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Urai a helyzeteknek
A közelmúltban történt kamionbaleset jól illusztrálja, hogy a sebesség helytelen megválasztása súlyos balesetet is okozhat. Az említett
esetben csak a szerencsén múlott, hogy nem történt nagyobb baj. De
mi történik, ha ezek a kamionok nem mûanyag edényeket és habszivacsot szállítanak, hanem veszélyes, esetleg gyorsan párolgó anyagot,
például valamilyen savat? Rendelkeznek-e tûzoltóink a veszélyhelyzet
elhárításához szükséges eszközökkel, létszámmal? Egri Gyula alezredes, a nagykanizsai tûzoltók parancsnoka adta meg a választ.
– Az utóbbi két évben óriási fejlõdésen mentünk keresztül, s most
már biztonsággal tudjuk kezelni a súlyosabb, esetleg több jármûvet
érintõ közlekedési baleseteket is – mondta Egri Gyula. – A munkánkat
talán a legnagyobb mértékben a harmincöt tonnás daru segíti. Ez különösen most, télen jelent nagy elõnyt, hisz nem szabad sokáig lezárt útszakasszal várakoztatni az autósokat. Ebben óriási szerepe van az új
darunak, hiszen gyakorlatilag – ha megfelelõen hozzáférünk a balesetet szenvedett jármûhöz – percek alatt el lehet távolítani az útból a sérült jármûvet. A daru megérkezése elõtt termelõszövetkezetektõl, a környékbeli gazdáktól kellett traktorokat, vagy nagy teherautókat kölcsön
kérnünk, s olykor szó szerint szétcibáltuk a balesetet szenvedett gépkocsit. Mivel nem tudtunk emelni, gyakran megsérült az úttest is. Most

egyik helyszínen sincs sérülés az útfelületben. Még nagyobb segítség
lesz a számunkra, ha megérkezik az országúti gyorsbeavatkozó jármû,
ami egy pick-up rendszerû autó, s egészen szûk helyeken is tud manõverezni. Reményeink szerint egy éven belül megkapjuk ezt az eszközt is.
– Hogyan befolyásolja a tûzoltók munkáját, ha veszélyes anyagot
szállító jármû jár szerencsétlenül, ne adj’ Isten lakott terület közelében,
vagy azon belül?
– Adott esetben nagyon megnehezíti, hiszen speciális védõeszközöket
kell használnunk. Vegyük a legnehezebb szituációt, amikor olyan jármû
szenved balesetet, amelyik gyorsan párolgó veszélyes anyagot szállít.
Ebben az esetben különleges védõruhában, húsz-huszonöt perces idõtartamokban dolgozhatunk. Ilyen ruhából jelenleg hat áll rendelkezésünkre,
ami azt jelenti, ha kettesével avatkozunk be, akkor is csak másfél óráig
tudunk dolgozni, mert ezeket a használat után le kell zárni, és fel kell küldeni Budapestre, egy központi laborba. Az új ruhák pedig Zalaegerszegrõl érkeznek. Mindez megnyújthatja a beavatkozás idõtartamát. Ha
gyorsan párolog a kiömlött anyag, akkor evakuálni kell a környék lakóit
is. Tudjuk kezelni ezeket a különleges helyzeteket is, rengeteget gyakorlunk, de azért inkább ne hozzon ilyen szituációkat a sors. Hasonló esetre
volt már példa, igaz, akkor „csak” növényvédõ szer ömlött ki.
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január 30.
EGYSÉGES SZERVEZETBEN
A bölcsességet, a nyugalmat, reálpolitikát,
és a világos, egyenes mondatokat nevezte
meg az MSZP nagykanizsai elnöksége sajtótájékoztatóján, ahol azt is megerõsítették,
hogy a háromfõs frakció és a szervezet egységes, néhány apróbb vitától eltekintve, melyek
a párttagok különbözõ demokráciafelfogásából adódnak. Tóth László frakcióvezetõ szerint végzetes hiba lenne, ha az „egy a tábor,
egy a zászló útja”– elvén centralizálnák a szocialista párt kommunikációs politikáját és
nem tudnák elviselni a vélemények párton belüli tagoltságát. Böröcz Zoltán, a párt városi
szervezetének elnöke hibának nevezte a 2002es választások alkalmával az SZDSZ-szel való választási együttmûködést. Felszólította
Röst János szabaddemokrata politikust, hogy
kijelentéseivel ne gyengítse Göndör István
esélyeit, akit a párt nagykanizsai szervezete
teljes mellszélességgel támogat.
A KÖZMÛDÍJ EMELÉSRÕL
A Fidesz-Magyar Polgári Párt Nyugdíjas
Tagozatának sajtótájékoztatóján Schüller
Róbertné elnök a január eleji közmû-díj emelést az elmúlt 4 év legérzéketlenebb áremeléseinek nevezte: a 2006-os évre tervezett infláció 1,5 százalék körül várható, míg Nagykanizsán a szemétszállítás és a tömegközlekedés
ára ennek négyszeresével, a víz és csatorna
díja több, mint kétszeresével, a kéményseprésé pedig közel háromszorosával emelkedett.
Az elnökasszony nehezményezte a polgármester azon mondatait, melyek szerint ezek
az áremelések nem jelentenek számottevõ terhet a nyugdíjasoknak.
ÉDES KIS CSOMAGOK
A Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola D
épületi galériájában cukor kiállítást tekinthetnek meg Halasiné Sziva Mariann gyûjteményébõl. A különlegesnek számító édes válogatásban Európa szinte valamennyi országának csomagolt kávéházi cukrai láthatók. A kiállítás február közepéig látogatható munkanapokon, 8-16 óráig.

január 31.
MIÉRT NEM KÉRTEK SEGÍTSÉGET?
Január utolsó napján ismét a bérlakás-építés
hiányáról beszélt sajtótájékoztatóján Fertig István, a Fidelitas helyi szervezetének elnöke és

Bizzer András alelnök. Az öt nappal korábbi,
azonos témájú sajtótájékoztatójukat folytatták, s
Fertig István arra utalt: ha a szocialisták szerint
a polgári kormány idején épített 177 bérlakás
kevés, akkor miért nem építettek õk többet?
Megjegyezte: a 2003-ban átadott 84 bérlakás
megépítésérõl még az Orbán-kormány döntött.
Végül felszólították Litter Nándor polgármestert, válaszoljon a kérdésükre: miért nem kérték
a miniszterelnök segítségét annak érdekében,
hogy minél több bérlakás épülhessen?
A SZENVEDÉLYBETEGSÉGRÕL
A Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ a
Szenvedélybetegségek kezelésének módjai, lehetõségei címmel elõadást szervezett dr. Nagy
Rozália, pszichiáter elõadásával. A rendezvény
a szenvedélybetegséggel küzdõ, illetve a betegséggel kapcsolatban érdeklõdõ szakemberek és hozzátartozók részvételével zajlott.

február 1.
PLAKÁTRAGASZTÁS
A pártok képviselõivel egyeztetett Gáspár
András, a Via Kanizsa Kht. ügyvezetõje a plakátragasztás kérdéseirõl. Mint elmondta, az
volt a céljuk az egyeztetéssel, hogy a négy évvel ezelõtti helyzettel ellentétben rendezettebb
formában folyjon a politikai pártok plakátkampánya. Elhangzott: a vonatkozó rendeletet
mindenképpen betartatják, amely szerint házfalakra, köztéri létesítményekre, buszvárókra
tilos plakátokat kihelyezni. Aki nem a kijelölt
helyeken plakátol, vagy a választást követõ
harminc napon belül nem távolítja el a plakátjait, az harmincezer forint bírsággal sújtható.
Talján János, az áramszolgáltató munkatársa a
kandeláberek használatával kapcsolatban
közölte: a hirdetési jogokat átadták egy kftnek, így az objektumok fölött az rendelkezik.
Ha valaki mégis a kandeláberekre szeretné kitenni promóciós anyagait, akkor az megteheti
két farostlemez szendvics-szerû összeállításával. Ezeket azonban szerencsés az oszlop alsó
részére rögzíteni, ugyanis a város kandelábereit nemrég festették, s ha magasabbra helyezik a táblát, az a tapasztalatok szerint a kampányidõszak végére lecsúszik az oszlop aljára,
miközben ledörzsöli a festéket. Az oszlopok
újrafestése pedig nem filléres dolog…
DIÁK BULGÁRIÁRÓL
Régebbi és újabb, összesen 220 Bulgáriában
készült színes diaképet vetített a HSMK Felnõtt Klubja közönségének a nagy Európa-járó
hírében álló Durgó László tanár. Idegenveze-

A KÉKFRANKOSRÓL

A Parasztegyetem idei elsõ elõadására
került sor február elsején a kiskanizsai Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban. Dr.
Dula Bence egri borász a Kékfrankos jelentõségérõl, kezelésérõl beszélt, majd bemutatta borászatát és borait.
Elõször Förhénci Horváth Gyula, a
Nagykanizsai Hegyközség elnöke köszöntötte a megjelenteket. Elmondta: Közép-Európában ma Magyarország rendelkezik a
legnagyobb termõterülettel, hazánkban
csaknem hatezer hektáron termelnek Kékfrankost. A fajta jellegzetessége, hogy a
gazda gondoskodását a borban hálálja meg,
ezért kiválóan alkalmas minõségi borok elõállítására, s talán szerencsés lenne, ha a hazai vörösbor-termelést e fajtára alapoznánk.
Dr. Dula Bence egri borász, a szakma elismert képviselõje kifejtette: ha a külföldiek
megízlelik a borainkat, akkor a Kékfrankos
ízvilágára bizton felkapják a fejüket. Kijelentette: a Kárpát-medencének ez a fajtája alkalmas lenne arra, hogy „világszõlõ” legyen,
ehhez azonban sok-sok marketingre és még
több pénzre van szükség. A szaktekintély
mesterfogásokat is elárult: mint mondta, a jó
minõségû termés elérése érdekében fontos,
hogy ne vigyük 80-100 kilogramm fölé a termésátlagot, ez kell ugyanis a Kékfrankos jól
ismert mély színének, meggy ízének, különleges zamatának kialakulásához. Fontos momentum még a kései szüret, a két hétig tartó
héjon erjesztés, valamint az egy éves fahordós erjesztés is. A metszés során pedig elegendõ hat-nyolc rügyet meghagyni négyzetméterenként.
H.A.
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tõként évente négy-öt alkalommal kísér különbözõ csoportokat, utazási irodák és magán
szervezõdésû társaságok megbízásából külföldre. Idén kétszer volt Krakkóban, Felvidéken, Dél-Anglia területén és Erdélyben. A felvételeken bemutatta a Bulgáriát határoló Fekete-tenger partját Törökországtól, egészen Romániáig, az ország nagyobb városait és régi
fõvárosának építészeti emlékeit. Többek között látható volt: Várna, Tarnovo, Shumen,
Sipka, Szófia és a híres kegyhely, a X. században épült rilai ortodox kolostor.
„MI IS A FRAKCIÓ TAGJAI VAGYUNK”
Sajtótájékoztatón beszélt a szocialista frakcióval kapcsolatos gondolatairól Stróber Gábor,
dr. Horváth György frakcióvezetõ és Budai István. A frakcióvezetõ leszögezte: egy frakció létét nem egy kinyilatkoztatás határozza meg, hanem a párt alapszabálya. Budai István hozzátette: azok, akik az MSZP-frakciót kettétörték,
nem olvasták el a párt alapszabályát. Ugyanis
az alapszabály 43. paragrafusa foglalkozik a
képviselõcsoport fogalmával, s e szerint egy
párt képviselõcsoportja a frakció. A képviselõket a választópolgárok választják, ezért a megalakuló frakciót sem lehet elnökségi határozattal szétszedni – mondta, és leszögezte: továbbra
is a szocialista frakció tagjainak tartják magukat. Dr. Horváth György az elmúlt idõszak szocialista párton belüli történéseirõl azt mondta,
hogy nem a párt belsõ vitájáról, hanem hétnyolc sértett ember reakciójáról van szó.
KORMÁNYZATI VEZETÕI FÓRUM
Kovács Kálmán informatikai és hírközlési
miniszter részt vett a Lisszabonban szervezett
Microsoft Kormányzati Vezetõi Fórumon és tárgyalásokat folytatott Bill Gates-szel egy Internet
Irányítási Fórum, illetve egy ezt mûködtetõ
ENSZ iroda felállításáról Magyarországon.
NYÍLT NAP
Nyílt napot rendeztek a Veszprémi Egyetem
Nagykanizsai Képzési Helyén. Az intézmény B.
épületének nagyterme zsúfolásig megtelt továbbtanulás elõtt álló fiatalokkal. A programot
megelõzõ sajtótájékoztatón Birkner Zoltán oktatási igazgató elmondta, az elmúlt hónapok során
mintegy nyolcvan középfokú oktatási intézménybe látogattak el azzal a céllal, hogy egyénre szabott tanácsokkal is segítsék a pályaválasztás elõtt álló fiatalokat. A nyílt napon bemutatkozott a Veszprémi Egyetem valamennyi kara, s
a résztvevõk a kanizsai képzésekrõl, azok sajátosságairól is hallhattak. A VENK két alapszakon – turizmus-vendéglátás valamint mérnökinformatikus alapképzés – és három felsõfokú
szakképzési programon – számviteli szakügyintézõ, mûszaki informatikai mérnökasszisztens
valamint logisztikai mûszaki menedzserasszisztens szakképzés – kínál továbbtanulási lehetõséget. Költségtérítéses és levelezõ formában is folyik oktatás. Hamarosan befejezõdik az oktatási
infrastruktúra fejlesztése a kampuszon, s Nagykanizsán változatlanul igaz az, hogy a kollégiumi igényeket maradéktalanul ki tudják elégíteni.
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AZ MDF MAGATARTÁSÁRÓL
Az ígéretspirál beindult, a két nagy párt populista és demagóg ígéreteivel egymásra licitál – kezdte sajtótájékoztatóját Kisgyura János, a Magyar Demokrata Fórum nagykanizsai képviselõjelöltje. A pillanatnyi siker érdekében már rég feláldozták a szavahihetõség, realitás, megbízhatóság eszméit. Kísért a
négy évvel ezelõtti helyzet és fél, hogy most
még nagyobb lesz a csalódás. Az MDF nem
folytat negatív kampányt, bízik benne, hogy a
választók nem akarnak kétpártrendszert, nem
akarják, hogy a következõ négy év ismét a két
párt csatározásával teljen.
VIZSGÁLÓBIZOTTSÁGOT!
Dr. Csákai Iván, a Fidesz-MPSZ frakcióvezetõ-helyettese sajtótájékoztatóján bejelentette:
pártja vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a Thúry laktanya öthektáros területének
értékesítésével kapcsolatban, ugyanis – mint fogalmazott – nem kaptak választ az értékesítési
folyamattal kapcsolatos kérdéseikre. Az ellenzéki politikus szerint többek között arra kell választ adni, hogy az elsõ körben miért akarta a
városvezetés irreálisan olcsón eladni az ingatlant; miként lehetséges, hogy néhány nap alatt
373-ról 466 millió forintra emelkedett a terület
értéke? A két potenciális vevõ közül miért adták el az alacsonyabb, 466 millió forintos ajánlatot tevõ cégnek az ingatlant, hiszen ezzel a
döntéssel 84 millió forintot húztak ki a kanizsaiak zsebébõl – sorolta kérdéseit dr. Csákai Iván.
GYARAPODÓ KÖZTÁRSASÁG
Az „Elszámolás 2006” rendezvénysorozat
keretében sajtótájékoztatót tartott a Vasemberház dísztermében Kiss Péter kancelláriaminiszter. Az a jó helyzet van Magyarországon –
hangsúlyozta –, hogy az emberek úgy tudnak
dönteni, választani, hogy nemcsak az ígéretek,
hanem a tettek, a tények alapján alakíthatják
ki álláspontjukat. Az elszámolással az a céljuk, hogy bemutassák a 2002-2006 közötti
idõszak tényeit, számait, amelyeket össze lehet hasonlítani a politikai vetélytárs, a Fidesz
kormányzás idõszakának tényeivel, számaival.
A politikának kötelessége, hogy a jó döntés
érdekében helyzetbe hozza a választókat.

