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Meghívó
Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Horvát
Kisebbségi Önkormányzata
tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját
án,
a 2008. április 6-á
15.00 órakor kezdõdõ

ZALAI HORVÁTOK
KULTURÁLIS
TALÁLKOZÓJÁRA
a Medgyaszay Házba

XX. évfolyam 13. szám
2008. április 3.

Köszönjük, Kanizsaiak!
Köszönjük, Kanizsaiak! – e
címmel nyílt meg a Polgári Kanizsáért Alapítvány által az öszszefogás révén felújított Petõfiszobor kapcsán rendezett kamarakiállítás a Halis István Városi
Könyvtárban.
A kiállítást Bálits Károly és Bene
Csaba, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság tagja nyitotta
meg. Elõbbi édesapja a császári és
királyi 48. gyalogezred tisztje volt.
A kiállításon egykori katonák is

megjelentek, így ott volt Bajzáth
László és Móritz István is.
– A zalai katonák mindannyian a
nagykanizsai zászlóaljhoz tartoztak,
köszönöm, hogy a Polgári Kanizsáért Alapítvány ápolja az emléküket.
Köszönöm, hogy felvállalták a szobor restaurálását, amit olyanná tettek, mint amilyent ezek a hõsök valóban érdemelnek, s köszönöm a városlakók segítségét és azoknak a
döntéshozóknak a támogatását, akik
felkarolták ezt a nemes kezdeményezést – mondta Bálits Károly. – Saj-

Intézzen mindent egy helyen!

 Mûszaki vizsgáztatás
 Eredetiségvizsgálat
 Zöldkártya
 Kárfelvétel,
kárrendezés

Várkapu Autóház
v

Skoda Márkakereskedés Tel.: 06 (93) 536-550

nos, ma már nem élnek, akik arról
az idõszakról tudnának mesélni. Én
azonban abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy édesapám a
gyalogezred katonája volt, így nagyon sokat mesélt nekem a történtekrõl, az akkori eseményekrõl. Õk
akkor voltak katonák, amikor a Hazáért halni dicsõség volt.
Bene Csaba köszöntõjében hangsúlyozta: Nagykanizsának büszkének kell lennie katonavárosi múltjára, az ahhoz kötõdõ értékekre.
A kiállítás április kilencedikéig
tekinthetõ meg.
Horváth Attila

13.qxd

2008.04.02.

2

11:04

Page 2

Kanizsa – A mi ügyeink

Zéró tolerancia
A múlt héten ülésezett a Városi Balesetmegelõzési Bizottság.
Elõbb Dr. Molnár József alezredes, városi rendõrkapitány, a grémium elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Pintér László alezredes,
a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság közlekedési osztályvezetõje
számolt be az országos baleseti tendenciákról. Ennek kapcsán elmondta, túl nagy változás nem tapasztalható a baleseti statisztikákat illetõen. A balesetek okai között elsõsorban a gyorshajtást, az elsõbbségi
jog meg nem adását, valamint a kanyarodási szabályok megsértését érdemes említeni. A tapasztalatok szerint a legtöbb balesetet a személygépkocsi-vezetõk, azok közül is a
31-60 év közötti korosztályba tartozók okozzák. Érdekesség, hogy évrõl-évre nõ a hatvanegy év feletti
gépkocsivezetõk által okozott balesetek száma, aminek az oka a szakemberek szerint az, hogy ebben a
korban már csökken a reakcióidõ és
tompulnak az érzékszervek.
Kulik Károly õrnagy, a Nagykanizsai Rendõrkapitányság közlekedési osztályvezetõje a kanizsai
helyzetrõl számolt be. Elmondta,
tavaly csökkent a balesetek száma
2006-hoz képest. A személyi sérüléssel járó balesetek száma stagnál,
a közlekedési balesetbõl fakadó
halálesetek száma pedig évrõl-évre
tíz körül alakul a nagykanizsai kapitányság illetékességi területén.
A balesetek okait tekintve hasonló a tendencia, mint országosan: az
elsõbbség meg nem adása és a
gyorshajtás viszi a prímet. A legtöbb balesetet a személygépkocsivezetõk okozzák, a bronzérmet pedig a gyalogosok és a kerékpárosok
holtversenyben érdemelnék ki.
A szakember szerint az idei év
egyik legfontosabb feladata a gyalogos és kerékpáros balesetek számának csökkentése lesz. Tavaly tizenegyrõl tizenkilencre nõtt azon
balesetek száma, amelyben gyermek sérült meg – s ezekben az esetekben fontos hangsúlyozni a szülõk felelõsségét, ugyanis volt
olyan baleset, ahol úgy ütötte el az
autó a gyermeket, hogy a szülõ ott
volt a közelben. A balesetek mintegy tizennégy százaléka következik be ittas vezetés miatt.
A zsaruk azt is kimutatták, hogy
a legtöbb közlekedési baleset a hétfõi munkakezdés és a szombati be-
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Tûzoltók beszámolója

vásárlás, napszakot tekintve pedig
16 és 18 óra között következik be.
Kulik Károly a megelõzési programok sorában említette a felvilágosító elõadásokat, melyekbõl tavaly 142-re került sor, 7400 emberhez juttatva el az információkat.
Dr. Molnár József az elõadás
kapcsán megjegyezte: a kerékpáros balesetek bekövetkeztének elsõsorban a megfelelõ kerékpárutak
hiánya az oka.
Horváth Attila

A minap városunkban ülésezett a Zala Megyei Tûzoltó Szövetség, melynek ötvenkettõ tagegyesülete van már. A legújabb a
gelsei önkéntes tûzoltóké.
Egri Gyula alezredes, nagykanizsai tûzoltó parancsnok, a szövetség elnöke értékelésében elmondta: a tavalyi év kiemelkedõ eseménye volt a 2006. június 30. és július 2. között Zalaegerszegen megtartott III. Országos Ifjúsági Tûzoltóverseny.

Rozgonyi Polgári Egylet

Kinek az érdeke?
A város vezetõi bíznak Dr. Kovács Józsefben – mondta minapi,
Bene Csabával közösen tartott
sajtótájékoztatóján Cseresnyés
Péter alpolgármester, a Fidesz
helyi szervezetének vezetõje, aki
a szocialisták és a szabad demokraták korábbi, a Kanizsai Dorottya Kórházzal, illetve annak
vezetésével kapcsolatos megnyilvánulásaira reagált.
– Az elmúlt hónapokban a kanizsai szocialisták és szabaddemokraták mind gyakrabban kipenderülve a nyilvánosság elé azon fáradoztak, hogy rágalmaikat terjesszék a

Kanizsai Dorottya Kórház vezetõjével kapcsolatban – mondta Cseresnyés Péter. – Tették ezt éppen azok,
akiknek az elmúlt hónapokban érdekük volt, hogy ne a kórházi napidíjról, ne a vizitdíjról kelljen beszélni. A nagykanizsai szocialistákról pedig el lehet mondani, hogy
nekik egyébként is savanyú a szõlõ.
Mivel nem õk vezetik a várost, minden eszközt bevetnek, hogy lejárassanak olyan embereket, akik nem
úgy táncolnak, ahogy õk fütyülnek.
Látva az elmúlt hónapok rágalomhadjáratait, feltehetjük a kérdést:
Cui prodest? Azaz: kinek az érdeke? – mondta Cseresnyés Péter.

– A versenyen elsõ helyet nyert
és jogot szerzett a svédországi tûzoltó olimpiai részvételre a becsehelyi ÖTE ifjúsági leány tûzoltó raja,
akik immár másodszor fogják hazánkat képviselni a legrangosabb
nemzetközi tûzoltó rendezvényen –
mondta Egri Gyula, aki hozzátette:
a sikerben elévülhetetlen szerepe
van Tóth Ferenc egyesületi parancsnoknak, akit egyébként az év
tûzoltójának is választottak.
Horváth Attila
A Rozgonyi Polgári Egylet közelmúltban megalakult hat klubjának programját és vezetõit mutatta be a sajtó képviselõinek Miha
Tamásné, az egyesület elnöke.
A klubok április 1-tõl minden
csütörtökön tartanak foglalkozásokat a Medgyaszay Ház elsõ emeleti helyiségében. Tamás Lászlóné a
médiafigyelõ, Szabó Tiborné az
operabarátok, Gergye Ottóné az
utazók, Molnár Istvánné az egészségmegõrzõ, Udvardi Gézáné a fakanál és Tálosi Péter a Kártyaklubot vezeti. A klubfoglalkozások
idõpontja a városi mûsorfüzetben
megtalálható, látogatásuk ingyenes és nyilvános, ahová szeretettel
várnak minden érdeklõdõt.
Bene Csaba frakcióvezetõ
hangsúlyozta, kételkedik abban,
hogy akik a szerinte nem jelentõs ügybõl ekkorát csináltak,
vették a fáradtságot, és megnézték, hogy vajon az elõzõ kórházvezetés idején a törvényesség tekintetében rendben volt-e minden? A politikus szerint az is elképzelhetõ, hogy a Dr. Kovács
József fõigazgató által megkezdett rendrakás valakiknek, egy
eddig kiváltságos körnek az érdekeit sérti.
Végül mindketten kijelentették,
bíznak abban, hogy a másik oldal
által terjesztett rágalmakról bebizonyosodik: azoknak semmiféle
alapjuk nincs.
Horváth Attila
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Végre megérkezett a hagyaték
Hétfõn végre megérkezett Indiából a Sass Brunner hagyaték.
Sajnos, egyelõre még nem tudni,
hogy a felbecsülhetetlen értékû
kincsnek lesz-e valaha is állandó
helye, ahol egyszerre, egy idõben lehet bemutatni a gyûjtemény legértékesebb, a két festõ
életmûvét reprezentáló darabokat. Az egyetlen, erre alkalmas
volt képtárat ugyanis értékesítették.
Sass Brunner Erzsébet 1950ben, lánya, Brunner Erzsébet pedig 2001-ben, kilencvenegy évesen hunyt el Újdelhiben, jelentõs
mennyiségû, mintegy ezernyolcszáz festményt hagyva maga
után édesanyja és saját életmûvébõl. Brunner Erzsébet ebbõl
2000. márciusi végrendeletében
hatszázötvenhatot hagyott szülõvárosára, Nagykanizsára. A festményekkel bõvülhet a Kiskastélyban 1997. óta látogatható
kétszázötvenkét darabból álló
tárlat.
A két festõmûvész az 1920-as
évek végén indult el Nagykanizsáról, hogy Olaszországon, Líbián, Egyiptomon, Anglián, az
Egyesült Államokon és Japánon
keresztül utazva végül Indiában
telepedjenek le. Sass Brunner Erzsébet Indiában a nagybányai hagyományokat követõ stílusban alkotott, lánya pedig – bár eredetileg szobrásznak készült Kisfaludy Strobl Zsigmond tanítványaként – szintén itt fordult a portréfestészet felé. Festményeiken az
indiai tájak, hangulatok elevenednek meg, valamint olyan közismert személyiségek, mint
Rabindranath Tagore, vagy
Mahatma Gandhi.

