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Az évszakok színei

„Évszakok színei Z. Soós István festészetében” címmel nyílt
új kamara-kiállítás a Kiskastélyban, amelyet a látogatók március végéig tekinthetnek meg. A kiállított tájképek túlnyomó
része még soha nem volt bemutatva Nagykanizsán, a tájképfestészet mindeddig hiányzott az állandó kiállításból, csak elvétve akadt egy-egy kép a mûvész munkásságának egy-egy
korszakából.
A kiállítás egy teljesen új rendszer kezdetét jelenti, amelynek célja, hogy a teljes Z. Soós István-gyûjteményt megismertesse az itt

élõkkel, hogy a város lakói megtudják, milyen hatalmas gyûjtemény
örökösei. A kiállítás létrejöttérõl, a jövõbeni tervekrõl Kõfalvi Csilla történész-muzeológus, a Plakát Ház vezetõje beszélt lapunknak:
– A Z. Soós-életmû hatalmas gyûjtemény, amelynek feldolgozása jelenleg is folyamatban van, a teljes raktárbázist újra
kell rendezni. Ugyanis, az eddigi úgymond az „élet által rendezett” raktározás már idejétmúlt és szabálytalan. Ez indított
arra, hogy a már tíz éve meglévõ teljes kiállítást is átgondoljuk. Véleményem szerint szükség van a teljes kiállító-tér megújítására, és a képek állagának megõrzése érdekében a hagyományos kiállítási mód helyett, korszerûbb kiállítási technikákat kell alkalmazni. Ez lehetõvé tenné, hogy ezután is folyamatosan cserélõdjön a kiállítás. Ehhez az újszerû rendezési
elvhez tartozik, hogy több kamara-kiállítást rakunk egymás
mellé, ami jó arra, hogy tematikailag nem megbontva az egészet, újabb és újabb részletekkel járuljunk hozzá Z. Soós István mûvészetének megismeréséhez. Remélem, terveink tavaszra megvalósulhatnak, ami egy jubileumi ünnepségsorozat
része lehetne, s így mind az épületet, mind az állandó gyûjtemény megújulását ünnepelhetnénk.
A jövõ tervei között szerepel még egy gyûjteményes katalógussorozat megjelentetése és a kiállítás honlapjának elkészítése.
Hegedûs Éva
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2007: Szent Erzsébet éve
A Katolikus Egyház idén ünnepli Árpád-házi Szent Erzsébet születésének
800. évfordulóját. Az egyházi év jelentõségérõl és a Jézus Szíve Plébánia megemlékezõ ünnepségeirõl Német József káplánt kérdeztük:
– Szent Erzsébet 1207-ben született
Sárospatakon. Viszonylag fiatalon elkerült Thüringiába, leendõ férje,
Thüringiai Lajos õrgróf családjához.
Nem is gondolnánk, de õ a legismertebb magyar szent a világon. Már nagyon fiatalon a szegények szolgálatának szentelte életét, megvolt benne a
karitatív lelkület. Annak ellenére, hogy
királyné volt, gyermekként Thüringiában kiszökött a várból és kenyeret
vitt a szegényeknek. Olyan barátai voltak, akik valamilyen szempontból nyomorúságot, ínséget szenvedtek. Egy alkalommal a kosarában kenyeret vitt ki
a várból, amikor a sógora megkérdezte
tõle, hogy mit visz? Mire õ azt válaszolta: nézd meg. Ám amikor a sógora belenézett a kosárba, a kenyerek helyett
rózsákat látott! Ezért is ábrázolják Erzsébetet úgy, hogy rózsákat tart a kötényében. XVI. Benedek pápánk tavaly,
pápaságának elsõ évében kiadott egy
körlevelet, amelynek a címe: Deus Caritas est, vagyis az Isteni szeretet. Ebben
az egyház szociális tevékenységével

kapcsolatban arról ír, hogyan kell a
mai társadalomban az egyház szociális
tanítását megvalósítani. Idén Szent Erzsébet év van, a karitász, a szeretet éve.
Minden bizonnyal a pápa nem gondolt
arra, hogy Erzsébet kereken nyolcszáz
évvel ezelõtt született, mégis, milyen
szépen összerendezte a dolgokat a
Gondviselés!
– Milyen megemlékezéseket tart az emlékév kapcsán a Jézus Szíve Plébánia és
Egyházközség?
– Jobban oda kell figyelnünk a rászorulókra, a szegényekre, a beteg emberekre. Ezt a célt, a betegek lelki gondozását szolgálja a nemrég megújult Kórház-kápolna is, ahol miden héten vasárnap reggel 8 órakor és minden hónap elsõ csütörtökén este 18 órakor szentmisét
tartunk. Sõt, minden hónap 13. napján a
boldogságos Szûzanya, a betegek gyógyítójának emlékére külön szentmise
van. A kórházban lévõ betegek – ha állapotuk engedi –, minden héten részt vehetnek szentmisén, így a testi gyógyulás
mellett a lelki segítségnyújtást is megkapják tõlünk, hogy könnyebben tudják
viselni betegségüket. Az év folyamán
többször szóba kerül a prédikációkban
az irgalmas szeretet, és az is, hogyan
kell azt a mai körülmények között megélni; milyen lelki kincseket nyer az ember,
ha embertársaival szemben irgalmassá-

 A hét témája:
áremelkedések
2007: megfizetünk
mindenért
 A legkisebb
vérveszteséggel
 Kalendárium
 Falra festett álmok
 A csodás hatású méz
 Új helyen
a háziorvosi ügyelet
 Az évszakok színei
got gyakorol. Azt is tervbe vettük, hogy
Szent Erzsébetre emlékezve minden hónapban lesz egy olyan nap, amikor elimádkozzuk a Mindenszentek litániáját,
amihez hozzákapcsoljuk a Szent Erzsébethez kötõdõ imádságokat, hiszen följegyezték, hogy utolsó óráiban, perceiben
magyar énekeket énekelt, õ, akirõl a német egyház azt mondta, az egyik legnagyobb német szent. Akik elhagyottnak
érzik magukat – öregen, özvegyen –,
bátran fordulhatnak hozzá, hogy segítsen. Imádkozzunk hozzá erõért, hogy hûségesek tudjunk maradni a jóban, az irgalmasságban.
Bakonyi Erzsébet

 2007: Szent Erzsébet
éve

Átlépve a 2007-es év küszöbét, újabb jeles ünnepséget tartott az Attila óvoda. Január 7-e Attila napja, s egyben az óvoda névnapja is. Ebbõl az alkalomból immár negyedik alkalommal rendezték meg a Mesetarisznya Attila napra címû programot. A szervezõk a nagy hun királyra,
Attilára emlékezve azt szeretnék sugallni, fontos, hogy a globalizációban is megõrizzük a magyarságtudatunkat és ápoljuk a hagyományainkat. A Novath Katalin dráma szakos óvodapedagógus által felállított mesesátorban Kardos Ferenc, a Halis-könyvtár igazgatóhelyettese
kezdte a mesélést, akit a szülõk meséi, valamint a nagycsoportosok játéka követett.
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január 5.
HÁROM KIRÁLY A BLG-BEN

Január ötödikén háromkirály-járásra került sor a Batthyány Lajos Gimnáziumban
(BLG). A BLG-ben, azaz Batthyány (Dénes Sándor igazgató), Laci (Balogh László
igazgató-helyettes) és Gábor (Erdõs Gábor
igazgató-helyettes) nevezetû háromkirályokról elkeresztelt oktatási intézményben
az új tanárok ünnepélyes-tréfás beavatása
is megtörtént. A friss BLG-s pedagógusok:
Dénes Tünde, Gaál László és Belákné
Szarka Brigitta nem egyhamar felejtik el
ezt az estét a kollégák mókás produkcióinak köszönhetõen.
KANIZSARU

17.20-kor a Sugár út és a Rákóczi utca
keresztezõdésében történt közlekedési
baleset. A Rákóczi utcában közlekedett
motorkerékpárral egy 50 éves nagykanizsai férfi. Amikor a Sugár út keresztezõdéséhez ért, behajtott a keresztezõdésbe
úgy, hogy nem biztosított elsõbbséget a
Sugár úton közlekedõ személygépkocsi
részére, ezért összeütköztek. A baleset következtében a motorkerékpáros férfi súlyos sérüléseket szenvedett.
Egy nagykanizsai férfi tett feljelentést
egy Bt. vezetõje ellen, mert az boncmesteri tanfolyamot hirdetett, a tanfolyam
120 ezer forintos díját a feljelentõ ki is fizette, azonban az elméleti oktatás után a
gyakorlati órákat már nem tartották meg,
így a tanfolyam megszakadt, a tanfolyam
díját részére nem térítették vissza.

január 6.
ÚJÉVI GÁLA A NEMZETISÉGEK
KÉZFOGÁSÁVAL

Január hatodikán az Ifjúsági és Civil
Házban került sor a Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány által szervezett hagyományos újévi gálára, amely ezúttal a multikulturalitás jegyében zajlott, hiszen a hazaiakon kívül horvát és szlovén fellépõk
is emelték az est fényét. Cseresnyés Péter
alpolgármester köszöntõje után a helyi
szereplõk mellett színpadra lépett a horvát
rézfúvós kvintett, a Belicki Brass, a szlo-

vén A3 harmónikatrió, valamint a csáktornyai Teuta moderntánc-csoport. A Farkas
Ferenc Városi Zene- és Aranymetszés
Mûvészeti Iskolát többek között a tavaly
komoly sikereket elérõ tizenkét éves Horváth Krisztina, a roma feldolgozásokat
játszó Zakae Save roma trió, valamint
Pulai Viktória képviselte.

január 7.
KANIZSARU

00.15 órakor tett bejelentést egy nagykanizsai lakos, hogy ismeretlen tettes garázsába ajtókifeszítés módszerével behatolt. A helyszíni szemle során megállapítást nyert, hogy a behatoláskor erõszak
nem történt, ugyanis az ajtót nem lehetett
bezárni, az egy madzaggal volt csak kikötve. A garázsban lévõ személygépkocsiból kalaptartót és két hangszórót tulajdonított el az elkövetõ, kb. 20.000 Ft értékben.

január 8.
A PETRÓLEUMLÁMPÁK FÉNYÉBEN

Új, a korábbiaktól merõben eltérõ kötettel jelentkezett Riersch Zoltán. A költõt
eddig inkább versei révén ismerhettük, a
napokban azonban Petróleumlámpák árnyékában – Fogadj vissza szülõfalum
címmel megjelent elsõ prózai gyûjteménye. A könyv elsõ nyilvános bemutatójára
január nyolcadikán került sor a „Nap-

fény” Rákbetegek és Hozzátartozóik
Egyesülete klubfoglalkozásán, ahol M.
Kovács Ildikó és Fa Ede méltatta Riersch
Zoltán életmûvének legújabb termését.

január 9.
A SZERETET MÛVÉSZE

Kósz Gyöngyi, a Farkas Ferenc Zeneés Aranymetszés Mûvészeti Iskola
hatodik évfolyamos festészet tagozatos
növendékének nyílt kiállítása a mûvészeti iskola hangversenytermében. A szeretet
témája kapcsolódik a zsigmondys diáklány egyéniségéhez, hiszen nagy szeretettel, kitartással rajzol, de a textil- és a divattervezés is érdekli, e terülen szeretne
továbbtanulni. Tanára Babatiné Sörlei
Ibolya. A tárlatot Babati Csaba pedagógus nyitotta meg. Közremûködött Baráth
Adrienn zongorán és Baki Andrea fuvolán. A zenében Orpheus és Euridiké történetét idézte fel a két zenetanár.
KÖZTES ÁTMENETEK

