormányzat meghatározhatja azt a legnagyobb
összeget, amelyet a nevelési-oktatási intézmény által szervezett nem ingyenes
program (erdei iskola, osztálykirándulás) nem léphet túl. Ez a gyakorlatban
nem tudom, miként mûködik, mert nem végeztünk ilyen irányú ellenõrzést.
– Korábban rendelkeztek kirándulásra fordítható költségkerettel az
intézmények. Így van ez most is?
– Erdei iskola, tanulmányi kirándulás és egészségfejlesztési célokra 2005ben még ezer forintot kaptunk tanulónként állami normatívaként, ez sajnos
2006-ban megszûnt. (-dé-)

Kanizsai diákok Feldbachban
Kevéssé ismert, de már csaknem tíz éve a kanizsai diákok elõtt is adott
a lehetõség, hogy a Lajtán túl, Ausztriában szerezzenek középfokú közgazdasági végzettséget, miközben perfekt szinten sajátíthatják el a német
nyelvet, s megismerkedhetnek további nyelvekkel is. Mindezt tandíjmentesen, s a hazaihoz képest jóval kevesebb járulékos iskolai költséggel. Jelenleg három nagykanizsai diák folytat tanulmányokat az ausztriai Feldbachi Kereskedelmi Akadémián, de voltak már ennél sokkal többen is.
– 1987-ben hosszú várakozás után sikerült létrehoznunk elsõ magyarországi partnerkapcsolatunkat a mezõkövesdi Szent László Gimnáziummal – idézte fel a kezdeteket Werner Kölldorfer, a Feldbachi
Kereskedelmi Akadémia igazgatóhelyettese. – Hat évvel késõbb tárgyalásokat kezdtünk az Oktatási Minisztériummal és a nagykanizsai
polgármesteri hivatal mûvelõdési és sportosztályával arról, hogy miként tanulhatnának intézményünkben magyar diákok. 1995-ben több
felvételi vizsga után harminchat tanuló nyert felvételt Nagykanizsáról,
Körmendrõl és természetesen Feldbachból. 1998-1999-ben

már csaknem hatvanegy magyar diák járt az iskolába. Van egy nagy
elõnyünk: iskolánk nemzetközi szintû, és megadja a magyar állampolgárnak azt a lehetõséget, hogy az EU-ban bárhol továbbtanulhasson.
Sok nálunk végzett magyar diák dolgozik vezetõ nemzetközi cégeknél
Magyarországon, Ausztriában, Németországban és Franciaországban.
S mindez tulajdonképpen nem kerül sokba, tanévenként körülbelül tizenhét euro a tankönyv, harmincöt euro az iskolai anyagköltség, a
buszköltség pedig körülbelül tizenegyezer forint havonta. A gyerekek
Körmenden laknak kollégiumban, s onnan járnak át Feldbachba autóbusszal – mondta el az igazgatóhelyettes.
A kiskanizsai Dolmányos Erzsébet nagyfia, Vezendi Dániel most elsõ éves az akadémián.
– Amikor részt vettünk az iskola nyílt napján, még érezhetõen voltak kétségek Daniban, ám azt követõen ezek semmivé foszlottak –
meséli Dolmányos Erzsébet. – Nagyon jók a pedagógusok, kiváló az
intézmény felszereltsége, tornaterembõl például három is van. Akkor is
úgy gondoltam, hogy ez egy óriási lehetõség mindenkinek, s az élet
majd úgyis igazolja a feltevésemet. Most mindketten úgy látjuk: jó
döntést hoztunk.
– Akkor vetõdött fel bennem, hogy akár Ausztriában is tovább lehetne tanulni, amikor hallottunk egy kiskanizsai lányról, aki Feldbachban végzett –
mondta Dániel. – Megkerestem, s elmondta, hogy jók a tanárok, nagyon jó
az iskola, s a költségek egyáltalán nem „húzósak”, különösen, ha azt tekintem, hogy nem kell különórákra járni. Nem bántam meg, hogy Feldbachot
választottam, sõt, egyre jobban élvezem és a németet is kezdem elsajátítani.
Gregorné Balogh Gabriella két fia is Feldbachban tanul, a nagyobbik, István most végez, a kisebbik, András pedig harmadik osztályos.
– Mi tíz évvel ezelõtt hallottunk elõször a lehetõségrõl, amikor az elsõ
évfolyam megkezdte tanulmányait Feldbachban – mondta el Gregorné. –
Azt akartuk, hogy a gyerekek nyelvet tanuljanak, s úgy véltük, abban a közegben jobban elsajátíthatják a németet, mint bármelyik iskolai nyelvoktatásban, vagy akármelyik profi magántanárnál. Erõs a gyakorlati oktatás,
már az elsõ évfolyamtól tanulnak a gyerekek szakmai tárgyakat. (H.A.)

