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„az igazat mondd,
ne csak a valódit”

„Bontsd a bogot, mert meghalok,
szeretnék élni szabadon”

„Utad értelme nem a cél, hanem a vándorlás. Nem helyzetekben élsz, hanem út közben.”
Márai Sándor

„egy fennkölten züllõ ország
szemével farkasszemet nézve”
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Kanizsa – Közélet

SZDSZ:
Trafóházakról,
demokráciáról
Az SZDSZ legutóbbi sajtótájékoztatóján Halász Gyula önkormányzati képviselõ a trafóházak
ügyében, Röst János önkormányzati képviselõ, az SZMSZ módosításával kapcsolatban fejtette ki álláspontját. Az elmúlt ciklusban is többen fordultak hozzájuk panasszal az
emeletes házakban elhelyezett trafóállomások miatt – mondta Halász
Gyula. A lakosság egy része szerint
egészségükre káros mágneses sugárzás éri õket. A legutóbbi közgyûlésen Bizzer András fideszes
képviselõ a lakók kérését tolmácsolta azzal, hogy a polgármester
segítsen a kivizsgálásban. Õ azonban elhárította a témát, mondván,
ahhoz az önkormányzatnak semmi
köze. Halász Gyula hangsúlyozta,
az önkormányzatnak igenis van köze hozzá. A polgármester úgy fojtotta a fideszes képviselõbe a szót,
hogy nem gyõzõdött meg az önkormányzat érdekeltségrõl. Véleménye
szerint a polgármesternek nemcsak
a választások idején kell kérni a városlakók támogatását. Amikor a városlakóknak problémája van, igenis
a város elsõ emberének lépnie kell.
Leszögezte, pártja nem egy ház
problémájával, hanem az összesével kíván foglalkozni. Komplett
vizsgálatot kérnek az EON-tól a kanizsai lakóházakban elhelyezett trafók vizsgálatáról. Számításaik szerint hat-hét emeletes házban van
önkormányzati érdekeltség. Ám
nincs, például a Rózsa 21-ben, ott is
kanizsai lakosok élnek. Az országban egyébként számos helyen történnek ilyen vizsgálatok, és ahol
probléma mutatkozik, elektromágneses csapdát helyeznek el, vagy a
trafóházat kitelepítik. Azt javasolják, szülessen egy komplett vizsgálat ez ügyben, és az eredményét
hozzák nyilvánosságra. A lakosság
egészségi állapotához kapcsolódik
az a javaslat is, melyben felhívják a
figyelmet az önkormányzati intézmények, iskolák, óvodák villamoshálózatának vizsgálatára, a világítási rendszerek felújítására, cseréjére.
Röst János az elmúlt közgyûlésen
napirendi
pontként
szereplõ
SZMSZ módosítással kapcsolatban
elmondta, a közgyûlés elõtt kiosztott anyagban olyan pontok szerepeltek, aminek végiggondolása idõ-

igényes. Az SZDSZ áttekintette a
módosítást, és több mint húsz módosító indítvánnyal éltek. Mivel féltek attól, hogy a Fidesz újabb demokrácia-csonkolást akar végrehajtani, ezért a közgyûlésen terjesztették elõ javaslataikat. Problémaként
említette, hogy a Fidesz el akarja
lehetetleníteni a rendkívüli közgyûlések összehívását. Jelenleg nyolc
napon belül kell kitûzni a polgármesternek, amennyiben hét képviselõ, vagy egyéb szervek kérik a
rendkívüli közgyûlés összehívását.
Ezt fel akarják emelni tizenöt napra. Két, soros közgyûlés között,
másfél hét után azonban matematikailag nincs lehetõség arra, hogy
rendkívüli közgyûlés összehívását
kezdeményezze
az
ellenzék.
Ugyanilyen demokráciaellenes lépésnek tartják, hogy a képviselõi
interpellációkra adott választ nem
kívánják átadni a sajtó képviselõinek. Ha a polgármester akarata
megvalósul, a közgyûlés mûködése
antidemokratikus lesz, megszûnik
végleg a napirend elõtti hozzászólás, az interpellációk, kérdések, a
polgármesteri tájékoztató lényegében a televízió közvetítésen keresztül az éjszakába nyúlna, az írott sajtó munkatársai pedig többnyire már
nem tartózkodnának a közgyûlés
helyiségében. Gyakorlatilag papíron mûködne a demokrácia. Az
SZDSZ javaslatai a demokratikus
csonkolás megszüntetésére irányulnak, melyek között szerepel az épeszû kezdési idõpont, hiszen az elmúl közgyûlés hajnali negyed négyig tartott. Nem elfogadható, hogy
a testület és az apparátus dolgozói
közel huszonnégy órát dolgozzanak, és nem várható el, hogy éjfél
után is ugyanúgy koncentráljon valaki egy feladatra, mint napközben.
Szeretnék, ha visszatérne a közgyûlés délelõtt kilenc órai kezdési idõpontja, egyben idõkorlátot is szabnának, mely szerint tíz órát meghaladóan ne lehessen tovább folytatni
a közgyûlést, hanem hívjon össze
pár napon belül soron kívüli közgyûlést a polgármester. Térjen viszsza az a felfogás, amint az tizenhat
éven keresztül megvolt, hogy az
ellenzék is hallathassa a hangját.
Marton István részérõl ez a maga-
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tartás nem meglepõ, hiszen nála
már az alakuló ülés óta megvan ez
az antidemokratikus kommunista
attitûd. Hozzá képest Suhai Sándor
demokrata volt. Másrészt Marton
István fél a nyilvánosságtól, fél attól, hogy kiderül, a munkája milyen
értéket képvisel, és nem kíván
szembesülni azzal a lehetõséggel,
hogy a képviselõk bírálják a polgármesteri tájékoztató szakmai elemeit. Erre volt példa az elmúlt közgyûlésen is, amikor egy vizsgálóbizottság létrehozását kezdeményezték a
kórháznál, hiszen ott a törvénysértések mellett a személyi kérdéseknél is a polgármester elszabotálta a
kórház mûködtetését, nem írt egyetlen levelet sem a misztériumnak,
nem fellebbezte meg a minisztérium álláspontját 2006. decemberéig,
amíg a parlament el nem fogadta a
költségvetéssel egybekötött kórházi
reformot. Röst János bízik benne,
hogy a Fidesznél még jelen van a
demokratikus gondolkodás, ami legyõzi a polgármesteri parancsuralmi rendszert. Ha nem ez történik,
akkor a kanizsai Fidesznek nevet
kell változtatni. Az új nevük Fidesz
Marton Polgári Szövetség kell le-

gyen, hiszen ezzel Marton István
teljes mértékben átveszi a Fidesz
irányítását. Bízik benne, hogy a Fidesz frakció fellázad Marton István
ellen és megállítja antidemokratikus ámokfutását.
B.E.
***
A mára már több sajtótermék
által nyilvánosságot kapó trafóház-ügyet Bizzer András fideszes
önkormányzati képviselõ március
26-án írásban beadott interpellációja indította el. Információink
szerint Marton István polgármester április 10-én hivatalos levélben fordult az ÁNTSZ-hez az
ügy kivizsgálása érdekében – a
szerk.

Nemzetközi
roma nap
– Április 8. szimbolikus nap
minden roma életében, hiszen ez
a Nemzetközi Roma Nap, melynek fel kell hívnia a figyelmet
arra, hogy a romák, és a többségi társadalom összefogása
(folytatás a 4. oldalon)

Tisztelt Szerkesztõség!
Április ötödikei számuk MSZP: Ne mondja meg, hogyan szavazzunk! Írásukra kívánok reagálni.
Kedves Böröcz Úr!
Ne mondja meg, hogyan szavazzunk! Tartalmú sajtótájékoztatójára reagálva
elmondanám: Nem tisztem jelenlegi polgármesterünket és pártját megvédeni és nem is akarom. Realitás
érzetem és jó visszaemlékezõ tehetségem, viszont kényszerít a
közelmúlt felelevenítésére. Korábbi polgármesterünk is bemondta
szavazás elõtt: TÁMOGATOM vagy NEM TÁMOGATOM! Ez nyilván övéinek az igen vagy nem gombot jelentette. Senki nem
feltételezte, hogy ez az ellenzéknek is szól! Tehát egyezik a mostani
elvvel. Különbség azonban mégis van. A korábbi önkormányzati
ülések levezetése bratyizó hangnemben folyt: a képviselõk Jóska,
Pista, Gizi esetleg H. Józsefné megszólításban kaptak hozzászólási
lehetõséget. Õk ugyanakkor „polgármester úr” megszólítással
kezdtek, vagyis nem a keresztnevén szóltak a polgármesterhez! Ezek
mind visszanézhetõk a korábbi közgyûlési felvételeken. Jelenleg viszont dívik a hivatalos hangnem, mint Ön is tapasztalhatja. Viszont
azt ajánlanám, amennyiben a nehezményezett jelenséget törvényesen
nem lehet feloldani, alkalmazzanak egy egyezményes néma jelet a
közös vélemény kialakítására. Pl. a rómaiaknál jól bevált colosseumi jelet. Ezt komolyan gondolom.
Miklós László
Nagykanizsa, Kazanlak krt. 12/c
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Szemét
razzia
A Közterület-Felügyelet dolgozói az elmúlt héten a hulladékszállítási szerzõdések meglétét ellenõrizték, mivel nagy valószínûséggel a szolgáltatást szabálysértõ
módon mellõzõk szabadulnak
meg felesleges holmijaiktól oly
módon, hogy azokat kevésbé forgalmas helyen, út mentén, erdõszélen dobják ki. Akinek nem volt
rendben a szerzõdése, azzal szemben bírságot szabtak ki a felügyelõk. Fontos tudni, hogy a hulladékgazdálkozási törvény értelmében, amennyiben nem sikerül
megállapítani a szemetelõ kilétét,
úgy a terület tulajdonosával szemben történik a szabálysértési eljárás. Nem árt tehát, ha a tulajdonos
odafigyel saját birtokára, mert
könnyen rá hárulhat a felelõsség.
Különösen a lakótelepeken jellemzõ, leginkább hétvégén, hogy
a társasházak megtelt konténerei
mellett kisebb szeméttelepek alakulnak ki. Ennek kiküszöbölése
érdekében a közterület-felügyelõk a Saubermacher Kft. munkatársával közösen felmérik a kialakult helyzetet, és a tapasztalatok
birtokában, ha szükséges, a társasház lakóit nagyobb edény
igénybe vételére kötelezik.
Az egyre növekvõ autópark, és
az Erzsébet téri mélygarázs-építés sem lehet indok arra, hogy
egyes gépjármûvezetõk tiltott helyen, mindenek elõtt a járdán parkoljanak, akadályozva ezzel a
gyalogosok közlekedését. A Deák
téren olykor az autóbuszmegálló
is megközelíthetetlen mind a
busz, mind a fel- és leszállni kívánó utasok számára a szabályokra fittyet hányó autósok miatt. A felügyelõk továbbra is fokozottan ellenõrzik a belvárost.
Az áprilisi nagyvásár alkalmával is akadt dolguk a közterületfelügyelõknek, mivel a rendezõk
hiába kerítették el az Európa Tanács utca járdáját abból a célból,
hogy oda ne, csakis a kijelölt területre telepedjenek az árusok. A
nem engedélyezett területen árusítók megbírságolása hamar, a
portéka árusok általi összepakolása valamivel hosszabb idõ alatt
történt meg.
K.T.F.

A legutóbbi közgyûlés foglalkozott a rendõrség elmúlt évi tevékenységével kapcsolatos beszámolóval is, amelyben dr.
Molnár József alezredes, a város
rendõrkapitánya megállapította,
hogy munkatársainak egyre nagyobb figyelmet kell fordítani a
balesetmegelõzésre, ugyanis az
utóbbi idõben drasztikusan megnõtt a város forgalma. Véleménye szerint a valódi elkerülõ
utak megépüléséig egyfajta segítség lehetne a minden bizonynyal hamarabb megépülõ sztráda
használata is, ha nem lenne díjfizetõs. A kapitány a helyi politika
segítségét kéri.
– A dinamikus forgalomnövekedés valamikor a kilencvenes
években kezdõdött – mondta dr.
Molnár József alezredes, rendõrkapitány. – Az elmúlt négy-öt évben azonban drasztikusan nõtt a
város forgalma, aminek alapvetõ
oka, hogy sokkal több lett a személygépkocsi.
Nagykanizsa
szempontjából a legproblémásabb egyébként a 61-es számú
út, amelyen bejönnek a városba
a kamionok. A katonaréti körforgalomig nem is okoznak különösebb problémát, azonban a
központba természetesen már
nem jöhetnek be, ezért átterelõdik a forgalmuk abba az övezetbe, amit pontosan arra terveztek, hogy ott nagy számban éljenek az emberek, így a több mint
húszezer lakost számláló keleti
városrészen keresztül dübörög a
61-es fõút forgalma. Erre halad
az autósok többsége is, elkerülve így a városközpontot. Ebbõl
következõen a Hevesi úton balra
kikanyarodni komoly nehézséget
okoz gyakorlott sofõröknek is, a
Rózsa utca - Hevesi út keresztezõdésében bizony, könnyen elõfordulhat akár húszperces várakozás is. Ezért lenne nagyon
fontos, ha nemcsak az autópálya, hanem a 61-es út elkerülõ
szakasza is minél elõbb megépülne. Elképzelhetõ, hogy így
mûtárgyak, azaz például körforgalom építése nélkül is szabályozottabbá válhatna a városon
áthaladó forgalom. Ami még
nagy problémát jelent, az az idegenforgalmi szezon széthúzódása. Míg korábban május végétõl
augusztus végéig tartott ez a bizonyos idõszak, addig manapság
már április közepétõl elkezdõdik, s egészen október végéig jelentõs terhet jelent, ráadásul az
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Vallott a rendõrség