Köztes átmenetek címmel interaktív
kiállítás nyílt a Kanizsa Plázában, mely
február másodikáig tekinthetõ meg. A tárlat a szenvedélybetegségeket és azok
hatásait mutatja be hat kiállítóteremben.
KANIZSARU

12.55 órakor tett bejelentést egy nagykanizsai lakos, mert hölgy ismerõséhez a
bejelentést megelõzõen két ismeretlen
személy, magát a gázszolgáltató munkatársainak kiadva bement, s a sértett figyelmét elterelve eltulajdonították
600.000 Ft készpénzét.
A Nagykanizsai
Cukorbetegek
Egyesülete 26-án, pénteken 15.30-kor
a kórház tanácstermében tartja klubfoglalkozását, amelyen Dr. Sebestyén
Miklós fõorvos tart elõadást a Szenvedélybetegek és a cukorbaj témában.
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Helytálltak

Kis-B
Balaton Kupa

Kosárlaba. Férfiak: NB I/ B-csoport. Kanizsa KK-DKG East – Fehérvár KC 79-99
(23-15, 22-29, 16-28, 18-27). Nagykanizsa,
50 nézõ. Jv.: Tóth K., dr. Magyari. Kanizsa
KK: Beck 12/3, Becze 6, Zsámár 1, Szabó B.
22, Millei 14. Csere: Sági 15/9, Krasznai 5/3,
Fodor, Murvai 4. Edzõ: Kovács Nándor.
Nem tûnt egyszerû feladatnak a Kanizsa
KK számára, hogy megszorongassa ellenfelét, lévén az FKC listavezetõként érkezett
a dél-zalai városba. Ehhez képest a hazai
szurkolók az elsõ tíz percben alig hittek a
szemüknek, mivel Millei Attila vezérletével a vendéglátók leiskolázták ellenlábasaikat. A folytatásban azonban már nem
mentek ilyen simán a dolgok. A KKK négy
perc alatt mindössze két pontot dobott (5063), a büntetõket szintén nagy hibaszázalékkal dobták. A végsõ pillanatokban, fõképp Millei, Krasznai és Beck kipontozódása után már csupán az volt a kérdés, hogy
a bûvös 100 pontos határt átlépik-e a fehér-

Tizenhat csapat részvételével került sor január hatodikán és hetedikén az NTEcsarnokban a Kis-Balaton Civil Egyesület által szervezett Kis-Balaton Kupára. A Vigasz
Kupát az Olajbányász csapata érdemelte ki,
míg a kupát a nagyradai Kis-BaCe csapata vihette haza. Ezüstérmes lett a Chanell 2000
csapata (Nagykanizsa), a dobogó képzeletbeli harmadik fokára pedig a szintén kanizsai
FC Oportó tagjai állhattak fel. A legjobb kapus Csányi Attila (Chanell 2000), a legjobb
játékos Hegedûs László (Kis-BaCe), a gólkirály pedig Bene Gábor (FC Oportó) lett.
A KK-DKG East játékosai helytálltak
váriak? Nos, nem tették, de a gyõzelmet
megszerezték a végig szimpatikusan küzdõ
Kanizsa ellen.
Kovács Nándor: „Az elsõ félidõben jól
játszott mindkét együttes, a másodikban
aztán elfáradtunk, e ezt remekül kihasználta fiatal ellenlábasunk.”

Tõr: ezüst
Január 6-án Nagykanizsán rendeztek
újonc férfi tõr versenyt. A 22 indulóból az
NTE 1866 vívója Somoskeõy Péter a döntõbe jutott, majd az elsõ helyért vívott aszszóban 15-9-re kikapott az UTE-s Györgyi Antaltól, így második helyen végzett.

Elmaradt a csoda
Nõi asztalitenisz. Extraliga, 10. Forduló: Bojtor Busz – Kanizsa Sörgyár SE – BSE 1:6. Nagykanizsa. Eredmények, elöl a hazaiak: Stoian, Vass T. - Braun, Vaida 1:3, Vass - Mátrai 1:3, Viski
T. - Braun 0:3, Stoian - Vaida 0:3, Vass - Braun 0:3, Stoian Mátrai 3:0, Viski - Vaida 0:3.
A nagy fõvárosi nõi asztailtenisz „csapathármasból” ezúttal a
BSE látogatott a bajnokságban ötödik helyen álló kanizsai együtteshez. Az elõzményekrõl annyit, hogy a hazaiak a szezon elsõ
fordulójában 7:0-ra kaptak ki a városmajoriaktól, tehát igazán
vérmes reményei „itthoni” asztal mellett sem lehettek Vass
Tímeáéknak. Ehhez képest nem indult rosszul az összecsapás,
mivel a Mariana Stoian, Vass Tímea kettõs megszorongatta a hazai mezõny örökifjú, sokszoros válogatott játékos Braun Évát,
aki a horvát válogatott Vaida Corneliával fogott ütõt párosban. A
szépszámú közönség remek labdameneteknek tapsolhatott, s többen is reménykedve várták a folytatást, hátha valami igazán
figylemreméltó állás sülhet ki a vendéglátók játékából. Csalatkozniuk nem kellett, hiszen Vass sokáig fej-fej mellett ütögetett,
pörgetett, nyesett Mátraival, végül azonban a vendégek játékosa
hozta a mérkõzést. Ami azt követõen történt (leszámítva a besütõ napsugarak miatt panaszkodó fõvárosiakat), az a papírformát
igazolta, bár igazságtalanok lennénk, ha nem szentelnénk néhány
szót a romániai idegenlégiós, Stoian szép gyõzelmének. Tényleg
nagyon akart, s a páros, illetve a Vaida elleni kudarca után is erõt
merített, melyet aztán Mátrai bánt, így sima 3:0-lal besöpörte a
kanizsaiak becsületpontját. A találkozó után pedig azon morfondírozott a közönség, ugyan mi lett volna, ha Vass jobban kapja el
a fonalat, vagy éppen Viski Tímea is eredményesebben játszott
volna. Mint tudjuk azonban, a sportban (sincs) ha, maradt tehát a
szakvezetõ Jakabffi Imre mérkõzés utáni értékelése:
– Mondjuk úgy, majdnem elégedett vagyok az eredménnyel,
hiszen már azt nagy sikerként könyvelhetjük el, hogy szereztünk

A Stoian (hátul)-Vass kettõs alaposan
megszorongatta ellenfelét

pontot a nagynevû BSE ellen, s nem nullával zártuk a mérkõzést.
Kicsit nagyobb odafigyeléssel Vass véleményem szerint nyerhetett volna, viszont az is igaz, hogy alapjában véve erre számítottunk, tehát nem történt csoda az asztaloknál.
Vagyis, ha csoda nem is történt, szerzett pont akadt, s ezzel
kapcsolatban érdeklõdtünk Mariana Stoiannal, aki természetesen örült gyõzelmének:
– Szerintem nagyon fontos, hogy ezúttal nem úgy veszítettünk, hogy pontot sem szereztünk – bocsátkozott rövid értékelésbe az angolul kiválóan komunikáló bukaresti származású
légiós. – A bajnokság elején elszenvedett 0:7 nagyon lesújtó
volt, ezúttal szerencsére jobban ment a játék, bár a párosnál
is volt keresnivalónk. Sajnálom, hogy abban nem sikerült
nyernünk, de ez arra mindenképpen jó volt, hogy a hibáinkból
tanuljunk.
Polgár László
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APRÓHIRDETÉS
INGATLAN

BÉRLET

Építési vállalkozók figyelem!
Nk-án a Hunyadi úton 800 négyzetméteres (20m x 40m) telek –
társasház építésére kiválóan alkalmas, eladó. Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072 (5904K)
Nk-án nyugodt környezetben, felújított, 87 m 2-es lakás
választható burkolattal, fal
színnel, valamint kerttel és garázzsal eladó. Kisebb lakást beszámítok! Érd.: 20/9616-404
(5958K)
Nk-án a Tárház utcában családi
ház eladó. Irányár 7 millió Ft.
Tel.: 70/319-7334 (5982K)
Bajcsán háromszobás családi
ház ipari tevékenységre alkalmas
melléképülettel eladó. Irányár:
13,2 millió Ft. Érd.: 20-824-3655,
20/770-3314 (5983K)
Kendlimajorban telek házzal (két szobás, étkezõs, zuhanyzós), melléképületekkel,
dupla garázzsal eladó! Irányár:
7,2 millió Ft. Érd.: 20/519-5305
(5984K)

Teleki úton kétszobás, egyedi
fûtésû, berendezett lakás hosszabb
távra kiadó! Érd.: 17 óra után a
93/318-635 számon. (5975K)

SZOLGÁLTATÁS
Az Ön számára értéktelen vashulladékot, forgalomból kivont gépjármûvét készpénzért átveszem! Lakókocsik is érdekelnek. Ugyanitt használt autóalkatrészek eladók. Tel.:
30/641-7375, 30/592-8463 (5485K)

ÁLLÁS
Nk-i étterembe önmagára és munkájára igényes, gyakorlott pincért
vagy pincérnõt éves állásra felveszünk. Érd.: 20/482-4545 (5973K)
Nk-i pizzériába gépkocsival és
helyismerettel rendelkezõ pizzafutárt felveszünk. Érd.: 30/2948313 (5985K)

VEGYES
170 literes prés újszerû állapotban eladó. Érd.: 30/448-6072
(5986K)

Állás – Állás – Állás
A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Regionális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:
Szakirányú végzettséget igénylõ munkakörök: Olajbányász
100000-140000 Ft, gumiipari munkás 100000-150000 Ft, hegesztõ 140000 Ft, targoncavezetõ megegyezés szerinti bér, festõ+gipszkarton szerelõ megegyezés szerinti bér, felszolgáló
/német nyelv ismeret/ 70000-90000 Ft, pultos /német nyelv ismerettel/ 70000-90000 Ft, szobaasszony 62500-70000 Ft, húsipari munkás megegyezés szerinti bér, szakács 65500-90000 Ft.
Egyéb: 8 általánost igénylõ betanított munkás 65500-70000 Ft,
technikumot igénylõ anyagvizsgáló 80000-120000 Ft.
Fõiskola: projekt koordinátor /középfokú német nyelv/
megegyezés szerinti bér. Egyetem: gyógyszerész 150000200000 Ft, gépészmérnök 200000-250000 Ft.

