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Kanizsa

DÉL-Z
ZALAI HETILAP
Elszállításra várnak az 1 és 2 forintosok
XX. évfolyam 12. szám
2008. március 27.

A vártnál több, két tonna és
750 kilogramm egy- és kétforintos érme vár elszállítására a Polgármesteri Hivatalban.

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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– A Kanizsai Dorottya Kórház
intenzív osztályának eszközbeszerzéseire tavaly novemberben kezdeményezett gyûjtés befejezõdött –
jelentette be sajtótájékoztatóján
Marton István polgármester.
A kitûzött cél, amelyben három
eszköz – hordozható defibrillátor,
gyógyszerporlasztó és gyógyszeradagoló pumpa – beszerzése szerepel az érmék összegébõl valószínûleg nem valósítható meg, így
meg kell toldani azt.
A pénzt a napokban szállítják el a MNB-be. A végsõ öszszeget várhatóan április közepén adják át ünnepélyesen a
kórháznak.
Marton István köszönetet mondott a cégeknek, intézményeknek,
magánszemélyeknek és a sajtónak, hogy az akció által segítettek
a kórháznak.
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tenne, ha hosszabb-rövidebb ideig
önkormányzati munkát végezne.
Sokkal inkább két lábon állna a
földön, a realitásérzékét növelné,
hogyha egy kisebb-nagyobb város
gondjainak megoldásával, életének a megtervezésével foglalkozna, azon túl, hogy messzelátó víziókat tár a publikum elé – mondta
Pokorni Zoltán.
A politikus a népszavazást követõen kialakult helyzettel kapcsolatban azt mondta, ma már nem is a
vizitdíj és a kórházi napidíj eltörlése utáni szomorú huzavona a legfontosabb kérdés, hanem az, hogy
a kormány hajlandó-e józan belátásra a társadalombiztosítás terén.

Pokorni Zoltán Nagykanizsán

2008. március 27.
legáló kisebb koalíciós párttól nem
kapnak biztatást, támogatást, sõt,
azt halljuk, hogy inkább felrúgják a
kormánykoalíciót. Hogy ezt megteszik-e, vagy sem, nem tudhatjuk, de
szerintem a szocialista pártnak elsõdlegesen az ország iránti felelõsségére kell figyelnie, s nem a zsaroló hangokra.
Pokorni Zoltán hozzátette: a
népszavazás következtében három
évig nem lehet tandíjat szedni a felsõoktatás államilag finanszírozott
képzésein, ám elképzelhetõ, hogy a
kormány azon gondolkozik, miképpen terelhetne át minél több diákot az államilag finanszírozott
képzésekbõl az önköltségesekbe.
A felsõoktatás kapcsán azt is elmondta: a Fidesz egy hét pontból

sa, mert szükségesnek tartjuk, hogy
három-négy éven keresztül nyomon
kövessük, hogyan alakul a fiatal diplomások élete, el tudtak-e helyezkedni a végzettségüknek megfelelõen,
mennyit keresnek stb. Az így megszerzett információkat az érettségizõ
gyerekek szüleinek rendelkezésére
kell bocsátani, hogy minél jobb döntést tudjanak hozni gyermekük továbbtanulását illetõen. Át kell tekintenünk az akkreditációs rendszert is,
hiszen húsz évvel ezelõtt alakult ki a
jelenlegi képzési struktúra. Úgy véljük, nem elegendõ a szak indításakor
végrehajtott akkreditáció, ma már
folyamat-akkreditációra van szükség. Az ötödik pontunk: tisztázni kell
a master-képzés felvételi kritériumait, ugyanis most már másodévesek

A Fidesz bízik a szocialisták józanságában
A Fidesz azt reméli, hogy az
egészségbiztosítás reformjával
kapcsolatban a kormány nem
fog fejjel menni a falnak, s hallgat a szocialista frakcióban is
mind több józan hangra, szemben az SZDSZ zsarolásával –
mondta minapi nagykanizsai látogatása során Pokorni Zoltán, a
Fidesz alelnöke. A politikus beszámolt a párt hétpontos javaslatcsomagjáról is, amelyet a felsõoktatás színvonalának növelése érdekében nyújtanak be.
Pokorni Zoltán a Nagykanizsai
Polgári Egyesület által szervezett –
amúgy sokak szerint kevéssé propagált, ezért a szokásosnál kisebb érdeklõdéssel kísért – fórumot megelõzõen a helyi Fidesz-frakcióval
találkozott, hogy az elmúlt másfél
évrõl egyeztessen annak tagjaival.
– Jövetelemnek két célja van: az
egyik, hogy – eleget téve Cseresnyés Péter alpolgármester úr meghívásának – beszélgessek egy kicsit a frakció tagjaival a városvezetésben szerzett tapasztalatokról,
mert hiszen magam is gyakorló
polgármester vagyok a fõváros
XII. kerületében, a Hegyvidéken.
Nagykanizsán pedig immár másfél
éve végzi a munkáját a város irányításában többséggel rendelkezõ
Fidesz-frakció, ami már bõven
elég ahhoz, hogy az elsõ félidõ tapasztalatait és azokat a terveket,
amelyek arra vonatkoznak, hogyan
lehet a várost rendbe hozni, hogyan lehet élhetõbbé tenni, összegezzük. Azért is veszek részt szívesen ilyen beszélgetéseken, mert azt
hiszem, minden politikusnak jót

– Azt gondoljuk, hogy ennek már
itt az ideje, és szerencsére ezt érzi a
szocialista frakció, a szocialista
párt jelentõs része is. Meggondolandó, újra végig gondolandó, hogy
szabad-e azt a pontot, a kasszát kiadni a többség, a közösség ellenõrzése alól, ahol eldõl, hogy mit, milyen mértékben, mekkora arányban
finanszírozunk az egészségügy terén. Úgy hisszük, ez egy vitán felül
álló kérdés. Az viszont már vitatható, hogy a szolgáltatásokat kik lássák el, önkormányzati, egyházi
fenntartású kórházak, vagy magánkézben lévõk – itt a Fidesz álláspontja ismert, mi inkább a közösségi fenntartású egészségügyi intézményeket tartjuk jónak. S megismétlem, úgy véljük, józan ésszel végig gondolva, nem jó ezt a kasszát
kiadni a kezünkbõl. Szerencsére, ezt
már a szocialista frakció nagy része
is így látja, az SZDSZ azonban egyfajta koalíciós próbakõnek tekinti,
így aztán politikailag is izgalmas a
helyzet, hogy mi alakul ki ebbõl.
Ilyenkor érdemes azért körülnézni,
meghallgatni az érintetteket is. Én
abban bízom, hogy a kormány nem
megy fejjel a falnak, és hajlandó végiggondolni, ha nem is a mi érveinket, de a frakció józanabb tagjaiét.
Remélem, erre készek és képesek,
még akkor is, ha ehhez az egészségügyi miniszter asszonytól, az õt de-

álló javaslatcsomagot nyújt be annak színvonalának javítására.
– Javaslatcsomagunk elsõ pontja
az érettségi és felvételi rendszer áttekintése. Amikor a polgári kormány
idején létrehoztuk a kétszintû érettségit, az államilag finanszírozott képzésbe való bejutás feltétele az emelt
szintû érettségi volt – ezt a fajta rostát kellene ismét végiggondolnia a
kormánynak is. A rendszert a
Medgyessy- és a Gyurcsány-kormány lazította fel, tette szabadon választhatóvá az emelt szintû érettségit, így jutottunk el oda, hogy ma
szinte csak a középszintû érettségi a
felvételi kritérium. A javaslatunk
azonban nem vonatkozik az önköltséges képzésre, mert hiszen ha valaki megüt egy bizonyos színvonalat,
akkor lehetõvé kell tenni számára,
hogy tudjon tanulni – hiszen a maga
pénzébõl teszi. A másik ilyen pont, az
államilag finanszírozott és az önköltséges rendszer közötti átjárás
biztosítása, amire korábban is volt
mód, ám az elmúlt idõszakban lehetetlenné vált. Most ismét egyetértés
van a pártok között, hogy a legjobban teljesítõ tizenöt százalék feljebb
léphessen az önköltséges képzésbõl
az államilag finanszírozottra, aki pedig az utóbbiban gyengén szerepel,
az kerüljön át az önköltségesbe. A
harmadik pont: a fiatal diplomások
életpálya-vizsgálatának újraindítá-

azok a gyerekek, akik jövõ ilyenkor
felvételizni fognak a plusz két éves
master-képzésre, de fogalmuk sincs,
hogy mibõl. Már két éve járnak az
alapképzésre, de még most sem tudják, hogy mibõl fognak vizsgázni,
milyen követelményeknek kell megfelelniük, hogy továbbléphessenek
egy magasabb szintre. Ez a bizonytalanság rendkívül rosszul hat a minõségre és demoralizáló. A hatodik
pont összefügg ezzel: a minõségrõl
beszélünk, de nem tudjuk megmondani, hogy a három év múlva a felsõoktatásból kilépõ gyerekek mit fognak kezdeni a diplomájukkal. A
munkaerõpiac szereplõit be kell vonni a képzés folyamatába, s ki kell
kérni a véleményüket, hogy mit kérnek, mit követelnek, milyen képzési
igényük van, s nem utolsó sorban
hova árazza be a munkaerõpiac az
adott diplomát? Nehéz úgy minõséget és jó teljesítményt követelni a
gyerekektõl, ha nem tudjuk megmondani, hogy mit fog érni a diplomájuk. A hetedik pont: a képzési arányok kialakítása, álláspontunk szerint meg kell határozni, hány tanárra, jogászra, közgazdászra van
igény, hogy ne a munkanélküliek
számát gyarapítsuk felesleges képzésekkel. Ez nagymértékben javítana a
felsõoktatás minõségén.
Horváth Attila
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2008. március 27.

A március 15-i városi események sorában – a Deák téri városi
megemlékezést követõen –, mikor
a város vezetõi és a helyi politikai
pártok képviselõi átvonultak a
Medgyaszay Házba további ünneplésre, néhány száz megemlékezõ, ünneplõ városi polgár nem
mozdult a koszorúzás helyszínérõl. Ez a tény az addig, a Turul
szobornál méltósággal várakozó
gárdistákat tanácstalanná tette –
tudtuk meg a gárdisták sajtóreferensétõl. A gárda semmiképpen
sem a városi esemény részeként
akart megemlékezni a forradalom
és szabadságharc 160. évfordulójáról. Néhány perc várakozás után
a helyi szervezet elhelyezte koszorúját az emlékmû talapzatánál és
egy perces csenddel adózott a
negyvennyolcas hõsök emlékének. A még jelenlévõ több száz
ünneplõ polgár tapssal és éljenzéssel jutalmazta a gárda kegyeletteljes megemlékezését.
A szervezet sajtóreferense a továbbiakban megjegyezte, meglepetésként érte õket az ünneplõk
szimpátiája, annak ellenére, hogy
szép számmal gyûlnek a gárda betiltását ellenzõ aláírási ívek. A referens hozzátette, igaz, hogy a
Magyar Gárda nem politikai párt,
de népszerûsége már messze magasabb, mint a betiltását szorgalmazó két miniatûr parlamenti párt
támogatása együttvéve.
Czene Csaba

Húsvéti látogatás
Húsvét elõtt Cseresnyés Péter alpolgármester, országgyûlési képviselõ ellátogatott a Kodály úti idõsek klubja tagjaihoz.
Tájékoztatta a megjelenteket az
aktuális politikai helyzetrõl,
valamint válaszolt az idõseket
foglalkoztató témákban feltett
kérdésekre.
A klubtagok kellemes húsvéti
ünnepeket kívántak az alpolgármesternek, s ajándékképp
átadtak egy, a foglalkozásaik
egyikén készített plüssnyulat.

’48 dicsõségére lobogott a szélben

Fotó: Horváth Attila

Taps
a Magyar
Gárdának
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A város önkormányzata az
1848-49-es forradalom és szabadságharc 160. évfordulójára
elkészíttette a Thúry György
Múzeum birtokában lévõ egykori honvéd csapatzászló pontos
mását.
Batthyány Lajos, az elsõ független magyar kormány miniszterelnöke 1848. március tizenhetedikei
kinevezése után rögvest javasolta,
hogy az ország rendjének fenntartása érdekében a városokban és a
népesebb településeken állítsanak
fel nemzetõrséget. Országszerte
megindult a szervezés, városunkban fiatalokból és idõsekbõl álló
csapatok jöttek létre, a város fekete
zsinóros, búzavirágkék atillát és
vörös zsinórral szegett szürke nadrágot készíttetett a jelentkezõknek,
melyhez nemzeti színû rózsával díszített zöld posztósapkát viseltek.
A nemzetõrség mellett májusban megindult a tíz zászlóaljból álló honvédsereg felállítása is, õszszel pedig az önkéntességen alapuló nemzetõr zászlóaljak jelentõs
része honvédzászlóaljjá alakult át.
Minden gyalogzászlóaljnak és
lovas osztálynak volt saját zászlaja. A lobogó gondosan õrzött,
megbecsült szimbólum volt, elveszítése szégyent hozott az egész
alakulatra.
– A honvédzászlók általában fehér selyembõl készültek, elõlapjukat az országcímer, hátlapjukat a
Madonna képe díszítette, három,
vagy négy oldalukat körben vörös
és zöld lángnyelvek szegélyezték –
mondta lapunknak Kunics Zsuzsa,
a Thúry György Múzeum muzeológusa. – A zászlók azonban nem
voltak teljesen egyformák, miután
egyedileg készültek – ilyen az is,

amit a múzeumban õrzünk. A rajta
látható Mária-ábrázolás és a címer a szabadságharc idején kiadott érmeken és csákódíszeken
megjelenõkkel rokon. A honvédzászló a városi múzeum második
világháború alatt feldúlt régi
anyagából maradt fenn, leírása, az
adatait tartalmazó leltárkönyv
azonban megsemmisült. Így a történetét sajnos nem ismerjük, nem
tudjuk, melyik zászlóalj részére készült, mely csatákban használták.
Nagy örömükre szolgál, hogy a város március tizenötödikére elkészítette e lobogó eredeti mását, amit
láthattak a résztvevõk is a megemlékezésen.
Kunics Zsuzsa még hozzátette: a
két zalai, 56. és 47. számú zászlóaljak zászlóihoz nagyon érdekes
történetek kapcsolódnak – mindkettõ azt bizonyítja: a csapatzászló
szent volt. A 47. volt az elsõ önkéntes zalai nemzetõr zászlóalj, amely
mundér-, azaz honvéd zászlóaljjá
alakult. Több tucat csatában vettek
részt a Muraköztõl a Duna-Tisza
közéig, s ott voltak Buda ostrománál is. Itt hajtották végre legnagyobb fegyvertényüket: elsõként
õk jutottak fel a várba, s az õ lobogójuk jelent meg elõször a falakon.
A másik történet ennél szomorúbb, bár büszkeségre ad okot ez
is. Az 56. számú honvéd zászlóalj
ott volt Komáromban, ahol a fegyverletételkor gúlába kellett rakniuk a fegyvereket, a lõszereket. Valaki a gúla közepébe szúrta a csapatzászlót. Ezt látva, a honvédek
megrohanták, s ezer darabra tépték
a lobogót, hogy kis darabkáit a ruházatukba rejtve vigyék haza – ha
az ellenség csatában nem tudta
megszerezni, akkor így se legyen
az övék.