Kõfalvi Csillától, a korábbi képanyagból készült tárlat otthonául
szolgáló Képzõmûvészetek Háza
vezetõjétõl megtudtuk: a hagyatékból Brunner Erzsébet végrendeletének megfelelõen két kiállítás
készül. Az egyik, mintegy nyolcszázötven festménybõl álló gyûjtemény Újdelhiben marad, a másik
reprezentatív gyûjtemény pedig
szülõvárosában, azaz városunkban
jöhet létre.
Hétfõn nyolc faládában érkezett
meg a hatszázharminchárom olajfestményt és huszonegy grafikát
tartalmazó képanyag, melynek
összsúlya meghaladja a hétszáz kilogrammot. Így egy, a világon
egyedülálló, több mint kilencszáz
darabból álló reprezentatív tárlat
jöhet létre hamarosan, amint a
szakemberek végeznek az anyag
felmérésével, átvizsgálásával és a
szükséges restaurálással – habár a
képeket becsomagoló indiai szakemberek rendkívüli gondossággal
jártak el.
Azt azonban, hogy lehet-e valaha állandó kiállítás ebbõl a páratlan kincsbõl, még nem tudni,
mert a célnak stílusában, klímájában megfelelõ hely egyelõre
nincs. A város ugyanis még korábban értékesítette a Vasemberházban lévõ egykori képtárat,
amely évek óta üresen állt, s kiválóan alkalmas és méltó is lett
volna e célra.
Marton István polgármester
kérdésünkre elmondta: terveik
szerint a Képzõmûvészetek Házában kerül sor idõszakos kiállításokra, mindig csak egy-egy szeletet felmutatva a két festõnõ életmûvébõl.
S ha már ide került ez a páratlan
gyûjtemény, illik megismerni az

2008.03.06-05.31-ig vagy a készlet erejéig!

alkotókat minden kanizsainak –
ezt talán elõsegíti az a kiadvány,
amely az önkormányzat közremûködésével várhatóan a könyvhétre
jelenik meg.
Szabó Lilla, a Magyar Nemzeti
Galéria mûvészettörténésze korábban már írt egy monográfiát a
„két Böskérõl”, Sass Brunner Erzsébetrõl és leányáról, Brunner
Erzsébetrõl. Feltárta és ismeri a
két festõ teljes életmûvét, s dolgozik a levelezésüket egybe gyûjtõ
köteten.
– Indiában nagy becsben tartják
mûveiket és nagyon pontosan tudják, hogy nagy korszakuk szempontjából is fontos történelmi értéket képviselnek – mondta lapunknak még korábban Szabó Lilla. - Ugyanakkor az indiai 20. századi mûvészettörténeti szakirodalmat ismerve, látom, hogy ott sem
jelölték még ki pontosan a helyüket. Nagyon értékes a levelezésük.
Hetente írtak haza, azaz Nagykanizsára Farkas Jolánnak, Sass
Brunner Erzsébet nõvérének, ezen
kívül Sass Brunner Ferenc festõnek, a férjnek, és az õ öccsének,
Mihálynak. Továbbá gyakori leve-

3

lezésben álltak Sebesta Ottónéval,
akinek a férje és nyilván õ maga is
a teozófusokhoz és a mazdaznan
tagokhoz tartoztak. Ezen kívül
Santiniketanba írt leveleik - nemcsak az ismert, híres levél, amelyben fogadásukat kérték Tagoretól,
de más, a költõhöz írt leveleiket is
ismerem és természetesen azok is
hozzátartoznának a dokumentumkötethez. Egyébként privát levelek, amelyek a mindennapokról
számolnak be. De ezek, mint naplóbejegyzések tartalmazzák az
összes fontos találkozást, ünnepet,
stb. Kordokumentumok. Akárcsak
azok, amiket a világháború alatt
írtak haza. Több száz levélrõl van
szó, gépelt oldalon csaknem félezer oldalnyi. Készítettem azonban egy Brunner-monográfiát is,
amely életpályájukat és a mûvészetüket mutatja be, külön választva életútjuk hazai és indiai periódusát. Részletes elemzést nyújtok
a magyarországi és az indiai, valamint a többi, a japán és az amerikai korszakukról. A kötet megjelenése reményeim szerint tavaszra, nyár elejére várható. A címe:
Álom és valóság – Sass Brunner
Erzsébet és Brunner Erzsébet élete és mûvészete.
Horváth Attila
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SZMSZ-e
eszmecsere
A közgyûlés szervezeti és mûködési szabályzatával kapcsolatban szinte parttalan vita alakult ki, ami miatt legalább egy
óra felesleges adok-kapokkal
telt. De aztán felpörgött a testület, s késõ délutánra végeztek is
a több, mint háromtucatnyi,
nyílt ülésen tárgyalandó napirendi ponttal.
A közgyûlés kezdetén egy perces néma felállással adóztak a képviselõk a közelmúltban elhunyt
Harkány László és Trombitás István emléke elõtt, majd Tóth László (MSZP) bejelentette, hogy március tizenötödike alkalmából Dúll
Gábor, a kórház volt orvos-igazgatója Batthyány-Stratmann Díjban
részesült.
A képviselõk ezt követõen elsõként elfogadták a város költségvetési rendeletével kapcsolatos módosítást.

SZMSZ-e
esetek
Vita alakult ki azonban a közgyûlés szervezeti és mûködési szabályzatának módosításával kapcsolatban. Az elõterjesztés határozati javaslatában ugyanis az állt,
hogy vegyék ki az SZMSZ-bõl a
közgyûlés idõtartamának végpontjaként megjelölt 23 órát. Röst János (SZDSZ) azonban módosító
indítványt nyújtott be, amelyben
többek közt azt javasolta, hogy a
közgyûlés ne délután egy, hanem
reggel kilenc órakor kezdõdjön,
melynek idõtartamát tíz órában
maximalizálják. Marton István
polgármester válaszában elmondta, hogy a reggeli kezdés sok képviselõ munkahelyi kötöttsége miatt nem lehetséges.
Ezt követõen Marton István
egyben bocsátotta szavazásra Röst
módosító javaslatait, ám miután a
szavazás elkezdõdött, a képviselõ
bejelentette, hogy egyenkénti szavazást kér valamennyi pontot illetõen.
A polgármester arra hívta fel a
figyelmet, hogy az SZMSZ-bõl
nem következik automatikusan,
hogy valamennyi javaslatot külön
kell megszavaztatnia, s ezt megerõsítette Dr. Tuboly Marianna
jegyzõ is. Végül a többség elutasította Röst János javaslatait, aki viszont arra hívta fel a figyelmet,
hogy a szavazást csak azt követõen

lehetett volna elrendelni, miután
meghallgatták valamennyi hozzászólót. Bene Csaba frakcióvezetõ
(Fidesz-KDNP) hozzászólásában
úgy vélekedett, nem lenne szabad
a közgyûlésben – a sajtónyilvánosságot is kihasználva – vitákra pazarolni az idõt, az igazi viták helyszíne a bizottsági ülés kellene,
hogy legyen.
Dr. Fodor Csaba (MSZP) szerint érthetõ az ellenzék protestálása, mert az elmúlt idõszakban a
közgyûlési többség megcsonkította a jogaikat, amelyeket vissza szeretnének kapni.
Marton István reagálásában azt
válaszolta, hogy a meghozott intézkedésekkel csak a parttalan vitákat szerették volna kiküszöbölni.
Végül a többség nem támogatta
az eredeti határozati javaslatot
sem, így a közgyûlések a továbbiakban is maximum huszonhárom
óráig tarthatnak – elvileg.

A nagy testvér
mindent lát?
Ezt követõen a térfigyelõ kamera
rendszer mûködésének hatásairól,
további fejlesztésének lehetséges
irányairól hallgatott meg tájékoztatót a testület Dr. Molnár József alezredestõl, városi rendõrkapitánytól.
Halász Gyula (SZDSZ) kérdésére a kapitány elmondta, a kamerák által készített felvételek nyújtottak már segítséget bizonyítási
eljárás során, ám a legnagyobb hatásuk visszatartó erejükben rejlik,
hiszen például a Sugár utcán megszûntek a korábban gyakori kocsifeltörések, s a Rozgonyi utca és a
Magyar utca keresztezõdésében
sem történnek már balesetek – pedig itt korábban mindennapos vendégek voltak a helyszínelõk.
Az elõterjesztésbõl az is kitûnik:
a szakemberek tervezik a kamerák
számának növelését, ilyennel figyelnék meg többek közt a vasútállomás elõtti területet, a Vár utat,
a Szepetneki utca végét, a Vásárcsarnok parkolóját.
A huszonnégy újabb helyszínnel
tervezett bõvítés azonban pályázati források függvénye, a lehetõségek kihasználásáról, a fejlesztés
ütemérõl a közgyûlés és az illetékes bizottságok döntenek majd –
ám addig is a tájékoztatót elfogadták a képviselõk.

2008. április 3.
A napirendi pont kapcsán Dr.
Kolonics Bálint (Fidesz-KDNP)
megjegyezte, hogy a város útjait
versenypályának tekintõ motorosok nem tagjai a H-Turul Motoros
Klubnak, sõt, a szervezõdés ki is
zárja tagjai közül azokat, akik viselkedésükkel rossz fényt vetnek a
motoros társadalomra.

Köszönet a tûzoltóknak
A képviselõk elfogadták Egri
Gyula alezredes, tûzoltóparancsnok tájékoztatóját is, melyben a
Nagykanizsai Tûzoltóság elmúlt
évi tevékenységérõl számolt be.
A közgyûlés jóváhagyta az iparosított technológiával épült lakóépület felújítási pályázatokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról és a pályázati kiírásról
szóló javaslatot, csakúgy, mint a
termoforkémények felújítását célzó rendeletet.
Ezt követõen a képviselõk tájékoztatót hallgattak meg a város
csapadék- és szennyvízelvezetõ
hálózatának helyzetérõl, melynek
kapcsán Gyalókai Zoltán (FideszKDNP) azt javasolta, hogy mivel a
hálózat karbantartása fontos feladat, fordítsanak rá több pénzt a
költségvetésbõl.

Rendelõket építenek
A testület elfogadta a Pharmanova Vagyonkezelõ Zrt. és az Aranyszarvas Gyógyszertár, illetve az
Ignácz és Társa Bt. kezdeményezését is, miszerint elõbbi saját
költségén felújítja a Kinizsi út 3.
alatti orvosi rendelõt, utóbbi pedig
a Vásárcsarnok közelében épülõ
üzletház földszintjén – ugyancsak
saját költségén- két orvosi rendelõt
alakít ki, melyet tíz éves idõtartamra az önkormányzat rendelkezésére bocsát – térítésmentesen. A
tervek szerint a Csengery úti háziorvosi szolgálat költözhetne ide.

Vita a Bajza utca 2-rrõl
A nap másik viszonylag nagy vitát kiváltó napirendi pontja a Bajza
utca 2. alatt található, a GYIVI
egykori épületével kapcsolatos
adásvétel ügyét tárgyalta.
Korábban ugyanis egyszer már a
testület leszavazta, hogy a város a
megyei önkormányzattól harmincötmillió forintért megvásárolja az
ingatlant, amelynek értékét az értékbecslõ mintegy ötvenhétmillió
forintra becsülte. Az elõterjesztés
szerint a város hatvanmillió forin-

tért értékesítené az ingatlant.
Az ügy kapcsán Dr. Kolonics
Bálint azt tudakolta: miképpen
érinti az elõterjesztés tartalmát az,
hogy az ingatlan védelem alá tartozik? Halász Gyula azt mondta, furcsállja, hogy ismét a testület elé
került az elõterjesztés, amit egyszer már elutasítottak. Egyúttal azt
firtatta, van-e összefüggés az ingatlan majdani értékesítése és a
megüresedõ IKI-épület lehetséges
vásárlója közt?
Dr. Kolonics Bálint azt mondta,
az elõterjesztésben nincs szó arról,
hogy az értékesítés elõtt a védettséget meg kell szüntetni, s a védelem tényével nem számolt az értékbecslõ sem, ezért nem reális a
hatvanmilliós piaci érték – hiszen
nem vettek figyelembe egy forgalmi érték-csökkentõ tényezõt.

Jó üzlet a városnak
Marton István Halász Gyulának
szánt válaszában azt mondta: nincs
összefüggés a két ingatlan értékesítése közt, s rámutatott arra, a
Bajza utcai épület megvásárlása
révén több elõnye is származhat a
városnak.
Dr. Kolonics viszont jelezte, a
környéken élõk minden bizonnyal
nem örülnek majd, ha az ingatlan
vásárlója elbontja az épületet, s a
helyére egy nagy méretû lakóparkot épít a családi házas, szolid környezetben.
Marton István ekkor arra figyelmeztette Dr. Kolonicsot: igaz,
hogy egy képviselõnek képviselnie kell a körzete érdekeit, ám ebben az esetben közérdekrõl van
szó, s a városatya a város szolgálatára esküdött fel.
Végül a testület többsége az ingatlan megvásárlása mellett tört
lándzsát.