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 3448

Akkreditált Felnõttképzési
Intézmény, Akkreditált programokkal! (Igénybe vehetõ a
törvényben elõírt adókedvezmény)

INDULÓ
TANFOLYAMAINK:
Könnyû- és nehézgépkezelõi tanfolyam indul
Nagykanizsán (alap és
típusvizsga)

Tel.: 311– 468  e-mail:
nk.hsmk@chello.hu

Január 12. 18 óra
MÛVÉSZETEK
A MAGYAR
POSTA ALKALMI
BÉLYEGZÉSEIN
kiállítás. Balázs Gergely
és Bakaja Zoltán
hegedû duó koncertje.
Magyar Plakát Ház
Január 13. 17 óra
LUDVIG ZOLTÁN
FESTÕMÛVÉSZ
RETROSPEKTÍV
KIÁLLÍTÁSA
Magyar Plakát Ház

 01.15-én 16 óra
 01.16-án 16 óra hétközi
 01.19-én 16 óra hétvégi
elõadásokkal személyautó,
motor és segédmotor kategóriákban rendkívüli kedveménnyel.
Részletfizetés!
Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!

HEVESI SÁNDOR
MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT

Január 15. 17 óra
Nádasi Tamás Udud Péter:
ÁSVÁNYVIZEK
KÖNYVE
könyvbemutató
Házigazda: Kõfalvi Csilla
Magyar Plakát Ház

2007. január 19. (hétfõ) 19 óra

Napra
A Himnusz
születésnapján
Több helyszínen ünnepeljük városunkban a Magyar Kultúra Napját. Tizennyolcadikán a Rajnai Miklós
Bánffy-díjas bölcsész által szervezett
„A magyar mûveltség kincsestára”címû mûvelõdéstörténeti elõadás-sorozat
következõ programjaként a Himnusz
születésének napját köszöntik a sorozat
szervezõi a szabadegyetem állandó
helyszínén, a Halis István Városi
Könyvtárban. Elsõként dr. Márkus Ferenc nyugalmazott középiskolai tanár
mond köszöntõt, majd Rajnai Miklós
és Kiss László rövid értékelését hallgathatják meg a sorozat résztvevõi. A szabadegyetem szervezõi az ünnep alkalmából a Képes Krónika tanulmányokkal kiegészített kötetét, valamint Kunkovács László: Táltoserdõ címû könyvét ajándékozzák a Halis István Városi
Könyvtárnak. Az esten közremûködik
Németh Ferenc zenetanár és Horváth
István Radnóti Miklós-díjas versmondó. A kis ünnepség után Pap Gábor
Magyar Örökség-díjas mûvészettörténész vetítettképes elõadására kerül sor
„Angyali korona, szent csillag – Mitõl
szent a magyar szent korona?” címmel.
Tizenkilencedikén este tizennyolc
órai kezdettel a kiskanizsai Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Házban Dinynyés József daltulajdonos, Farkas Tibor
énekmondó, a Kanizsa Táncegyüttes,
Tullman Géza versmondó, a Kiskanizsai Általános Iskola gyermekkórusa,
valamint a Fund Táncegyüttes ünnepi
mûsorát tekinthetik meg az érdeklõdõk.
A hivatalos városi ünnepségre január
huszonkettedikén kerül sor. Délután fél
ötkor „Megalkuvás nélküli szolgálat”
címmel Jókai Anna Kossuth-díjas íróval
találkozhatnak az olvasók a Halis István
Városi Könyvtárban, tizennyolc órától
pedig városunk új fõépítésze, Deák Varga Dénes fotókiállítása tekinthetõ meg a
Magyar Plakát Házban. Tizenkilenc órától a fõvárosi Magyar Kultúra Alapítvány
és a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
közös elõadásában Jókai Anna: Én, szegény Sudár Anna címû monodrámáját
nézhetik meg az érdeklõdõk.E napon
adja át a Kreatív Klub az ez évi Kreatív
Díjakat is. Az ünnepi program a Halis István Városi Könyvtárban zárul. -ha-
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Õrzik az értékeket
Január elseje óta negyvenöt
darab zárható trezorban helyezhetik el értékeiket a
gyerekek a Miklósfai Általános Iskolában. A biztonság
mellett a kényelemre is gondolva, új, a ruhák, táskák tárolására alkalmas szekrényeket is kialakítottak az
emeleti folyosón. A beruházás teljes értéke mintegy
hétszázezer forint.

Mielõtt feledésbe merülnének

Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ (MSZP) a legutóbbi közgyûlésen kezdeményezte, hogy a város építtesse újjá három mártírhalált halt bakónaki gazda nagykanizsai köztemetõben 1937-ben felépített
és 1952-ben lerombolt emlékmûvét.
A nagykanizsai direktórium 1919-ben
nyolcvanöt kilogramm sót utalt ki Nagy-

bakónak község lakóinak ellátásra, azonban a bakónaki direktórium elnöke azt elsõsorban párt- és szakszervezeti tagok között osztotta szét, amely természetesen kiváltotta a településen élõk felzúdulását.
Egy vöröskatona életét vesztette, s a
bakónakiak megbüntetésére kiküldött
fegyveres csapat egy lista alapján összeszedett több embert az éjszaka kellõs közepén, köztük a csapi Horváth Józsefet és
Horváth Jánost, valamint Kollarics Józsefet, akiket a forradalmi törvényszék
halálra ítélt. A kivégzett mártírok sírja fölé az utókor 1937-ben egy mauzóleumot
emelt, amit azonban tizenöt évvel késõbb
megsemmisítettek, hogy „eltöröljék a reakciós világ gõgös alakjainak nevét”.
Most, ötvennégy évvel késõbb dr. Károlyi
Attila kutatásai alapján elkészült az újjáépítendõ emlékmû kiviteli terve, ám az
emlékmû ismételt felállításához ötmillió
forintra lenne szükség. Ennek biztosítását
kérte a közgyûléstõl a képviselõ, amely az
ügyet tárgyalásra átadta az illetékes bizottságoknak. (H.A.)

Kanizsai Esték
Január tizedike és március kilencedike között a Nagykanizsai Református Gyülekezet és Alapítványa ismét megrendezi a Kanizsai Esték címû programsorozatot.
– Legutóbb az Európai Unió kérdésével, hazánk uniós jövõjével foglalkoztak elõadóink, most pedig a történelmi egyházak és a kistérségek jelene, jövõje lesz a sorozat alaptémája – mondta Balogh Tibor református lelkész, esperes. – E kérdéseket
egy szemszögbõl vizsgáljuk, mégpedig a nemzet megmaradása, identitása szempontjából. Nem véletlen a mottónk: „Mint oldott kéve, széthull nemzetünk?”
Az egyes elõadások minden alkalommal este fél hatkor kezdõdnek a református gyülekezeti teremben, az elõadók sorában január tizenkilencedikén dr. Tõkéczki Lászlót, az
ELTE docensét, február másodikán dr. Boros Imre volt minisztert, kilencedikén dr.
Járosi Márton energetikai szakértõt, tizenhatodikán dr. Márkus Mihály református
püspököt, huszonharmadikán dr. Semjén Zsoltot, a Kereszténydemokrata Néppárt elnökét, március másodikán pedig Lehota János tanárt hallgathatják meg az érdeklõdõk.
Egy héttel késõbb zenés est zárja a reformátusok hagyományos elõadás-sorozatát.
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Helyreteszik Csokonait
A december tizennegyedikei
közgyûlés
pontot tett a Vasemberházban heverõ Csokonaiszobor ügyére, mivel úgy
határozott, hogy az alkotást az épület belsõ homlokzatához helyezik el.
Emlékezetes: a Vasemberház falára készíttetett egy,
Csokonai Vitéz Mihályt ábrázoló szobrot a Nagykanizsa Város Környezetvédelméért Alapítvány.
Az elõzetesen kiválasztott helyre azonban nem tehették ki az alkotást,
ugyanis a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Keszthelyi Regionális Irodája elõbb bizonyos módosításokra kérte a szobor készíttetõjét, majd késõbb megtagadta az engedély kiadását; méghozzá azért, mert a Képzõés Iparmûvészeti Lektorátus tetszését nem nyerte el az alkotás.

Dr. Fodor Csaba, az alapítvány kuratóriumának elnöke akkor azt
mondta: nem értette a hivatal elzárkózását, hiszen elõször a szakhatóság is csak kisebb módosításokat javasolt az alkotáson, amelyeknek eleget is tettek. Majd amikor benyújtották a már átalakított szoborra az engedélyezési kérelmet, a regionális örökségvédelmi iroda
illetékese a képzõmûvészeti lektorátus véleményére hivatkozva
mégis megtagadta az engedély kiadását, annak ellenére, hogy korábban a kért módosításokon kívül egyéb kifogása nem volt.
A lektorátus szerint a szobor koponyája elhibázott, arca úgyszintén, felsõ karja rövid, az alsó pedig hosszú. Hozzáértõk erre úgy reagáltak: tudomásul kell venni, hogy Csokonai nem volt egy szép ember. Még az elõzõ ciklusban az is felvetõdött, hogy a szobrot – ha
már egyszer Csokonait ábrázolja – nem a belvárosban, hanem inkább a költõrõl elnevezett utcában kellene elhelyezni. Akadt, aki azt
firtatta: van-e egyáltalán kötõdése Csokonainak Nagykanizsához?
Pedig van: tudniillik a mai Vasember-ház épületében volt az a bolt,
amelynek tulajdonosa a Karnyóné megírására ihlette az írót. (-ha-)

Jegenyefák, jegenyefák, nem nõnek az égig?
Nagykanizsa faállományának túlnyomó része rendkívüli módon elöregedett,
az évszázados platánfák gyökerei járdákat tépnek fel, az elkorhadt, fentrõl aláhulló ágak állandó balesetveszélyt jelentenek a közlekedõkre. Ezért a szakemberek szerint mihamarabb hozzá kellene
látni a felújításukhoz, vagy ha szükséges,
eltávolításukhoz és pótlásukhoz. Papp
Nándor, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnöke
azt kezdeményezi, hogy a munkát egy új
szakember, a fõkertész koordinálja. A fogalom egyébként nem újdonság, számos
hasonló méretû város alkalmaz külön
szakembert zöldterületeinek kezelésére.
– A Nagykanizsa méretû városok többségében fõkertész irányítja a parkfenntartási- és építési munkálatokat – mondta lapunknak Papp Nándor. – Bár a két munkakör nem azonos, de korábban ezt a feladatot a városgondnok látta el városunkban,
azonban a posztot megszüntették. Én szeretném, ha Kanizsa is alkalmazna egy fõkertészt, ugyanis meggyõzõdésem, hogy ennek hiányában egy ekkora település eleve
hátránnyal indul az idegenforgalmi bevételekért folytatott versenyben, pláne, ha
olyan adottságai vannak, mint nekünk,
gondoljunk csak a Sétakertre, az Olaj-lakótelepre, nem beszélve a számos, meglehetõsen nagyméretû zöldterületre. Úgy látom,
hogy a zöldterületek, konkrétan a fák karbantartását illetõen már egy évtizedes késésben vagyunk, hiszen a megfelelõ finanszírozás hiányában az öregedésüket nem

követte a szükséges gondoskodás. Abban is
biztos vagyok tehát, hogy nem elegendõ
csak egy újabb munkakört létrehozni, hanem hozzá kell rendelni a szükséges pénzeszközöket is, ami bizony, nem kevés, hiszen
–mint mondtam- több éves elmaradást kellene bepótolni. Nagy gondok vannak
ugyanis, ez a két évvel ezelõtti nagy viharok
után vált igazán szembetûnõvé. Húsz-harminc évvel ezelõtt hihetetlen jó érzés volt
végigsétálni az Olaj, vagy a Vécsey utcán,
de ha most valaki megnézi ezeket, akkor
szemmel látható, hogy a túltartott platánfák
óriási károkat okoznak. Betegek, korhadnak, leszakadnak az ágaik, ráesnek házakra, az alattuk álló autókra, ne adj’ Isten járókelõkre, a gyökerek pedig beveszik magukat a közmûvekbe, belenõnek a szennyvízcsatornába, felszakítják az aszfaltburkolatot. Ezért a város valamennyi kiöregedett
fáját szükséges megvizsgálni, s szakmai
szempontok alapján meg kell tervezni további sorsukat. Ehhez az óriási feladathoz
szükség van egy fõkertészre, akinek azonban természetesen nem merülne ki a feladata ennyiben: úgy vélem, hogy a jövõ
megtervezése érdekében fontos, hogy az új
szakember a véleményét, elképzeléseit beépíthesse a rendezési tervbe.
Ez utóbbit fontosnak tartja Gáspár András, a városüzemeltetéssel foglalkozó Via
Kanizsa Kht. ügyvezetõje is.
– A zöldterület-fejlesztésre vonatkozó
koncepciót a város egészére kellene elkészíteni, de az elsõdleges feladat – mivel ez a
sürgetõbb – az lenne, hogy kidolgozzunk
egy koncepciót a kiöregedett fák felújításá-