– Március tizenötödike sokak
számára a legszentebb ünnepek
egyike, én magam is így vagyok ezzel – mondta Balogh László, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport
bizottság elnöke. – Még tavaly
bukkantam a Thúry György Múzeum értékes gyûjteményében arra a
zászlóra, ami nemzetõrök, a késõbbiekben pedig honvédek zászlója volt 1848-49-ben. Elõször
közgyûlésen vetettem fel a kérdést
és a hagyományos képviselõi utakat bejárva sikerült elérnem, hogy
a forradalom és szabadságharc
160. évfordulójára a város készíttesse el e lobogó pontos mását.
Tisztában vagyok ugyanis azzal,
hogy egy ünnep nem csak a benne
rejlõ tartalomtól válik ünneppé,
hanem az azt körülvevõ külsõségektõl is. Ezért örülök annak, hogy
sokak tevékeny munkája révén elkészült a zászló másolata, s több
helyszínen meg is jelent a március
tizenötödikei ünnepi programokon. A Dobri Lajos vezette huszárok vitték mindenüvé, jelképezve,
hogy törõdünk a százhatvan évvel
ezelõtti örökséggel.
Balogh László hozzátette: reméli, hogy az új zászló méltó
helyre kerül – vagy a régi mellé a
múzeumba, vagy a polgármesteri
hivatal bejáratához. Egyúttal azt
is tervezik, hogy a lobogó kis másolatait eljuttatnák a város középfokú oktatási intézményeibe. A
bizottsági elnök azt is jelezte,
várhatóan szeptemberben megjelenik a Cser József egykori nemzetõr õrmester, késõbbi tanító
1848-49 kanizsai történéseivel
kapcsolatos emlékiratait tartalmazó kötet is.
Horváth Attila
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Két életpálya, egy állomás

Fotók: Horváth Attila

Március tizenötödike alkalmából városunkból ketten is átvehették a Magyar Köztársaság
Ezüst Érdemkeresztjét: Torma
Lászlóné, az Egyesített Bölcsõde
vezetõje és Váradi Istvánné, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnökhelyettese. Dr. Molnár József alezredesnek, a Nagykanizsai Rendõrkapitányság vezetõjének pedig fõtanácsosi címet
adományozott az igazságügyi és
rendészeti miniszter.

– 1968-ban kezdtem a pályát,
ami azt jelenti, hogy néhány hónap híján negyvenévnyi szolgálatot tudhatok magam mögött –
mondta lapunknak Torma Lászlóné.
– Ebbõl tíz évet töltöttem gondozónként, s majd’ harminc évig
bölcsõdevezetõ voltam. Érdekes,
de életemben meghatározó a
nyolcas szám: 1968-ban kezdtem,
1978-ban lettem bölcsõdevezetõ
és idén, 2008-ban fejezem be pályafutásom. A Batthyány utcában,
a város elsõ bölcsõdéjében kezdtem meg tanulmányaimat, rögtön
az érettségi után, fiatalon kerültem oda. A város több kollégámmal együtt be is iskolázott. Természetesen, nagyon-nagyon boldog voltam, mert falun nõttem fel,
s nem ismertem a bölcsõdét, de
hamar megszerettem, olyannyira,
hogy egy-két év leteltével már azt
mondtam: soha nem megyek máshova dolgozni, a gyerekek között
maradok. Itt az akkori fõnököm,
Mulik Istvánné -akit nagyon szerettem- amikor nyugdíjba vonult,
meglátta bennem a vezetõi készséget, s kinevezett a helyére. A
hetvenes években jelentõs bõvü-

lés ment végbe a bölcsõdék tekintetében, tíz bölcsõde volt Nagykanizsán, s épült egy újabb is az Ûrhajós utcában – ennek vezetõje
éppen akkoriban ment el, engem
pedig áthelyeztek ide. Abban az
idõben még majdnem hétszáz férõhely volt a bölcsõdékben, a mai
210-el szemben, amire éppen
most nõ az évekig állandósultnak
tekinthetõ 190-rõl. 1996-ban hirdették meg az Egyesített Bölcsõde
vezetõi munkakörét, amit megpályáztam. Ahogy elnyertem a posztot, a kezdetektõl fogva ügyeltem
arra, hogy minél több fiatal kerüljön a pályára és szerezze meg
a szükséges végzettséget – ezt tartom a munkám legnagyobb eredményének, amíg dolgoztam, mindig voltak tanulók. Most úgy jöhettem el, hogy tényleg fiatal gárda maradt az intézményben. Ezért
úgy érzem, boldogan és elégedetten mehetek nyugdíjba. Mindenkinek szeretném megköszönni a
közös munkát, az együtt töltött
éveket, úgy vélem az elismerés
ennek szól. S köszönöm azoknak
is, akik felterjesztettek a rangos
elismerésre.
Váradi Istvánnénak, a CKÖ elnökhelyettesének a roma társadalom érdekében végzett huszonöt
éves munkáját ismerték el. Õ úgy
gondolja, a magas rangú kitüntetés egy állomást jelent az életében.
– Ez az elismerés egyfajta állomást jelent az életemben, amikor illik és kell visszatekinteni az
elmúlt huszonöt évre – mondta
Váradi Istvánné. – Amikor elkezdtem a roma érdekképviseletben dolgozni, még szinte semmi
nem volt, a Nyugat-Dunántúlon
mi hoztuk létre az elsõ cigányirodát, 1989-ben alapítottuk meg
a Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége Zala megyei
tagszervezetét, ehhez kaptunk
egy irodát az Ady úton. Ezt megelõzõen a Hazafias Népfronton
belül mûködött a cigánytanács,
Orsós Jakab felkérésének eleget
téve, már ennek is tagja voltam.
Fiatalon sokat gondolkodtam
azon, hogy valamit kellene kezdeni a cigánysággal, valahogy el
kellene indítani õket a felemelkedés útján – gondoltam ezt azért
is, mert magam is egy cigánytelepen nõttem fel. Hatan voltunk
testvérek, így hát tudtam, tudtuk,

hogy mi a szegénység. A cigánytanácson keresztül kezdtem el ízlelgetni a közéletet, s igazán itt
ébredtem rá arra, hogy lehet és
kell másképp is élni nekünk, cigányoknak. Már a Népfronton
belül elkezdtük közösen kidolgozni a stratégiát, hogy melyek
azok a területek, ahol lehetne javítani a roma társadalom helyzetét. Innen már csak egy lépés
volt a cigány kisebbségi önkor-

mányzat megalakítása. Furcsa,
de akkor egyébként sokkal könynyebb volt összehozni a cigány
embereket, igaz, a kezdeti idõszakban elsõsorban kulturális
rendezvények szervezésével foglalkoztunk. Érdekes, hogy akkor
még egyetlen nem cigány sem
jött el a programjainkra – ellentétben napjainkkal, ebbõl is látszik, mekkora változáson mentünk keresztül, s e tény jól jelzi
azt is, hogy miért dolgoztam,
dolgoztunk ennyit. Késõbb, amikor már azt láttuk, hogy vannak
közöttünk olyan emberek, akik
képesek a politikában is képviselni a romák érdekeit, elindítottuk jelöltként Teleki Lászlót, aki
sikerrel szerepelt a helyhatósági
választásokon. Köztudott, ma
már a legfelsõ politikai szinten
tevékenykedik, de a CKÖ-t irányító hármas tulajdonképpen
napjainkban is változatlan öszszetételben mûködik. Tevékenységünket igyekszünk összehangolni az önkormányzatéval, véleményem szerint jó a kapcsolatunk, ami – úgy vélem – példaértékû lehet az ország többi települése és cigány kisebbségi önkormányzata számára.
Horváth Attila
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Hajléktalanok és Hátrányos Helyzetûek Be nem
váltott
Egyesülete
ígéretek

Tizenkét alapító taggal megalakult a Hajléktalanok és Hátrányos
Helyzetûek Zala Megyei Egyesülete. Az egyesület céljáról Orsós
Imre elnök számolt be.

Az egyesület célja, hogy ellássa
a tagok egyéni és kollektív érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson a tagok érdekeinek kifejezésére, lehetõséget teremtsen azok érvényesülésére és ellássa érdekképviseletét. Az egyesület következetesen törekszik a hozzá fordu-

kérdés – mondta többek között Orsós Imre. – Ezt rendbe kell tenni. A
kanizsai cigány kisebbségi önkormányzatok nem lehetnek szolgálói
a pártoknak, sokkal inkább az
adott településen élõ roma lakosságot kell szolgálniuk. Az egyesület legközelebbi tervében egy érdekegyeztetõ kerekasztal-beszélgetés létrehozása szerepel a Vöröskereszt, a Máltai Szeretetszolgálat, a
CKÖ, a hivatal szociális osztálya
és egyesületek részvételével. Nemcsak tárgyalni, hanem azt követõen
cselekedni akarnak.

ló hajléktalanok és szociálisan
hátrányos helyzetû sorstársak érdekeinek kifejezésére, megvédésére. Terveik között szerepel elõadások, kerekasztal beszélgetések
szervezése, ahol megbeszélhetik a
valós problémáikat. Havi rendszerességgel tartanak lakossági fórumokat, melyrõl az adott település
önkormányzatának közgyûlését is
tájékoztatják. Az elmúlt egy hét
során a nagykanizsai hajléktalanok és hátrányos helyzetûek szociális helyzetérõl, lakáslehetõségeirõl készítettek felméréseket.
– Ma Magyarországon gyakorlatilag a roma kérdés pártpolitikai

B.E.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

A környezettudatos gondolkodásért

Az Európai Unió Roma Ifjúságáért Egyesület együttmûködési
megállapodást írt alá a város Cigány Kisebbségi Önkormányzatával, a Közterület-felügyelettel
és a Saubermacher-Pannónia
Hulladékgyûjtõ Kft-vel a környezettudatos nevelés elõsegítése és a
természet megóvása érdekében.

Az aláírást követõ sajtótájékoztatón Orsós Vendel, az
EURIFE elnöke elmondta, az
együttmûködési megállapodás
létrejötte Papp Attilának, a közterület-felügyelet munkatársának
javaslatára történt.
Már elképzeléseik is vannak,
Egy hét a gyermekeink környeze-

tének biztonságáért címmel vetélkedõsorozat indítását tervezik általános és középiskolások számára,
valamint a város perifériáját érintõ
szemétgyûjtési akciót is szeretnének indítani.
Teleki László, a CKÖ elnöke elmondta, a hétvégi kollégium és a
tanoda programjába beillesztik a
környezetbarát
szemléletre
hangoló ismeretanyagot.
Az együttmûködést dr. Tuboly
Marianna jegyzõ is aláírta. Megjegyezte, örül annak, hogy a
közterület-felügyelet
közremûködik a környezeti nevelésben és nem csak azt tekinti
feladatának, hogy a közterületen
büntetéssel szorítsa vissza az illegális szemetelést.
A környezettudatos gondolkodás népszerûsítésébe, az együttgondolkodásba bárki bekapcsolódhat, aki fontosnak tekinti a célt.
Bakonyi Erzsébet

Megkezdõdtek a Csengey Fesztivál elõdöntõi
Május 16-17-én Nagykanizsa
MJV Önkormányzata és a Kanizsai Kulturális Központ Móricz Zsigmond Mûvelõdési Háza immár nyolcadik alkalommal rendezi meg a Kárpát-medencei Csengey Dénes Vers- és
Prózamondó Fesztivált.
A Kárpát-medence magyarlakta
területein legrangosabbnak tartott
versenyt minden második évben

szervezi meg a kuratórium. A
nagykanizsai döntõt megelõzõen
háromtagú zsûri járja végig az elõdöntõk színhelyeit, és válogatják
ki a legszínvonalasabb elõadásokat
bemutató vers- és prózamondókat.
Õk mutathatják be tehetségüket
három kategóriában.
A három zsûritag Horváth István Radnóti-díjas versmondó,
Lengyák István báb- és színjátszórendezõ pedagógus, a Csengey

Fesztivál korábbi gyõztese, és Schmidt István Radnóti-díjas rendezõ.
Március 29-én, Nagykanizsán a
Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Házban, március 30-án, Budapesten a Magyar Kultúra Alapítvány
Székházában, április 19-én Erdélyben Kovásznán, április 25-én
Szlovákiában, Rimaszombaton
zsûriznek még az elõdöntõkön, és
hívják meg Nagykanizsára a legjobbakat.