Nagyobb forgalom,
több koccanás

Fotó: Horváth Attila
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Kutya nehéz közlekedni a Hevesi utcai forgalomban

áthaladó autósok bejönnek a városba, egy-egy kávét meginni,
vagy bevásárolni, ezzel is növelve a kis áteresztõ képességû belvárosi utak forgalmát. Ezért fordul elõ, hogy idõszakosan dugók
alakulnak ki, fõleg a napi csúcsok idején, amikor a szülõk a
munkahelyekre, a gyerekekkel az
iskolákba igyekeznek, vagy éppen hazafelé tartanak onnan. A
mellékutcák ugyanis nem minden esetben képesek elvezetni a
hirtelen megnövekedett forgalmat, az autósok türelmetlenebbé
válnak, s ennek, illetve a figyelmetlenségnek köszönhetõ, hogy
egyre nagyobb számban fordulnak elõ a tipikusan városi, koccanásos balesetek.
Dr. Molnár József azt mondja,
tapasztalatai szerint e tekintetben
a Belváros, a Vár út, és a Ma-

gyar utca tartozik a város balesetveszélyesebb pontjai közé. A
kapitány szerint a megoldást az
jelentené, s ebben a város és a
szakma céljai egy irányba mutatnak, ha megépülnének a szükséges elkerülõk.
– Addig, amíg ezek az utak elkészülnek, a város mellett hamarosan megépülõ autópálya-szakasz is mûködhetne egyfajta elkerülõként, ha nem lenne fizetõs –
véli a rendõrkapitány. – A legutóbbi közgyûlésre készített beszámolónkban egyébként pontosan arra kértük a város vezetõit,
lobbizzanak annak érdekében,
hogy az érintett sztrádaszakasz
díjmentes legyen addig, amíg a
szükséges elkerülõk meg nem
épülnek.
Horváth Attila
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Nemzetközi
roma nap

Pénzükre várnak az éjjeliõrök

(folytatás a 2. oldalról)
erõsítheti a cigányság integrációját, illetve a diszkrimináció
elleni küzdelmet. A Magyar
Szocialista Párt országgyûlési
frakciója támogatja a kormány
minden
olyan
programját,
amely lehetõvé teszi a magyarországi romák helyzetének további javítását – ismertette
lapunknak az MSZP-frakció
közleményét Galgóczy Éva
kommunikációs igazgató.
– A szocialista párt politikusa, Teleki László is több jelentõs romaprogramot dolgozott
már ki, többek között a roma
ösztöndíj programot, melynek
keretösszege a Gyurcsány kormány ideje alatt meghaladta az
egy milliárd forintot. 2004-ben
elfogadta az országgyûlés a cigány telepek felszámolásáról
szóló Roma telepeken élõk lakhatási és szociális integrációs
modell programot, melynek köszönhetõen 130 ezer roma élhet
jelentõsen jobb életkörülmények
között. Ez a kísérleti modell
már hatékony programmá nõtte
ki magát, és az államháztartás
költségvetésbe elsõ ízben lett
nevesítve.
Tavaly elõtt indult el a Roma
Integráció Évtizede Program,
mely négy elembõl (egészségügy, lakhatás, oktatás, foglalkoztatás) álló komplex program.
Ezen belül dolgozta ki a szocialista politikus a hazai cselekvési
terv alapjait, amely pillanatnyilag a parlamenti elõkészítés szakaszában van.

A városlakók legnagyobb boszszúságára hónapok óta két óriási
gödör éktelenkedik az Erzsébet
tér közepén. A majdani mélygarázsok kezdeményei. A Silóparking
Hungary Zrt. több hónapos csúszásban van a munkálatokkal,
noha a tárgyalások már 2005-ben
elkezdõdtek, s az elsõ mélygarázsnak pedig tavaly augusztusra
el kellett volna készülnie. Legalábbis a tárgyalások kezdetén ez
állt a képviselõ-testület elé kerülõ
anyagokban. Ehhez képest csak
hónapokkal késõbb került sor a
munkaterület átvételére.
A gödrök ma már látszanak az
Erzsébet tér közepén. Erre akár
büszkék is lehetnénk, hiszen a beruházó nemcsak Nagykanizsával,
hanem más városokkal is tárgyalt
korábban, s bizony, itt jutott a legtovább a mélygarázs-építéssel.
Sokakban merült fel kétség a
beruházás megvalósulásával kapcsolatban, amikor a cég képviselõi sajtótájékoztatókon és a médiumokon keresztül egyre csak tologatták az építkezés megkezdésének idejét. A legutóbbi hírek
szerint két héten belül hozzálátnak a résfalak készítéséhez.
A kételyeket csak megerõsítette az az e-mail, amit a cég volt
kommunikációs vezetõje küldött
körbe a sajtónak, önkormányzatoknak, amelyben nagyon súlyos
dolgokat állított a Silóparking
Hungary Zrt.- vel kapcsolatban.
Természetesen valamennyi, köztük a cég pénzügyi helyzetével
kapcsolatos állítást cáfolta Nagy
Gábor, a részvénytársaság felügyelõ bizottságának elnöke, aki

Nagyon mély garázs-ü
ügy

S

A lakótelepen sem kell
építési engedély
Mint azt Papp János, a közgyûlés Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi
Bizottságának tagja lapunknak
elmondta, pontatlanul jelent
meg a parabolarendeletrõl írott
tudósításunk. A rendelettervezet
ugyan különbséget tett építési
engedély kötelesség tekintetében a családi házak és a társasházak között, ezt a Fidesz dele-

gáltja már a bizottsági ülésen
szóvá tette, ám a közgyûlési határozat – Cseresnyés Péter alpolgármester kezdeményezésére
– már úgy szólt, az országos
szabályozással
megegyezõen
ezentúl a lakótelepen sem kell
építési engedély a parabolák tetõre történõ szereléséhez.
S

úgy véli, a volt kommunikációs
vezetõ sértettsége miatt küldte
szét az ominózus levelet, akit
ezért beperelnek.
Azt is kijelentette, hogy amint
a kivitelezõ hozzálát a munkálatokhoz, tartanak egy sajtótájékoztatót, amelyen minden dokumentumot bemutatnak a céggel, a beruházással és a pénzügyi helyzettel kapcsolatban.
Nos, lesz mit, ugyanis Zalaegerszeg városa pont e dokumentumok hiánya miatt bontotta fel
az elõszerzõdést a Siloparkinggal, amely Kanizsán és Zalaegerszegen kívül tárgyalt Veszprém,
Miskolc és Székesfehérvár önkormányzatával is.
Szerettük volna ezek eredményérõl is kérdezni Nagy Gábort, aki
azonban azzal hárította el érdeklõdésünket, hogy: Maradjunk csak
Kanizsánál, nem kívánok a többiekkel kapcsolatban nyilatkozni.
Készséggel válaszolt viszont
kérdéseinkre Sziráki István, a zalaegerszegi polgármesteri hivatal
városfejlesztési és tervezési osztályvezetõje, aki elmondta, õk bizony felbontották a céggel kötött
elõszerzõdést, mert a kitûzött határidõre nem érkeztek meg a szerzõdés véglegesítéséhez szükséges
dokumentumok. S ahogy fogalmazott, több furcsaságot is tapasztaltak az ügyben.
Veszprémben is hasonló eredményrõl számoltak be. Amint azt
Németh Lászlótól, a Városfejlesztési Iroda vezetõjétõl megtudtuk,
az ottani Városfejlesztési Bizottság nagyon keményen meghatározta, milyen feltételek mellett
kerülhet sor mélygarázs-építésre.
Habár nagy felkészültségrõl és
jelentõs befektetõi szándékról tettek tanúbizonyságot a beruházó
képviselõi, fél év múlva mégis
valahogy hamvába holt a kezdeményezés. Az iroda vezetõje szerint az önkormányzat által szabott
komoly feltételek miatt. Így
Veszprémben már a közgyûlés
elé sem került az ügy.
Hasonló a helyzet Székesfehérváron és Miskolcon is, bár az
utóbbi esetében mintegy háromnegyed évvel ezelõtt sor került
már egy alapkõletételre.
Több õrzõ-védõ vállalkozás
mindeközben azt fontolgatja,

hogy jogi úton próbálják meg behajtani a cégen az Erzsébet téri
gödrök õrzésének ellenértékét.
Ugyanis van, akinek november
óta egy fillért sem fizettek. Nagy
Gábor megkeresésünkre úgy nyilatkozott, nem tudja, hogy ez
miként fordulhatott elõ, de vizsgálatot indítanak a felelõsség
megállapítása ügyében, s rövid
idõn belül pénzükhöz juthatnak a
vállalkozók.
Az egyik volt biztonsági õr
szerint ezen nem kell csodálkozni, hiszen ottlétük során hasonló okok miatt még a mobilvécét is elvitte az azt bérbe adó
vállalkozás.
Marton István polgármester
azért még reménykedik abban,
hogy lesz mélygarázs Nagykanizsán. Véleménye szerint a cég
komolyságát bizonyíthatja, vagy
éppen cáfolhatja, ha a szerzõdés
értelmében néhány héten belül
aktuálissá váló fizetési kötelmek
érvénybe lépnek. A cégnek
ugyanis két-hárommillió forintot
kell majd befizetnie az önkormányzat kasszájába, többek
között közterület-használat címén.
Nagy Gábortól arra is választ
vártunk, hogy mikor indul végre
a konkrét munka az Erzsébet téri
gödrökben. A felügyelõ bizottság
elnöke kérdésünkre azt mondta,
napokon belül. Április ötödikén
kapták kézhez a tervmódosítás
kapcsán ismét beadott építési engedély – kérelemre érkezett határozatot, amely szerint az engedély jogerõre emelkedett. Nagy
Gábor hangsúlyozta, e nélkül
nem láthattak hozzá a munkálatokhoz. A tervmódosításra azért
volt szükség, mert a magas talajvízszint miatt a korábbi kilencemeletes mélyparkolót csak hétemeletesre tudják megépíteni. Az
önkormányzattal kötött megállapodás egyébként lehetõséget
nyújt a cégnek arra, hogy közgyûlési jóváhagyás nélkül úgy és
annyiszor módosítsa a kiviteli
tervet, ahogy és ahányszor csak
akarja. Közben az idõ múlik, a
becsület fogy. Az autósok meg
beleöregszenek a parkolóhely
keresgélésbe.
Horváth Attila
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Lezárják és zsákutcává alakítják a Kaposvári utat, miután a
61-es út elkerülõje elkészül. Így
a Csurgó felõl érkezõk ezen az
úton nem tudnak bejönni a városba, de a nagyobbik baj az, hogy a
kifelé, például a Bagolai-hegyi
birtokokra igyekvõk is csak gyalog, vagy biciklivel haladhatnak
majd át a betoncövekekkel lezárt
átjárón. Az pedig még kérdéses,
hogy a lovas kocsival, traktorral,
kapálógéppel közlekedõ ingatlantulajdonosok hogyan tudnak
eljutni a birtokaikra, ha el tudnak
egyáltalán.
Az ötlet ellenkezést váltott ki
az utcában mûködõ vállalkozók
körében is, ami nem csoda, hiszen nekik alapvetõ érdekük,
hogy a korábbi ügyfélkör továbbra is el tudjon jutni hozzájuk
a régi, jól megszokott kényelmes
útvonalon.
Gelencsér László, a Szõlõskert
Fogadó vezetõje úgy véli, azt
örömmel kell fogadni, hogy végre megépül az elkerülõ, azt

Repülõvel a Bagolai-h
hegyre?
Aláírásgyûjtésre és polgári engedetlenségre készülnek
azonban nem, hogy a vállalkozókat elvágják a városból kifelé,
avagy a Somogy megyébõl érkezõ ügyfélkörtõl. Azt mondja, társaival felháborítónak tartják,
hogy az önkormányzatnál nem
vették észre ezt a tervezési hibát,
s az illetékesek nem is tesznek
ellene semmit sem, pedig már
egy hónapja jelezték a problémát. Gelencsér László azt mondja, akár polgári engedetlenségi
mozgalmat is hajlandóak szervezni, ha nem sikerül megoldást
találni.
Szántó Tibor autószerelõ mester úgy véli, annak õ is örül,
hogy az óriási teherforgalom
nem gyötri majd az itt élõket,
azt azonban megfontolandónak
tartja, hogy a vasúti átjárón
meggátolják az áthaladást négykerekû jármûvel.
Az ügyben megkérdeztük az
illetékest is. A Magyar Közút
Kht. fejlesztõi és építtetõi osztályvezetõje, Schlemmer Tamás
érdeklõdésünkre elmondta, a hír
igaz, a terv szerint valóban megszüntetik az autós áthaladást a
vasúti átjárón. Szerinte a MÁV
illetékesei döntöttek a vasúti átjáró lezárásáról. A MÁV szóvivõje Kavalecz Imre viszont cá-

A vasúti átjáró lezárása várhatóan nemcsak a kaposvári út
vállalkozóinak okoz problémát. A Látó- és Bagolai-hegy gazdái is csak
nagy kerülõvel vagy még úgy sem tudnak kijutni birtokaikra.