Városháza
Kulturális alap
Nagykanizsa MJV Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága pályázatot hirdet a 2007. évi Kulturális alap támogatás elnyerésére.
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város mûvészeti,
közmûvelõdési és közgyûjteményi életének támogatása.
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 meghatározott számú pályázatot adhat be : intézmény „saját nevében” négyet, civil szervezet „saját nevében”
kettõt, természetes személy egyet.
 Pályázni 2008. 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, illetve a város honlapjáról
www.nagykanizsa.hu letölthetõ adatlapon egy példányban a
Mûvelõdési és Sportosztályra kell benyújtani. A pályázat beadásának határideje: 2007. február 15.
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság

Új helyen
a háziorvosi ügyelet
Gyönyörûek, de sajnos veszélyesek
is a Vécsey utcai fák

ra, vagy eltávolítására és pótlására – ecsetelte Gáspár András. – A huszonnegyedik
órában vagyunk, ugyanis a város faállománya nagyon elöregedett. Emellett azonban
vannak olyan fák is, amelyek nem öregek
ugyan, de túl nagy méretük miatt mégis
kivágásra szorulnak. Ezek felújítása azonban már kemény pénzkérdés, a munkálatokra az elmúlt években folyamatosan kellett volna pénzt fordítani, s akkor ma nem
tartanánk itt. Egy szó mint száz: mindenképpen szüksége lenne a városnak egy fõkertészre, aki az egész folyamatot levezényli, utána pedig folyamatosan alakítja, formálja a város parkjait. (-ha-)

December közepétõl új helyen, a kórház területén, a mentõállomás mellett folytatja munkáját a háziorvosi ügyelet. Az október
elejére tervezett átköltözés, a mûködéshez szükséges engedélyek
szerzésének elhúzódása miatt csak most történhetett meg.
A régi, több helyen mûködõ, kevésbé felszerelt rendelõket,
egy korszerû, központosított felnõtt- és gyermekorvosi ügyelet váltotta fel. A 296 négyzetméteres új épületben 3 orvosi
rendelõt, betegmegfigyelõt, 8 pihenõszobát, várótermeket és
fertõzõ várót alakítottak ki, valamint 1,5 millió forint értékben
új berendezések is kerültek az ügyeletre. Fotocellás ajtókat
szereltek fel, amelyekkel mozgáskorlátozottak számára is könnyen megközelíthetõvé tették a rendelõintézetet.
Az épület felújításához szükséges 45 millió forintos beruházás 20 millió forint önkormányzati önrészbõl és 25 millió forint pályázaton nyert támogatásból valósult meg. A megváltozott helyszín ellenére, az ügyelet rendelési ideje és telefonszáma a régi maradt. (H.É.)
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Képviselõi fogadóóra
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje, OKISB-elnök 2007. januárjától fogadóórát
tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 óráig a Batthyány Lajos
Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu
A Bajcsai Településrészi Önkormányzat megalakításának
kezdeményezésére a Bajcsai Mûvelõdési Házban 2007. január 12-én 17.00 órakor településrészi gyûlést tartanak. A szervezõk minden bajcsai választópolgárt szeretettel várnak.

Nyitott tornaterem
A Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztálya koordinálásával 2007 évben tovább folytatódik a „Nyitott tornaterem”
akció. 2007. január 13-tól szombatonként kilenc tornaterem nyitja ki kapuit, hogy díjtalan használat mellett fogadja a sportolni
vágyókat, szervezett csoportokat az óvodás korosztálytól a legidõsebbekig. Az akció 2007. január 13-án kezdõdik és 2007.
március 10-ig minden szombaton – összesen kilenc alkalommal
9.00 órától 13.00 óráig, vagy 14.00 órától – 18.00 óráig tart.
A nyitvatartási idõpontok: január 13., 20., 27., február 03., 10.,
17., 24., március 03., 10.
Nyitva tartást biztosító intézmények:
Bolyai János Általános Iskola, Erzsébet tér 9., (Tel.:
93/312-182). Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Csokonai u. 1. (Tel.: 93/516-414), Kiskanizsai Általános Iskola,
Bajcsy Zs. u. 67. (Tel.: 93/319-217), Miklósfai Általános Iskola, Iskola u. 10. (Tel.: 93/536-951), Palini Általános Iskola, Alkotmány u. 81. (Tel.: 93/313-737), Zrínyi Miklós Általános Iskola Nagykanizsa, Zrínyi u. 38. (Tel.: 93/312-078),
Hevesi Sándor Általános Iskola, Hevesi u. 2. (Tel.: 93/311265), Péterfy Sándor Általános Iskola, Attila u. 2. (Tel.:
93/311-099), Rozgonyi úti Általános Iskola, Rozgonyi u. 25.
(Tel.: 93/311-543).
A programokra elõzetesen bejelentkezni a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztályán Kápolnás Zoltán sportszervezõnél lehet. (Tel.: 93/500-755).

Jön a C33-a
as
Február elsejétõl új autóbuszjárat közlekedik a Városkapu
körút és a Vasútállomás között. Így könnyebben eljutnak a vonatokhoz a keleti városrész lakói, akiket érzékenyen érintett a
régi 33-as járat megszüntetése. Horváth Ferencné, a Zala Volán Zrt. helyi üzemének vezetõje lapunknak elmondta: napi
hat-hét járatpár megy kifejezetten a kurrens vonatjáratokhoz
kapcsolódóan. Az új járatot C33-as néven közlekedtetik.

Kreatív mûvészeti fesztivál
A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola
megrendezi a Kreatív Fesztivált Nagykanizsán zene-, tánc- és
képzõmûvészeti ágakban. A rendezvény idõpontja április 27-28.
Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével, március 20-ig lehet.
Korhatár 18 év. További információ az iskolában (Sugár út 18.,
tel.: 93/313-321, 536-609, e-mail: zeneiskola@chello.hu).
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Egészség

Vényköteles lesz
az Algopyrin
Bár az Országos Gyógyszerészeti Intézet decemberre ígérte, mégis csak
most tette közzé a patikán kívül is árusítható gyógyszerek listáját. A 289 készítmény többsége vitamin, orrcsepp,
köptetõ szirup, illetve meghûlés elleni
forró ital. A szupermarketekben és a
benzinkutakon ezek mellett kapható
lesz még láz- és fájdalomcsillapító is.
A patikaliberalizáció miatt azonban az
Egészségügyi Minisztérium felülvizsgálta a nem vényköteles gyógyszereket,
s döntött többek között arról, hogy csak
receptre lehet majd kapni a két leggyakrabban használt fájdalomcsillapítót, az
Algopyrint és a Quarelint. Indokolták ezt
azzal, hogy ezeknek a gyógyszereknek
súlyos mellékhatásai is vannak, vesekárosodást és vérképeltérést okozhatnak. E
készítmények tehát még ebben a hónapban receptkötelesek lesznek.

A „Batthyány Lajos Középiskoláért” Alapítvány Kuratóriuma
Az alapítvány kuratóriuma és az iskola közössége
tisztelettel és szeretettel hívja és várja mindazokat,
akik az iskola célkitûzítéseit
támogatják és lehetõségük van a részvételre.

2007. január 20-án, szombaton 19 órától
rendezi hagyományos ALAPÍTVÁNYI BÁLJÁT
Belépõjegyek

Tény-K
Kép
Fizetség nélkül, lokálpatriotizmusból
A szabadhegyi városrész településrészi
önkormányzatának tagjai a minap tették
le ünnepélyes esküjüket, a kiskanizsai újjászervezése pedig jelenleg is zajlik. Hogyan segíti, segíti-e a választott képviselõ
munkáját, ha egy többfõs grémium folyamatosan a választópolgárok igényeivel bombázza, s ezek megvalósulásához
vajon hozzájárul-e, ha egy testület, a
részönkormányzat is az ügy mögé áll?

a Batthyány Lajos Gimnázium titkárságán személyesen,
levélben, vagy telefonon igényelhetõk.
A bál helyszíne:

István Fogadó
(Sormás, a 7-es fõútvonal mellett)
Az oda- és visszautazáshoz igény esetén autóbuszokat biztosítunk!

A csodás hatású méz
A méz a fagyos reggeleken fejti ki igazán áldásos hatását: mivel gyorsan felszívódik, kiválóan képes pótolni testünk hideg miatti hõveszteségét.
– A méz a legösszetettebb élelmiszerek

minok közül A-, Bl-, B2-, B6-, C-, G-, Hvitamin, az ásványi anyagok közül pedig
kálium, foszfor, réz, nátrium, vas, kén, s
több esszenciális aminosav található benne. Ezért fontos minél nagyobb szerepet

Mézes pite
Hozzávalók: 25 dkg méz, 15 dkg cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 4 tojás, 25 dkg
liszt, 1 kávéskanál szódabikarbóna, 1 késhegynyi õrölt fahéj, 1 késhegynyi szegfûszeg, fél citrom reszelt héja, 1 evõkanál fehér csemegebor, 1 dkg vaj.
A mézet meglangyosítjuk és a kristálycukorral, a vaníliás cukorral, valamint a
tojássárgákkal habosra keverjük. Beletesszük a szódabikarbónát, a lisztet, a fûszereket, a reszelt citromhéjat, jól elkeverjük, és a borral ízesítjük. A végén hozzáadjuk a felvert tojásfehérjéket is. Vajjal kikent, liszttel meghintett körülbelül 1 literes sütõedénybe tesszük (õzgerincforma, tortaforma) és mérsékelten meleg sütõben 160°C-on megsütjük.
Kustán László:
A méz minden formában egészséges

Ilyenkor télen ajánlatos minél több mézet fogyasztani, ugyanis az egyik legértékesebb táplálékunk, s egyben az egyik
legjobb energiaforrásunk: közel 80 százalékban szõlõ- és gyümölcscukrot, 17 százalékban vizet, s néhány százalékban szaharózt tartalmaz. Ezért rendkívül gyorsan felszívódik, a kevesek által ismert vértisztító hatása miatt fiatalítja, frissíti a
szervezetet, kiváló segítség nemcsak a fáradtság, de a különbözõ betegségek leküzdésében is. Ennek ellenére Magyarországon a méz méltatlanul háttérbe szorul
mindennapi táplálkozásunkban.