Újítsák fel a Dózsa György 7375. és a Ligetváros lakásait, a politikusok váltsák be kampányígéreteiket – mondta minapi sajtótájékoztatóján Orsós Imre, a Hajléktalanok és Hátrányos Helyzetûek
Zala Megyei Egyesülete elnöke
Orsós Imre jelezte, az egyesület
megalakulása óta több levelet írt
Marton István polgármesternek,
melyekben azt kérte, hogy oldják
meg a Dózsa György 73-75. –
közismert nevén Citromsziget –
rendkívül leromlott állapotú épületegyüttesének problémáját, választ
azonban eddig még nem kapott.
Mint mondta, Cseresnyés Péter alpolgármestert is megkereste az
ügyben, aki – szerinte – az itt élõk
szavazatait is kérte a kampány során, de az akkor tett ígéretek még
mindig nem valósultak meg. Orsós
Imre hozzátette: a problémák feltárására lakossági fórumsorozatot indítanak több helyszínen, melyekre
meghívják a terület önkormányzati
képviselõjét is. Jelezte, Szõlõsi
Mártával már egyeztetett, s a fórumon többek közt azon javaslatát
tárná a nyilvánosság elé, mi szerint
a Dózsa 73.-75. elõtt alakítsanak ki
gyalogátkelõ helyet, vezessenek be
sebességkorlátozást, valamint újítsák fel az itt lévõ ingatlanokat.
Orsós Imre bejelentette azt is, Teleki László országgyûlési képviselõvel, a CKÖ elnökével szintén egyeztet, s tõle is kéri a Ligetváros és a Dózsa 73-75. felújítását. Úgy tudja
ugyanis, hogy a CKÖ jelentõs forrást
tud megszerezni a Bogdán János Cigány Közösségi Ház bõvítésére, s ennek kapcsán sérelmezi, hogy a pénzbõl nem jut az általa megnevezett területek ingatlanjainak felújítására.
Akétszer is meghirdetett és mindkét
alkalommal elmaradt tüntetésérõl pedig elmondta: az elsõ, a hetedikei nem
maradt el, hanem áttette négy nappal
késõbbre, ami pedig két személy távolmaradása miatt nem valósult meg –
ezért arra õ maga sem ment el.
A sajtótájékoztatón megköszönte a rendõrök segítségét, akik viszont ott voltak.
Horváth Attila
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Fotó: Horváth Attila

Bihácsi barátaink

Hamdija Lipovaca, a boszniahercegovinai Bihács polgármesterének vezetésével delegáció
járt Nagykanizsán Marton István polgármesternél a múlt héten.
Bihács – avagy Bihac – vezetõi
még korábban jelezték, szívesen

építenének ki testvérvárosi kapcsolatot városunkkal. Ennek elsõ lépcsõfoka a település képviselõinek
látogatása, melynek során megismerkedtek Nagykanizsával, illetve
a kulturális-gazdasági együttmûködések lehetséges területeivel.
Bihács a horvát határ mellett,
Bosznia-Hercegovina északnyuga-

ti részén fekszik. A város közigazgatási, oktatási és kulturális központ, hetvenezer lakosa van. A délszláv háborút követõen 1995-tõl
Bihács az Una-Suna kanton központja lett. A várost az Una folyó
szeli ketté, a térség gazdag növény- és állatvilággal rendelkezik,
jellemzõek a karsztos kõzetek, jelentõsek a kantonban az idegenforgalmi lehetõségek.
– A két város, Nagykanizsa és
Bihács sok mindenben hasonlít
egymásra – mondta az egyeztetéseket követõ sajtótájékoztatón
Hamdija Lipovaca, Bihács polgármestere (aki egyébként BoszniaHercegovina legfiatalabb településvezetõje is). – Történelmi hasonlóságokra gondolok elsõsorban, s a demokrácia gyermekbetegségei is nagyon hasonlítanak
egymásra. Magyarország már az
Európai Unió tagja, mi pedig még
csak szeretnénk azok lenni, úgy
hisszük, sokat tanulhatunk Önöktõl
annak érdekében, hogy azokkal a
nehézségekkel már ne kelljen megküzdenünk, amelyekkel Magyarországnak még meg kellett. Közös

ügyünk a turizmus lehet, nekünk
termálkincsünk van, Önöknek pedig tapasztalatuk, de látok együttmûködési lehetõséget a kultúra, illetve a gazdaság egyéb területein
is.
Hamdija polgármester érdekességként megemlítette, hogy Nagykanizsa háromórányi járásra van
Bihácstól, s így onnan hamarabb
ide lehet érni, mint Bosznia-Hercegovina fõvárosába, Szarajevóba.
Marton István polgármester a
megbeszélések után azt mondta,
azok során gazdasági kérdéseket is
érintettek, Hamdija Lipovaca a termálkinccsel, illetve a mezõgazdasággal kapcsolatos gazdasági
együttmûködések kiépítését szorgalmazta. A két településvezetõ
megegyezett abban is, hogy rövidesen kidolgozzák a testvérvárosi
együttmûködés feltételeit, melynek
írásos változatát a szeptemberi
bihácsi vásáron írják alá. Addig is
az április végén megrendezendõ
Város Napján ismét tiszteletét teszi
városunkban a bihácsi delegáció.
Horváth Attila

Francia diákok a BLG-b
ben

Bemutató foglalkozás
2005. szeptemberében alakult
meg Nagykanizsán a Fejlesztõ
Pedagógusok szakmai mûhelye,
az ELTE Fejlesztõ Pedagógusok
Országos Egyesületének ösztönzésére.
Szervezõje
Nagy
Jánosné, a Szivárvány Fejlesztõ
Központ Nevelési Tanácsadó intézményegységének fejlesztõ pedagógusa volt.
A mûhely céljai között szerepel
elméleti és gyakorlati ismeretek
átadása, segítségnyújtás az oktatási intézmények pedagógusai számára, továbbá folyamatos tapasztalatcsere lehetõsége.
A szervezõdés éves munkaterv
alapján mûködik, általában havonta egy alkalommal kerül sor
a foglalkozásokra, ahol az elméleti elõadásokat követõen minden alkalommal konkrét esetismertetésre, majd annak elemzésére kerül sor. Az elméleti
elõadások érintették a tanulási-,
magatartási-, beilleszkedési nehézségek és figyelemzavar témakört.
A legutóbbi mûhelymunkára
március huszadikán került sor a

Szivárvány Fejlesztõ Központban. Az óvoda, általános iskola,
speciális szakiskola intézményegység 4. osztályában Némethné
Simon Sarolta gyógypedagógus
differenciálási lehetõségeket ismertetett a matematika bemutató
órán. A pedagógusok gyakorlati
példákat is láthattak a kooperatív
tanulásra.
Az órát követõ megbeszélésen
a résztvevõk véleménye szerint jó
volt látni, hogy a gyerekek nem
szorongva ültek a tanórán és figyeltek egymásra. Tisztában voltak azzal, hogy ki, mit tud, menynyire segítik egymást a páros, illetve kiscsoportban történõ önálló tanulás során. Jó volt látni, hogy
megtanulták azt is, hogyan segítsenek magukon tanulás közben a
különféle segédeszközök használatánál.
A bemutató órán Nagykanizsa
város és a városkörnyék iskoláiból
vettek részt pedagógusok – összegezte Balassáné Tüske Ágnes pszichológus, a Szivárvány Fejlesztõ
Központ igazgatója.
B.E.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Fejlesztõ Pedagógusok szakmai mûhelye
a Szivárvány Fejlesztõ Központban

Huszonnégy francia gimnazista és két kísérõ tanár érkezett
Hirsonból, a belga határhoz közeli kisvárosból a Batthyány Lajos Gimnáziumba.
A két intézmény közötti cserekapcsolat több, mint tíz éves
múltra tekint vissza. A vendégek a
nyolc napos magyarországi program során ellátogattak többek között Budapestre, Keszthelyre, a
Kis-Balatonra, ismerkedtek a magyar kultúrával, a magyar konyhával, betekintést nyerhettek a
batthyányis diákok iskolai és
mindennapi életébe. Néhányan

már jártak nálunk, de többségük
most jött elõször Magyarországra.
Felvételünk éppen a Kincsvadászat elõtti pillanatokat örökíti
meg, ahol egy francia nyelvû leírás alapján kellett a kanizsai
diákok segítségével megtalálniuk városunk jellegzetes épületeit.
Este táncházzal zárult a program
a gimnázium kisaulájában. A diákcsere-program októberben folytatódik, akkor a kanizsai diákok
utaznak Franciaországba.
B.E.
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III. Ezoterikus és Életmód Nap
Március 29-én 11-21 óráig
a VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban
Nagykanizsa, Csengery u. 67.

Elõadások
11.00 Belsõ utakon az egészségünkért. Elõadó: Daróczi Zoltán természetgyógyász oktató, terapeuta
13.00 Természetgyógyászat, állampotfelmérés – mágneses biorezonancia.
Elõadó: Jakabfyné Ági
13.40 Homeopátia a mindennapokban. Elõadó: Dr. Kovács László homeopata
14.40 Gabonák szerepe az egészségmegõrzésben. Elõadó: Arató József
élelmiszerfejlesztõ mérnök
15.20 A csírák éltetõ ereje. Elõadó: Csillag Ervin biogazda
16.00 Az álomfejtés mint önismeret az archaikus népi imádságokban.
Elõadó: Dr. Kustár Zsuzsa álomfejtés
17.00 Lélekgyógyászat. Elõadó: Lukács László lélekgyógyász
17.40 Legfõbb hatalom a szeretet. Elõadó: Táncos Dénes a Tádé gyertya
feltalálója

Kiállítók, standok
Sipos Éva (ezoterikus festmények), Balogh Róbert (ayurveda anyagok, indiai
ékszerek), Paucsa Lívia (természetgyógyász, fitoterapeuta, Energy, gabonatáplálékok) Viva Hol-Med Kft. (Flavon max, ezüstékszer, mágnesterápia, sóterápia,
lávaköves masszázságy), MBT sport és terápiás lábbelik, Term-Tech (masszázsfotel, méregtelenítés, gyógylámpák), Playa Club Travel utazási iroda, Sassfészek
Ezoterikus mintabolt, Kollár István (aszalt gyümölcs), Zalaco Zrt., Tupperware
nagykanizsai 60-as csoportja (bemutató és kóstoló), Csillag Ervin (csírás ételek),
Zepter bemutató és kóstoló, dr. Kustán László (méz), Sunrider (a 21. század
minõségi táplálkozása)

Szolgáltatások
Term-Tech (testzsír és vérnyomásmérés), Márta (asztrológus), Gazsi Gizella
jósnõ, Rozália jósnõ, Szabó Szilvia okleveles grafológus, Balogh Róbert
(aurafotó), henna festés, Somzit Bt. (dohányzás leszoktatás, méregtelenítés),
Jakabfy Ágnes állapotfelmérés, gyermeknek kézmûves foglalkozás

19 órától a gálamûsorban fellépnek:
Premier Táncklub, Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház Tai-Chi csoportja, Rebell Lion
Tánccsoport, Csengery Wing Tsun kung-fu, Yasmine Orient Tánccsoport

A nap tombolasorsolással zárul.
Belépés díjtalan, minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Érdeklõdni a helyszínen, vagy a 93/311-195

Testvérvárosi Alap 2008. pályázat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata „Testvérvárosi Alap
2008” 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, intézmények, öntevékeny csoportok.
A tervezett projektnek Nagykanizsa testvérvárosai – Akko, Csáktornya,
Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Magyarkanizsa, Puchheim, Salo, Shijiazhuang – valamelyikében mûködõ partnerszervezet aktív együttmûködésével 2008. július 1. és 2009. 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 2008. 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
portáján.
A pályázatok beérkezésének határideje 2008. április 16. 08.00 óra
Marton István, polgármester
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Képviselõi fogadóórák
Balogh László, a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a
Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bicsák Miklós, az 1. számú választókerület (Garai, Ûrhajós, Hársfa, Ifjúság
utca lakói) önkormányzati képviselõje 2008. április 2-án, szerdán 16 órától
17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzõgyártó
irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága
számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Bizzer András, a 4. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart 2008. április 4-én, pénteken 17 órakor a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.
Polai József, a 15. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden páratlan hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a
kiskanizsai kirendeltség épületében.

