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A több, mint hatvan éves DKG-
EAST Olaj- és Gázipari Berende-
zéseket Gyártó ZRT. történetében
a jelenleg legnagyobb méretû –
1200 milliméter átmérõjû – toló-
zár hagyja el a napokban a gyár
kapuját. Városunk Guinness-
könyvében bizton elsõ helyen álló
szerkezet valószínûleg Európá-
ban, de a világon is elõkelõ helye-
zésre számíthatna. 

A PHGT 1200-as típusú, tizenhat
tonnás és több, mint hét méter magas
szerkezet német megrendelésre ké-
szült és valószínû, hogy az egykori
Szovjetunió utódállamai valamelyik-
ének területére szállítják, ahol olaj-
vagy gázvezetékbe építik be. Ilyen
nagy méretû tolózárat még nem
gyártottak, gömbcsapot azonban már
igen. A szerelvény -46oC és +80oC
külsõ hõmérsékletû környezetben jól
mûködik, és -20oC-tól +30oC-os
anyag (szénhidrogén, termálvíz)
szállításának biztonságos szabályo-
zására alkalmas. A két darab tizenhat
tonnás és harminckét darab kisebb
tömegû és méretû eszköz fejlesztése,
tervezése tavaly õsszel kezdõdött el a
részvénytársaságnál. Legyártását
március 20-áig fejezik be az I. üzlet-
ág 2-es számú szerelõcsarnokában.

A szerelvény minden mûszaki
vonatkozásban megfelel az API
Spec.6D nemzetközi szabvány
elõírásainak; ezen túlmenõen a
záró és mozgató elemek kopásál-
lóságát és korrózióvédelmét a
korszerû ENP (Electroless Nickel
Plating) eljárás biztosítja.

– A tolózár különlegességéhez
tartozik még – mondta Kovács Já-
nos az I. üzletág mûszaki elõké-
szítési vezetõje – hogy a szerel-
vény házát, méretei és súlya miatt
három részbõl csavarozták össze,
hiszen a részvénytársaság az egy
darabban történõ megmunkálás-
hoz jelenleg nem rendelkezik ki-
épített kapacitással. 

ÓÓrriiááss
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– Részünkrõl itt véget ért a
konstruktív ellenzéki magatartás
– jelentette be február huszon-
nyolcadikai sajtótájékoztatóján
Tóth László, a Magyar Szocialista
Párt frakcióvezetõje.  

– Azzal mi is tisztában voltunk,
hogy a betonba döngölõs, kor-
dont bontó Fidesz már régóta
nem a veretes eszmék gyûjtõhe-
lye, de az a mélység azonban,
ahová mára jutott, mégiscsak szé-
dítõ! – mondta. – Láttunk már az
elmúlt tizennyolc év alatt hata-
lomba kerülni elit csoportokat, de
az a kép azonban, amelyet a kani-
zsai Fidesznek sikerült kialakíta-
nia magáról alig, több mint négy
hónap alatt, émelyítõen gazdagí-
totta történelmi tudásunkat.

Tóth László hangsúlyozta: a
nyílt és totális hatalomvágy leple-
zetlen tombolásához a kanizsai
közvélemény nincs hozzászokva.
Megjegyezte, az MSZP valódi
konstruktív ellenzéki szerepkör-
ben akart tevékenykedni, ezért az
eltelt idõszakban nem kizárólag
arra szorítkoztak, hogy szóvá te-
gyék a nyilvánvaló hibákat, ha-
nem igyekeztek jobb megoldáso-
kat kínálni. Úgy tapasztalták
azonban, hogy a Fidesz nem vevõ
a baloldalról érkezõ javaslatok
befogadására, az utolsó csepp a
pohárban azonban az a javaslat
volt, amely szerint a pártoknak az
általuk használt önkormányzati
tulajdonú helyiségekért az eddigi
bérleti díj helyett piaci árat kelle-
ne fizetni. Ez az MSZP esetében
havi száznegyvenkettõezer forin-
tos díjat jelentene.     

Lelkó Tamás, a Pénzügyi Bi-
zottság tagja arról beszélt, hogy
szerinte álságos az, a Fidesz által
sokszor hangoztatott megállapí-
tás, amely szerint az elmúlt cik-
lusban olcsón értékesítették az
ipari park területeit, hiszen a
tranzakciókat akkor Cseresnyés
Péter, mostani alpolgármester is
megszavazta. 

H.A.