közé tartozik, mert a nagy tömegû cukor
mellett rendkívül sokféle ásványi anyagot,
vitamint tartalmaz – magyarázza dr.
Kustán László méhész. – Segítségével
megelõzhetõk a betegségek, illetve betegség esetén segítik, gyorsítják a lábadozást,
a szellemi-fizikai energiák visszanyerését,
a felépülést, gyógyulást. A méz hatására a
sejtek hatékonyabban használják fel az
oxigént, ezáltal jelentõsen növelhetõ a teljesítõképességünk. Ez megmagyarázza,
hogy például a sportolók miért fogyasztják
rendszeresen a versenyek elõtt. Hatása valóban csodás: a cukorbetegség kivételével
gyakorlatilag szinte minden betegség
megelõzésére, kezelésére alkalmas. A vita-

szánni táplálkozásunkban a méznek és a
többi méhészeti terméknek. A teljesség
kedvéért azonban azt is meg kell említenem, hogy cukorbetegek természetesen
csak az orvos tudtával és irányításával
fogyaszthatnak mézkészítményeket.
Hogy melyik méz a legjobb? A megfelelõen elõállított mézek közül természetesen
mindegyik ajánlható, ám beltartalmi
szempontból mindenképpen a vegyes méz
rendelkezik a legoptimálisabb „paraméterekkel”. A legkedveltebb mégsem ez, hanem az akácméz, mert kevésbé kristályosodik, s több benne a gyümölcscukor, ami
édesebb, mint a glükóz, ezért az akácmézbõl kevesebb is elég. Horváth Attila
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Polai József

– Elõször 2000-ben alakult meg a
kiskanizsai településrészi önkormányzat
– idézi fel a kezdeteket Polai József önkormányzati képviselõ (Fidesz-KDNP), a
kiskanizsai részönkormányzat elnöke. –
Úgy látom, ahol az emberek ilyen szervezõdések megalakítását kezdeményezik,
azért teszik, mert általában elmaradnak a
fejlesztések a várttól, s ezek felgyorsítását remélik a részönkormányzattól. Én
azt vallom, hogy a képviselõ valóban nagyobb súllyal tudja képviselni a körzete,
a városrész érdekeit, ha mögötte áll egy
ilyen testület is. Ez az egyik oldala a dolognak, a másik pedig az, hogy olyan emberekbõl lesznek részönkormányzati képviselõk, akik mindenféle térítés, juttatás
nélkül, pusztán lokálpatriotizmusból szívesen vállalnak részt lakóhelyük formálásában. Ilyen Kiskanizsa is, ahol az itt
élõknek nem elég, hogy a képviselõi fogadóórákon elmondják az ötleteiket, többet
akarnak tenni, s úgy érzem, tudnak is többet tenni a körzetért. Azonban ennek a
munkának csak úgy van értelme, ha a
részönkormányzati képviselõk és a körzet
egyéni képviselõje jól együtt tudnak mûködni. Az a jó, ha a tagok javaslataikkal,
ötleteikkel bombázzák a képviselõket,
inspirálva õket a még jobb, még hatéko-

nyabb munkavégzésre. Egyébként Bajcsán
is az elõbb elmondottak alapján fogalmazódott meg a részönkormányzat szükségessége, bár szerénytelenség nélkül talán
mondhatom, hogy az itt élõk elégedettek
a munkámmal. Az elmúlt négy évben kitermelõdött azon emberek köre, akik fogékonyak a közélet problémái iránt, párbeszéd alakult ki közöttünk, s õk maguk
vetették fel a településrészi önkormányzat megalakításának gondolatát, amit én
örömmel fogadtam. Ez a folyamat tehát
elindult, s reményeink szerint hamarosan
megalakulhat a bajcsai testület is.
Polai József még hozzátette: a kiskanizsai
részönkormányzat mûködése folyamatos, a
választásokkal nem szûnt meg, ellenben a
tagokat újra kell választani. A szervezeti és
mûködési szabályzatnak megfelelõen egyegy képviselõ-jelöltnek a választópolgárok
öt százalékának támogató aláírásával kell
rendelkeznie, azonban Polai József szerint
ez aránytalanul magas az önkormányzati
képviselõkkel szemben támasztott követelményekhez képest, ezért Tóth Nándor képviselõvel közösen azt javasolták a képviselõ-testületnek: módosítsák azt egy százalékra. A javaslatot hamarosan tárgyalják az illetékes bizottságok, s egy-két hónapon belül
megtörténik a módosítás, a leendõ részönkormányzati képviselõk pedig hozzáláthatnak az aláírásgyûjtéshez.
A szabadhegyi városrész településrészi
önkormányzatának tagjai az év utolsó
közgyûlésén tették le esküjüket.
– Már az elõzõ ciklusban is volt részönkormányzatunk, most csak a tagok változtak – mondja Jerausek István, a körzet önkormányzati képviselõje, részönkormányzati elnök. – Az új képviselõk, Végh Zoltán, Gazdag
Péter, Trombitás Béla és
Varga László év végén tették le esküjüket a város
képviselõ-testülete elõtt.
Úgy vélem, a részönkormányzat létrehozása lényeges, hiszen leginkább így
tudnak bekapcsolódni a
munkába az adott körzet
lakói. Azt tervezem, hogy
minden olyan közgyûlés
elõtt, ahol a területet érintõ anyagok kerülnek terítékre, összehívom a tagokat, s bár tudom, hogy csak
véleményezési joga van a

részönkormányzatnak, én mégis élni kívánok ezzel a lehetõséggel.

Jerausek István

Hozzátette: valószínûleg számos olyan
üggyel is foglalkoznak majd, amelyekhez
még pénz sem kell, ilyenek például az
együttélés szabályainak betartása és betartatása. Természetesen olyan „hétköznapi” problémákra is igyekeznek megoldást
találni, mint az összefüggõ szilárd útburkolat kialakítása, az ominózus kerékpárút
építésének befejezése, a közvilágítás minõségének javítása, a szinte már járhatatlanná vált útszakaszok kátyúzása. Jerausek István úgy véli: bár a város pénzügyi helyzete takarékos gazdálkodást követel, de üdvösnek tartaná, ha a településrészi önkormányzatok valamekkora pénzösszeg, azaz saját költségvetés felett rendelkezhetnének, hogy abból maguk is
megoldhassák a felmerülõ kisebb problémákat, hiszen a részönkormányzat elé kerülõ ügyek többsége ilyen. (-ha-)
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Vendégoldal
A nagycsaládosok
nem adják fel

Magyar József

2.qxd

Többszörösen is nehéz a nagycsaládosok helyzete manapság,
a kormányzat legújabb intézkedéseinek következményei nem
éppen nekik kedveznek, arról nem is beszélve, hogy a társadalom – s ez alól nem vonhatják ki magukat – egyre nagyobb méreteket öltõ apátiába, fásultságba süllyed. Magyar József, a
Nagycsaládosok Nagykanizsai Egyesületének vezetõje azonban
nem olyan ember, aki egykönnyen feladja, úgy véli, el kell érni,
hogy a társadalom minél szélesebb rétege, de fõleg a politika
szereplõi, irányítói felismerjék a családok és ezen belül a nagycsaládok jelentõségét.
– Csaknem húsz évvel ezelõtt 1989-ben hoztuk létre nagycsaládosokkal, köztük Török Iván barátommal a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete (NOE) nagykanizsai csoportját, amely
1990-ben alakult át helyi egyesületté – idézte fel a „hõskort”
Magyar József elnök. – Ez egy nagyon jó csapat volt, amely – a
NOE alapszabályához igazodva – az anyaság tiszteletét, a gyermekek vállalását és a család szerepének hangsúlyozását tartotta
szem elõtt tevékenysége során. A NOE nem olyan egyesület, mint
mondjuk egy karitatív szervezet, amely többnyire csak fizikailag
segíti a rászorulókat, persze, ezt is felvállaljuk, de sokkal fontosabbnak tartjuk, hogy a nagybetûs ÉLETTEL kapcsolatos dolgokat mutassuk meg az embereknek, azt, hogyan célszerû gyermekeket nevelni, milyen iránymutatások szerint lehet egy családot
vezetni. Ezért számos olyan programot, kirándulást, rendezvényt
szerveztünk, amelyekkel a nagycsaládos lét szépségeit mutatjuk
be. Ma rosszabb a helyzetünk, miután az élet egyre nehezebb,
mindenki befelé fordulva küzd a saját családja boldogulásáért és
nehezen találjuk meg azokat a nagycsaládokat, amelyek képesek
és hajlandók volnának arra, hogy a közösség érdekében terheket
is vállaljanak, ami bizony, felelõsséggel is jár.
– A jelenlegi körülmények között hogyan látja az országos és
helyi egyesület jövõjét?
– A NOE-nek, mint országos érdekképviseletet ellátó társadalmi szervezetnek az egyik legfontosabb feladata az, hogy védje a
nagycsaládosok, a gyermeket nevelõk érdekeit, a család intézményét. A NOE mintegy háromszázharminc tagegyesületet és
helyi csoportot képvisel. Helyi szinten, mint mondtam, a nehezedõ életfeltételek között sokszor nehéz az embereket a közösség

felé mozdítani. A kedvezõtlen tapasztalatok ellenére úgy vélem,
nem tehetjük meg, hogy bedobjuk a törülközõt, a sok éves munkát a jelenlegi, nem túl kedvezõ körülmények között is folytatjuk.
Az egyesület anyagi lehetõségei meglehetõsen korlátozottak,
csak magunkra számíthatunk. Szerencsére az önkormányzat által kiírt pályázatokból mindig sikerül annyi pénzt nyerni, hogy
egy-egy rendezvényünket meg tudjuk tartani. Sajnos, eleve hiányoznak azok a nagyobb támogatás elnyerését is lehetõvé tevõ
pályázatok, amelyeket kifejezetten a nagycsaládosokat tömörítõ
szervezetek vehetnének igénybe nagyobb projektek lebonyolításához. A város anyagi lehetõségei is elszomorítóak és csak irigykedve hallgatom, hogy Kaposváron a helyi diákok utazása ingyenes, a nagycsaládosok ingyen mehetnek uszodába, hogy Esztergomban olyan babakötvény-akció indult, amely -szemben a
kormány által biztosított minimális haszonnal- a gyermek 18
éves korára 3,5-4 millió forintot biztosít. Minden település vezetésének rá kell döbbennie arra, hogy a helyi polgárokkal kapcsolatos jóléti intézkedésekrõl elsõsorban nekik kell gondoskodniuk, mert az állam fokozatosan elkezdte a visszavonulást ezen a
téren. Nagykanizsa a rendszerváltás óta eltelt idõszak hibás lépéseinek következtében óriási adósságállományt görget maga
elõtt és így a jelenlegi vezetésre kemény feladatok, hárulnak, de
valahogy követni kellene a felsorolt városok gyakorlatát.
– Milyen programokat terveznek erre az évre?
– Az elmúlt évben az egész Dunántúlon egyedül egyesületünk
csatlakozott a „Születés Hete” címû országos programsorozathoz. Idén is megszervezzük májusban a rendezvényt, s ezúttal is
a témához értõ neves szakembereket hívunk elõadóknak. Ezen
kívül tavasszal már csak úgynevezett családi, sport- és túra napokat tervezünk. A régi nagy családi programjaink közül remélem, hogy ismét sikerül megtartanunk a farsangi bált, amelyet
azért tartok fontosnak, mert ezek a vidám rendezvények hozzák
össze igazán a családokat, együttlétre, közös készülõdésre, gondolkodásra, cselekvésre késztetnek. Aztán jön majd a hagyományos nyári balatonberényi táborozás, amellyel egy-két családnak lehetõvé tudjuk tenni az egyébként saját erõbõl nem megvalósítható nyaralását. Az év végén pedig természetesen megtartjuk az elmaradhatatlan karácsonyváró összejövetelünket is.
– A helyi önkormányzati választásokon az ország más településein NOE-jelöltek is indultak. Ez politikai értékvállalást jelent?
– Összességében úgy gondolom, hogy a nagycsaládosok többségében felelõsen gondolkodó, a nemzet megmaradásáért tevõlegesen is cselekvõ emberek, amit a helyi önkormányzati választásokon szerte az országban a NOE-színekben induló jelöltek sikerei is bizonyítanak. A három- és többgyermekes, de mondhatjuk, hogy az általában gyermekes, gyermeket tervezõ családok
országos érdekképviseletét ellátó húszéves NOE pártpolitizálástól magát közismerten távol tartó, mindenféle világnézetû nagycsaládot magába fogadó, kiemelten közhasznú társadalmi szervezet. A Nagycsaládosok Nagykanizsai Egyesülete, mint a NOE
tagegyesülete szintén ezekhez az elvekhez tartja magát. Úgy
gondolom, az ország jövõje érdekében a nagycsaládokat erkölcsileg és anyagilag jobban meg kellene becsülni, politikai irányvonaltól függetlenül. Horváth Attila