Pályázat Egyesített Bölcsõde
intézményvezetõi álláshelyére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) pályázatot hirdet a nagykanizsai Egyesített Bölcsõde (Nagykanizsa,
Rózsa u. 7. ) INTÉZMÉNYZVEZETÕI álláshelyének betöltésére
Pályázati feltételek: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. ((IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I.
rész I/2/A pontjában meghatározott képesítés, legalább öt év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális
ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, az intézményben fennálló határozatlan idõre szóló kinevezés, illetõleg a
vezetõi megbízással egyidejûleg felsõfokú végzettségû vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ munkakörben történõ határozatlan idõre szóló kinevezés, büntetlen elõélet, szociális szakvizsga. Elõnyt jelent: szociális és/vagy gyermekjóléti
intézményben szerzett szakmai illetõleg vezetõi gyakorlat
Munkáltató megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének
10/2005. (III.7.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról és a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/A. § (7) bekezdése értelmében a közgyûlés gyakorolja az intézményvezetõvel kapcsolatos alapvetõ
munkáltatói jogokat ( kinevezés, felmentés, vezetõi megbízás és visszavonása,
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi
büntetés kiszabása ), illetve az 5/B. § (3) bekezdése értelmében a polgármester
az intézmény vezetõje tekintetében gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat.
A pályázatnak tartalmaznia illetve ahhoz csatolni kell: a pályázó szakmai
életrajzát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, az intézmény
vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, képesítést igazoló okiratok hitelesített másolatát, nyilatkozatot
arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul, pályázó nyilatkozatát, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
A munkakörrel járó ellátandó lényeges feladatok: Az Egyesített Bölcsõde Intézménye (Nagykanizsa, Rózsa u. 7.) alapító okiratában meghatározott szakfeladatok ellátása, mûködtetése. Az intézmény szakmai programjában foglaltak
megvalósítása, ennek érdekében az Egyesített Bölcsõde telephelyeire vonatkozóan is a feladatok meghatározása, a mûködés összehangolása, ellenõrzése. Az
intézményi mûködés törvényességének és gazdaságosságának biztosítása. Az
intézmény alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása. A munkakör magasabb vezetõi megbízásnak minõsül. A megbízás idõtartama: 5 év. A
megbízás kezdõ idõpontja: 2008. augusztus 16. napja. A megbízás megszûnésének idõpontja: 2013. augusztus 15. napja. Illetmény: Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. év XXXIII. törvény és végrehajtási rendeletei alapján kerül sor. A pályázat beérkezésének határideje: 2008. április 30. A pályázat benyújtásának
helye: A pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere részére
kell benyújtani. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beérkezésének
határidejétõl számított 60 napon belül, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
többször módosított 1992. év XXXIII. törvény és a 257/2000.(XII.26.) Korm.
rendelet vonatkozó rendelkezéseinek, eljárási rendjének figyelembe vételével.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhetõ Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Osztályán a 93/500-809
vagy 500-810-es telefonszámokon, illetve az intézményvezetõnél történõ elõzetes bejelentkezés alapján az intézmény megtekinthetõ.
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Rudán Joe: „Megjártam a hadak útját”

A hazai blues és rock meghatározó hangjával találkozhattak
a nagykanizsai koncertlátogatók
a Pokolgép együttes buliján. Ma
már nincs az országban jelentõsebb monstre rock, vagy blues
fesztivál, ahol Rudán Joe ne lépne színpadra, olykor több zenekar énekeseként.
A méltán népszerû muzsikus késõ esti koncertje elõtt készséggel
állt lapunk rendelkezésére.
– Sok vidéki, tehetséges zenész
álmodik ilyen életútról, mint az
öné. Több pécsi és dél-dunántúli
zenekarban megfordult, míg a
Coda együttessel áttörte az ismeretlenség homályát. Hogy emlékszik vissza a kezdeti idõkre?
– Szívesen gondolok a múltra. A
Coda együttes megalakulása elõtt
már tíz évvel énekeltem azokat a
Led Zeppelin, Deep Purple, és
Black Sabbath dalokat, amelyekkel a zenekar bekapcsolódott a hazai rock élet vérkeringésébe. Már
középiskolás koromban 1978-79ben ez a stílus, ez a mûfaj tetszett,
ezt a zenét játszottam az Ewerest
és a H.G.M. valamint a Morris
együttesekkel. Aztán megjártam a
hadak útját én is, mint oly sokan
mások. Ez idõ tájt még a vendéglátó mûfajhoz közelálló zenekarban is játszottam. ORI vizsgát is
csak viszonylag késõn, 1984-ben
tettem. Akkoriban az éneklés mellett szaxofonoztam és basszusgitároztam. A Coda együttes egy blues- kocsmában alakult Pécsett, de
fél év múlva már koncertezünk a
pécsi ifjúsági parkban, ahol nyilvánvalóvá vált, hogy ez a zene a
közönségnek is nagyon tetszik. Az-

tán jött egyik buli a másik után. A
zenekar ugyan nem azért alakult,
mert országos népszerûséget
akartunk, de mégis így lett. Persze
szerencsénk is volt, mert az úgynevezett hard-rock zene hazánkban
akkor volt feljövõben. A nyolcvanas években aztán egyre több
rock- és blues-fesztivál szervezõdött, és fénykorukat élték a blueskocsmák. Nagyon sokat játszottunk abban az idõben.
– Aztán jött a nagy ugrás, a Pokolgép...
– 1990-ben jött a felkérés a Pokolgép együttes részérõl Kalapács
József és a Nagyfi László kilépése
után. Emlékszem, Budapesten a
Dohány utcában egy rock-kávázóban játszottunk, ott kerestek fel
Kukovecz Gáborék. Ezután ment
minden a maga útján. Gyorsan elkészült két lemezünk, akkor, amikor a metálzene kissé leszálló ágban volt. Aztán 1996-ban elkészítettünk még egy lemezt, majd rá
egy évre jött Schuster Lóránt, vagyis a P. Mobil felkérése. Ezt követõen tizenegy évig voltam a P. Mobil tagja.
– A rockbulik után beszélgessünk egy kicsit azokról a színpadi
produkciókról, melyben szerepelt.
Gondolok itt Szörényi Levente Attila, az Isten kardja címû rockoperájára, vagy G. Nagy Ilián és ifj.
Csoóri Sándor folkoperájára, de
Jeney Szilveszter is írt egy darabot
1956-ról. Milyen kihívást jelentett
ez?
– Természetesen örültem a felkéréseknek. 1993-ban énekeltem
az Attilában, a margitszigeti elõadásokon. Boldoggá tett, hogy
olyan nagyszerû mûvészekkel léphettem fel, mint Vikidál Gyula,
Varga Miklós, Nagy Feró, Deák
Bill Gyula és még sorolhatnám a
szereposztást. De a késõbbiek folyamán néhányszor az István a
királyban is láthattak. Kétségtelen, hogy nagy kihívás volt a Jézus születése címû folkopera is,
hiszen, ha jól tudom ez mindmáig
példátlan a maga nemében. Ezzel
csak az volt a gond, hogy ez a mû,
csak egy élõ elõadást élt meg,
amit Egerben, a várban rendeztek
meg. Jó hír viszont, hogy megkapható lemezen. Persze csak akkor, ha történt utánnyomás, mert
az elõadást követõen gyorsan elfogytak a korongok. Jeney Szilveszter 1956. Aki magyar produk-

ciójában szintén kitûnõ emberekkel, nagy tehetségekkel szerepeltem együtt. Szívesen emlékszem
vissza Dörner György kiváló szavalatára.
– Nincs vonzás a színház irányába? Ez sok pályatársadnál tapasztalható?
– Érdekes kérdés ez. Talán az
életkoromnál fogva úgy érzem, túl
fiatal vagyok még ahhoz, hogy lekössem magam egy színházhoz. A
próbák, az elõadások miatt lehetetlen lenne a koncertezés, ami viszont lételemem.
– Láttam egy plakáton a nevét,
amely egy Radics Béla-emlékkoncertre invitált. Mit jelentett számodra õ?
– Személyesen nem ismerhettem.
Az elsõ élõ koncertélményem a
Bergendy együttes volt Demjén
Rózsival. Bélát nem sokkal a halála elõtt láttam játszani Pécsett.
Sajnos akkor õ és a zenekara sem
volt – hogy finoman fogalmazzak –
a helyzet magaslatán. Sajnos a korábbi legendás zenekarait nem láthattam, de kétségtelen, hogy nagy
formátumú muzsikus volt.
– Ha már említette Demjén Ferenc nevét, úgy tudom vele is volt
egy közös produkció.
– Igen, Papp Gyulával közösen
színpadra vitték az Ármány és szerelem címû darabot. Ebben a mûben is énekeltem, de a próbák során Rózsival nem találkoztam. Õ
szerzõ volt, nem mûködött közre a
darabban.
– Korábbi nyilatkozataiból kiderül, ádáz ellensége a drogoknak…
– A drogokat nem tartom jó dolognak. Az ember elkezdi a marihuánás cigivel, aztán jön a következõ lépés. Mindig van, és óhatatlanul jön egy keményebb fokozat.
Szerencsére sohasem keveredtem
ilyen körökbe.
– Milyen közeli céljai vannak?
– Idén lesz húsz éves a Coda
együttes. Ez alkalomból tervezünk
május harmadikára egy jubileumi
koncertet Pécsett, az Ifjúsági Házban. Aki az együttesben játszott,
mindenkit meghívtunk. Ott lesz
Papp Gyula, Sipeki Zoltán, és minden jó barát. A Pokolgéppel viszszük tovább a sikeres akusztikus
programunkat Keszthelyen, illetve
Pécsett. Nagyon üde színfolt lesz a
nagy metál zúzásban.
Czene Csaba

Kerekes a
kórház-g
galériában
A kiváló természetfotós, Kerekes György munkái április 5-éig
adnak kikapcsolódási lehetõséget és lelki feltöltõdést a betegeknek a Kanizsai Dorottya
Kórház Erdõs László Galériájában.
Kerekes György képeibõl számtalan kiállítást rendeztek Magyarországtól Kanadáig, Erdélytõl Finnországig, Alaszkától Svédországig.
Szerencsés fotósnak tartja magát,
mert a kezdeti lépéseket követõen,
amikor sok-sok szerzõtársával vehetett részt egy-egy könyv illusztrálásában, mára már megjelenhettek
önálló könyvei, albumai is. A Hegyisport- és Turista Magazin munkatársa tudatosan keresi a megörökíthetõ szépségeket, a magyar táj, a
városok és a fel nem fedezett mûemlékek megörökítésére törekszik.
A kiállító mûvész nem csak a természetben forog szívesen, hanem
az emberek között is.
B.E.

Élete még
elemzések tárgya
Edvard Kocbek, XX. századi
szlovén író és költõ életútját, illetve sorsának fordulópontjait bemutató dokumentumfilmet elemzett a Halis István Városi Könyvtárban Lukács Zsolt fordító.
A szlovén irodalom és nyelv kiváló nagykanizsai ismerõje, aki a
film feliratozását is elkészítette,
nem csupán a gondolatok írásbeli
jeles kifejezõjét, hanem rajta keresztül kicsit dél-nyugati szomszédunk irodalmát is próbálta közelebb hozni, illetve bemutatni.
Kocbek azonban a politika területén is jelentõs befolyással bírt, aki
már fiatalon kapcsolatba került a
teológiával is, s ezúton is vált belõle elõbb megbecsült, majd háttérbe szorított keresztény-szocialista politikus. Sorsának talán ez
adta tragikus ellentmondását, melyet még a ma szlovén társadalma
is bõven kell, hogy elemezzen, s
akinek százéves születési évfordulójára 2004-ben készítették a dokumentumfilmet.
P.L.
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Az igazat mondd, ne csak a valódit
Az igazat mondd, ne csak a
valódit címmel tartott önálló estet a HSMK-ban Eperjes Károly,
Kossuth-díjas színmûvész.
Kétórás, három blokkból álló
mûsort állított össze huszadik
századi Isten-keresõ versekbõl.
Az elsõ résznek a Szabad akarat
címet adta és Szabó Lõrinc költeményével indította, majd idézett
Weöres Sándor, József Attila, Ady
Endre, Pilinszky János, Babits
Mihály és Nemes Nagy Ágnes
mûveibõl. A költemények között
meg-megállt, és rövid magyarázatot fûzött az elhangzottakhoz a
Bibliából, Arisztotelész poeticájából, vagy éppen más korok költõitõl. Volt olyan vers, amelyiket
négy és fél év után, volt olyan,
amelyiket tizenhat év után merte
elmondani. A második szakasz a
megtérésé volt, a harmadik blokkban a lét végsõ értelmét kereste a
mûvész, amit végül Pilinszky
Végkifejletében talált meg. A
blokkok között klasszikus zeneszámokat hallhatott a közönség
Négyessy Katalin gordonkamûvész elõadásában.