Kultúra

11

Mondschein: hölgyek vonóval
Mondschein Vonósnégyes adott koncertet a
Zenés Esték sorozatban a múlt héten a Kiskastélyban. Ebben a formációban most lépett fel az
együttes elõször Nagykanizsán, jóllehet, tagjai
már régóta zenélnek, s nem ismeretlenek a kanizsai komolyzene szeretõk körében.
– Három éve, 2002-ben alakult az együttes, azóta kisebb-nagyobb fellépéseink már voltak, de ez
a ma esti az elsõ önálló koncertünk. Úgy tudjuk,
jelenleg mi vagyunk az egyetlen állandóan mûködõ
vonósnégyes a megyében. Az elmúlt három év alatt
sokfelé jártunk, szállodákban, kisebb nagyobb intézményekben léptünk fel, de a legfontosabb történésnek azt a tíz koncertbõl álló sorozatot tartjuk,
amelyet diákok számára szerveztünk a hátrányos
helyzetû településeken – mondja Balogh Tünde, az
együttes vezetõje.
– Miért itt és most kerül sor erre a koncertre?
– A HSMK kért fel bennünket, s meg kell mondanom, örömmel vállaltuk, hiszen lehetõséget kaptunk arra, hogy új, önálló mûsorunkat bemutathassuk a nagykanizsai közönségnek is. Ma este
Haydn, Mozart és Puccini mûveibõl játszunk egyegy darabot.
– További terveik?
– Szeretnénk tavasszal egy újabb mûsorral elõáll-

ni és azt tervezzük, hogy minden szezonban egy-egy
önálló, új mûsorral lepjük meg a vonósmuzsika kedvelõit.
– Hanghordozón mikor hallhatjuk önöket?
– Készül az elsõ cédénk, ez a ma esti koncert már
rögzítésre kerül. A késõbbi hanghordozó zenei
anyagának egy részét ez adja, de nyilván ennél bõvebb repertoárral szeretnénk megjelenni.
– Honnan a nem szokványos név?
– Beethoven híres szonátájának ez a címe, és mert
mindannyian szeretjük a Mondscein-Holdfényszonátát ezért választottuk ezt a nevet.
(-dukát-)

Délután
is olvashat
A régi könyvtárhasználók még
minden bizonnyal emlékeznek
azokra az idõkre, amikor még
szombat délutánonként nyitva
volt a könyvtár, bárki olvasgathatott, zenét hallgathatott az ódon
falak között. Most ismét lehetõsége nyílt az olvasóknak erre, hiszen a könyvtár – bár már korántsem ódon falai között – ismét
várja a szombat délutánonként is
olvasni, netezni vágyókat, és azokat is, akik ismerõseikkel, barátaikkal szeretnének együtt tölteni
egy tartalmas délutánt. A szokásos, tizenhárom óráig tartó nyitva
tartást követõen egy óra technikai
szünet után ismét nyitva áll az
épület, egyelõre csak kísérleti jelleggel, a két novemberi hétvégét
követõen még decemberben is. A
szolgáltatás azonban nem ingyenes, a beiratkozott olvasóknak is
kétszáz forintot kell fizetni a délutáni programért. (-dé-)

Családi bemutatkozás
A Péterfy iskola galériájában hagyomány, hogy olyan mûvészeket
mutatnak be, akiknek valamilyen kötõdésük van az iskolához. November 23-tól Péntek Brigitta, Péntek Zsófia és édesanyjuk Horváth
Györgyi grafikái, festményei láthatók az iskola aulájában. Zsófi és
Brigi péterfys diákként, éveken keresztül rendszeres szereplõje volt
az iskolagalériának. Emellett nagyon jól tanultak, és a sportban, azon
belül a vívásban is jeleskedtek – mondta róluk a tárlat megnyitóján
Ambrus Márta pedagógus. A két testvér még pályaválasztás elõtt áll.
Mindketten grafikákat hoztak kiállításukra. Zsófi azokat az anatómiai
tanulmányokat, portrékat, ember és állatábrázolásokat mutatja be, melyeket idén októberben a müncheni Mûvészeti Akadémia tanfolyamán
készített. Brigitta portréi a nõvérét ábrázolják, a remek karakterérzékrõl tanúskodó mûvek a megszólalásig hasonlítanak a modellre. Brigi a
Batthyány gimnázium 10. osztályos tanulója, Stamler Lajos rajzszakkörébe jár. A nyár egy részét
Budapesten töltötte, és Konkoly Gyula – a pécsi Mester iskola egykori vezetõjének – irányításával mélyült el a festészet rejtelmeibe.
A lányok édesanyja, Horváth
Györgyi olajfestményeket hozott, bohócokról készült képsorozata szimbolikus tartalmú. Bemutatja a közönségnek, hogy bármilyen szerepbe
kényszerülünk, mindenképpen
eláruljuk egyéniségünket, érzelmeinket. Másik témája a
lányai. A róluk készült fest-

mények derûs hangulatúak, érezni lehet rajtuk a napfényt és a vidámságot, de vannak stilizáltabb, elvontabb megfogalmazású képek
is róluk. Megjelenik témái közt az Õsi fej és a Kozmosz, szintén
emberábrázolással és sajátos, szimbólumokkal, filozofikus hangvétellel. Horváth Györgyi amellett, hogy mezõgazdasági iskolát végzett, gyermekkorától kezdve titkon mindig a festészetrõl álmodozott. Autodidakta mûvész, bár Zalaegerszegen, ahol tanult, részt
vett a városi rajzszakkör munkájában. Saját magának kellett kikísérleteznie egyéni látás- és festésmódját, így talált rá sajátos stílusára. Gyakran apró pontokból építi fel képeit, ezekkel izgalmas felületeket alkotva. A kiállításon Ambrus Márta szövéssel kiegészített kerámiái is láthatók. Õ olyan anyagokat szeret használni, melyek az õsi mûvészetben is megtalálhatók. Mûveit átszövik a mesék, a mítoszok és a civilizáció korszakai. Kizárólag embert ábrázol, mert az érdekli.
Bakonyi Zsóka
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Befogadták a csellengõket
Lezárult a nemrégiben létrehozott Csellengõk
Közösségi Háza történetének elsõ fejezete. A közgyûlés döntése alapján az intézmény ezt követõen
is mûködik majd tovább, a szervezeti formában
következett be csupán változás, de ez az ottani
szolgáltatásokat igénybevevõ fiatalokat nem érinti.
– „Az új típusú közösségi és személyi szolgáltatások fejlesztése Nagykanizsán”- projekt
keretében hoztuk létre a Csellengõ Közösségi
Házat, amely 2005. szeptemberében nyitotta
meg kapuit – monda a kezdetekrõl Szabó Béla, projekt menedzser.
– Milyen szolgáltatásokat nyújtottak az új
intézményben?
– Két szociális munkás várta az érdeklõdõket. A diákok kezdetben viszonylag kevesen
voltak, ám amikor az iskolákba hírét vittük,
hogy van egy ilyen lehetõség a városban,
elkezdett emelkedni a házat látogatók száma.
Ebben az évben (bár a pályázatban csak harminc fõt vállaltunk hetente), átlagosan negyven
fiatal választotta az általunk kínált alternatívát
a csavargás helyett. Különbözõ lehetõségekkel
vártuk a csellengõket, akik nem is minden esetben a programokért jöttek, inkább az a tudat
vált fontossá a számukra, hogy van hová menniük, hogy tartoznak valahová.