Budzisz Valentin lengyel nemzetiségû, idegenvezetõként dolgozott, s egy városnézés során
ismerkedett meg Krakkóban párjával, akit követett Magyarországra, s 1980. óta Nagykanizsán él. Jelenleg a Halis István
Városi Könyvtárban dolgozik,
szabadidejében pedig a két
tömbház közötti kiskertjét gondozza. Orgonát, diófát, aranyesõt
ültetett a területre, számos madárodút és etetõt helyezett ki, az
elõbbiekbe már beköltöztek a
vörösbegyek és a cinegék. Büszkén mondja, hogy a lakótársak is
örömmel fogadják a munkáját, s
a vandálok sem okoznak számára bosszúságot.

használható
nyomvonalról,
ugyanis így nagyon nagy kerülõvel, földutakon keresztül lehet
csak kijutni a birtokokra. Addig
is – mivel már a tervezés során
is felmerült a probléma – vélhetõen ideiglenesen engedélyezik
a felüljárón a mezõgazdasági
erõgépek és a lovas kocsik közlekedését – azt azonban nem nehéz elképzelni, hogy ez milyen
fennakadásokat okoz majd a
közlekedésben. A szakember azt
is elmondta, több alkalommal
volt a helyszínen szakhatósági
egyeztetés, s a lakók korábban is
jelezhették volna a problémát,
amirõl ezek szerint nem voltak
megfelelõen tájékoztatva.
Schlemmer Tamás kérdésünkre
azt is elmondta, hogy mivel a
Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztõ
Zrt. üzleti tervében szerepel az
elkerülõ megépítése, így két-három éven belül megvalósulhat a
fejlesztés.
Jerausek István, a körzet képviselõje megkeresésünkre úgy reagált, a problémát ismeri, s azt a
képviselõ-testület elé szeretné
vinni.
Marton István polgármester
pedig úgy vélekedett, jobban
meg kell ismernie az ügyet,
azonban úgy gondolja, hogy a
terv minden bizonnyal nincs kõbe vésve, így akár még módosítható is a lakók által sérelmezett
pont.

H.A.

Horváth Attila

folta az osztályvezetõ állítását.
Szerinte a Közlekedési Hatóság
nem engedélyezte tovább az átjáró mûködését, amitõl mintegy
kétszáz méterre épül meg az elkerülõ utat a vasútvonal felett
átvezetõ felüljáró. Schlemmer
Tamás azt is elmondta: megérti
a felháborodást, s biztos abban,
hogy ugyan a tervekben most
nem szerepel, de három-négy
éven belül gondoskodni kell
egy, a lassú jármûvek által is

Virágok és madarak közt
a panelrengetegben

Budzisz Valentin igazán dicséretre méltó hobbinak hódol, immár húsz éve saját maga parkosítja, virágokkal és díszfákkal ülteti

5

Fotó: Horváth Attila

Lezárják a sánci vasúti átjárót és zsákutcává alakítják a
Kaposvári utat, így a somogyi
megyeszékhely felõl érkezõk
nem tudnak bejönni majd a
városba a régi megszokott útvonalon. Sokan felháborodtak
a terven, akad, aki engedetlenségi mozgalmat is elképzelhetõnek tart.

Fotó: Horváth Attila
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be a lakóhelye, a Munkás utca 16.
és a szomszéd ház, a Városkapu
körút 1. közötti területet, a lakók
és a madarak nagy örömére.
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Résen kell lenni

Képviselõi fogadóóra

Száznegyven milliárd nyugat-d
dunántúlnak
Pályázati pénz akadálymentesítése
A strukturális alapok hatékony
kihasználása érdekében szervezett tájékoztatót a leendõ pályázók számára a Zala Megyei Fejlesztési Kht.
A Kht. nevében elõször Kasza
Sándor ügyvezetõ igazgató köszöntötte a megjelenteket, s jelezte, hogy a három helyszínen,
Szombathelyen, Nagykanizsán és
Zalaegerszegen sorra kerülõ tájékoztató egy nyertes horvát-magyar-szlovén Interreg-pályázat révén jöhetett létre.
Elsõként Horváth Jácint, a
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség stratégiai tervezõje adott felvilágosítást a
Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) akciótervérõl, a
várható pályázati felhívásokról.
Ebbõl kiderült, hogy a következõ
hét évben összesen körülbelül
száznegyven milliárd forint jut a
nyugat-dunántúli régiónak az említett operatív programból. Horváth Jácint szerint már a nyáron
megjelenhetnek az elsõ pályázati
kiírások, érdemes tehát résen lenni, az akciótervek társadalmi vitája pedig májusra várható. A szakember elmondta, hogy az
NYDOP prioritásai közé tartozik
a humán-erõforrás regionális eszközrendszerének erõsítése, foglalkoztatási paktumok, egyetemfejlesztések támogatása, a turizmusfejlesztés, így a gyógy- és
wellness-, a kulturális, a tájegységi öko- és aktív- turizmus támogatása, a városfejlesztés, a településközpontok
megújítása,
a
városrehabilitáció, a helyi és
helyközi közlekedés fejlesztése.
De prioritást élveznek a környezetvédelmi projektek is, a kistelepülések
szennyvízkezelésének
fejlesztése, s általában a környezet megóvásához kapcsolódó beruházások, illetve a térségi közszolgáltatások körének szélesítése. Ez utóbbiban szerepel egy, az
önkormányzatok számára különösen fontos pályázati lehetõség,
amely az akadálymentesítés folyamatát hivatott gyorsítani.
Horváth Jácint után Badacsonyi Lajos, a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségének ve-
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zetõje az agráriumban igénybe
vehetõ támogatásokról szólt. Elmondta, 2007. és 2013. között
csaknem ötmilliárd euro, mintegy ezerháromszáz milliárd forint pályázható. Itt a támogatandó prioritások között szerepel a
szántóföldi növénytermesztés, a
kertészeti, az állattenyésztési
ágazat fejlesztése, a feldolgozóipar korszerûsítése, gépbeszerzés, mikrovállalkozások létrehozása, de támogatja az Európai
Unió a fiatal mezõgazdasági termelõk elindítását is. Az unió továbbá ösztönzi a termelõi csoportok mûködtetését, valamint
jelentõs támogatásokkal segíti a
kedvezõtlen adottságú területeken folyó gazdálkodást.
Ferencz József, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségének pályázatkezelési osztályvezetõje a gépbeszerzési támogatásokról számolt be, s arra
hívta fel a figyelmet, hogy mezõgazdasági erõ- és munkagépet csak a www.mvh.gov.hu,
vagy a www.fvm.hu honlapon
található gépkatalógus alapján
lehet vásárolni, az igénybe vehetõ támogatás mértéke pedig
huszonöt-harmincöt
százalék
közötti.
Horváth Attila

Karádi Ferenc a 13. sz. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai
Mindenki Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.
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
Bicsák Miklós az I. számú választókerület (Garai, Ûrhajós, Hársfa, Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselõje 2007. április 11-én, 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 új Általános Iskolában.
Dr. Károlyi Attila a 6. sz. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor
Általános Iskolában.

Testvérvárosi Alap 2007.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Testvérvárosi Alap 2007. évi támogatásának elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata „Testvérvárosi Alap
2007” címmel pályázatot ír ki a testvérvárosaihoz fûzõdõ kapcsolatok fejlesztése, a lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú
mûködésének támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elõsegítése céljából.
A pályázók köre: Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, intézmények, öntevékeny csoportok.
A tervezett projektnek Nagykanizsa testvérvárosai – Akko, Csáktornya,
Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Puchheim, Salo – valamelyikében mûködõ
partnerszervezet aktív együttmûködésével 2007. július 1. és 2008. június 30.
között kell megvalósulnia.
A pályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából lehet
pályázni költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektre.
A pályázatok támogatásáról a Közgyûlés Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottsága legkésõbb 2007. június 30-ig dönt. Az elnyert támogatást –
testvérvárosonként összesen legfeljebb 250 ezer Ft-ot – részletes elszámolással, a pályázó nevére kiállított számlákkal igazolt kiadásokra, legfeljebb az
önrész mértékéig, utólagos finanszírozással biztosítja az alap. Egy pályázó
több célra is nyújthat be pályázatot.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és pályázati adatlap letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában, munkaidõben személyesen is átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és
Sportosztályán.
A pályázatok beérkezésének határideje 2007. április 16. 08.00 óra
Marton István, polgármester

Több az önkéntes
A Medgyaszay Házban tartotta
évi rendes közgyûlését az ötvenkét
tagszervezetet és ezerhatszáz tagot
tömörítõ Zala Megyei Tûzoltó
Szövetség. A közgyûlésen megjelent tûzoltókat Cseresnyés Péter
alpolgármester és Vértes Árpád, a
szövetség alelnöke, hévízi polgármester is köszöntötte.
Elsõként Egri Gyula, a szervezet elnöke, alezredes, nagykanizsai
tûzoltóparancsnok számba vette a
tavalyi év legfontosabb eseményeit, amelyek között megemlítette,
hogy május negyedikén felavatták
az új zalakarosi tûzoltó szertárat,
május huszonnyolcadikán a megyei tûzoltó versenyre került sor,
majd nyáron részt vettek a Zala-

egerszegen megrendezett, III. Országos Ifjúsági Tûzoltóversenyen.
Az elnök méltatta az egyesületek
pályázati tevékenységét, ugyanis
számos fejlesztés sikeres pályázatok révén valósulhatott meg.
Az idei év feladatai között említette Egri Gyula az önkéntes egyesületek és a létesítményi tûzoltóságok számára megrendezendõ megyei
versenyt, a május negyedikei Szent
Flórián Napot, valamint az önkéntes tûzoltó egyesületek tagjai számára szervezett alapfokú tûzoltóképzések szervezését és lebonyolítását. Természetesen nem maradhat
el a hivatásosok számára szervezett
szakmai vetélkedõ és a hagyományos letenyei tûzoltótábor sem.

A szövetség elnökét követõen
Senkó Zoltán, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója gratulált a ZMTSZ által végzett munkához, s örömét fejezte ki,
hogy egyre több önkéntes egyesület
végez nemcsak hagyományõrzõ,
hanem konkrét mentési munkákat,
tûzoltást, mûszaki mentést. Mint
mondta, nagy segítség ez a hivatásos tûzoltóknak. Emlékeztetett arra
is, hogy a megye hivatásos tûzoltói
tavaly 1876 vonulást teljesítettek,
ezek többsége mûszaki mentés volt.
Senkó Zoltán jelezte, szeretné,
ha egyfajta kölcsönös együttmûködés alakulna ki az önkéntes tûzoltó
egyesületek és a polgárõr egyesületek között, ha a tûzoltók polgárõrök is lennének és fordítva.
H.A.
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Kanizsa – Közélet

SZDSZ:
Trafóházakról,
demokráciáról
Az SZDSZ legutóbbi sajtótájékoztatóján Halász Gyula önkormányzati képviselõ a trafóházak
ügyében, Röst János önkormányzati képviselõ, az SZMSZ módosításával kapcsolatban fejtette ki álláspontját. Az elmúlt ciklusban is többen fordultak hozzájuk panasszal az
emeletes házakban elhelyezett trafóállomások miatt – mondta Halász
Gyula. A lakosság egy része szerint
egészségükre káros mágneses sugárzás éri õket. A legutóbbi közgyûlésen Bizzer András fideszes
képviselõ a lakók kérését tolmácsolta azzal, hogy a polgármester
segítsen a kivizsgálásban. Õ azonban elhárította a témát, mondván,
ahhoz az önkormányzatnak semmi
köze. Halász Gyula hangsúlyozta,
az önkormányzatnak igenis van köze hozzá. A polgármester úgy fojtotta a fideszes képviselõbe a szót,
hogy nem gyõzõdött meg az önkormányzat érdekeltségrõl. Véleménye
szerint a polgármesternek nemcsak
a választások idején kell kérni a városlakók támogatását. Amikor a városlakóknak problémája van, igenis
a város elsõ emberének lépnie kell.
Leszögezte, pártja nem egy ház
problémájával, hanem az összesével kíván foglalkozni. Komplett
vizsgálatot kérnek az EON-tól a kanizsai lakóházakban elhelyezett trafók vizsgálatáról. Számításaik szerint hat-hét emeletes házban van
önkormányzati érdekeltség. Ám
nincs, például a Rózsa 21-ben, ott is
kanizsai lakosok élnek. Az országban egyébként számos helyen történnek ilyen vizsgálatok, és ahol
probléma mutatkozik, elektromágneses csapdát helyeznek el, vagy a
trafóházat kitelepítik. Azt javasolják, szülessen egy komplett vizsgálat ez ügyben, és az eredményét
hozzák nyilvánosságra. A lakosság
egészségi állapotához kapcsolódik
az a javaslat is, melyben felhívják a
figyelmet az önkormányzati intézmények, iskolák, óvodák villamoshálózatának vizsgálatára, a világítási rendszerek felújítására, cseréjére.
Röst János az elmúlt közgyûlésen
napirendi
pontként
szereplõ
SZMSZ módosítással kapcsolatban
elmondta, a közgyûlés elõtt kiosztott anyagban olyan pontok szerepeltek, aminek végiggondolása idõ-