– Miért éppen József Attila verssorait választotta az est címéül? –
kérdeztük megérkezése után a mûvészt.
– Azért, mert ez az én ars poeticám. József Attila szerint is az
igazság fölötte áll a valóságnak. A
valóság az, hogy születünk és meghalunk. Az igazság ebbõl van. A
klasszikus görög kultúra ezt úgy
fejezi ki, hogy van a cselekménynek katarzisa, megtisztulása. 2000
éve ezt úgy hívjuk, hogy feltámadás. Azt merte József Attila mondani Thomas Mann-nak, hogy amit
ír, az csak a valóság. Tehát valóságshow. Hol van belõle az igazság? Az igazi mûvészet mindig
szakrális, tehát igazságkövetõ. A
valóságkövetõ az meg csak profán
mûvészet, de kérdés, hogy az vajon
mûvészet-e? Sokan azt mondják,
hogy igen. Én nem igazán tartom
mûvészetnek. Isten nélkül lehet élni, de meghalni nem. Be kéne,
hogy lássuk, hogy ez így van. Azért
tart a társadalmunk – nemcsak a
magyar, az egész nyugati kultúra
–, a halál civilizációja felé az élet
kultúrája helyett, mert távolodik az
Istentõl. Tisztelet a kivételnek. Én

meg egy olyan zöldséges vagyok,
aki a költõktõl, Adytól, Pilinszkytõl, József Attilától a javát hoztam. József Attila istenes költõ
volt, kivéve azt a másfél évet, amikor a kommunista párt tagja volt.
Abban a másfél évben valóban
nem írt istenes verseket.
– Istentörvényû embernek tartja
magát. Hogyan kell ezt értenünk?
– Kétféle létezés van, az öntörvényû és az istentörvényû. Az öntörvényû ember idegen szóval egoista. Minden izmus az egoizmusból
fakad. Az egyetemes lét nem internacionalista lét, nem liberális,
nem szocialista, nem nacionalista,
globalista, nem humanista csak,
hanem egyetemes. Az Istent és embert egyaránt tiszteli, de csak az
Istent imádja. Úgy gondolom,
hogy az egyetemes értékrend az az
értékrend, amelyik az emberiséget
eddig is megtartotta és a jövõben
is megtartja. Az a szûk, de biztos
életkultúra, az istentörvényû lét az
élet kultúrája, szemben a halál civilizációjával. Én igyekszem istentörvényû ember lenni. Nem lehet
két úrnak szolgálni! A helyes identitás így hangzik: Isten, család, ha-

Bepillantás a buddhista vallásba
Ezzel a címmel tartott elõadást Biksu Dzsampa Lungtog,
osztrák származású buddhista
szerzetes a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampuszán.
Az elõadó harminc éve él szerzetesként, folyékonyan beszél tibetiül, õ a Dalai Láma tolmácsa.
Lehota M. János bevezetõ szavaiban elmondta, hogy a vendég
nem hagyományos elõadást akar
tartani, hanem társalogni szeretne
az egybegyûltekkel. A cél, hogy két
kultúra beszélgessen egymással.
Bepillantást nyerhettünk a tibeti
kultúrába, a tibetiek mindennapi
életébe egy rövid film formájában.
Láthattuk a Dalai Láma lhasai palotáját, tibeti szerzeteseket vitatkozás közben, amely a szerzetesi élet
meghatározó része. Kolostorokat,
tájakat, Buddha-szobrot, melyek
mind a buddhizmus, Tibet sajátjai.
A szerzetes a legtöbbet a tudatról és annak formálásáról beszélt.
Azt mondta, a tudat minden ember
számára kincs, csak tudnunk kell,
hogyan használjuk. Mindenki sze-

retne boldog lenni, de ennek eléréséhez külsõ dolgokat – mint például autó, ház, pénz – keresünk,
holott a tudatunké a legfontosabb
szerep ebben. Amíg ott olyan dolgok találhatók, mint féltékenység,
önzés, addig nem vagyunk igazán
boldogok. A tiszta tudat, amely az
odaadást, a szeretetet, a türelmet,
a dolgok valódi állapota iránti
megismerés vágyát foglalja magában, belsõ boldogságot eredményez.
A buddhizmus lényege az a leírás, amely megmutatja nekünk,
hogy a tudatunkat hogyan vagyunk
képesek a negatív dolgoktól megszabadítani. Ezt segíti a meditáció,
amelynek két része van: az összpontosító, amely megtanítja a
elmét koncentrálni, és az analitikus, amely keresi az összefüggéseket, vizsgálja õket. Ez utóbbival
edzük a saját tudatunkat. Amikor a
negatív tulajdonságokat mellõzzük
belõle, elérjük az állandósult boldogságot, amely örökké tart. Ez a
személyes felszabadulás, ekkor jutunk a Nirvánába.

Személyes kérdés is érkezett a
szerzetes felé, mégpedig az, hogy
mi volt az oka, hogy buddhista lett,
s hogyan került kapcsolatba a vallással. Elmondta, eredetileg villamosmérnökként végzett, s nem
sokkal utána egy barátnõje bemutatta egy mesternek. Fokozatosan
sajátította el az ismereteket, egyre
jobban foglalkoztatta a dolgok miértje. Megtanult tibetiül, hogy jobban megértse, mit foglal magába
ez a vallás. Ekkor tudatosult benne
az, hogy mindenki meghal egyszer. Kereste a válaszokat.
Mindenki kíváncsian várta a
feleletet arra a kérdésre is, hogy
egy keresztényi világban szocializálódott ember miképpen tudott
azonosulni a lélekvándorlás fogalmával. Hiszen a keresztények
számára a test és a lélek egy. A
szerzetest már fiatal korában nagyon érdekelte, hogy mi a tudat
és lélek, s hogyan kapcsolható
össze a testtel. A test anyagi dolog, a lélek nem. Nem definiálható teljességgel egyik sem, a felismerés folyamatának megértése
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za, egység, s ebben a sorrendben.
– Olvastam azt a véleményét,
nem mindegy, hogy az országért
élek, vagy az országból élek! Ezt
csak a vezetõinkre értette, vagy
mindannyiunkra?
– Mindannyiunkra értem. Természetesen a vezetõinkre fokozottabban, hiszen nekik nagyobb
a felelõsségük. Meglátásom szerint mindenkinek a közösségéért
kell élni, nem a közössége ellen!
Sajnos ez mindig is aktuális volt,
de most még fokozottabban az.
December 5-én az identitásunkat
akarták megtagadtatni, most már
a saját létünket akarják megtagadtatni velünk. Az egészségünket és a tudatunkat is le akarják
építeni. Az identitás megtagadása után következik a saját lét
megtagadása. Most az a kérdés,
hogy fölébredünk, vagy nem ébredünk.
– Milyen filmben láthatjuk legközelebb?
– Tavaly nyáron készítettük a
Móricz Zsigmond Komor ló címû
novellájából készült tévéjátékot,
amelyben másik két novella is szerepel, Hortobágy legendái címmel.
Mindenkinek szívbõl ajánlom, tanulságos film.
B.E.
nagyon nehéz. Az is fontos, hogy
a buddhizmusban a múlandóság,
az elmúlás mást jelent: nem állandó, de nem is véges. Az újjászületés kötõdés alapján történik,
de az emlékek nem maradnak
meg. Ezeket a tényeket elfogadta,
s ezekben hisz.
Az istenség kérdése is felmerült,
hiszen a kereszténység és a buddhizmus között ez is alapvetõ különbség. A buddhista vallásban
nem beszélnek teremtõ istenrõl,
hiszen a létezés végtelen. Viszont
olyanról sem, aki büntetne vagy
jutalmazna tetteinkért. A cselekedeteink és a gondolataink következménye a boldogság vagy a
szenvedés. A buddhizmusban az
isten egy mindent tudó, odaadó
lény, aki mindenek fellett áll.
Biksu Dzsampa Lungtog végül
megköszönte a figyelmet és az érdeklõdést, és azt mondta, örömmel
jön el újra Nagykanizsára, hogy a
megválaszolatlan kérdéseket tisztázza. S akinek további kérdése
van, õ minden vasárnap megtalálható a balatonkeresztúri Tibeti
kultúrközpontban.
Steyer Edina
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Kanizsa – Staféta

Büszkén a múltra
Bajzáth László, a polgári védelem nagykanizsai parancsnoka
immár nyugdíjasként tölti napjait. Úgy véli, életének legszebb
idõszakát élte át itt, Nagykanizsán katonaként. Mint mondja,
most sem fog unatkozni, hiszen
polgári védelmi szakemberként
számítanak a tanácsaira fiatalabb munkatársai.
– Nyíregyházán születtem, s
alap- és középfokú tanulmányaim
után a tiszti fõiskolára jelentkeztem – idézi fel a kezdeteket
Bajzáth László. – 1972-ben kezdtem meg tanulmányomat a Zalka
Máté Mûszaki Katonai Fõiskolán,
amit nem parancsnoki, hanem
harckocsi-technikusi szakon végeztem el. Hivatásos tisztté avatásom
után elõször Nagyatádra kerültem,
ahol harckocsi-javító mûhelyparancsnok, majd harckocsi-javító
századparancsnok voltam. Másfél
év után, egy sikeres gyakorlatot és
miniszteri szemlét követõen átvezényeltek Tapolcára, ahol a harckocsiezrednél szolgáltam zászlóaljtechnikai helyettesi beosztásban.
Itt is több sikeres gyakorlaton vehettem részt, például harckocsival
átkeltem a Kárpátokon, mi biztosítottuk a zalaegerszegi ezred átkelését. A tapolcai évek után Moszkvában elvégeztem a Malinovszkij
Páncélos Akadémiát, s ezután kerültem Nagykanizsára, ahol megszûnéséig az itt lévõ alakulatoknál
szolgáltam. Rendkívül nívós munka
folyt ennél a három alakulatnál,
amit az is igazol, hogy 1987-ig
minden évben mi hajtottuk végre a
Budapesti Honvédelmi Napok keretében a PSZH-zászlóalj dunai
úszását a Parlament elõtt. Ennek
során egy meghatározott úszó kontingens a Margitszigettõl, az északi
vasúti összekötõtõl leúszott a déli
vasúti összekötõig, meghatározott
díszszemle alakzatban, miközben
különbözõ tevékenységeket hajtottunk végre. Természetesen, nem
csak ebbõl állt a munkám, hiszen a
honvédelem átalakulása elég korán elkezdõdött, s mindig újabb és
újabb feladatot kaptunk. Nem unatkoztunk tehát, így visszatekintve
változatos életem volt. Persze, szerencsés is voltam olyan szempontból, hogy mindig jó alakulathoz kerültem, ahol nem lehetett automatizmusokban gondolkodni, folyamatosan meg kellett újulnunk.

Egész életemben operatív munkát
végeztem, az igazi „nagy” parancsnokok kigondolták a feladatot, s a mi feladatunk volt az, hogy
annak végrehajtásához minden
szükséges dolgot biztosítsunk.
1995-ben az alakulatnál bejelentették, hogy elõkészítõ törzs leszünk, majd megszûnünk. Ekkor a
szakmai fõnökeim elvittek Székesfehérvárra, ott egy és negyed évet
szolgáltam a hadseregtörzsben. Itt
késõbb megkerestek, hogy jöjjek
vissza Nagykanizsára, mert megüresedett egy állás a polgári védelemnél. Akkoriban az volt a feladatunk, hogy a polgári védelmet a
megváltozott körülményekhez igazítsuk, hiszen változás történt a
fennhatóság tekintetében is. Amíg
a honvédelmi minisztériumhoz tartozott a polgári védelem, természetesen az esetleges fegyveres támadásokkal, háborús cselekményekkel kapcsolatos felkészítés volt a
legfontosabb feladatunk, ám a kilencvenes évektõl, az enyhüléssel
elõtérbe kerültek a veszélyes anya-

2008. március 27.
gokkal és az idõjárási viszontagságokkal, természeti katasztrófákkal
kapcsolatos feladatok. Egyre fontosabbá vált, hogy a lakosságot is bevonjuk a munkába, hogy az emberek tudják, mi is az a védelmi elv,
mit kell tenniük, hogyan mûködhetnek közre annak érdekében, hogy
egészségük ne károsodjon, anyagi
javaik ne sérüljenek.
– Mennyire volt nehéz feldolgoznia, amikor megszûnt az alakulat?
– Egy kicsit igen. Akkor még
mindannyian abban bíztunk, tisztek, tiszthelyettesek, hogy talán értékelik és figyelembe veszik az alakulat tevékenységét, munkájának
színvonalát, azt, hogy hogyan hajtottuk végre a feladatokat, s talán
mindezt figyelembe veszik, amikor
kiválasztják azokat az alakulatokat, amelyek megmaradhatnak. Ma
már tudjuk, sajnos, nem így történt,
egyfajta mechanikus leépítés következett be. Nem számított, hogy
ki, hol, hogyan dolgozott, s Nagykanizsa katonavárosi múltja sajnos, ma már a múlté. Pedig a vezetõink szakmailag elismertek voltak
a Magyar Néphadseregben, hogy
mást ne mondjak, Havril András

vezérkari fõnök szintén itt szolgált,
de a sort még folytathatnám. A kanizsai alakulatok gyakorlatilag
minden feladatot végre tudtak hajtani, s mindháromra jellemzõ volt,
hogy a honvédség új technikai eszközeit itt próbáltuk ki, s több alkalommal szolgáltunk mintaként az
ország többi alakulata számára.
Olyan is elõfordult, hogy közel éles
helyzetben kellett helytállnunk,
ilyen volt a délszláv válság egy-két
éve, amikor a horvát, illetve a szlovén határ közelében fegyveres tevékenység folyt. Ügyeletes szolgálatot adtunk, s azokat az egységeket,
amelyek a határ védelmével foglalkoztak, nálunk helyezték el, ez volt
a bázislaktanya.
– Lélekben mindig katona maradt?
– Azt hiszem, valamennyi tiszttársam büszkén emlékezik vissza
erre az idõszakra, így én is. Úgy
érzem, ennek jogosságát az is igazolja, hogy a mai napig rám köszönnek az utcán egykori sorkatonáim, még az ország más pontjain
is. Õk szintén büszkék arra, hogy
Kanizsán szolgáltak.
Horváth Attila