– Milyen tapasztalatokat szereztek a mûködés során, kik azok a fiatalok, akiknek igazán
fontossá vált ez a ház?
– Sok olyan diák keresett meg bennünket,
akiknek a szülei késõ estig dolgoznak. Itt lehetõséget kaptak arra, hogy védett helyen várakozzanak, míg õk hazaérnek. Mások azért jöttek, mert bajba jutottak, támogatásra volt szükségük ahhoz, hogy visszataláljanak a helyes útra. A két szociális munkás és a házzal együttmûködõ szervezetek, segítõ szakemberek csapatmunkája hatékony támaszt nyújt és nyújthat
a jövõben is ahhoz, hogy a városban élõ fiatalok kevesebb veszéllyel legyenek kénytelenek
szembenézni, hogy elkerülhetõ legyen az áldozattá – illetve elkövetõvé – válás.
– Mérhetõ volt-e az elmúlt meglehetõsen
rövid idõ alatt a ház hatása?
– A rendõrségtõl kapott adatok azt mutatják,
a ház mûködési ideje alatt valamivel csökkent a
fiatalok által elkövetett bûnesetek száma.
– Hogyan tovább?
– A ház mûködik majd tovább, két szociális
munkás várja továbbra is a fiatalokat. A mostani
döntés a szervezeti kereteket változtatta meg, és
tulajdonképpen a város intézményei sorába illesztette – befogadta – a csellengõk házát. (-dé-)

Testre szabva
Az Elan-Vital Egészségközpont a vitaminfogyasztás minõségi
oldalára helyezi a hangsúlyt a mennyiségi helyett.
Végre egy módszer, amely nem vitamin-egységcsomagokkal akarja bombázni a vásárlót, hanem mindenek elõtt egy tesztet töltet ki vele, hogy képet kapjon a szervezet táplálkozási hiányosságairól – a
teszt egyébként lapunk mellékleteként is elérhetõ lesz. Az úgynevezett tápanyaghiány-analízisrõl tudományosan bizonyították, hogy
mérési eredményei 95% százalékos pontossággal ugyanazokat a következtetési adatokat hozzák, amelyeket a páciens vérkép-analízisei.
Egyszerû teszt, amelynek kérdései (pl. száraz-e a bõre, érez-e néha
égést vagy túlzott érzékenységet a lábaiban, stb.) amellett, hogy
szembesít önmagunkkal olyan hétköznapi jelenségeket felsorolva,
amelyek mellett elsiklana figyelmünk, pontos adatokkal szolgál az
Elan-Vital elemzõ központjának, amely az analízist követõen speciális, testre szabott vitaminkészítmény-palettát kínál a vásárlónak.
A képzeletet elcsavaró, érzelmileg feltuningolt profi reklámok áradatában a hétköznapi embernek táplálkozástudóssá kellene válnia,
folyamatosan monitoroznia kellene magát, hogy átlássa, milyen
nyomelemekre és tápanyagokra van szüksége télen-tavasszal, nehéz
fizikai munka esetén, esetleg szülés után. Napjaink idõhiányban
szenvedõ, öt perc után csodát váró vásárlóinak megváltás a teszt, hiszen az elõbbi munkát elvégzik helyette azok: mint ahogy fogfájás
esetén fogorvoshoz fordulunk, nem magunk tanuljuk ki a szakmát,
jogi probléma esetén ügyvédhez, s nem magunk tanuljuk ki a jogot,
hitel felvétele elõtt pénzügyi tanácsadóhoz, nem magunk próbálunk
eligazodni a 1000 bankreklám és százezernyi, csavaros apró betûs oldal tengerében, úgy a táplálkozás esetében is tanácsosabb a szakértõkre bízni az analízist, mint végignézni mind a 600 vitaminreklá-

