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Az új képviselõtestület
Tollas TTibor: 
Október 223.

Rian aa fföld, aa ffalak ddõlnek, 
Kék hharsonákkal zzeng aaz éég. 
S bbarlangjából aa ddohos kkõnek 
Az eember úújra ffényre llép. 

Fonnyadt ttestünket zzáporozza, 
Sápadt aarcunkra hhull aa nnap, 
S sszédülten, sszinte ttántorogva, 
Szabadság, sszívjuk ssugarad. 

Sötétbõl ttárul kki aa sszívünk: 
Nyíló vvirág aa fföld ffelett. 
A sszolgaságból ffényt dderítünk, 
Fegyver nnélkül iis ggyõztesek. 

(Kerecsényi Edit felvétele, a Thury György Múzeum tulajdona)
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PANNON TUDOMÁNYOS NAP

A Magyar Tudományos Akadémia Veszpré-
mi Területi Bizottsága, valamint Pécsi Területi
Bizottsága 2005-ben rendezte meg elsõ alka-
lommal a Pannon Egyetem nagykanizsai egye-
temi központjában, a Pannon Tudományos Nap
(PTN) címû közös konferenciáját. A tavalyi ren-
dezvény sikere, továbbá az elhangzott elõadások
magas színvonala bizonyította a PTN létjogo-
sultságát. A konferencia minden évben október
elején kerül megrendezésre, melynek helyszíne
az idei évben is a Pannon Egyetem kanizsai
egyetemi központja volt. Az ünnepélyes meg-
nyitón elsõként dr. Hámori József, a Magyar
Tudományos Akadémia alelnöke köszöntötte a
megjelenteket. Mint mondta, a konferencia cél-
ja, hogy a dunántúli régióban elért legújabb tu-
dományos eredményeket bemutassák, s azokat
közelebb hozzák a hétköznapi emberekhez, il-
letve a piac szereplõihez. Ezt követõen Mészá-
ros Ernõ, a MTA Veszprémi Területi Bizottsá-
gának elnöke szólt mindarról az elõkészítõ mun-
káról, mely a Pannon Tudományos Napon lehe-
tõvé teszi a tudományos élet szinte minden terü-
letére kiterjedõ, a Pannon Régióban született ku-
tatási eredmények ismertetését. Marton István
polgármester a város és az egyetem között fenn-
álló jó kapcsolat további erõsítését emelte ki cé-
lul. A közel kilencven témajavaslat közül kivá-
lasztott 26 elõadás között a résztvevõk talál-
kozhattak például a régészet-, a nyelvészet-, a
biológia-, a kémia-, fizika területét érintõ kuta-
tásokat, azok legújabb eredményeit ismertetõ
elõadásokkal, de sok más mellett a felsõoktatás
finanszírozásáról, a fejlesztéspolitikáról és a
közigazgatási régiókról, vagy a kultúra-össze-
hasonlító kutatások európai és magyarországi
vonatkozásairól is megannyi érdekes informá-
cióhoz juthattak az érdeklõdõk. A legszínvona-
lasabb elõadások díjazásban részesültek.

KANIZSAI ÕSZ
„Kanizsai õsz – Így látjuk mi” címmel kul-

turális mûsorra került sor az Erzsébet téren.
Várfalvi Tibor, a rendezvény egyik fõ szerve-
zõje elmondta: a kultúra, versek, népdalok se-
gítségével szerették volna megidézni az elmúlt
hetek belpolitikai történéseit, s egyfajta „kis
Kossuth teret” kívántak az Erzsébet téren ki-
alakítani, ahol mindenkinek lehetõsége nyílt el-
mondani véleményét. Rózsás János betegsége
miatt nem tudott részt venni a programon,
ezért papírra vetette a gondolatait, amelyeket
Kiss László osztott meg a hallgatósággal. Ró-
zsás János többek közt azt írta: „A globalizáció
minden uniformizáló törekvésével, a pénzvilág
mindenható uralmával szemben a valóságos
nemzeti függetlenségünk védelme, a másoktól
különbözõ, sajátosan magyar mûveltség, a po-
zitívan értelmezett konzervatív irányvonal kö-
vetése a feladatunk”. Késõ este a megyeszék-
helyi Turán zenekar adott koncertet.  

KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉS 
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkama-

ra a Pécs-Baranya megyei Kereskedelmi és
Iparkamarával közösen közbeszerzési referens
képzést szervezett a  területfejlesztésben érin-
tett intézmények és civil szervezetek munka-
társai részére. A képzés ünnepélyes megnyitó-
jára került sor a Vasemberházban. Mint azt
Varga Zsófia, a helyi kamara titkára lapunknak
elmondta, a képzés a ROP 3.1.2. program kere-
tében, rendkívül kedvezõ  formában zajlik,  a
támogatás mértéke 100 százalékos. Nagykani-
zsáról és térségébõl 25-en jelentkeztek és 23-
an kapták meg a támogatási jogosultságot a
VATI Kht.-tól. A 120 órás tanfolyam a Pécsi
Egyetem tanárainak közremûködésével folyik,
majd szakdolgozat készítésével, szóbeli és írás-
beli vizsgával zárul. Az OKJ-s, államilag elis-
mert  közbeszerzési referens képzés lehetõvé

teszi, hogy a résztvevõk mind az ajánlatkérõi,
mind az ajánlatadói oldalon magas szintû szak-
tudással bíró szakemberekké váljanak. 

EGY NAP A MÁSSÁG JEGYÉBEN
Immár nyolcadik alkalommal került sor a

Bogdán János Cigány Közösségi Házban a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat „Egy hét-
vége a másság jegyében” címû programjára.
A nap folyamán az önkormányzat munkatár-
sai és a helyi rendvédelmi szervek képviselõi
a hagyományoknak megfelelõen megvitatták
az elmúlt idõszak közös munkájának, együtt-
mûködésének eredményeit. Elõbb Teleki
László, a CKÖ elnöke, majd Marton István
polgármester köszöntötte a program résztve-
võit, méltatva az együttmûködés jelentõségét.
Kérdésünkre Teleki László azt mondta: az
együttmûködéstõl többek között azt is várja,
hogy minél több roma fiatal kerülhessen be a
fegyveres testületekbe, hiszen általuk lehet a
legeredményesebben küzdeni az elõítéletes-
ség ellen. Dr. Molnár József alezredes, rend-
õrkapitány is kiemelte: a továbbiakban is
alapvetõ cél a diszkrimináció megszüntetése,
a romák felzárkóztatása, valamint az, hogy a
rendõrök részérõl se történjenek diszkrimina-
tív intézkedések, s a romák mind jobban fo-
gadják el a testületet. A Nagykanizsai Határõr
Igazgatóság részérõl Fülöp Árpád rendészeti
igazgatóhelyettes szólt a jelenlévõkhöz, s ki-
fejezte reményét, hogy az igazgatóság és a
CKÖ közötti együttmûködés a következõ
években is folytatódhat. Bükiné Papp Zsu-
zsanna fõhadnagy, a Nagykanizsai Rendõrka-
pitányság bûnmegelõzési csoportjának veze-
tõje a rendõrség „107 esély a sportért” címû,
zalakomári projektjérõl beszélt. Elmondta: az
április-május hónapban lezajlott bûnmegelõ-
zési program célja a hátrányos helyzetû roma
fiatalok felzárkóztatása, a küzdõsportok elsa-
játításán keresztül megvalósuló egészséges
életre nevelés, valamint a rendõrség elfoga-
dottságának erõsítése volt.  

SZÁZAKAT VONZ AZ OKTÓBERI ESTÉK 
Radványi György építész és Radványi Ba-

lázs zenész a Zene és építészet címû elõadása
után folytatódott a Piarista Iskola által rende-
zett sorozat, amely a „Ment-e a világ elébb a
mûvészetek által?”– kérdést vizsgálja külön-
bözõ mûvészeti ágak szemszögébõl, a közép-
iskolások által is könnyen érthetõ és figye-
lemfelkeltõ módszerekkel. Hétfõn délután az

október 12. október 13.

október 16.
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Ha hiányzik a készpénz, 
VAN MEGOLDÁS
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Készpénzhitel azonnal!

A Vasemberház sarkán az árkádok alatt!
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Októberi Esték vendége Ritoók Zsigmond iro-
dalomtörténész volt, aki az ókori színházról
tartott színes és szemléletes elõadást, melynek
végén a hallgatók kérdéseinek közös megvita-
tására is sor került. Ezen a héten Aknai Tamás
mûvészettörténész elõadásával folytatódott a
sor, október 24-én Czakó Gábor írót várják,
aki a magyar nyelv lelkérõl bölcselkedik.

BOKSZ KADET OB
A Kanizsa Boksz Klub 2006-ban megpá-

lyázta és megnyerte a Kadet Országos Bajnok-
ság rendezésének jogát, jelentette be sajtótájé-
koztatóján Draskovics Szilárd klubelnök.
Nagykanizsa 1930. óta rendez bokszbajnoksá-
gokat, azonban az országos bajnokság meg-
rendezésének csak most teremtõdtek meg a
feltételei, olyan fõvédnökök segítéségével,
mint Marton István polgármester és Csótonyi
Sándor, az Ökölvívó Szövetség elnöke. Az
ünnepélyes megnyitó után estig a selejtezõk
zajlanak, pénteken folytatódnak. Szombaton
kerül sor az elõdöntõre, vasárnap 9 órakor pe-
dig a döntõre, melyet a Sport 1 is közvetít. Az
országban csak kettõ található abból a ringbõl,
melyben 3 x 2 perces  mérkõzések zajlanak,
ezt használják vébéken és olimpiákon is. A
rendezvény négy napja alatt olyan híres spor-
tolókkal is találkozhatnak a nézõk, mint Botos
András, Dolmányos József vagy Öcsi bácsi.
Korpics Miklós, a Kanizsa Boksz Klub vezetõ-
edzõje a múlt heti hódmezõvásárhelyi serdülõ
OB-rõl is elismerõen nyilatkozott, ahol Nádor

Tibor másodszor is aranyat szerzett, így kvali-
fikálta magát a kadett válogatottba.  

MÉLTÓ MÓDON EMLÉKEZÜNK 
Sajtótájékoztatón ismertette a 1956-os for-

radalom és szabadságharc ötvenedik évfordu-
lóján rendezendõ ünnepi program elemeit a
szervezõk nevében Balogh László, az Oktatá-
si, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság
(OKISB) elnöke, Papp Ferenc, a Hevesi Mû-
velõdési Központ igazgatója, Kovácsné Miko-
la Mária igazgatóhelyettes, valamint Bodnár
Attila, az 56-osok Országos Szövetsége nagy-
kanizsai szervezetének elnöke. Papp Ferenc
elmondta: öt középiskola nevezett az ünnep-
hez kapcsolódó történelmi vetélkedõre. A
rajzpályázatra ugyancsak szép számban érkez-
tek pályamunkák, összesen hetvenkettõ darab.
Balogh László, az OKISB elnöke elõször a vá-
ros lakói felé tolmácsolta Marton István pol-
gármester ünnepre szóló meghívását a médiu-
mokon keresztül. A bizottsági elnök ismertette
az ünnepi programokat. Azt is hangsúlyozta,
hogy a városi ünnepi programok mellett a Bat-
thyány Lajos Gimnázium is számos rendez-
vénnyel igyekszik méltó módon megemlékez-
ni 1956 mártírjairól. Bodnár Attila kijelentet-
te: az 56-osok Országos Szövetsége helyi
szervezete maximálisan elégedett a progra-
mokkal, az emlékmûvel, hiszen annak alkotója
számos javaslatukat elfogadta.  
HOGYAN ÜNNEPELJÜK OKTÓBER 23-ÁT?

Az ünneplõ lelkületrõl és a kanizsai történé-
sekrõl beszélt sajtótájékoztatóján Balogh Lász-
ló, az OKISB elnöke. Büszkének kell lennünk

az 50. évforduló emlékezõ eseményeire és az
új forradalmi emlékmûvünkre, mondta. Azt ja-
vasolta, ha felhúzzuk az országzászlót a Deák-
téren, maradjon állandóan felhúzva az árbocrú-
don, mint sok magyar városban. A zászló az
együvé tartozás, a hazához és a városhoz való
tartozás szép jelképe. Az új, monumentális 56-
os emlékmûvünk révén a régi mozikert szinte
új funkciót kap, uralni fogja a mozikert terét.
Országosan is különlegessé válik, hogy szinte
egy helyen lesz a méltó nagyemlékmû, a kop-
jafa, Orbán Nándor emléktáblája és a Batthyá-
ny gimnázium falán az 56-os bátor, tiszta szán-
dékú diákokat és tanárokat felemlegetõ új em-
léktábla. Javasolta, hogy az új funkciójú
mozikert neve 2006. október 23-tól „56-os
Emlékkert” legyen. Reméli, hogy 56-os emlék-
mûvünk közelebb kerül hozzánk az avatás
után.  Végül felsorolta a régi 56-os jelszavain-
kat: Aki magyar velünk tart!, Magyar zászlót
kitenni!, Virágot, gyertyát az ablakokba!, Ne
bántsd a magyart!, és Magyar ne hagyd ma-
gad! Ma pedig ezek lehetnének a szemléleti
alapelvek az 1956-os forradalmat illetõen: Em-
lékezni, látni, megnevezni és sohasem félni!