Mozaik
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Rézkarcok Rembrandtól
A 17. században élt
holland festõ, Rembrandt bibliai rézkarcaiból nyílt kiállítás január
elején, a Halis-könyvtárban. A tárlatot, készülõ könyvének anyagából állította össze Dr.
Reisinger János irodalomtörténész, az irodalomtudományok kandidátusa. Kísérleti jelleggel elsõként Nagykanizsán, Rembrandt öltözékébe bújva elemezte
a bibliai tárgyú képeket és azt próbálta megfejteni, miért pont azokat a témákat, és miért pont így ábrázolta Rembrandt. A festõ legfõbb témája a Tékozló fiú ábrázolása volt,
amit az európai mûvészet nagyon sokféleképpen fogalmazott meg. A megnyitót követõen az irodalomtörténész vetített képes elõadáson is ismertette a képek történetét, s
hangsúlyozta: nem csekély, amit Rembrandt meglátott. Ma azért nem észlelik mindezt
az emberek, mert sem a Bibliát, sem õt, s ami még ennél is szomorúbb, a saját életüket sem ismerik. Reméli, a mûvek hozzásegítenek ahhoz, hogy ne tudatlanságban és
gonoszságban teljen el az élet, hanem abban, ami felsõbb megvilágítással is emberi
életnek nevezhetõ. A kiállítás január 18-ig tekinthetõ meg. (B.Zs.)

Marketing,
kicsit másképp

Falra festett álmok
Hegedûs Zsuzsanna igazán különleges hobbit ûz:.
helyiségek, szobák, üzletek
falait díszíti mesefiguráival,
versenymotorokkal, vagy
saját kompozícióival, attól
függõen, ki mit kér.
– A falfestés ötletét az
unokahúgom születése adta.
Másfél éve született Kitti, s
amikor a szobája falára képeket festettem, sokak tetszését elnyerte – válaszolta Hegedûs Zsuzsanna az iparmûvészeti szakközépiskolát, majd fõiskolát végzett rajztanár. – Édesanyámnak pedig az a gondolata támadt, hogy folytassam tovább, mert szerinte
ebbõl megélhetnék. Késõbb egyre többen ösztönöztek, elõször csak
a rokonok, barátok, majd távolabbi ismerõsök kerestek meg. Folyamatosan próbáltam elhelyezkedni, de sajnos a város nem tudott
olyan állást biztosítani, ami egy diplomás emberhez méltó. Ha nincs
megrendelésem, hobbiból magamnak, vagy a család részére rajzolok. Érdekel az üvegfestészet, az akvarell, a vegyestechnika, a pasztellkréta. Az olajjal most ismerkedem. Kikapcsolódásként képzõmûvészeti könyveket olvasok, gyakran járok a Szombathelyi Képtárba,
a pécsi és a budapesti galériák különbözõ kiállításaira.
– Tervez önálló bemutatkozást, kiállítást?
– A falfestészetbe annyira belemélyültem, hogy most nincsenek újabb képeim, kiállításra még nem gondoltam. Túl vagyok
egy ajándékozási hullámon, karácsonyi ajándékként a rokonságban mindenkinek az egyéniségéhez illõ képeket készítettem keretezett falapra, vagy vászon lámpaernyõre.

– Ha valaki a kutyájáról, vagy saját magáról szeretne portrét
készíttetni, mi a teendõje?
– Fotók, vagy modell alapján is festek. Van, aki pontos elképzeléssel keres fel, megmondja, hogy mesefigurákat, tengert, vagy
még csak a vágyaiban szereplõ versenymotort szeretne látni a szobája falán, de az is elõfordul, hogy elõször megnézem a falfelületet, majd én viszek vázlatokat. Az a célom, hogy jó hangulatot, kellemes környezetet teremtsek az emberek számára. Bár rengeteg
színt használok, azokat úgy válogatom össze, hogy ne legyen hivalkodó, zavaró. Az egyik belvárosi fodrászüzlet falára festett képeimrõl megjegyezték, hogy új lendületet, új környezetet teremtettek, megváltoztatta a vendégek, és az ott dolgozók hangulatát. Elsõ munkáim közé tartozott a Zalaegerszegi Városi televízió felkérése, melyben a város nevezetességét, kultúráját, hagyományait
kellett egy kompozícióban összefoglalnom. (-bakonyi-)
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A hét témája: áremelkedések

Kalendárium

2007: megfizetünk mindenért

A január a népi hagyomány szerint Boldogasszony és Fergeteg hava

2007-ben a megszokottnál is drasztikusabb áremelések
sújtják az állampolgárokat. A helyzetet tovább rontja, hogy
immár olyasmiért is fizetnünk kell, amiért eddig nem kellett.
Vizitdíj, dobozdíj, kórházi napidíj- már betegnek lenni sem
érdemes. Cikkünkben elõbb az országos változásokat, majd a
helyi szolgáltatások árainak emelkedését vesszük górcsõ alá.

JANUÁR 15. (HÉTFÕ) Lóránt és Lóránd
A Loránd férfinév a Lóránt név legrégebbi magyar alakváltozata,
végsõ soron a Roland férfinévbõl származik. Az eredeti germán
név elemeinek jelentése: dicsõség, hírnév és merész.
JANUÁR 16. (KEDD) Gusztáv
A Gusztáv északi svéd eredetû férfinév. Elemeinek jelentése:
harc + támasz, illetve: gótok támasza.
JANUÁR 17. (SZERDA) Antal, Antónia
Az Antal latin eredetû férfinév. A római Antonius nemzetségnévbõl
származik, melynek eredeti jelentése ismeretlen. Nõi párja az Antónia, mely szintén latin eredetû, jelentése: herceg, fejedelem, elõljáró.
JANUÁR 18. (CSÜTÖRTÖK) Piroska
A Piroska, a latin Prisca névbõl származik, a magyarban Piriska,
majd ebbõl Piroska lett. A Prisca eredeti jelentése: régi, õsi, tiszteletreméltó. A név hangalakjának változásában a régi magyar Piros név hatásának, illetve magának a piros szónak is szerepe lehetett. Ez a nap a népi jóslásban „Negyvenes nap”, ami azt jelenti,

Átjelentõsdi
Találékony ember a
magyar: most éppen a
gázártámogatás megszerzése érdekében folyamodtak több ezren kisebbnagyobb trükkökhöz országszerte. Az
önkormányzatoknál, az okmányirodáknál, a szolgáltatók irodái elõtt
mindenütt – így Nagykanizsán is –
több méteres sorok kígyóztak az elmúlt
napokban, hogy átjelentsék saját lakcímükre a nagymamát, a nagypapát,
az unokatestvért, vagy éppen (gondolom, legvégsõ esetben) az anyóst. A
kormány kompenzációs csomagja
ugyanis azt mondja ki, hogy az igénylõ akkor jogosult a támogatásra, ha az
egy háztartásban élõk fejenkénti havi
nettó jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíjminimum három és
félszeresét, azaz a 93.905 forintot.
Nem csoda, ha mindenki abban látta a
megoldást, hogy növelte a család,
pontosabban az egy háztartásban élõk
létszámát, így hát, akit lehetett, egy
lakcímre jelentettek be. Amúgy valószínûleg a magyar rátalált a hajléktalan-probléma leghatékonyabb megoldására is: ugyanis a jó ügy érdekében
sok helyütt fedél nélküliekkel költöztek
össze – igaz, csak papíron. Persze, jó,
ha a részletekre odafigyelt az ember,
ugyanis nem árt, ha az is a lakásban
él, akinek a nevére jön a számla, hiszen õ kapja majd a támogatást…
Horváth Attila

hogy e nap idõjárása egyezni fog az egy vagy két holdváltozásra
bekövetkezõ idõszak hõmérsékletével, csapadékmennyiségével.
JANUÁR 19. (PÉNTEK) Sára, Márió
A Sára héber eredetû bibliai nõi név, jelentése: hercegnõ, uralkodónõ, fejedelemasszony. A Márió latin eredetû férfinév, a
Máriusz név olasz megfelelõje.
JANUÁR 20. (SZOMBAT) Fábián, Sebestyén
A Fábián latin eredetû férfinév, jelentése: a Fabius nemzettséghez tartozó. Nõi párja a Fabiána. A Sebestyén latin-görög gyökerû férfinév, jelentése: Sebestia városából való; magasztos; felséges. A két vértanú ünnepe az elsõ tavaszébresztõ nap. Ekkortájt
kezdenek a fák mézgásodni, nedvet szívni. Fábián a pestisesek,
Sebestyén a nyilasok, puskások, védõszentje.
JANUÁR 21. (VASÁRNAP) Ágnes
Az Ágnes görög eredetû nõi név. Jelentése: szûzies, tiszta, szemérmes. A latin agnus (bárány) szóból eredhet, de ez csak a
hasonló hangzás miatt lehetséges magyarázat.