igényes. Az SZDSZ áttekintette a
módosítást, és több mint húsz módosító indítvánnyal éltek. Mivel féltek attól, hogy a Fidesz újabb demokrácia-csonkolást akar végrehajtani, ezért a közgyûlésen terjesztették elõ javaslataikat. Problémaként
említette, hogy a Fidesz el akarja
lehetetleníteni a rendkívüli közgyûlések összehívását. Jelenleg nyolc
napon belül kell kitûzni a polgármesternek, amennyiben hét képviselõ, vagy egyéb szervek kérik a
rendkívüli közgyûlés összehívását.
Ezt fel akarják emelni tizenöt napra. Két, soros közgyûlés között,
másfél hét után azonban matematikailag nincs lehetõség arra, hogy
rendkívüli közgyûlés összehívását
kezdeményezze
az
ellenzék.
Ugyanilyen demokráciaellenes lépésnek tartják, hogy a képviselõi
interpellációkra adott választ nem
kívánják átadni a sajtó képviselõinek. Ha a polgármester akarata
megvalósul, a közgyûlés mûködése
antidemokratikus lesz, megszûnik
végleg a napirend elõtti hozzászólás, az interpellációk, kérdések, a
polgármesteri tájékoztató lényegében a televízió közvetítésen keresztül az éjszakába nyúlna, az írott sajtó munkatársai pedig többnyire már
nem tartózkodnának a közgyûlés
helyiségében. Gyakorlatilag papíron mûködne a demokrácia. Az
SZDSZ javaslatai a demokratikus
csonkolás megszüntetésére irányulnak, melyek között szerepel az épeszû kezdési idõpont, hiszen az elmúlt közgyûlés hajnali negyed négyig tartott. Nem elfogadható, hogy
a testület és az apparátus dolgozói
közel huszonnégy órát dolgozzanak, és nem várható el, hogy éjfél
után is ugyanúgy koncentráljon valaki egy feladatra, mint napközben.
Szeretnék, ha visszatérne a közgyûlés délelõtt kilenc órai kezdési idõpontja, egyben idõkorlátot is szabnának, mely szerint tíz órát meghaladóan ne lehessen tovább folytatni
a közgyûlést, hanem hívjon össze
pár napon belül soron kívüli közgyûlést a polgármester. Térjen viszsza az a felfogás, amint az tizenhat
éven keresztül megvolt, hogy az
ellenzék is hallathassa a hangját.
Marton István részérõl ez a maga-
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tartás nem meglepõ, hiszen nála
már az alakuló ülés óta megvan ez
az antidemokratikus kommunista
attitûd. Hozzá képest Suhai Sándor
demokrata volt. Másrészt Marton
István fél a nyilvánosságtól, fél attól, hogy kiderül, a munkája milyen
értéket képvisel, és nem kíván
szembesülni azzal a lehetõséggel,
hogy a képviselõk bírálják a polgármesteri tájékoztató szakmai elemeit. Erre volt példa az elmúlt közgyûlésen is, amikor egy vizsgálóbizottság létrehozását kezdeményezték a
kórháznál, hiszen ott a törvénysértések mellett a személyi kérdéseknél is a polgármester elszabotálta a
kórház mûködtetését, nem írt egyetlen levelet sem a misztériumnak,
nem fellebbezte meg a minisztérium álláspontját 2006. decemberéig,
amíg a parlament el nem fogadta a
költségvetéssel egybekötött kórházi
reformot. Röst János bízik benne,
hogy a Fidesznél még jelen van a
demokratikus gondolkodás, ami legyõzi a polgármesteri parancsuralmi rendszert. Ha nem ez történik,
akkor a kanizsai Fidesznek nevet
kell változtatni. Az új nevük Fidesz
Marton Polgári Szövetség kell le-

gyen, hiszen ezzel Marton István
teljes mértékben átveszi a Fidesz
irányítását. Bízik benne, hogy a Fidesz frakció fellázad Marton István
ellen és megállítja antidemokratikus ámokfutását.
B.E.
***
A mára már több sajtótermék
által nyilvánosságot kapó trafóház-ügyet Bizzer András fideszes
önkormányzati képviselõ március
26-án írásban beadott interpellációja indította el. Információink
szerint Marton István polgármester április 10-én hivatalos levélben fordult az ÁNTSZ-hez az
ügy kivizsgálása érdekében – a
szerk.

Nemzetközi
roma nap
– Április 8. szimbolikus nap
minden roma életében, hiszen ez
a Nemzetközi Roma Nap, melynek fel kell hívnia a figyelmet
arra, hogy a romák, és a többségi társadalom összefogása
(folytatás a 4. oldalon)

Tisztelt Szerkesztõség!
Április ötödikei számuk MSZP: Ne mondja meg, hogyan szavazzunk! Írásukra kívánok reagálni.
Kedves Böröcz Úr!
Ne mondja meg, hogyan szavazzunk! Tartalmú sajtótájékoztatójára reagálva
elmondanám: Nem tisztem jelenlegi polgármesterünket és pártját megvédeni és nem is akarom. Realitás
érzetem és jó visszaemlékezõ tehetségem, viszont kényszerít a
közelmúlt felelevenítésére. Korábbi polgármesterünk is bemondta
szavazás elõtt: TÁMOGATOM vagy NEM TÁMOGATOM! Ez nyilván övéinek az igen vagy nem gombot jelentette. Senki nem
feltételezte, hogy ez az ellenzéknek is szól! Tehát egyezik a mostani
elvvel. Különbség azonban mégis van. A korábbi önkormányzati
ülések levezetése bratyizó hangnemben folyt: a képviselõk Jóska,
Pista, Gizi esetleg H. Józsefné megszólításban kaptak hozzászólási
lehetõséget. Õk ugyanakkor „polgármester úr” megszólítással
kezdtek, vagyis nem a keresztnevén szóltak a polgármesterhez! Ezek
mind visszanézhetõk a korábbi közgyûlési felvételeken. Jelenleg viszont dívik a hivatalos hangnem, mint Ön is tapasztalhatja. Viszont
azt ajánlanám, amennyiben a nehezményezett jelenséget törvényesen
nem lehet feloldani, alkalmazzanak egy egyezményes néma jelet a
közös vélemény kialakítására. Pl. a rómaiaknál jól bevált colosseumi jelet. Ezt komolyan gondolom.
Miklós László
Nagykanizsa, Kazanlak krt. 12/c
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
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Remekeltek a kanizsai úszók
Idén Nagykanizsán rendezték a
három város (Brno, Pozsony,
Nagykanizsa) hagyományos utánpótlás úszóversenyét, melynek
összesített táblázatán a Délzalai
Vízmû SE végzett az elsõ helyen.
A kanizsai úszók közül kiemelkedett Abay Nemes Anna, Molnár
Flóra, Zámodics Márk, Szmodics
Viktória és Gayer Márton teljesítménye, hiszen az elõbbi három

versenyzõ hat-hat, míg az utóbbi
kettõ öt-öt elsõséget gyûjtött.
A következõ versenyük a kanizsaiaknak Zalaegerszegen volt,
ahol az országos utánpótlás rövidpályás vidékbajnokságot rendezték. A zalai fõvárosban 100 m
és 200 m vegyesben Karancz Alíz
(a ‘93-as születésûeknél) egyaránt elsõ helyet szerzett, de
Szabadics Adrienn (az 1995-ösök

mezõnyében) is kitett magáért,
mivel 200 m mellen nyert. Tollár
Gábor (különösen pillangóban
remekelve) egy ezüstöt és négy
bronzot hozhatott haza, Kiss Dóra és Abay Nemes Anna egy-egy
harmadik helynek örülhetett, míg
a 4x100 m nõi gyors váltó
(Karancz Alíz, Kiss Dóra, Miatta
Mercédesz, Tóth Fruzsina) a második helyen végzett.
P.L.

Cél a lengyelországi kontinensviadal
Április 14-én a Kanizsa Birkózó Egyesület és a ZsigmondyWinkler DSE közös rendezésében
kerül sor Eb-válogató viadalra
Nagykanizsán. A verseny nemzetközi lesz, mivel tíz súlycsoportban a magyarok mellett szõ-

nyegre lépnek a franciák, a horvátok, a szlovákok és a szlovénok legjobbjai, hogy lépést tegyenek a varsói ifjúsági kötöttfogású
Európa-bajnokságon résztvevõ
válogatott csapatok még kiadó
helyei felé. Mieinknek is lehet

majd szurkolni hazai környezetben, hiszen 58 kg-ban a kanizsaiakat Bencze Péter, 63 kg-ban
Vojkovics Máté, míg 100 kg-ban
Tóth Árpád képviseli.
P.L.

fináléban, míg Kovács Magdolna
felkészítésével a gyermekek április végén Nyíregyházán mérkõznek a végsõ helyezésekért. A serdülõk elõtt még egy erõpróba
lesz április 13-án Nagykanizsán,
de ha okosan sáfárkodnak elõ-

nyükkel, akkor Pintér Attila tanítványai is készülhetnek a soproni mindent eldöntõ tornára,
melyet május közepén bonyolítanak a Lõvérek alján.
P.L.

Nem volt sikeres a szombathelyi kezdés
Az ülõröpladások is elkezdték
idei szezonjukat, s az elsõ kör
keretében Szombathelyre utaztak, a vasi megyeszékhelyen
azonban mindkét mérkõzésükön
(az elõzõ évi harmadik és ne-

gyedik ellen), bár nem alárendelt szerepet játszva, de alulmaradtak.
Nagykanizsai Hamburger SE –
Szombathely Sprint SE 1-3. Humanitás SE Tatabánya – Nagyka-

nizsa 3-1. (A kanizsaiak összeállítása: Máté, Sztuhár, Balogh I.,
Földi, Kövesdi Katalin, Miklós,
Kálovics. Edzõ: Földi József.)
P.L.

Negyedik helyen a gyerek pólósok
A vízilabdázók gyermek II. bajnokságában a CWG Kanizsa SE
csapata hazai medencében két mérkõzést is vívott a közelmúltban. Elsõként a a Kaposvári VK fiataljait

legyõzték 12:11-re, majd a Pécsi
VSK együttesétõl kikaptak 10:9-re.
Vitári Márk a két találkozón összesen kilenc dobott góllal hívta fel
magára a figyelmet. A kanizsaiak a

Díjazták a legjobbakat
Ugyan a Kiskanizsai Sáskák
labdarúgócsapata jelenleg a megyei II. osztályban szerepel, az
utánpótlás területén is folyik a
hagyományoknak megfelelõen a
szervezett munka. Ifjúsági együttesük a közelmúltban Zalaegerszegen megrendezett II. osztályú
megyei teremdöntõn a harmadik
helyen végzett a Nemesapáti és
Gelse legénysége mögött úgy,
hogy a harmadik helyért 5-0-ra
verték Becsvölgyét. A serdülõk
döntõjén is a harmadik helyet ér-

Aranyos
második hely
A sportakrobatika diákolimpia
országos döntõjének Nagykanizsa,
azon belül is – az elõzõ évhez hasonlóan – a Hevesi Sándor Általános Iskola adott otthont. Az elmúlt
esztendõvel összehasonlítva több
sportoló képviselte a különbözõ
iskolákat, s a Hevesi végül nyolc
elsõséget gyûjtött be a bemutatók
során. A gyõzelmek sportértékét
nem alábecsülve a legnagyobb értéke talán mégis a Gulyás Dorotytya, Neubauer Nóra, Szabó Kira
trió ezüstérmének van, mivel az
igazolt gyermekek lány kategóriájában nyolc hármas versengett a
legfényesebb medáliáért.
P.L.

Három döntõbõl kettõ már biztos
A Kanizsa Diákkosárlabda
Klub utánpótláskorú nõi kosárlabdázói szorgosan gyûjtögetik
korosztályaikban a döntõs helyeket. A juniorok Gábor Erzsébet
szakmai irányításával április közepén Budapesten játszhatnak a
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negyedikek a bajnokságban, a következõ körben a szlovákiai
Komárnóba utaznak április 29-én.
P.L.

Hozták
a rangadót

Jánoshidán
kezdtek
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Jánoshidán vette kezdetét a
lábtoll-labdázók idei szezonja, ahol
a Zemplén DSE két nõi és négy
férfi egységgel képviseltette magát.
Férfi csapatban (Balikó Attila,
Barócsi Andor, Csizmadia Tamás,
Hartai Attila) az I. számú gárda elsõ lett, csakúgy, mint a nõi elsõ
számú (Budavölgyi Veronika,
Gozdán Ágota, Végh Dóra) hármas. Hartai Attila és Gozdán Ágota egyéniben is elsõséget szereztek.
Következõ állomásukon, Kanizsán a férfi és nõi csapat szintén
az elsõ helyen végzett, csakúgy
mint a nõi és férfi páros.
P.L.

Gólok, pontok

demelték ki, ott a Zalalövõ és az
NTE 1866 MÁV gárdája elõzte
meg õket.
Emellett a múlt évben útjára
indított és idén is kiosztott Horváth János Emlékdíjjal a városrész csapatában játszó tehetségeket jutalmazták. A gyermekkorcsoportban Becze Máté, a serdülõknél Dénes Csaba, míg az ifjúságiaknál Kovács Sándor érdemelte ki az elismerést.

Meglepõen sima gyõzelmet aratott
az NTE 1866 MÁV labdarúgó együttese a tótszentmártoni Napred FC ellen a megyei I. osztályú bajnokság
rangadóján. A Tótszentmártonban
húsvét vasárnap, mintegy 700 nézõ
elõtt lejátszott mérkõzésen a kanizsaiak Korpics kettõ, Visnovics, Burucz
és Bagarus 1-1 góljával biztosan
gyõzték le vendéglátóikat.

A labdarúgók NB II-es utánpótlásvonalában sok kanizsai gólnak
örülhettek az NTE 1866 MÁV és
a Nagykanizsai UFC gárdájánál.
U19: NTE 1866 – Csesztreg 12-0,
NUFC – Marcali 2-4. U17: NTE
1866 – Csesztreg 9-1, NUFC –
Marcali 14-1. U15: Paks „B” –
NTE 1866 1-1. U13: Paks „A” –
NTE 1866 0-4. A remek mesterlövõk közé tartozott Szalai (6 gól,
NTE, U19), Nagy T. (5, NTE,
U17), Péntek (6, NUFC, U17) és
Faller (5, NUFC, U17).

P.L.

P.L.