CUKORBETEGEK
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete

október 27-én (pénteken) tartja soron
következõ klubfoglalkozását a Kórház tanács-
termében 16.30-kor. Téma: a fogyókúra sze-
repe a diabéteszben. Elõadó: dr. Sebestyén
Miklós fõorvos.

október 17.

A Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ ép-
pen zajló felújítása miatt ezúttal a Pannon
Egyetem Zrínyi utcai épületében, a volt Úttö-
rõházban került sor a Kanizsa-MKB Nemzet-
közi Jazzfesztiválra október 13-án és 14-én. A
repertoár ezúttal is pazar volt, ám most in-
kább a jazz populárisabb ágát reprezentáló
mûvészek közül válogattak a szervezõk.

Mielõtt felcsendültek volna a dallamok,
Kovácsné Mikola Mária, a fesztivál fõ szerve-
zõje és Papp Ferenc, a Hevesi Sándor Mûve-
lõdési Központ igazgatója köszöntötte a jazz-
kedvelõ közönséget. A kulturális intézmény
vezetõje néhány mondattal megemlékezett a
közelmúltban elhunyt Pege Aladárról, s töb-
bek között felidézte azt a jeles alkalmat, ami-
kor az Nagykanizsán ünnepelte hatvanadik
születésnapját. A nagybõgõ „Paganinijének”
hívott nagyszerû zenész csaknem tizenkét al-
kalommal fordult meg Nagykanizsán.

A köszöntõ, s egyben megemlékezõ szavak
után a jazzmuzsika vette birtokba a Pannon Egye-
tem elõadótermét. Az alig egy éves Nalanda
Együttes fiatal mûvészei léptek a színpadra, s ko-
rukhoz illõ zenéjükkel elkápráztatták a közönséget.
Az õket követõ Gyárfás Trió nem elõször járt Ka-
nizsán. A Gyárfás István vezette csapat produkció-

ja ismét zajos sikert aratott a hallgatóság körében.
A mainstream jazz muzsikát játszó zenekar 2004-
ben Afrikában, Kenyában turnézott, s az ott szer-
zett benyomásaikat zenébe szõtték. Ennek a külö-
nös egyvelegnek a gyümölcse a Nairobi Roman-
tice címû lemez. Az album anyagából ezúttal a
nagykanizsai jazzbarátok is ízelítõt kaphattak.

Az est sztárvendége az amerikai, de jelen-
leg Németországban élõ Sydney Ellis és csa-
pata, a Her Midnight Preachers Uptown Blu-
es & Downtown Jazz volt. Mint az a nevükbõl
is kiderülhet: blues és gospel alapokon nyug-
vó dallamos jazzt játszottak, amivel nagy si-
kert arattak.

Sydney Ellis a jazzfesztivált megelõzõ saj-
tótájékoztatón nagyon kedvesen beszélgetett
az újságírókkal, s e sorok írójának is külön
örömet jelentett, hogy a fesztivál néhány ko-
rábbi vendégével ellentétben nem voltak
„extra” kívánságai vagy korlátozásai a tele-
vízió felvétel vagy éppen a fotók készítésé-
vel kapcsolatban. A Halis István Városi
Könyvtárba szervezett sajtótájékoztatón azt
mondta: ez az elsõ alkalom, hogy Magyaror-
szágra látogatott, épp ezért nagy örömmel és
izgalommal töltötte el, amikor a meghívást
megkapta. Számos országban járt Európá-
ban, s az a tapasztalata, hogy az öreg konti-
nensen élõ emberek mindenütt rendkívül
kedvesek, Nagykanizsát pedig különösen
szép városnak tartja.

Térjünk vissza a jazzfesztiválra: a péntek
este a szinte már kötelezõ jamsession-nel, a
Sydney Ellis-féle csapat és a Gyárfás Trió kö-
zös örömzenéjével zárult. 

A fesztivál második napján az Oláh Kál-
mán Trió, a horvátországi Zdenka Kovacicek
& Vanja Lisak Trió, valamint a latin jazzt ját-
szó Tropical Transform és a Zamique Együt-
tes lépett fel.

Horváth Attila

Amikor a fesztivál örömzenévé válik

Elõzetes
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A Vasemberházba, az alakuló közgyûlésre
érkezõ képviselõk egy-egy Újszövetséget ve-
hettek át belépéskor, majd mindenki megke-
reste helyét a közgyûlési teremben. A
FIDESZ-KDNP többséggel felálló új testület
a polgármestertõl jobbra foglal helyet a kép-
viselt körzetek száma szerint, míg az ellenzék
az MSZP, Városvédõ Egyesület, MSZDP és
SZDSZ sorrendben kapott helyet a vezetõi
asztaltól balra. 

Az alakuló közgyûlést Bicsák Miklós korel-
nök nyitotta meg, felkérve a jelenlévõket a
Himnusz eléneklésére. Megállapította, hogy
az új közgyûlés mind a 26 tagja jelen van.
Köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki a vá-
lasztások során munkájával közremûködött.
Dr. Ördög Ferenc, a Helyi Választási Bizott-
ság elnöke ismertette ezután az eredménye-
ket. Az október elsejei választás probléma-
mentesen, törvényesen zajlott le a 48 szavazó-
körben. A választásra jogosultak közül 17.954
fõ élt szavazati jogával, ez  az összes válasz-
tásra jogosult 41,98 százaléka. A három indu-
ló polgármesterjelölt közül 7.876 szavazattal
(44,45 százalék) Marton István lett a város
polgármestere. Megválasztott egyéni képvise-
lõk: Bicsák Miklós (1. körzet), Bene Csaba (2.
körzet), Balogh László (3. körzet), Bizzer
András (4. körzet), dr. Csákai Iván (5. kör-
zet), dr. Károlyi Attila (6. körzet), Szõlõsi
Márta (7. körzet), Horváth István (8. körzet) ,
Gyalókai Zoltán (9. körzet), Jerausek István
(10), dr. Kolonics Bálint (11), Papp Nándor
(12), Karádi Ferenc (13), Tóth Nándor (14),
Polai József (15). A kompenzációs listáról
mandátumot szerzett az MSZP-tõl Böröcz
Zoltán, dr. Fodor Csaba, Tóth László, Bár-
dosi Gábor, az SZDSZ-tõl Röst János, Halász

Gyula, a Városvédõ Egyesülettõl Cserti Ti-
bor, az MSZDP-tõl Bogár Ferenc, Papp Fe-
renc, a FIDESZ-KDNP részérõl Cseresnyés
Péter. Dr. Ördög Ferenc köszönetet mondott
dr. Kelemen Marcellnek és munkatársainak a
választások zökkenõmentes lebonyolításáért.

Ezt követõen dr. Ördög Ferenc átadta a
képviselõk megbízólevelét, majd Marton Ist-
ván letette polgármesteri esküjét és elfoglalta
helyét. Az alakuló ülés ünnepélyes része a
Szózat eléneklésével ért véget.

Marton István ezt követõen ismertette a
közgyûlés további napirendjét. Hozzászólásá-
ban Bogár Ferenc kérte, hogy a közbeszerzési
bizottság megválasztását halassza el a testü-
let. Indokként hozta fel, hogy a bizottság
mandátuma érvényes, illetve szakítani kell az-
zal a gyakorlattal, hogy csak a bizottsági el-
nökök alkotják tagságát mert ezzel a civil
kontroll lehetõsége kizáródik. Kérte azt is,
hogy a bizottságok is vitassák meg a szemé-
lyeket. Marton István szavazásra tette fel a ja-
vaslatot, melyet a képviselõk  5 igen és 20
nemmel elutasítottak és az eredeti napirende-
ket fogadták el 23 igennel és 3 nemmel.

Marton István ezután ismertette a választási
kampányban már megismert programját. A
négy év legfontosabb feladatának tekinti a vá-
ros valós pénzügyi helyzetének feltárását és
annak lakosság elé tárását. Ebbõl adódóan át
kell tekinteni a teljes értékesíthetõ vagyont is.
Az adósság állomány az elmúlt években meg-
tízszerezõdött, meghaladja a 6 milliárd forin-
tot. Ezek miatt szükséges egy vagyonkezelõ
holding felállítása. Az elmúlt 4 évben megho-
zott, a vállalkozókat érintõ hátrányos intézke-
déseket meg kell szüntetni. Az önkormányzati
megrendeléseknél elõnyben kell részesíteni a

helyi vállalkozásokat a törvény adta lehetõsé-
gek keretei között. Mivel sok beruházás az el-
múlt években vitát váltott ki a törvényesség
be nem tartása miatt, ezért ezeket is szükséges
áttekinteni. Cél a törvénytelenségek megszün-
tetése, így például ezentúl nem lehet a terület
megszerzése elõtt illetve építési engedély hí-
ján építkezni. Százmilliós nagyságrendûnek
érzi az ebbõl származó, várost sújtó pervesz-
téseket. Meg kell akadályoznia a testületnek,
hogy a kórház mûködtetése magánkézbe ke-
rüljön és szakmai befektetõknek álcázott ér-
dekcsoportok csapjanak le az intézményre,
újabb láncszemet illesztve a lakosság és az
OEP közé. Az oktatási és kulturális negyed
kialakításának érdemi megvalósítása az elsõk
között fog szerepelni. Megszûnik, hogy ob-
jektumokat újítunk fel érdemi funkció nélkül,
mint például a  régi mozit, amelynek szerepét
meg kell találni. Minden javaslatra nyitott a
frakció, így például annak a lehetõségét is el-
képzelhetõnek tartják, hogy esetleg a városi
tévé és az újság itt nyerjen elhelyezést. A köz-
lekedés neuralgikus pontjai közül a Keleti vá-
rosrészbõl a vasútállomásra való eljutás és a
körjárat kialakítása vár mielõbbi megoldásra.
A polgármesteri hivatalban a megfélemlítésen
való mûködést kívánja megszüntetni. 

– Az adósság ördögi módon sújtja a várost,
mert olyan elkötelezettségeink vannak, ami
miatt decemberben több lesz az adósságunk,
mint az elõzõ 11 hónapban összesen. A város
nincs csõdben, csak csõdveszélyben, amit
együttes munkával el tudunk hárítani. Éppen
ezért tanúsítson mindenki önmérsékletet a
2007-es költségvetés összeállításakor – fejez-
te be rövid program összefoglalóját. 

Tóth László, az MSZP frakció nevében szólt
elsõként hozzá, aki kiemelte: nagy a politika
felelõssége Nagykanizsa jövõjét illetõen. Nem
tekintik automatikusnak a pártok közti szem-
benállást, ehelyett együttmûködésre töreksze-
nek. A város érdekében a meghozandó dönté-
seknél szakszerûség és tolerancia szükséges,
az egymás nézeteinek tiszteletben tartása, az
ellentétes érdekek egyeztetése. A szocialista
frakció nem kíván pártpolitikát folytatni a
közgyûlésben. Konstruktív és korrekt ellenzé-

Esküt tett az új közgyûlés
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ki magatartást fognak tanúsítani. Támogatják
a  város fejlõdésének érdekében hozandó dön-
téseket. Halász Gyula, az SZDSZ listás képvi-
selõje gratulált a polgármesternek és a képvi-
selõknek megválasztásukhoz. Ugyanakkor a
polgármesteri programot nagyon szolidnak
tartja, mert nem tesz említést a  munkahelyte-
remtésrõl, az ipari park bõvítésérõl, a városfej-
lesztési célokról,  az új munkahelyek idetele-
pítésérõl, a termálprogramról. Olyanokról,
amelyek elõkészítés alatt vannak és folytatni
lehet. Nem szólt a porgram arról sem, hogy a
II. Nemzeti Fejlesztési Terv programjai közül
milyen irányban kíván elmozdulni város. Ép-
pen ezért kérte a következõ ülésre a polgár-
mesteri program írásos, kiegészített változatát.
Kívánta, hogy Marton István legyen olyan si-
keres fideszes polgármester, mint dr. Gyimesi
Endre Zalaegerszegen, Szita Károly Kaposvá-
ron, Kósa Lajos Debrecenben. Cserti Tibor a
civilek nevében szólt. Megköszönte a válasz-
tóknak a szavazatokat, gratulált a mandátum-
hoz jutott képviselõknek és az abszolút több-
séghez. Ez olyan korlátlan lehetõséget ad,
amivel élni kell – mondotta, majd hozzátette:
õk csak egy valamit tudnak adni ehhez: min-
den értelmes programot górcsõ alá vesznek,
kritikusan megvitatnak és támogatják, ha a vá-
ros érdekét szolgálja. 