A jelenlegi önkormányzat né-
hány hónapos mûködése alatt
több antidemokratikus intézkedés-
re került sor a polgármesteri hi-
vatalban és az önkormányzatnál –
hangsúlyozta sajtótájékoztatóján
Halász Gyula önkormányzati
képviselõ. Az SZDSZ véleménye

szerint ez ellen fel kell emelni a
szavukat, és tájékoztatni kell a la-
kosságot a kialakult helyzetrõl.
Melyek ezek a problémák? Elsõ-
sorban a véleménynyilvánítás sza-
badságának korlátozása, amelyet
folyamatosan nyomon lehet kö-
vetni. Például a napirend elõtti
felszólalások megszüntetése, a
polgármesteri tájékoztató és az in-
terpellációk és kérdések hátrébb
sorolása a nyílt ülés végére. Jel-
lemzi még az önkormányzat tevé-
kenységét az adatvédelmi, adatke-
zelési és személyiségi jogi problé-
mák egyik megnyilvánulásaként
az, hogy a polgármesteri hivatal
két épületébe kamerarendszert te-
lepítettek, és nem tisztázott, hogy
ki és milyen formában használja
fel a hosszabb idõre tárolt adato-
kat. Nincs adatkezelési szabály-
zat, nem tájékoztatták sem a la-
kosságot, sem a képviselõket a
kamerarendszer mûködésérõl.
Mulasztásos jogsértés esete áll
fenn, mivel az elektronikus infor-
máció szabadságról szóló törvény
betartása 2007. január 1-tõl köte-
lezõ. A törvény célja a közvéle-
mény pontos és gyors tájékoztatá-
sa érdekében a közérdekû adatok
e törvényben meghatározott körét
elektronikus módon bárki számá-
ra személyazonosítás és adat-
igénylési eljárás nélkül folyama-
tosan és díjmentesen tegyék köz-
zé. A polgármester a képviselõk
között nem diszkriminálhat, ha az
egyik képviselõnek megadta a
szót, akkor a másiknak is meg
kell adni ugyanúgy, ahogy  az el-
múlt 17 év során történt.  Jellem-
zõ még az információs monopóli-
umra való törekvés. Bizonyos in-
formációkat a polgármester visz-
szatart, nem hoz nyilvánosságra.
Több olyan antidemokratikus in-
tézkedés is jelen van a közélet-
ben, mint például a vezetõk pá-
lyáztatás nélküli kinevezése, illet-
ve civil ellenesnek és demokrá-
ciaellenesnek tartják azt az elõter-
jesztést, ami a Tervtanács felszá-
molására irányul. A Tervtanács
olyan szakmai szervezet, ami az
önkormányzat munkájának segí-
tése céljából jött létre az elõzõ ön-
kormányzati ciklusban Papp Nán-

dor képviselõ javaslatára. (A köz-
gyûlés elfogadta a Tervtanács
megszüntetésérõl szóló határoza-
tot – a szerk.) A kézi vezérlés fel-
tételeinek megteremtését vélik a
helyi hetilap fõszerkesztõjének a
kinevezésében is. Az SZDSZ azt
szeretné elérni, hogy a közvéle-
mény pontos tájékoztatást kapjon
a közgyûlés munkájáról, az
SZDSZ álláspontjáról, ezért min-
den közgyûlés elõtt sajtótájékoz-
tatót fognak tartani, illetve sûrítik
azoknak a megnyilvánulásoknak
a lehetõségét, ahol elmondhatják
a véleményüket.

B.E.
***

A pontos tájékoztatás érdeké-
ben meg kell jegyezni, hogy a
szocialista-szabaddemokrata vá-
rosvezetés gyakorta tekintett el a
pályáztatástól, ezért olyan ügyve-
zetõ-igazgatója is van a városnak,
akinek felsõfokú végzettsége
sincs – a szerk.

Göndör István rövid idõn belül
másodszor is szembefordult a ka-
nizsaiakkal, hiszen a költségvetési
szavazáshoz hasonlóan a kórház
ügyében is a pártfegyelmet része-
sítette elõnyben a Nagykanizsán
és a térségben élõ emberek érde-
keivel szemben – mondta  sajtótá-
jékoztatóján Szõlõsi Márta, a Fi-
desz-KDNP önkormányzati képvi-
selõje. 