mot. Az ingyenes analízis bármikor és akárhányszor elvégezhetõ, és
a vevõ biztos lehet benne, hogy azt kapja, amire a szervezetének
ténylegesen szüksége van.
A kizárólag természetes alapanyagokból készülõ táplálék-kiegészítõk a G&G vállalat termékei, amelynek története igazi családi
vállalkozás-sztori: a brit Gaiman házaspárnak a hatvanas években
lett elege a sok mesterséges olajipari melléktermék-alapú és sokszor
mérgezõ mellékhatású készítménybõl, s kezdtek vállalkozásba. A
módszer elterjedt a világon, a Trufil kapszulázási módszert alkalmazva, amely növényi eredetû kapszulákba csomagolta a kizárólag
természetes eredetû tápanyagokat. Napjainkra G&G 80 hírneves kutatót foglalkoztat világszerte, hogy vásárlóinak a legtisztább és legtermészetesebb vitamin- és táplálékkiegészítõ-készítményeket dolgozzák ki. Ezeken túl különbözõ szakkönyvek mellett hazai
gyártású bioélelmiszereket is kínálnak. Ezek mindegyike kizárólag
ellenõrzött ökológiai gazdálkodásból származik.
A haj- és bõrápolókat, ízület- és izomápoló krémeket, lemosókat,
fürdõgolyókat tartalmazó YinYang biokozmetikumok lettek az ElanVital egészségközpontok következõ termékcsaládjai, és hamarosan
megjelent a Sanquell víztisztító és az Alvito vízvitalizáló is. Utóbbiak
azon nem kevés embernek kínálnak alternatívát, akik nem egy forrás
szomszédságában élnek, azoknak, akik a szervezettõl vizet rabló üdítõkön és kávén élnek és csodálkoznak, miért szomjasak folyamatosan.
A szennyezés-mentes ivóvíz sajnos sok helyen nem egyenlõ a vezetékes vízzel. A csapvízzel és a szintetikus üdítõkkel bekerülõ káros
anyagok lebontása is súlyos energiákat von el a szervezettõl.
A nagykanizsai Elan-Vital egészségközpont egy hete várja a látogatókat az Ady út 3. szám alatt. (X)

Városháza
Adományokat
vár a Mikulásgyár
Rászoruló gyermekek számára gyûjtenek adományokat a Hölgyklub
tagjai a Vásárcsarnok emeletén. A „Mikulásgyár” néven futó, a Vöröskereszt, a Városi Diákönkormányzat, a Kanizsa Plaza, a Családsegítõ
Központ, valamint a Védõnõi Szolgálat összefogása révén megvalósuló gyûjtés során elsõsorban gyermekruhákat és játékokat várnak a szervezõk, amelyeket majd a Vöröskereszt munkatársai osztanak szét a
szegény sorsú gyerekek között. Jövõ héten kedden és csütörtökön, illetve az azt követõ kedden lehet leadni az adományokat a Vásárcsarnok emeletén, az egyik üres helyiségben található Hölgyklub-aktivistáknak, de az akció a Plazaban is folytatódik majd.

Felhívás
Értesítjük Tisztelt Betegeinket, hogy a XXI. számú Felnõtt Háziorvosi Szolgálat Dr. Busznyák László háziorvos 2006. december
1-jétõl a Kaposvári u. 11. szám alatti orvosi rendelõben folytatja
a betegellátást. A telefonszám és a rendelési idõ változatlan.
Dr. Busznyák László

Pályázati hirdetmény egészségügyi intézmény magasabb
vezetõ megbízású munkakörének betöltésére
Nagykanizsa MJV Közgyûlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
pályázatot ír ki Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza (8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.) Fõigazgatói munkakörének betöltésére.
Pályázati feltételek: (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi
szintû végzettség, egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy
egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés, legalább tízéves vezetõi gyakorlat, büntetlen elõélet.
A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat: szakmai
önéletrajz (sz.ö.), erkölcsi bizonyítvány (e.b.), iskolai végzettség,
szakképesítést igazoló okiratok másolata, szakmai helyzetelemzésre épülõ vezetõi program, hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevõk megismerjék a pályázatot. Elõnyt jelent: legalább
600 ágyas intézmény vezetésében szerzett gyakorlat. Juttatások:
bérezés (vezetõi pótlék) Kjt. alapján.
Beérkezési határidõ: az Egészségügyi Közlönyben való megjelenéstõl számított 16. nap. Elbírálási határidõ: a beérkezési határidõt
követõ 15 napon belül. A munkakör az elbírálást követõ hónap 1.
napjától betölthetõ. A magasabb vezetõi megbízás határozott idõre,
5 évre szól. Szükség szerint lakás biztosítható. Az elbírálás a szakbizottság közremûködésével a 233/2000. (XII.23.) Korm. rend.
alapján történik. A pályázat benyújtása 1 példányban Marton István
polgármesterhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., Tel: 93/500702). Az I. tevékenységérõl információk beszerezhetõk még Cseresnyés Péter alpolgármestertõl, Tel: 93/500-704.

Felhívom a Nagykanizsa, Erdész u. 28. sz. alatti, 3971. helyrajzi számú ingatlanon folytatott építési munka ügyében érintett ügyfelek figyelmét, hogy a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõjének 6/5623/2006. számú határozata ellen benyújtott fellebbezést a Zala Megyei
Közigazgatási Hivatal Vezetõje megvizsgálta és a döntését meghozta.
A másod fokú határozatot az ügyben érdekelt ügyfelek (3951/4, 3970,
0148/1, 3952/4. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai) – személyazonosságuk
megfelelõ igazolása mellett – a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztály (Nagykanizsa, Eötvös tér 16.)
III. em. 305. számú irodájában ügyfélfogadási idõben megtekinthetik.
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Képviselõi fogadóóra
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00
órától 17.00 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa,
Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától 19 óráig a
kenyérgyári lottózóban (Kinizsi u. 95.).
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, Ûrhajós, Hársfa, Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselõje 2006. december 6-án, szerdán 16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzõgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és
Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini Általános Iskolában.
Bizzer András a 4. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2006. december 8-án, pénteken 17 órakor a dr. Mezõ Ferenc
Gimnáziumban.
Marton István, Nagykanizsa megyei jogú város polgármestere december 6-án, szerdán, Cseresnyés Péter alpolgármester december 13án, szerdán, dr. Kelemen Marcell jegyzõ december 22-én, szerdán 8,30
órától 12 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.). A fogadóórán tisztelettel
várják a város lakosságát, észrevételeiket, javaslataikat.