Marton István ezt követõen nem adott szót
Röst Jánosnak, mondván egy pártból egy hoz-
zászólás elegendõ, s ebben elõzõleg már meg
is állapodtak. Lezárva a napirendet, áttért a
hatályos szervezeti és mûködési szabályzat
módosítására. Röst János ügyrendi hozzászó-
lásában válaszolt az elõbbiekre, mondván:
méltatlan az alakuló közgyûléshez a szó meg-
vonása tõle. Marton István azt felelte, hogy
nem szeretné, ha lennének emberek, akik
„szétbeszélnék a közgyûlést”. Dr. Fodor Csa-
ba a napirendrõl szólva azt mondta, hogy a
szóban tett elõterjesztés jó, de nem fedik egy-
mást az írásos elõterjesztéssel a gazdasági és
városfejlesztési bizottság nevének változásá-
nak ügyében. Cserti Tibor kérte, hogy mivel

nem kívánnak tanácsnokot állítani, ez a szö-
vegrész véglegesen kerüljön ki az SZMSZ-
bõl. Marton István megígérte, hogy az elsõ
adandó alkalommal ezt kiveszik, de most csak
annyiban módosul a szabályzat, amennyiben
az alakuló üléssel összefügg. Az SZMSZ mó-
dosítását ezután 23 igen és 3 tartózkodás mel-
lett elfogadták. Egyhangúlag megbízták dr.
Kelemen Marcellt a törvényi kötelemnek
megfelelõen az SZMSZ felülvizsgálatával,
melynek végsõ határideje 2007. április 14. 

A harmadik napirendi pontban a képviselõ-
testület bizottságait választották meg. Az Ok-
tatási, Kulturális Ifjúsági és Sportbizottság el-
nöke Balogh László lett, belsõ tag Bene Csa-
ba, dr. Károlyi Attila, Papp Ferenc, külsõ tag
Dobri Lajos, Takács András, Gondi Zoltán. A
Pénzügyi Bizottságban elnök Tóth László,
belsõ tag Bizzer András,  Karádi Ferenc,
Cserti Tibor, külsõ tag Lelkó Tamás, Szántó
Zsuzsanna, Vukics József. A Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnöke dr. Csákai
Iván, belsõ tag Bárdosi Gábor, Polai József,
Szõlõsi Márta, Röst János, külsõ tag Horváth
Gézáné, Nagy József György, Váradi István-
né, Móricz István. Az Ügyrendi, Jogi és Köz-
rendi Bizottság elnöke dr. Kolonics Bálint,
belsõ tag Bene Csaba, Böröcz Zoltán, Tóth
Nándor, külsõ tag Fertig István, Papp Viktor,
dr. Varga Eszter. A Városfejlesztési, Idegen-
forgalmi és Környezetvédelmi Bizottság elnö-
ke Papp Nándor, belsõ tag Bizzer András, dr.
Fodor Csaba, Gyalókai Zoltán, Halász Gyula,
külsõ tag Kassai Zoltán, Papp János, Polka
P. István, Vargáné Holló Kornélia. A Város-
üzemeltetési Bizottság elnöke Gyalókai Zol-
tán, tagja Bicsák Miklós, Horváth István, Jer-
ausek István, Bogár Ferenc, külsõ tagja Kal-
már István, Magyar József, Takács Zoltán és
Deiszinger József. A bizottságok tagjai a pol-
gármester elõtt tették le az esküt. 

Ezt követõen megállapították a polgármes-

ter illetményét és költségtérítését. Eszerint
Marton István havi tiszteletdíja a törvényi elõ-
írásoknak megfelelõen 518 ezer forint, költ-
ségtérítése ennek 20 százaléka, 103.600 forint.

A képviselõk az ügyrendi, jogi és közrendi
bizottság hat tagja irányításával titkos szava-
zással döntöttek az alpolgármester személyé-
rõl. Cseresnyés Péter e posztra 24 érvényes, 1
érvénytelen szavazattal 18 igennel, 1 nemmel
és 5 tartózkodással kapott bizalmat. Az esküt
letéve helyét a polgármester jobbján foglalta
el. Fõállású alpolgármesterként illetményét a
képviselõk 400 ezer forintban állapították
meg. Költségtérítésben nem a várostól, hanem
országgyûlési képviselõként részesül.

A Közbeszerzési Bizottság élére Papp Nán-
dor képviselõt választották. Tagja dr. Csákai
Iván, Gyalókai Zoltán, dr. Kolonics Bálint és
Tóth László lett. 

Az alakuló közgyûlés végén Bene Csaba és
Tóth László ismertette a FIDESZ 14 fõs illet-
ve az MSZP 6 fõs frakciójának névsorát. 

Marton István a napirendi pontok lezárása
után meghívta a város lakosságát az 1956-os
forradalom és szabadságharc 50. és a Magyar
Köztársaság kikiáltásának 17. évfordulója al-
kalmából az ünnepi megemlékezésre. Az ülés
végén a jelenlévõk koccintottak a négyéves
közös munka sikerére, majd a polgármesteri
hivatal elõtt elkészült az elsõ közös fotó. (li)

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Bog-
dán János Közösségi Házban tartotta alakuló
ülését a múlt héten csütörtökön. Dr. Ördög
Ferenc, a HVB elnöke tájékoztatta az egybe-
gyûlteket a cigány kisebbségi önkormányzati
választások eredményeirõl, elmondta, hogy a
szavazásra jogosultak több mint hatvan száza-
léka élt szavazati jogával. Ezt követõen az új
képviselõk eskütételére és a megbízólevelek
átadására került sor. A CKÖ elnöke Teleki
László, elnökhelyettese Váradi Istvánné lett. 

A választást követõen a rég-új elnök elõször
megköszönte a szavazók és a testület bizalmát,
majd köszönetet mondott mindazoknak, akik
az elmúlt több mint egy évtized alatt segítették
a munkájukat, egyben kérve további segítõ
együttmûködésüket. Mióta létezik kisebbségi
önkormányzat, legfontosabbnak az oktatás, az
egészségügy és a munkahelyteremtés kérdését

tartották, hi-
szen ez az a
három terület,
amelyben a ci-
gányság jelen-
tõs hátrányokkal küzd. Az elnök elmondta,
hogy egy sikeres pályázat folytán két évre fi-
nanszírozhatóvá vált a hétvégi kollégium,
amely mostanra már hét közben is várja a ta-
nulásban segítséget kérõ fiatalokat. (-dé-)

Megalakult a CKÖ
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Bicsák Miklós –  1. körzet Bene Csaba – 2. körzet Balogh László – 3. körzet

Bicsák Miklós újra a szocialista párt színei-
ben gyõzedelmeskedett az 1. választókörzetben.

– Elöljáróban szeretném megköszönni azo-
kat a szavazatokat, amelyek lehetõvé tették,
hogy ismét képviselhetem a választókörzetben
élõk érdekeit. Ez ad erõt és bizalmat ahhoz,
hogy a következõ négy évben megoldást keres-
sek azokra a problémákra, amelyekrõl már a
korábbi ciklusban is szóltam, illetve amelyek a
kampány során újként felvetõdtek.

– Melyek ezek?
– A Garai utcában, az Ifjúság utcában és a

Hársfa utcában a járda- és útgondok várnak
megoldásra. Korszerû buszváróra volna szük-
ség a Napraforgó téren, játszótér-fejlesztések-
re az Ûrhajós utcában és az Ifjúság utcában,
hiszen nagyon sok kisgyermekes család van a
környéken. A körzetem fontos része Palin, ahol
évek óta dolgozom azon, hogy a többi város-
részhez hasonlóan itt is legyen közösségi ház,
ahol a városrész lakói közös programok, ren-
dezvények segítségével élhetnék meg az össze-
tartozás örömét. Szeretném, ha már a követke-
zõ évi költségvetésben szerepelhetne a közös-
ségi ház kialakítása. Fontosnak tartom Korpa-
vár csatornázását, évek óta húzódó probléma
ez is. Most körvonalazódik egy megoldás, egy
uniós pályázathoz való csatlakozással talán
csatornázott lesz ez a városrész is.  

– Hogyan hat jelenleg és hogyan hat majd a
jövõben Palinra az autópálya közelsége?

– Jelenleg komoly terhet jelent, hiszen nagyon
nagy a forgalom. Az autópálya megépítésével
lehetõvé válik, hogy Ópalinból kitiltsák végre a
házak és az út állapotát hátrányosan befolyáso-
ló, a lakosság nyugalmát zavaró teherautó for-
galmat. Mindent elkövetek, hogy 2007-2008-ra
rendezõdjenek ezek a problémák a 74-es elkerü-
lõ út megépítésével. Szeretném, ha a késõbbiek
során közlekedési lámpák is lennének a fontos
útvonalakon a városrészben. A napokban készül
el a bicikli út, amely a volt szociális otthontól az
iskoláig vezet majd, és lehetõvé teszi, hogy a jár-
da ismét a gyalogosoké lehessen. 

Bene Csaba, a 2. számú választókörzet kép-
viselõje, a Zsigmondy-Széchenyi SZKI neve-
lési igazgatóhelyettese. A háromezres lakosú
körzet a Magyar utca egy részét és a kenyér-
gyár környékét foglalja magában.

– Mit jelölt meg legfontosabb feladatának a
programjában?

– Módot kell találnunk a Dózsa György út 75.
épületegyüttesének felújítására, mert  olyan kö-
rülmények között élnek ott az emberek, ami a
mai világban már elfogadhatatlan. Ezt pályázat-
tal, EU-s pénzek bevonásával, vagy különbözõ
ütemezéssel meg kell oldani. Információim sze-
rint 100-120 család él ott, akiket el kell szállá-
solni valahol, amíg a felújítás megtörténik, vagy
pedig el kellene dönteni, hogy mit lehet az épüle-
tekkel kezdeni. Az sem biztos, hogy szociális bér-
lakásokat kell ott kialakítani. Ezen kívül az utak,
járdák tervszerû és folyamatos felújítását tûztem
ki célul. Természetesen várom az ott élõ  állam-
polgárok jelzéseit, hogy milyen gondok foglal-
koztatják õket, és próbálom megtalálni az utat
ezek megoldására.

– A FIDESZ frakció vezetõjeként mit kíván
tenni?

– Elsõdleges célunk, hogy elõrelépjünk a
munkahelyteremtésben a következõ négy éves
ciklusban. Azt mindenképpen el szeretnénk ke-
rülni, hogy olyan ígéretek tegyünk, amit nem tu-
dunk beváltani, ezért konkrét dolgot nem is mon-
dok. Az országos adatokból is látható, a tavasz
óta bekövetkezett intézkedések hatására a mun-
kanélküliség mértéke nõtt. Ez alól mi sem tudjuk
kivonni magunkat, de próbálunk kiutat teremte-
ni. Örvendetes, hogy elindultak a vállalkozások
az Ipari Parkban, örülni kell a sok apró vállal-
kozásnak. Lassan már látható, hogy itt van az
autópálya, melynek pozitív hatásától nem tekint-
hetünk el. Nagyon jó irányban indult el a Meg-
újuló energiák mintavárosa címû program, a
szakemberek képzésében a mi iskolánk jár az
élen. Remélem az iskolát is bekapcsolva, elõbbre
tudunk lépni. Úgy tudom, a gépgyárban a szél-
erõmûvekhez már gyártanak alkatrészeket. 

Balogh László, a FIDESZ-KDNP  3. vá-
lasztókerületi új képviselõje. 

– „Az istenáldotta nép” október elsején mel-
lettem döntött, innentõl kezdve az a kérdés,
hogy a képviselõ istenáldotta-e. Milyen az ilyen
képviselõ? – tette fel önmagának a kérdést a
Balogh László. – Küldetését Istentõl kapja, el-
fogadja a kritikai megjegyzéseket is, közösség-
ben él és szolgál. A képviselõséget a család, az
iskola, a templom és önkormányzat méltó
rangjának visszaállításának akarom szentelni.
Szûkebb lakókörnyezetem szószólója szeretnék
lenni. Fõbb városi céljaim változatlanok, fel-
zárkóztatás a régió fejlettebb városai közé,
munkahelyteremtés, a helyi vállalkozók hely-
zetbe hozása, az idegenforgalom fejlesztése, az
iskolarendszer mûködtetésének átgondolása és
a meglévõ vagyon felmérése. Sok szempontból
fontos a közlekedés fejlesztése; a médiakoncep-
ció ügyében sürgõsen lépnie kell a városnak. A
konkrét képviselõi munkámban ezek prózai
dolgokká fordítódnak le.  A 3. számú választó-
kerületbe tartozik a kulturális negyed jó része,
ennek tartalommal való megtöltése a jövõ fon-
tos feladata. A Sugár út 3. szám alatti patinás
épület kálváriájára remélhetõleg pont kerülhet
a mandátumom ideje alatt, a mozikert országos
jelentõségû emlékmû-komplexummá emelkedik
pár napon belül, fogom javasolni, hogy a neve
is „56-os Emlékkert” legyen a jövõben. A Ma-
gyar utcán Palinig vezetõ kerékpárút is igény a
lakosság részérõl, csakúgy, mint a társasházak
energiatakarékos renoválása. Újabb járdare-
konstrukciókra kerülhet még sor. Terveim kö-
zött szerepel a játszóeszközök és kertibútorok
folyamatos pótlása-bõvítése is; illetve a zöldte-
rület növelése és gondozása; akárcsak a belvá-
ros közlekedési tehermentesítése, majd sétáló-
utcás övezetté alakítása, elkerülõ utak létreho-
zásával. Sok megkeresés és apró lépések vár-
hatók mindezek mellett, de visszatekintve ezek
teszik szebbé a képviselõi munkát, hiszen elég a
hazának az, ha mindenki elvégzi a maga fel-
adatát. Ez  képviselõi jelmondatom is.
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Bizzer András –  4. körzet Dr. Csákai Iván  – 5. körzet Dr. Károlyi Attila – 6. körzet

Bizzer András a FIDESZ-KDNP jelöltje-
ként jutott be a város képviselõ-testületébe,
ahol a 4-es számú választókerület lakóinak ér-
dekeit képviseli majd. A testület legfiatalabb
tagja korához illõ fiatalos lendülettel igyek-
szik magát belevetni a közéletbe. 