MCF KÉPVISELÕ-JELÖLT
A Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban mutatta be a sajtó képviselõi számára Halász Gyula

Sütõ János Zoltánt a Magyarországi Cigányok
Fórumának országgyûlési képviselõ-jelöltjét,
aki a 2. számú választókörzetben kíván indulni.
A jelölt 1994. óta vesz részt a közéletben, Újudvaron megalakította a Cigány Kisebbségi
Önkormányzatot, amelynek 2004-ig volt az elnöke, 2003-ban zalai képviselõként került be az
Országos Cigány Önkormányzatba, ahol jelenleg is a zalai romák érdekeit képviseli. Programját öt pontban foglalta össze: a munkahelyteremtés, a diszkrimináció megszüntetése, a romák oktatási helyzetének javítása, az egészségügy és a lakhatás problémáinak megoldása.
ÜNNEPTELEN VILÁGUNK
Molnár V. József néplélekkutató vetítettképes elõadására a Halis István Városi Könyvtárban került sor. Az elõadó szerint világunk
ünneptelenné üresedett. Egyformaságot, lélektelen, élettelen gépzörgést, szakadt eget, bemocskolt levegõt, földet és vizet adnak át egymásnak a nemzedékek. Szétmorzsolódott a
család, a nemzetség. Minden mûveltség alapja, anyja, ágya a velünk születõ õskép, az õsképek ajándékba kapott rendszere, amely a lelkünkben leledzõ gyermekkel, a gyermekivel él
általunk, bennünk felnõttekben is tovább. A
gyermeki tudás, a kisgyermek tudása miképp a
táltosé közvetlen Istentõl ered: az egyetlentõl,
az oszthatatlantól, a minden-egytõl – mondta
többek között Molnár V. József.
ÚJ HULLADÉKGYÛJTÕ JÁRMÛ

Átadták azt a szelektív hulladékgyûjtõ jármûvet, amelynek beszerzését az önkormányzat és a Saubermacher-Pannonia Kft. közös
pályázata tette lehetõvé. A huszonegy méter
hosszúságú, ötvenmillió forint értékû MAN
teherautó megvásárlását a Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács támogatta. Az
új pótkocsis szerelvény huszonnyolc Zala és
Somogy megyei településrõl gyûjti majd öszsze a szelektív hulladékot. Az ünnepélyes átadásra Nagykanizsára látogatott Hans Roth,
az anyavállalat tulajdonosa is. Az átadást követõ sajtótájékoztatón Litter Nándor polgármester kijelentette: a cég közremûködésével
egy olyan hulladékgazdálkodási rendszer valósult meg Nagykanizsán, amelyre méltán lehetünk büszkék. Közölte: Hans Roth látogatása során áttekintették a további együttmûködési lehetõségeket is, s úgy látják, hogy a
fejlõdés iránya a hulladék energetikai célú
hasznosítása lehet. Ezért az önkormányzat és
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a Saubermacher szakembereit azzal bízzák
meg, hogy közösen készítsenek el egy ezzel
kapcsolatos munkaanyagot. Hans Roth kijelentette: a Saubermacher a maga széles
spektrumú szolgáltatási repertoárjával a települések ideális partnere. Hangsúlyozta azt is,
hogy a kanizsai vállalat óriási fejlõdésen
ment keresztül az eddig eltelt idõszakban.

Nagykanizsán, melynek hagyományait szeretnék továbbvinni. A teadélutánt is azzal a céllal
rendezték, hogy a falak közé varázsoljanak egy
kis polgári hangulatot, egy kis nyugalmat, békességet, és e varázslatra kérték meg Harkány
László tanárt, aki közérdeklõdésre számot tartó
emlékeit osztotta meg a hallgatósággal. A teadélután programjában közremûködött Jerausek
István, Horváth István Radnóti-díjas versmondó és Földi Gábor tanár.

február 3.
NYUGDÍJASOK TÁMOGATÁSA
Gesztus értékû támogatásként, a nagykanizsai
fiatal házasok és az újszülöttek támogatása után,
a 85 év feletti nyugdíjasok megsegítésére is kidolgoztak egy formát – jelentette be sajtótájékoztatóján Litter Nándor polgármester. A 10
ezer forint, egyszeri közmûdíj támogatással azokat az egyedül élõ 85 év feletti nyugdíjasokat
szeretnék segíteni, akiknek a nyugdíja nem haladja meg a minimál nyugdíj másfélszeresét. Két
nyugdíjas esetében pedig akkor adható támogatás, ha nyugdíjuk a minimál nyugdíj kétszerese
alatt van. Ha a közgyûlés elfogadja a javaslatot,
még a fûtési szezon vége elõtt szeretnék a nyugdíjasoknak a pénzt eljuttatni. A felmérés szerint
500 szépkorú, 85 év feletti nyugdíjas él városunkban, a szakemberek szerint valamennyiükre
kiterjed a támogatás, melyre öt millió forintot
különítettek el a költségvetésben. Az elképzelés
szerint a támogatás automatikusan jár, nem kell
igényelnie senkinek. A polgármester bízik benne, hogy mindenki támogatja a kezdeményezést
a költségvetés megszavazásakor.
GALAMBKIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR

február 6.
ténység, az egyház illetékes a mûvészet és a
tudomány területén, akkor illetékes a társadalom tekintetében is. Az egyházak fenntartják
maguknak azt a jogot, sõt kötelességet, hogy a
kinyilatkoztatás és a keresztény bölcselet fényében az emberi személyiség, az emberi közösség, a teljes ember kibontakozásának érdekében megfogalmazzák a nagy elvi pilléreket.
A VÁLTOZÁS ELENGEDHETETLEN
Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõjelölt változást sürgetõ szavaival vette kezdetét az
a péntek esti fórum, melyen vendégként köszöntötték Kövér Lászlót, a FIDESZ Országos
Választmányának elnökét, Semjén Zsoltot, a
Kereszténydemokrata Néppárt elnökét valamint
Turi-Kovács Bélát, a Kisgazda Polgári Egyesület elnökét. Turi-Kovács Béla a kis- és középvállalkozók valamint a mezõgazdaságból élõk
támogatásának szükségességére hívta fel a figyelmet. Kövér László beszédében összefoglalta, miért élünk rosszabbul az elmúlt négy évben, mint ahogy élhetnénk, s mint ahogyan éltünk négy esztendõvel ezelõtt. Többek között
azért – sorolta a példákat a neves politikus –
mert az MSZP-SZDSZ kormány nem tartotta
be az ígéreteit, azaz elvette mindazt, amit elõdje
jól csinált: például egy tollvonással megszüntette a Széchenyi Tervet, lerombolta a lakástámogatási rendszert, ellehetetlenítette a gazdák jelentõs részét. Ma már nem csak anyagi, de lelki
értelemben is rosszul élünk, ezen kell változtatnunk – mondta befejezésül Kövér László.

A KITÜNTETETT IS JUTALMAZOTT

Mint arról korábban már lapunk is hírt adott:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza a HáziPatika.com internetes újság által indított, „Az
Év Kórháza 2005.” címet viselõ szavazás második helyezettje és a kórházi infrastruktúra kategória gyõztese lett. Az errõl szóló tanúsítványt, s a
vele együtt járó két multimédiás számítógépet
február hatodikán Blum Péter, a HáziPatika.com
mûszaki igazgatója adta át dr. Szabó Csaba fõigazgatónak. A fõigazgató megköszönte a kórházi dolgozók munkáját és dr. Kvarda Attila megyei tiszti fõorvossal, valamint Litter Nándor polgármesterrel közösen csaknem negyven elismerést adott át. Elismerésben részesült négy kollektíva is. Az ünnepséget dr. Erdõs Lászlóné, a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola és Aranymetszés
Alapfokú Mûvészeti Iskola pedagógusa és növendékei mûsora tette hangulatosabbá.
TANULÓI KIÁLLÍTÁS

február 4.
A Nagykanizsai Galambtenyésztõ Egyesület három napos galambkiállítást és vásárt
szervezett a hétvégén a VOKE Kodály Zoltán
Mûvelõdési Házban. Somogy, Vas és Zala
megye tenyésztõi 15 fajta, összesen 215 galambot állított ki. A mostani kiállítás kevésbé
sikerült színesre – bár a madárinfluenza tõlünk szerencsére messze van –, díszbaromfi
és egyéb apró madarak kiállítására nem kaptak engedélyt a tenyésztõk.
KANIZSAI ESTÉK
A Semjén Zsolt, a KDNP elnöke volt a vendége a Kanizsai Esték sorozat rendezvényének. Elõadásában a történelmi egyházak esélyeirõl elvi, filozófiai megközelítésbõl beszélt.
Elsõként azt a kérdést boncolgatta, van-e az
egyházaknak illetékessége az ország, a nemzet
sorskérdéseiben. Ha az evangélium, a keresz-

TEADÉLUTÁN
Zenés, mûsoros teadélutánt szervezett február 4-én a Honvéd Kaszinó Tükörtermében a
Rozgonyi Polgári Egylet. Miha Tamásné, az
egylet elnöke köszöntõ szavaiban kiemelte: a
polgári egylet elõdje 1836-ban alakult meg

A HSMK emeleti elõcsarnokában március
2-ig látható a Körösi Csoma Sándor Általános
Iskola tanulóinak kiállítása. A Jármai Gáborné
által vezetett iskolai rajzszakkör most látható
munkái grafikák, pasztellek és akvarellek, az
utóbbiak között az eredetire megtévesztõen hasonlító Munch-, Chagall-, Delacroix-, Picasso-,
Mednyánszky-, és Szinyei-Merse másolatok.