Mûvelõdési házból képzõközpont

Hamarosan indul az elsõ, felnõttek számára meghirdetett OKJ-s tanfolyam a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Házban, amely még korábban nyert uniós pénzt egy új szolgáltatás, a felnõttképzés meghonosítására.
Farkas Tibor igazgató lapunknak elmondta: az általa irányított intézmény a Pécsi Regionális Képzési Központtal, a szepetneki Királyi Pál ÁMK-val és a Zalaszentgróti Városi Mûvelõdési Központtal közösen sikerrel nyújtott be pályázatot az Európai Unió Humán Erõforrásfejlesztési Operatív Programjához (HEFOP) felnõttképzés bõvítésére. A mintegy negyvennégymillió forintos program keretében a konzorciumi partnerek mindegyikénél összesen hat
munkatársat felnõttképzési referenssé képeznek, aminek révén valamennyi intézményben lesz
olyan szakember, aki jártasságot szerez felnõttképzések lebonyolításában. Farkas Tibor szerint ez különösen fontos, mert a felnõttképzések révén többletbevételhez juthatnak az intézmények. A projekt másik elemeként valamennyi, a pályázatban részt vevõ intézménynél
nyolc-nyolc számítógéppel, nyomtatókkal, projektorral felszerelt munkaállomásból álló képzõhelyet alakítottak ki. A pályázat biztosított forrásokat egy úgynevezett minta-tanfolyam lebonyolítására is. A kanizsai képzésen eladástechnikát, kommunikációt és marketing-ismereteket tanulhatnak az érdeklõdõk, s elsajátíthatják a számítógép-használat alapjait is. (-ha-)

Vizitdíj, kórházi napidíj, nyilvános várólista és gyógyszerdrágulások – a legtöbb változás az egészségügyben lesz 2007-ben.
Január tizenötödikétõl a gyógyszerár-támogatás csökkenésével
egyes készítmények ára csaknem a duplájára emelkedik, de
olyan is lesz (például a koleszterinszint-csökkentõ szerek), amelyekért a korábbi ár háromszorosát kell fizetni. Tb-támogatás eztán már csak a legolcsóbb készítményekre jár. Az eddig ingyenes gyógyszerekért háromszáz forintos dobozdíjat kell fizetni.
Február közepétõl minden egyes orvoslátogatás háromszáz forintba kerül és ugyanennyi lesz a kórházi kezelés napi díja is.
A szociálisan rászorulóknak is kell fizetniük, azonban az õ esetükben a díj összegét a különbözõ jogcímeken folyósított ellátásba „építik bele”. A kompenzációs rendszer lényege, hogy a szociálisan rászorulók évente legalább 12 vizitre jutó kedvezményt
kapnak. A kompenzáció körülbelül 1,7 millió embert érint.
A gáz ára egyelõre nem emelkedik, a támogatási rendszer változása miatt azonban több ezer családnak a korábbi összeg másfélszeresét kell fizetnie a fûtésért. Azoknak a családoknak
ugyanis nem jár támogatás, ahol az egy fõre jutó havi jövedelem
eléri a 93 ezer forintot. A postán is többet kérnek: egy szimpla
levél feladása például éves szinten 18-19 százalékkal kerül többe, de drágul a csomagküldés és a postautalványok felvétele is.
A helyi szolgáltatások is eltérõ mértékben drágulnak. A települési szilárd hulladék elszállításáért átlagosan 10,81 százalékkal
fizetünk majd többet. Az autóbuszokat húsz százalékkal magasabb díjért vehetjük igénybe, igaz, cserébe ismét járat közlekedik
majd a Városkaputól a Vasútállomásig, továbbá megvalósul a
kiskanizsai körjárat is, amely a Pápai utca érintésével a városrész
két felét köti össze. Átlagosan tíz százalékkal fizetünk többet a
vízért, habár díjemelés nem lesz, de a szolgáltató bevezeti az
úgynevezett rendelkezésre állási díjat. A kéményseprõ szerencsét
hoz és hét százalékkal többet visz, míg a folyékony hulladékot a
tavalyihoz képest tizenkét százalékkal drágábban viszik el.
– A hulladékszállítási díj megállapítását jogszabály, kormányrendelet és szerzõdés szabályozza, a 242/2000-es kormányrendelet szól a közszolgáltatások díjának megállapításának részletes szempontjairól – mondta Horváth Balázs, a
Saubermacher-Pannonia Kft. ügyvezetõ igazgatója. – Az önkormányzattal még 2002-ben megkötött megállapodásunk is kitér
erre, s nyilván a mindenkori díjat befolyásolja a közgyûlés döntése is. A szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások díját úgy
határozza meg, hogy összegyûjti az adott évben felmerülõ költségeket, ezek alapján megbecsüli a következõ évben várható
költségek mértékét, amiben figyelembe veszi az adott idõszakra
kalkulálható, tervezhetõ gazdasági változásokat. Így készül el a
költségkalkuláció, s vele párhuzamosan -általában több variációban- a díjkalkuláció is. 2006. esetében sajnos, a tavalyi évre
tervezett áremelés mértéke olyan várakozásokhoz társult, amelyek a valóságban teljesen másként alakultak. Ezért nem szerencsés összevetni a díjemelés mértékét az aktuális inflációval, hiszen a mi költségeink összetevõi teljesen mások, mint azoké az
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áruké és szolgáltatásoké, amelyek abban a bizonyos fogyasztói
kosárban találhatók. Ráadásul, ha arra utalok, hogy a 2006-ra
elõrevetített három százalékos inflációból hat-hét százalék lesz,
belátható, hogy nehezen lehet kalkulálni a következõ év gazdasági kimenetelét. 2007-re is megfogalmaztunk egyfajta elképzelést, amelyben jelentõs hányadot képvisel a depónia használatának, a hulladéklerakásnak a költsége. Ez jelentõs mértékben
változott. A többi költség ez alatt növekedett, 5,5-tõl 14 százalékig terjedõ mértékben. Ez azt jelenti, hogy a díjaink 2006-ról
2007-re átlagosan 10,8 százalékkal nõttek, azonban az emelés
eloszlása nem egyforma. Az egyes edényméretekhez kapcsolódó
díjakat úgy állapítottuk meg, hogy a kisebb edényméretek ürítése nagyobb, a nagyobbaké kisebb mértékben drágult. Ezzel talán megállítható egy kedvezõtlen tendencia, ugyanis a lakosság
egyre nagyobb mértékben cseréli le a nagyméretû edényeket kisebbekre.
A Délzalai Víz-és Csatornamû Rt. nem emelt árat, azonban
bevezette az úgynevezett rendelkezésre állási díjat, ami mégis
csak mintegy tízszázalékos átlagos díjemelkedést jelent.
– Január elsejével Nagykanizsán nem változott a víz- és a
csatornadíj, viszont bevezettük az úgynevezett rendelkezésre
állási díjat, amelynek a mértékét elõzetes számítások alapján
határoztuk meg – mondta lapunknak Zajzon Imre, a szolgáltató mûszaki igazgatója. – A következõ havi számlák már ennek
figyelembe vételével készülnek. A rendelkezésre állási díj nem
újdonság, hiszen azt a másik három szolgáltató már korábban
bevezette. Úgy véljük, hogy így igazságosabbá válik a fogyasztók teherviselése, természetesen a fogyasztástól függõen ez
minden ügyfelünk esetében más és más összegû díjemelkedést
takar.
– A rendelkezésre állási díj a cég fix, állandó költségeit fedezi, gondolok itt például a készenlét, ügyelet költségére, az ügyfélszolgálat mûködésének költségére, amibe beletartozik a számlaküldés postai díja is – fûzte még hozzá a Zajzon Imre által elmondottakhoz Korczné Kocsis Piroska gazdasági igazgató. – Az
új díjjal a februári számlákon találkozhatnak fogyasztóink. Fontos tudni, hogy az alapdíjat fogyasztási hely után kell fizetni, tehát a mértékét nem befolyásolja, ha valakinek több mérõje van.
Társasházak esetében a fõmérõ után kell fizetni az alapdíjat, ha
csak a fõmérõt kell olvasnunk. Ha azonban megállapodás alapján az almérõket is olvassuk, akkor almérõnként számlázzuk ki
az alapdíjat. Ha egy lakásban több almérõ van, akkor is egy fogyasztási helynek minõsül.
A szolgáltatók közül a Zala Volán emelte a legnagyobb mértékben, csaknem húsz százalékkal a díjait. Igaz, cserébe megvalósulhat az utazóközönség két rég óhajtott vágya is: a társaság visszahozza a korábban megszüntetett, a Városkapu körúttól a vasútállomásig közlekedtetett autóbuszjáratot, valamint
elindul a Kiskanizsa két fele közötti összeköttetést biztosító új
körjárat is.
A legszolidabb díjemelést (ha lehet ezt mondani ilyesmire) a
Füstfaragók Kft. hajtotta végre, a tavalyinál csupán hét százalékkal kér többet a szolgáltatásért. Szalai Zoltán ügyvezetõ érdeklõdésünkre elmondta: õk is kénytelenek a minimálbér, az adók,
a járulékok növekedésébõl, az üzemanyagok árainak változásából fakadó többletköltségeiket áthárítani a fogyasztókra. Cserébe viszont tartják az eddigi színvonalat.
Horváth Attila
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IN MEMORIAM
MIHA TAMÁS
Tanár Úr! Micsoda korban éltél,
mégis hittél, s mi vezetett, karolt, s
ölelt át? Tanító, s tanítvány voltál,
támolygó és bátorító, gyenge és bátor. Harcod a mindenért folyt, család
és iskola, egyén és közösség benned
szerényen egy volt. Szívszorító magánnyal a halállal szemben egyedül
nem bírtál, de harc volt a javából.
Nem adtad el lelked hiába. Benned
rákvulkán ömlött, s te csatáztál,
harcról-harcra, hogy volt erõd bírni
bízva, s remélve a lehetetlenben. Bíztunk és bíztál, de hiába.
Most mi öltözünk gyászruhába, s
körülvesz a nagy család, az iskola és
a város. Ott dobolnak, zengnek mindannyiunkban Pilinkszky sorai: „Mert
fogadásukra már készen, akár egy
megnyíló karám, kapuit vadul széttaszítva sarkig kitárult a halál.” …és
bennünk is a hiány kitárt kapuin ott
zörög megmásíthatatlanul, hogy nem
éltél hiába. Nyomot hagytál. Õrzi
emléked a tudat, s képed bennünk
örökre megmarad. S az idõ, mely
végtelen, s könnyû teherként szakadt
ránk, nincsen már jelen, nincsen
múlt, minden emlék a semmibe hullt.
Te gyõztél, ha nem is bírtad tovább, egy másik dimenzióban leltél új
hazát.
Dezsõ Ferenc

Fenntartót váltanának
a hatékonyság érdekében
Sajni József igazgató megfontolandónak
tartaná, hogy ne a város, hanem a többcélú kistérségi társulás vállalja át a Miklósfai Általános Iskola fenntartását.
Sajni József lapunknak elmondta: már korábban is mûködtek intézményfenntartó társulások,
adott esetben Nemespátró és Liszó önkormányzata hozzájárul a Nagykanizsa által fenntartott
miklósfai intézmény mûködtetéséhez. Most
csatlakozott a társuláshoz Belezna is, ahol az iskolában tanuló gyerekek létszáma drasztikusan
lecsökkent. Az iskolaigazgató azonban úgy véli: az idõ mára meghaladta az intézményfenntartó társulásokat, a finanszírozás változása más típusú együttmûködésekre ösztönzi a fenntartókat és az intézményeket. Elképzelése szerint ha
a többcélú kistérségi társulás átvenné a várostól
az iskola fenntartását, még hatékonyabban lehetne mûködtetni a miklósfai intézményt, hi-

szen olyan normatívákhoz juthatna hozzá így a
fenntartó, amelyeket a jelenlegi formában nem
képes megszerezni. Ráadásul így akár közösségi autóbusz vásárlásához, sõt, a mûködtetés során felmerülõ költségek fedezetéhez is lehet
normatív támogatást lehívni. A jármûvet nem
csak a gyerekek használhatnák, hanem üres idejében akár bérbe is lehetne adni, illetve más célokra is igénybe vehetnék. Sajni József azonban
hangsúlyozta azt is: fontos, hogy a kistérségek
és az intézmények egyaránt olyan garanciákat
kapjanak a további finanszírozást illetõen, hogy
ne kelljen néhány év múlva esetleg megbánni
egy ilyen nagy horderejû döntést. Amennyiben
megbizonyosodnak a felõl, hogy az intézmények a kistérségi társulások által gazdaságosabban mûködtethetõek, akkor talán az önkormányzatok is könnyebb szívvel mondanak le az
egyre nehezebb körülmények között mûködtetett oktatási intézményekrõl.
Horváth Attila