Bontják
az Eötvös-ssarkot
A képviselõk jóváhagyták az
Eötvös tér 1., 2., és 3. számú ingatlanokon lévõ, rendkívül rossz állapotú házak bontásra való meghirdetését is – az eredeti javaslatban
mintegy húszmillió forintot szántak, ám több képviselõ javaslatára
végül Marton István ezt a pontot
kivette a határozati javaslatból, így
a bontás anyagáron történik meg.
Polai József (Fidesz-KDNP) a
közbeszerzési terv jóváhagyásával
kapcsolatban arról érdeklõdött,
hogy mikor tervezik lebonyolítani
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a kiskanizsai egészségügyi centrum kivitelezõjének kiválasztásával kapcsolatos eljárást? Kérdésére
Tárnok Ferenctõl, a városfejlesztési osztály vezetõjétõl azt a választ
kapta, hogy reálisnak tûnik a kivitelezés 2008. év végi befejezése.

Útfelújítások
A tervezett útkarbantartásokkal,
felújításokkal kapcsolatos elõterjesztéshez is volt hozzászólni valója
Polai Józsefnek. A városatya azt sérelmezte, hogy a tervek között nem
szerepel egyetlen utca sem a körzeté-

bõl, miközben többek közt nagyon
rossz állapotú a Bajcsy-Zsilinszky
Endre út egy szakasza és a Március
15. tér.
Bicsák Miklós (MSZP) viszont
éppen azt tette szóvá, hogy miért
került be a kiskanizsai Kõrisfa utca
az ottani autóbuszöböl felújításával,
miközben Palinban szerinte égetõ
feladatokra nem jut egy fillér sem.
Ekkor Tóth Nándor (FideszKDNP) arra figyelmeztette a szocialista képviselõt, hogy csupán
háromszázezer forintos tételrõl
van szó, s az utcában még járda
sincs, a buszról való leszállás pe-

dig balesetveszélyes a leszálló sziget hiánya miatt.
Szõlõsi Márta (Fidesz-KDNP) pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a
Teleki út végén lévõ családok átmeneti otthona és az idõsotthon, illetve
a Hevesi-Teleki körforgalom között
nincs megfelelõ minõségû járda, így
babakocsival, kerekes székkel, vagy
bottal nehéz eljutni az itt élõknek
akár csak a buszmegállóig is.
Végül Böröcz Zoltán javaslatára
lezárták a parttalannak induló vitát, s elfogadták a tájékoztatót.
Horváth Attila

5

Hirdetmény
Tárgy: Értesítés döntéshozatalról
a Nagykanizsa, szám: 6/55317/2008. Arany J. u. 8. sz. alatti építéshatósági ügyben ("B" és "C" épület építése)
A közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket,
hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a 6/553/2008. számú
tárgybani építéshatósági ügyben a
benyújtott kérelmet elbírálta és döntését meghozta. Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal
közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi
úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi
elõírásnak megfelelõen az alábbiak
szerint.
A hirdetmény 2008. március 12tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. Az eljáró hatóság megnevezése:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Jegyzõje 8800 Nagykanizsa, Eötvös
tér 16., ügyszáma: 6/553/2008., tárgya: építési engedély - "B" és "C" jelû épület. A kérelmezõ ügyfél neve:
Draskovics Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 8800 Nagykanizsa, Récsei
u. 7., ügyv.: Draskovics Szilárd
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös
határvonalú (telekhatárú) ingatlanok
(hatásterület): Nagykanizsa 986/2.
hrsz-ú ingatlan, valamint a 983. hrsz-ú
társasházi tulajdonban lévõ és a 981.,
980., 984., 986/1., 987., 988/1., 995.,
996., 998., 999/2., 1000. hrsz-ú ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét,
hogy az elsõfokú építéshatóság fenti
ügyben meghozott döntése és az ügy
iratanyaga a Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályán, az alábbi
helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III.
emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30,
szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott
jogcímhez kötve, fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel
az érintett a döntést sérelmesnek
tartja." Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét
biztosítottuk. A határozat ellen a
közléstõl számított 15 napon belül a
Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó
és 30.000 Ft értékû illetékbélyeggel
ellátott fellebbezéssel lehet élni.
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A Kulturális Alap elosztása 2008. évben
Név
Nagykanizsai Fafaragó Egyesület
Hétszínvirág Óvoda
Premier Táncklub
Nagykanizsai Evangélikus Közhasznú Alapítvány
Magyar Éremgyûjtõ Egyesülete Nagykanizsai Csoport
Melega István Tihamér
Halis István Városi Könyvtár
Nagykanizsa Megyei Jogú Város CKÖ
Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola
Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola
Rozgonyi Óvoda
Bojtár Népzenei Egyesület
Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület
Kiskanizsa Kulturális Egyesület
Nagykanizsai Szénhidrogén Kulturális Alapítvány
Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület
56-os Szövetség Zala megyei Szervezete
Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium és Közgazdasági SZKI
Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium és Közgazdasági SZKI
"Ka-Rock" a Kanizsai Rockzenéért Alapítvány

Pályázó neve
Wegroszta Zoltán
Horváth Lászlóné
Németh Petra
Deme Dávid
Dr. Zsoldi Zoltán
Melega István Tihamér
Kardos Ferenc,
Szabadi Tibor
Váradi Istvánné
Buchleitner Szabó Éva
Buchleitner Szabó Éva
Borsos Péterné
Vizeli József
Kiss László
Tóth István
Fehér Imre
Vit. Bodnár Attila
Vit. Bodnár Attila
Szermek Zoltán
Szermek Zoltán
Macsek Sándor

Tüttõ János Nótaklub KHSZ
Kanizsai Klasszikusokkulturális Közhasznú Egyesület
Kanizsai Klasszikusokkulturális Közhasznú Egyesület
Rozgonyi Úti Általános Iskola
Halis István Városi Könyvtár
Halis István Városi Könyvtár
Halis István Városi Könyvtár
Halis István Városi Könyvtár
Rozgonyi Polgári Egylet Közhasznú Egyesület
Nagykanizsai Magyar-Finn Baráti Kör
Az Európai Unió Roma Ifjúságért Egyesület /EIRIFE/
Mészáros József
Zalai Írók Egyesülete
Gyermekvarázs Alapítvány
Rozgonyi Úti Általános Iskola
Patkó Banda Népzenei Együttes
Thúry György Múzeum
Kanizsai Múzeumért Alapítvány
Halis István Városi Könyvtár
Magyar Képzõmûvészek és Iparmûvészek Társasága

Major Lajos
Dolmányos Erzsébet
Dolmányos Erzsébet
Tóth Miklkós
CzupiGyula
Czupi Gyula
Czupi Gyula
Czupi Gyula
Miha Tamásné
Vincze József
Orsós Vendel
Mészáros József
Péntek Imre
Lajos Lászlóné
Tóth Miklós
Cseke József
Dr. Száraz Csilla
Dr.Száraz Csilla
Czupi Gyula
dr. Szabó Lilla

Dr.Polgár József
Napfény Rákbetegek és hozzátartozóik Nk-i Egyesülete
Zalai Sportmúzeumért Alapítvány

dr. Polgár József
Karosi Lászlóné
Kis János

Hevesi Sándor Általános Iskola

Horváth Krisztina

Nagykanizsa Jézus Szíve Egyházközségért Közh. Alap.
Dunántúli Roma Vezetõk Szövetsége
Tarisznya Alapítvány
Kanizsa Hagyományápoló Egyesület
Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi SZKI

dr.Etler Ottó
Nagy József György
Vizeli Dezsõ
Vizeli Dezsõ
Dénes Sándor

Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány
Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány

Halmos Ildikó
Halmos Ildikó

Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány

Halmos Ildikó

Nagykanizsai Református Gyülekezetért Alapítvány
Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi SZKI
Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi SZKI
Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
Informatika Kiadó-Deregi László

Balogh Tibor
Dénes Sándor
Dénes Sándor
Vereb Zsolt
Vereb Zsolt
Vereb Zsolt
Deregi László

Pipitér Óvoda

Böjti Istvánné

Megnevezés
OKISB döntés (eFt)
2008.évi Fafaragó tábor megrendezése
100
Babakollekció végleges elhelyezése
30
Premier Táncklub Gálaest
80
Az alapítvány 2008. évi rendezvényei
50
Országos kiállítás és érembörze rendezése
40
Grafikai anyag keretezése, fotó, laborálás
40
Szabadi Tibor J.:Elsõ magyar-eszperantó-bajor
szószedetek stb. kötet kiadása
40
XIV. Nemzetiségi Nap
50
XVIII.Kodály Zoltán Kórustalálkozó
40
VI. Kõrösi Cs. Sándor Megyei Szövegértõ Verseny
30
Tavaszi ünnepi hét
30
Nk-i kulturális rendezvény támogatása
200
2008. évi miklósfai falunap
50
Zalagyöngye TE. Szakmai programjának megval.
300
Hagyományõrzõ csoportok dalos találkozója
30
Koszorúzások, megemlékezések, nemzeti ünnepek
25
Koszorúzások, megemlékezések, nemzeti ünnepek
25
Mezõ Galéria támogatása
80
Helikon
130
"Csóstock II"
Nemzetközi és Országos Amatõr Rockfesztivál
100
Villányi kulturális fesztivál-nyitott pincék bornapok
50
Strém Kálmán Emlékkoncert Nagykanizsán
50
III. Nagykanizsai Vonós Mesterkurzus rendezése
150
Városi Arany János Szavalóverseny
50
Takács László Irodalmi Kör 2008. évi rendezvényei
30
Pék Pál: Az elmerült sziget címû kötete kiadásához
200
VI: Halis olvasótábor 2008. Nagykanizsa-Lendva
40
Fa Ede: Válogatott Írásai címû kötete kiadásához
50
Kulturális rendezvények
80
2008. évi és a 2009. év eleji programok finanszírozása
40
Gyereknap
50
Nagykanizsa MJV közterületeinek jegyzéke
120
Szolíva János: "Elágazások" verses kötet kiadása
200
Családi játéknap megrendezése
30
Iskola avatási ünnepély
30
20 éves a Patkó Banda jubileumi mûsor
150
Múzeumok Éjszakája
100
Múzeumi Világnap
50
Ördög Ferenc: Válogatott tanulmányok
100
Sass Brunner E. és Brunner E. leveleinek önálló
kiadványban való megjelentetéséhez a levelek
kigépelése és feldolgozása
150
Polgár József: Nyár és Szeged /elbeszélések/ kötet
30
Autóbuszköltség és színházlátogatás
30
VII. Országos Sporttörténeti Vetélkedõ,
nemzetközi konferencia
50
Galéria rendezvényeinek (10 önálló kiállítás és zenés
irodalmi megnyitó mûsor) támogatása
140
Regionális Antiochiás Ifjúsági Tavaszváró
50
Tanévzáró roma kulturális est
40
Mûködési támogatás
100
Mûködési támogatás
350
Lehota János. Bánk Bán értelmezése
II. kibõvített kiadása
100
Fafaragó szakkör éves mûk., zárókiállítás
40
Swans Balettcsoport és Modern Tánccsoport
fesztiválokon, versenyeken való részvétele
80
Egy este verssel, tánccal, énekkel a Honvéd
Kaszinó színpadán
30
Kanizsai Esték elõadássorozat
80
Kórus Világolimpia
300
Helikoni részvétel
300
Pompiliusz búcsú koncertje
30
Karácsonyi ének és szavalóverseny
30
Októberi esték elõadássorozat
40
Kulturális, irodalmi, helytörténeti, közhasznú,
információs szolgáltatások és kiadványok
támogatása templomok, egyházi, vallási
alkotások Nagykanizsán
100
Pintyõke fesztivál
80
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A Kulturális Alap elosztása 2008. évben
Név
Zala megyei Horvát Nõk Egyesülete
Együtt Kiskanizsáért Egyesület
Kanizsai Horvátok Egyesülete
Kanizsai Horvátok Fiatalok Egyesülete
Kiskanizsai Polgári Olvasókör