P.L.
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„Az öröm erõ, s a lehangoltság gyöngeség…”

Nagypénteken városunkban több helyszínen is feltámadási körmenetre került sor. Kiskanizsán az esti, Erdõs Géza esperes-plébános által celebrált szentmise után, húsz órakor indultak a hívek,
hogy Krisztus kereszthalálára emlékezzenek.
A nagyböjti idõ negyven napja elmúltával elérkezett Húsvét napja,
Krisztus feltámadásának ünnepe,
amikor a keresztények az egész világon mindenütt hirdetik: valóban feltámadt az Úr, alleluja! Övé a dicsõség és a hatalom örökkön-örökké!
Jézus azért halt meg, és azért támadt fel, hogy mi is ezen az úton,
õt követve jussunk el a vele való
boldog és örök közösségre. Mivel
Krisztus feltámadt, azért mi is vele együtt feltámadunk. Ez pedig
nemcsak lélekben, hitben való
megújulás, új életre támadás, hanem valóságos testben való feltámadás is. Nem arról van tehát szó,

hogy a testünk börtönébõl kiszabadult lelkünk talál valamiképpen
hazát Istennél, hanem az egész, a
minden halandók útján eltávozott
testi-lelki, bûnös, halálra méltó
emberi mivoltunk újul meg, és a
feltámadás által nyer örök életet
Istennél.
Húsvéti örvendezésünk nem
egyetlen napig tart csupán, hanem
ötven napon keresztül, egészen
pünkösdig, a Szentlélek eljöveteléig. A húsvét mai napja és aztán
ezt követõen az egész 7 hétig tartó
húsvéti idõ a feltámadt Krisztussal
való találkozásra hív minket. Péter
vagy Pál apostol igehirdetései és a

késõbbi utódok tanúságtétele tette
lehetõvé, hogy ma is és mindig legyenek hirdetõi Krisztus feltámadásának. Az õ munkájuk és a velük együtt munkálkodó Szentlélek
viszi végbe, hogy legyenek a feltámadás hitére eljutott és a feltámadás örömében, Jézus Krisztus
gyõzelmében örvendezõ keresztények, akik nem csüggednek, hanem bíznak a Feltámadott erejében. Személyes megszólítottságunkban, a szentmise kenyértörésében és a Krisztustól kapott küldetésünkben olyan jeleket kapunk,
amelyek megnyitják lelki szemeinket, és hitet ébresztenek bennünk. A találkozás lehetséges,
mert a feltámadt Jézus keresi az
embert, keres minket is. Krisztus
legyõzte a halált! Krisztus él!
Krisztus feltámadt!
Figyeljünk Prohászka Ottokár
szavára:
"Én vagyok a föltámadás és az
élet" A természet kiakasztja a feltámadás jelképét fára, bokorra;
kiteríti pázsitos, virágos szõnyegeit rétre, völgyre, ligetre; behinti
az élet illatával a tavaszi léget;
kárpitozza úszó, ezüstös felhõkkel az égboltot; s kipitykézi, kiszövi, kivarrja, kirakja csillagból,
virágból, levélbõl, felhõbõl a vigaszos hit húsvéti cikkelyét: Föltámadunk! Alleluja! Öröm kell a
szívekbe, melyekben a Szentlélek
lakik! Öröm kell a keresztet viselõ lelkekbe, öröm a bánatos és

sebzett lelkekbe, öröm a küszködõ s harcot vívó lelkekbe; ahol Isten van, ott öröm is legyen. És pedig azért legyen, mert az öröm erõ
s a lehangoltság gyöngeség. Legtöbb erõ a lelki élethez kell, mely
kicsiben való hûség s a reggeltõl
estig való apró szolgálatok láncolata. Itt nem szerepel a nyilvánosság ingere, nincsenek meg az ünnepélyes gyûlések villanyozó hatásai, sõt gyakran meg kell küzdenünk a szokás unalmával is; azért
tehát az örömökre szorulunk, melyeket a Szentlélek ad nekünk.
Erõs pedig azért vagyok, mert teli
a lelkem s a lelkem azért teli, mert
érzem, hogy kötelességem teljesítve, az Isten akaratát teljesítem. A
világok hõse épp úgy, mint a diákszoba lakója, az élet legnagyobb
tartalmára csak így tesz szert, ha
átérzi, hogy tõle az Isten most kötelességteljesítést kíván. Isten
akarja! Fölségesebb indítóok
nincs. Az isteni akaratot veszem és
srófolom lelkem szervezetébe pislogó, gyönge, álmos önakaratom
helyébe. Az én akaratom gyönge s
csúnya, tehetetlen s szeszélyes jószág, de az isteni akarat az erõ és
hatalom s aki úgy ragadja meg
életét, kötelességeit s dolgait,
hogy isteni akaratnak nézi, az bizonnyal gyõzi. Mert ha Isten akarja, akkor megsegít, meg is teszem,
és ténnyé váltom akaratát."
Sz. I.

Ovisokat ajándékoztak a nyugdíjasok
Magánszemélyek, vállalkozók,
többek között Fenyvesi Mihály,
Plánder Henriett és Novák Antal
kezdeményezésére, valamint Cseresnyés Péter alpolgármester támogatásának köszönhetõen húsvéti ajándékozásra és ajándék-készítésre várta a nemrégiben megalakult Nyugdíjasok Kanizsai Polgári
Egyesülete elsõsorban a hátrányos
helyzetû óvodásokat. A Halis István Városi Könyvtárban megrendezett ünnepségen három turnusban, másfélszáz kisgyermek kapott
húsvéti ajándékot, játékot, ruhát,
édességet. A megjelent óvodásokat
és szüleiket, Udvardi Gézáné elnökségi tag köszöntötte: – Egyre
több az elkeseredett és a megkeseredett ember, akik napi megélhetési
gondokkal küszködnek, de talán

még többen vannak olyanok, akik
segítõ kezet nyújtanak másoknak.
Ez a természetes. Bár ez jellemezné a hatalmon lévõket is – mondta.
A nyugdíjasok jövõbe vetett hitét, reményét az ifjúság, az unokák
nemzedéke jelenti, ezért fordultak
ajándékozási akciójukkal õfeléjük.
Az ajándékcsomagok átvétele után
pedagógusok segítségével papírhajtogatással maguk a kisgyermekek is készítettek ajándékot.
B.E.
A szervezõk, Fenyvesi Mihály és
a Plánder Ingatlanközvetítõ dolgozói, ezúton mondanak köszönetet
azoknak, akik adományaikkal hozzájárultak a kisóvodások húsvéti
megajándékozásához. Külön köszönet illeti a támogatókat akik

pénz- és tárgyi adományaikkal segítettek: Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ, alpolgármester, Németh László, a Dél-Zalai Áruház

zöldségrészlegének vezetõje, Kovács Tibor magánfuvarozó, Plánder
Ingatlanközvetítõ, Athén Ingatlanközvetítõ és Fenyvesi Mihály.
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Nagy László:

Ki viszi át a szerelmet
Létem ha végleg lemerûlt
Ki imád tücsök-hegedût?
Lángot ki lehel deres ágra?
Ki feszül föl a szivárványra?
Lágy hantú mezõvé a sziklacsípõket ki öleli sírva?
Ki becéz falban megeredt
hajakat, verõereket?
S dúlt hiteknek kicsoda állít
káromkodásból katedrálist?
Létem ha végleg lemerûlt,
ki rettenti a keselyût!
S ki viszi át fogában tartva
a Szerelmet a túlsó partra!
Hegyi Attila:

Májusban
Fák, füvek, virágok, szín-pompában
játszó kertek, parkok
mosolygó arccal lesztek
játszópajtásokSzél ringatta szemed fényét
ölelõ karok védik –
Izzik a Nap, szerelmek
indulnak a nagy életnek.
Kardos Ferenc:

Örökõrség
állok hetykén álmosan
a vártán
kezemben rozsdapalos
szememben ábránd
nincs ezévi naptár
sehonnani
toronyszobám falán
szükségtelen
körös-körüli falak
sövények lázas
folyómedrek
ki-ki sorsa szerint:
a haza és az ellen
nyelvem hegyén
a káromlás átok
már szép magyar szavak
kiordítom egy üregen
de messze vannak
a ködrombolta tornyok
a láng csak bóbiskol
süket lidérceken
fázom az örökõrséget
hírhozó galambom hol röpül
pipám lantom lócám
már mind elégettem

9

csak a végsõ
megoldás
s a szent per,
ami a te véredbõl,
s testedbõl fakad.

falak táncolnak
meztelenül
Kardos Ferenc:

Kapuk

Ki áldozni megy,
csak az tudja,
mi végett szomjas az ember…

I.
kapuk azért vannak
mert kerítések vannak
tüdeje emlõsnek
kopoltyúja halnak
házakon szájpadlat

Fa Ede:

Nap-ló
1.
monologizálsz
mintha a maszkod lennél:
titkaid véded

kis és be
be és ki
a kapupénzt
majd
meg kell
fizetni

mások szemével
néznéd amit az idõ
formákká préselt

II.
kapuk azért vannak
mert kerítések vannak
félõk küszöbe
rabok kulcslyuka
szava gondolatnak

itt vagy – s ott kószálsz
hol még „örömtõl csillant
egy kis égdarab…”
2.
fáj sok behegedt
seb – illúziókkal kell
kenegetni még!

ki és be
be és ki
a kerítést
tilos
átugorni

hogy torzított el
egy szerelem? – nézz be már
homlokod mögé!

Bottyán András:

Történet egy gondolatról
Utcasarkon
lámpafénytõl
hegyes szög tejhomályban.
Elém lépett,
s mint egy hóban ugráló béka
csalt magával,
és csak csalt magával.
Dezsõ Ferenc:

mi vált hamuvá?
mit õrzöl éghetetlen?
(s nem csak hazudod?!)
3.
míg áldozatként
égnél egy eszme lángján:
bendõdet tömöd
s holnap foglyaként
ironikusra fested
az idõfalat…

A szomjas ember
Loholtam, mint ki
víz után kutat,
és nem talál,
csak kiszáradt kutat.
Innom kell,
úgy ihatnék:
szomjúsággá vált
az egész lét!
Nem csillapíthatja
más,

Czene Csaba:

A vers
A vers, szavakba kapaszkodott gondolat.
Háború, béke, düh és szelíd indulat.
A vers harmónia, békés érverés.
Zaklatott álomból való eszmélõ ébredés.
A vers lehet rossz, kegyetlen, gonosz,
hol simogat, máskor ostoroz.
A jó vers rávésõdik márványra, kõre,
Nyoma megmarad örökidõkre.

Április 11-e, József Attila születésnapja, egyben a Magyar Költészet Napja, melyet 1964 óta ünneplünk. Születésének centenáriumi esztendejét, 2005-öt pedig az UNESCO József Attila-évnek nyilvánította. Noha a költészet napját József Attila születéséhez kötjük, április 11-én született
Márai Sándor is, 5 évvel József Attila elõtt, 1900-ban.
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Beiskolázásról, a 2007-2
2008-a
as tanévrõl
– Ha azt mondjuk, Nagykanizsa
iskolaváros, ez így is van a XIX.
századtól kezdve. Iskolarendszerünk egy megyei jogú városhoz
méltó nagyságú, minõségû és jól
mûködik. Azt remélem, ha a szülõk hozzánk iratják be a gyermekeiket, jó helyre fognak iskolába
járni. Természetesen a napi történések befolyásolhatják ezt a jóérzést. Az iskolafenntartó önkormányzat továbbra is azon lesz,
hogy Nagykanizsa jó színtû iskolaváros legyen – mondta elöljáróban Balogh László az Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke a 2007-2008-as tanév
tervezésére elõterjesztett javaslat-

ról, melyet a legutóbbi közgyûlésen fogadtak el a városatyák.
– A beiskolázás modellezése nem
is olyan egyszerû dolog a méret és
a szubjektív elemek miatt, ezért
részben tényeken, részben feltételezéseken alapul egy modellezés. Újszerûbb, áttekinthetõbb, logikusabb
formátumú lett, sajnos tényeken
alapuló létszámcsökkenést mutat,
bár ezt a vidékrõl bejövõ tanulók
kicsit ellensúlyozzák. Így is tíz fõ álláshely megszûnéssel kell számolni
az óvodákban és az általános iskolákban. A 2007-2008-as nevelési
évre a becsült óvodai gyermeklétszám ugyanannyi, mint a jelenlegi
évben, körülbelül mintegy ezer-

IX. Zala Megyei Négykezestalálkozó
Kilencedik alkalommal rendezte meg a nagykanizsai Farkas
Ferenc Zene- és Aranymetszés
Mûvészeti Iskola a megye zongora szakos zeneiskolásai részvételével négykezestalálkozóját.
A hagyományosan két évente
sorra kerülõ rangos szakmai ese-

ményen Hambalkó Edit zongoramûvész és Dr. Gallai Istvánné a
kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola tanára értékelte és jutalmazta a
produkciókat. Minden résztvevõnek emléklapot, a legszínvonalasabb mûsorszámokért pedig CD
és DVD lemez díjat adott át.