Egy katona ment, egy katona jött
Prepok Attila õrnagy vette át a
nagykanizsai Polgári Védelmi
Kirendeltség irányítását. A
letenyei polgári védelmi iroda
székét a kanizsai kirendeltség
vezetõi posztjára cserélõ fiatal
szakember vegyi védelmi végzettséggel rendelkezik, s elõdjéhez, Bajzáth Lászlóhoz hasonlóan a katonai pályáról érkezett a
polgári védelemhez.
– Lentiben nevelkedtem, középiskolai tanulmányaimat pedig Gyõrben végeztem egy sporttagozatos
gimnáziumban – mondja Prepok
Attila. – Mellette katonai kollégista
voltam, s részben emiatt katonai
pályára mentem a gimnázium után,
s vegyi védelmi szakon végeztem a
fõvárosban, a Bolyai Mûszaki Katonai Fõiskolán. Ezt követõen Lentiben, Zajdán, a Bottyán János Gépesített Lövész Dandárnál szolgáltam, elõbb vegyi védelmi szakasz-,
majd századparancsnokként. 1996ban már hallani lehetett, hogy megszûnik a laktanya, s ekkoriban már
elkezdtem keresni a továbblépési
lehetõségeket. Sajnos, legközelebb
Kiskõrösön volt vegyi védelmi szakképzettséget igénylõ beosztás. Ak-

kor már családom volt, letelepedtünk Lentiben, s nem akartam elköltözni az ország másik felébe, így aztán leszereltem. Elhelyezkedtem
egy szlovéniai rovar- és rágcsálóirtó cégnél, annak a magyarországi
képviselõje voltam. Ez elég sok idõmet lekötötte, a fizetésem is jó volt,
de mivel akkoriban született meg a
harmadik gyermekem is, elgondolkodtam azon, hogy esetleg egy másik, kevésbé idõigényes munkát kellene keresnem. Szerencsés egybeesés, hogy 2000 tavaszán megkerestek a polgári védelemtõl, hogy
Letenyén lenne egy polgári védelmi
kirendeltség-vezetõi beosztás. A
családdal közösen úgy döntöttem,
hogy élek a felkínált lehetõséggel és
elvállalom a felkérést. 2007. december 30-ig ezt a feladatot láttam
el. Kollégám, Bajzáth László ekkortól vonult nyugdíjba, a helyét pedig
megpályáztatták. Úgy tudom, két
pályázat érkezett, s nagy örömömre
az enyémet fogadták el.
– Milyen tervekkel érkezett
Nagykanizsára?
– Így van, a negyvennyolc település polgármestereinek nagyjából a feléhez sikerült eljutnom, de
azt már az eddigi látogatásaimból

is sikerült leszûrnöm, hogy a térségben az egész megyét tekintve a
legjobban szervezett a polgári védelem. Ezt egyértelmûen a most
nyugdíjba vonult Bajzáth László
alezredes úrnak köszönhetjük. E
magas színvonalat szeretném
megõrizni, de a koromból adódóan talán egy kicsit másfajta vezetési stílussal. Itt elsõsorban arra
gondolok, hogy a technikai fejlõdésben a polgári védelem sem maradhat el, s ki kell aknáznunk a világháló nyújtotta lehetõségeket. A
korábbiakkal ellentétben online
kapcsolatot szeretnék kiépíteni a
partnerekkel, munkatársakkal,
mert eddig csak korlátozott kapcsolattartásra nyílt lehetõség, lévén, hogy technikai korlátok miatt
kizárólag levelezésre használhattuk a netet. Terveim közt szerepel,
hogy a korábbiaknál nagyobb figyelmet szeretnék fordítani a
murakeresztúri vasúti határátkelõre, s folytatnánk a nagykanizsai
óvóhelyek felmérését és felújítását. Tavaly már megtörtént hat sziréna felújítása is, idén újabbakra
kerülhetne sor.
Horváth Attila
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Kanizsa – Értékrend

Fotó: Bakonyi Erzsébet

2008. március 27.
zenetanár illetve pedagógus élt a
családban. Természetes volt számomra a zenetanulás. A zongora
mellett fuvolázni és csellózni is tanultam. Izgõ-mozgó gyerek lévén,
sportiskolába jártam. Sokáig versenyszerûen sportoltam, nem is gondoltam a zenei pályára. Hetedik osztályos koromban azonban egy csodálatos zongoratanárnõ hatására
megváltozott a gondolkodásom a zenérõl, s egy év után már csak zongorával akartam foglalkozni. A sportot
egy csapásra abbahagytam, pedig
abban az évben lettem volna serdülõ
válogatott asztaliteniszezõ. Minden
idõmet a zongorának áldoztam. A

Jenõ Kossuth-díjas zongoramûvésszel. Jakobovics Árpád kollégámmal rendeztünk egy szonátaestet, de az utóbbi években inkább a
tanításnak szentelem az idõmet.
– Sokat jár versenyekre a tanítványaival.
– Két évvel ezelõtt az Országos
Négykezes Versenyen tanár-diák párosban is fel lehetett lépni, ahol
Gyana Zsófia növendékemmel szerepeltünk. Tehát én magam is megtapasztaltam, milyen érzés szembenézni
a zsûrivel. Izgalmas volt! Aztán 13
évvel ezelõtt, amikor a harmadik fiam
születése után visszajöttem GYESrõl, folyamatosan elindultunk a ver-
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– Ha nem is tudatosan, de magammal hoztam és úgy gondolom, ez
a tanítványaimnak is jó. Úgy veszem
észre, még a kudarcból is tanulnak.
Hozzáteszem, nem csak kiemelkedõ
tehetségû, hanem átlagos képességû
gyerekeket is tanítok, és nem csak a
versenyzõ gyerekeimre vagyok büszke, hanem a többire is. Arra vagyok
különösen büszke, hogy 7-8 évesen
beiratkoznak és általában érettségiig maradnak. Nagyon kicsi a lemorzsolódás nálam. Most is nyolc gimnazista-korú növendékem van, akik
nem kiemelkedõ tehetségek, de ezer
más elfoglaltságuk mellett fontos
számukra a zenetanulás. Erre leg-

Díjakról, növendékekrõl és a tanítás örömérõl
A Szentendrén megrendezett
VI. Országos Zeneiskolai Továbbképzõs Versenyrõl három
díjat is hozott a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola.
Horváth Krisztina I. helyezést
ért el, plusz elnyerte a Ferenczy
Alapítvány Különdíját, melyet a
Chopin mû legjobb elõadójának
ítélt oda a zsûri. A Ferenczy Alapítvány Tanári Díját pedig dr. Erdõs Lászlóné kapta.
Beszélgetésünkben ezúttal a tanárnõt kérdeztük hivatásáról, a tanítás
örömérõl és a gyerekek szeretetérõl.
– Szekszárdról származom. A
nagyapám kántortanító volt, és több

pécsi Zenemûvészeti Szakközépiskolába felvételiztem és ott végeztem el
a fõiskolát zongora-szolfézs szakon.
– Mikor döntötte el, hogy a továbbiakban gyerekekkel foglalkozik és nem zenemûvészként lép fel?
– A fõiskola után felajánlották a
továbbtanulást, de én nem a mûvész-, hanem a pedagógusi pályát
választottam. Nagykanizsára jöttem
férjhez 31 évvel ezelõtt, és Dr. Erdõs László ügyvéd a férjem. Ami a
szereplést illeti, én is felléptem zongoristaként. A legbüszkébb talán
arra vagyok, hogy 5 évig szerveztük
a Zenével az újszülöttekért hangversenyt, ahol folyamatosan színpadra léptem a növendékekkel, a
legutolsó alkalommal pedig Jandó

senyekre. Megdöbbenve tapasztaltam
a versenyzõk magas színvonalú zongorajátékát. Elsõ alkalommal bizony
semmilyen eredményt nem értünk el.
Attól kezdve azonban folyamatosan
jártam továbbképzésekre. Magamat
is fejlesztettem, elmentem a Zeneakadémia kivételes tehetségek osztályára
és figyeltem, hogyan tanítanak. Mindig is izgatott a tehetséges és pici gyerekek tanítása. A zeneovi elindításában is részt vettem, annak voltam a
híve, hogy a gyerekek minél elõbb
kezdjenek el hangszeren is tanulni. A
tíz év alatt tizenkét országos versenyen szerepeltünk, és egy kivételével
sikerült is eredményt hoznunk.
– Vajon a sportmúltjából adódik
a versenyszellem?

Egy természetszeretõ patikus
Gulyás Ferenc, a város egyik
legismertebb patikusa kémia-biológia szakos pedagógusnak készült, a hatalom nyomására mégis gyógyszerész lett. Manapság
leginkább azért szomorkodik,
mert úgy látja: Nagykanizsán
nem becsüljük eléggé a fákat,
bokrokat, az éltetõ oxigént adó
növényzetet.
– Teljesen véletlenül lettem
gyógyszerész. 1949-ben érettségiztem, s akkor még fentrõl irányították
a beiskolázást. Az illetékesek eljöttek a magasabb helyrõl, s azt mondták, hogy kevés a gyógyszerész,
ezért a párt szeretné, ha a munkásparaszt fiatalokból minél többen választanák ezt a pályát – idézi fel az
indulást Gulyás Ferenc. – Az osztály
nagy részét oda irányították. Amúgy
kémia-biológia tanárnak készültem,
így túl nagy ellenérzést nem váltott

ki belõlem a dolog. Persze, volt
olyan, aki az elsõ év leteltével átjelentkezett más szakra. Amikor megismerkedtem a tantárgyakkal, láttam, hogy ez egy nagyon érdekes és
izgalmas hivatás lesz. A tanulmányok alatt aztán sokat beszélgettünk
kollégiumi társaimmal, hogy ki, hova tud majd elhelyezkedni – a többség falura igyekezett, így én is, hiszen falun nõttem fel. Ma is sokkal
jobban érzem magam a hegyi birtokomon, mint a városban.
– Honnan hozta magával szilárd
polgári értékrendjét?
– Ez is a szakmámból fakad,
ugyanis olyan családhoz kerültem
gyakorlatra Balatonlellére, ahol a
családfõ felmenõi is gyógyszerészek voltak, igazi, a szó nemes értelmében vett polgárok. Amikor ide,
Nagykanizsára költöztem, megismerkedtem a Merkly-Belus család
tagjaival, történetével, s az általuk

képviselt értékrend, a megjelenített
tradíció nagyon megtetszett.
– Hogyan látja manapság a fiatal
szakemberek helyzetét, lehetõségeit?
– Tragikus. Jól képzett, elméleti tudással kiválóan felvértezett gyógyszerészek kerülnek ki a képzésbõl, de valahogy kevésbé emberközeliek. Kivétel persze, mindig van, de keveset foglalkoznak az egyetemen azzal, hogy a
fiatalokat felkészítsék a gyógyszertári
munkára, a konfliktuskezelésre, azaz,
voltaképpen az életre. Korábban
azért ez nem így volt. Nekünk még
meséltek a tanáraink, az elõadásokon
a szigorúan vett szakmai ismereteken
kívül valami pluszt is adtak, kis életképeket a mindennapi gyakorlatból.
Ma már erre sajnos, nem jut idõ.
– Ma már nyugdíjas, azonban
hivatását most is gyakorolja – pedig akár pihenhetne is, élvezhetné
élete munkájának gyümölcseit.
– Nézze, én az aktív pihenés híve

alább annyira büszke vagyok, mint a
kiemelkedõ tehetségûek versenyeredményére. A huszonkét gyerekem
közül négy a kiemelkedõ tehetségû.
– Otthonukban lehet hallani
zongoraszót?
– Mindhárom fiam tanult zenét,
bár egyik sem ment zenei pályára.
Mûvészetpártoló családba kerültem Kanizsán. A képzõmûvészet, az
irodalom és a komolyzene nem
maradhat ki beszélgetéseinkbõl. A
legbüszkébb a családomra, három
fiamra és természetesen a férjemre
vagyok. Õk egy olyan lelki hátteret
biztosítanak nekem, amitõl jól érzem magam és jól tudok dolgozni.
Bakonyi Erzsébet
vagyok. Soha nem is voltam egy
helyben ülõ, fiatalon sportoltam is.
Az az igazság, hogy miután az ember a szellemi munkában elfárad,
és a legnagyobb kikapcsolódást a
hegyi birtokon végzett munka jelenti még ma is.
– Lokálpatriótaként hogyan látja
a város jövõjét?
– Az is nagyon lesújtó. Olyan szép
is lehetne ez a város, mint Zalaegerszeg, de Nagykanizsán valamiért haragudnak a fákra, bokrokra, a zöldfelületekre. Sokkal több növény otthonosabbá tenné ezt a kis ékszeres
dobozt. Jól mutatja azonban a hozzáállást, hogy egyszer a polgármesteri
hivatalban valaki azt mondta nekem:
a fa nem városba való, mert csak szemetel. De kérdem akkor én, mi szûri
meg ezt a koszos levegõt? Mi ad nekünk oxigént? Mi nyújt árnyékot a
nyári hõségben? Jó lenne, ha az illetékesek erre is gondolnának majd a
belváros átalakítása során.
Horváth Attila
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Kanizsa – Drog tortúra
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A leghatékonyabb még mindig a szülõ
Dr. Molnár József alezredes,
rendõrkapitány úgy véli, városunkban nem rosszabb a kábítószer-helyzet, mint az ország többi településén. A szórakozóhelyeken nem botlik az ember rögtön
drogba – de aki keres, az talál.
– A Nagykanizsai Rendõrkapitányság illetékességi területén
2003-ban húsz, 2004-ben ötvenhat, 2005-ben ötvenhét, 2006-ban
huszonkilenc, 2007-ben pedig
negyvenegy személlyel szemben
indítottunk eljárást kábítószer-fogyasztással, vagy terjesztéssel
kapcsolatban – mondta lapunknak
a kapitány. – E számokból nehéz
kiolvasni bármilyen tendenciát. A
kábítószer-fogyasztókhoz, vagy a
terjesztõkhöz általában két módon
jutunk el: egyrészt a kollégák közúti ellenõrzés során, másrészt pedig nyomozás folyamán. Elõbbit illetõen meglepõen jó eredményekkel büszkélkedhetnek munkatársaink. A kollégák ugyanis kaptak kiképzést arra vonatkozóan, hogyan
ismerjék fel a kábítószeres befo-

lyásoltságot – ismereteiket nagy
találati aránnyal alkalmazzák is.
Ezen kívül bûnmegelõzési járõrszolgálatunk rendszeresen látogatja a szórakozóhelyeket, s a munkatársak tapasztalatai azt mutatják,
hogy ezeken a helyeken laikus nem
találkozhat kábítószerrel – ám botorság azt állítani, hogy nem lehet
hozzájutni, aki keres, az talál is
drogot. Elsõdleges célunk csakis
az lehet, hogy a terjesztõket emeljük ki a forgalomból, az elmúlt
években nyolc-tíz terjesztõvel
szemben fejeztünk be sikeres eljárást. Bûnmegelõzési elõadásaink
során is számos visszajelzést kapnak kollégáink, ennek alapján viszont megállapítható, hogy a középiskolák negyedik évfolyamáig
eljutók – iskolánként változó mértékben – átlagosan több mint fele
találkozik kábítószerrel. Ez nem
minden esetben jelent fogyasztást,
hanem azt, hogy lát fogyasztást, és
tudja, hol lehet hozzájutni a szerhez. Ez az arány egyébként nem
rosszabb, sõt, sok esetben jobb,
mint az országos átlag.