Pályázó neve
Vargovics Józsefné
Horváth Jánosné
Proszenyák Zsolt István
Havasi Ákos
Horváthné Polai Mária

Kiskanizsai Polgári olvasókör
Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István SZKI

Horváthné Polai Mária
Mérksz Andor

Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István SZKI
Aranymetszés Alapítvány
Aranymetszés Alapítvány
Zsidó Hitközség
Csontos Sándor /Fehér Kígyó Együttes/
Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola

Mérksz Andor
Baráth Yvette
Baráth Yvette
Lévai Péterné
Csontos Sándor
Baráth Zoltán
Baráth Zoltán

Farkas Ferenc- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola
Vackor Óvoda
Eraklin Táncklub Egyesület
Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési tanácsadó
Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Biz.
Voke Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház
Voke Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház
Voke Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház
Voke Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház
Voke Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház
Szent József Plébánia
Cantare '97 Alapítvány
Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi SZKI
Stamler lajos
Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület
Nagykanizsai Civil Egyesület
Kamera '67

Baráth Zoltán
Lenkovits Szilvia
Jágerné Zöldvári Klaudia

Kanizsa Fotóklub, Kanizsai Kulturális Központ (KKK),
HSMK
Kanizsa Kulturális Központ (KKK)
KKK Közgyûjteményi Intézményegység
Czupi Gyula

Kovácsné Mikola Mária
Dolmányos Erzsébet
Dolmányos Erzsébet
Czupi Gyula

Általános Iskola Kiskanizsa
Kotnyek István

Dávidovics Lászlóné
Kotnyek István

Halis István Városi Könyvtár

Kardos Ferenc

Kanizsa Csillagai Mûvészeti Egyesület
Polgári Kanizsáért Alapítvány
Kollonay Krisztina
Nagykanizsai Fényforrásgyár Demokratikus Szakszervezete
Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány

Horváth Zoltán
Papp János
Kollonay Krisztina
Hederics István
Halmos Ildikó

Kóczáné Horváth Piroska
Kámánné Szép terézia
Kámánné Szép Terézia
Kámánné Szép Terézia
Kámánné Szép Terézia
Kámánné Szép Terézia
Horváth Lóránt
Kálovics Ferenc
Dénes Sándor
Stamler lajos
Budavölgyi Kálmán
Budavölgyi Kálmán
Kovácsné Mikola Mária

Vigyázat, csalók!
A bûnözõk nem bajlódnak betöréssel, ha
behívják õket!

csolatot vagy levélben, vagy telefonon keresztül tartják, tehát mindig legyünk gyanakvók, ha valakit nem vártunk!

A legtöbb idegen kopogtató házaló, de
ezek közül némelyik csak azért jön, hogy
lopjon, illetve megszabadítson értékeinktõl.

Ezek az emberek sokféle indokkal jöhetnek, kérjük vigyázzanak!
Hivatalos személynek adják ki magukat, azt állítják, hogy az önkormányzattól,
nyugdíjfolyósítótól vagy más szervezettõl
jöttek. Gyakran állítják, hogy pénzt hoztak, de a vége mindig az, hogy viszik a
pénzt.

A Magyar Postán kívül más szolgáltató
(vízmû, áramszolgáltató, nyugdíjfolyósító,
stb.) pénzügyi elszámolás céljából személyesen nem jelenik meg ügyfeleinél! A kap-

Megnevezés
OKISB döntés (eFt)
Horvát népszokások Murán innen és túl
50
Helytörténeti gyûjtõmunka, kutatómunka folytatása
80
Zalai horvátok Kulturális Találkozója
80
Nagykanizsa-Csáktornya ifjúsági találkozó
40
Kiskanizsai Polgári Olvasókör Árvácska Dalköre
fellépéseinek támogatása
40
Kiskanizsai Polgári Olvasókör rendezvényei
80
"Kanizsai Szirmok" antológia irodalmi esttel
egybekötve
30
Helikoni ünnepségeken fellépés
60
Szivárvány Énekegyüttes mûködési támogatása
150
Aranymetszés Mûvészeti Napok rendezvény
80
Holocaust megemlékezés
50
Magyarországi vendégszereplések, mûködésre
80
Alapítványi együttesek mûködési költségeihez
400
A Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar Nemzetközi
Fesztiválokon való részvételeinek támogatása
250
V. Kreatív Mûvészeti Fesztivál támogatása
80
A Vackor Óvoda városi és országos programja
50
Eraklin Táncklub 2008. évi rendezvénysorozata
80
Gyermek és tánctalálkozó
Regionális klubtalálkozó, kulturális csoportok elõadása
Kodály Zoltán énekkar támogatása
IV. Fánk-fesztivál
Pántlika Tánccsoport mûködése
Dél-Zala Táncegyüttes mûködése
Szent József Napok
Nagykanizsa Város Vegyeskarának mûködése
Hyány Galéria Batthyány Gimnázium
Falusi építészeti emlékek D-Ny Magyarországon
Nagykanizsa régió mûvészeti katasztere kiadvány
III. Szeretem Kanizsát Civil Hét
A Kamera '67 Amatõrfilm Stúdió filmszemléken
való részvétele, eszközbeszerzése, bemutatkozás a
Kanizsa TV-ben, mûvésztelepeken és iskolákban
a klub filmjeinek vetítése
Képkeretek vásárlása, kollektív és egyéni
fotókiállítások megrendezéséhez
Az Igricek Együttes 2008. évi mûködéséhez
Múzeumok Éjszakája program rendezése
Cser József: Nagy-Kanizsa a szabadságharcz
alatt c. emlékezésének megjelentetése
Nemzetközi zenei mûveltségi és népdaléneklési verseny
A Tavaszi Fesztivál keretében képzõmûvészeti
kiállítás a HSMK-ban
Fa Ede: A Költészet Napja alkalmából elõadás
Takács Lászlóról és mûveinek bemutatása
Kulturális rendezvényeken való részvétel
A kommunizmus áldozatai és 1848/1956 rendezvény
Anima Singers koncert
Tungsram-Hevesi S.Versmondókör mûködtetése
Dr. Dobó László: Egressy Gábor életútjáról
írt könyvének kiadása, könyvbemutató szervezése

Másik típus a házaló. Általában ruhanemût,
háztartási eszközöket vagy ékszert ajánlanak
olcsón megvételre, azonban ehelyett meglopják vagy több értéket visznek el a lakásból,
mint amennyiért megvették a kínált árut.
Iparosként, szerelõként is felléphetnek.
Ellenõrizni akarnak (gázórát, vízórát, telefont, stb.). Legyenek óvatosak az ilyen emberekkel szemben, és ne feledjék, lehet,
hogy csak lopni jöttek. Gyakran kérnek elõleget, majd eltûnnek és persze többé nem
látjuk õket.
Gyakran elõfordul, hogy rosszullétet
színlelve, pohár vizet-, gyógyszert kérnek,
szeretnének. Céljuk, hogy bejussanak a házba és a kedvezõ alkalmat kihasználva megszabadítsanak értékeinktõl.

40
40
40
40
40
250
80
600
50
50
80
30

50
50
200
90
150
40
80
20
80
100
50
150
50
9320

Szomszédaival törekedjen jó kapcsolatot
fenntartani, beszélgessen velük az idegen
látogatókról. Ismeretlen személyt csak abban esetben engedjen be otthonába, ha teljes
mértékben meggyõzõdött arról, hogy jó
szándékkal érkezett. Gyanús körülmény
esetén értesítsék a rendõrséget.
Együtt, Önökért!
Amennyiben tanácsra lenne szüksége,
forduljon a Nagykanizsai Rendõrkapitányság Bûnmegelõzési Csoportjához. Telefon:
93/312-190, mellék: 57-13 ill. 57-57.
Azonnali rendõri segítség kérhetõ a 112es, ill. 107-es segélyhívó számon.
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Kanizsa – Városháza
Javasolt sporttámogatás 2008.

2008. április 3.

Képviselõi fogadóórák

Javasolt támogatás (eFt)
KIEMELT CSAPATSPORTÁGAK:
Aquaprofit Nagykanizsai Tungsram Sakk Klub
7500
Kanizsa Kosárlabda Klub
7000
Kanizsa Vízilabda SE
4500
Kanizsai Vadmacskák SE
6500
Kiskanizsai Sáskák
2200
Nagykanizsa-Bagola Városrészi SE
2200
Nagykanizsai Izzó SE férfi + Izzó SE nõi
7100
Nagykanizsai Utánpótlás LE
2000
Nagykanizsa-Miklósfa SE
2200
NTE 1866 MÁV labdarúgó szakosztály
10000
Palini Futball Klub SE
1000
KIEMELT EGYÉNI SPORTÁGAK:
Délzalai Vízmû SE
2800
Kanizsa Boksz Klub
2600
Kanizsa Sörgyár SE
4000
Kanizsai Birkózó SE
1500
Kanizsai Futó- és Szabadidõsport Klub
1200
Nagykanizsai Atlétikai Klub
1200
NTE 1866 MÁV judo szakosztály
3000
NTE 1866 MÁV vívó szakosztály
3300
EGYÉB SPORTÁGAK:
Ants Baseball Club
4500
Avantgard Kanizsa Nõfutball Egyesület
400
Canissa Modellezõ SE
50
Extrem Bike Kerékpáros Egyesület
50
HSMK Premier Táncklub
50
Ippon Shotokan Egyesület
50
Kanizsa Autocross SE
150
Kanizsa Darts Egyesület biliárd + darts szakosztály
50
Kanizsa Kajak-Kenu Klub
500
Kanizsa Lovasklub SE
500
Kanizsa Motocross SE
150
Kanizsa természetbarát Egyesület
100
Nagykanizsai Amerikai Football SE
300
Nagykanizsai Bridzs SE
50
Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alap.Tánccsoportja
50
Nagykanizsai Mozgássérültek Hamburger SE
300
Nagykanizsai Sportrepülõ Egyesület
200
Nagykanizsai Teke SE
150
NTE 1866 MÁV hegyikerékpáros szakosztály
50
Olajipari Természetbarát Egyesület
100
Postás SE
100
Röpte teniszklub
100
Sensei Sáfár Shotokan Karate-Do SE
300
Shotokan Karate SE
200
Szan-dia Fitness Sport Club
200
TRI-CO Triatlon Klub
600
Viky SE
200
Zalaerdõ SE
200
Zemplén SE
800
Nagykanizsa Városi és Körzeti Labdarúgó Szövetség
150
Tartalék: 2600 eFt
82400
DIÁKSPORT TÁMOGATÁS
Kanizsa Diák Kosárlabda Klub
Palin ISK
Szivárvány ISK
Zrínyi DSE
Kiskanizsa DSE
Bolyai DSE
Péterfy ISK
Rozgonyi ISK
Kõrösi ISK
Zalaerdõ-Hevesi DSE
Miklósfa ISK
Batthyány ISK
Cserháti DSE
Zsigmondy-Winkler DSE
Thúry DSE
Mezõ ISK
Veszprémi Egy.Nk.DSE
Diákolimpiára
Összesen:

Javasolt támogatás (eFt)
3500
350
300
950
850
600
400
400
300
1000
500
650
650
950
650
650
300
3000
16000

Balogh László, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje, OKISBelnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától 19 óráig a kenyérgyári
PERGO lottózóban (Kinizsi u. 95.)
Bizzer András, a 4. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart 2008. április 4-én, pénteken 17 órakor a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.
Karádi Ferenc, a 13. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.
Dr. Károlyi Attila, a 6. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kõrösi Csoma
Sándor Általános Iskolában.
Papp Ferenc, önkormányzati képviselõ fogadóórát tart április 4-én (pénteken) 17 órától a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.
Szõlõsi Márta a 7. számú választókerület (30/301-8185 szolosi.marta@fidesz.hu),
Horváth István a 8. számú választókerület, Gyalókai Zoltán a 9. számú
választókerület önkormányzati képviselõi 2008. április 7-én (hétfõn) 18.00
órától fogadóórát tartanak a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Házban.