Közterület Felügyelet osztályvezetõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatal Közterület Felügyelete osztályvezetõi munkakörének betöltésére.
Ellátandó fõ feladatok: a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeként
(osztályként) mûködõ Közterület Felügyelet részére meghatározott feladatok
ellátásának biztosítása a közterület-felügyeletrõl szóló 1999. évi LXIII. törvény, a vonatkozó jogszabályok, hivatali belsõ szabályzatok és testületi döntések szerint a szakmai feladatok ellátása. Az intézmény alkalmazottaival
kapcsolatos átruházott munkáltatói jogok jogszerû és rendeltetésszerû gyakorlása. A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban határozatlan idõre történik.
A munkakör a pályázat elbírálását követõ hónap 1. munkanapjától betölthetõ.
A kinevezés feltétele a 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendeletben foglaltak szerinti egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság igazolása. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II.3.) Kormányrendelet 1. számú mellékletének I/13. pontjában – a
közterület-felügyelõi munkakörre – az I. besorolási osztályban meghatározott képesítés, a Ktv. 31. §. (2) bekezdésében meghatározottak szerint közigazgatási vagy jogi szakvizsga, vagy az Országos
Közigazgatási Vizsgabizottság (OKV) által adott mentesítés, legalább 3 éves közigazgatási vagy rendészeti igazgatási gyakorlat.
Elõnyt jelent: „B” kategóriás gépjármûvezetõi engedély, idegen
nyelv tudása, vezetõi gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a
Közterület Felügyelet mûködtetésére vonatkozó részletes szakmai
programot, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban elõírt iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való
megfelelést tanúsító okiratok hiteles másolatát.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a köztisztviselõk
jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény és a
hivatali Közszolgálati Szabályzat alapján kerül sor.
A pályázatokat dr. Kelemen Marcell jegyzõnek címezve (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani. A pályázatok beérkezésének határideje: a
Belügyminisztérium hivatalos értesítõjében való közzétételétõl számított 16. nap 13.00 óra. A pályázat elbírálásának határideje a beérkezési
határidõt követõ 15 nap. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706 vagy 500-710-es telefonszámon.

Hirdetés
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APRÓHIRDETÉS
INGATLAN

ÁLLÁS

Építési vállalkozók figyelem!
Nk-án a Hunyadi úton 800 négyzetméteres (20m x 40m) telek –
társasház építésére kiválóan alkalmas, eladó. Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072 (5904K)
Palinban tetõtérbeépítéses családi ház eladó! Érd.: 70/530-8513
(5919K)
Nagybakónakon
kétszobás
családi ház nagy telekkel eladó.
Érd.: 20 óra után 93-315-559
(5926K)
Nk-án nyugodt környezetben,
felújított, 87 m2-es lakás választható burkolattal, fal színnel, valamint kerttel és garázzsal eladó.
Kisebb lakást beszámítok! Érd.:
20/9616-404 (5958K)
Nk-án a Nagyváthy 3. szám
alatt dupla garázs eladó. Érd.: 18
óra után a 93/314-956 (5962K)
Vállalkozók figyelem! Nk-án
forgalmas helyen sarokház telekkel
eladó. Érd.: 30/997-5354 (5963K)
Garázs eladó a Kisfaludy utcában! Érd.: 313-099 (5965K)
Nk-án a keleti városrészben
egyszobás, központi fûtéses, földszinti lakás eladó. Érd.: 30/3968289 (5966K)

Idõsebb úrnak mindenben segítenék, beszélgetõtársa, szabadidõ partnere lennék anyagi támogatásért cserébe. Érd.: 06-30-6106172 (5966K)
Kft. takarítónõket keres reggeli
és délutáni munkára. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk! Tel.:
06-20-944-7289 (5968K)

BÉRLET
Nk-án Munkás úti garázssoron
garázs kiadó. Érd.: 30/520-4050
(5967K)

VEGYES
170 literes prés, újszerû állapotban eladó. Érd.: 30/448-6072
(5923K)
Almaértékesítés 50-80 Ft-os
termelõi áron (Idared, Golden zöldalma fajtából), házhozszállítással
is! Érd.: Nagykanizsa, Kisfaludy u.
2/C., 93/312-479 (5960K)

SZOLGÁLTATÁS
Az Ön számára értéktelen vashulladékot, forgalomból kivont
gépjármûvét készpénzért átveszem! Lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók.
Tel.:
30/641-7375,
30/592-8463 (5485K)
Vállaljuk: új síremlékek készítését, betûvésést, régi sírok tisztítását, felújítását számlára is. Érd.:
Horváth Zoltán, vállalkozó. Nk,
Ady Endre u. 65. Tel.: 06-93-333449, 06-70-511-7863 (5641K)
Építési vállalkozó vállal: kõmûves és tetõfedõ munkákat, régi házak felújítását, épületek szigetelését, lépcsõházak festését, stb.! Tel.:
30/6398-825,
70/5039-407
(5900K)
Meghibásodott távirányítóját
(TV, HIFI, videó, stb.) megjavítom. Érd.: 20-510-2723 (5952K)
HIRDESSEN A KANIZSA
DÉL-ZALAI HETILAPBAN!
21.000 háztartásban
vagyunk otthon
Apróhirdetés egy alkalommal
15 szóig 600 Ft. Folyamatosan
feladva, a második megjelenéstõl csak 300 Ft.
Keretes hirdetésre kérje
árajánlatunkat