Hét eleji sóvárgás
Nagykanizsán is jelen van a
drog, annak szinte valamennyi
változatában, a szakember szerint
a legnagyobb veszélyforrást a szórakozóhelyek jelentik. A fogyasztási társadalom megváltozott viselkedésmintái kialakulásában nagy
szerepe van a családi háttérnek, az
intézményi társas légkörnek, a médiahatásoknak, amelyek azt sugallják, hogy a megszerzett pénz és
a fogyasztás mértéke bárkit „királlyá” tehet – véli dr. Nagy Rozália, a kórház pszichiáter fõorvosa.
– A visszaélésre alkalmas anyagok köre tág – magyarázza dr. Nagy
Rozália. – A drogok közé tartoznak
az úgynevezett pszichotrop anyagok, a szerves oldószerek, a kábítószerek, a gyógyszerek, vegyszerek,
de az alkohol, a kávé és a cigaretta
is. Drognak tekintendõ tehát bármilyen szer, amelynek túlzott fogyasztása nem gyógyító célt szolgál, a
pszichét és a szervezetet egyaránt a
hatalmába keríti. Habár a drog kifejezés alatt a köznyelv kizárólag az
illegális szereket érti, de ide sorolhatók azok a legális anyagok is,
melyek a központi idegrendszerre

hatva megváltoztatják a gondolkodást, hangulatot, közérzetet. Megkülönböztetünk úgynevezett legális
drogokat, mint például a tea, a kávé, az alkoholtartalmú italok, dohányáruk, illetve a gyógyszerek. Az
illegális drogok gyártása és forgalmazása államilag tiltott, illetve
csak külön engedélyhez kötött, kizárólag egészségügyi vagy tudományos célra, különleges ellenõrzés
mellett lehetséges. Ide tartoznak a
kábítószerek és pszichotrop anyagok. A kemény drogok használata
rendkívül kockázatos, jelentõs
egészségkárosító hatásuk van, minden esetben függõséget okoznak. A
lágy drogok leggyakoribb képviselõje a marihuána, amely – s ez kevéssé ismert – pszichés hozzászokást is okozhat.
– Milyen személyiségtorzulásokhoz vezethet a drogfogyasztás?
– A szerfogyasztók, „függõk” megváltozott módon észlelik a világot,
kárt szenved a társas kapcsolataik
jellege, kommunikációjuk is. Szociális instabilitás jellemzi õket, a kulturális értékek válságát idézheti elõ a
drog. A kémiai függõség megtorpanást okoz a személyiség lelki fejlõdé-

Dr. Molnár József kérdésünkre
jelezte: az iskolák ifjúságvédelmi
szakembereinek tapasztalatai azt
mutatják, hogy az intézményekben
nincs nyílt, szemmel látható, nagy
mennyiségû kábítószer-terjesztés.
Ez inkább a házibulikra jellemzõ,
ahol meghatározott terjesztõktõl
szoktak vásárolni a fiatalok. A másik gyakori színtér a diszkók környéke, ahol egy személy általában
több társának is bevásárol.
– Nagy baj tehát még nincs
Nagykanizsán, tény viszont, hogy
a veszélyeztetettség nem sokkal
kisebb, mint az ország más területein, köszönhetõen az óriási információszabadságnak. Ugyanis
a fiatalok az Internet segítségével, a különbözõ közösségi oldalakon keresztül megvitatják egymással a problémáikat, és sajnos, elõfordult, hogy azért nyúlt
valaki kábítószerhez, mert ily
módon rábeszélték. Jelentõs
probléma az is, hogy a kábítószer
ára relatíve nem változott az elmúlt évtizedben, sõt, némileg
csökkent.
sében és visszaesést eredményez az
én-mûködés egy alacsonyabb szintjére. Minél fiatalabb korban alakul ki a
függõség, annál nagyobb veszélyben
van a lélek, a szövõdmények, a torzulások kockázata többszörösére nõ. Az
egyik legveszélyesebb személyiségváltozás, amit a függõ betegeknél tapasztalunk, a valóság megtagadása.
– A hagyományos kórházi körülmények között meddig tudnak részt
venni a betegek kezelésében? A betegforgalmat illetõen mit tudnak leszûrni a helyi viszonyokat illetõen?
– Osztályos körülmények között
többnyire méregtelenítéssel, az elvonási tünetek megelõzésével vagy –
ha már kialakultak – azok kezelésével foglalkozunk. A kábítószer-fogyasztók speciális kezelést igénylõ
jellege miatt az osztály betegforgalmának viszonylag elenyészõ hányadát teszik ki, õk is többnyire ellátási
területen kívülrõl jönnek. Sajnos,
mint minden városban, Nagykanizsán is jelen van a drog, annak szinte valamennyi változatában. A legnagyobb veszélyforrást a szórakozóhelyek jelentik. A fogyasztási társadalom megváltozott viselkedésmintái
kialakulásában nagy szerepe van a
családi háttérnek, az intézményi társas légkörnek, a médiahatásoknak,
amelyek azt sugallják, hogy a meg-

Dr. Molnár József azt mondja, a
leghatékonyabban még mindig a
szülõk tudnak fellépni a drogfogyasztás ellen, ha odafigyelnek
gyermekükre. Érdemes szakemberhez fordulni, ha azt érzékelik,
hogy gyermekük zavart, kitágultak
a pupillái, mosás közben kis csomagocskákra bukkannak a ruházatában, a szobájában égett kanalat,
ne adj’ isten tût, vagy összehajtogatott kis papírfecniket találnak.
Ezek ugyanis már árulkodó jelek.
Nem árt az sem, ha tudjuk, kikkel
barátkozik a gyerek, s nem szabad
túl sok zsebpénzt sem adni, hiszen
az könnyen kísértésbe visz. S hogy
a kábítószer mely fajtái vannak jelen a városban?
– Gyakori a marihuána, a
speed, hasis, az LSD-bélyeg –
mondja dr. Molnár József. – Ketamin nem jellemzõ, de elszórtan van
kokain, heroin és ópium is, ezek
azonban már nagyon drágák, és
nehéz hozzájuk jutni. Beállt drogosról, aki minden nap szúrja magát, nincs információnk Kanizsán,
persze ettõl még lehet, hogy van,
csak nem került még a látókörünkbe.
Horváth Attila
szerzett pénz és a fogyasztás mértéke
bárkit „királlyá” tehet. A kábítószert
többnyire serdülõkor táján szokták
kipróbálni. A fiatal „kíváncsiskodókból” lesznek az alkalmi fogyasztók.
A testi és lelki függõség viszonylag
gyorsan kialakul, már az elsõ kipróbálás után is ki tud fejlõdni. A szülõ
számára a gyermek nyugtalansága,
belsõ feszültsége, a családi környezet kerülése lehet feltûnõ, ami hazudozásokba, menekülésbe torkollik. A
hétvégi szórakozások már szerda este elkezdõdnek és hétfõ reggel többnyire törötten, nyomottan indul a
hét. A hét eleje a hétvégi sóvárgással
telik, leépülnek azok a személyi kapcsolatok, amelyek nem a kábítószerrel kapcsolatosak. A probléma orvoslása nehéz és összetett, mivel nem
könnyen bírhatók rá az érintettek a
kezelésre, többnyire nincsenek tisztában a helyzet súlyosságával, igyekeznek azt hárítani, gyakran valamilyen bûncselekmény kapcsán derül
fény a szerfogyasztásra. A probléma
felszínre jutásával mindenképpen
háziorvosuk tanácsát kérjék, rajtuk
keresztül juthatnak el azokhoz az
addiktológus szakemberekhez, pszichológusokhoz, akik speciális segítséget nyújthatnak.
H.A.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos

MÁRCIUS 29-ÉN SZOMBATON
NAGYKANIZSA, NTE SPORTCSARNOK (ADY U. 68.)
A küzdõ
küzdõtéren számos légvár, óriás csúszda, mini játszósarok,
kalandpark, trambulin, arcfestés, lufihajtogatás, bohóc

A játszóház három turnusban látogatható 1-13 éves korig
9-12, 12.30-15.30 és 16-19 óráig
Gyerekjegy: 1500 Ft, kísérõjegy: 300 Ft
www.legvarvilag.hu  Érdeklõdni: (30) 99-38919

Kattints rá!

www.kanizsaujsag.hu

Ami a z ú jságban v an, é s m ég t öbb...
Elindult ú j, k épeslapküldõ s zolgáltatásunk!

DÉL-ZALAI
MOZAIK
A
KANIZSA
RÁDIÓ
KÖZÉLETI
MAGAZINJA

Bár segítõkész a munkahelyén, mégse a
munka legyen a legfontosabb. Szakítson
kicsit több idõt a családjára és a gyermekeire. Zavaró testsúlyán nemcsak diétázással, hanem mozgással is segíthet.

IV.20.–V.20. Bika
A szakmai fejlõdését tartja szem elõtt
mostanában. Mielõtt belevág valamibe,
beszélje meg a családjával, mi a kifizetõdõbb. A szeretteitõl távol végzett munka,
vagy a kevesebb jövedelem.

V.21.–VI.21. Ikrek
Ha azt szeretné, hogy társa jobban odafigyeljen, és kitalálja gondolatait, mutasson példát. Érzékeltesse, milyen jó, ha
valakit kényeztetnek, és elõbb-utóbb viszonzásban részesül.

VI.22.–VII.22. Rák

VASÁRNAPONKÉNT

18:05-tõl

Találékonyan és ötletesen tudja megvalósítani a feladatait. Érdemes lenne továbbfejlesztenie mindazt, amit eddig tanult.
Reformgondolatai által akár saját pénztárcája tartalmát is szaporíthatná.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Indulatossá válhat az ünnepek utáni hétköznapokban. Lehet, hogy étrendjén is
változtatnia kellene. A bõséges ünnepi
asztal látványát felejtse el, és egyen naponta többször, kevesebbet.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Változatlanul sokat dolgozik. A családja
nem gyõzi csodálni fáradhatatlanságát,
amit gyógynövények fogyasztásával fokozhat is. Romantikus egyéniségére akár
egy új ruhával is felhívhatja a figyelmet.

IX.23.–X.22. Mérleg
Türelmetlenebb lehet mostanában a barátaival, amit meglepõdve tapasztalnak öntõl.
Hogy visszazökkenjen a régi kerékvágásba, mondjon le egészségtelen szokásairól
és tartózkodjon többet a friss levegõn.

X.23.–XI.22. Skorpió
Anyagi sikerekre számíthat, sok munkájának végre meglehet a haszna. Régóta
megbízható kapcsolatra vágyik, s ezt
csak türelemmel és kitartással érheti el.
Ehhez hoz szerencsét az eljövendõ hét.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Néha úgy érzi, anyagi és erkölcsi elismerésre van szüksége. Egyelõre azonban be
kell érnie kedvese elismerésével, nagylelkûségével és kevesebb pénzzel. A
semminél ez is több.

XII.22.–I.20. Bak
Mindig háttérbe szorítja az igényeit, és
másokét helyezi elõtérbe. Ezen igyekezzen minél elõbb változtatni. Utazzon,
szórakozzon, amíg lehet, amíg egészsége
engedi.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Változtasson zárkózottságán, mert esetleg a környezete félreismeri, és beképzeltnek tartja ahelyett, hogy megkérdeznék, mi a baj. Ne meneküljön a gondok
elõl, inkább oldja meg azokat sorban.