Közérdek
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Elõzetes
EGÉSZSÉGES ÉLET
A Hetednapi Adventista Kápolnában (Nagykanizsa, Csokonai u.
1/a.) az egészség megõrzésének idõszerû kérdéseire válaszoló, fõzõtanfolyammal egybekötött vetítéses elõadásra kerül sor február 12-én
17 órától. Az elõadássorozat elsõ témája a táplálkozás és a testmozgás,
valamint reggelire való egészséges sütemények készítése.
BÁLINT NAP
A Nagykanizsai Polgári Egyesület Balassi Bálintra emlékezik 2006.
február 14-én 18 órakor a Narancsliget Közéleti Klubban. A költõrõl,
munkásságáról Lehota János, tanár tart elõadást. Közremûködnek:
Bazsó Adrien és Jerausek István.
FÁNK-FESZTIVÁL
Az idén elsõ alkalommal, amúgy hagyományteremtõ szándékkal kívánja megrendezni a Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház a Fánk-fesztivált,
amelyre már baráti társaságok, civil szervezetek és magánszemélyek is
jelentkeztek, de a szervezõk még mindig várják azokat, akik szeretnék
megmutatni, az õ fánkjuk milyen. Három-öt fõs csapatokban mérhetik
össze ügyességüket, tapasztalatukat a csapatok, a szervezõk február
20-ig várják a jelentkezõket. A nagy fánkfesztiválra a farsang utolsó
napján, húshagyó kedden, február 28-án kerül sor. A versenyzõ csapatok maguk viszik a fánkot, hogy aztán kedvük és ízlésük szerint feldíszített standjukon kínálják dagasztott-kelesztett portékájukat a neves
zsûrinek és a vendégseregnek is. A fesztivál a ház nagytermében lesz,
hiszen a fánkkóstolgatás mellett folyamatos mûsorokkal szórakoztatják
az érdeklõdõket, majd a versenyt követõen maszkabállal zárul a fesztivál. A programokra minden érdeklõdõt, fánkszeretõt, farsangi mulatságra vágyót szeretettel várnak, mondta el lapunknak Kámánné Szép
Terézia, a ház igazgatója.

Tavaszra kész
Az Erzsébet téren, a Török kút
körül, még a tavaszi ébredés elõtt,
megkezdõdtek a
gallyazási munkálatok. Az õszi felmérés
alapján,
vagyon és életbiztonsági szempontból kivágják a város utcáin, közterein a száraz fákat, lemetszik a
száraz ágakat, és
a fertõzött fákról
az élõsködõ fagyöngyöt a Park
Kft. dolgozói. A
munkálatokat
március közepéig
befejezik.

MÉGEGYSZER A KÖZGYÛLÉSRÕL
Lapunk elõzõ számában a közgyûlési tudósításból kimaradt,
hogy Röst János alpolgármester kérdésére dr. Kelemen Marcell
jegyzõ is nyilatkozott arról, hogy a régi piactéri épület elbontásával kapcsolatban ellene is gyanúsítottként folyik eljárás.

Döntés a választókerületekrõl
Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 102. §. (1) bekezdése értelmében a január 1-i lakosságszám alapján az egyéni választókerületek számát,
sorszámát és területi beosztását felülvizsgáltam és döntésemet 2006.
február 13. napjától közzéteszem.
A döntés megtekinthetõ Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. 12. számú
irodájában, valamint a Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. szám alatti épület hirdetõtábláján.
A Helyi Választási Iroda Vezetõjének döntése ellen a döntést követõ három napon belül a Területi Választási Iroda vezetõjéhez lehet kifogással fordulni, ha a településen belül az egyéni választókerületeket úgy alakították ki, hogy az egyes választókerületek lakosságának a száma aránytalan.
dr. Kelemen Marcell jegyzõ, a választási iroda vezetõje

Új városrész a Thury laktanya helyén
Litter Nándor február 6-án tartott sajtótájékoztatóján Nagykanizsa város legnagyobb ingatlanügyletének értékelte a Thury laktanya értékesítését, hiszen soha ilyen nagy értékû ingatlant nem értékesített az önkormányzat. A projekt fontosságát a polgármester azért is hangsúlyozta,
mert a tervek szerint a Thury laktanya területén egy teljesen új városrész
épül majd fel. A meglévõ épületekre lebontás vár, mely két lépcsõben
fog megtörténni: a 800 milliós, uniós és magyar állam által adott támogatással megvalósuló ROP pályázat keretei között, illetve második lépésben a múlt héten aláírt szerzõdés keretében a Kanizsa Centrum Kft.
vállalta a ROP-programon kívüli épületeknek elbontását, és egy 5,2
hektáros ingatlanvásárlással megkezdett nagyon komoly beruházást.
A polgármester azért tartotta fontosnak, hogy beszéljen errõl, mert a
városban híre kelt, hogy egy másik társaság is bejelentkezett, s a versenytárgyaláson már kialkudott, elfogadott összeghez, 464 millió forinthoz
képest lényegesen magasabb árat – 55o milliót – ajánlott fel az 5,2 hektáros területért. Az önkormányzat komolyan vette ezen társaság jelentkezését, és – mivel hogy egy már lefolytatott versenytárgyalásról volt szó –
kérte õket hogy a másik társasághoz hasonlóan 20 millió forint letéttel
erõsítsék meg vételi szándékukat, illetve vállalják fel azokat a járulékos
kötelezettségeket, amelyeket a másik társaság felvállalt (Hevesi úti garázsok elbontása, tulajdonosok kártalanítása, helyén egy közpark létrehozása). Ezen kívül – mivel ennek a versenytárgyalásnak már megvolt a gyõztese – vállalja fel a szerzõdéstõl történõ elállással kapcsolatos, esetleges
önkormányzati károkat és adjon bankgaranciát, bizonyítandó, hogy a vételárat és az elõzetesen kalkulált költségeket tudja finanszírozni.
Január 20-ig ezeket feltételeket a késõbb bejelentkezõ cég nem teljesítette, a 20 millió átutalása sem történt meg, bankgarancia helyett pedig
csak arról értesítette az önkormányzatot, hogy tárgyalásokat folytat egy
bankkal, arról, hogy itt egy ingatlanfejlesztésbe kezdenének. Ezeket látva az önkormányzat nem látta bizonyítottnak az ajánlattétel komolyságát és azzal a céggel kötött szerzõdést, amely a lefolytatott versenytárgyaláson a meghatározott, alacsonyabb árat vállalta.
Litter Nándor szerint ezen ingatlanfejlesztési projekt komolysága nem
vonható egy kalap alá a keleti városrész melletti földterületek fejlesztéseivel, ahol az utóbbi idõben bevásárlóközpontok nõttek ki a földbõl;
szavai szerint jelenleg nem arról van szó, hogy a terület szimplán eladásra kerül, hogy aztán a közvetítõ cégek busás haszonnal adják tovább a
befektetõknek, hanem az önkormányzat a rendelkezésre álló területeket
kizárólag valós ingatlanfejlesztésre adja tovább. A jövõben, a Thury laktanyából még meglévõ, több mint tíz hektáros területet is ilyen szigorú
elõírások mellett kívánják értékesíteni.
M.A.

A hét témája
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Emberek, utak, kapcsolatok
Február 9-én nyílt meg a Thúry György Múzeum új, állandó kiállítása, amelyet még a tárlat megnyitója elõtt tekinthetett meg a sajtó. Ekkor nyílt lehetõségünk arra, hogy
a kiállítás létrejöttének történetérõl, a kiállított tárgyak
múltjáról és a kiállítás érdekességeirõl tudakozódjunk.
A most megnyíló állandó kiállítást az önkormányzat mellett a megyei
önkormányzat és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Alfaprogramja, valamint néhány vállalkozás támogatta. A kiállítás célja Nagykanizsa és közvetlen környezetének a régióban betöltött szerepét bemutatni: ez tárgyak, illusztrációk segítségével 525 négyzetméteren valósult meg.
– Amikor egy kész, már berendezett kiállítótérbe belép valaki, talán
eszébe sem jut, mennyi munka, hány szakember együttmûködése elõzte
meg a tér végleges kialakítását. Nemcsak a raktárban lévõ tárgyak kirakásáról van szó, egy kiállítás berendezése ennél sokkal többrétû
munka – mondja dr. Horváth László, régész, a múzeum igazgatója.
– Hogyan épül fel a kiállítás?
– A kiállítás két fõ részbõl áll és az Emberek, utak, kapcsolatok címet kapta. Nagykanizsa öt országos jelentõségû út csomópontjában

Méltó helyén a Patika Bútor

Az egykori Fekete Sas Patika bútora is látható a most megnyíló
kiállításon. Hosszú-hosszú évek várakozása után ismét a régi fényében tündököl a csodálatos, és Európában is egyedülállónak számító
empire bútor. A 2000-ben kezdõdött munkálatok költségeihez az
összes zalai gyógyszerész is hozzájárult, így jöhetett össze a patikabútor restaurálásához szükséges 3,5 millió forint, és így lehet mostantól a kiállítás egy igazán csodálatos darabja.

fekszik, melyek az állami és gazdasági igények szempontjából az évszázadok során egyre nagyobb jelentõséggel bírtak. Dél-Zala a legtöbb idõszakban fontos szerepet töltött be a kapcsolatok kialakulásában és ez kölcsönösen jelentkezett a társadalmi, gazdasági és kulturális életben is. A kiállítás elsõ része a Kis-Balaton nyugati medencéje
és a Mura közötti terület történetét mutatja be az újkõkor elejétõl a középkorig. Az I-III. terem régészeti emlékeinknek ad otthont, a 78007500 évvel ezelõttõl egészen a törökök kiûzéséig terjedõ idõszakig. Az
elsõ teremben zömmel az autópálya nyomvonali ásatások során elõkerült emlékek – köztük egy másfél hónapja talált is – láthatók tematikus
sorrendben: a házi fõzõedénytõl kezdve, a díszkerámián, miniatûr edényeken keresztül, a vallási élet tárgyain át, egészen a kõeszközökig. A
bemutatót színesíti az egyik petriventei újkõkori erõdített település makettje. Kapurészletét és a kis házakat együtt mutatjuk be. A település a
maga korában egyébként 500 méter átmérõjû volt, a török kori Kanizsa Vár nem volt ekkora. Vitrinekben mutatjuk be a kõeszközöket, az itt
élõ újkõkori emberek eszközeit, elõdeink ezeket távoli vidékek bányáiból szerezték be, például Tokajból, illetve Észak-Itáliából.

A tárlat további titkai
Az épület, amelyben a múzeumi tárlat otthont kapott gyönyörû, ám
az építészeti megfogalmazás nem biztos, hogy egy kiállítás szempontjából is ilyen kedvezõ. Hogyan látja ezt a tárlat belsõépítésze? – fogalmaztuk meg a kérdést.
– Ez egy mûemlék épület. 1983-ban az Erdõ és az ember címû kiállítást rendeztem be itt, s akkor már megszenvedtem ezzel az architektúrával, ami egyébként gyönyörû, csak a kiállítások berendezése szempontjából problémás. A magasság miatt bizonyos tárgyak installálása
nehéz. Meghatározó a látogató vezetése, egy ponton be kell lépnie, egy
ponton ki, miközben körbe kell járnia a tárlatot. Figyelembe kell venni
a tematikát is. A lépcsõvel szemben kap elhelyezést a címfelirat, és a
címben jelzett utakkal kapcsolatos térkép is, egy-egy a római korból, a
középkorból, az újkorból illetve az autópálya térképe is – mondja
Bánkuti Albin belsõépítész.
– Milyen technikai trükkökkel lepik meg a látogatókat?
– A második teremben mûködik egy számítógép vezérlésû lekérdezõs
rendszer, a harmadik teremben pedig egy 180 centiméter átmérõjû terepasztal várja a látogatókat. Négy korszakot mutat be oly módon,
hogy mindig egy-egy, az adott korra jellemzõ alaprajz, és az ehhez illeszkedõ vitrinek világítása ég. Így látható a 11-12. század, a 13-14.
század: ekkor épül a Kanizsai család várkastélya, majd a harmadik,
olasz bástyás korszak, a vár és maga a város, a hozzávezetõ utak láthatók. Az utolsó korszak a török kori Kanizsa.