Az idõsügyi tanács fogadóórája
Értesítjük a város idõs lakóit, hogy április 8-án, kedden 10 órától 12 óráig a
Családsegítõ Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tartunk. Hívjuk
mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget várnak.

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

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási munkarendje
Az ügyfélfogadás rendje munkanapokon
Hétfõn 8.00-16.30, szerdán 8.00-17.00, pénteken 8.00-12.00 óráig tart.
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje
Hétfõn 8.00-16.30, kedden 8.00-12.00, szerdán 13.00-17.00, csütörtökön
8.00-12.00, pénteken 8.00-12.00 óráig tart.
Gyámhivatal ügyfélfogadási rendje:
Kedden 8.00-16.30, szerdán 8.00-17.00 óráig, pénteken 8.00-12.00 óráig tart.
Az osztályvezetõk szerdán teljes ügyfélfogadási idõben fogadnak. Az önkormányzat tisztségviselõinek ügyfélfogadási rendje szerdán 8.30-12.00 óráig tart. A polgármester a hónap elsõ hetében, az alpolgármester a hónap második hetében, a jegyzõ pedig a hónap harmadik hetében kereshetõ.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
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Kanizsa – Kölyöksarok

2008. április 3.
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Fotók: Bakonyi Erzsébet

Kölyökpark játszóház a Kanizsa Centrumban

Biztonságos fedett játszótér,
mozgás és képességfejlesztõ centrum, az önfeledt, megvalósító játék tere és a szülinapi bulik helye.
Így lehetne összefoglalni mindazt
a lehetõséget és szolgáltatást,
amit március végétõl nyújt a Kölyökpark játszóház az 1-12 éves
korú gyermekek számára.
A Táborhely út 4. szám alatt lévõ Kanizsa Centrum Bevásárlóközpontban kialakított gyermekparadicsomot Marton István polgármester avatta fel vasárnap.

A Gyerekpark Kft. 1998. óta
épít és üzemeltet hat magyar városban és most már a határon túl is
Kölyökpark játszóházat.
A gyermek alapvetõ tevékenységformája, életeleme a játék. A
Kölyökpark célja az, hogy a gyerekek az okosan megtervezett és felépített játékrendszerben önfeledten játszhassanak, jól érezzék magukat és eközben a számukra legfontosabbat, a mozgást gyakorolják.
A játék szerepét a gyermek fejlõdésében valamennyi elmélet hangsúlyozza, elõzetes gyakorlásnak és a

fölösleges energia levezetés forrásának tartják. A játék szervesen illeszkedik az értelmi fejlõdés különbözõ
szakaszaihoz. A testi (motoros) és
pszichés képességek szoros összhangban vannak egymással, az értelmi fejlõdés alapja is a mozgás.
A Kölyökpark mozgásra inspiráló, változatos, tudatosan megtervezett környezet. A lengõgömb, mászókák, létrák, matracok, óriáslabdák, különféle nagy építõelemek,
hálók, rúdon lengõ szivacskorong,
csomózott kötél, légvár, csúszdák,
alagutak stb. mind-mind érdekes és
izgalmas kihívást és nagy élményt
jelentenek a gyerekek számára.
A vidám játék közben fejleszthetõ a fizikai képesség, az egyensúlyérzék, a térérzékelés, a rugalmasság, a ritmusérzék, az összpontosítás, a koordináció. Az együttjátszás segítséget nyújt a kicsik
szocializálódásához is.
A gyermekeknek 7-8 év mozgásra és játékra van szükségük ahhoz,
hogy megszerezzék azt a pszichomotoros intelligenciát, ami a késõbbi fejlõdésüket megalapozza.
Ezért a Kölyökpark célja és mottója:
Minden képesség alapja a mozgás fejlettsége és az idegrendszer
szabályozó folyamatainak érettsége. Ebben a Kölyökpark a szülõket
és gyermekeket két szolgáltatással
segíti majd Kanizsán. Terveznek
Baba-Mama játszót karon ülõ, totyogó kicsik számára fejlesztõ pedagógus irányításával, valamint
tanulásizavar- és részképesség felmérést, tanácsadással.
A Kölyökpark egy biztos pont,
ahova mindig be lehet adni a gyereket. Gyermekmegõrzés is igénybe vehetõ, amíg a szülõk egyéb intéznivalójukat rendezik. Ez idõ
alatt szakképzett gyermekfelügyelõk vigyáznak rájuk. Ha az apróságok úgy akarják, szüleikkel is végigsétálhatnak a játékrendszeren.

A Kölyökpark játszóház az év
minden napján délelõtt 10 órától
este 20 óráig folyamatosan fogadja
egyéni vendégeit. A belépõdíj fél
órára 400 forint és minden megkezdett negyedóra, amit utólag
kell fizetni, 200 forintba kerül. A
belépõdíj megfizetése után szabadon használható valamennyi játékeszköz. A benntartózkodás idejét
gép számolja a recepción történõ
bejelentkezéstõl a kijelentkezésig.
Bérletvásárlás esetén a visszatérõ
vendégek kedvezményt kapnak. A
játszóház fontos alapszolgáltatása
a szülinapi, névnapi rendezvények
szervezése. A gyermekenként fizetendõ díj tartalmaz 3 órai játékot,
egy-egy szelet tortát, egy-egy
szendvicset, üdítõt, meglepetésajándékot és emléklapot, valamint
a meghívottak számára meghívót.
A rendezvényt minimum 8 fõvel
szervezik.
Általános iskolák alsó tagozatosainak és óvodáknak egész évben –
kivéve a hétköznapokat – lehetõséget adnak egy alternatív testnevelési órára. Egy óra 300 forintba kerül.
A szellemi vagy testi fogyatékkal élõ gyermekek karitatív módon, ingyenesen látogathatják a
játszóházat. Az egyénileg érkezõ
sérült gyermekek számára az elsõ
félóra ingyenes, utána fizetni kell
érte. A sérült gyermekeket befogadó intézmények csoportjai elõzetes bejelentkezés alapján egy
óráig térítésmentesen látogathatják a játszóházat. Ugyancsak térítésmentesen fogadják az átmeneti
vagy tartós nevelésbe vett gyermekek otthonainak csoportjait is
elõzetes bejelentkezés alapján. In-

tézmények, vállalatok igénye esetén zártkörû rendezvény, akár Mikulás ünnepség is tartható a játszóházban.
Egyéb tevékenységük közé tartozik elsõsorban a jelmezkölcsönzés, valamint a profilba illeszthetõ
eszközök, képességfejlesztõ játékok, emblémázott termékek értékesítése. Kidolgozás alatt áll egy
nagycsaládos kedvezmény is. Szeretnék felvenni a kapcsolatot a nevelési tanácsadóval, hiszen az ott

megjelenõ gyermekek problémáinak egy részére a mozgáson keresztül a park is sok fejlesztési lehetõséget adhat természetesen kedvezményes áron.
A Gyermekpark Kft. tíz évre kötött
bérleti szerzõdést Kanizsán. Hosszú
távban gondolkodnak, fontosnak tartják az itteni szülõk és gyermekek igényeit, és ennek megfelelõen alakítják
ki, fejlesztik tovább az adottságokon
túl a játszóházat.
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A panelépületek tûzvédelmi problémái, és azok
Az épületek javarésze a 60-as,
70-es években épült. Ebbõl adódóan számos jelenleg hatályos
tûzvédelmi elõírás nem, vagy
csak részben teljesül. A hatályos
elõírásoktól eltérõ kialakítás
magában hordozza a közelmúltban kialakult tûzesetekhez hasonló események bekövetkezését. A tûzkárok csökkentéséhez
jelentõsen hozzájárulhatnak az
ott lakók is, ha nagyobb odafigyeléssel használják, illetve újítják fel épületeiket, lakásaikat. A
panelépületek sok változata terjedt el hazánkban, ezért általánosságban lehet csak az épületek tûzvédelmi helyzetérõl beszélni, illetve azokra megoldást
találni.
A panelépületek létesítési
problémái:
Az épületek lépcsõházai általában egy légteret alkotnak a közlekedõ folyosókkal, így bármely lakásban keletkezett tûz során felszabaduló égéstermékek bejutnak
a lépcsõházba, melyet képes füsttel telíteni, így a menekülési útvonal biztonsággal nem használható.
A pinceszintet tartalmazó panelépületek lépcsõházai a pinceszinti közlekedõn keresztül öszszeköttetésben vannak egymással, így egy itt keletkezõ tûz az
épület valamennyi lépcsõházára
veszélyt jelenthet, mivel azokat
füsttel és hõvel telítheti, ezáltal
megakadályozva a biztonságos
menekülést.
Egyes épületszerkezetek – különös tekintettel a gépészeti vezetékek aknafalai – nem elégítik ki a
velük szemben támasztott éghetõségi és tûzállósági határérték követelményeket. Az aknák szintenként
nem kerültek leválasztásra, így lehetõvé teszik a tûz függõleges terjedését a bennük kialakuló kéményhatás következtében.
A lakások villamosvezetékei –
amennyiben azok nem kerültek
felújításra – az akkori idõk villamos fogyasztásának figyelembevételével kerültek kiépítésre, melyet a mai állapot jelentõsen meghaladt. Most egyidõben akár jelentõs fogyasztás is jelentkezhet – a
mosógép, mosogatógép, klímaberendezés, és egyéb – villamos fogyasztók együttes használata során. A villamos vezetékek ilyen

módon történõ túlterhelése a vezetékek felmelegedéséhez vezethet,
mely tüzet okozhat.
A panelépületek használati
problémái:
A lakók a különbözõ átalakítások során, pl. lakásajtók biztonságosabbra történõ cseréje során figyelmen kívül hagyják a tûzvédelmi követelményeket, és nem megfelelõ éghetõségû, illetve tûzállósági határértékû ajtókat építenek
be. Ez azzal a veszéllyel jár, hogy
egy esetleges tûzeset során a lakásból könnyebben kijuthat a tûz
– ezzel akadályozva az épületben
tartózkodók menekülését – illetve
a tûz bejut a lakásba, ezáltal az
ottlévõket, azok anyagi javait veszélyezteti, valamint elõsegíti a
tûz terjedését.
Szintén a lakók biztonságérzetét
hivatott növelni a folyosói rácsok
beépítése, azonban ezek elhelyezésével a lakók a saját menekülésüket, a tûzoltóság beavatkozását,
valamint a tûzvédelmi berendezések alkalmazását akadályozzák.
Egy tûz esetén a lezárt folyosóból a lakók csak a rács kinyitása
után képesek kijutni, azonban ha
azon a folyosószakaszon keletkezett a tûz, akkor a közlekedõ gyorsan füsttel telítõdhet – az ajtók
nem megfelelõ tûzvédelmi paraméterei miatt – ezáltal már a rács
kinyitása is problémát jelent, mely
helyzetet tovább tetézi a lakók felfokozott idegállapota, esetleges
pánikja.
A lakók menekülésének korlátozottságán túl a tûzoltók beavatkozását is késleltetik a lakók, mivel a
tûzoltóknak ilyenkor a rácsot le
kell vágniuk, hogy a tûzoltásához
hozzá tudjanak kezdeni.
Szintén ehhez a magatartáshoz
köthetõ, hogy a lakók a lezárt folyosórészre mindenféle éghetõ
anyagot helyeznek el, mondván
nincs elég tárolási lehetõségük, valamint itt bútorokat és egyéb használati tárgyakat helyeznek el. Ez a
körülmény egyrészt szûkíti a menekülési útvonalat, akadályozza a
menekülést, másrészt egy lakástûz
esetén elõsegítheti a lakások közötti tûz terjedését.
Hasonló módon szoktak a lakók
eljárni a lépcsõházak közötti átjárást biztosító folyosók, illetve tetõátjárók lezárásánál. Az itt történõ
lezárás azért jelent problémát, mert