– A körzet egyik legkomolyabb problémája
szerintem a Zrínyi utca Kórház utcára történõ
kikötése – mondta lapunknak a képviselõ. –
Nem csoda, hogy az itt élõk tiltakoztak, hiszen
az út tervezett nyomvonala szó szerint az erké-
lyek alatt vezetett volna, veszélyeztetve az itt
élõk nyugalmát, illetve az épület szerkezeti ép-
ségét is. Mi tehát az út megépítését nem ebben a
formában képzeljük el, meg fogjuk találni a
mindenki számára üdvös megoldást. A Platán
sor környékén nagyon rossz állapotúak az utak,
sok a kátyú, és esõs idõben számos pocsolya ne-
hezíti a közlekedést. Ezen is változtatni szeret-
nék, hiszen úgy látom, az utóbbi években egy ki-
csit elhanyagolták ezt a körzetet. Egy földszinti
lakás megvásárlásával nyugdíjas klubot alakí-
tanánk ki az egyedül élõ, idõs emberek számá-
ra, akik itt akár az internettel is megismerked-
hetnének. Vissza kívánjuk állítani a Teleki utca
érintésével a vasútállomásra közlekedõ buszjá-
ratot, amely tulajdonképpen a régi 33-as busz
lesz. A Platán sor és a Teleki utca közötti ját-
szótereket felújítanánk, a ma még üres gyepfe-
lületet különbözõ fák, cserjék ültetésével ten-
nénk változatosabbá. Én még szükségesnek tar-
tom ezen a területen kutyafuttató kialakítását is.
A Kórház utcában és a Platán soron található
kavicsos, esõs idõben sáros parkolókat szilárd
burkolattal látnánk el. Nagyon fontos a Péterfy-
iskola elõtti park felújítása, ugyanis ez most saj-
nos, siralmas állapotban van. Mindenképpen
bõvíteni kell a körzet kerékpáros közlekedésre
alkalmas útszakaszait, akár kerékpársáv felfes-
tésével, akár kerékpárutak építésével – sorolta a
terveket Bizzer András.

Végül hozzátette: a minél otthonosabb lakó-
környezet megteremtéséhez elengedhetetlen a
köztéri bútorok pótlása, újak kihelyezése is. 

Dr. Csákai Iván régi-új képviselõje a testület-
nek, ezúttal is FIDESZ-KDNP színekben szer-
zett mandátumot az 5. körzetben.

– Negyedszer körzetbõl bejutni, valahol a la-
kosság bizalmát jelzi, s ennek a bizalomnak az
ember igyekszik megfelelni. Az észak-keleti vá-
rosrész bármilyen közel van a belvároshoz,
mégis kint van. A nagy városi fejlesztések mel-
lett ezt a városrészt közelebb kellene hozni a
belvároshoz. Amikor a Volán-járatok átszerve-
zése megtörtént, az itt élõ lakosság érdekeit fi-
gyelmen kívül hagyták. Az észak-keleti város-
részben három buszmegálló van, a Kisberki és
a Honvéd utcától mindegyik megálló legalább
500-600 méterre található. Az volt az ígéret,
hogy a busz megáll majd a Dózsa György úton,
most a boltnál áll meg, ahol nincs is lakó. 

– Mi az ön véleménye szerint a legfonto-
sabb beruházás, ellátandó önkormányzati fel-
adat ebben a városrészben?

– Szépül a városrész, ám a további fejlõdés-
hez különbözõ kritériumoknak kellene megfe-
lelni, például megfelelõ számú parkolót kelle-
ne kialakítani, csökkenteni kellene a zsúfoltsá-
got. Sok a fiatal, ezért játszótér kialakítása is
lényeges. Az ipari park és a kereskedelmi köz-
pontok jelenléte indokolná a gyalogos forga-
lom érdekeinek figyelembe vételét is. A kerék-
párútért már megharcoltam, most a járdák kö-
vetkeznek. Az arra járók  ma életüket, testi ép-
ségüket veszélyeztetve jutnak el a különbözõ
helyekre. Élhetõvé kellene tenni az észak-keleti
városrészt. Ha pedig építési engedélyeket ad-
nak ki, akkor vegyék figyelembe az adott terü-
let jellemzõit, családi házas övezetben családi
házak épüljenek, és ne többemeletes épületek. 

– Mit tart a városra nézve fontosnak?
– Többek között oda kellene figyelnünk arra,

hogy a városban megfelelõ szélességûek legye-
nek az utak. A parkolási lehetõségeket mindenütt
biztosítani kellene. Komolyabb szankciókat kelle-
ne alkalmazni az építéshatósági elõírások meg-
szegõivel szemben is. Emellett természetesen sok
fontos feladat megoldása vár a testületre.

Dr. Károlyi Attila a szocialisták színeiben
nyerte el a 6. választókörzetben az egyéni
mandátumot. 

– A távolabbi s a nagy cél gyakorlatilag befo-
lyásolja a mostani munkavégzés kezdetét is,
mert a legfontosabb a munkahelyteremtés. Mi
az, amivel ki lehet törni a mostani mély foglal-
kozatási válságból? Legalább 5.000 nyilvántar-
tott s legalább ugyanennyi nem nyilvántartott
munkanélkülinek kell állást találni. Nagy részük
kisgyermekes és eladósodott, de ez az egész or-
szágról, a családok nagy részérõl is elmondha-
tó. A kis- és középvállalkozások megtelepülésé-
nek segítése a legégetõbb tennivaló. Azonos tör-
vényi feltételek mellett elõnyben kell részesíteni
a nagykanizsai vállalkozókat. Emellett a cégek
Muraköz felé irányítása a második legfontosabb
feladat. A nemrég posztumusz díszpolgárrá ava-
tott dr. Krátky István néhai polgármester fotója
régóta az íróasztalom felett lóg. Õ volt az, aki a
szerencsétlen poszt-Trianoni korszak városát ki-
kormányozta a kátyúból, az õ regnálása alatt
lett Muraköz fõvárosa Nagykanizsa, hatalmas
déligyümölcs-, ital- építõanyag-lerakatok nõttek
ki gomba módra a földbõl. Ezen lehetõségek
most is adottak, csak szorosra kell az unió kü-
szöbén álló Horvátországgal fûzni a kapcsolato-
kat – mondta a képviselõ.

– A konkrét választókörzeti feladat a város-
üzemeltetési alapellátásokon belül az, hogy be-
hatóbban megvizsgáljam körzetem igényeit.
Komolyan fogom venni a fogadóórákat. A He-
vesi és a Rózsa utca keresztezõdésének kialakí-
tása nem várhat tovább, hiszen itt egyiptomi
közlekedési morál lett úrrá az utóbbi idõkben,
a tolakodó és az erõsebb autós érvényesül. A
parkok kitisztítása, kutyafuttató területek levá-
lasztásával, az óvodai-iskolai körzeti orvosi el-
látás fejlesztése szintén fontos feladat. Nem
lesz könnyû munka, a Zrínyi család „Sors bona
nihil aliud” bölcsessége csak akkor fog itt ér-
vényesülni, ha mi is teszünk valamit. És kiál-
lunk mellette. Isten csak ekkor fogja „kiegészí-
teni” – egészítette ki a képet dr. Károlyi Attila.
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Vitéz Bodnár Attila, az '56-osok Országos
Szövetsége nagykanizsai szervezetének elnöke
a katonai bizottság tagja volt 1956. nagykani-
zsai eseményei idején. Talán a ritka kivételek
egyike õ, mert úgy emlékszik: a késõbbiekben
alig éreztették vele, hogy a forradalomban be-
töltött szerepe szúrná a hatalom szemét.  

– 1951-tõl Kanizsán dolgoztam az erdõgaz-
daságnál a zsigárdi üzemegység vezetõjeként
– idézte fel a közvetlenül a forradalmi esemé-
nyeket megelõzõ idõszakot vitéz Bodnár Atti-
la. – 1956-ban kint laktunk Zsigárdon. Bevá-
lasztottak a munkástanácsba. Erdészként a
szakmai szempontokat igyekeztünk érvényesí-
teni, azt szerettük volna kiharcolni, hogy szak-
mai vezetõk irányítsák az erdõgazdaságot.
Ugyanis ez – felrúgva mindenféle logikát –
nem így volt. Abban az idõben sajnos, minden
fordítva mûködött… Úgy emlékszem, október
28-án volt az olajipari mûvelõdési házban egy
nemzetbizottsági gyûlés, ahol beválasztottak a
katonai tanácsba, s azon belül az öt fõs kato-
nai bizottságba, amelynek vezetõje az a Hon-
thy György volt, aki Orbán Nándorral, a
nagykanizsai nemzetõrség parancsnokával
járt egy évfolyamra a Ludovikán. A katonai
bizottság hatáskörébe tartoztak a kanizsai lak-
tanyák. Természetesen azon dolgoztunk, hogy
a katonaságot a forradalom oldalára állítsuk
át. Ez részben sikerült is. Azt akartuk, hogy a
város atrocitások, szélsõségek nélkül ússza
meg a forradalmat. Ez csak részben sikerült,
ugyanis a kanizsai eseményeknek két halálos
áldozata és tizennégy sebesültje volt. Október
23-án a katonaság belelõtt a tömegbe, akkor
halt meg Skerlák Józsefné. Egy fiatal diák has-
lövést kapott, s november elsején szintén el-
hunyt. Én ekkor nem voltam a városban. Miu-
tán feloszlatták a tömeget, minden nap voltak
megmozdulások, fõleg a fiatalok, az akkori
Landler Gimnázium diákjai demonstráltak. A
tömeg 25-26-án a Gépgyártól a rendõrség elé
vonult, kérve, hogy a rendõrök is álljanak kö-
zéjük. Majd a laktanyához mentek, ahol
ugyanezt kívánták a katonáktól is. A katonaze-
nekar és a katonák a tömeg elé álltak, s így,
együtt vonultak vissza a városba. A honvédség
átállt a forradalom oldalára. 