Útmutató készült az ösvényhez

A közelmúltban lezárult Pannonhát Tájpark „Harmóniában a természettel” címû
Osztrák-Magyar Phare CBC-program során
egy tanösvényt hoztak létre a Csónakázó-tónál, amelyhez kapcsolódóan egy útmutató is
készült a város iskolásai számára.
Kobán Ildikó projektmenedzser elmondta: a
Pannonhát Tájpark elsõ tanösvényét hozták létre a Csónakázó-tónál tavaly õsszel. Ehhez kapcsolódóan készült egy tankönyv is, amely a
mintegy 11,7 kilométer hosszúságú ösvény
mentén kialakított megállóhelyek, tanösvényállomások környezetében élõ növény- és állatfajokat állomásonként csoportosítva mutatja
be. Az ösvény mentén információs táblák is
könnyítik az egyes élõlények beazonosítását,

így a könyvben és a transzparenseken elméletben tanulmányozható növény- és állatfajok kis
szerencsével fizikai valójukban is megszemlélhetõek a nyomvonalon kijelölt élõhelyeken. A
kiadók a kistérség más látványosságait is szeretnék hasonló könyvekben bemutatni, amelyek – a szükséges források megszerzése utánfolyamatosan jelenhetnek meg a következõ
idõszakban.
– Bár ez a kis útmutató csak a Csónakázótó mellett kialakított tanösvényt, az ott tanulmányozható élõhelyeket mutatja be, azt szeretnénk, ha a további kötetekben a kistérség
egyéb természeti látványosságai mellett a lakókörnyezet teljes rendszerét, az ipar, a mezõgazdaság, a kultúra fejlõdésének mozzanatait, a korábban az adott településen élt emberek életvitelét, mindennapjait, hagyományait is megismertethetnénk a diákokkal –
mondta el Polai György, a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezetének vezetõje. – Ugyanis meggyõzõdésünk,
hogy a gyerekek csak akkor tudják értékelni a
mai kor technikai vívmányait, ha megismerik
a múltjukat is. Vannak már kezdeményezések
arra, hogy ne csak a nagykanizsai Csónakázó-tó környékét mutassuk be egy tankönyvben, hanem hasonló módon jelenhessenek
meg a kistérség többi településének látványosságai is. (-ha-)

A legkisebb
vérveszteséggel
A kormány által végrehajtott tíz százalékos óraszámemelés miatt tömeges pedagógus-elbocsátás indulhat el
országszerte.
Szmodics
Józsefné, a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sport
Osztályának vezetõje érdeklõdésünkre elmondta: városunkban mintegy nyolcvan
fõt érinthet az intézkedés, ám
e szám még jelentõsen mérsékelhetõ – jelenleg is ezen dolgoznak a szakosztály munkatársai. Az osztályvezetõ azt
mondta: elképzelhetõ, hogy a
pedagógusok nagyobb hányada a korengedményes
nyugdíjazás lehetõségét kéri,
s számos munkavállaló határozott idejû szerzõdése is a
közeljövõben jár le. Az elbocsátandó pedagógusok száma
a tervek szerint az intézményrendszeren belüli áthelyezésekkel tovább csökkenthetõ –
véli Szmodics Józsefné.
-horváth-
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DVD, hangos könyv, Tükörcserepek
Megújult és kibõvített szolgáltatásokkal várják az olvasókat
a Halis István Városi Könyvtárban az új évben. A bibliotéka
munkatársai sajtótájékoztatón ismertették a friss kínálatot,
amely egyúttal jó alkalmat kínált a zalai és muravidéki költõk
megzenésített verseit tartalmazó Tükörcserepek címû lemez
sajtóbemutatójára is.
Czupi Gyula igazgató elõször a Nagykanizsai Kistérségi Adatkezelõ Rendszer, azaz a nagyKAR újdonságairól szólt. Elmondta:
a www.nagykar.hu címen elérhetõ, a könyvtár által létrehozott és
mûködtetett információs portál ma már hatvan gigabájtnyi anyag
hordozója, a portálon könyvek, könyvrészletek, folyóiratok teljes
évfolyamai és zenei tartalmak várják az olvasókat. Naponta 250300 látogató használja a nagyKARt, az indulás óta eltelt idõszakban már csaknem kilenc gigabájtnyi anyagot töltöttek le az olvasók. Csaknem négyszáz a regisztrált látogató, akik olyan tartalmakhoz is hozzáférnek, amelyekhez a többi, regisztráció nélkül
böngészõ felhasználó nem. Elõbbiek aktívan részt vehetnek például a portál alakításában, formálásában is, egy beszélgetõ-szoftver
segítségével közvetlenül a könyvtáros szakemberekhez fordulhatnak problémáikkal, így személyre szabott segítséget kaphatnak –
egyébként az idei év könyvtáros-mottója is ebbõl fakad: 2007 – a
segítõ nagyKAR éve. Újdonság, hogy elérhetõvé válnak az egyes
közintézmények munkatársainak telefonszámai is, egy úgynevezett „flotta-telefonkönyv” révén.

Azonban nem csak a virtuális világ gazdagodott, hanem a fizikai
is. Január másodika óta újabb dokumentumfajtákkal bõvült a könyvtár kínálata: immár DVD és hangos könyv is kölcsönözhetõ. Kocsis
Katalin, a zenei részleg vezetõje elmondta, hogy a DVD-beszerzés a
videokazettákéval azonos értékrend mentén történik, azaz a továbbiakban is a valódi értékeket részesítik elõnyben, szemben a manapság
oly divatos akciófilmekkel. Az olvasók 150 darab DVD közül válogathatnak, s minden bizonnyal nagy igény mutatkozik majd a szintén újdonságnak számító hangos könyvek iránt is.
Az új szolgáltatásokat ismertetõ sajtótájékoztató egyúttal lemezbemutató is volt: a két zeneszerzõ, Lukács Sándor és Kardos Endre
ízelítõt adott abból a lemezbõl, amely Tükörcserepek címmel jelent
meg a közelmúltban, s zalai és muravidéki költõk megzenésített verseit tartalmazza. Az alkotások között három nagykanizsai szerzõ,
Bakonyi Erzsébet, Kardos Ferenc és Pék Pál költeményei is megtalálhatóak. A Zalaegerszegi Zenés Egyesület, a Zalai Írók Egyesülete
és a Pannon Tükör folyóirat együttmûködésében megjelentetett
negyven perces albumon tizenkilenc költõ húsz verse hallható, s olvasható is párhuzamosan, a lemezhez mellékelt kis könyvecske
révén. A szerzõk azt remélik: lesz folytatása az albumnak, az viszont
már szinte biztos, hogy a közeljövõben megzenésítik Pék Pál több
költeményét is, amely azzal a kismonográfiával együtt lesz megvásárolható, amely a költõ munkásságát hivatott bemutatni.
Horváth Attila

Bécsi õsbemutató és tóparti hangverseny
Igazi karácsonyi hangulatot varázsolt december 20-án este
Nagykanizsa Város Vegyeskara a Felsõvárosi Templomba. A
bemutatott mûvek többségét nagy sikerrel énekeltek el néhány nappal korábban a bécsi Városházán, ahová a polgármesteri hivatal adventi ünnepségeire hívták meg a kórust.
Bálint Gyõzõ programigazgatót arról kérdeztük, hogy milyen
évet tudhat maga mögött a vegyeskar.
– Nagyon szép évet tudhat maga mögött a kórusunk. Több fellépésünk volt Nagykanizsán, Schubert gyönyörû G-dúr miséjét különbözõ templomokban is elénekeltük. Felléptünk például a szilvágyi pajtaszínház avatóján, ami azért is nevezetes, mert ebben a
községben 100 éve nem énekelt vegyeskar. Résztvettünk a Kendlimajorban megrendezett Nemzetközi Mûvészeti Akadémia megnyitóján is. Közben készültünk Mozart Requiemjének a bemutatójára. Közel 200 lelkes amatõr és hivatásos énekes, muzsikus fogott
össze a nem mindennapi cél érdekében. Kórusunk nagyon szerencsés, mert olyan zeneszerzõ-karnagyunk van, aki sok jó mûvet írt
már nekünk. Az In navitate dominum címû karácsonyi kantátája
most elõször hangzott el a kanizsai közönség elõtt.
– Mûsorukban vendégkórusként a Bathyány Gimnázium Virág Benedek Ifjúsági Vegyeskara is fellépett, Cseke József karnagy vezényletével.
– A Mozart-hangversenysorozat fogadtatása és sikere megerõsített
minket abban, hogy minden nehézség, buktató ellenére érdemes dolgozni, van igény erre a mûfajra. Kórusunknak emiatt állandóan bõvülnie kell, fiatal, friss hangokra van szükségünk. Ezért a nem titkolt
célért nagyon szívesen éneklünk együtt fiatal együttesekkel, reménykedve abban, hogy a középiskolát kijárva nálunk énekelnek tovább.
És titkon abban is bízunk, hogy aki visszajön Kanizsára az iskolái elvégzése után, az egy kicsit értünk is jön vissza. Városunkban egyéb-

ként nagyon sok jó muzsikus dolgozik. Zeneiskoláinkban több ezer
gyermek tanul, és bizony nagyon sok tehetség van közöttük. Ez teszi
lehetõvé azt a sok remek koncertet, amelyet a Nagykanizsai Ifjúsági
Vonós Zenekar ad Jakobovics Árpád vezetésével. Õk és Bakaja Zoltán hegedûmûvész is vendégeink voltak. A mûsor zárórészében népszerû karácsonyi dallamok hangzottak el Hajdú Sándor feldolgozásában, szólót énekelt Nagyné Kardos Eszter, Horváth Szilárd, és nagy
tapsot kapott a két kislány, Bagarus Nórika és Molnár Bernadett.
– A legközelebbi terveikrõl is hallhatnánk?
– Nyári, vízparti, szabadtéri hangversenyen tervezzük elõadni a
Carmina Burana-t a három helyszínen, Keszthelyen, Zalaegerszegen a Gébárti-tónál és itthon, a Csónakázó-tó partján. Reméljük,
hogy az önkormányzatoknál azt a támogatást, amit a Mozart
Requiem bemutatójára felajánlottak, a nyári produkcióra is megpályázhatjuk. (-bakonyi-)