Téli változások a határátkelõkön
A közelgõ téli szezon elõtt a Határõrség felhívja a jármûvel külföldre utazók figyelmét, hogy határátlépésnél a téli felszereltséget a
szomszédos országok szabályozásának megfelelõen a határon és az
egyes országok belsejében is ellenõrizhetik.
Ausztriában tovább szigorították a téli gumik és a hóláncok használatát. Ennek értelmében november 15. és március 31. között a 3,5 tonnánál nagyobb összsúlyú tehergépkocsikban és a kilenc személynél
többet szállító autóbuszokban kötelezõ két garnitúra hóláncot tartani. A
személyautókra vonatkozó szabályok nem változtak, Ausztriába belépésnél csak alkalomszerûen ellenõrzik a hólánc és téli gumi meglétét,
de az ország mélyében, ahol indokolt a használata (téli gumi használatát tábla jelzi) hiány esetén büntet a rendõrség. A határon szórólapok
hívják fel az érintettek figyelmét a változásokra. Az osztrákok az elsõ
napokban csak figyelmeztetnek, késõbb büntetnek, illetve visszafordítják a rendelkezést figyelmen kívül hagyókat.
A jármûvel Szlovéniába beutazóknak november 15. és a következõ év március 15. közötti idõszakban az elõírt téli felszereléssel (hólánc, kifogástalan téli gumik) ajánlott rendelkezniük. Hiányát a határnál nem szankcionálják, de ha közlekedéssel kapcsolatos jogsértés
következik be, a téli felszerelés hiánya, vagy nem megfelelõ állapota
súlyosbító körülményt jelent. A szlovén hatóságok fenntartják a jogot, hogy a téli idõjárás következményeinek felszámolása idejére, a
tehergépjármûvek beléptetését idõszakosan szüneteltessék.
A jármûvel Horvátországba beutazóknak az elõírt téli felszereléssel (hólánc, kifogástalan téli gumik), amennyiben a téli idõszakra jellemzõ csapadék (hó, havas esõ, ónos esõ stb.) már leesett, rendelkezniük kell. A horvát
hatóságok ezt a beléptetéskor, valamint az országon belül is ellenõrzik.
A szerb, román, ukrán, szlovák viszonylatokban a téli gumi használata nem kötelezõ, de ha a határátkelõhelyeken tábla jelzi. Meglétét
vagy használatát ellenõrizhetik, hiány esetén visszafordíthatják a jármûvet. A magyar szabályozás szerint: a téli csapadékos idõjárástól függõen, a közútkezelõ által határátkelõhelyeken kihelyezett hólánc használata
kötelezõ táblák esetén a Határõrség a belépés feltételeként kéri a hólánc
meglétét. A téli gumi használata nem kötelezõ hazánkban, de a gumiabroncs nem megfelelõ állapota miatt visszafordíthatók a jármûvek.

Meghívó
A Nagykanizsai Horvát Kisebbségi Önkormányzat nevében
tisztelettel meghívom
a horvát-m
magyar virágkötõk találkozójára, amelyen
adventi koszorúk, érdekes virágkompozíciók
kerülnek bemutatásra illetve eladásra.
Rendezvényünk helyszíne: Vasemberház Tükörterme
Idõpontja:
2006. december 1. (péntek) 16 óra

HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
Tel.: 311– 468, e-mail: k.hsmk@chello.hu

GUMIABRONCS ÉRTÉKESÍTÉS
GUMI- ÉS FUTÓMÛ SZERVÍZ
OLAJCSERE
Nagykanizsa,
Csengery út 111/b.
Tel.: 93/310-103, 30/315-9288
Fax: 93/536-237

Nyitva tartás:
Hétfõ – Péntek: 7 – 19
Szombat: 7 – 12

Web: www.maratonkft.hu  E-mail: maratonkft@invitel.hu

December 2. 19.30 óra
I. NAGYKANIZSAI
VONÓS MESTERKURZUS

AZ I. NAGYKANIZSAI
VONÓS MESTERKURZUS
HANGVERSENYE

KELEMEN BARNABÁS
(hegedû) és KOKAS KATALIN
(hegedû, brácsa) DUÓ - ESTJE
Mûsoron: Leclair, Mozart,
Bartók, Wientawski mûvei.
Belépõdíj: 1000 Ft.
Helyszín: Magyar Plakát Ház

Közremûködik: Péter Zoltán zongoramûvész. Belépõdíj: 500 Ft
Helyszín: Képzõmûvészetek Háza

December 3. 19 óra

December 17. 19 óra
KARÁCSONY ZSÉDÁVAL
élõkoncert
Belépõdíj: 2500 Ft

Sport
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Focihírek

Szepetneki lábtollhírek

November 19. Megye I. o. Felnõtt mérkõzés: Zalaszentgrót –
NTE 1866 MÁV 2-3. Góllövõk:
Ujvári (2), Bagarus. Jók:
Bagarus, Ujvári, Burucz, Budai,
Farkas.
Ifjúsági
mérkõzés:
Zalaszentgrót – NTE 1866 MÁV
4-2. Góllövõk: Lenner, Nagy T.
Jók: Kotnyek, Iván, Anger, Kardos. Serdülõ mérkõzés NTE 1866
MÁV – Letenye 5-0. Góllövõk:
Bódis (2), Földesi (2), Parti. Jók:
Bódis, Papp Sz., Parti, Kovács I.