– Ki volt a nemzetbizottság vezetõje?
– Paizs Ferenc. Neki köszönhetõen van egy

személyes emlékem is, hadd meséljem el. Egy-
szer szólt, hogy Attila, belelõttek Somogy-
berzencén a tömegbe, kivizsgálod? Én azt vála-
szoltam, hogy természetesen… Kis idõ múlva
megjelent két autó a laktanyából, két parancsno-
ki terepjáró. Az egyikben egy százados ült, a má-
sikban egy fõhadnagy. Beszálltam az autóba és
irány Somogy. Ahogy haladtunk Somogy-
berzence felé, a százados halkan azt mondta: áll-
junk meg Somogycsicsón, ott az ÁVÓ-nak adó-
vevõ készüléke van, meg kellene néznünk. Ami-

kor bementem az épületbe, láttam, hogy ott öt-
hat kék ávós fiatalember tartózkodott. Meg vol-
tak ijedve, rögtön azzal kezdték, hogy õk semmit
nem tudnak a berzencei eseményekrõl, mert nem
az õrezred tagjai, õk érettségizett fiatalok, a
munkájuk a rádió adó-vevõ kezelése. Azt mond-
tam nekik, hogy annyit kérünk, az ország érdeké-
ben a továbbiakban nekünk dolgozzanak. Ezután
tovább mentünk Berzencére. Kiderítettük, hogy
hol van az ÁVÓ laktanyája. Megtudtuk, hogy
valóban õk lõttek a tömegbe. Amikor odaértünk
a laktanyához, a százados azt mondta, ha nem
térek vissza egy bizonyos idõ múlva, akkor ria-
dóztatják a kanizsai katonaságot és kihoznak on-
nan. Bementem. Az ott lévõ egyik ávóstól meg-
kérdeztem, hol van a parancsnokuk. Mire azt vá-
laszolta: kimenekült Jugoszláviába. Ez akkori-
ban gyakorlat volt, aki a védtelen tömegbe löve-
tett, az események után elhagyta az országot.
Amikor meg az orosz csapatok megszálltak min-
ket, visszajöttek. Leültem egy kicsit beszélgettem
a katonákkal. Érdekes volt tapasztalni, hogy
mind nemzeti érzésûek voltak, ezért úgy láttam:
velünk vannak. A parancsnok nélkül nem volt
már keresnivalónk. Hazafelé jövet ismét bemen-
tünk a somogycsicsói adó-vevõ állomásra, ahol
azzal fogadtak minket, hogy a szovjet páncélosok
megszállták Sármelléket, két páncélos ék jön Ka-
nizsa és Szombathely irányába. Ezek a fiatal tisz-
tek azon gondolkoztak, hogyan lehetne Kanizsát
megvédeni a páncélosoktól… Elmondtam nekik,
hogy ekkora túlerõvel szemben nincs semmi esé-
lyünk. A laktanyából átmentem a nemzetõrség-
hez, de már ott sem volt senki. Felültem hát a bi-
ciklimre és hazamentem Zsigárdra. Másnap reg-
gel bejöttem a városba. A Városháza elõtt pán-
célosok álltak, a katonák pedig azt ordították,
hogy Fegyvert le! Engem 1957-ben egy bizottság
hadnagyi rangomból lefokozott, mert a katonai
bizottság tagja voltam. Más büntetést nem kap-
tam, de azért a következõ néhány évben vala-
hogy mindig kimaradtam a prémiumokból, fize-
tésemelésekbõl. De ennél durvábban soha nem
éreztették velem, hogy részese voltam a forrada-
lomnak... 

Horváth Attila

Büntetése: lefokozás!Ördögi 
kijózanodás 

A keszthelyi Helikonon a batthyány-s Föld
Péter kisjátékfilmje harmadik helyezést ért el.
Az animációs filmekkel is foglalkozó fiatal ren-
dezõ a forradalom közelgõ évfordulójára kiírt
filmpályázatra forgatta le filmjét. Stamler Lajos
ajánlotta figyelmükbe a pályázatot. A forgatás
félévi projektmunkának indult  rajz-vizuális
kommunikáció tárgyból. Bagladi Gábor írta a
forgatókönyvet. A kis költségvetés miatt nem
telt technikai forgatókönyvre, képes storyboard-
ra, Kovács Márk operatõr csak a narrációra tá-
maszkodhatott. 

– Néha a költségvetés és a lehetõségek szû-
kössége miatt a film kezdi el rendezni magát.
Ilyenkor felmerül a kérdés, érdemes-e folytatni,
állandó kompromisszumokat kötni... Sosem
fordult meg a fejünkben, hogy feladjuk, sõt, a
kritikus pillanatokban épp az emberfeletti erõ-
feszítéssel létrehozott alkotás tüze hajtott min-
ket. Bocskán, a volt szovjet katonai támaszpon-
ton mínusz 15 fokban és térdig érõ hóban for-
gattunk. Itt elsõsorban fõszereplõnket illeti el-
ismerés, aki véresen, szétfagyva, de huszadszor
is végigmászta a domboldalt a jelenet tökéle-
tessége kedvéért. Az emigráció és az itthon ma-
radás között õrlõdõ fõszereplõ egyébként a vá-
rosszerte inkább komikus oldaláról megismert,
közéleti személyiség, most komolyabb szerep-
ben debütál: Balassa Tomi, aki civilben zenész,
esztéta és szociológus, szintén batthyánys volt.
Ha most forgatnám a filmet, most is õt válasz-
tanám – mondta a batthyány-s rendezõ.

– Az üzenet? Beszéljen magáért a film, nem
akarok alátámasztó szöveget. Az animation-
studio.hu honlapon bárki megtekintheti. 1956.
emlékére készült, de igazából '57-rõl szól. A
következményekrõl. A határok februárig nyitva
álltak, százezrek hagyták el az országot. 1956.
nekünk nemcsak romos épületeket, kiégett tan-
kokat jelent, hanem a számunkra talán elkép-
zelhetetlen traumát és létbizonytalanságot. A
hontalanságot, amelyet az akkori fiatal gene-
rációnak be kellett vállalni, ha nem akart rab-
szolgasorban élni – hogy majd aztán évekkel
késõbb, tehetségüknek köszönhetõen egy ide-
gen ország megbecsült polgáraivá legyenek. 

Markó András
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„Nem is tudom, lehet-e megemlékezésnek ne-
vezni. A személyes történetem unalmas és min-
denki tudja már, hogy 1957. februárjában egy
hangverseny-elõadás után vittek el. Egy hónapot
töltöttem vizsgálati fogságban több tanártársam-
mal együtt. Utána még egy évig megfigyelés alatt
álltam, ami abból állt, hogy jelentkeznem kellett
vasárnap a rendõrségen. Idõnként éjjelente csen-
getett a karhatalom, hogy ellenõrizze, nem rejte-
getek-e a spájzban ellenforradalmárokat…

Inkább beszélnék a városról és a gimnázium-
ról, ahol a jónéhány kollégám búcsút mondha-
tott az állásának: az igazgató 5 évet kapott csak
azért, mert éppen õ volt az igazgató. Éveket ka-
pott az is, aki sorba állította a gyerekeket. Egy
tanár sem maradt ki a megtorlás alól azok kö-
zül, akik az utcára vonultak a diákokkal. Soku-
kat abban a négyszemélyes cellában láttam vi-
szont, ahová nyolcadmagammal tuszkoltak be.

A fogság alatt Orbán Nándor bácsi tartotta
bennünk a lelket. Hiába vitték el és verték mód-
szeresen mindennap. A hatalmas erejû és még
hatalmasabb lelkû ember a háború után jelent
meg Nagykanizsán, volt olimpikonként gyorsan
ismert lett, fuvarosként kereste a kenyerét, amíg
a gyáva rendszer szemet nem vetett rá és ki nem
készítette. Csillogó szemû, csibészes, olyan fajta,
aki a kalandfilmek elsõ percében rád néz és
azonnal tudod, hogy õ lesz a maroknyi lázadó
hõs vezére –  ezért lett afféle példaképe a helyi fi-
úknak, kiskamaszoknak, akik közül sokan apa
nélkül maradtak a háború után és persze fenn-
tartás nélkül követték a Nándi bácsijukat a nem-
zetõr csapatokba abban a romantikus két hétben.
Nándi bácsi 15 évet kapott. 1963-as szabadulá-
sa után még néhány évet élt. A bûne annyi volt,
hogy a kanizsai nemzetõrség élére állt. Az osz-
tályomból tizenhét diákot fogtak le. A vizsgálati

fogság után szemükbe mondták cinikusan: men-
jenek inkább tanulni. Másnap az iskolából is ki-
rúgták õket. Ezekben a napokban felkerestek,
egyenként kezet fogtunk, sokat beszélgettünk, és
elhatároztuk, hogy nem hagyjuk el az országot.
Az osztályomból csak egy ember disszidált.

Arra a két hétre emlékeznék inkább, amikor a
föld felett jártunk, arra a két heti részegségre,
amit a pokoli kijózanodás követett. De ott és ak-
kor csak a jelennek éltünk, csak az idõsebbek fi-
gyelmezettek néha, mint  játékboltba beszabadult,
féktelenül „demokráciát játszó” gyermekeket,
hogy vigyázzunk, ezt nem fogják „odafenn”
hagyni.  Két nap alatt eltûnt a diktatúra rettegett
gépezete egy olyan városból, melyet a kevéssé sö-
tét években is olyan pártfegyelem jellemzett, hogy
meg sem lehetett szólalni. A káderek  (helyi kiski-
rályok) riadt nyulak módjára menekültek át Jugo-
szláviába, s reszkettek ott, amíg az orosz tankok
újra fel nem állították nekik véres trónszékeiket.” 

Harkány László visszaemlékezését 
lejegyezte: Markó András

És azután – 1957

1956 októberérõl szólva nem szabad figyel-
men kívül hagyni a hozzá vezetõ utat és hatá-
sát a benne élõkre, tehát a novemberi, decem-
beri és a januári idõszakot – kezdte visszaem-
lékezését Pék Pál költõ-tanár. 

– Nálunk a családban nem volt kifejezetten
hurrá hangulat a ‘45-ös változások láttán,
ezért én már bizonyos nyugtalansággal kerül-
tem a középiskolába, hiszen tartani kellett at-
tól, hogy  nem vesznek föl, mondván a szár-
mazásom nem olyan, amit a munkás-paraszt
hatalom elfogadna. Amikor 1954-ben középis-
kolába kerültem, egy olyan osztályfõnököt
kaptunk Harkány László személyében, aki
nyitott személyiségével, inspiratív hatásával
arra késztetett bennünket, hogy gondolkozva

éljünk a világban. Harkány tanár úr nem po-
litizált direktben, de amikor Hay Gyulának
megjelentek a Kucsera cikkei a hétfõi irodal-
mi újságban, mindig kerített sort a cikkek fel-
olvasására. Ezek maró gúnnyal megírt, fõleg
Rákosit támadó cikkek voltak, ami különös
bátorságot jelentett. 1956-ban az egri osztály-
kirándulásunk alkalmával elhatároztuk, meg-
írjuk mindazt, ami velünk történt.

– Mikor kezdõdött az októberi eseménysor?
– Mi 24-én értesültünk róla, 25-én volt a tün-

tetés. Késõbb haláleset is történt, amit az Októ-
beri Naplómban leírtam. A kollégista srácok el-
kezdték írni azt a bizonyos Csittvári Krónikát,
melyet  Jókai Mór És mégis mozog a Föld címû
regénye kapcsán találtunk ki és mûködtettünk.
Emlékszünk Budapest – írja az egyik cikk. A
magyar nép nem tört meg – írja a másik. Külön
írás üdvözli 1957. március 15-öt. Nagyon érde-
kes volt az Alig virradt, máris alkonyul címû
írás, melynek a szerzõje ma is Kanizsán él. Volt
egy Kiss Gyula nevû mûvelõdési osztályvezetõ,
aki részben a pedagógusokba, részben a diák-
ságba belemart 1957 tájékán, erre is reagált a
Csittvári Krónika meglehetõsen maró gúnnyal,
támadó éllel. Ezek a szerzõk kerültek be az
1958. január 28-án kezdõdött és 31-én zárult
perbe, amelyben tizenketted rendû vádlott vol-
tam. Az októberben elhatározott és december
elején megalakult Forradalmi Diákszövetség
titkári feladatait láttam el  Bittera Zoltán elnök
és Richel Mária jegyzõ barátaim mellett.

– Hogyan került ez a szervezet a vádható-
ság látókörébe?

– A készülõ december 9-ei nagy tüntetést röp-
cédulákkal szerettük volna megtámogatni annak
érdekében, hogy ne menjenek el az emberek a
vasárnap délutáni bányászmeccsre. Késõbb
döbbenten láttuk, hogy üres volt a város. A röp-

cédulákat terjesztõk közül 8 diákot letartóztattak
és bevittek a rendõrségre. A diákszövetség más-
nap el szerette volna érni, hogy engedjék ki õket.
Megnyertük a gépgyár ifjúmunkásait is, akik
szolidaritást vállaltak velünk és végül a diákokat
kiengedték. Csatlakoztunk a budapesti Munkás
Tanács felhívásához is, azt akartuk, hogy a
Vöröshadsereg útját, a mostani Sugár utat Ma-
gyar Ifjúság útjának nevezzék. Végül a Csittvári
krónika minden diákját letartóztatták. Megtör-
tént a per, minket elítéltek. A gimnázium vezeté-
sének azt mondták, hogy vegyenek vissza és be-
csületes állampolgárrá neveljenek bennünket.
Nem telt el 48 óra és két lábbal rúgtak ki ben-
nünket a gimnáziumból. Az 1957-es tanév végén
arra utasították az osztályfõnököt, írja be az
anyakönyvbe, hogy önkényesen távol vagyunk
és tanulmányainkat a Mûvelõdési Minisztérium
engedélyével folytathatjuk. Különösebb retorziót
nem akartak, mert akkor már mentek a vonatok
a Szovjetunióba, ahová átnevelésre vitték a gye-
rekeket. Mi ezt megúsztuk. Most emléktáblát
avatnak a Csittvári Krónikánk tiszteletére, de
hogy egyáltalán tudnak-e a mai fiatalok 1956-
ról bármit is, azt nem tudom!