Online áruház a 19. századból
Nagykanizsai programfejlesztõk jóvoltából jöhetett létre az a játékterem, ahol számítógépek segítségével játszhatnak és ismerkedhetnek a város múltjával az érdeklõdõk. A városépítészetrõl, az 1860-as éveket követõ városfejlõdésrõl szól az egyik játék. A program A
virtuális séta a századfordulós Nagykanizsán elnevezést viseli. Segítségével a múltban „sétálhatunk”. Egy-egy pontra rákattintva láthatjuk, hogy a 19. század második felében mi volt
ott, az adott ponton a városban. Az összes épületfotót, tervrajzot megnézhetik így az érdeklõdõk és az épületek történetével is megismerkedhetnek. A program érdekessége, hogy képösszerakó és játékok is várják a gyerekeket.
A másik játéklehetõség a századfordulós online áruház, amelyben többek között a Rosenfeld Áruház több száz oldalas katalógusát is megtalálhatják, amely közel ezer tárgy metszettrajzát tartalmazza. Egy térkép segítségével lehet kiválasztani, ki, melyik áruházban szeretne
ilyen módon vásárolni, választható az elõbb említett mellett a Weiser vaskereskedés és más
áruház is. A játékos elõször „belép” az üzletbe, aztán vásárolhat. Minden terméknek ott van a
korabeli ára is, sõt a játék során azt is ki lehet deríteni, hogy az adott tárgyakat mire használták. A stílus századfordulós, de a többi teljesen olyan, mint egy mai online áruház, hiszen a
kosárba tétel és a vásárlás után a vevõ egy korhû kézírásos számlát kap emlékbe.
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Az aranykor emlékei
A kiállítás második nagyobb egysége a régióban vezetõ szerepet betöltõ Nagykanizsa
város 18. századi fejlõdését, s a dualizmus
idõszakának aranykorát mutatja be. Olvasóinkat most Kunics Zsuzsa történész vezeti végig
ezen idõszakon, a látnivalókon.
– Szeretnénk bemutatni a betelepülés irányát térképeken, megmutatni, honnan érkezett
az a lakosság, aki ma is itt él. A céhes anyagoknál is megmutatjuk, honnan érkeztek ezek
a mesteremberek, milyen utat jártak be, míg
Kanizsára értek. Megmutatjuk a posta jelentõségét, azt, hogy miként hatott a postaállomás
ittléte a város életére. Egyébként a Centrál
szálló helyén volt ez az elsõ postaállomás. Egy
nagy térképen bemutatjuk a 19. század elejére
kiépült úthálózatot, amely alapvetõen máig
jellemzõ maradt, hiszen sokan tudják, hogy attól ilyen sugaras az úthálózat, azért alakultak
ki a háromszög alakú terek, mert itt öt nagyon
fontos kereskedelmi és postaút találkozott. A
térkép elárulja, melyek azok az utcák, amelyek
ekkoriban alakultak ki – emeli ki.
– Milyen volt a 19. századi Nagykanizsa?
– A 19. század elején Kanizsa a Dunántúl
egyik legjelentõsebb települése volt, a század
második felétõl, a vasút létrejöttével további
területek nyíltak meg a város elõtt, az addig is
élénk gazdasági életben újabb fellendülés következett be. A kanizsai kereskedõk Ausztriával, Svájccal, Horvátországgal és Törökor-

szággal is kereskedtek, Trieszten keresztül indiai, arab fûszereket hoztak be. Az ebben az
idõben létesült gyárak termékeiket a magyar
piac mellett többek között Olaszországba, Törökországba adták el. A város vezetõ szerepet
vívott ki a megye kulturális életében, jelentõs
kisugárzó hatással bírt iskoláinak, újság- és
könyvkiadásának köszönhetõen.
– Mennyien éltek itt, és mekkora volt a
vonzáskörzet?
– Körülbelül 5800 lakója volt a városnak.
Akkoriban a piac tiszta vonzáskörzete 120
ezer fõ volt, és ehhez még egy több mint 37 ezres vegyes vonzáskörzet csatlakozott. A piacot
így közel 150 ezer ember látogatta. Ennek a
zsúfolt piacnak egy részletét is láthatják majd
a kiállításon a látogatók, lesz itt terméket áruló gelencsér, sáskaasszony és gabonakereskedõ is, de látható utcai kirakatrészlet is.
– Milyen tárgyak mesélnek még közelebbi
múltunkról?
– Bemutatjuk, hogyan éltek, milyen körülmények között laktak a 18-19. században a
kanizsaiak. A házak földszintjén üzletek, kávéházak, apróbb lakások, raktárak voltak, az
elsõ emeleten laktak a tehetõs családok, a
másodiktól a szerényebb anyagi körülmények
között élõk, aztán felfelé haladva az egyre
szegényebbek. A kiállításon betekinthetünk
egy középpolgári család enteriõrjébe, látható
egy nõi szalon részlete, egy ebédlõrészlet, és
egy férfi dolgozószoba is. Megmutatjuk,
hogyan, milyen elõírások alapján öltözködtek ebben az idõben a polgárok. Látható lesz a Benczik
család cserépkályhája is, ez a család több
száz évre visszamenõ
kanizsai múlttal bír.
Benczik Ferenc, a
Polgári Egylet egykori elnöke kapta nászajándékként,
188283-ban készítették a
számukra
Bécsben.
Minden bútorról, berendezési tárgyról külön lehetne mesélni,
mindnek megvan a
maga története. Az
ebédlõszekrény például a Hevesi családé
volt.
A Hét témája
írásait és fotóit
Dukát Éva készítette.
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Esélyegyenlõség

Kiút a hajléktalanságból
Még tavaly májusban írta ki az Ifjúsági,
Szociális, Családügyi és Esélyegyenlõségi
Minisztérium a Hajléktalanokért Közalapítvány közremûködésével azt a pályázatot,
amely lehetõvé tette, hogy hajléktalanokat
juttassanak albérlethez, s ilyen módon kiutat
kínáljanak azoknak, akik e segítség nélkül
nem képesek visszakerülni a társadalom perifériájáról. A nyertes pályázat nyomán Nagykanizsán tíz, eddig hajléktalan férfi és nõ juthatott otthonhoz. A program részleteirõl és
eddigi tapasztalatairól a megvalósulást segítõ
szociális munkásokkal, Gódor Margittal és
Varga Viktóriával beszélgettünk.
– Tíz fõ támogatására pályáztunk, hárommillió forintot kértünk, amit meg is nyertünk.
November végén derült ki, hogy nem dolgoztunk hiába és december elején indíthattuk a
programot – mondja Varga Viktória.
Az elõkészítés már a pályázat írásakor
megkezdõdött. Felmérték az igényeket a lakók körében, elkezdték keresni a leendõ fõbérlõket. A kiválasztottak számára felkészítõ
programokat, mentálhigiénés tanfolyamot
szerveztek. Természetesen beszéltek arról is,
mit jelent újra a hétköznapi emberek módjára
élni, mik a terveik és hogy tisztában vannak-e
a rájuk váró nehézségekkel.
– Milyen volt az érdeklõdés a hajléktalanok
körében?
– Többen jelentkeztek, mint ahányuknak lehetõséget tudtunk biztosítani, de az is igaz,
hogy nem minden jelentkezõ felelt meg a pályázatban támasztott követelményeknek –
válaszol Viktória. – Olyan jelentkezõket kerestünk ugyanis, akiknek van annyi jövedelme,
hogy képesek egy lakást fenntartani, hiszen a
pályáztató személyenként 20 ezer forint lakhatási támogatást adott. A kiválasztás során fontosnak tartottuk, hogy olyan személyeket vonjunk be a programba, akik külsõ segítséggel
képesek visszaintegrálódni a társadalomba.
– Mekkora esélye van egyébként a szálló
lakóinak kikerülni a hajléktalanságból?
– Minimális. Van olyan lakónk, aki már az
itt töltött hat évével törzslakóknak számít, és
esélye sincs a kikerülésre. A rendszer bemerevedett, s az átmenetiség helyett állandósul az
itt élõk köre. Ez azért veszélyes, mert az egyén
elveszíti a valósággal való kapcsolatát, s ez
minél hosszabb ideig marad így, annál kisebb
az esélye a visszakerülésre. Ez a pályázat
azért nagyon jó, mert példaként szolgál az itt
élõk számára, azt mutatja, van kiút. Lehetõséget ad azoknak, akik segítséggel ugyan, de
megtalálják az utat vissza a társadalomba –
válaszol Gódor Margit.
– Húszezer forintból nem lehet lakást fenntartani…
– Ezzel mi is tisztában vagyunk, ezért is ta-

láltuk ki azt, hogy a jelentkezõket párban helyezzük el, így már negyvenezer
forint támogatást kaphatnak. Erre a pályázat is lehetõséget adott – mondja
Varga Viktória.
– Kik költöztek össze?
– Az egyik esetben az egy enyhén retardált fiú és erõsen egészségkárosodott édesanyja költöztek ki az átmeneti
szállóról. Õket mindenképpen szerettük
volna kiemelni ebbõl a közegbõl, mert
rengeteg atrocitás érte itt õket. Számukra egy olyan lakást találtunk, ahol a lakóközösség folyamatos segítséget nyújt
ahhoz, hogy beilleszkedjenek a hétköznapokba. Naponta bekopognak hozzájuk, támogatják õket, hiszen gondozást
igényelnek. Lassan elválik, képesek-e
maguk, kis segítséggel boldogulni, vagy
ismét intézményt kell keresnünk nekik.
A másik nagyon szép történet egy asszonyé,
aki szintén e program keretében került ki a
szállóról. Ez az asszony öt gyermeket szült, és
a nõi menedékhely megnyitása óta ott lakott.
Mióta kikerült onnan, már valamennyi gyermeke megkereste és örömmel újságolta, hogy
unokáját is látta már. Õ volt az, aki megfogalmazta, hogy a gyerekei többsége szégyellte,
hogy az édesanyjuk az átmeneti szálló lakója,
s ezért sem tartották a kapcsolatot vele. Ennek az asszonynak szinte végig volt munkahelye – az üveggyárban dolgozott, most munkanélküli segélyt kap – s mégsem volt képes kikerülni a rendszerbõl, mert a tartásdíjak levonása miatt sosem maradt annyi pénze, hogy
lakást tartson fenn belõle. A program keretében kezdhetett közös életet egy fiatal pár is,
akiknek másként nagy valószínûséggel esélye
sem lett volna a külön életre. A többiek maguk
választottak lakótársat maguknak, õk gondolták végig, kivel lesznek képesek együtt élni –
tudjuk meg Varga Margittól.
A lakások kiválasztásánál, keresésénél már
az elsõ pillanatban falakba ütköztek. Amikor
kiderült, kiknek kellenek a lakások, gyakran
elutasították õket. Az emberek többsége nem
szívesen fogad be hajléktalant, még akkor
sem, miután kiderült, hogy a bérleti-díj kifizetésére a Vöröskereszt vállal garanciát, és egy
pályázati programról van szó.
– Milyen volt a kiköltözés?
– A jelentkezõk nagyon várták, hogy költözhessenek. Nemegyszer úgy volt, hogy már
másnap mehetnek. Kis holmijukat összepakolták és várták a reggelt. Aztán jött egy telefon,
hogy a fõbérlõ meggondolta magát, mégsem
adja ki nekik a lakást. Sokan elkeseredtek,
volt, aki azt hitte, mégsem lesz ebbõl semmi…Végül sikerült lakásokat találnunk. Mostanra azt mondhatjuk, egy kivétellel problé-

mamentesen mûködik a dolog, legalábbis a
fõbérlõk részérõl – válaszolja Viktória.
Az elsõ lakók már másfél hónapja élik új
életüket. S hogy mit mutatnak a tapasztalatok,
mennyire képesek megfelelni az elvárásoknak? A szociális munkások az elején azt gondolták, kevesebb baj adódik majd, hogy azok,
akik a programba jelentkeztek, valóban szeretnének kikerülni a hajléktalanság állapotából,
és jobban képesek megbirkózni a valósággal.
S bár elmondták nekik, hogy a program csak a
bérleti-díj megfizetésére nyújt fedezetet, a többit, a rezsiköltséget nekik kell elõteremteni,
mégis azzal kellett szembesülniük, hogy azok,
akik már régen bekerültek a szállóra, mostanra
nincsenek tisztában azzal, mennyire emelkedtek az árak, mibe is kerül egy lakás fenntartása. Olyan hétköznapi apróságokra kellett figyelmeztetni õket, hogy a konvektort ne égessék egész nap maximális fokozaton, mert nem
tudják kifizetni a gázszámlát. El sem tudták
képzelni, milyen sokba kerül a víz, a villany.
Az egykori hajléktalanok lassan birkóznak
a hétköznapokkal. Segítõik remélik, hogy
nem vallanak kudarcot és képesek lesznek
megkapaszkodni. Az szinte általános tapasztalat, hogy nem tartanak kapcsolatot az itt
maradottakkal, ami így is van rendjén. A felkészítés során szó esett arról, hogy egy közegbõl csak úgy van mód kikerülni, ha lazítják az idefûzõ kapcsolatokat...
– Milyen a kapcsolatuk a segítettekkel?
– Olyan családtagok vagyunk számukra,
akiknek segítségére mindig számíthatnak. Mi
is folyamatosan tanulunk az esetekbõl és természetesen egy-egy apró siker újabb erõt ad a
késõbbi csalódások elviseléséhez, a problémák megoldásához – zárja beszélgetésünket
Varga Margit.
-dé-