A képviselõasszony kijelentet-
te, Göndör Istvánnak nem volt
elég, hogy a 2007-es költségvetés
megszavazásával ötszázmillió fo-
rintot vett el a nagykanizsaiaktól,
úgy döntött, ismételten kárt okoz
a város lakóinak. Ugyanis decem-
ber elején, amikor a Fidesz kani-
zsai frakciójával megbeszélést
folytatott, a képviselõ ígéretet tett
arra, hogy mindent megtesz an-
nak érdekében, hogy a kormány
által tervezett aktív ágyszám-
csökkentés minél kisebb mérték-
ben sújtsa Nagykanizsát – ehhez
képest azonban úgy tûnik, Gön-

dör István részérõl elmaradt az
együttmûködés. Szõlõsi Márta in-
formációi szerint az MSZP frak-
cióvezetõ-helyettese nemcsak
nem segítette a kórház ügyét, ha-
nem kifejezetten ellene dolgozott.
Az ígért segítség helyett pedig a
kialakult helyzetért nyilatkozatai-
ban a város- és a kórházvezetést,
valamint a Regionális Egészség-
ügyi Tanácsot hibáztatja, rájuk
ruházza át a felelõsséget – mond-
ta Szõlõsi Márta. Majd így foly-
tatta:

– Sajnálatos, de igaz, ha a vá-
ros- és a kórházvezetés minden
erõfeszítése ellenére marad a kor-
mány és Göndör István által támo-
gatott jelenlegi ágyszám, annak
súlyos következményei lesznek.
Egyrészt hosszú várólisták alakul-
nak ki, amelyeket nem kell magya-
rázni, hogy megint ki szenved meg,
sajnos, ismét a betegek. Másrészt
pedig elõre borítékolható, hogy
képtelenség lesz csak takarékosko-
dással kigazdálkodni a lecsökken-
tett ágyszám miatt keletkezõ több
százmilliós hiányt, tehát elbocsá-
tásra lesz szükség a kormány re-
formja miatt – hangsúlyozta.

Hozzátette, sajnálatos, hogy
Göndör István a költségvetési
szavazáshoz hasonlóan a kórház
ügyében is a pártfegyelmet része-
sítette elõnyben a nagykanizsai és
a környéken élõ emberek érdeke-
ivel szemben. 

– Természetesen tudjuk, hogy
Göndör Istvánnak nagyon fontos
a pártja, mert sokat köszönhet
neki, de vannak helyzetek, amikor
a pártérdekeknél van egy fonto-
sabb érdek: ez pedig a városlakók
az érdeke. Ezért a nagykanizsai
emberek nevében arra kérjük
Göndör képviselõ urat, hogy ne
az MSZP pártjára álljon ebben a
kérdésben, hanem a nagykanizsai
emberek pártjára. Arra kérjük,
hogy ne támogassa a kanizsai
embereket ismételten több száz-
millió forinttal megrövidítõ kor-
mányzati elképzelést, hiszen váro-
sunk polgárait képviseli az or-
szágházban, az õ bizalmukból ül-
het a Parlamentben – mondta vé-
gezetül a képviselõ asszony.

H.A.
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Igaz-e, hogy az illetékesek a
labor- és a röntgen-osztályok pri-
vatizációját készítik elõ? Igaz-e,
hogy a Fideszhez közel álló egyé-
nek – kimazsolázva – akarják „le-
nyúlni” a jól mûködõ, jól finan-
szírozható osztályokat? – tette fel
a kérdést a kórház bejáratánál tar-
tott sajtótájékoztatóján Tóth
László, az MSZP helyi frakciójá-
nak vezetõje. A megmozduláson
részt vett Bicsák Miklós, a frakció
tagja, valamint Lelkó Tamás, a
Pénzügyi Bizottság tagja.  

Tóth László azt is kérdésként
fogalmazta meg Marton István
polgármester felé, hogy a leg-
utóbbi közgyûlés elõtt volt-e tu-
domása ezekrõl az információk-
ról, s ha igen, akkor miért nem tá-
jékoztatta arról a képviselõ-testü-
letet, illetve hogy megengedhetõ-
e olyan szerzõdéskötés egy ön-
kormányzati intézmény részérõl,
amelyben a másik szerzõdõ fél
ellen büntetõeljárás folyik?

Emlékeztetett arra, a Zalai Hír-
lapban 2005. november 19-én
megjelent írásra, amelyben Miha
Tamásné, a Rozgonyi Polgári Egy-
let elnöke arról az aláírásgyûjtésrõl
beszélt, ami a kórház-privatizációt
ellenezve zajlott. A civil szervezet
tagjai akkor nyílt levélben kértek
állásfoglalást a magánosítással
kapcsolatban az akkori polgármes-
tertõl, Litter Nándortól. Most vi-
szont Tóth László fordult kérdés-
sel az egylet vezetõjéhez, tudniil-
lik, hogy Miha Tamásné mikor
küld újfent nyílt levelet a kórház
privatizációjának ügyében a város
polgármesterének, és mikor szer-
vez a Fidesz egy újabb tüntetést a
kórház elé? Tóth László azt is
hangsúlyozta, hogy frakciójuk az
elõzõ ciklusban is ellenezte a kór-
ház privatizációját.