Bakonyi Erzsébet

Megírtuk mindazt, ami velünk történt

(Kerecsényi Edit felvétele, 
a Thury György Múzeum tulajdona)
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A régióvezetõ kiemelte, hogy a CIB a vál-
lalati szektor meghatározó bankja, ez
jellemzi Nagykanizsát és a régiót egyaránt.
A bank stratégiájában a hagyományos válla-
latfinanszírozáson túl meghatározó szerepet
játszik néhány speciális ügyfélkör, mint pél-
dául az önkormányzati szektor és a hozzá
kötõdõ gazdasági társaságok kiszolgálása.
Ide sorolható az ingatlanfejlesztési projektek
lebonyolítása is, akárcsak a mezõgazdasági
ágazat illetve a feldolgozóipar egyes speciá-
lis igényeinek kielégítése, de említhetnénk
például – a CIB Lízinggel karöltve – az au-
tókereskedõi kapcsolatok bõvítését is. 

Bucsku László, a CIB Lízing keresztérté-
kesítési vezetõje a bankcsoport szerves ré-
szét képezõ, piacvezetõ pozíciót betöltõ lí-
zingvállalat szolgáltatásairól beszélt, külön
kiemelve, hogy a lízing ma már nem csupán
a gépjármû ágazat finanszírozási lehetõsége,
hanem egyre növekvõ teret nyer a gépek, be-
rendezések és ingatlanok területén is. A ta-
lálkozón szó esett a jelenlegi makrogazdasá-
gi helyzetrõl, Magyarország euró-zónába ve-
zetõ útjának várható állomásairól. A témával
kapcsolatos legfontosabb összefüggéseket
Berke József fiókigazgató tárta fel. Ehhez
szorosan kapcsolódva Huszár Zsófia deviza-
piaci üzletkötõ az árfolyam- és kamatkocká-
zatok kezelésének lehetséges módjáról, esz-
közeirõl beszélt. A találkozó záró elõadását
az Aquaprofit Zrt. üzletágvezetõje, Musits
Róbert prezentálta, aki arra kapott felkérést,
hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv által kínált,
elõttünk álló lehetõségeket mutassa be.

A találkozó után a nagykanizsai fiók
igazgatójával, Berke Józseffel váltottunk
néhány szót:

– Jól sikerült a találkozó, szép számban
jelentek meg résztvevõk. Minek tulajdonítja
az érdeklõdést?

– Elõször is szeretném megköszönni min-
denkinek, aki megtisztelt bennünket a jelenlé-
tével, hogy részt vett a találkozón. Ezek a
programok erõsítik a kapcsolatokat, alkalmat
adnak, hogy többet megmutassunk magunk-
ból, mint a hétköznapok során. Bízom benne,
hogy szakmailag is hasznos, fontos informáci-
ókat tudtunk eljuttatni az érdeklõdõkhöz. A
rendezvényt azért is tartjuk fontosnak, mert az
információáramlás nem egyirányú, sok ötletet
kapunk a szakmai részt követõ beszélgetések
során, amit próbálunk hasznosítani.

– Milyen fontosabb események történtek
a fiók életében az utóbbi idõben?

– A fiók a nyolcadik üzleti évében jár, s az ed-
digi teljesítmény alapján nyugodtan kijelenthe-
tõ, hogy várhatóan egy újabb sikeres évet tud-
hatunk majd magunk mögött. A fiók életében az
elmúlt egy évben számos fejlesztés történt. Egy-
részt belsõ és külsõ átalakításon estünk keresz-
tül, ennek keretében igyekeztünk a fiók portálját
a korábbinál vonzóbbá, színesebbé és informa-
tívvá tenni. A belsõ teret is megváltoztattuk. Nö-
veltük, kényelmesebbé tettük az ügyfélteret. A
fejlesztésekre nagy szükség volt, hiszen az ügyfe-
lek száma az utóbbi három évben megduplázó-
dott. Az induló négy fõvel szemben ma már ki-
lenc munkatárs dolgozik a fiókban. 

– Minek köszönhetõ a jelentõs fejlõdés?

– A CIB, bár elsõsorban a vállalati szek-
tor meghatározó bankja, nagy hangsúlyt
fektet a lakossági üzletágban is piaci része-
sedésének növelésére. Ennek a stratégiának
az eredménye, hogy ma már ebben a szeg-
mensben is kiemelkedõ eredményeket tud
felmutatni. A bankcsoportnál, s ezen belül
természetesen a kanizsai fióknál is, úgy a
lakáshitelek, mint például a lakossági meg-
takarítások jelentõs mértékben növekedtek
az elmúlt években. A CIB ma már univerzá-
lis bankcsoport, amely a különbözõ ügyfél-
igényre – legyen az lakossági vagy vállalati
–, hatékony és gyors választ tud adni.

– Hogyan értékelné a fiók szerepét váro-
sunk életében?

– A CIB ma már Nagykanizsa egyik meg-
határozó pénzügyi szereplõje. Igyekszünk jó
kapcsolatot kiépíteni a gazdasági élet helyi
képviselõivel, az önkormányzat vezetésével,
a civil szervezetekkel is. Az üzleti lehetõsé-
gek kiaknázásán túl gondot fordítunk arra
is, hogy részt vállaljunk a város fejlõdésé-
ben. Több olyan kulturális esemény is van,
amelyet szponzorálunk. 

– Hogyan látja városunk jövõjét?
– Megítélésem szerint Nagykanizsa jó lehe-

tõségekkel rendelkezik. Ez különösen igaz a
logisztika szempontjából. Rövidesen eléri vá-
rosunkat mindkét irányból az autópálya, fej-
lõdik a közelben lévõ sármelléki repülõtér. Az
Ipari Parkban is ma már egyre több helyen
látjuk a fejlesztések eredményeit. Az egyik
legfontosabb, amiben mielõbb tovább kellene
lépnünk, az talán az idegenforgalom fejleszté-
se. Bizakodó vagyok a jövõt tekintve, s hi-
szem, hogy Kanizsáról, mint az egyik legdina-
mikusabban fejlõdõ városról beszélhetünk.

(x)

Dinamizmus - CIB módra
A CIB nagykanizsai fiókja 2006. október 12-én a Centrál Hotelben rendezte idei évi

immár hagyományos kis- és középvállalati ügyféltalálkozóját. A programot Berke Jó-
zsef fiókigazgató nyitotta meg, majd  dr. Lukács Péter a Bank Délnyugat-magyarorszá-
gi régiójának vezetõje köszöntötte az egybegyûlteket. 
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Hálás újságírói szerep, amikor tágra nyílt
szemmel, nyitottan lehetünk krónikások, jegyez-
hetjük le, amit megelevenít a nyilatkozó emlé-
kezete. Szép, emberi történetek kerekednek a
szavak nyomán, és teljesebbé, érthetõbbé válik a
múlt. Így éreztem, miközben Bátki Józsefet és
feleségét, Trudi nénit hallgattam félévszázados
emlékeikrõl. Történeteik részét képezik a törté-
nelem nagy egészének, mégis mások, emberkö-
zeliek. A késõi nemzedékek számára talán ért-
hetõbbé teszik azt, amirõl két évtizede még csak
titkoltan szólt a történelem tanár, másfél évtize-
de hivatalos ünneppé lett, és most félévszázad
távlatából tekintünk vissza rá, és kutatjuk, mi
volt, milyen volt, mi történt akkor, 56-ban.

– A Zala Megyei Téglagyári Egyesülésnek
voltam a fõmérnökhelyettese és mûszaki osz-
tályvezetõje. Titkos szavazással választottak
meg a munkástanács titkárává, az elnök
Matoltsy István volt. Egyáltalán nem politizál-
tam és nagyon meglepõdtem ezen a szavazá-
son. Mindez október 24-én történt, a buda-
pesti események másnapján. Emlékszem,
amikor megalakult a munkástanács, az ak-
kori párttikár azt kérdezte tõlünk, hogy
vele mi lesz. Matoltsy és én
egyszerre fordultunk oda, azt
mondva: „maga a kettes tég-
lagyárban égetõ, égessen to-
vább”. Eszünk ágába nem
volt, hogy bárkivel szemben
retorziót alkalmazzunk.

– Mi történt azokban a
napokban Nagykanizsán?

– Akkoriban ott volt az
irodánk a rendõrséggel
szemben az elsõ emeleten –
a jelenlegi szerkesztõsé-
günkben (a szerzõ megjegy-
zése) – a mûszaki osztály szobája nézett a
rendõrségre. A ház elõtt vonult el a gépgyári
tömeg. Kíváncsiságból lementünk az utcára. A
kanizsai események az akkori Gépgyár köré
csoportosultak, hiszen még nem volt Izzó, így
ez volt a városban a legnagyobb gyár. Nekik
volt a legtöbb munkásuk, érthetõ hát, hogy on-
nan indultak a kanizsai események. Másnap
már városszerte alakultak a munkástanácsok,
így köztük nálunk is. Az igazgatónk éppen Pes-
ten volt egy értekezleten, és ott ragadt a fõvá-
rosban. A fõmérnökkel és a fõkönyvelõvel kö-
zösen vittük a dolgokat. Hol itt, hol ott volt
gond, szociális juttatásokat követeltek, a nagy-
hangú hõzöngõket is le kellett szerelni. Ez úgy
sikerült, hogy még egy pofon sem csattant el
sehol. 

– Mi volt a forradalom célja?
– A Rákosi-diktatúrától, az orosz uralomtól

szerettünk volna megszabadulni. Szörnyû volt
amit az oroszok mûveltek, mindent elvittek tõ-
lünk. A koncepciós perek is csak tovább nyo-

morítottak bennünket. Az egyetlen cél ez volt,
sem pártot, sem semmilyen szervezetet nem
akartunk alapítani, csak szabadulni.

– Arra emlékszem, hogy otthon voltam a
gyerekekkel, egyszer csak hatalmas zaj szûrõ-
dött be az utcáról. Egy nagy teherautó jött teli
emberekkel, kiabáltak, hogy nem tanulnak
oroszt többé. Hívtak engem is, de nem men-
tem, féltem. Féltettem a gyerekeimet. Annyira
féltem, hogy már arra gondoltam, elbújunk a
pincében – emlékszik vissza Trudi néni a tör-
téntekre. – A következõ nap bent voltam az el-
sõ osztályban, mert õket tanítottam, amikor
bejött egy fiatalember, az Altai. Könyvet kért,
amiben benne van a „Talpra magyar”. Mond-
tam neki, hogy itt nincs ilyen könyv, kérjen egy
másik osztályból. Aztán hívott bennünket, hogy
menjünk a tömegbe. Én nem mentem sehová,
hová is vittem volna az elsõseimet…

– Mi történt a forradalom bukása
után?
– Elõször nem történt semmi, nem
volt retorzió. De volt egy ember –

bizonyos Balázs nevezetû – aki a
minõségi ellenõrt

pressz io-

nálta arra, hogy minõsítse le az elsõ osztályú
téglát, és õ úgy vette meg, mint törmeléket. Ez
kiderült, ám az igazgató nem tudott közbelépni,
de ezt az embert el akarták távolítani. Amikor
megfordultak az események, õ ellenünk fordult,
s addig járt a pártbizottságra, amíg engem is
elvittek. 

– Mikor történt mindez?
– 1957. tavaszán, akkor, amikor híre ment a

MUK-nak, vagyis a Márciusban Újra Kezdjük
mozgalomnak. Március 11-én Jutka lányomnak
torokgyulladása volt, én meg éjfélig olvastam a
Magyar Ifjúságot. Alighogy leoltottam a vil-
lanyt, kopogtak. Kinyitottam az ajtót és láttam,
két géppisztolyos katona áll ott, lejjebb még ket-
ten. Hoztak egy papírt, hogy letartóztatnak és
házkutatást tartanak. Nekiestek a nagyszek-
rénynek, kiszórták a könyveket, végigkutattak
mindent. A távcsövemet az egyik a nyakába
akasztotta, s azt mondta, „magának ez úgysem
kell”. Mindez azért történt, mert ez a bizonyos
ember folyton a pártbizottságra járt…

– Mi történt az õrizetben?
– Volt ott sokféle ember, ügyvéd, jegyzõ, moz-

donyvezetõ, tanár. A börtönõr, amikor meglátott
bennünket, így szólt, rég nem látott ennyi becsü-
letes embert együtt. A Herjavecz ügyvéd meg azt
mondta, „János bácsi, a legszebb szobát nyissa
ki nekünk”. Közös cellát kaptunk, jól elvoltunk.
Három óra felé belöktek hozzánk még egy tagot.
Sándor felkönyökölt a priccsrõl, s csak annyit
kérdezett: „Barátom, mi járatban van?” Azt vá-
laszolta, „nem tetszett a pofám a Kádár Jancsi-
nak”. Erre Sándor oldalba vágott, és annyit
mondott: „add tovább, itt a fül”. Ettõl kezdve mi

a méhészetrõl, a futballbíráskodásról
beszéltünk csak, egy szó sem esett
politikáról. Herjavecz Sándor és Pa-
rázs Lajos – egy másik jónevû ügy-
véd – eljátszották az egyik tárgyalá-
sukat, dõltünk a nevetéstõl. Két rész-
letben sétáltatták a rabokat az udva-
ron. Egyik nap a Harkány Laci, aki
a másik csoporttal levegõzhetett,
mutatta, hogy elfogyott a cigarettá-
ja. Én éppen akkor kaptam, hát ki-
hajítottam a cellából egy doboz Ter-
vet. Csak éppen azt felejtettem el,
hogy rács van közöttünk, így a ciga-
retta pont az õr lába elé esett.  Har-

kány Laci kifordult a sorból, és pléhpofával fel-
vette a cigarettát…. A nevem napján, március
19-én szabadultam. 