Sorskérdések
A sebek még ugyanúgy égnek
Január utolsó napján tíz egykori Gulag-rab találkozott a Batthyány Lajos Gimnáziumban,
hogy megosszák egymással, és
az iskola tanulóival ifjúságuk
keserû emlékeit. A találkozót a
12. G-s Szakacsits Renáta és
Horváth Patrícia szervezte, akik
a rendezvénnyel az etika és emberismeret tantárgy érettségi
gyakorlati vizsgafeladatát teljesítették. A múltidézésre Rózsás
Jánost, egykori Gulag-rabot,
írót, a Gulag-lexikon, a Duszja
nõvér, a Keserû ifjúság, valamint a Leventesors címû kötetek
szerzõjét kérték fel.
– Az alapötlet onnan származik, hogy az én nagyapám is raboskodott Gulag-lágerben, s gyakran mesélt
az ott átélt szörnyûségekrõl – mondta Szakacsits Renáta.
– Úgy gondoltuk, talán nem érdemtelen, ha túlélõk segítségével, több szemszögbõl elevenítjük fel az akkor és
ott történteket, hiszen nincs két egyforma rabsors. Megpróbáljuk felkutatni, melyek azok az emberi, maradandó
értékek, amelyek képesek túlélni az embertelenséget is.
– A rendezvény tulajdonképpen az etika és emberismeret tantárgy gyakorlati érettségi vizsgája, az elméleti vizsgával együtt értékeli majd Györek László
tanár úr – vette át a szót Patrícia.
— A szervezés nem volt egyszerû feladat: az egykori rabok felkutatásához a Rózsás János által írt
Gulag-lexikont hívtuk segítségül és a szerzõtõl, illetve
Szabó Zsigmondtól további címeket is kaptunk. Ezek
alapján mindenkit igyekeztünk felkeresni, hogy a ma
már idõs embereket személyesen hívhassuk meg a találkozóra. Ez nem egy esetben bizony bonyodalmakkal járt, hiszen gyakran elõfordult, hogy nem tudtuk
elérni az adott címen az illetõt – ilyenkor még egy kicsit „nyomoznunk” is kellett. Végül sikerült tíz egykori rabot meghívnunk a gimnáziumba – summázta szerényen erõfeszítéseik eredményét Renáta.
A találkozó résztvevõit Balogh László, a gimnázium igazgatóhelyettese köszöntötte:
– Engedtessék meg, hogy egy személyes vallomással kezdjem a köszöntõmet: nagyapám, Balogh Sándor református lelkész volt Kárpátalján, akit ezért
1945 után a Szovjetunióban ártatlanul elítélték. Öt
év börtönt és három év számûzetést kapott, de két év
után meghalt, mert végtagjai elfagytak. Valahol
Nyugat-Szibériában nyugszik jeltelen sírban. De tudom: „boldogok, akik háborúságot szenvednek az
igazságért, mert övék a mennyeknek országa.”
Ezért minden alkalmat keresek, hogy méltó módon
emlékezhessem rá, mert „nekem nem mesélhetett a
csodaszarvasról nagyapám”. Kellenek a megemlékezések, amikor az utókor gyászolhat, tiltakozhat és
okulhat. Ezért is kell, hogy minderrõl igaz történeteket meséljen Rózsás János, aki hiteles krónikása
nemzedékének. Ezért hívtuk õt és nagykanizsai, illet-

ve környékbeli társait, hogy törjék meg a csendet –
mondta.
– A munkatábor nem csupán azért volt zárt közösség, mert drótkerítések és õrtornyok határolták el a
külvilágtól, hanem azért is, mert hivatalosan külön
gazdasági egységnek számított – idézte fel „otthonuk”
körülményeit Rózsás János. – A láger katonai vezetõsége gazdálkodott a rabok munkaerejével. 1945 nyarán például a háborús romok eltakarításánál, újjáépítéseknél foglalkoztatták a kényszermunkásokat. Mindennapjainkat a táborparancsnok által a rabok közül
kiválasztott vezetõk irányították, akik maguk jelölték ki
belsõ munkatársaikat. A harminc fõs brigádok élére
sajnos a leggyakrabban köztörvényes bûnözõket állítottak, akik könyörtelenül hajtották a politikai elítélteket a maximális teljesítmény érdekében. Aki komolyan
vette, hogy a kiadott normát száz százalékra teljesíteni
kell, az az életével fizetett. Ezt felismerve kénytelenek
voltunk olyan túlélési taktikákat kialakítani, amilyeneket korábban el sem tudtunk képzelni. A napi élelmezésünk ugyanis köszönõ viszonyban sem volt azzal a teljesítménnyel, amit megkövetelve vezetõink ki akarták
érdemelni a brigádvezetõ dicséretét. A lágerparancsnok az elsõ munkanapon kihirdette, hogy akik túlteljesítik a normát, azok a büntetési idõ lerövidítésével számolhatnak. Az ukrán és az orosz rabok közül néhányan
azonnal nekiestek a betonnak, szinte megállás nélkül
törték és hordták el, én meg csak néztem azokat az
õrülteket: tíz, tizenöt, vagy húsz évig fognak itt lenni,
és emberi számítás szerint ezzel a munkatempóval maximum egy évet élhetnek. Késõbb be is bizonyosodott a
feltételezésem: a szorgalmasak hullottak, mint a legyek, akik pedig taktikusan gondolkodtak, lassabban
dolgoztak, és elengedték a fülük mellett a brigádvezetõ
nógatását, szidalmait, esélyt kaptak a túlélésre. Szidták
az anyámat, a fajtámat, pedig nem tagadtam meg a
munkát, csak úgy dolgoztam, mint a lassított filmfelvétel, ha meg is értettem az utasítást, adtam a süketet –
idézte fel a túlélés technikáit Rózsás János, akinek elõadása bizony, ennyi év után is könnyeket csalt a szemekbe. A sebek még ugyanúgy égnek…
Horváth Attila
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Gyorsvonat
Azt hihetnénk, bizonyos korban, miután sok mindent megélt
az ember, sok sikeren, csalódáson
van túl, a megmérettetéseket már
könnyen veszi, hisz lelke megedzõdött a boldog egymásra találások, és szakítások váltakozásával kikövezett életúton! Hát nem
így van! Ejtünk még könnyeket.
S errõl megbizonyosodhattunk
Koncz Gábor Kossuth-díjas színmûvész Gyorsvonat címû elõadásán a HSMK-ban.
A kamaraterem félhomályában
a nézõteret a pódiumtól egy reflektor fénye emelte ki, díszletül
egy asztal és egy szék szolgált.
Elindult a vonat, s mire felgyorsult, átvéve az élet által diktált sebességet, már mi is rajta utaztunk
afelé a valami felé, amit az emberek sorsnak neveznek. Aztán jöttek a hangulatok: Benjámin László prózája nyomán, a magyar irodalom egyik legszebb szerelmes
ciklusából, magasztos szavakkal
szólt a szeretett nõrõl. A „váltó”
állítást, a következõ mûveket, hol
a széktámlára tett zakó, egy pohár
víz, vagy éppen ülve elmondott
költemény jelezte.
A Gyorsvonat az életrõl szól –
mondta a mûvész az elõadást követõ öt perces beszélgetésben.
Hangja rezzenésében még a walesi
bárdok szavai csillapultak, a váltás
feszültségét ezúttal a számlakitöltés hétköznapi, ám nem könnyû
feladata kezdte feloldani. – Jobban
meg kellene becsülni az írókat,
költõket – folytatta, s nemcsak arra
gondolt, mennyire nincsenek megfizetve alkotásaik, hanem a tesztlapok kitöltése helyett a gyerekekhez
is el kellene juttatni a verseket, a
novellákat. Közben megcsörrent a
mûvész telefonja, egy újabb díjról
is hallottunk, amirõl az átvétel után
illik majd beszélni. Sietnie kell,
mert másnap délelõtt 10 órakor,
mint rendezõnek, már színpadon
kell lennie, s ezt a szerepet egykori
tanára, példaképe, Várkonyi Zoltán
szellemében kívánja megformálni.
– Szeretem a kanizsai közönséget,
többször jártam itt, és jövök még –
teszi hozzá.
A kanizsai közönség is szereti õt,
hiszen türelmesen sorakoztak autogramokért az öltözõ ajtaja elõtt.
-bakonyi-
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Kultúra, oktatás

Tisztelt Szerkesztõség!
Az elmúlt héten osztályunk áthelyezte „állomáshelyét” a nagykanizsai Kõrösi Cs. S. Általános Iskolából a Vértes hegységbe, Gánt-ra. A
Vértes sok-sok csodájával, titkával,
kincsével várta kis csapatunkat. Felfedezõ túráinkon a barlangokban 10
millió évvel ezelõtt élt õsállatok és
50 ezer évvel ezelõtt élt emberek
maradványait, eszközeit kutattuk.
Jártunk az egykor Európa hírû gánti
bauxitbányában, megismerkedtünk a
bauxitbányászat történetével, eszközeivel. A Bauxitföldtani Parkban láthattuk a különbözõ korokban lerakódott rétegeket. A visszamaradt külfejtés egy Marsbéli tájnak tûnt számunkra. Eocén kori csigákat, kagylókat, gipszkristályokat gyûjtöttünk itt, melyekbõl este függõket, medálokat készítettünk. Meghódítottuk a szálláshelyünkkel szemközti hegycsúcsot is. Nagy élmény volt,
amikor egy versenyló-tenyésztõ istállóba kocsikáztunk el, ahol sok gyönyörû lovat láthattunk kiképzés
közben. Egy nap ellátogattunk Csákvárra. Egy régi fazekascsalád tagja tartott bemutatót a mûhelyében,
majd gyönyörködhettünk az Esterházy-kastélyban, és birtokunkba vettük kis idõre a kastélyparkban található barlangot. Utolsó nap számot adtunk játékos feladatok teljesítésével az erdei iskolában látottakról,
hallottakról. Még bizonyítványt is kaptunk! Sok-sok élménnyel, ismerettel gazdagodva tértünk haza.
Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola 5. a osztály tanulói

A nõiség kultuszáért

A hastánc a legõsibb nõi tánc termékenységi táncként
indult, s hosszú fejlõdésen ment keresztül, mire eljutott
mai formájáig. Az orientális táncról a Kelet misztikus
világa jut mindenkinek eszébe, a lírai arab és török zene
dallama, a dobok hipnotikus ritmusa, a táncosnõ lágyan
hullámzó, kígyózó mozdulatai. A hastáncosok táncainkkal szétsugározzák a „karunát”, az anyai feltétlen szeretetet, amit érintésként, gyöngédségként, érzékiségként
élünk meg. Szépséggel, harmóniával töltik meg békességet nélkülözõ világunkat, talán ez a magyarázata annak, hogy Kanizsán is egyre több hastánccsoport mûködik, köztük a Zhafira és a Kelet Fényei, amelynek vezetõje Nagy Kata. Az idén harmadik alkalommal szerveztek orientális táncbemutatót, amely most is jelentõs érdeklõdés mellett zajlott a Honvéd Kaszinóban.
– Mi a rendezvény célja?
– Népszerûsíteni szeretnénk az orientális táncot,
hagyományt teremtve vele. A tanítványaim megmutathatják szüleiknek, családtagjaiknak, hogy mit tudnak, mit tanultak a tanfolyamon. Mindig hívunk profi
csapatokat is, most Egerszegrõl érkezett az Ezer rózsa
kertje. Ötven fellépõ táncolt a délutánon.
– Mi a célja a hastáncnak?
– Azt szeretném, hogy életforma legyen minden
nõnek. Nem az a cél, hogy ilyen vagy olyan hasa le-

gyen, hogy ennyit vagy annyit fogyjon, hanem hogy
képesek legyenek elfogadni magukat olyannak, amilyenek, s ebben a hastánc komoly segítséget nyújt.
– Honnan származik ez a tánc?
– A hastánc a legõsibb nõi tánc, Észak-Afrika és
Egyiptom környékén, Törökországban keletkezett, elterjedt több arab országban, késõbb átkerült Európába és a tengerentúlra. A XX. században már az egész
világon megtalálható a hastánc, ami eredetileg termékenységi tánc volt. Mára eltávolodott a vallási tartalomtól, de még mindig a nõiség kultuszát hirdeti; a
nõiség megélésének ünnepe ez a tánc.
– Bárki táncolhatja?
– Idõsebbek, teltek, nõk, és bármilyen hihetetlen,
még férfiak is bátran elkezdhetik. Jó gyógyír a hátnak, a deréknak, a nõi izmoknak. A hastánc nagy
szerepet tölthet be szülés elõtt álló nõknél, szülés
után pedig nagyban segíti a hasizmok, a has és a
belsõ nõi szervek regenerálódását. A lírai arab és
török zenék, a lágyan hullámzó mozdulatok ellazítanak, stresszmentessé tesznek. A hastánc hatására a
mozdulatok nõiesebbek, a járás szebb, kecsesebb, a
testtartás egyenesebb lesz, a karmozdulatok elsajátítása elegánsabb megjelenést biztosít, így a nõk még
nõiesebbé válhatnak. Úgy gondolom, egy nõ nem attól szép, hogy trendi, hanem a belsõ kisugárzásától.
– Nem okoz gondot a kitárulkozás?
– Egy-két hónap és a gátlások feloldódnak.
– Honnan származnak a koreográfiák, amelyeket
táncolnak?
– Koreográfiáink tradicionális elemekre és zenékre épülnek – klasszikus fátyoltechnikák, ujjcintányérok, dobszólók, gyertyák, csörgõdobok, színes
pénzérmés ruhák – kiegészülve modern hangzásvilágú zenékkel, saját koreográfiákkal.
-dukát-