Az újszászi versenyzõk sikerét hozta október 28-án a XI. Lábtolllabda Gyermek Országos Bajnokság Szepetneken, ugyanis a megszerezhetõ négy aranyérembõl hármat hazavihettek, míg a negyedik Borjádra került. Az utánpótláskorúk bajnokságára 6 egyesület 77 egyéni
versenyzõvel, valamint 23 csapattal nevezett. A nagykanizsai Kunics
Bence (1997) és Kunics Réka (1999), mint az országos bajnokság legfiatalabb résztvevõi kaptak különdíjat.
Leány egyéniben Takács Tamás tanítványa Széles Kitti a döntõben a
második helyen végzett borjádi ellenfele mögött. A hármasoknál a
szepetneki lányok a bronzcsatát megnyerték az Újszász Barta csapat ellen, így bronzérem került a házigazda Laskiné Spingár Éva növendékek
nyakába. A fiúknál a legjobb eredményt Orsós Tamás szolgáltatta 5. helyével, míg csapatban a Marton Dániel, Matola Norbert, Molnár Tamás,
Orsós Tamás alkotta szepetneki egység a 4. helyen zárta a bajnokságot.

A Délzalai Vízmû SE Úszószakosztálya december 8-án rendezi hagyományos Mikulás Kupa Évzáró
Úszóversenyét, amelyre baráti társaságok, munkahelyi csapatok jelentkezését is várják. A 17. versenyszámban
családi váltóra kerül sor, a 19. versenyszámként pedig 2x50 m-es váltóban mérhetik össze tudásukat az alkalmi formációk. Az erõpróbára levélben és e-mailban is lehet jelentkezni (drabay @t-online.hu). A különbözõ kategóriák elsõ három helyén végzõ csapatok éremdíjazásban részesülnek. December 9-én a már hagyományos úszóbál keretében adják majd át
a 2006-os év legeredményesebb úszó
sportolóinak járó elismeréseket.

Három érem

Küzdelmes mérkõzés

Az év legrangosabb diák (12-13 éves) birkozó versenyét, a 2006-os
Szabadfogású Országos Bajnokságot Bük nagyközség sportcsarnokában rendezték. A kanizsaiak remekül szerepeltek, egy ezüst és két
bronzéremmel térhettek haza. A 32 kg-os Steinhardt Márkhoz 21-en
mérlegeltek, négy mérkõzést nyerve Márk az elõdöntõbe került, ahol a
kunszentmiklosi versenyzõvel szemben alul maradt, így a bronzérmet
szerezte meg. Szintén bronzérmes az 50 kg-os Czanik Márk – súlycsoportjában 15-en mérlegeltek – négy nyertes mérkõzés után a késõbbi
gyõztes érdi versenyzõtõl kapott ki, így megérdemelten állhatott a dobogóra. A végsõ gyõzelemre is esélyesnek tartott 55 kg-os Tern Krisztián súlycsoportjában 23 induló volt. Rendkívül fegyelmezetten és taktikusan birkózva, öt ellenfelet legyõzve került a döntõbe, ahol sajnos
vereséget szenvedett, így a második helyen végzett. A 42-kg-os Ceglédi és a 46-kg-os Farkas két verességgel kiestek a versenybõl. A három
éremmel a csapatversenyben 39 egyesületbõl, az ötödik helyen végeztek a kanizsaiak.

Kosárlabda NB I B férfiak: Bonyhádi KSE – Kanizsa KK DKG
EAST 98 – 83 (31-19, 16-18, 26-19, 25-27.). Kanizsa KK DKG EAST:
Sági 10/6, Beck 16/6, Becze 7, Zsámár 9, Szabó 24. Csere: Millei 3, Fodor 10/6, Murvai 2. Edzõ: Kovács Nándor. Jók: Szabó, Beck, Fodor.
A mérkõzés elején a vendégcsapat Beck és Szabó találataival még
tartotta a lépést, de a negyed végére már jelentõs elõny birtokában volt
a hazai gárda. A második etapban a bokasérülésébõl felépült Fodor
Dénes bátor támadójátéka jótékony hatással volt a vendégekre, akik a
félidõre valamelyest faragni tudtak a hátrányból. Fordulás után kiegyenlítetté vált a játék, amíg azonban a látogatók jobbára csak a palánk alatti játékban jeleskedtek, a hazaiak a remek ütemben elengedett
triplákkal növelték a korábban megszerzett elõnyüket. A kanizsaiak 17
pontos hátrányban sem adták fel, lelkes játékkal fogtak hozzá a felzárkózáshoz. A negyedik felvonásban Szabó Balázs egymaga 13 ponttal
terhelte meg a hazaiak gyûrûjét, s késztette idõkérésre a bonyhádiakat.
A küzdelmes mérkõzés a hazaiak nyereségével zárult.