A nyugdíjasok
helyzetérõl
A 2006-ban végzett tevékenységérõl számolt be a Zala Megyei
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezetének elnöksége a Vasemberház dísztermében tartott küldöttközgyûlésen. Dr. Szabó Erzsébet
elnök többek között elmondta: A
nyugdíjasok érdekvédelmét, az
idõsek társadalmi elismertségét
és szerepét érintõ kérdések az
egész országot foglalkoztatták.
Szakadozik a gondoskodó állam
általuk megszokott védõhálója,
az állam szerepe átalakulóban
van, de ennek ellenére meg kell
õrizni kivívott jogaikat és kedvezményeiket. Sajnos, az egyébként elkerülhetetlen reformok
elõkészítése során kevés idõ jutott a lakosság egynegyedét kitevõ „szépkorú” állampolgárok véleményének, javaslatainak megvitatására. A jelenlegi társadalmi
környezetben a nyugdíjasok tábora is megosztott. Sok nyugdíjas
szerint aggályos, hogy miközben
fogy az óvodások- és szaporodik
a dédszülõk száma hazánkban a

statisztikák szerint, miért nem az
aktív korúak foglalkoztatásának
megoldásával és a népesség korösszetételének
problémájával
foglalkozik a társadalom ahelyett,
hogy a nyugdíjban lévõket kapacitálja munkavállalásra. A továbbiakban az elnök ismertette a
sokszínû rendezvényeiket, melyben a nagy létszámú tagszervezeteik mellett a kis klubok tagsága
is méltó a figyelemre, hiszen a tevékenységükkel a falun élõ nyugdíjasok életminõségének a javulását segítik elõ. Az elért sikereik
részesei voltak a helyi önkormányzatok vezetõi, az Idõsügyi
Tanácsok és a civil szervezetek.
Dr. Szabó Erzsébet bejelentette,
hogy egészségügyi okok miatt lemond elnöki tisztségérõl. Rajta
kívül az elnökség fele is bejelentette végleges lemondási szándékát. A következõ küldött-közgyûlés már tisztújító közgyûlés lesz
még az elsõ félévben.
B.E.

háromszáz fõ. A velük való foglalkozás ötvenhét óvodai csoport mûködtetésével ellátható. Idén a kötelezõ felvételi körzeteket újra kellett
gondolni. Az általános iskoláknál
tizennyolc elsõosztályos tanulócsoport finanszírozása szükséges,
ugyanannyi, mint az idei tanévben.
Izgalmas kérdés a Nagykanizsán
állandó lakhellyel nem rendelkezõ
gyermekek felvétele, amelyre csak
abban az esetben kerülhet sor, ha a
két települési önkormányzat a feladatellátásra megállapodást köt, és
a gyermek lakóhelye szerinti önkormányzat hozzájárul az iskoláztatás
költségeihez. Ennek kapcsán a körzethatárok meghatározására azért
van szükség, mert így lehet egyértelmûvé tenni, melyik az az iskola,
amelyik nem tagadhatja meg a tanuló felvételét. Itt bejött egy új
szempont is, a halmozottan hátrányos helyzetû tanulóknak az adott
körzetben felvehetõ tanköteles tanulókhoz viszonyított aránya az
egyes iskolai felvételi körzetekben
legfeljebb huszonöt százalékban
térhet el. Ha az általános iskola a
kötelezõ felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud,
és/vagy helyhiány miatt nem tudja
teljesíteni valamennyi felvételi kérelmet, akkor sorsolás útján dönt.
Sorsolás nélkül is felvehetõ a halmozottan hátrányos, vagy sajátos
nevelési igényû tanuló, továbbá az
a tanuló, akinek sajátos helyzete
igazolja. A kijelölt iskola, ha nem
kötelezõ felvételét biztosító iskola, a
tanuló felvételét csak helyhiány miatt tagadhatja meg. Reméljük a
rendszer így mûködni tud. Az is
igaz, hogy segítség lesz azon elõterjesztés háttere, amelyet szintén elfogadott a közgyûlés.
– Mit tartalmaz a környezõ települések közoktatási feladatellátására vonatkozó megállapodás megkötésére elõterjesztett javaslat?
– Ennek kapcsán egy félreértést
szeretnék tisztázni. A megállapodás
megkötése se nem jó, se nem rossz!
Nincs feltétlenül szükségünk a környék gyermekeire ily módon, és az a
plusz 8, 5 millió forintos összeg, ami
ez által bejön, nem akkora tétel,
hogy mindezt maga magáért kellene
átvinni, akár erõszakkal. A megállapodások gyökerei sokkal mélyebbek,
és inkább központi kötöttségek miatt
állnak elõttünk. Sajnos az idei költségvetési törvény számos olyan fel-

adatot fogalmaz meg, amelyek a
közoktatási intézmények mûködtetését a 2007-2008-as tanévtõl alapvetõen és hátrányosan határozzák
meg. Két végletet had fogalmazzak
meg, illetve utasítsak el ezen megállapodások megkötése kapcsán:
nincs szüksége a városnak az idézõjeles menekültekre, a falusi kisiskolákból Kanizsára jövõ gyermekekre.
A rendszerünk nélkülük is mûködne,
mert egy 8,5 millió forintos pénztöbblet nem oldja meg a többmilliárdos közoktatási rendszerünk mûködtetését. A másik végletes elképzelés
pedig az, mintha mi lennénk az okai
a kisiskolák megszûnésének. Nem mi
vagyunk az okai. Két ilyen valótlan
elõítélet is mûködik a falvakkal kötendõ közoktatási megállapodást illetõen, és pletyka szerint is terjednek
rossz felvetések. A központi szabályozók hátrányos változása – a normatív támogatások csökkenése és a
létszámfogyás – miatt kényszerülnek
a kisiskolák bezárására. Miközben a
kistérségi támogatások elõtérbe kerültek, szinte kénytelen-kelletlen bele
kell, hogy menjenek a közös intézményfenntartó társulásokba vagy
más együttmûködési formákba, holott az igazi megoldás az lenne, ha
állami, központi feladat lenne a mûködtetésük. Feladat finanszírozás
jelleggel mûködtetné a kormányzat
azokat a falusi iskolákat, amelyekre
igenis szükség van. Mert ha a kisiskolák elmennek a falvakból, mint
ahogy a posta, az orvos és egyéb
olyan értelmiségibb helyzetbe hozó
helyszín, mint ahogy történik, akkor
azoknak a falvaknak nagyon nehéz
dolga lesz a létezésben, a talpon maradásban. Ebben a láncolatban a
leglényegesebb elem az iskolák kérdése. Remélem egyszer még lesz változás, és olyankor, amikor lesz még
mit megmenteni. Jelen helyzetben
mondhatjuk azt, hogy már mûködött
intézményfenntartó társulási forma
Homokkomárommal,
Liszóval,
Nemespátróval és Sormással. A határozatok pedig az új tanévtõl intézményfenntartó társulást hoznának
létre Beleznával, Surddal, Mihálddal, Hosszúvölggyel és Fûzvölggyel.
Az elõterjesztés a szükséges jogi hátteret teremtette meg. Remélem, tudunk segíteni a környékbeli falvakon, de azt is remélem, ezek a falvak
az iskolanélküliséggel együtt is élõ
közösségek tudnak még maradni.
Bakonyi Erzsébet
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A Herendi Mûvészeti Alkotómûhely kiállítása
A Herendi Mûvészeti Alkotómûhely képzõmûvészeti kiállítása látható a Hevesi iskola galériájában. Az alkotók munkásságáról
Kádár Tibor festõmûvész, a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt.
szakiskolájának igazgatója mondott bevezetõt, aki egyben kiemelte, a délutáni városnézés során hét olyan emlékmûvet számoltak meg, ami bizonyítja, hogy
az értékek ápolása elõbbre jár
Nagykanizsán, mint más városokban. Az ünnepi mûsorban
közremûködött a Farkas Ferenc
Városi Zene- és Aranymetszés
Mûvészeti Iskola zalaszentbalázsi tagozatának furulyazenekara Dóróné Kónya Zsuzsanna és
Németh Renáta vezetésével, valamint a Hevesi Iskola versmondói.
Az alkotómûhely tagjait, és a
megjelenteket Marton István polgármester köszöntötte. A Herendi
Képzõmûvészeti Alkotómûhely
1999-ben a Porcelánmanufaktúra
Zrt. segítségével alakul meg. Vezetõje Kádár Tibor, a Pro Comitatu díjjal és Veszprém Megye
Érdemrendjével kitüntetett, neves

erdélyi (kolozsvári) festõmûvész,
aki a közismert cég szakiskolájának igazgatója is. Az alkotókör
lehetõséget teremt a vállalat világhírû porcelánfestõinek, mintaés porcelánkészítõinek a szabad
képzõmûvészeti tevékenységre,
az önképzésre. Kezdetben 18-20
személy vett részt a foglalkozásokon, majd az elkötelezettekbõl
kialakult egy szûkebb, 10-12 fõs
csoport. Õk részletesen kidolgozott program szerint tartják öszszejöveteleiket.
Legfontosabb
feladatuknak a természet és az
ember kapcsolatának tanulmányozását, a mûvészettörténeti ismeretek bõvítését és elmélyítését,
szín- és kompozíciós elméleti
kérdések megvitatását és a gyakorlatban való alkalmazását tekintik. A közösség szakmai kiteljesedését segítik a rendszeresen
szervezett bel- és külföldi múzeum- és kiállítás látogatások, képzõmûvészeti táborok (Budapest,
Bécs, Drezda, Erdély, stb.) Ezek
az alkalmak nem egyszerû kirándulások, inkább nyílt filozófiai-,
mûvészettörténeti és gyakorlati

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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órák a mûalkotások, a természet
közvetlen közelében. Terveik között szerepel a csodálatos herendi
porcelánok
motívumvilágának
elemzése, feldolgozása és új minták létrehozása. A mûhely tagjai
rendszeresen szerepelnek megyei
és országos képzõmûvészeti kiállításokon, ahol a herendi elõdökhöz méltó sikereket aratnak, ezzel is öregbítve a cég megérdemelt hírnevét. A csoport tagjainak számos egyéni tárlatot is rendeztek. Általános iskolában ez

volt az elsõ csoportos kiállításuk.
A Hevesi iskola galériájában bemutatkozó mûvészek: Bendi Ildikó, Fogl Ildikó, Gimesi Éva,
Kósa Csaba, Lakk Roland,
Mészárosné Németh Zsuzsa, Sebestyén László, Szabóné László
Mária, Vida Sándor, Szántó Imre
és Varjúné Herczegh Zsuzsa. A
kiállítás ideje alatt a érdeklõdõk
bepillantást nyerhettek a porcelánfestés titkaiba.
Bakonyi Erzsébet
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Hosszútávra tervezek
Az NTE 1866 minapi, évi rendes közgyûlésén az egyesület elnökévé választották Tóth Lászlót,
miután Bobay Jenõ leköszönt a
posztról. Dr. Kolonics Bálint elnökségi tag lett.
– Óriási megtiszteltetés, hogy
mindenki támogatott – mondta
lapunknak Tóth László, aki
egyébként az MSZP önkormányzati képviselõje, frakcióvezetõje is. – Nem vagyok ugyan
sportszakember, de állok elébe
ennek a bizonyára nagy kihívásnak. Nem készülök könnyû feladatra, s nem gondolkodom rövid távra. Elsõ dolgom az lesz,
hogy áttekintem az egyesület
gazdasági helyzetét. Olyan bázist szeretnék kialakítani, amelyben a mindenkori önkormányzat,
az iskolák, a városban mûködõ
gazdasági szervezetek és Nagykanizsa polgárai egyaránt segítik a fiatalok NTE-beli fejlõdését. Az a célom, hogy négy év
alatt az NTE 1866 legyen a városban „A Sportegyesület”,
amely a labdarúgás, vívás, nõi
kézilabda, cselgáncs mellett
akár újabb szakosztályokkal is
bõvülhet. Korrekt kapcsolatok
kialakítására fogok törekedni a
városban mûködõ sportegyesüle-

tek vezetõivel, sportolóival. Az
egyesület elnöksége 2007. október végéig elkészíti azt a konszenzuson alapuló fejlesztési
programot, amely a következõ tíz
évre meghatározza az NTE 1866
stratégiáját. El kell érnünk, hogy
az NTE az utánpótlás-nevelés és
a versenyszerû mûködés terepe
legyen mind több sportágban.
Természetesen ebben mindenekelõtt a helyi és saját nevelésû fiatalokra kell építenünk.
– A legtöbb embert hosszú ideje az izgatja, lesz-e ismét profi
labdarúgás Kanizsán?
– A város vezetése és sportszeretõ közvéleménye joggal várja
el tõlünk, hogy a legtöbb embert
megmozgató labdarúgás területén – az elmúlt évek szisztematikus utánpótlás-nevelõ munkája
eredményeként – újra NB-s csapata legyen Nagykanizsának. A
Zala megyei bajnokság elsõ osztályában szereplõ csapat egyelõre kiválóan menetel. Ha õsztõl
résztvevõje lehet az NB III-as
csatáknak, akkor sem állhatunk
meg. Az a célunk ugyanis, hogy
2010. körül a második vonalban
rúgják a bõrt játékosaink.
Horváth Attila

Bájjal kezdõdött ugyan, de…
Ha a személyes tapasztalatokat veszem alapul, egy közelmúltbeli sláger után szabadon így néz(ne) ki a jelenkori kritika: ha az NTE 1866
MÁV egyesületérõl írtunk, az volt a baj, ha nem írtunk, az volt a baj. Ha
valahogy gondolkodunk róla, az volt a baj, ha másképp, az volt a baj,
ha nem szóltunk róla, (érthetõ okokból) az volt a legnagyobb baj.
Eljutottunk addig, hogy a kanizsai egyesület nem csupán életkorával vívott ki magának elõkelõ helyet a hazai klub-palettán, de körülbelül a Ferencvárosi Torna Club és az Újpesti Torna Egylet körül összesen nem volt annyi szellemi és némely alkalmakkor tárgyi vita (szintén) több, mint évszazados történelmükben, mint a nyakunkba szakadt
NTE-nél. Néha már az az érzés lett úrrá rajtunk, hogy ez az egész
csak nyûg, ahelyett, hogy büszkék lennénk arra, valamiben még a jelen korban Kanizsa is lehet elsõ. Tévednek azok, akik azt hiszik, ez egy
újkeletû történet, mivel már 1936-ban is vita dúlt arról, vajon a Nagykanizsai Torna Egylet vagy a fõvárosi Nemzeti Torna Egylet az ország
legrégibb, mûködõ sportköre. Figyelem, az érvek-ellenérvek országos
szinten zajlottak (sõt, ez tavaly is kapott némi visszhangot), nem pedig
a mi, mai (némely esetekben az igazságtartalmat nem megkérdõjelezendõen) provinciális kis környezetünkben. Éppen ezért talán a külön
bája is megvolt annak, amirõl és amilyen módon akkor nyílvánítottak
véleményt. Mint ahogy ez a báj hozzátartozott a kezdetekhez, késõbb a
Monarcia-beli korhoz, netán a két világháború közötti évtizedekhez…
Aztán, tény és való, valami megszakadt, onnantól kezdve valami,
nem is kicsit, megváltozott. Egy apró kis vesszõcske az oka mindennek, hiszen az a bizonyos báj idõközben bajjá változott…
Polgár László

Történeti plakátok az
I. világháború idõszakából

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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A március végén nyílt idõszaki
kiállítás július 15-éig látható a Magyar Plakát Házban. A Hadtörténeti Múzeum és a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Plakáttárának anyagából összeállított tárlatot dr. Kedves Gyula történész kandidátus, a

Hadtörténeti Múzeum igazgató helyettese nyitotta meg. A „nagytestvér” segítségét Cseresnyés Péter
alpolgármester köszönte meg, egyben további elgondolkodtató közös
kiállításokat megrendezését kívánta itt, Nagykanizsán.