a kétirányú menekülési lehetõséget
a lakók megszüntetik. Az alsóbb
szintek felé már nem lehetséges a
menekülés a füst miatt, ezért a másik lépcsõház, vagy a tetõ jelentheti a biztonságos teret. A lezárások
miatt a lakók beszorulhatnak az
épületbe, lakásukba, melyek az
elõbb említett okok miatt nem jelentenek megfelelõ védelmet.
Az anyagi biztonságra való törekvés mellett megjelenik a lakók
gazdasági körülményei miatt a spórolás igénye is. Általánosságban
megállapítható, hogy a társasházak
a villamos berendezések és a villámvédelem felülvizsgálatának elhagyásán, a száraz felszálló
tûzivízvezetékek karbantartásának
elmulasztásán próbálnak meg takarékoskodni. Nem gondolnak ilyenkor arra a lakók, hogy a villamos
vezetékek – a korábban már említett okok miatt is – potenciális
gyújtóforrások lehetnek, és a felülvizsgálat a hiányosságokat kiszûrheti, ezáltal csökkentve az ilyen tüzek keletkezését. A tûzvédelmi berendezés karbantartásának elmulasztása pedig a tûzoltói beavatkozást lassítja, ezzel elõsegítve a tûz
terjedését.
A lépcsõházi füstelvezetõket
szintén le szokták zárni rácsokkal,
vagy a füstelvezetõ nyitószerkezetét nem tartják karban, így az használhatatlanná válik. Figyelemmel
arra, hogy a lépcsõházak füstelvezetésére csak ez a szerkezet szolgál – mivel a lépcsõházi ablakok
kinyitását a lakók tûz esetén nem
teszik meg érthetõ okokból – annak mûködésképtelensége szintén
a menekülés meghiúsulását vonhatja magával.
A szellõzõrendszerek a tisztítás
hiánya miatt elzsírosodottak, mely
anyaglerakódás a tûzterjedést jelentõs mértékben elõsegíti, mivel
saját maga is könnyen ég.
Bár tûzvédelmi elõírásba nem
ütközik az erkélyeken történõ
anyagtárolás – amennyiben ott
nem éghetõ folyadékokat tárolnak,
mint alkohol, benzin, festék, lakk,
stb. – azonban egy esetleges tûz
során az alatta lévõ lakásból kiáramló hõ, illetve az égéstermékek
képesek lehetnek meggyújtani
ezen anyagokat.
A növekvõ energiaárak hatására
a panelprogram keretében elkezdõdtek az épületek utólagos homlokzati hõszigetelési munkálatai is.

Amennyiben a kivitelezõ megfelelõ minõsítésû hõszigetelõ rendszert épít be, akkor ez tûzvédelmi
problémát, illetve veszélyt nem
hordoz magában, azonban egy
nem megfelelõ tûzvédelmi tulajdonságokkal rendelkezõ homlokzati szigetelõanyag képes akár az
épület teljes homlokzatára kiterjedõ tûzet okozni. A homlokzat égése során gyakorlatilag lehetetlenné
válik, válhat a tûzoltóság magasból mentõszereinek alkalmazása
és ezekkel történõ személymentés.
Ez a téma kifejezetten nagy figyelmet igényel a lakóközösségtõl, mivel a munkálatok nem építési engedélyhez kötöttek, ezért a tûzoltóság a beépítendõ hõszigetelõ
rendszer megfelelõségét nem is
tudja ellenõrizni.
Korunk gazdasági fejlõdése magával hozta a gépjármûállomány
növekedését is, azonban a panelépületek létesítésekor ekkora
mennyiségû gépjármû parkolóhely
nem lett kialakítva az épületekhez.
Ebbõl adódik, hogy a lakók már a
tûzoltási felvonulási területen is
parkolnak, mely kifejezetten a tûzoltó gépjármûvek felállítására
szolgál, hogy a lakók akár az ablakokon keresztül is menthetõek legyenek a magasból mentõ szer alkalmazásával. Az itt parkoló autók
vagy jelentõsen korlátozzák, vagy
lehetetlenné teszik a tûzoltói beavatkozást, ezzel saját magukat, illetve lakótársaikat is veszélyeztetve.
Megoldások az érintett épületek tûzvédelmi helyzetének javítására:
A megoldások egyik részéhez
elõször gondolkodásmódunkon
kellene változtatni, és belegondolni, hogy a szomszéd utcában, városban, vagy a tõlünk távol keletkezett lakástüzek akár nálunk is
elõfordulhattak volna, illetve emberi gondatlanságból bármikor
elõfordulhatnak. Ha ezt a gondolatmenetet sikerül elsajátítani, illetve magunkénak érezni, akkor
természetesen már azt is érzékelhetjük, hogy a megoldás kulcsa
részben a kezünkben van, és mi,
mint érintett lakók sokat segíthetünk magunkon azzal, hogy a
használatból eredõ kockázatokat
csökkentjük. Ehhez nem kell mást
tenni, mint a vonatkozó tûzvédelmi elõírásokat betartani, azaz a
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lehetséges megoldásai
használati problémák részben leírtakat nem elkövetni, illetve azokat
felszámolni.
A használati részben említett
utólagos homlokzati hõszigetelési
munkálatok megkezdése elõtt célszerû a területileg illetékes tûzoltóságot megkeresni, és náluk érdeklõdni az alkalmazható anyagok
vonatkozásában, vagy segítséget,
tájékoztatást kérni a tekintetben,
hogy mondják el, hogy a kivitelezõ milyen iratokkal igazolhatja az
alkalmazni kívánt szigetelõrendszer tûzvédelmi megfelelõségét, és
azt a kivitelezés megkezdése elõtt
már kérjük el tõle.
A létesítési gondok kiküszöbölése már bonyolultabb, idõ és költségigényesebb. Saját magunk védelmét is szolgáljuk, ha a lakáson
belüli villamos vezetékeket a megnövekedett fogyasztási igényeinknek megfelelõen felújíttatjuk.
Az utólagos tûzszakaszolási és
füstszakaszolási problémák kiküszöbölése szintén jelentõs anyagiakat igényel, melyet jelenleg a
lakóközösségnek kell kigazdálkodnia, amennyiben úgy dönt,
hogy áldoz az épület tûzvédelmi
helyzetének javítására.
A gépészeti rendszerekbõl adódó tûzvédelmi hiányosságok részben és egészben egyaránt orvosolhatóak. Részmegoldást a szellõzõrendszerek rendszeres tisztítása jelenti, mivel így meg lehet
akadályozni a zsír lerakodását a
csõvezeték falán. Természetesen
ez önmagában nem elegendõ,
csak ideiglenes megoldás. Valamennyi szellõzõrendszer esetében
a szintenkénti födémlezárásokat,
és vezetéklezárási lehetõségeket
biztosítani kell. A nem megfelelõ
éghetõségû és tûzállóságú anyagokat el kell bontani és megfelelõre kell cserélni. A szükséges
építési és átalakítási munkák jelentõs anyagi ráfordítást igényelnek, azonban a lakáscélú állami
támogatásokról szóló 12/2001. (I.
31.) Kormányrendelet 28. § 5.
pontjában szerepel a szellõzõrendszerek korszerûsítése és felújítása, mely lehetõség kiaknázásával állami pénzeszközökhöz lehet jutni.
A jogszabályoknak megfelelõ
használati és létesítési elõírások
érvényesítésén túl a lakosság –
nemcsak a panelépületek esetében
– tovább növelheti saját tûzbizton-

ságát, ha lakásában tûzjelzõ berendezéseket (home detektorokat), és/vagy tûzoltó eszközöket
(kézi tûzoltó készülék, Bonpet,
Passz 47, Firepro, stb.) helyez el.
Ezek aránylag kis költségen beszerezhetõ eszközök, melyek jelentõsen képesek emelni a lakás
tûzbiztonságát azzal, hogy a tüzet
a keletkezésük korai fázisában jelzi, így biztosítva a gyors menekülés, illetve oltás feltételeit, valamint a tüzet a kezdeti fázisukban
képesek eloltani, így a tûzkárt is
csökkenthetik.
Természetesen
mind a tûzjelzõ, mind a tûzoltóeszközök helyének szakszerû kiválasztása fontos annak érdekében, hogy azok ténylegesen a lehetõ leghamarabb jelezzenek, illetve a potenciális tûzkeletkezési
helyek közelében legyenek elhelyezve. Ebben segítséget kérhetnek a tûzvédelmi eszközök forgalmazóitól, valamint a katasztrófavédelem és a tûzoltóság szakembereitõl egyaránt.
Összességében megállapítható,
hogy a panelépületek nem tûzveszélyesek, azonban kiemelt figyelmet kell fordítani a tûzvédelmi használati elõírások betartására, betartatására, valamint a lehetõségekhez mérten minél elõbb
meg kell szüntetni a létesítési hiányosságokat. Az építési munkák
állami támogatásának lehetõségét
információnk szerint az Önkormányzati és Településfejlesztési
Minisztérium és a Kormány vizsgálja.
Horváthné Molnár Tünde
tûzoltó õrnagy

11

Óvodai és általános iskolai
jelentkezések a 2008/2009. tanévre
Nagykanizsa Megyei Jogú Város alsó fokú oktatási-nevelési intézményeiben az óvodai és általános iskolai felvételre történõ jelentkezéseket 2008. április 15-16-án fogadjuk – mindkét napon 817 óráig.
A jelentkezés helye a kötelezõ felvételt biztosító vagy a szülõ által
választott óvoda, illetve a kötelezõ felvételt biztosító vagy a szülõ által választott általános iskola.
A jelentkezettek felvételérõl a férõhelyek, illetve az indítandó elsõ
osztályok számának ismeretében az intézmény vezetõje dönt, melynek
eredményérõl a szülõket 8 napon belül írásban értesíti.
Óvodai felvételre kell jelentkeznie minden gyermeknek, aki 2008.
május 31-ig betölti az ötödik életévét és még nem jár óvodába.
Felvételre jelentkezhet és felvételt nyerhet minden kisgyermek, aki
2008. október 1-ig betölti a harmadik életévét.
A jelentkezéshez szükséges okmányok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- gyermekorvosi igazolás
- lakcímigazoláshoz személyi igazolvány, vagy lakcímkártya.
Általános iskolai felvételre kell jelentkeznie minden nagykanizsai
gyermeknek, aki 2008. május 31-ig betölti a hatodik életévét – azaz
2002. május 31. elõtt született – és elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, amelyet az óvoda, illetve a Szivárvány Fejlesztõ Központ szakvéleménye igazol.
Felvételre jelentkezhet – a szülõ kezdeményezése alapján – minden
2002. május 31. és december 31. között született 6 éves gyermek, ha iskolaérettségét az óvoda, illetve a Szivárvány Fejlesztõ Központ igazolja.
A jelentkezés választott helyszínén minden gyermek regisztrálásra
kerül, de felvettnek csak az a gyermek tekinthetõ, aki az adott intézmény felvételi körzetében levõ, állandó lakcímmel rendelkezõ, nagykanizsai lakos.
A szülõ által választott, nem kötelezõ felvételt biztosító iskolába történõ felvételrõl a törvényi létszám alapján az iskola igazgatója dönt,
amelyrõl a szülõket 8 napon belül írásban értesíti.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
- óvoda illetve a Szivárvány Fejlesztõ Központ szakvéleményének
eredeti példánya, gyermekorvosi igazolás
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- lakcím igazolására személyi igazolvány, vagy lakcímkártya.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Mûvelõdési és Sportosztály
A felhívást, és a hozzá tartozó kötelezõ felvevõ körzeteket
honlapunk (www.kanizsaujsag.hu) Közérdek rovatában olvashatják.