Tai Chi, a békés harcmûvészet
Bizonyára mindenki látott már kínai úti filmeket, amelyekben
idõs urak és hölgyek furcsa, különbözõ harcmûvészetekhez nagyon hasonló mozdulatokat végeznek egy parkban, csak épp „lassúfilm-változatban”. Ez a Tai Chi, amelyet Csorba János vezetésével már egy kanizsai csoportban is ûzhetnek a lelki békére vágyók.
– Budapesten ismerkedtem meg a Tai Chivel, egészségügyi problémáim voltak, s egyik ismerõsöm ajánlotta e módszert – mondta Csorba
János, a kanizsai csoport vezetõje. – Kipróbáltam, negyvenhét évesen
beleszerettem, most ötvennégy éves vagyok, s azóta csinálom. Egy év
után elkezdtem oktatni is, a csapatom két éve mûködik. A Tai Chi tulajdonképpen az európai életforma tagadása, ami annyit jelent, hogy le
kell „lassítani”, kicsit befelé kell figyelni, s ez a mai stresszes világban
nem kis dolog. Azt szeretném elérni, hogy ha valaki eljön hozzánk egy
foglalkozásra, akkor arra a másfél órára szakadjon ki a rohanó világból, s csak magára figyeljen. Ez pedig általában sikerül is. A csoport
tagjai beleszerettek a Tai Chibe, s mindegyikük más-más szempontból
élvezi ezt a fajta mozgáskultúrát.
– De mi is a Tai Chi?
– A Tai Chi tulajdonképpen kínai harcmûvészet. Belsõ stílus, ami
annyit jelent, hogy nem a fizikai erõt használjuk fel, hanem a lazaságot,
a belsõ nyugalmat és energiát. A Chi a belsõ energiára vonatkozik, a
Tai Chi pedig annyit jelent, hogy ezt a belsõ energiát megpróbáljuk
mozgatni a szervezetben. Az európai ember számára ez az egész „kínaiul” van, de a résztvevõk egy idõ után maguk is megtapasztalják, hogy
mi a Chi, amirõl a keleti filozófia, a keleti gyógyítás beszél. Ez egy élet-

szemlélet, egy mozgáskultúra. Gyakorlatilag azon a tételen alapul, mely
szerint két fajta ember van: az egyik hisz abban, hogy benne egyfajta
energia munkál, a másik nem. Formagyakorlataink vannak, amelyeket
ha valaki elsajátít, akkor akár tetszik, akár nem, a Chi megindul benne,
s kifejti jótékony hatását. A Tai Chit egészségmegõrzõ tornának is szokták nevezni, de ennél sokkal több, hiszen különbözõ fokozatai vannak,
egészen a harcig – magyarázta Csorba János.
A csoport vezetõje még azt is elmesélte, hogy nyilvános szerepléseiken az emberek általában ámulatba esnek a kényelmes, lassú, nyugodt
mozdulatok láttán. Ilyenkor titkon azt reméli, hogy sokan kedvet is
kapnak a Tai Chihez, ha másért nem, hát a szépsége miatt…
Horváth Attila

Lélegeztetõgépre gyûjtenek
Lélegeztetõgépre gyûjt a kórház gyermekosztályának alapítványa, ugyanis jelenleg nincs olyan eszköz az egészségügyi
intézményben, amellyel a legkisebbek lélegeztetése is megoldható lenne.
– Több, mint öt éve mûködik az alapítvány, amelynek kuratóriumi elnöki tisztségére tavaly kértek fel – idézte fel a közelmúlt történéseit Peti József, a Nagykanizsa
és Vonzáskörzete Sérült Gyermekeiért Alapítvány elnöke. – Az elmúlt idõszakban azt
hiszem, sikerült bizonyítanunk, hogy az
alapítvány valóban elkötelezett a beteg
gyermekek támogatása iránt. A kórházi kápolnában minden évben karácsonyi ünnepséget rendezünk a beteg gyermekeknek, az
elmúlt egy évben sószobát alakítottunk ki
az uszodában, a támogatóink révén szívmonitort, inhaláló készüléket, vércukorgyorstesztereket vásároltunk. Minden évben rendezünk alapítványi bálokat, s immár arra is nyílik lehetõség, hogy a munkánkat támogatni kívánó magánszemélyek
az adójuk egy százalékát felajánlják. Most
egy olyan lélegeztetõ gépre gyûjtünk, amit
a húsz kilogrammnál kisebb súlyú gyermekek, újszülöttek esetében is lehet használni,
ugyanis jelenleg nem rendelkezik ilyen berendezéssel a nagykanizsai kórház gyer-

mekosztálya. Csak az osztályon dolgozó
szakemberek magas felkészültségének köszönhetõ, hogy eddig nem történt emiatt
tragédia. Ez a mûszer körülbelül négymillió forintba kerül, s ehhez kérjük a városban élõk támogatását. Bármekkora összegû
támogatást köszönettel elfogadunk, alapítványunk számlaszáma: OTP Nagykanizsa
11749015-20037116. Aki segítene, további
információkat a 93/502-011-es telefonszámon kaphat – mondta Peti József.
– Ez egy kifejezetten gyermekkorra kialakított, a speciális élettani feltételeknek maximálisan megfelelõ lélegeztetõgép – avatott
be a szakmai részletekbe dr. Baranyi Enikõ,
tüdõ- és gyermekgyógyász
szakorvos, a gyermekgyógyászati osztály fõorvosa. – Az általunk megvásárolni kívánt típus a legelterjedtebb a gyermekgyógyászatban, mert kora- és újszülött korban, illetve húsz
kilogrammos súlyig, azaz
optimális esetben iskoláskorig is használható. A készülék alkalmas az oxigénhiányos állapot megszüntetésére, alkalmazható közvetlenül a születés után, ha vala-

miért a baba nem sír fel, s lélegeztetni kell.
De balesetes szituáció után is elõfordulhat,
hogy szükség lenne a gépi lélegeztetésre. A
kanizsai kórház vonatkozásában évente
mintegy tizenöt-húsz alkalommal van szükség lélegeztetésre, amit eddig mi manuálisan, kézi lélegeztetéssel oldottunk meg,
azonban ez már nem felel meg a kor követelményeinek.
Dr. Baranyi Enikõ elmondta: jelentõs
mértékben számítanak a városban tevékenykedõ cégek, vállalkozók segítségére, s így
talán még a karácsony elõtt meg tudják vásárolni az új mûszert.
Horváth Attila