***
Marton István polgármester ér-

deklõdésünkre cáfolta a vádakat,
provokációnak és rágalomnak
minõsítve azokat. Egyúttal hoz-
zátette: mivel Tóth László infor-
mációiból semmi sem igaz, ezért
várja a bocsánatkérést. 

Horváth Attila

A Nagykanizsai Református
Gyülekezet és alapítványa meghí-
vásának eleget téve a Kanizsai
Esték programsorozat legutóbbi
vendégelõadója Dr. Semjén Zsolt
a Keresztény Demokrata Néppárt
elnöke volt, aki készséggel állt
lapunk rendelkezésére.

– A Times Magazin Gyurcsány
Ferenccel készített interjút,
amelyben a frissen megválasztott
pártelnök csillaghullásról beszélt
szövetségese Tony Blair kapcsán.
Ez a demokráciákban rendjén va-
ló dolog. De hulló csillag lehet-e
nálunk Gyurcsány Ferenc, s ha
igen, mikor?

– Remélem minél elõbb. Az egész
helyzetben abszurd, hogy az a vál-
ság amiben ma Magyarország van,
az feketén fehéren három embernek
a bûne. Úgymint Gyurcsány Ferenc,
Kóka János és Veress János. Õk so-
dorták pénzügyi, gazdasági, politi-
kai és morális válságba ezt az or-
szágot. Ezek után ez a három ember
kér a magyar néptõl felhatalmazást,
hogy kivezessék az országot abból a
válságból, ahova õk taszították. Er-
re mondtam azt, hogy ez olyan mint-
ha egy viadukt építésére Matuska
Szilveszter nyújtana be pályázatot.
Vérlázító, hogy miközben az ország
elszegényedett, a társadalom nagy
része nyomorog, addig ez a három
ember milliárdos lett. Visszatérve a
Timesban megjelent interjúra, eb-
ben a miniszterelnök Orbán Viktort
egy vidéki Elvis Presleyhez hasonlí-
totta. Felháborító, hogy egy minisz-
terelnök elõdjérõl, az ellenzék veze-
tõjérõl külföldön így nyilatkozik. Ez-
zel nem csupán magát járatja le, ha-
nem sajnos az országot is. Magát
ugyan már korábban lejáratta. Em-
lékszünk még arra, hogy éppen az
angol nyelvû országokban külön
show mûsor volt, az õszödi hazugsá-
gaiból. A fél világ nevetett azon,
amin nekünk sírni kellett.

– Gyurcsány ugyan itt azzal
vádolja a FIDESZ-t, hogy szövet-
ségre léptek a szélsõjobbal.

– Nevetséges amit Gyurcsány
Ferenc mûvel. Ez egy tipikus bolse-
vik trükk. Mindig ezt csinálják.
Amikor kifogynak minden érvbõl,
amikor világosan látszik, hogy
nincs igazuk, akkor kitalálják, hogy
itt tombol az antiszemitizmus és
szélsõjobboldali veszély van. Azt az
életszerû történetet adta elõ, hogy
felesége Dobrev Klára a kínai pia-
con állt sorban, amikor valaki a ke-

zébe nyomott egy antiszemita röp-
lapot. Nevetséges. Magyarorszá-
gon ma nincs számot tevõ szélsõ-
jobboldal. Megjegyzem, soha nem
is volt. Szabad választásokon se a
nyilasok, se a bolsevikok soha nem
kaptak tizenhat százaléknál többet
Magyarországon. Természetesen
szélsõséges jelenségek elszórtan le-
hetnek, mint a világon mindenhol,
de komoly szélsõjobboldali erõ
nincs, és a polgári pártok soha
nem álltak kapcsolatban a szélsõ-
jobbal. Egyébként a szélsõjobbol-
dal akkor jelenik meg, mikor bizo-
nyos titkosszolgálati kötöttségû em-
berek provokátorként odamennek,
hogy megzavarják és lejárassák a
polgári pártok rendezvényeit.

– Ez bekövetkezhet március ti-
zenötödikén is?

– Erre csak annyit mondhatok,
ha nem küldik oda provokátorai-
kat, és nem próbálkoznak rendõr
terrorral, akkor békés és méltó-
ságteljes ünnepünk lesz.

– Lát-e esélyt az elõrehozott
választásokra?