A kékszakállú
hercegtõl
a festõhengerekig
Január végén bezárt a 11. Ludvig Nemzetközi Téli Mûvésztelep
Kendlimajorban, ahová a csütörtöki nyílt napon látogattunk el. A
mûvészeknek jólesõ érzés volt ismét találkozni, az inspiráló környezetben tapasztalatokat szerezni.
A törzstagnak számító Kacsó
Péter nem egyedül érkezett
Kendlimajorba. Kész kerámiákban magával hozta a tavalyi séták,
baráti beszélgetések, a nyári
kendlimajori emlékek, a pincesor
hangulatát és a gólyalábas világjátékok színes forgatagát. A keramikus ujjai között Bartók Béla,
Kékszakállú hercege formálódott
éppen. A nagy zeneszerzõ évekig
élt a fõváros XVII. kerületben, és
többek között ott írta a Kékszakállú herceg vára címû operát.
Ebben az évben nemzetközi zenei
programokkal emlékeznek a zongoramûvészre, zenetudósra. Ez alkalomból a helyi mûvészeti társulások pályázatot hirdettek, s mivel
õ is a XVII. kerületben él, lehetõsége nyílt rá, hogy a mûvésztelep
környezetében készüljön a pályázatra. A tervek már készen voltak,
az itt töltött öt nap elég volt ahhoz, hogy égetésre készen vigye
haza a herceget.
– A környék szépsége, az emberek nyugalma, az öreg házak hangulata, az ember lelkében nyomot
hagy – vallotta Kacsó Péter.
A pécsi egyetemista, Rádi Hajnalka, grafikus, tavaly nyáron már
megismerkedett a mûvésztelep
hangulatával.
A
közelben,
Zalakaroson lakik, s a legfiatalabb
táborlakóként rengeteget tanult a
tapasztalt
képzõmûvészektõl.
Számtalan technikai újdonság vette körül, amit igyekezett felhasználni saját munkáiban. Portréit
nem dolgozza ki teljesen, modernebb irányban haladt, jelzésszerûen rajzolódtak ki a vonalak a képein. Karaktereket ábrázol, kifigurázott, groteszk formában, ami
mégis egyfajta leképezése a valóságnak. – Kell valami plusz, hogy
a kép, képpé váljon – mondta, s
ehhez technikai megoldásként régi festõhengerekkel készített mintát a portréi mögé
-bakonyi-
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A PITMAN nyelvvizsga …
A közelmúltban a
városunkban és az országos sajtóban is
olyan hírek
keltek
szárnyra,
hogy
a
PITMAN angol vizsga
államilag nem elismert, és nem lehet
ilyen vizsgát tenni a
DIALÓG Nyelvstúdióban. Ennek a hírnek
jártunk utána és kérdeztük Móric Józsefet
az iskola vezetõjét.
Valóban, a múlt év októberében a magyarországi Akkreditációs
Központ, az angliai vizsgaközpont kérésére, visszavonta a Pitman
vizsgák akkreditációját. Az angol vizsgaközpont azért kérte a vizsgák megszüntetését, mert új (az EU legújabb elõírásainak megfelelõ hat szintû), vizsgát kíván bevezetni CITY vizsga néven.
– Az angliai vizsgaközpontnak nem kellett volna megvárni az új
CITY vizsgák akkreditációját és csak ezután megszüntetni az addigi vizsgát?
– A PITMAN vizsgákat a londoni központ nem csak Magyarországon szüntette meg, hanem egész Európára kiterjedõen is 2005. október 1-jén. Erre a lépésre azért került sor, mert a PITMAN céget felvásárolta Európa legnagyobb felnõtt- és szakképzõ intézménye a
CITY & Guilds. A CITY & Guilds már 2005. júniusában kérelmezte
az új „CITY” vizsga (mely gyakorlatilag a „régi PITMAN” vizsga
utódja) magyarországi állami elismerését. Ezt a kérelmet a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ elsõ körben, a 2005. december
eleji ülésén, két kisebb hibára hivatkozva elutasította. A kifogásolt hiányosság kijavításán már dolgoznak a londoni vizsgaközpontban, és
azt gondolom, hogy legkésõbb a tavasszal már ismételten államilag
elismert vizsga lesz a régi PITMAN utódja, a CITY.
– Azt is hallani, hogy a régebben tett PITMAN vagy GOETHE vizsgákat sem számítják be az egyetemi, fõiskolai felvételinél!
– Igen hallottuk ezt a szóbeszédet mi is, de mindenkit megnyugtathatok, hogy errõl szó sincs! Ilyen rémhíreket csak azok terjesztenek, akiknek nincs elegendõ illetve pontos információjuk, és
azok, akik iskolánkkal illetve a PITMAN és a GOETHE vizsgákkal
nem „szimpatizálnak” vagy ellenérdekelt felek. Ez az állítás két
okból sem lehet igaz, hiszen két különbözõ (angol és német) vizsgáról van szó. A Pitman pillanatnyi akkreditációs problémája nem
lehet semmiféle hatással a GOETHE (német nyelvû) vizsgára! A
régebben, tehát 2005. október elseje elõtt tett sikeres Pitman vizsgákért kapott állami (keményfedeles) bizonyítványt pedig eddig is
elfogadták, hiszen 2005. október 1-ig államilag elismert vizsga
volt, ez nem lehet vita tárgya! Ugyanúgy az új „CITY” vizsgáért
kapott állami bizonyítványt ismét elfogadják mindenütt, amint –
rövid idõn belül – megkapja az állami akkreditációt!
– Az új CITY vizsga könnyebb vagy nehezebb mint az elõdje?
– Az EU által is elismert vizsgák eddig sem voltak nehezek, hiszen a
vizsgázók 85 – 90%-a sikeres volt. Ez a magas sikerességi arány abból
is adódik, hogy e vizsgákon teljesen életszerûek a feladatok, és „emberközpontú” a vizsgáztatás folyamata. Ismerve az új vizsga követelményrendszerét állítom, hogy még a réginél is könnyebb lesz, hiszen az
addigi nehezebb feladatrészek be sem kerültek az új rendszerbe.
(X)

MÛS ORA
Február 10 – Február 16-ig
Február 10. péntek
06:30 Krónika 06:53 K'arc - Mozart képeslapokon, Szivárvány énekegyüttes,
No More Blues 07:19 Jelkép - református 07:30 Krónika 07:42 Jövõ 7 - Vadak
és a tél, Felkészülés - nõi kézilabda
08:08 Adjuk magunkat 08:19 Krónika
17:00 Stílus - életmódmagazin 17:30
Nyugati régió 18:00 Krónika 18:14 Mese: Teknõsbéka meg a mosómedve
18:18 Jelkép - katolikus 19:00 Krónika
19:14 Dombország 19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:01 ism. 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Sztár a lelke mindennek - amerikai filmvígjáték 23:00 Maksavízió 23:30 Különjárat

Február 11. szombat
06:30 Krónika 06:53 Nyugati régió 07:20
Jelkép - katolikus 07:30 Krónika 07:40
K'arc ism. 08:10 Adjuk magunkat 08:20
Krónika 08:30 Gyermekmûsor 09:00
Teleshop 09:30 Grand Prix - autó- és motorsport krónika 10:30 Nyitott Világ
11:00 Pénzhalász 17:00 Dokumetumfilm
18:00 A díszfegyver kovács - portréfilm
18:35 Adjuk magunkat 18:45 Tv mozi:
Megint tanú I. rész- magyar film 19:45
Adjuk magunkat 19:50 Kicsi Willie és
avombat 20:20 HÍRHÁLÓ 21:00 Bencze
show 21:30 A hajnal elsõ fénye (12) amerikai dráma 23:30 Különjárat

Február 12. vasárnap
06:30 Tv mozi: Megint tanú I. rész- magyar film 07:30 Adjuk magunkat 07:35
A díszfegyver kovács - portréfilm 08:10
Adjuk magunkat 08:20 Jelkép - Krisztus Szeretete Egyház 08:30 Gyermekmûsor 09:00 Teleshop 09:30 Egészségmagazin 10:00 Örömhír 10:30 Infománia - multimédia magazin 11:00 Pénzhalász - telefonos nyereményjáték 17:00
Nyitott Világ 18:00 A delfinek hétköznapjai - természetfilm 18:30 Adjuk magunkat 18:40 Tv mozi: Megint tanú II.
rész- magyar film 19:45 Adjuk magunkat 19:50 Megjöttünk: Kvarner szigetek
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Maksavízió
21:30 Kommandóbázis - amerikai akciófilm 23:30 Bencze show

Február 13. hétfõ
06:30 Tv mozi: Megint tanú II. rész magyar film 07:35 Kicsi Willie és avombat - természetfilm 08:05 Adjuk magunkat 08:15 Sajt - válogatás 17:00 Nyitott
Egyetem 18:00 Krónika 18:14 Mese:
Aranytarajos kiskakas 18:17 Jelkép - adventista 18:27 Hírösszefoglaló 19:00
Krónika 19:14 Jövõ 7 - Kultúra 2006.,
Nõi kézilabda 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 Dombország 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Féktelen folyó - amerikai kalandfilm 23:00 Egészségmagazin
23:30 Különjárat - rockshow

Február 14. kedd
06:30 Krónika 06:52 Jövõ 7 - Kultúra
2006., Nõi kézilabda 07:19 Jelkép - adventista 07:30 Krónika 07:42 Dom-

bország 08:08 Adjuk magunkat 08:19
Krónika 17:00 Önkormányzati ülés közvetítése felvételrõl 19:00 Krónika 19:13
Önkormányzati ülés közvetítése felvételrõl vagy: 19:13 Házban ház körül Díszmadártartás, Szobanövények gondozása télen, a busa 19:41 Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:01 Jövõ 7
Kultúra 2006., Nõi kézilabda 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Octopus (16) - amerikai katasztrófa film 23:00 Benceshow: beszélgetések hírességekrõl
23:30 Nyitott Világ

Február 15. szerda
06:30 Krónika 06:42 Önkormányzati
ülés közvetítése felvételrõl 06:52 Házban ház körül ism. 07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika 07:42 Jövõ 7 Kultúra
2006., Nõi kézilabda08:10 Adjuk magunkat 08:20 Krónika 17:00 Akarj élni!
A környezet és a természet világa 18:00
Krónika 18:14 Mese: Kolontos Palkó
18.17 Jelkép - evangélikus 18:27 Hírösszefoglaló 19:00 Krónika 19:14 Jövõ 7 Állatok és a tél, Baseball 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:01 Házban
ház körül ism. 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
A sárkány árnyéka - hongkongi akciófilm 23:00 Grand Prix - autó- és motorsport krónika

Február 16. csütörtök
06:30 Krónika 06:53 Jövõ 7 - Állatok és
a tél, Baseball 07:19 Jelkép - evangélikus 07:30 Krónika 07:42 Házban ház
körül 08:08 Adjuk magunkat 08:19
Krónika 17:00 Kábelvilág 18:00 Krónika 18:14 Mese: Nyulacska házikója
18:18 Jelkép - református 18:28 Híröszszefoglaló 19:00 Krónika 19:14 K'arc Kendli major, Szõke Nikolett és együttese, Bakonyi Erzsébet kiállítása 19:40
Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:01
Jövõ 7 - Állatok és a tél, Baseball 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Halálos felfedezés kanadai akcióthriller 23:00 Dokumetumfilm 23:30 Színházi magazin

DR. VARGA ESZTER
Értesítem Tisztelt
Ügyfeleimet, hogy

2006. február 6-tól
irodám a
Király út 47. számú
épület II. emeletére
költözött!

Telefonszámom:
93-317-377
20/485-7138
Várom régi és új
Ügyfeleimet!

Városháza
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HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311 – 468,
e-mail: nk.hsmk@chello.hu Jegyárusítás: 14 – 18 óráig

Nem vagyunk kisebbek!

Február 20-21. 19 óra ARANYKOPORSÓ - színmû
A Budaörsi Játékszín elõadása. Február 20-án: HEVESI - BÉRLET.
Február 21-én: RÁTKAI - BÉRLET. Belépõdíj: 1200 Ft
Február 22. 19 óra ABBA JAZZ
A COTTON CLUB SINGERS koncertshow-ja. Belépõdíj: 2300 Ft
Február 24. 18 óra A TÜTTÕ JÁNOS NÓTAKLUB MÛSORA
Sztárvendég: Szentendrei Klára és Miklóssy József nótaénekesek. Közremûködik: a világhírû Honvéd Mûvészegyüttes Cigányzenekara, Szalai Antal vezetésével. Belépõdíj: 1000 Ft