II.20.–III.20. Halak
Szeretne divatosabban öltözködni, és megszabadulni konzervatív stílusától? Erre jó
alkalom a tavasz. Ne ücsörögjön otthon,
menjen ismerõsök közé. Az új barátok
akár érzelmi megújulást is hozhatnak.
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Kanizsa – Apró
INGATLAN

A Hunyadi utcában 700 m2-es
építési terület eladó. Érd.: 30/2273294 (6040K)
Nk-án Csengery u. elején 57 m2-es,
2,5 szobás, jó állapotú, III. emeleti lakás 9,5 millió Ft-ért eladó. Érd.:
30/348-9669 (6100K)
Nagybakónakon kétszobás családi
ház nagy telekkel eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559 (6099K)
Szép természeti környezetben, kicsi szõlõbirtok olcsón eladó. Érd.: 20
óra után a 93/315-559-es telefonszámon. (6101K)
Kaán Károly utcai garázssoron
nagyméretû aknás garázs eladó. Irányár: 700.000 Ft Érd.: 30/904-1169
(6152K)
Nk-án frekventált helyen, Kinizsi
u. 2. szám alatt másfél szobás, földszinti, 42 m2-es lakás eladó. Érd.:
93/325-787 (6173K)
Kazanlak körúton kétszobás, két
erkélyes, 56 m2-es, 4. emeleti lakás eladó, hitelintézéssel. Érd.: 20/4906066 (6176K)
Nk-án a Fõ úton 77 m2-es polgári
lakás jó állapotban eladó. Érd.:
93/321-906 (6200K)
Nk belvárosában 900 m2 közmûvesített terület kiadó vagy eladó. Érd.:
30/481-2323 (6166K)
Egyedi fûtéses önkormányzati
lakást határozatlan idejû szerzõdéssel
cserélnék kisebb magántulajdonúra,
vagy önkormányzatira, akár határozat-

Városközpontban irodák –
nettó 1.200 Ft/m2-tõl – és üzlethelyiségek kiadók, ingyenes
parkolási lehetõséggel.
Érdeklõdni: 20/9390-745,
20/9683-517

2008. március 27.

lan idejûre is. Érd.: 30/2766-300
(6203K)
Nk-án a Turul madárnál 100
m2-es, I. emeleti lakás extrákkal
eladó. Érd.: 30/9124-674 (6177K)

Az Uszodánál kétszobás, összkomfortos, részben felújított, kívülrõl hõszigetelt, napfényes udvari lakás garázzsal, pincével eladó. Irányár: 5,5
millió Ft. Érd.: 20/9726-721 (6204K)
Felújításra szoruló családi házat
vásárolnék Nk-án vagy Kiskanizsán.
Érd.: 20/4979-279 (6205K)
Zrínyi utcai, egyedi fûtésû, kis lakás eladó. Egyedülállóknak ideális!
Tel.: 70/454-0476 (6206I)
Keleti városrészben nappali + két
szobás lakás eladó. Irányár: 6,5 millió
Ft. Tel.: 70/454-0476 (6207I)
Nagykanizsán, a Kazanlak krt-on
1+2 félszobás, felújított, azonnal költözhetõ lakás eladó. Irányár: 7,2 millió Ft. Tel.: 70/454-0475 (6208K)
Nagykanizsán kétszobás, központi
fûtéses lakás eladó. Irányár: 4,7 millió
Ft. Tel.: 70/454-0475 (6209I)
Kiskanizsán kétéves, igényesen kialakított, jó elosztású családi ház eladó. Irányár: 23,8 millió Ft. Tel.:
70/454-0475 (6210K)

BÉRLET
Buda belvárosában másfél szobás
lakás kiadó. Irányár: 70.000 Ft/hó.
Érd.: 93/318-485 (6201K)

es LG 100 Hz (extra) televízió, új
fürdõszobaberendezés (még dobozban,
fa + bambusz kombináció). Érd.: 20/2264144 (6144K)
Etüd típusú Pianino eladó. Érd.:
30/901-2482 (6146K)
Asztali számítógép, nyomtató, fénymásoló eladó. Érd.: 30/916-1600
(6150K)
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok régi dísz- és használati tárgyat,
porcelánt, képet, könyvet, régi újságokat, stb.! Érd.: 20/555-3014 (6083K)

Március 28. 19 óra
Az INNOCENTS EGYÜTTES
koncertje. Belépõdíj: 400 Ft
Március 31. 19 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
Az örök kalotaszeg – A Magyar

Március 28. 19 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
A MAGYAR JAZZ ÜNNEPE
A Kanizsa Big Band, majd GONDA
JÁNOS szóló zongorakoncertje
Belépõdíj: 1000 Ft

Nevada tálaló szekrény + sarokelem eladó. Érd.: 20/396-9816
(6167K)
Jó állapotú Olimpia Midi 20-as
gyermekkerékpár eladó. Irányár:
9.500 Ft. Érd.: 30/2627-496
(6202K)
Jóképû, 185 cm magas, harmincas,
egyedülálló férfi keresi dekoratív, csinos,
humoros, az életet könnyeden felfogó
hölgy ismeretségét. Leveleket a
Szerkesztõségbe (Pf. 154), „Légy a bombázóm” jeligére kérek.

Állami Népi Együttes vendégjátéka
Belépõdíj: 2000 és 2500 Ft
Április 4. 19 óra
ROCK KLUB
A Radioaktív Együttes koncertje
Belépõdíj: 400 Ft

Március 30. 19 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
A NAGYKANIZSAI
SZIMFONIKUS ZENEKAR
hangversenye
Belépõdíj: 1000 Ft

SZOLGÁLTATÁS
Meghibásodott távirányítóját (TV,
hifi, videó, stb.) megjavítom. Tel.:
20/510-2723 (6211K)

VEGYES
Költözés miatt eladó: Whirpool
kombinált (8 éves) hûtõszekrény, 72 cm-

Március 30. 10 óra
VIII. CSENGEY DÉNES VERS- ÉS
PRÓZAMONDÓ VERSENY
elõdöntõ

MÁRCIUS 31. 10 ÓRA
FEKETE CILINDER - mesemusical
A Portéka Színpad elõadása
Belépõdíj: 500 Ft
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Pápai és hazai éremesõ után
Az Úszósuli Körverseny pápai
helyszínén a Dél-Zalai Vízmû
SE-vel együt öt úszószakosztály
százötven versenyzõje mérette
meg magát a legfiatalabbak korcsoportjaiban. A kanizsai egyesület úszói nagyszerû formát mutattak, hiszen az érmek nagy részét,
vagyis húsz aranyat, tíz ezüstöt és
ugyanennyi bronzérmet hozhattak
haza a Veszprém megyei városból, amivel minden csapatot
messze megelõzve végeztek az
éremtáblázat élén. Valamennyi
számban elsõ helyen végezve, háromszor gyõzött Novák Ferenc,
Gayer Márton, és Molnár Flóra.
Tõlük nem sokkal maradt el Horváth Balázs (két arany), Hederics
Hanna (két arany, egy bronz),
Zsirai Dorka (egy arany, két
ezüst), valamint Tóth Benett (egyegy arany, ezüst, bronz). Rajtuk
kívül az éremkollekciót tovább
gyarapították Vörös Dominika és
Kantó Loretta (egy-egy arany,

ezüst), Kunics Réka (egy arany),
Suhai Zsolt (három ezüst), Soós
Bence (egy-egy ezüst, bronz), Harangozó Csenge, Karosi Gergely
(egy ezüst), Misztai János, Pápai
Mátyás, Csizmadia Tímea, Harangozó Mátyás és Németh Kornél (egy-egy bronz).
Szombathelyen már az idõsebbek számára rendezték meg a
Danone Hosszútávú Régiós Bajnokság elsõ fordulóját, ahol hat
szakosztály száznegyvenegy versenyzõje mérte össze erejét. A
versenyen kimagaslóan szerepelt
Zámodics Márk, aki 800 m gyorson megyecsúcsot úszva csapott
elsõként ért a célba, Zsirai Gergely pedig a dobogó harmadik helyére állhatott. Abay Nemes Anna
szintén maga mögé utasított mindenkit nyolcszáz méter gyorson,
míg ezerötszáz méter gyorson
Zsuppán Patrícia bronzérmet
nyert, így Polgár Sándor, a klub
edzõje joggal lehetett elégedett.

S ezzel még nem volt vége, mivel a hagyományoknak megfelelõen Nagykanizsán idén is megrendezték a nemzetközi (cseh,
szlovák, magyar) hármas-verseny
dél-zalai fordulóját a brnói, a pozsonyi és a vízmûsök másfélszázas mezõnyû képviselõinek részvételével. A kanizsaiak közül kiemelkedõ teljesítményt nyújtott
mindegyik versenyszámában (hát,
mell, gyors, vegyes) aranyat nyerve Zámodics Márk és Damján
Flóra. További éremszerzõk voltak kanizsai színekben Gayer
Márton (két arany, egy-egy
bronz), Vörös Dominika (két-két
arany és bronz), Soós Bence (egy
arany, két ezüst), Karosi Gergely
(egy-egy arany és bronz), Kunics
Réka (1 arany), Poszavecz Tamás
(2 ezüst), Zsirai Júlia, Pápai Mátyás (egy-egy ezüst), valamint
Novák Ferenc (egy bronz).
P.L.

A terepralis forgatag ismét megérkezik
A tavalyi esztendõ után idén is
megrendezésre kerül március 2829-én Nagykanizsa és környékén a
tereprali országos bajnokság futama, melyet rendezõként a kanizsai
Viky Rallye Team jegyez. A sorozat idei második állomása a Fisher-Fujitsu Klíma Kupáért zajlik
majd, s az elõzetes nevezési lista
alapján a hazai Dakar-menõk nagy

része is képviseltetni fogja magát a
dél-zalai agyag(on)ban… Konkrétan a neveket tekintve ez azt jelenti, hogy a gépátvételnél ott lesz
többek között Palik László, Liszi
László vagy éppen Szalay Balázs
is. A verseny teljes útvonalának
hossza 338 km lesz, s 28-án 14
órakor, míg 29-én 9:30 órakor rajtol el a mezõny a Teleki úton, míg

Az irigység bajnokai
Azért az mégiscsak érdekes,
hogy alapvetõen a sportban érdekelt embereket Nagykanizsán milyen könnyen ki lehet hozni a sodrukból. Fõképp, ha arról van szó,
hogy valamely egyesület mennyit
kap, vagy éppen nem kap, s így
persze legtöbbször az önkormányzati pénzek szolgálnak támadási
felületül. Az örökzöld téma leggyakrabban (és legfajsúlyosabban) a futballt érinti, mert állítólag, ahogy a megbántottak érzik, a
város prominensei és tehetõsei azt
akarják, hogy labdarúgás legyen
minõségi szinten, a többi sportág
pedig enyhén szólva is le van sajnálva. Ezzel csupán az a gond,
hogy azt felejtik a sodrukból kiho-

zottak, ahol van (még ha csupán
hazai színvonalú) futball is, ott
legtöbbször más sportokra is
könnyebben jut apanázs. Akármilyen is az itthoni lábbal ûzött labdakergetés, még mindig húzóerõt
jelent egy település (sport)életében, ha az elsõ vagy másodosztályban olvashatják egy-egy eredményes klubon keresztül adott város nevét. S ez még akkor is igaz,
ha Veszprém, Szeged vagy éppen
Pécs példája mást mutat, mert legyünk õszinték, az idõben visszafelé tekintve, hol és milyen sportág
apropóján bukkant fel legtöbb alkalommal a nevük. A magyarázat
a panaszkodásra, hogy sokkal
könnyebb irigykedni és féltékeny-

a végsõ célba érkezés a második
napon 16 órától várható. Egy futam után egyébként a Kis SándorCzeglédi Péter duó vezet, megelõzve a Palik László-Darázsi Gábor párost, utóbbiaknak azonban
jó esélye van az üldözõbõl üldözötté való elõrelépésre.
P.L.
kedni, mint valamely területen minõségi munkát végezni. Bár, ha
már labdarúgásnál tartunk, akkor
az is igaz, hogy szinte már másról
sem szól egy-egy bajnokin a szurkolás, mint a másik fél (legjobb
esetben csak verbális) gyalázásáról. Aki például személyesen volt
szemtanúja a legutóbbi forduló
Újpest – Bp. Honvéd, vagy az FC
Fehérvár – Nyíregyháza párosításának, bizony konstatálhatta,
hogy mindenki mennyire szereti az
ellenlábasait… S még irigykedni
is lehetett, legalábbis az újpesti
díszpáholy vendégeinek, hiszen ha
a borzalmas minõségû, rangadónak titulált meccs nézhetetlen is
volt, a VIP-részleg hostess hölgyeirõl ezt azért korántsem lehetett
elmondani…
Polgár László
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A hazai
látványtáncosok
krémjével
Sajtótájékoztató keretében Vágó László, a Szan-Dia Fitness
Sport Club edzõje számolt be a
március 29-én, a HSMK-ban
megrendezésre kerülõ látványtánc
EB, s egyben világbajnoki válogatóról, melynek keretében szombaton 8 órától kezdõdnek a selejtezõk. A mintegy ezerötszáz indulót vonzó eseményre négy korcsoportban 32 klub küldte el sportolóinak nevezését, s az egész mezõny négy korcsoport versengést
öleli fel a mini korosztálytól a felnõttekig, tizenhárom külön tánckategóriában. Ahogy a neve is sugallja, a válogató hivatott dönteni
arról, hogy az egyes kategóriákban mely három induló vagy egység képviselheti Magyarországot
a május 28- június 1. között a horvátországi Pulában rendezendõ
Európa-, illetve világbajnokságon. A rendezõ Szan-Dia Sport
Club mellett természetesen majd
mindegyik kanizsai egyesület is
indítja versenyzõit a nagyszabású
viadalon.

Listavezetõként
folytatják
A hétvégén, pontosabban március 29-én, szombaton folytatódnak
a vízilabda OB I B-s bajnokság
küzdelmei, melynek Zöld csoportjában a CWG Kanizsa együttese
telelt az élen. A kanizsai pólósok
remekül szerepeltek az õsszel, hiszen tíz mérkõzésükbõl hetet nyertek, egyszer végeztek döntetlenre
és mindössze kétszer szenvedtek
vereséget – ez tizenöt szerzett
pontot jelentett számukra a november 24-én ideiglenesen zárult
sorozatban. A kanizsaiak egy pontos elõnnyel várják a folytatást,
ami akár több is lehetne, ha azon a
bizonyos utolsó, tizedik fordulóbeli mérkõzésen nem kapnak ki a
második helyezett Kaposvári VKtól idegenben 9-6-ra. Ezen azonban utólag kár bánkódni, már csupán azért is, hiszen a folytatásra
hazai vízben kerül sor, a Városi
uszodában a dél-zalai vízilabdások a Vasi Aligátorok együttesét
fogadják 10 órától.
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