– Ennek a kormánynak nincs fel-
hatalmazása politikai, pláne morá-
lis értelemben arra, hogy megszo-
rításokat vezessen be és reformok
címén ország rombolást végezzen.
Nincs felhatalmazása arra, hogy
kórházakat privatizáljon, nincs fel-
hatalmazása arra, hogy megtöbb-
szörözze az államadóságot, nincs
felhatalmazása arra, hogy bevezes-
se a tandíjat, hiszen ezeknek a szö-
ges ellentéteinek állításával nyert
választást. Következésképpen a
megoldás: népszavazás. A népsza-
vazásnál a magyar társadalom a
valóság ismeretében, amit immár
saját bõrén is tapasztalhat, kinyil-
váníthatja politikai akaratát. Azt,
hogy tovább támogatja-e a

Gyurcsány programot és Gyucsány
személyét. Nekünk tudomásul kell
vennünk, ha elveszítjük a népszava-
zást, akkor 2010-ben lesznek a vá-
lasztások. A kormánynak pedig tu-
domásul kell venni, ha a népszava-
zást megnyerjük, és a társadalom
elutasítja a Gyurcsány program
alappilléreit, akkor nekik le kell
vonni a konzekvenciát és ennek a
kormánynak távoznia kell.

– A legutóbbi választások elõtt
nagy felháborodást váltott ki Or-
bán Viktor azon kijelentése, hogy
a szocialista párt idõnként ráront
nemzetére. Az egészségügyben,
az oktatásban végrehajtott és vég-
rehajtandó reformok tekinthetõk-
e egyfajta rárontásnak?

– Azt gondolom igen. De 2004.
december 5.-én be is bizonyították,
hogy képesek rárontani saját nem-
zetükre. Azt állítom, hogy ez a klien-
túra, vagy hálózat, nevezzük bár-
hogy, ez a társulat, aki most orszá-
gol, másodszor rabolta ki a nemze-
tét. Elõször a második világháború
után, az államosítás jelszavával.
Akkor azt mondták, a magántulaj-
don rossz, az állami tulajdon jó. A
kommunista párt pedig az államosí-
tás jelszavával elvette a gazdáktól a
földjüket, a polgároktól a házukat,
üzleteiket és kirabolták az embere-
ket. Most ugyanez a klientúra azt
mondja, az állami tulajdon rossz, a
magántulajdon jó. A szocialista
párt pedig a privatizáció jelszavá-
val eltünteti az állami tulajdont,
magánosítja a még megmaradt
nemzeti vagyont. Ezért állíthatom,
hogy ez a garnitúra kétszer rabolta
ki ezt az országot. Ezért állíthatjuk
azt, hogy a szocialisták idõnként ké-
pesek rárontani saját nemzetükre.

Czene Csaba
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Március Böjtmás hava, 
Kos hava, tavaszelõ. 

A hónap 12. napja Gergely, aki
az iskolák pártfogója volt. Ezen a
napon tartották a Gergely-járást.
Ilyenkor a nebulók végiglátogatták
a falu házait, adományokat kérve a
tanító és az iskola számára. 

A nap ünneplését IV. Gergely
pápa rendelte el 830-ban, aki
elõdjét, I. (Nagy) Gergely pápát,
az  iskolák alapítóját, a gregorián-
éneklés megteremtõjét az iskolák
patrónusává tette. E naphoz Euró-
pa-szerte felvonulások, diákpüs-
pök-választás és vetélkedõk kap-
csolódtak. A szokás országosan
ismert volt, de élõ gyakorlatát

már csak szórványosan lehet
megtalálni. A Gergely-járás célja
a 17. századtól nemcsak az ado-
mánygyûjtés volt – melyet sok
esetben a tanító díjlevelében rög-
zítettek –, hanem az iskolába való
verbuválás is. A katonai toborzás
mintájára a szereplõk különféle
katonai rangot viseltek, és Szent
Gergely vitézeinek nevezték ma-
gukat. Néhol a püspököt is meg-
személyesítették. A szokás azon-
ban az idõk folyamán egyszerû-
södött. 

Éneke és szövege összetett. Jel-
legzetes szövegeleme a „Szent
Gergely doktornak, híres taní-
tónknak az õ napja” kezdetû
hosszú ének, mely a 17. század

végén megjelent egyházi énekes-
könyvben is szerepel. A szokást
gyakran a tanítók egyéni lelemé-
nyei alakították. Az énekhez kap-
csolódhatott a szereplõk tréfás
bemutatkozása, jókívánság-mon-
dóka és adománykérés.