Trombitás István, a Kõolaj-,
és Földgázbányászati Vállalat
(KFV) nyugalmazott vezérigazgatója, 2008. március 12én, életének 73-ik évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.
1935. október 2-án született
Rózsaszentmártonban. Hatvanban,
a Vegyipari Technikumban végezte
középiskolai tanulmányait, majd a
Nehézipari Mûszaki Egyetem Bányamérnöki Karán végzett olajmérnökként 1959-ben. Két évet hallgatott Miskolcon, a többit Sopronban...
Udvardi Géza további megemlékezõ
sorait honlapunkon olvashatják:
http://www.kanizsaujsag.hu/index
.php?m=200&ckid=981
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Érzelmi világára jótékony hatással lesz
hétvégén a Vénusz. Családtagjaihoz,
szomszédjaihoz forduljon szeretettel. A
rossz hír is könnyebben feldolgozható,
ha emberségesen tálalják.

IV.20.–V.20. Bika
Kissé belefáradt az aprólékos munkába,
pedig céljai eléréséhez megfontoltan és
kitartóan kell folytatni tevékenységét.
Akár napozással is erõt gyûjthet, és párkapcsolatába is új színt vihet.

V.21.–VI.21. Ikrek
Változást hozhatnak életében a tavasz elsõ napjai. Ha nem fél a kihívásoktól és
tanulékony, könnyedén átléphet minden
akadályt. Ha nem sikerül valami és netán
visszautasítják, ne keseredjen el.

VI.22.–VII.22. Rák
Az az érzése támadhat, hogy halogatja a
sokasodó tennivalói elvégzését. Fogjon
hozzá, mert úgysem teszi meg ön helyett
senki. A párkapcsolatára szenteljen több
idõt, ne sajnálja azt beszélgetésekre.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Nem vágyik mostanában nyüzsgésre, társaságra, szívesen meghúzódik egyedül az Erzsébet tér valamelyik padján. A sértõdések
elkerülése végett azonban vegye észre mások üdvözlését, és mosolyogjon vissza.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Aktivitását még a melegfront sem fékezi
meg. Képes egy lapra mindent feltenni, ha
vállalkozásáról van szó, mert titkos vágyait csak így tudja elérni. Ha odafigyel
az elõjelekre, semmiképp sem veszíthet.

IX.23.–X.22. Mérleg
Gondtalan hétre számíthat. Már az is
megnyugtatja, ha a hobbijának megfelelõen virágokkal bíbelõdhet. Szakmája terén használjon ki minden adódó lehetõséget, amivel elõbbre juthat a ranglétrán.

X.23.–XI.22. Skorpió
Sehol sem találja a helyét. Ha a közérzetén javítani akar, semmiképpen se zárkózzon be lakásába. Induljon sétára a Fõ
úton, ha elfárad, üljön le egy padra. Ha
megszólítják, ne rohanjon el.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Mostanában nincs ereje sem a konfliktusok legyõzésére, sem az értelmetlen vitákra. Másra vágyik. Néhány igaz, meghitt percre. Ha még a párját keresi, zarándokoljon ki például a Csónakázó-tóhoz.

XII.22.–I.20. Bak
Ne munkára, hanem kikapcsolódásra,
szórakozásra, kirándulásra használja fel
a vasárnapot. Ha figyelemmel fordul barátaihoz, a késõbbiekben több hasznosítható ötlet is eszébe juthat.

I.21.–II.19. Vízöntõ
A vágyait, elképzeléseit nem tudja megvalósítani mostanában. Elkeseredés helyett vegyen egy nagy levegõt, és fogjon
hozzá ismét. Ha még magányos, szenteljen több idõt az ismerkedésre.

II.20.–III.20. Halak
Unalmasak a hétköznapjai, nem tud mit kezdeni magával? Elsõ lépésként akár újságot is
olvashatna, némelyik hír egy csapásra elûzi
nyugodt perceit. Benézhetne egy kiállításra is
akár a könyvtárba, vagy a mûvelõdési házba.
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Nk-án a Turul madárnál 100
m2-es, I. emeleti lakás extrákkal
eladó. Érd.: 30/9124-674 (6177K)

A Hunyadi utcában 700 m2-es
építési terület eladó. Érd.: 30/2273294 (6040K)
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 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)
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)
Nk-án 3,5 szobás, nagykonyhás,
III. emeleti, parkra nézõ, panorámás
89 m2-es, nagy teraszos lakás eladó.

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

2008. április 3.

K-Ny-i fekvésû, szomszéd nincs.
Érd.: 30/661-2224 (6212K)

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

SZOLGÁLTATÁS

Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok régi dísz- és használati tárgyat,
porcelánt, képet, könyvet, régi újságokat, stb.! Érd.: 20/555-3014 (6083K)
Jó állapotú Olimpia Midi 20-as
gyermekkerékpár eladó. Irányár:
9.500 Ft. Érd.: 30/2627-496 (6202K)
Eladó kovácsoltvasból készült
asztal, csillár, állólámpa, valamint

egy zöldre pácolt fa üveges szekrény. Érd.: 30/6500-553 (6213K)

VEGYES
Jóképû, 185 cm magas, harmincas,
egyedülálló férfi keresi dekoratív, csinos,
humoros, az életet könnyeden felfogó hölgy
ismeretségét. Leveleket a Szerkesztõségbe
„Könnyedén” jeligére várok.

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

VEGYES
Költözés miatt eladó: 72 cm-es LG
100 Hz (extra) televízió és új fürdõszobaberendezés (még dobozban, fa + bambusz kombináció). Érd.: 20/226-4144
(6144K)
Etüd típusú Pianino eladó. Érd.:
30/901-2482 (6146K)
Asztali számítógép, nyomtató, fénymásoló eladó. Érd.: 30/916-1600
(6150K)

DR. FÜLÖP ANDRÁS
NYUGALMAZOTT
MALÉV-FÕPILÓTA
hosszan tartó betegség után
életének 80. évében március
21-én Nagypénteken,
visszatért Teremtõjéhez.

A belépés díjtalan

Vendég: Szabó Tamás, a Megatánc
döntõse, Dél-Zala Táncegyüttes,
Végh Nóra táncmûvész.
Belépõdíj: 800 Ft

Április 7. 19 óra
A "FÁBRY"
Fábry Sándor önálló estje

Április 14. 19 óra
Bergman: JELENETEK EGY
HÁZASSÁGBÓL - színmû

Április 5. 10 óra
ZALAI GYERMEKEK
MÛVÉSZETI FESZTIVÁLJA

Belépõdíj: 2500 Ft

Szereplõk: Détár Enikõ, Rékasi Károly
Belépõdíj: 3000 Ft

Április 12. 19 óra
A PREMIER TÁNCKLUB
GÁLAMÛSORA

Szervezõ: a HSMK és a Szivárvány
Fejlesztõ Központ „Alapítvány
a Fogyatékosokért” alapítványa

Április 4. 19 óra ROCK KLUB
A RADIOAKTÍV EGYÜTTES

Nagy László: REGE A TÛZRÕL
ÉS JÁCINTRÓL

koncertje. Belépõdíj: 400 Ft

Hamvait április 5-én
13 órakor helyezik örök
nyugalomba, kívánsága
szerint szeretett szülõföldjén,
Kiskanizsán.
Elõtte, 11.30-kor emlékezõ
gyászmise lesz a kiskanizsai
templomban.

Április 11. 18 óra
A KÖLTÉSZET NAPJA

Gál Tamás és Kiss Szilvia
színmûvészek elõadása
Kísér a Kor-Zár Zenekar

Április 10. 18 óra „KÉSEI ÉNEKEK”
Rada Gyula verses vallomása nemzeti-történelmi értékekrõl

Állás
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:
tehergépkocsi-vezetõ
tehergépkocsi szerelõ
autószerelõ
varrómunkás
bútorasztalos
házigondozó
szakács
fémipari segédmunkás
mezõgazdasági munkás
telemarketing ügyintézõ
minõségi ellenõr
gyermek animátor
üzleti tanácsadó

szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8. általános
8. általános
8. általános
érettségi
fõiskola
fõiskola

120.000 – 130.000 Ft
100.000 – 110.000 Ft
87.000 – 104.000 Ft
70.000 – 90.000 Ft
80.000 – 85.000 Ft
87.000 – 100.000 Ft
100.000 – 140.000 Ft
69.000 Ft
50.000 – 55.000 Ft
69.000 Ft
75.000 – 90.000 Ft
100.000 – 110.000 Ft
90.000 – 160.000 Ft

Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató
Központban (Nagykanizsa, Fõ út 24. szám) alatt adunk, vagy a
http://www.nyugatrmk.hu
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
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Már a világbajnokság jegyében
Már csupán néhány nap, s az
utánpótláskorú vívók ismét egy
nagy seregszemlén, nevezetesen a
kadett világbajnokságon bizonyíthatnak. Ez alkalomból, pontosabban azért, mert Mátyás Szabina
személyében kanizsai sportoló is a
cataniai események részese lesz,
az említett kardozót kicsit engedtessék meg „sztárolni”, pontosabban megpróbálnánk bemutatni röviden eddigi pályafutását. Nos,
Szabina jelenleg a Batthyány-gimnázium tanulója, s még 2002-ben
kezdett el a vívással komolyabban
foglalkozni. A 2004/05-ös szezonban Békéscsabán a gyermek korcsoport egyéni magyar bajnokságán elsõ helyezést ért el, majd esztendõre rá az újoncok magyar baj-

nokságán egyéniben bronzérmet
szerzett. Csapatban az NTE egységével még tovább jutott, hiszen a
Kocsis Eszter – Magyar Zsanett –
Mátyás Szabina – Varga Viviána
négyes a dobogó legfelsõ fokára
állhatott. A 2006/07-es idényben
már a serdülõk között bizonyított,
itt egyéniben az országos bajnokságon harmadik lett. Ezzel gyakorlatilag elérkeztünk a mába, a nemzetközi válogatók és az Európabajnokság „korszakába”. A bécsi
európai körversenyen egyéniben
bronzot akasztottak a nyakába, a
gödöllõi válogatón csapatban pedig elsõ lett. Londonban szintén
csapatban ünnepelhetett elsõ helyet, majd a kadett magyar bajnokin egyéniben harmadik, amivel

Most ismét közelebb

biztosította helyét a válogatottban
az észak-olaszországi EB-re.
Rovigóban aztán egyéniben tizedik lett, csapatban viszont (a változatosság kedvéért) bronzot nyert.
Ezzel az eredménysorával jogot
szerzett a szicíliai vb-n való indulásra.
Szabina a március végét már a
tatai edzõtáborban töltötte, ahol az
április 7-én rajtoló világbajnokságra készült a válogatott kerettagjaival közösen. Bár határozott célt
ugyan nem tûzött ki maga elé, azt
sejtetni engedte, ha jól forgatja
fegyverét, valami nagyon szép is
kisülhet a cataniai napok alatt a
páston...
Polgár László

A kezdeti nehézségek ellenére
CWG Kanizsa – Vasi Aligátorok
10 – 9 (3 - 3, 4 – 2, 2 – 4, 1-0).
Nagykanizsa, Városi Uszoda, 50
nézõ. Vezette: Horváth S., Németh
A. CWG Kanizsa: Kiss Cs. – Kiss
Á., Wiesner, Kéri 2, Újházi 2, Szabó
G. 2, Fábry 2. Csere: (kapus) Cserdi, Karácsony 1, Szili, Oláh, Golecz,
Virt 1. Játékos-edzõ: Szabó Gábor.
A nagykanizsai vízilabdacsapat
az általa rendezett víz világnapi felkészülési torna után (melyen a zágrábiakat legyõzve harmadik lett)

kezdte meg – sokak reménye szerint
– tavaszi menetelését a bajnokságban. Az eredményt látva, ha nehezen
is, de begyûjtötte a két pontot – ezzel megtartotta elsõségét csoportjában – a CWG Kanizsa OB I B-s alakulata. A szombathelyi Vasi Aligátorok ellen a kezdeti görcs még érezhetõ volt a hazai gárda játékán. A
második negyedben lendültek bele
igazán Kéri Péterék, s amikor már
úgy tûnt, hogy az ötödik helyezett
ellenállása megtörik, a vasiak ismét

elkapták a fonalat. Ziccerek sorát
dolgozták ki mindkét oldalon, viszont a vendéglátók kapujában Kiss
Csaba idõnként csuda dolgokat mûvelt, s végül a mindent eldöntõ találatot Kéri bombázta a kapuba, amivel kialakította az 10-9-es, kanizsai
gyõzelmet hozó végeredményt.
Folytatás a hétvégén Tatabányán,
ahol a harmadik ellen szintén nehéz
összecsapás ígérkezik.