Magyarnak maradni
– Alakulóban a „Nagykanizsaiak
a Nemzetért” mozgalom – tudtuk
meg Ladányi Istvánnétól, akitõl
afelõl érdeklõdtünk, hogy habár a
híradásokból idõnként értesülhetünk
félpályás tiltakozó útlezárásokról,
városunkban és környékén azonban
megszûntek ezek az akciók.
– A tiltakozóakcióinkat átmenetileg beszüntettük, esténként nem találkozunk a Turul szobornál. Úgy
tapasztaltuk, kialakult egyfajta érdektelenség, az embereknek folyamatosan mossák az agyukat. Sokan
már nem is tudják milyen érzés magyarnak lenni. További szerepünk
ezek után a tudat formálásban lehet. Alapjaiban kell felépítenünk az
egész rendszert, melyben különös
hangsúlyt kell kapnia az oktatásnak, nevelésnek és a tudatformálásnak. Az 1919 óta felhalmozódott
hazugságokat szeretnénk tisztázni,
elsõsorban azokat melyek az õstörténetünkben keltettek zavart, de az
eddig tanított téves fin-ugor nyelvelmélet is helyére kell tennünk.
Hangsúlyozom nem „magyarkodni” akarunk, hanem magyarok akarunk maradni. Minden terhével és
örömével. Azért, hogy ezt megvalósítsuk tizenegy alapító taggal létrehoztunk egy egyesületet, melynek a
bejegyzése folyamatban van. Ez egy
hagyományõrzõ egyesület lesz,
ahova mindenkit hívunk és várunk,

akit érdekel az igazság a „magyar
lét”-rõl. Egyben felkérjük azokat a
nagykanizsai és környékbeli embereket, akik hagyományõrzéssel foglalkoznak, vagy csak egyszerûen
magyarnak érzik magukat, minden
politikai felhang nélkül, azok keressenek fel bennünket. Szeretnénk
meghirdetni a hagyomány õrzõk
közt egy városon belüli összefogást.
Nem feltétlenül fuzionálásra gondolunk, csupán együttgondolkodásra
hívjuk õket. Terveink közt szerepel
még, hogy a Krisztus utáni ezer évtõl szeretnénk bemutatni a korhû
ruhákat, fegyvereket, használati tárgyakat, jurtákat, esetleg életmódot
az érdeklõdõknek. Ha igény lenne
rá szívesen tennénk ezt iskolákban,
óvodákban is. Örömmel tartanánk
rendhagyó történelem órákat, bemutatókkal együtt. Aztán a nevelés
persze nem érne véget a középiskolás korral. A felnövekvõ generáció
körében nagyon fontos lenne a nõknek az anyai és a családban betöltendõ szerepére való felkészítés. Nekem személyszerinti meggyõzõdésem, hogy a jövõ magyar országát,
mi civilek fogjuk felépíteni. Lesznek
szakembereink, lesz oktatási, nevelési programunk, saját egészségügyi ellátásunk, saját kereskedelmi
rendszerünk.
Cz. Cs.
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Kanizsa – Ez+Az
Ezüstérmes
szakács

Március 30-án „Túl a szivárványon” címmel nyílt kiállítás az Apáczai Kiadó Szivárvány gyermekújságja tíz éves évfordulója alkalmából
meghirdetett országos rajzpályázatra beérkezett alkotásokból a Halis
István Városi Könyvtárban. A megnyitó után a diákok vetélkedõjére
került sor, ahol találós kérdésekre válaszolhattak, vagy például puzzle-t
rakhattak össze. A kiállítás 2007. április 11-ig tekinthetõ meg.

A MenDan Hotel szakácsmestere Borda Attila, Utazás Kiállítás keretében a Culinary ExpoGasztro Show nevet viselõ gasztronómiai magyar bajnoki versenyen ezüstérmet nyert. A megmérettetésen ötfogásos ínyencmenüt és négyszemélyes vegetáriánus dísztálat készített. A menü
halízelítõt, currys édesköménylevest tartalmazott szarvasgombás
habbal,
a
meleg
elõétel
szarvaspástétom, a fõétel töltött
kacsamellfilé volt. Desszertnek
ribizlivel töltött mascarponekrémet szervírozott.
H.A.

13

Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
A csillagok állása kedvezõ körülményeket ígér. Érdemes nekifogni a befejezetlen dolgoknak. Sok munka nehezedik a
vállára. Ha magányos, önnek kell tenni
ellene.

IV.20.–V.20. Bika
Talán a nyárias melegnek köszönhetõ,
de szeszélyes és meggondolatlan döntéseket hozhat. Mérje fel a lehetõségeket,
és úgy lépjen. Érzelmi életét elkerülik a
kudarcok.

V.21.–VI.21. Ikrek
A közvetlen családjától és barátaitól kaphat elsõsorban pozitív impulzusokat a héten, de hasznos és új tapasztalatokat is
szerezhet érdekes emberektõl. Ha szingli,
hétvégén induljon el párt keresni.

VI.22.–VII.22. Rák
Némi fásultság után, a csillagok állásának ösztönzésére változtatási lázban ég.
Tartalékolni, és fékezni kell energiáját.
Mindenképpen jó gyógyírt jelenthet egy
kiadós séta a természetben.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Nõ a beszélõkedve ezen a héten. Felvillanyozza azoknak az érdeklõdését is, akikkel éppen csak köszönõ viszonyban volt.
Akár barátságokat is köthet. Ha még magányos, beköszönthet a szerelem is.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Érdemes elgondolkodnia azon, milyen célokat akar elérni a jövõben. Nem mutatkozik túl könnyûnek a hét, de mint mindig,
venni tudja az akadályokat. Ha még magányos, szakítson idõt az ismerkedésre.

IX.23.–X.22. Mérleg
Nehézkesen telnek a napok, úgy érzi,
céltalanul sodródik. Ezek a napok a
gyors döntést is elõsegíthetik. Vegye kezébe a sorsát, és álmainak megfelelõen
határozzon.

X.23.–XI.22. Skorpió
Rámenõsebb lehetne ezen a héten, mert
különben kihasználják az ismerõsei. Ha
úgy érzi, problémája van a párjával,
nem jár messze az igazságtól. Éppen
ideje megtalálni a végleges megoldást.

IX.23.–XII.21. Nyilas
Ezen a héten akkor érzi igazán jól magát, ha több idõt tölt el a családjával, barátaival. Munka terén úgy érzi, hogy
egyhelyben jár, de ne keseredjen el, és
ne feledje, fordulhat a kocka.

XII.22.–I.20. Bak
A Vénusz hatására kellemes napok köszöntenek önre a szerelemben. Bár energiaszintje némileg csökken, vitaminokkal ellensúlyozhatja a lemaradást, és ismét aktívan folytatja a tennivalóit.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Sikereket hozhat ez a hét a munkában és
a magánéletében is. Vonzerejére többen
felfigyelnek, ez jót tesz a karrierjének
is. Ne feledje, a szerelem nem jön házhoz, önnek kell eléje menni.

II.20.–III.20. Halak
Használjon ki minden lehetõséget a jövõ építéséhez, de ne feledje, hogy a dolgok idõnként maguktól is megoldódnak.
Hódítsa meg azt a személyt, akivel öszszehozza a sors.
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Kanizsa – Apró
INGATLAN

Nk-án a Hunyadi úton 800
négyzetméteres (20 m x 40 m) telek – társasház építésére kiválóan
alkalmas, eladó. Érd.: 30/2273294, 30/448-6072 (5904K)

2007. április 12.

A Zerkowicz udvarban, és a
Kinizsi u. 2-ben teremgarázs eladó vagy bérbeadó. Érd.: 30/9019013 (5990K)
Nk-án a Tárház utcában családi
ház eladó. Irányár: 7 millió Ft.
Tel.: 70/319-7334 (5992K)
Nk-án nyugodt környezetben
87+25 m2-es lakás beépíthetõ tetõtérrel, kerttel, garázzsal, pincével eladó. Kisebb lakást beszámítok. Érd.: 20/9616-404 (6008K)
41 m2-es (szoba, konyha, fürdõszoba) komfortos, önkormányzati
tulajdonú lakásomat kisebbre cserélném.
Tel.:
20/455-1236
(6009K)
Bérlemény területen Csengery
út 33. szám alatt garázs eladó
vagy bérbeadó. Telefon: 30/5748600 (6018K)
Látóhegyen jó állapotban lévõ
téglaépület 1000 m2 gyümölcsössel, 2 millió Ft-ért eladó. Ugyanitt
olcsó építési telkek vízzel, villannyal, helyijáratú buszközlekedéssel eladóak. Érd.: 93-325-778
(6022K)

BÉRLET
Nk-án, 1+2 félszobás, központi
fûtéses, erkélyes lakás hosszú
távra albérletbe kiadó. Érd.:
93/319-863 (18 óra után) (6023K)

SZOLGÁLTATÁS

VEGYES

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)
Építési vállalkozó kõmûves,
ács, tetõfedési és szigetelési munkákat, régi házak felújítását, lépcsõházak burkolását, festését vállalja. Érdeklõdni: 70/503-9407,
30/639-8825 (5999K)
Meghibásodott távirányítóját
(Tv, hifi, video stb.) megjavítom.
Telefon: 20/510-2723. (6019K)

170 literes prés újszerû állapotban eladó. Érd.: 30/448-6072
(5986K)
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok régi dísz- és használati tárgyat, porcelánt, képet, könyvet,
stb. Érd.: 20/555-3014 (6005K)
Fuji Finepix S3000 ezüstszínû digitális fényképezõgép, 3,2 megapixel felbontású, 6x optikai és 12x digitális
zoommal, 4 db akkuval, USB
kábellel, szoftverrel, memóriakártyával eladó. Ára:
35.000 Ft. Érd.: 30/9932-534
(6024K)

Masszírozást vállalok (frissítõ, alakformáló, talp)! Hívásra házhoz megyek! Tel.:
30/481-2323 (6012K)

Felszámolt vendéglátóegységbõl jó állapotban lévõ
hûtõpultot vennék. Tel.:
30/227-3294 (6017K)

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

Április 16. 11 óra
A Zrínyi Miklós Általános
IskolaJubileumi Kiállítása
Megnyitja: Czupi Gyula.
Helyszín: Medgyaszay Ház
Megtekinthetõ: április 27-éig
Április 18. 19 óra
A Rubik-kocka kanizsai
reprezentánsai
Fõszerepben:
Baticz Milán, Örkény Róbert,

Horváth Máté
Helyszín:
Képzõmûvészetek Háza
Belépõdíj nincs
Április 21. 19 óra
Zenés esték a Kiskastélyban
A Nagykanizsai Ifjúsági
Vonószenekar koncertje
Helyszín:
Képzõmûvészetek Háza
Belépõdíj 500 Ft

Állás – Állás – Állás
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetõséget:
mélyfúró
szakirányú
100.000–150 000 Ft
géplakatos
szakirányú
72.100–100.000 Ft
vas- és fémszerkezet lakatos
szakirányú
70.000–80.000 Ft
hegesztõ
szakirányú
megegyezés szerint
targoncavez.+darukötözõ
szakirányú
80.000–110.000 Ft
fûrészgép-kezelõ
szakirányú
75.000 Ft
varrómunkás
szakirányú
65.500 Ft
anyagkiadó
szakirányú
90.000–130.000 Ft
szakirányú
100.000 Ft
szállodai gondnok (német nyelv)
étteremfõnök (német nyelv)
szakirányú
megegyezés szerint
szobaasszony
szakirányú
70.000 Ft
szakács
szakirányú
80.000–100.000 Ft
felszolgáló (német nyelv)
szakirányú
90.000 Ft
pultos
szakirányú
80.000 Ft
ingatlanközvetítõ (német v. angol nyelv)
szakirányú
85.000 Ft
telefonos értékesítõ
érettségi
70.000 Ft
területi képviselõ (angol nyelv)
fõiskola
250.000–300.000 Ft
Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fõ út 24. szám) alatt adunk.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ–kedd–szerda: 8.00–12.00 és
13.00–16.00 óra között, péntek: 8.00–13.00 óra
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Remekeltek a kanizsai úszók
Idén Nagykanizsán rendezték a
három város (Brno, Pozsony,
Nagykanizsa) hagyományos utánpótlás úszóversenyét, melynek
összesített táblázatán a Délzalai
Vízmû SE végzett az elsõ helyen.
A kanizsai úszók közül kiemelkedett Abay Nemes Anna, Molnár
Flóra, Zámodics Márk, Szmodics
Viktória és Gayer Márton teljesítménye, hiszen az elõbbi három

versenyzõ hat-hat, míg az utóbbi
kettõ öt-öt elsõséget gyûjtött.
A következõ versenyük a kanizsaiaknak Zalaegerszegen volt,
ahol az országos utánpótlás rövidpályás vidékbajnokságot rendezték. A zalai fõvárosban 100 m
és 200 m vegyesben Karancz Alíz
(a ‘93-as születésûeknél) egyaránt elsõ helyet szerzett, de
Szabadics Adrienn (az 1995-ösök

mezõnyében) is kitett magáért,
mivel 200 m mellen nyert. Tollár
Gábor (különösen pillangóban
remekelve) egy ezüstöt és négy
bronzot hozhatott haza, Kiss Dóra és Abay Nemes Anna egy-egy
harmadik helynek örülhetett, míg
a 4x100 m nõi gyors váltó
(Karancz Alíz, Kiss Dóra, Miatta
Mercédesz, Tóth Fruzsina) a második helyen végzett.
P.L.