Gergely napjához idõjárás- és
termésjóslás is kapcsolódott. A
magyar nyelvterületen jól ismert
szólás: „Megrázza még szakállát
Gergely”, vagyis elõfordul, hogy
e napon havazik. Sok helyen Ger-
gely hetében vetették a krumplit.
Sokfelé alkalmasnak tartották e
napot a búza, rozs, hüvelyesek és
a palántának való mag földbe té-
telére. Gergely és József napja
között vetik a lent,  s van, ahol
ezen a napon szórták el a mákot,
mert úgy vélték, hogy akkor nem
lesz férges.
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Régi, megoldatlan problémák merülhet-
nek fel ezekben a napokban. Át kell
gondolnia azonban, melyikkel kezdje a
megoldást. Ha gyorsan nekirugaszko-
dik, a többi már megy magától is.

Legyen megértõbb a családtagjaival. A
boldogság erõt ad a mindennapok gond-
jainak elviseléséhez. Járjon élen a pél-
damutatásban, kérjen, és ne követeljen,
ne utasítsa vissza senki közeledését.

Ne hagyja, hogy gondjai tehetetlenségbe
sodorják. Legyen nyitott a külvilágra, és
rá fog jönni, idõnként a sors is kínál jó
lehetõségeket. Bátran közeledjen ahhoz
a személyhez, aki megtetszett önnek.

A korán beköszöntõ tavasz ingerültté te-
heti. Fordítsa a saját javára ezt a válto-
zást. Párjával, ismerõseivel sétálgasson,
rá fog döbbenni, mennyi szépséget tar-
togat számunkra a környezetünk.

Csendre és nyugalomra vágyik, de a
megoldatlan tennivalók éjjel-nappal ott
motoszkálnak a fejében. Ne csüggedjen.
Jegyezze be a feladatokat a naptárjába, és
oldja meg õket fontossági sorrendben.

Értékelje át az életét! Most kezdje el, ne
várjon vele az újévig. Elõször azonban
érzelmi életét tegye rendbe. Keressen
magának társat: együtt könnyebb. A
kutatásban a csillagok is segítenek.

Az ablakán kopogtató tavasz megnöveli
energiáját, megerõsíti az egész télen át
szunnyadozó tettvágyát. Jó ötleteivel
meglepi környezetét is. Ne feledje, valaki
vár önre, csak tegye meg az elsõ lépést.

Itt a jó idõ. Erõit használja építkezésre.
Ne törõdjön az emberek rosszindulatá-
val. Foglalja el magát, mindig akad ten-
nivaló a ház körül. Boldog napok vár-
nak önre a szerelemben. 

Érzelmeire a Mars lesz nagy hatással
ezen a héten. Megbánthatja hozzátarto-
zóit, amit õk szóvá is tesznek. Egy tü-
relmes társ, aki lefoglalja önt, nagy se-
gítségére lehet.

Ne legyen szigorú önmagához, a külvi-
lág amúgy is ezt teszi. Ahogy egykor a
tanára is bizonyára mondta: Legyen ön-
maga! Hallgasson sok zenét, és táncol-
jon, ha buliba hívják, éljen.

Kellemes találkozások lehetõségét ígé-
rik a csillagok. Új munkalehetõség csil-
lan fel, ha utána jár, dédelgetett álma is
megvalósulhat. Valaki felfigyelt önre,
ne okozzon neki csalódást.

A Vénusz kedvezõ hatásának köszönhe-
tõen simán mennek a dolgai. Örömteli
hét ígérkezik otthon és baráti társaságá-
ban is. Elõbbre jutása érdekében a maga
hasznára fordíthatja emberi kapcsolatait.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

IX.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

A Városfejlesztési, Környe-
zetvédelmi és Idegenforgalmi
Bizottság a lakáselidegenítési
rendelet megalkotására elõter-
jesztett javaslatot közgyûlési
tárgyalásra nem tartotta alkal-
masnak. Papp Nándor képviselõ
városi fõkertész, valamint vá-
rosgondnok foglalkoztatására
elõterjesztett javaslatát hat igen
szavazattal elfogadta a bizott-
ság. Módosításként elhangzott, a

fõkertész-városgondnok foglal-
koztatása a VIA Kanizsa Kht.-
hez kerüljön. A Településrende-
zési és Építészeti-mûszaki Terv-
tanács megszüntetésére elõter-
jesztett javaslat két igen, három
tartózkodás és két nem szavaza-
tot kapott. A Csónakázó-tó kör-
nyéki szõlõhegyi területek fej-
lesztési lehetõségérõl szóló tájé-
koztatót két tartózkodás mellett
tudomásul vette a bizottság. 