Fizetett politikai hirdetés

A Nyugat-dunántúli Régió brüsszeli képviseletén egy gyakornoki program keretében öt hetet tölthetett el tavaly év végén Cserti Csilla, a polgármesteri hivatal pályázati irodájának munkatársa. A képviseletet Gyõr,
Sopron, Szombathely, Zalaegerszeg és Nagykanizsa megyei jogú városok,
Gyõr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék önkormányzatai, továbbá a
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. közösen mûködtetik. Az iroda célja a nyugat-dunántúli régió európai érdekérvényesítésének megerõsítése, valamint a régió és Brüsszel közötti információ-áramlás
elõsegítése. Cserti Csillával beszélgettünk brüsszeli tapasztalatairól.
– Korábban, egy tanulmányút alkalmával már jártam Belgiumban, tehát tudtam, hogy jó helyre megyek, ismertem már az ott élõ emberek
mentalitását, gondolkodásvilágát – mondta elöljáróban lapunknak Cserti
Csilla. – Nem voltak kötött programjaink, bár a kiutazásom elõtt azért
már tudtam néhány konferenciáról, ahova elõzetesen regisztráltak: ilyen
volt az új tagállamok felzárkózásáról, az EU idõs népessége közötti kohézió építésérõl, illetve a hulladék-kezelési direktíváról szóló konferencia.
Ám viszonylag szabad kezet kaptam a tekintetben, hogy mikor, milyen
szakmai programon veszek részt. S hogy tulajdonképpen mi egy gyakornok feladata? A képviseletünkre szerte Európából több küldöttség is ellátogatott, s többek közt nekik kellett bemutatni a brüsszeli irodát, amely a
magyarországi régiók képviseletei közül elsõként jött létre. Nekem, az elsõ, Nagykanizsáról kiküldött gyakornokként az volt a szerepem, hogy felmérjem a lehetõségeket, az átadott szakértõi címlistával megkönnyítsem
az önkormányzat pályázati partnerkeresési feladatait és a következõ alkalommal kiutazót felkészítsem az esetleges konkrét lobbizásra.
– Melyek azok a témakörök, amelyekben valóban érdemes lobbizni, s
amelyeket az Európai Unió vezetõ testületei is prioritásként tartanak számon?
– Az egyik konferencia alkalmával konzultáltam egy úrral, aki egy
termálvíz-hasznosítással foglalkozó vállalkozás ügyvezetõje. Õ erõsítette meg, hogy Magyarországon a mi dél-nyugati régiónk az egyetlen,
amely energiatermeléshez is felhasználható termálkincset rejt. Tapasztalataim szerint ez lehet az egyik prioritás, illetve a megújuló energiák
hasznosítása és a hulladékkezelés.
– Sikerült benyomásokat szereznie arról, hogy Brüsszelbõl miként
tekintenek Magyarországra?
– Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Az újonnan csatlakozott tagállamokkal, így hazánkkal szemben is tapasztalható egyfajta ellenérzés a
„régiek” irányából, mert sok forrást felhasználunk elõlük. Ám azt is
nagyon jól tudják, hogy ha együttmûködnek az újabb tagállamokkal,
akkor közösen könnyebben lehet támogatást szerezni az egyes projektekhez. Egyenrangú partnerként kezelnek bennünket. Itthon ez még
nem tudatosult eléggé, pedig ugyanolyan jogú tagjai vagyunk az Európai Uniónak, mint bármely másik tagállam – mondta.
Cserti Csilla hozzátette: Nagykanizsának a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos projektekben is érdemes erõsíteni, hiszen ilyen beruházásokra az
eddigieknél jóval több forrás áll majd rendelkezésre az uniós kasszából.

Városháza
Tájékoztató közérdekû panasz bejelentésérõl
A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § - aiban foglaltak végrehajtására a város lakosságának a közérdeket érintõ, nem személyes jellegû kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés)
szervezett módon kerülnek elbírálásra.
Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri
hivatallal, a szûkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény
vagy más szervezet mûködésével kapcsolatban
 a 06-80/200-848-as üzenetrögzítõre kapcsolt zöld számon
 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének/Alpolgármesterének/Jegyzõjének címezve a Polgármesteri Hivatal
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén
 bokan_peter@nagykanizsa.hu, vargaeva@nagykanizsa.hu,
bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu,fehervolgyiszabolcs@nagykanizsa
.hu, termecz_marianna@nagykanizsa.hu e-mail címen.
További információt a www.nagykanizsa.hu honlapon.

Zala Megyei Igazságügyi Hivatal
A 144/2005. (VII.27.) Korm. rendelettel felállított Igazságügyi Hivatal
2006. január 1-jétõl, mint az Igazságügyi Minisztérium egyetlen dekoncentrált szerve látja el a minisztérium valamennyi hatósági, szolgáltató típusú feladatát. Tevékenysége alapvetõen négy feladatkört érint: a pártfogást, a jogi segítségnyújtást, az áldozatsegítést és a kárpótlást.
Az Igazságügyi Hivatal önállóan gazdálkodó, országos hatáskörû,
központi költségvetési szerv, feladatait a központi és területi (megyei/fõvárosi) szervezeti egységei útján látja el, irányítását és szakmai
felügyeletét az igazságügy-miniszter gyakorolja.
Az Igazságügyi Hivatal feladatkörébe tartozó fõbb szakmai területek:
I.
A pártfogó felügyelõi tevékenységek ellátása
Ügyészségi, bírósági döntéshozatal elõsegítése, környezettanulmány, pártfogói vélemény készítése; felnõtt- és fiatalkorú elkövetõk
pártfogó felügyeletének ellátása; közérdekû munka büntetés végrehajtásának ellenõrzése, börtönpártfogás.
II. Jogi segítségnyújtási tevékenységek ellátása
A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat („Nép Ügyvédje”) továbbra is kizárólag peren kívüli ügyekben nyújt segítséget. Feladatai: támogatás
iránti kérelmek rászorultság alapján történõ elbírálása, a jogi segítõnél
igénybe vehetõ óraszám megállapítása; egyszerûbb megítélésû ügyekben tájékoztatás adása.
III. Áldozatsegítési tevékenységek ellátása
Az Európai Uniós elvárásoknak megfelelõen létrehozott szolgálat
részletes tevékenységétnek leírását a mellékelt tájékoztató tartalmazza.
IV. Kárpótlási feladatok
Figyelemmel a kárpótlási és kárrendezési feladatok mérséklõdésére,
2006. március 31-ig kilenc megyei hivatal, azt követõen csak a Központi Igazságügyi Hivatal Kárpótlási Fõosztálya, illetve a Fõvárosi és
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal Kárpótlási
Osztálya gyakorolja a személyi és vagyoni kárpótlási és kárrendezési
hatósági hatásköröket.
A Zala Megyei Igazságügyi Hivatal és egyes szakterületi vezetõinek elérhetõsége:
– Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 12. 06/ 92- 550-250, fax. 06/92-550-251.
– Megyei Igazgató, a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat vezetõje, Horváth László: 06/92-550-252, horvathl@pjsz.gov.hu
– Felnõtt korú elkövetõk pártfogói osztály vezetõje, Vörös Alex:
06/92-550-254, vorosa@pjsz.gov.hu
– Fiatalkorú elkövetõk pártfogói osztály vezetõje 8800 Nagykanizsa, Király u. 20., Albert Zoltán: 06/93-536-836
– Áldozatsegítõ Szolgálat Vezetõje Csizmazia Péterné dr. Fazekas
Gizella: 06/92-549-100, fax: 06/92-549-101
Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Vezetõje dr. Szabó Imre: 06/92-549102, fax:06/92-549-101, szaboi@pjsz.gov.hu
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Képviselõi fogadóóra
A 6. sz. választókerület (Csokonai u., Hevesi u., Teleki u., Bartók u.,
Rózsa u. stb.) lakosai részére 2006. február 14-én, kedden 17 órakor
Budai István önkormányzati képviselõ fogadóórát tart a Körõsi Cs. S.
Általános Iskolában.
Halász Gyula önkormányzati képviselõ a 9. sz. választókörzet lakóinak ( Péterfai u., Városkapu krt., Zemplén u. páros oldal, Munkás u.
páros oldal a 14 számtól, Kazanlak krt 14. ) február 11-én (szombat)
10 órától fogadóórát tart a Városkapu krt-i buszvégállomásnál (volt
hírlapbolt).
Dr. Horváth György önkormányzati képviselõ a 2. számú választókerület polgárait várja fogadóóráján 2006. február 15-én, szerdán
17.30 és 19 óra között a Zeneiskolában (Sugár u. 18.).
Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselõje lakossági fórumot tart 2006. február 10-én, pénteken 17 órától a Móricz
Zs. Mûvelõdési Házban. Téma: Városrészünk jelene, jövõje. Vendég:
Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ-jelölt és Marton István, a
Pénzügyi Bizottság tagja.
Fogadóórát tart az Idõsügyi Tanács
Értesítjük a város idõs lakóit, hogy február 14-én, kedden 10
órától 12 óráig a Családsegítõ Központ irodájában (Zrínyi M. u.
51.) fogadóórát tartunk. Hívjuk mindazokat, akik információkat
kérnek, tanácsot, segítséget várnak.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa

Kulturális alap
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottsága pályázatot hirdet a 2006. évi Kulturális alap támogatás elnyerésére.
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város mûvészeti, közmûvelõdési és közgyûjteményi életének támogatása.
A pályázat tárgya:  Nagykanizsán megrendezésre kerülõ képzõmûvészeti, zenei, irodalmi, színházi, közgyûjteményi és egyéb kulturális
rendezvények támogatása.  A nagykanizsai mûvészeti csoportok,
együttesek, magyarországi és külföldi fesztiválon való részvételének,
valamint mûködésének támogatása.  Kulturális, irodalmi, helytörténeti, közhasznú információs szolgáltatások és kiadványok támogatása.
A pályázók köre: Helyi természetes személy, közösség, csoport,
non-profit szervezet, mûvelõdési, oktatási és nevelési intézmény.
Megjegyzés: természetes személy, nem jogi személyiséggel rendelkezõ közösség, csoport az érvényben lévõ adótörvények miatt célszerû, ha jogi személyen – intézményen keresztül nyújtja be pályázatát.
A támogatás formája: A sikeresen pályázókkal az önkormányzat támogatási szerzõdést köt és a benyújtott programhoz vissza nem térítendõ támogatást nyújt. A finanszírozás módja: elõfinanszírozás
Pályázati feltételek: Egy pályázó több pályázatot is beadhat. Pályázni 2007. március 31-ig megrendezésre kerülõ, fent meghatározott
tárgyban lehet. A kötelezõ önrész a pályázott összeg minimum 30 %-a.
A pályázat benyújtása: A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal (Erzsébet tér 7.) portáján és a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ információs szolgálatánál átvehetõ, továbbá a város honlapjáról letölthetõ
adatlapon egy példányban a Mûvelõdési és Sportosztályra kell benyújtani. A pályázat beadásának határideje: 2006. február 28.
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság

Népességi adatok
Nagykanizsa lakossága: 51503 fõ
Házasságkötések száma: 5
Születések száma: 53 fõ, ebbõl Nagykanizsán: 23 fõ
Halálozások száma: 56 fõ, ebbõl nagykanizsán: 33 fõ

Hirdetés
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APRÓHIRDETÉS
Nk-án a belvárosban közel 700
négyzetméter telek, rajta bontható
családi házzal eladó! Társasház építésére is alkalmas, 40 %-a beépíthetõ!
Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072
(5759K)
Nk-án a Múzeum téren egyszobás,
1. emeleti lakás eladó. Irányár: 5,5
millió Ft. Érd.: 30/3651-654, 16 óra
után és hétvégén 93-320-627 (5779K)
Belvárosban Kinizsi u. elején háromszobás földszinti társasházi lakás
garázzsal eladó. Érd.: 70-335-7102
(5780K)
Csurgón zártkerti ingatlan (4300
m2-es két helyiséges épület földpincével) 3000 db normand fenyõvel, gyümölcsfákkal eladó. Érd.: 30-362-3992
(5783K)
Eszteregnyén 193 m2-es családi
ház, extrán felszerelt, galériás (ipari
árammal) sürgõsen eladó. Érd.:
30/2683-262 (5791K)
Nk-án Attila utcában 1,5 szobás,
42 m2-es, földszinti lakás eladó. Érd.:
70/264-6969 (5793K)

BÉRLET

JÁRMÛ
Golf 1,6 TD kitûnõ motorral, jó
kasznival, valamint SKIF lakó-utánfutó (két felnõtt, két gyermek) teljes

VEGYES
Telstar MP3-lejátszó, mely egyben 128 MB-os USB drive + digitális diktafon + FM rádió funkciókkal
is rendelkezik, sztereo fejhallgatóval
eladó 7000 Ft-ért. Érd.: 30/9932-534
(5792K)
Könyveket, régi újságokat, fotót,
képeslapot, képet, egyéb régi tárgyat
vásárolok. Érd.: 20-555-3014 (5786K)
Komód, tálaló, 6 személyes étkezõ cseresznyefából eladó. Érd.: 20555-3014 (5787K)
170 literes prés újszerû állapotban
eladó. Érd.: 30-448-6072 (5788K)
Eladó fehér, olasz, hatszemélyes
étkezõasztal székekkel, fekete TVhifi szekrény, vadkörte polcos számítógépasztal újszerû állapotban. Érd.:
30/901-9013 K(5799K)

SZOLGÁLTATÁS
Idõs ember gondozását, eltartását vállalnám lakásért, házért cserébe, ottlakás nélkül. Érd.: 30/2273294 (5790K)
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. Nagykanizsa,
Ady Endre u. 65. Tel.: 06-93-333449, 06-70-511-7863 (5641K)
Számítástechnikai
szaktanácsadás, hardver-szoftver karbantartás
azonnali kiszálással. Érd.: 30/6500494 (5761K)
Meghibásodott,
bizonytalanul
mûködõ távirányítóját (TV, videó,
hifi, stb.) megjavítom. Érd.: 20-5102723 (5789K)

Digitális fotó
értékesítés!
250 Ft/db

Nagykanizsa, Teleki u. 34. (az udvarban) Tel.: (30) 9363-9923
Bolero italpor
38 Ft
500 gr tortabevonó
399 Ft
Marcipán szív
70 Ft
500 gr táblacsoki
399 Ft
Toffefee
299 Ft
Raffaelo T15
499 Ft
Nescafé 3in1
299 Ft
500 gr tejkaramell
499 Ft
500 gr csokiparány 399 Ft
Ferrero Rocher T16
729 Ft
Teasütemények, táblacsokoládék, desszertek nagy választékban!
Nyitva: Hétfõ – Péntek: 9.00 – 17.00 > szombat: 9.00 – 12.00

Fizetett politikai hirdetés

Forintalapú személyi kölcsön 1-2 napos elbírálással kezes
és fedezet nélkül
AKCIÓ: 0% kezelési költség!
Kölcsön összeg törlesztés
költségek
500 000 Ft
13 527 Ft
0 Ft
1 000 000 Ft
25 666 Ft
0 Ft
1 500 000 Ft
36 477 Ft
0 Ft

futamidõ
60 hó
60 hó
60 hó

THM: 17,23–25,59 %-tól

Csengery úton kétszobás, egyedi
fûtéses, bútorozott lakás hosszú távra
kiadó. Ár: 35.000 Ft + rezsi. Egy havi
kaució szükséges! Érd.: 30-227-3294
(5782K)
Nk-án 1+2 félszobás bútorozott,
központi fûtéses lakás hosszú távra,
albérletbe kiadó. Kaució szükséges!
Érd.: 93-319-863 18 óra után (5794K)
Nk-án belvárosi társasházban 3
szobás lakás, egyedi fûtéses, kiadó.
Kaució szükséges! Érd.: 20/499-7213
(5795K)
Nk-án a Városkapu krt-on kétszobás, II. emeleti, bútorozott lakás kiadó. Ár: 30.000 Ft + rezsi. Egy havi
kaució szükséges! Érd.: 20/4360-195
(5796K)
Teleki úton kétszobás, egyedi fûtéses lakás kiadó. Irányár: 25.000 Ft +
rezsi. Egy havi kaució szükséges!
Érd.: 30/640-6749 az esti órákban.
(5797K)

felszereléssel eladó. Érd.: 30/3582614 (5798K)

T-Mobile arany- és platinakártyával jövedelemigazolás nélkül
max. 510 000 Ft-os hitelkeret, akár 51 napig kamatmentesen!