– Hová vezetett az elsõ útja?
– A fogház hátsó ajtaja szemben volt az iro-

dával. Felmentem az irodába, mondván, ösz-
szeszedem a holmimat, úgyis kirúgnak. József
nap volt, s az íróasztalomon egy csodálatos
csokor virág várt. Az új munkásigazgatóm, akit
Pestrõl küldtek a régi helyett, megkérdezte a
rendõrségen, mikor szabadulok, azt mondták
neki, hogy ma. Virágot vett…. Felmentem, ott
volt, kezet fogott velem és azt mondta, folytas-
sam a munkát. Felemelte négyszáz forinttal a fi-
zetésemet. Ám a Balázs addig járt a pártbizott-
ság nyakára, amíg sikerült elérnie, hogy ezt a
„fasisztát” – mármint engem – szerszámlaka-
tossá minõsítsenek le, nyolcforintos órabérrel.
Négy éven át dolgoztam szerszámlakatosként.
Nem az ötvenhatos eseményeknek voltam az ál-
dozata, csak egy ember rosszakaratának. 

Dukát Éva

Hétköznapi történelem
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GUMIABRONCS ÉRTÉKESÍTÉS
GUMI- ÉS FUTÓMÛ SZERVÍZ
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Nagykanizsa, 
Csengery út 111/b.
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Nyitva tartás:
Hétfõ – Péntek: 7 – 19

Szombat: 7 – 12

FELHÍVÁS
A nagykanizsai 1956-os Történelmi Emlékbizottság tisztelettel

kéri a város polgárait, intézményeit és civil szervezeteit, hogy az
1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóját – az ismert
városi programok mellett – saját emlékeikbõl is merítve és adottsá-
gaiknak megfelelõen ünnepeljék meg. 

Sajni József, elnök,  1956-os Történelmi Emlékbizottság 
vitéz Bodnár Attila elnök,

Országos '56-os Szövetség Nagykanizsai Szervezete 

A 2006. november 13-17. között megrendezendõ Idõsekért Nagyka-
nizsán Ünnepi Hét alkalmából a korábbi évekhez hasonlóan ez évben
is  kiállítást szervez az ünnepi hetet szervezõ Bizottság,  a Thúry Györ-
gy Múzeum segítségével családi ereklyék, becses emlékek címmel.

A kiállításon szeretnénk bemutatni mindazokat a becses tárgyi emlé-
keket, dokumentumokat, melyeket a szépkorúak családjaiban generáci-
ók óta õriznek, óvnak. Lehet ez egy régi használati tárgy, porcelán, já-
ték, lakásfelszerelési tárgy, lakástextil, ruhadarab, családi fotóalbum,
irat, katonai dokumentum, imádságos könyv, régi fénykép, családi kép
vagy a városban, ill. egy városi eseményen készült fotófelvétel, de bár-
milyen, a család számára érdekes, fontos egyéb tárgy vagy irat.

A kiállítási anyagot a Thúry György Múzeum gyûjti össze 2006. ok-
tóber 16-tól  október 27-ig a Zrínyi u. 62. szám alatti épületében.

Kedd, szerdai napokon 8-15 óra között csütörtök, pénteki napokon
8-12 óra között várunk minden szépkorú városlakót, aki tárgyakat, do-
kumentumokat tud kölcsönözni a kiállításhoz.

Szépkorú városlakók!

Tájékoztatom a közgyógyellátásra jogosultakat, hogy a 193/2006. (IX.
25.) Kormányrendelet alapján azok a közgyógyellátási igazolványok,
amelyek 2006. július 1. és 2006. október 1. között érvényességüket vesz-
tették, 2006. november 30-áig még felhasználhatóak. A 2006. október 1-
jén még érvényben lévõ igazolványok a rajtuk feltüntetett érvényességi
idõpontot követõ második hónap utolsó napjáig felhasználhatóak. 

Kérem a közgyógyellátottakat, hogy kísérjék figyelemmel igazolvá-
nyuk érvényességét, és lejáratkor szíveskedjenek újból igényelni a jo-
gosultság megállapítását. A közigazgatási eljárás idõtartama alatt a
közgyógyellátási igazolványok a rajtuk feltüntetett érvényességi idõn
túl is használhatók a fentieknek megfelelõen. 

Felhívom figyelmüket, hogy a régí típusú, 2006. július 1-jét megelõ-
zõen kiadott közgyógyellátási igazolványok legfeljebb 2007. július 1-
jéig használhatók fel. 

A közgyógyellátási igazolványokról további információt a Polgár-
mesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélfogadójában (Nagykani-
zsa, Eötvös tér 16.), valamint az 500-809-es telefonszámon kérhetnek. 

Dr. Kelemen Marcell, jegyzõ

A közgyógyellátásról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a 6/A és a 14-es
autóbusz járatok az útfelújítás kivitelezési munkálatai alatt, 2006.
október 25. éjfélig a Hevesi út – Teleki út útvonalon közlekednek, a
Rózsa u. – Attila u. és a Rózsa u. 1-2. megállót nem érintik.
Legközelebbi megálló: Teleki u. Kórház bejáró út.

Továbbá a 8/Y, a 14/Y és a C1 járatok a Vécsey utca útfelújítási
munkálatai alatt az alábbi útvonalon közlekednek:

8/Y: a 8-as járat vonalán, végig a Csengery utcán, kihagyva a
Vécsey, Tripammer és Erdész utcákat.

14/Y: a Kórház utcán, a Kossuth téri hídon és a Tripammer utcán,
kihagyva a Kisfaludy és Vécsey utcát, illetve a Csengery utcának
ezek közé esõ szakaszát.

C1: Csengery utcán, Erdész utcán, kihagyva a Vécsey és Tripam-
mer utcákat. A C1 buszok számára ideiglenes megálló mûködik az
Erdész u. – Tripammer u. sarkán.

Szíves türelmüket és megértésüket kérjük!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Ház most
befejezõdött kisebb
felújítása után az in-
tézménnyel közös é-
pületben lévõ kiska-
nizsai fiókkönyvtár-
ban is megváltozott, a
korábbinál minden bi-
zonnyal kedvezõbb
körülmények fogad-

ják az ide betérõ olvasókat. A polcok új filozófia szerinti átrendezésével,
a kevéssé olvasott könyvek kivonásával kisebb helyet foglal el az állo-
mány, így lehetõség nyílt nagyobb terek kialakítására. 

Czupi Gyula, a Halis István Városi Könyvtár igazgatója lapunk ér-
deklõdésére elmondta: az épületben amúgy a villamos hálózat korsze-
rûsítése történt meg. Ez jó alkalmat kínált arra, hogy az itt mûködõ fi-
ókkönyvtár is egy kicsit megújuljon. Ennek keretében a ritkán vagy
egyáltalán nem olvasott könyveket kivonták az állományból, amely az
„átfésülés” után lényegesen kisebb helyet foglal, s így lehetõvé vált a
polcok átrendezése. Az ily módon létrejött nagy tereket csoportok fo-
gadására vagy akár rendezvények lebonyolítására lehet használni.
Czupi Gyula megjegyezte, hogy a lehetõséggel remélhetõleg élnek
majd a mûvelõdési ház munkatársai is, az egyes programokat akár a fi-
ókkönyvtárba is „áttelepíthetik”. Kérdésünkre még elmondta: tervezik,
hogy a „nagy” könyvtár egyes rendezvényeit is kiviszik Kiskanizsára
vagy éppen ott helyben szerveznek majd ilyeneket. 

Kiskanizsai könyvtár – új filozófia

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata – az elmúlt évhez ha-
sonlóan – ismét összeállítja városi rendezvénynaptárt. Kérem, hogy a he-
lyi magányszemélyek, csoportok, közösségek, jogi személyek (intézmé-
nyek, egyházak, gazdasági társaságok, civil szervezetek stb.) által 2007-es
évre tervezett – városi szintû – programjaikat szíveskedjenek 2006. no-
vember 6-ig – muv@nagykanizsa.hu – e-mail címre megküldeni az aláb-
biak feltüntetésével: idõpont/program/helyszín/felelõs/telefonszám.

Megjegyzés: Az elektronikus továbbítással nem rendelkezõk – a fenti
minta alapján – a Mûvelõdési és Sportosztályra (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) küldjék be rendezvényeiket.

Balogh László, 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke

Városi rendezvénynaptár

Nagykanizsa népessége 2006. október 16-án: 51.475 fõ
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VEGYES

JÁRMÛ

TÁRS

INGATLAN
Építési vállalkozók figyelem! Nk-án

a Hunyadi úton 800 négyzetméteres
(20m x 40m) telek – társasház építésére
kiválóan alkalmas, eladó. Érd.: 30/227-
3294, 30/448-6072 (5904K)

Budapesten a XI. kerületben (Bu-
dán, a Mûegyetemhez, a Skálához kö-
zel, a 4-es, 6-os villamos útvonalán) tég-
laépületben I. emeleti, 38 m2-es, 1,5 szo-
bás lakás eladó. Irányár: 13 millió Ft.
Érd.: 20/956-6136, 20/931-1283
(5912K)

Palinban tetõtérbeépítéses családi
ház eladó! Érd.: 70/530-8513 (5919K)

Ûrhajós utcában aknás garázs eladó!
Érd.: 30/530-8513 (5920K)

Nagybakónakon kétszobás családi
ház nagy telekkel eladó. Érd.: 20 óra
után 93-315-559 (5926K)

Belvárosban Múzeum tér 1. szám
alatt 1 szobás, erkélyes, egyedi fûtéses
felújított lakás eladó. Pince szinten
tárolóhelyiség, parkolás belsõ udvarban.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 30/332-3778
(5934K)

Szentgyörgyvári hegy IV. hegyhá-
ton szép épület garázzsal, parkosított te-
rületen eladó, vagy városi lakásra cse-
rélhetõ értékegyeztetéssel. Víz, villany
van! Érd.: 30/448-6072 (5941K)

Galamboki Rigóhegyen alápincézett,
téliesített hétvégi ház, 450 négyszögöl
területen eladó. Víz, villany van! Irány-
ár: 3,5 millió Ft. Érd.: 30/6500-518
(5944K)

Nk-án nyugodt környezetben, felújí-
tott, 87 m2-es lakás választható burkolat-
tal, fal színnel, valamint kerttel és ga-
rázzsal eladó. Érd.: 20/9616-404
(5958K)

MZ-TS-125 motorkerékpár eladó.
Érd.: 20 óra után 93-315-559 (5931K)

Skoda Fabia Kombi 1,2 2004-es év-
járatú, 27.000 km-rel, megkímélt álla-
potban eladó. Érd.: 30/494-0233
(5938K)

2017-es fehér Lada, 1998-as, 1,5-ös,
86 ezer km-rel, garázsban tartott, bal
elején sérült, egyébként kitûnõ állapotú,
vonohoroggal, riasztóval, magnóval fel-
szerelve eladó. Ár: 120.000 Ft. Érd.:
30/409-3882 (5956K)

170 literes prés, újszerû állapotban
eladó. Érd.: 30/448-6072 (5923K)

Egyedül élõ magányos néninek, bá-
csinak lenne a segítségére egy anyagi
támogatásra szoruló lány. Érd.: 06-30-
652-4560 (5946K)

Eladó bontott cserépkályha, ke-
rekes szék, felnõttnek való pelenka
és elektromos kukorica daráló ked-
vezõ áron. Érd.: 06-30-270-8592
(5948K)

Fenyõgallyat vásárolok, tisztítást is
vállalok. Tel.: 30/542-8757 (5951K)

Meghibásodott távirányítóját (TV,
HIFI, videó, stb.) megjavítom. Érd.: 20-
510-2723 (5952K)

Gyûjteményembe készpénzért vásá-
rolok régi porcelánokat, könyveket.
Érd.: 30/332-8422 (5953K)

Két darab négy méteres ezüstfenyõ
eladó. Érd.: 93/315-559 (5957K)

Az Ön számára értéktelen vashulla-
dékot, forgalomból kivont gépjármûvét
készpénzért átveszem! Lakókocsik is ér-
dekelnek. Ugyanitt használt autóalkatré-
szek eladók. Tel.: 30/641-7375, 30/592-
8463 (5485K)

Vállaljuk: új síremlékek készítését,
betûvésést, régi sírok tisztítását, felújítá-
sát számlára is. Érd.: Horváth Zoltán,
vállalkozó. Nk, Ady Endre u. 65. Tel.:

06-93-333-449, 06-70-511-7863
(5641K)

Építési vállalkozó vállal: kõmûves és te-
tõfedõ munkákat, régi házak felújítását, épü-
letek szigetelését, lépcsõházak festését, stb.!
Tel.: 30/6398-825, 70/5039-407 (5900K)

Hétvégén takarítást vállalok Nagyka-
nizsán. Tel.: 30/631-9874 (5942K)

Alsó  tagozatos diákok részére korre-
petálást, felkészítést vállalok. Tel.:
30/262-9956 (5954K)

53 éves, egyedülálló, vidám természetû,
fiatalos, független nõ keresi korban hozzáil-
ló társát. Leveleket a Kanizsa Újság Szer-
kesztõségébe, „Virágesõ” jeligére kérem. 