Legyen ffõkertésze aa vvárosnak
A Pénzügyi Bizottság Papp

Nándor képviselõ, városkertész,
valamint városgondnok foglalkoz-
tatására vonatkozó indítványát le-
vette a napirendrõl. A lakáselide-
genítési rendelet megalkotására
elõterjesztett javaslatot nem támo-
gatta. Az ipari parkban történõ in-
gatlanértékesítésrõl, valamint az
adásvételi szerzõdésekben szerep-
lõ kötelezettségek megvalósulásá-
ról szóló tájékoztatót kiegészítés-

sel fogadták el. A bizottság revizo-
ri vizsgálat elvégzését javasolta az
ipari parkban történt ingatlanérté-
kesítésekrõl, valamint az adásvéte-
li szerzõdésekben szereplõ kötele-
zettségek megvalósulásáról a kö-
vetkezõ szempontok szerint: a be-
építési kötelezettség teljesítése, a
vételi opciós jogok bejegyzése, és
a pénzügyi teljesítés vizsgálata –
foglalta össze a történteket Tóth
László a bizottság elnöke.

Revizori vvizsgálatot iindítanak

Szenvedélyesre sikerült a város
képviselõ-testületének minapi
ülése, ugyanis több napirendi
pont esetében hosszantartó csata
alakult ki a bal- és jobboldali
képviselõk között. Többek között
arról sem tudtak megegyezni a
városatyák, hogy melyik politikai
oldal felelõssége nagyobb a város
jelenlegi kedvezõtlen pénzügyi-
gazdasági helyzete miatt, továbbá
vita alakult ki egy, az elõzõ pol-
gármester, Litter Nándor által a
Chicago Tribune-ben megjelente-
tett interjú és hirdetés kapcsán is. 

Ez utóbbit a 2006. évi költség-
vetés módosításáról szóló elõter-
jesztés kapcsán tárgyalta a testü-
let. Több képviselõ ebbõl tudta
meg, hogy a Chicago Tribune cí-
mû amerikai gazdasági folyóirat
magyarországi mellékletében
2006. december hatodikán meg-
jelent egy interjú, amely váro-
sunk elõzõ polgármesterével, Lit-
ter Nándorral készült, illetve egy
1/32 méretû hirdetés, amely hat-
ezer dollárba, azaz körülbelül
1.150 ezer forintba került. A meg-
jelenést a városi ünnepségeken
átadott kisplasztikák beszerzésére
elõirányzott összeg pénzmarad-
ványából finanszírozták. A köz-
gyûlésen vita alakult ki arról,
hogy Litter Nándor vajon jogsze-
rûen rendelkezett-e a hirdetésrõl
és annak finanszírozásáról. Dr.
Károlyi Attila (MSZP) azt mond-
ta, érdekelné, hogy mi indokolta,
hogy az elõzõ önkormányzat erre
eltapsoljon több, mint egymillió
forintot az adófizetõk pénzébõl.
Ugyanõ azt is sérelmezte, hogy
míg több fideszes képviselõ hoz-

zájutott a múlt év képviselõi ke-
retének maradványához, addig õ
a kérése ellenére sem kapta meg
a körzet elõzõ, az elmúlt évben
már betegsége miatt nem dolgozó
képviselõje, Kelemen Z. Pál által
el nem költött egymillió forintos
keretösszeget. Tóth László
(MSZP) jelezte, hogy információi
szerint a hirdetést nem az elõzõ
polgármester rendelte meg, ha-
nem az ipari parkon keresztül bo-
nyolódott le a megrendelés. Röst
János (SZDSZ) megjegyezte,
hogy a Chicago Tribune három-
millió olvasóhoz jut el az USA-
ban, s a nagykanizsai megjelenés-
re az amerikai nagykövetség
ajánlására került sor. Dr. Kolonics
Bálint (Fidesz-KDNP) azt sérel-
mezte, hogy a hirdetésrõl az elõ-
zõ polgármester nem tájékoztatta
a testületet, arról csak a mostani
elõterjesztésbõl értesülhetett.
Röst János (SZDSZ) erre úgy re-
agált: mivel a hirdetés megjelené-
sekor már Marton István polgár-
mester volt hivatalban, ezért arról
neki kellett volna tájékoztatnia a
képviselõket. Marton István vé-
gül azzal zárta le a vitát, hogy
Litter Nándornak joga volt meg-
rendelni a hirdetést, ezért nem az
a kérdés, hogy a történtek jogsze-
rûek-e, vagy sem, hanem az,
hogy egy ilyen lépés etikus-e, il-
letve megengedhetõ-e a város sa-
nyarú pénzügyi helyzetében. 