Tel.: 30/9949-003, 30/8589-760

"FEBRUÁRFESZT"
A "KA-ROCK" ALAPÍTVÁNY RENDEZÉSÉBEN

2006.02.11.
PROGRAM:
18:00 BON SCOTT EMLÉKMÛSOR
19:00 MONA LISA MOSOLYA
19:40 CSERMANEK LAKÓTELEP
20:20 DAS KAPITAL
21:00 DESOLATION
22:00 PERFORÁLT VAKBÉLGYULLADÁS
23:00 LECSÓ
00:00 URNA
00:40 RADIOAKTIV
utána rockbuli!!!
AZ ELSÕ 100 VENDÉG CD-T KAP AJÁNDÉKBA!
MINDEN ÓRÁBAN TOMBOLASORSOLÁS!

HELYSZÍN:
KODÁLY ZOLTÁN MÛVELÕDÉSI HÁZ

INGATLAN

Sport
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Felváltva estek a kosarak
B Beton Bonyhád KSE – Kanizsa KK 81-77 (19-15, 16-31, 29-16,
17-15) Vezette: Kollár Tamás, Maár Gábor
Felváltva estek a kosarak a találkozó elején, aztán a 8. percben 8 ponttal
elhúztak a hazaiak. Ács Péter és Beck Attila vezérletével azonban nemcsak
megfordult a kanizsai legénység állása, hanem 11 pontos elõnyt szereztek.
Sajnos a végére mégis vesztettek. Kanizsa KK: Ács Péter 18/3; Sági Péter
7/6; Zsámár Krisztián 16; Millei Attila 7; Beck Attila 19/9, csere: Babócsay
Péter 8/6; Becze Barnabás; Kovács Csaba 2; Szántó György; Vágvölgyi
Tamás, edzõ: Silló Zsolt

Királyi Pál Kupa
Január 28-án került megrendezésre a Királyi Pál Kupa serdülõ és
gyermek páros verseny, a Zemplén DSE és a házigazda Szepetnek SE
43 játékosának részvételével. Az újoncoknak ez volt az elsõ versenye,
ahol felmérhették tudásukat egy másik szakosztály játékosai ellen,
egyben felkészülési lehetõséget biztosított számukra a február 18-án
Jánoshidán induló gyermek és serdülõ idénynyitó kupafordulóra.
ZDSE eredmények. Serdülõ fiú (6): 1. Arany Bálint, Huszár Emil 3.
Budavölgyi Bálint, Lukács Benedek 5. Farkas Balázs, Shulcz András.
Gyermek fiú (9): 2.Csizmadia Ádám, Lukács Márton 3. Kollár
Péter,
Klinger Roland Szepetnek SE-ZDSE, 4. Nagy Marcell, Szollár Zsolt.

Január 21-én rendezték meg a 8. Küzdõsportok Kupáját Lendván, amin
az NTE 1866 MÁV Rt. judokái is részt vettek. Négy ország (Magyarország,
Horvátország, Szlovénia, Ausztria) 178 fõs mezõnyében képviselték Nagykanizsát. A 8 induló 9 érmet (3 arany, 3 ezüst, 3 bronz) hozott haza. A 97-es
születésû fiúk között Huszár Martin 29 kg-ban III. lett. A 95-96-os korosztályban Kardics Konrád 36 kg-ban I., Lukovits Balázs 47 kg-ban I., Csonka
Richárd 32 kg-ban II. lett. A 93-94-es Tar Bence 36 kg-ban és Balogh Szabolcs 50 kg egyaránt III. lett. A 93-94-es lányok között Horváth Tamara 36
kg-ban I., 40 kg-ban II. helyen végzett, míg Aczél Éva 44 kg-ban II. lett.

Bamako-ból jöttünk…

Két kanizsai csapat is képviseltette magát a Párizs-Dakar Rallye mintájára
(vagy konkurenciájaként?) megszervezett Budapest-Bamako, vagy ahogy
mindenki hívja: „fapados” rallye-n. A 7632 kilométeres „flúgos futam” próbára tett gépet és embert egyaránt. Nincs okunk szégyenkezni: a Gábor Zsuzsanna, Gábor Attila és Bacsa István alkotta Viky Team Nissan Pathfinder
autójával az összesített eredménylistán második, míg a Németh Csaba és
Cserti Zoltán alkotta Windbird Rallye Team Opel Corsájával a túra-kategóriában negyedik helyezést ért el.
– A pilótánk, Gábor Attila és a navigátorunk, Bacsa István imádnak száguldozni, ezért gondolták úgy, hogy nagy kihívás lehet végigautózni a 7632
kilométert úttalan utakon, több helyen valóban nomád körülmények között
– mondta lapunknak Gábor Zsuzsanna, a Viky Team kapitánya. – Korábban is részt vettek már különbözõ rallye-versenyeken, long night trophyversenyeken, tehát nem volt elõzmény nélküli a Budapest-Bamako Rallye.
– A Kayes és Kiffa közötti szakasz volt a legnehezebb. Ez a terület
nem volt jól feltérképezve, nem voltak GPS-koordináták. Csupán egy
indulási és egy érkezési pontot adtak meg, a kettõ között pedig volt egy
viszonylag hosszú szakasz, amelyen úgy haladtunk át, ahogy tudtunk –
mondta Gábor Attila, a csapat pilótája.
– Az éjszakákat gyakran a civilizációtól szinte teljesen elzárt településen töltöttük. Kellemes meglepetést okozott az itt élõ emberek kedvessége, segítõkészsége. Egyszer hajnali háromkor értünk be az egyik településre, mégis ott forgolódtak körülöttünk az õslakosok, hogy miben tud-

nak segíteni. Persze nem tudták, hogy hova akarunk menni – az az igazság, hogy mi magunk sem –, s ha többen voltak, akkor hárman négy
irányba mutattak – idézte fel a történteket mosolyogva Bacsa István navigátor. – A sivatagi szakaszt eredetileg tízórásra tervezték, ehhez képest
huszonnyolc óra alatt tudtuk teljesíteni. Annyira pontatlan volt a térképünk, hogy gyakran menetközben jöttünk rá arra, hogy a számunkra kijelölt út nem vezet sehova, esetleg egy szakadékban ér véget.
– Elõfordult, hogy hajnalban beült egy ember mellénk, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül, és megmutatta, merre kell továbbhaladnunk. Az
éjszaka kellõs közepén elindult visszafelé, hogy húsz kilométert gyalogoljon az otthonáig – idézi fel egyik legkedvesebb történetét Gábor Attila. Voltak persze szomorú élmények is: a résztvevõk meglátogatták a
Mali-i árvaházat.Bacsa István szerint az is elõfordult, hogy az egyik településen egy három hónapos csecsemõt nyomtak az egyik versenyzõ
kezébe: vigye el tõlük, hogy legalább neki jobb élete legyen. A mezõny
tagjai testközelbõl tapasztalhatták meg a legmélyebb nyomort…
Az út során rengeteg buzdító sms-t kaptak a Viky Team tagjai, amit
ezúton is szeretnének megköszönni szurkolóiknak. Egybehangzóan azt
mondták: jövõre nem akarnak indulni a „fapados” rallye-n, inkább valami más erõpróbát keresnek maguknak.
Németh Csaba, a másik kanizsai csapat, a Windbird Rallye Team pilótája érdeklõdésünkre elmondta: ifjabb korában szintén versenyzett,
tehát az õ esetében sem volt minden elõzmény nélküli a BudapestBamako. Autójukat saját maguk állították össze, s mint mondta, annak
ellenére, hogy a jármûvet egy sziklán szerzett sérülés után vontatni
kellett, elégedett a járgány teljesítményével.
– Tizenkét napig hajtottuk, semmi gond nem volt vele. Tizenhárom
homokdûnén keresztülmentünk vele, de a tizennegyedik már egy szikla
volt, s azon fennakadt – mesélte Németh Csaba. – Késõbb egy apró hiba miatt használhatatlan lett a kuplungunk, s így mentünk vele csaknem hatszáz kilométert, végül az önindító is elromlott. Ezután már nem
mertünk kockáztatni, mert a sivatagban betolni egy autót – nos, ez nem
egyszerû mutatvány. Jövõre nem indulunk a versenyen, de utána elképzelhetõ. Szeretnék ismét Opel Corsával nekivágni, igaz, egy kicsit magasabb hassal és csõvázzal ellátott autóval – mondta Németh Csaba.
Horváth Attila

Kanizsai tárlatok

FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ
A MÁRCIUSI

ÉVSZAKOK
Február 6-án nyílt meg és 27éig láthatók Kárpáti Sebestyén és
felfedezettje, Szalai Mónika festményei a Honvéd Kaszinó Galériájában. A megjelent nagyszámú
közönséget Halmos Ildikó, az intézmény igazgatója köszöntötte, a
megnyitó
ünnepélyességét
Pávlicz Erika, a Bólyai iskola tanulója színesítette énekével. Kárpáti Sebestyén 20 évvel ezelõtt
mutatkozott be elõször festményeivel a nyilvánosság elõtt, szintén a Honvéd Kaszinóban. Munkáit, a különbözõ évszakokban
készült tájképeit Járási Ildikó
iparmûvész ajánlotta a megjelentek figyelmébe, s egyben továbbmunkálkodásra biztatta a fiatal,
tehetséges Szalai Mónikát is.

SZÜRREALISTA VILÁG
A hónap végéig látható Melega
István grafikusmûvész kiállítása a
Trend Art Stúdió Galériában. A
kiállítással a 70. születésnapját ünneplõ mûvészt kívánták köszönteni – mondta a kiállításra érkezõket
köszöntõ szavaiban Wilheim Gábor igazgató. Közremûködött Hajdú Sándor zeneszerzõ. Megnyitójában dr. Kostyál László mûvészettörténész kiemelte: izgalmas
világba csöppen, aki végigsétál
Melega István fotográfiái között.
Melega István fotói egy szürrealista világba vezetnek bennünket, képei az életrõl, az élet szépségeirõl,
az öregségrõl, a fiatalságról és az
elmúlásról szólnak sajátos megfogalmazásban, ahol az egyik téma
átlényegül egy másikba.

NÉMET NYELVVIZSGÁRA
FELKÉSZÍTÕ, 40 ÓRÁS SPECIÁLIS
TANFOLYAMOT SZERVEZ
vizsgáztató tanárok vezetésével
INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL
30 %-os TANDÍJ- ÉS VIZSGADÍJ
VISSZATÉRÍTÉS CSAK NÁLUNK!
Beiratkozás: február 22-ig
8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326–413, Mobil: 30/400–5253
E–mail: info@dialognk.hu
Honlap: www.dialognk.hu
OM reg. szám: 20–0129–04

Akkredit: 0584

BÚTORDISZKONT
Nagykanizsa, Erdész u. 6. (Csengery utcai AGIP kút mögött)
Telefon: 93/311-198 Fax: 93/536-198
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 9-17, szombaton 9-12 óráig

Kamatmentes hitel!
0%-kal kamattal, 10 hónap
futamidõvel. A kezelési költséget nálunk kell befizetnie!
Részletek üzletünkben
THM 26,27%

MDF
fóliás
konyha
165-ös,
200-as,
220-as
54.900
Ft-tól
Szivacsos
franciaágy
29.900 Ft-tól

JAS gyerek szekrénysor
53.900 Ft

Fenyõ ágykeret 90 x 200-as
ágybordaköteggel, betét
nélkül 16.900 Ft

Bonell rugós 36.900 Ft-tól

SZANDRA szekrénysor
54.900 Ft-tól