Mint a spanyol labdarúgó-bajnokságban a Real Madrid és a
Barcelona, a hazai sakk csapat NB
I-ben is úgy játszik egymással a
két megyei óriás. Elõbb el-, majd
közelebb engedi magághoz az
egerszegi Csuti a kanizsai Aquaprofit NTSK gárdáját. Néhány
héttel ezelõtt a dél-zalai színekben
sakkozók hátránya öt pontra nõtt a
listavezetõ Zalaegerszeggel szemben, mivel hazai környezetben
csupán 7,5: 4,5-re nyert a Statisztika ellen. Legutóbb pedig ismét
kisebb fordulat történt, hiszen az
Aquaprofit ezúttal kiütötte idegenben az MTK-t (10:2), amivel viszont 2,5 pontot faragott a listavezetõ szomszédváriakkal szemben.
A bajnokságból két forduló van
hátra, ugyanakkor azt sem árt nyomatékosítani, hogy a két és fél
pont egerszegi elõny tulajdonképpen három, mivel a végelszámolásnál az egymás elleni eredmény
számít, s ebben a bajnoki évadban
a Csuti nyerte a kettejük közötti
derbit.
P.L.

Sínre kerültek
a dolgok

nyílt az út a Szalay-Bunkoczi duó
elõtt az elsõ hely felé. Azért nem
volt egyszerû a feladatuk, hiszen a
Palik – Darázsi kettõs a terepesekhez képest szokatlan módon, végig
a sarkukban volt, végül azonban az
opelosok begyûjtötték a gyõztesnek
járó húsz pontot a nissanosok elõtt.
Persze, Palik Lászlóéknak sem kellett keseregniük, hiszen második
pozíciójukkal összetettben átvették
a vezetést, mi több, az elsõ forduló
után még vezetõ Kis – Czeglédi
egységet a Kanizsa környékén harmadik Gál István – Oroszlán Tibor
terepjárós csapat is megelõzte. A
hazai erõket tekintve említsük meg,
hogy a Viky Rally Team képviseletében Gábor Attila – Bacsa István
kettõs a tizenkettedik lett az agyagdagasztós versenyen.

Bár nagy volt a várakozás a Nagykanizsa Demons amerikai futballcsapat háza táján, azt gyorsan tudatosították velük a bajnokság elsõ fordulójában Kanizsára látogató Budapest Cowboys legényei, hogy idén
sem lesz egyszerû dolguk a pontvadászatban. Kezdésként a fõvárosiak
gyorsan elhúztak két touchdown-nal
(0-14), s innen gyakorlatilag nem
volt kérdés a gyõztes kiléte. A második játékrészben aztán dicséretesen
összekapta magát a dél-zalai alakulat, s irányítójuk, Robert Thayer révén kiegyenlítetté vált a mérkõzés. A
démonok következõ találkozójukra
idegenbe utaznak, a gyõri „cápák”
vendégei lesznek április 27-én, majd
május 4-én, 15 órától a debreceni
„gladiátorokat” fogadják a Mindenki
Sportpályáján.

A labdarúgó NB III Dráva
csoportjában szereplõ NTE 1866
MÁV gárdája már nem nyeretlen a tavasszal, mi több, elsõ
döntetlenjét is behúzta a Beremend csapata ellen idegenben.
Elõször azonban a gyõzelemrõl,
melyet még hazai környezetben
szereztek a Mohács gárdájával
szemben. Az összecsapás külön
érdekessége volt, hogy Ujvári
Máté duplájával nem csupán
gyõzött Tóth Attila legénysége
2-1-re, de az ifjú támadó a házi
góllövõlistán a vezetést is átvette tizenkét találattal. Ehhez
gyorsan tegyük hozzá azt is,
hogy már csupán Ujvári az
egyetlen labdarúgó, aki az NTE
valamennyi találkozóján, tehát
húsz meccsen pályára lépett piros-kék színekben. Utóbbi sorozatát aztán folytatta a beremendiek elleni idegenbeli bajnokin is, melyen Visnovicsék végül 0-0-ra végeztek. Vasárnap,
április 6-án már ismét Nagykanizsán játszik az NTE, hiszen
15.30 órától a Bóly együttesét
látják vendégül a MÁV-pályán.

P.L.

P.L.

P.L.

P.L.

Szalay és Palik jót csatázott Nem sikerült
Szombaton a Nagykanizsa környéki Nagybacónakon, illetve Antal-hegyen a szõlészkedõk nagyot
néztek, amikor az erdõsávok mögül
dübörgõ hangok hangzottak fel. No,
nem az egykori Varsói Szerzõdés
összevont hadgyakorlatiról maradt
itt néhány egység, de még csak nem
is „újhullámos NATO-próba” folyt,
hanem a Fisher-Fujitsu Klíma-Kupáért ültek volán mögé az országos
tereprali bajnokság menõi. A második forduló keretében, annak második napján a Nagybakónak-Kisrécse-Nagyrécse térségében gyûjtögették a kilométereket többek között Palik Lászlóék és Szalay
Balázsék. Természetesen mindezeknek volt elõzménye is, vagyis pénteken Csörnyeföldrõl startolt el a
mezõny, s cseh elõnyt hozott a bemelegítés. Aztán Miroslav Zapletal
egysége kidõlt a sorból, így meg-
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Tíz év, két kerék
Tizedik születésnapját ünnepli a H-Turul Motor Klub, ennek alkalmából szombaton motoros felvonulással, majd a Csónakázó-tónál
drog- és alkoholmentes családi nappal várják az érdeklõdõket.
– A H-Turul Motoros Klub
1998. tavaszán alakult hetven fõ-

vel, jelenleg huszonhét tagja van
a csoportnak – mondta lapunknak

Bolla Ferenc elnök. – Ez egy polgári, családbarát motoros klub, fõ
tevékenységünk közé tartozik motoros túrák szervezése, sportrendezvények támogatása, s egyéb
kulturális programok szervezése.
A motorpalettánk nagyon sokrétû,
van Suzuki, Honda, Kawasaki, de
az egyik tagunk rendelkezik egy
nagyon szép angol Triumph-al is.
Ez utóbbi szerintem nemcsak a
város, de az ország egyik legszebb
motorkerékpárja. Az enyém egy
X11-es, száznegyven lóerõs, 110
köbcentis Honda. Ez egy túrasport motor.
– Úgy hírlik, egyfajta rang a
klubhoz tartozni, nem is olyan
egyszerû a bekerülés…
– Természetesen a tagság alapfeltétele, hogy az illetõ szeresse a
motorokat, a motorozást. A jelentkezés után a leendõ klubtag egy
éven át csak jelölt lesz, ám ehhez
szükséges három tag ajánlása is,
úgy tehát nem mûködik a dolog,
hogy bejön valaki az utcáról.
– Mit nyújt ezért az egyesület?
– Úgy vettem észre, büszke, aki
a klub tagja lehet. Félreértés ne
essék, ez nem egy szigorú, vaskalapos szervezet, sokkal inkább egy
baráti társaság. Persze, mint minden csoportnak, a miénknek is
megvan a maga szabályzata, amit
megkövetelünk valamennyi tagunktól. Fontos, hogy a klubhoz
méltó módon viselkedjenek a tagok az utakon is. Mi nem tizenhat
éves motorosok vagyunk, hogy

egykerekezzünk és száguldozzunk
a városban, ettõl a fajta közlekedési kultúrától – vagy kultúrálatlanságtól – el is határolódunk. A
nyugodt, túrázós motorozást szeretjük, s nem italozunk. Nyilván
összejöveteleinken fogyasztunk alkoholt, de ha motorra szállunk,
szigorúan egy kortyot sem. Az a
véleményem egyébként, hogy a
klubot megbecsülik a városban,
hiszen olyan tagjaink vannak, akik
közismertek, s letettek már valamit
az asztalra a város érdekében végzett tevékenységüket tekintve is.
Vannak köztünk ügyvédek, orvosok, vállalkozók és kétkezi munkások is. Nagyon színes tehát a csapat.
– Hosszú túrákat szoktak szervezni, most is készülnek egyre.
– Az elmúlt évek folyamán így
jutottunk el Sopronba, Villányba,
Erdélybe, Szlovákiába. A határon
túl elsõsorban magyarlakta településeket szoktunk felkeresni. Most
éppen egy ausztriai, kétezer kilométeres körutat tervezünk.
– Szombaton ünneplik a tizedik
születésnapjukat.
– Így van, s ennek alkalmából
drog- és alkoholmentes családi
napra várjuk a motorok szerelmeseit a Csónakázó-tóhoz, ám elõtte
délelõtt tizenegy órakor a HSMKtól indulva egy motoros felvonulás
keretében körbemotorozzuk a várost.
Horváth Attila

Városunkban egyre többen
várják tavasszal azt a napot,
amikor a Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban megtartják az
Ezoterikus és Életmódnapot.
A termékbemutatókból, nagyon
érdekes elõadásokból álló egész
napos program résztvevõit Szép Terézia igazgatónõ köszöntötte, majd
átadta a szót Daróczi Zoltán természetgyógyász oktató, terapeutának.
Õ bevezetõjében elmondta, hogy
ami a test, a lélek és a szellem ápolásához szükséges, azt ma itt megtalálhatják az érdeklõdõk.
Bioételeket, süteményeket kóstolgathattunk,
szomjunkat
bioitalokkal olthattuk. A dohányzóknak és italozóknak jó hír, hogy
olyan méregtelenítõ gépek állnak
rendelkezésükre, amelyek kínzó
elvonási tünetek nélkül segítenek
leszokni szenvedélyükrõl. A höl-

gyek nagy örömére szolgálhat,
hogy program keretein belül megszabadulhatnak a nyár közeledtével egyre kellemetlenebbé váló
súlyfeleslegüktõl. Láthattuk az
SPA méregtelenítõ gépet üzemközben, s a vállalkozó szellemûek
most rizikómentessen adhatták ki
mérgüket. A vásári sokaságban találkozhattunk még méhésszel,
könyvárussal, hennafestõvel, asztrológussal, grafológussal, kézmûvesekkel. A kifürkészhetetlen jövõ
után érdeklõdõk helyszíni jósda
enyhített kíváncsiságán.
A programokat gálamûsor zárta,
melyen színpadra léptek a Premier
Táncklub, a Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház Tai-Chi csoportja, a
Rebell Lion tánccsport. A Csengeri
Wing Tsun Kung Fu, és a Yasmine
Orient Hastánc csoport tagjai.
Czene Csaba

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Ezoterikus és Életmódnap

Az örök Kalotaszeg
A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
programjaként a Magyar Állami
Népi Együttes vendégjátékát élvezhette a közönség a HSMK-ban.
Az egyik legnevesebb magyar
népi együttes 1951-ben alakult.

Az örök Kalotaszeg címû, nagy
sikert aratott elõadás egy bánffyhunyadi zenész család, a Vargáék
(Csipások) mûvészete kapcsán
foglalta össze Kalotaszeg tipikus
román, magyar, cigány népzenéjét, táncait.