Cél a lengyelországi kontinensviadal
Április 14-én a Kanizsa Birkózó Egyesület és a ZsigmondyWinkler DSE közös rendezésében
kerül sor Eb-válogató viadalra
Nagykanizsán. A verseny nemzetközi lesz, mivel tíz súlycsoportban a magyarok mellett szõ-

nyegre lépnek a franciák, a horvátok, a szlovákok és a szlovénok legjobbjai, hogy lépést tegyenek a varsói ifjúsági kötöttfogású
Európa-bajnokságon résztvevõ
válogatott csapatok még kiadó
helyei felé. Mieinknek is lehet

majd szurkolni hazai környezetben, hiszen 58 kg-ban a kanizsaiakat Bencze Péter, 63 kg-ban
Vojkovics Máté, míg 100 kg-ban
Tóth Árpád képviseli.
P.L.

fináléban, míg Kovács Magdolna
felkészítésével a gyermekek április végén Nyíregyházán mérkõznek a végsõ helyezésekért. A serdülõk elõtt még egy erõpróba
lesz április 13-án Nagykanizsán,
de ha okosan sáfárkodnak elõ-

nyükkel, akkor Pintér Attila tanítványai is készülhetnek a soproni mindent eldöntõ tornára,
melyet május közepén bonyolítanak a Lõvérek alján.
P.L.

Nem volt sikeres a szombathelyi kezdés
Az ülõröpladások is elkezdték
idei szezonjukat, s az elsõ kör
keretében Szombathelyre utaztak, a vasi megyeszékhelyen
azonban mindkét mérkõzésükön
(az elõzõ évi harmadik és ne-

gyedik ellen), bár nem alárendelt szerepet játszva, de alulmaradtak.
Nagykanizsai Hamburger SE –
Szombathely Sprint SE 1-3. Humanitás SE Tatabánya – Nagyka-

nizsa 3-1. (A kanizsaiak összeállítása: Máté, Sztuhár, Balogh I.,
Földi, Kövesdi Katalin, Miklós,
Kálovics. Edzõ: Földi József.)
P.L.

Negyedik helyen a gyerek pólósok
A vízilabdázók gyermek II. bajnokságában a CWG Kanizsa SE
csapata hazai medencében két mérkõzést is vívott a közelmúltban. Elsõként a a Kaposvári VK fiataljait

legyõzték 12:11-re, majd a Pécsi
VSK együttesétõl kikaptak 10:9-re.
Vitári Márk a két találkozón összesen kilenc dobott góllal hívta fel
magára a figyelmet. A kanizsaiak a

Díjazták a legjobbakat
Ugyan a Kiskanizsai Sáskák
labdarúgócsapata jelenleg a megyei II. osztályban szerepel, az
utánpótlás területén is folyik a
hagyományoknak megfelelõen a
szervezett munka. Ifjúsági együttesük a közelmúltban Zalaegerszegen megrendezett II. osztályú
megyei teremdöntõn a harmadik
helyen végzett a Nemesapáti és
Gelse legénysége mögött úgy,
hogy a harmadik helyért 5-0-ra
verték Becsvölgyét. A serdülõk
döntõjén is a harmadik helyet ér-

Aranyos
második hely
A sportakrobatika diákolimpia
országos döntõjének Nagykanizsa,
azon belül is – az elõzõ évhez hasonlóan – a Hevesi Sándor Általános Iskola adott otthont. Az elmúlt
esztendõvel összehasonlítva több
sportoló képviselte a különbözõ
iskolákat, s a Hevesi végül nyolc
elsõséget gyûjtött be a bemutatók
során. A gyõzelmek sportértékét
nem alábecsülve a legnagyobb értéke talán mégis a Gulyás Dorotytya, Neubauer Nóra, Szabó Kira
trió ezüstérmének van, mivel az
igazolt gyermekek lány kategóriájában nyolc hármas versengett a
legfényesebb medáliáért.
P.L.

Három döntõbõl kettõ már biztos
A Kanizsa Diákkosárlabda
Klub utánpótláskorú nõi kosárlabdázói szorgosan gyûjtögetik
korosztályaikban a döntõs helyeket. A juniorok Gábor Erzsébet
szakmai irányításával április közepén Budapesten játszhatnak a
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negyedikek a bajnokságban, a következõ körben a szlovákiai
Komárnóba utaznak április 29-én.
P.L.

Hozták
a rangadót

Jánoshidán
kezdtek
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Jánoshidán vette kezdetét a
lábtoll-labdázók idei szezonja, ahol
a Zemplén DSE két nõi és négy
férfi egységgel képviseltette magát.
Férfi csapatban (Balikó Attila,
Barócsi Andor, Csizmadia Tamás,
Hartai Attila) az I. számú gárda elsõ lett, csakúgy, mint a nõi elsõ
számú (Budavölgyi Veronika,
Gozdán Ágota, Végh Dóra) hármas. Hartai Attila és Gozdán Ágota egyéniben is elsõséget szereztek.
Következõ állomásukon, Kanizsán a férfi és nõi csapat szintén
az elsõ helyen végzett, csakúgy
mint a nõi és férfi páros.
P.L.

Gólok, pontok

demelték ki, ott a Zalalövõ és az
NTE 1866 MÁV gárdája elõzte
meg õket.
Emellett a múlt évben útjára
indított és idén is kiosztott Horváth János Emlékdíjjal a városrész csapatában játszó tehetségeket jutalmazták. A gyermekkorcsoportban Becze Máté, a serdülõknél Dénes Csaba, míg az ifjúságiaknál Kovács Sándor érdemelte ki az elismerést.

Meglepõen sima gyõzelmet aratott
az NTE 1866 MÁV labdarúgó együttese a tótszentmártoni Napred FC ellen a megyei I. osztályú bajnokság
rangadóján. A Tótszentmártonban
húsvét vasárnap, mintegy 700 nézõ
elõtt lejátszott mérkõzésen a kanizsaiak Korpics kettõ, Visnovics, Burucz
és Bagarus 1-1 góljával biztosan
gyõzték le vendéglátóikat.

A labdarúgók NB II-es utánpótlásvonalában sok kanizsai gólnak
örülhettek az NTE 1866 MÁV és
a Nagykanizsai UFC gárdájánál.
U19: NTE 1866 – Csesztreg 12-0,
NUFC – Marcali 2-4. U17: NTE
1866 – Csesztreg 9-1, NUFC –
Marcali 14-1. U15: Paks „B” –
NTE 1866 1-1. U13: Paks „A” –
NTE 1866 0-4. A remek mesterlövõk közé tartozott Szalai (6 gól,
NTE, U19), Nagy T. (5, NTE,
U17), Péntek (6, NUFC, U17) és
Faller (5, NUFC, U17).

P.L.

P.L.

P.L.
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Érték és Harminc éves a Péterfy iskola
védelem
A város önkormányzata annak
idején úttörõ szerepet vállalva, a
hazai települések közül az elsõk
között vezette be a helyi védettséget élvezõ épületek felújítására
igénybe vehetõ támogatást. Tavaly elmaradt a pályázati kiírás,
idén azonban a közgyûlés mintegy kétmillió forintot különített el
a célra. Ez ugyan nem sok, de
mindenképpen gesztus értékû.
– A helyi értékvédelem ügyét
most már több mint egy évtizede
országos szinten is jogszabályokkal
szabályozzák – mondta lapunknak
Deák-Varga Dénes városi fõépítész. – Az építészeti értékek védelmét elsõsorban az önkormányzat
hatáskörébe utalják a rendelkezések. Ezért született meg az országban az elsõk között az a helyi értékvédelmi rendelet, amely révén évrõl-évre segíti az önkormányzat a
helyi védettséget élvezõ épületek
felújítását. A segítség formája viszsza nem térítendõ támogatás, amire
összesen kétmillió forint jut ebben
az évben. Ez nem sok, de úgy érzem, mindenképpen gesztus értékû.
Lapunk információi szerint eddig azonban nem túl sokan pályáztak az igénybe vehetõ támogatásért, vélhetõen azért, mert adott
esetben az odaítélt száz-százötvenezer forint nem túl sok. Tavaly elmaradt a pályázati kiírás, de korábban sem nyújtottak be még fél
tucat pályázatot sem, pedig a városban hatvankét védett épület és
hetvenöt védett homlokzat van.
Vincze Józsefék tavaly elõtt adtak
be pályázatot azért, hogy az Olaj
utcában található házuk homlokzatát és lépcsõjét felújítsák. Nem jártak azonban sikerrel, legnagyobb
meglepetésükre elutasították pályázatukat, mondván, hogy az amúgy
védett terület többi házával azonos
amerikai stílusban, szintén a harmincas évek végén, Bõsze Kálmán
fõmérnök tervei alapján épített ingatlanuk nem tartozik a Maortlakótelep védett épületei közé.
Vincze József hozzátette: számukra pedig nagy segítség lett
volna bármekkora támogatás,
amit az is jelez, hogy a felújításra
azóta sem tudtak sor keríteni.
H.A.

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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A Péterfy Sándor Általános Iskola harminc éves jubileumi programsorozata ünnepélyes tantestületi
üléssel és emlékmûsorral zárult az
iskola aulájában, amelyre az intézmény vezetése meghívta mindazokat, akikkel kapcsolatuk volt a mindennapokban. – A társadalmi változások kivetültek az oktatásra is. A
törvényi változások, programok,
módszerek, tantervek között a lényeg
nem változott, örök maradt – hangsúlyozta beszédében Bagarus Ágnes
igazgató. Arra a helyzetre gondolt,
amikor egy felnõtt és egy gyermek,
egy pedagógus és egy kisdiák áll

egymással szemben, és összeköti
õket a nevelés, a tanítás folyamata.
Amikor a pedagógus megpróbálja
átadni a szakmai tudását, emberségét a jövõ generációjának. És ehhez
melyik módszer a legjobb? – Úgy
gondolom, ami belülrõl, pedagógiai
szívünkbõl adódik. Errõl az iskola
névadója, a pedagógusok atyja így
fogalmaz: A jó tanító teszi a jó iskolát. Az iskola lelke a tanító, szorgalmas munkájától függ nemzetünk jövõje. A legmodernebb iskolaépület
is üres hodály, és a legszebb pedagógiai célok is üres szólamok a pedagógus személye nélkül.

Ezt követõen az igazgatónõ két
olyan kollégának – Radicsné Imre
Jolánnak és Horváthné Szántó
Máriának – adott át kitartó munkájáért emléklapot, akik a kezdetektõl az iskolában dolgoznak, és
szeptembertõl egy újabb elsõ osztályt tanítanak együttesen. Szmodics Józsefné, a hivatal mûvelõdési
osztályvezetõjének köszöntõ szavai után Marton István polgármester ajándékot és emléklapot
adott át az iskolának, Cseresnyés
Péter
alpolgármester
pedig
könyvajándékot az iskolai könyvtár számára. Petike Antal egykori
igazgató pohárköszöntõjében többek között elmondta, minden nap
szívesen, örömmel és mosolyogva
jött az iskolába. Soha nem kiabált.
Többek között Péterfy Sándor
szavait idézte õ is „Legcsodálatosabb munkahely az iskola, mert
minden nap kap a tanító ajándékot. Hol a gyerek szívét, lelkét, tudását, értelmét, és azt hazaviheti.
Ezt becsüljék meg!” A színes ünnepi emlékmûsorban felléptek az
iskola jelenlegi és volt tanítványai, valamint a pedagógus énekkar.
Bakonyi Erzsébet

Rajz- és iskolatörténeti kiállítás
A Péterfy iskola 30 éves jubileuma alkalmából több programot
szervezett. Az aulában a volt diákok, szülõk és Ambrus Márta, az
iskola rajz és matematika tanárának
közös tárlata látható. Ez alkalommal nyílt meg az iskolatörténeti kiállítás, és itt adták át a Sokat tud az
én kezem címû házi rajzpályázat díjait is, amelyet az Otthon Centrum
ajánlott fel. A jubileumi kiállítás
résztvevõit Ambrus Márta méltatta:

– Olyan alkotókat mutatunk
be, akik iskolánk múltjának és
jelenének mûvészeti életében
meghatározó egyéniségek –
mondta. – Olyan emlékeket kell
ugyanis felidéznem, amelyek
azokhoz az egykori tanítványokhoz fûzõdnek, akik iskolánkból
indultak a nagy útra. Közülük
többen mûvészek lettek. Nem
mindegyikük él Nagykanizsán,
hiszen sokrétû munkájukhoz csak

A nyuszi hozta
A Nagykanizsai Polgári Egyesület szervezésében Kóré Péter elnök és a Szentgyörgyi Ildikó vezette piarista diákok ajándékkal és mûsorral lepték meg a Ligetvárosi Óvoda apróságait április
negyedikén. A kicsik az egyesület elnökétõl vidám meséket, a diákoktól pedig dalokat hallhattak. A programon részt vett Karádi Ferenc, a körzet képviselõje is. Az ovisok végül a szellemi
táplálékon kívül, gyümölcsöt és édességet is kaptak a piarista gyerekektõl.

egy nagyváros tudja a megfelel
kereteket biztosítani.
A paravánon Fenyves Márk,
Bóháné Sasvár Éva, Radanicsné
Horváth Andrea, Radics Edit, Cseh
Németh László, Kappéter Zoltán,
Péntek Zsófia, Horváth Györgyi,
Péntek Brigitta, Béres Tamás, Lukács Judit és a galériavezetõ Ambrus Márta alkotásai láthatók.
B.E.