APRÓHIRDETÉS
Az Olajipari Természetbarát

Egyesület köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik az SZJA
1%-át egyesületüknek ajánlot-
ták fel. A befolyt összeget mû-
ködési költségeikre fordították. 

Kérik továbbra is szíves tá-
mogatásukat.

Olajipari Természetbarát
Egyesület elnöksége

KÖSZÖNJÜK!
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Szeptember 24-én vette kezdetét a Dunántúli Gyermek I (1992-1993
születésû gyerekek) Vízilabda Bajnokság. A Kanizsa VSE gyermek I
csapatának elsõ két ellenfele a Gödi SE és a Sportliget SE voltak. CWG
Kanizsa VSE – Gödi SE 9 – 7. Kezdõ csapat: Szabó Máté (kapus),
Skriba Szabolcs, Vitári Márk, Bedõ Krisztián 1, Kovács Kristóf, Gyana
Dániel 2, Sashalmi András 6. Csere játékosok: Hegedûs Gyula, Borosán
András, Vadkerti-Tóth Kálmán, Bácsai Róbert, Schmidt Péter, Bilitz
Dávid (kapus), Herczeg Dániel. Edzõ: Kaszper Dániel.

CWG Kanizsa VSE – Sportliget SE 19 – 7. Kezdõ csapat: Szabó
Máté (kapus), Skriba Szabolcs 1, Vitári Márk 3, Bedõ Krisztián 6,
Kovács Kristóf 1, Gyana Dániel 2, Sashalmi András 2. Csere
játékosok: Hegedûs Gyula 1, Borosán András, Vadkerti-Tóth Kálmán,
Bácsai Róbert 1, Schmidt Péter, Mikó Dávid (kapus), Herczeg Dániel
2, Hajas Balázs. Edzõ: Kaszper Dániel.

Kettõbõl kettõ

Az Európai Sport Hagyományõrzõ Egyesület egy szakmai út keretében
Erdélyben járt, melynek része volt egy 22-én, Sepsiszentgyörgyön rendezett
Nemzetközi Sporttörténeti Konferencia. Az Európai Sport Hagyományõrzõ
Egyesület, a Zalai Sportmúzeumért Alapítvány, a Román Olimpiai Akadé-
mia Kovásznai Szervezete, a sepsiszentgyörgyi Municipal Sport Club és a
Sepsiszentgyörgyi Önkormányzat szervezte a rendezvényt. A megjelentek
ünnepélyes köszöntése után elõadások hangzottak el, mely keretében Kis Já-
nosnak lehetõsége nyílt bemutatni az Európai Sport Hagyományõrzõ Egye-
sületet és a Zalai Sportmúzeumért Alapítványt, ezzel is népszerûsítve azt.

Erdélyi kapcsolatépítés

A már hagyományos õszi duatlon versenyt ragyo-
gó napsütésben rendezte meg a TRI-CO Triatlon
Klub a Sétakertben és környékén. A megmérettetés-
re közel 100 versenyzõ nevezett és indult a kortól
függõ futás, kerékpározás, futás számokon. A részt-
vevõk a célban nápolyival pótolták a felhasznált
energiát. A helyezettek éremmel gazdagodtak az
eredményhirdetés során. 

Eredmények. Óvodás lányok: 1. Ács Gabriella He-
vesi, 2. Miklós Lilien Rózsa u., 3. Gerócs Mária
Kiskanizsa. Óvodás fiúk: 1. Sikter Barnabás Porrog,
2. Bali Balázs Hevesi u., 3. Billege Barnabás Hevesi
u. Az I. korcsoportos lányoknál 1. Molnár Flóra
(képünkön balra), 2. Kunics Réka a Kõrösibõl, 3.
Kardos Réka Anna Rozgonyi. A fiúknál 1. Péter Brú-
nó KVDSE (képünkön jobbra), 2. Pápai Mátyás
Kiskanizsa, 3. Szabó Mihány Rozgonyi. II. korcso-
port, lányok: 1. Trajber Szabina Péterfy, 2. Tarnai
Kata Kiskanizsa, 3. Pap Viktória Péterfy. A fiúk kö-
zött 1. Molnár Tamás, 2. Gerócs Zsolt Kiskanizsáról,
3. Balla Gergõ Keszthely. III. korcsoport, lányok: 1.
Busznyák Kornélia Keszthely, 2. Horváth Dorottya
Kõrösi, 3. Takács Réka Rozgonyi. A fiúk versenyé-

ben: 1. Kiss Dániel Keszthely, 2. Molnár Zsolt Bat-
thyány, 3. Szabó Sámuel Rozgonyi. A IV. korcsopor-
tos lányok között 1. Papp Diána Keszthely, a fiúknál
1. Busznyák Tibor Keszthely, 2. Czigány András Bat-
thyány, 3. Szabó Dániel Rozgonyi. Az V. korcsoport-
ban 1. Porpáczi Adél Batthyány, a fiúk között 1.
Romsics Bence Hévíz, 2. Porkoláb Péter Keszthely,
3. Kõnig László Batthyány. A VI. korcsoportban csak
fiú indulók voltak, közülük 1. Kálovics Tamás, 2.
Binder Tamás (Zalaegerszeg), és 3. Csõgör Marcell,
a Tri-Co Triatlon Klub versenyzõje.

Õszi duatlon

Az NTE Judo szakosztálya október 9-én Cegléden járt a Serdülõk
(13-14) Országos Bajnokságán. Nagykanizsát és egyben Zala megyét
az NTE ifjú judokái képviselték. Horváth Tamara 40 kg-ban 12 indu-
lóból a még  pontszerzõ VII. helyet szerezte meg. A korosztály B,  fia-
talabb csoportjából indult, az idõsebb, fizikálisan erõsebb mezõnyben
ennyit tudott kiharcolni. Mihovics Szabina 57 kg-ban, 14 indulóból,
négy gyõztes (10 pontos) mérkõzéssel az I. helyen végzett, így ne-
gyedszer is Magyar Bajnok lett, hozva a tõle elvárható eredményt! Fi-
zikális és technikai fölényben volt az ellenfeleivel szemben.

Szabina újra magyar bajnok
Kosárlabda NB I B-s mérkõzést vívtak Sárváron kosarasaink. Flex-

tronics KSC Sárvár – Kanizsa KK DKG EAST  84 – 65  (22-11,
19-20, 17-15, 26-19). Kanizsa KK DKG EAST: Beck 21/12, Becze 10,
Fodor 4, Zsámár 2, Szabó 22. Csere: Millei, Babócsai 4, Benk, Mur-
vai, Silló 2. Edzõ: Kovács Nándor.

Sok eladott labda = vereség

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

Október 25. 17 óra – BARTÓK BÉLA
Elõadássorozat a zeneszerzõ születésének 125. évfordulója alkalmából. 
BARTÓK FALUN
Elõadó: Kocsis Katalin. Helyszín: Halis István Városi Könyvtár
Október 27. 18 óra – ZENÉS ESTÉK A KISKASTÉLYBAN
Közremûködik: a BOJTÁR NÉPZENEI EGYÜTTES, valamint 
VIZELI JÓZSEF ÉS TANÍTVÁNYAI. Belépõdíj: 300 Ft
Helyszín: Képzõmûvészetek Háza
November 19. 19 óra – MEGASZTÁR PARÁDÉ
Vendég: Rúzsa Magdolna, Varga  Ferenc, Póka Angéla 
Helyszín: Zsigmondy – Széchenyi SZKI Sportcsarnok. 
Belépõdíj: 1500 Ft

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A nagykanizsai Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ nyilvános versenytárgyalá-
son, bérleti formában, üzemeltetésre kiadja a Magyar Plakátház (Erzsébet tér
14-15.) épületében lévõ, berendezés és felszerelés nélküli helyiségét kávézó, va-
lamint az Ifjúsági és Civilházban (volt mozi) lévõ – beépített konyhatechnológi-
ával ellátott, 200 adagos konyha és 60 fõ befogadásra alkalmas –  helyiséget ét-
terem céljára. Jelentkezés és információ: 93/536-447, határidõ: október 29.

T.: 30/653-796 Nyitva: minden nap  9-21-ig
Túr de FlancTúr de Flanc

HOGY MIÉRT ÉRDEMES BETÉRNI HOZZÁNK?HOGY MIÉRT ÉRDEMES BETÉRNI HOZZÁNK?
Mert a bevásárlóközpontok árának töredékébõl felöltözhet egész

családja. Mert utánozhatatlan egyedi darabokat is fellelhet nálunk! 
Mert az Önnek tetszõ darabokat ingyen félretesszük! Folyamatosan
újuló árukészlet. Hûséges vásárlóinkat törzsvásárlói kártyával lep-
jük meg! Munka után is betérhet hozzánk: 21 óráig vagyunk nyitva!

MEGNYÍL
MEGNYÍLT!T!



BÚTORDISZKONT
Nagykanizsa, Erdész u. 6. (Csengery utcai AGIP kút mögött) 

Telefon: 93/311-198 Fax: 93/536-198
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 9-17, szombaton 9-12 óráig

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisz-
telettel meghívom Önöket az 1956-os forradalom és szabadságharc
50. és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 17. évfordulója alkal-
mából szervezett ünnepi rendezvényekre.

Marton István, polgármester

PROGRAMOK:
Október 20. (péntek) 
Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

konferencia terme
14.00 óra „A forradalom krónikája” – történelmi vetélkedõ kö-

zépiskolások részére
Október 23. (hétfõ)
Deák tér
9.00 óra Az Olajbányász Fúvószenekar ünnepi térzenéje
9.30 óra Zászlófelvonás
Károlyi-kert
10.00 óra Az 1956-os emlékmû avatása
Avatóbeszédet mond: Cseresnyés Péter, országgyûlési képviselõ. Az

emlékmûvet felszentelik és áldást mondanak a történelmi egyházak
képviselõi. Faültetés a forradalom és szabadságharc hõseinek emlékére. 

Koszorúzás az 1956-os emlékmûnél és Orbán Nándor emléktáb-
lájánál. (Kérjük, koszorúzási szándékukat a 311-541-es telefonszá-
mon vagy a helyszínen elõre szíveskedjenek jelezni.). 

Az Ifjúsági és Civil Ház avatása. Avatóbeszédet mond: Marton
István, polgármester. Szerepelnek: a Dolce Musica Vonósnégyes, a
Kanizsa Fúvósötös és a Szivárvány Énekegyüttes.

Ifjúsági és Civil Ház nagyterme
11.00 óra „Köszönet a szabadság hõseinek”
Emlékbeszédet mond: Vitéz Bodnár Attila, az Országos '56-os

Szövetség Nagykanizsai Szervezetének elnöke. 
A „Szabadság hõse” emlékérmek és megyei kitüntetések átadása.

Az emlékmûsorban szerepelnek: a Batthyány Lajos Gimnázium és
Egészségügyi Szakközépiskola diákjai. Rendezte: Németh Ferenc. 

15.00 óra „A forradalom emlékei a mi családunkba” – gyermek-
rajz pályázat eredményhirdetése és a kiállítás megnyitója.

Halis István Városi Könyvtár
15.30 óra '56 tanúi városunkban – fotó-, könyv- és dokumentum-kiállítás.
Kossuth tér
18.00 óra Fáklyás emlékezõ séta. Útvonal: Kórház-kápolna, Kár-

olyi-kert, Erzsébet tér, Deák tér.
Október 24. (kedd)
Ifjúsági és Civil Ház nagyterme
10.00 és 14.00 óra Pozsgai Zsolt-Victor Máté: Emlékpróba –

1956. Játék a történelemrõl, dalokkal. A budapesti Theatrum Hun-
garicum elõadása.

FELHÍVÁS
A nagykanizsai 1956-os Történelmi Emlékbizottság tisztelettel

kéri a város polgárait, intézményeit és civil szervezeteit, hogy az
1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóját – az
ismert városi programok mellett – saját emlékeikbõl is merítve
és adottságaiknak megfelelõen ünnepeljék meg.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
50. évfordulójának ünnepi rendezvényei 