Ezt követõen arról határoztak a
képviselõk, hogy az önkormány-
zat az alapfokú oktatás feladat-el-
látására intézményfenntartó tár-
sulást hoz létre Belezna, Miháld,
Surd, Fûzvölgy és Hosszúvölgy

településekkel. Ugyancsak társu-
lást hoz létre az önkormányzat
két település, Zalakomár és Surd
önkormányzatával a házi segít-
ségnyújtás és az idõsek nappali
ellátása biztosítására, valamint az
elõbbivel a Nagykanizsai Család-
segítõ és Gyermekjóléti Központ
mûködtetésére. Elfogadta a testü-
let az önkormányzati bérlakások-
ról szóló rendelet módosítását is,
hogy felgyorsítsák a kiürítendõ
lakóingatlanok, azaz jelenleg a
Bartók 1. megüresedését. Ez
alapján amennyiben a bérlõ és a
bérbe adó a határozatlan idejû la-
kásbérleti szerzõdést közös meg-
egyezéssel szünteti meg, akkor a
kiürítendõ bérlakás bérlõje az
utolsó egy év során befizetett lak-
bér tízszeresére, maximum 1,4
millió forint térítésre jogosult.
Emellett a kiürítésre szánt laká-
sok esetében eltekint az önkor-
mányzat az ingatlannak a távozó
bérlõ által történõ felújításától is. 

Kicsit másfajta bérleti díj is te-
rítékre került a közgyûlésen,
ugyanis a városatyák arról dön-
töttek, hogy a városi temetõben a
kriptakápolnák megváltási díját
száz éves idõtartamra a javasolt
száznyolcvanezer forint helyett
ennek duplájában, azaz három-
százhatvanezer forintban határoz-
zák meg. A városatyák megtár-
gyalták a központosított közbe-
szerzési rendelet megalkotását
célzó elõterjesztést is, s úgy hatá-
roztak, hogy az élelmiszerek ki-
vételével eztán nem intézmény-
vezetõi hatáskörben, hanem köz-
pontilag hajtják végre az önkor-
mányzati intézmények beszerzé-

seit. A képviselõ-testület arról is
határozott, hogy megszünteti a
város Építészeti-Mûszaki Tervta-
nácsát, amelynek szanálásával
évi hárommillió forint szabadul
fel a költségvetésben. A grémium
egyébként csak véleményeket fo-
galmazhatott meg a városi beru-
házások építészeti-városképi vo-
natkozásaiban, döntési jogkörrel
nem rendelkezett. Elfogadták a
képviselõk a 2007. évi felújítási
címjegyzéket is, így idén húsz
megüresedõ, vagy már üres bérla-
kás felújítására kerülhet sor és
folytatódik a Bazárudvar függõ-
folyosóinak tavaly elkezdett javí-
tása is. 

Foglalkozott a közgyûlés az
elõzõ ciklusban végrehajtott ipari
parki ingatlanértékesítésekkel is.
Tóth László (MSZP) javasolta,
revizorok vizsgálják meg a tranz-
akciókat, amelyek között a ren-
delkezésre álló dokumentumok
szerint néhol jelentõs különbség
érzékelhetõ a vételár vonatkozá-
sában, vagy éppen a betelepülõ
vállalkozások számára nyújtott
kedvezmény indokolása nem
megfelelõ, hiányos. Dr. Kolonics
Bálint (Fidesz-KDNP) azt java-
solta, bízzanak meg egy külsõs
szakembert a tranzakciók meg-
vizsgálásával, s ha szabálytalan-
ságra bukkannak, akkor nevezzék
meg a felelõst, vagy felelõsöket.
Végül úgy határoztak a képvise-
lõk, hogy a szakemberek vizsgál-
ják át valamennyi, 2002. és 2006.
között történt értékesítés iratait.
Meghallgatták a városatyák a ta-
valyi év ingatlanértékesítéseirõl
szóló tájékoztatót is, s ennél a na-
pirendi pontnál komoly vita ala-
kult ki a közgyûlés bal- és jobb-
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oldala között arról, hogy az elõzõ
ciklusban vagyonfelélés történt-e,
vagy sem, illetve, hogy melyik
politikai oldal felelõssége na-
gyobb, hogy aztán végül majd-
nem egyhangúan, huszonnégy
igen szavazattal és egyetlen tar-
tózkodással elfogadják az eléjük
tárt tájékoztatót. Szó esett a Csó-
nakázó-tó környéki hegyi terüle-
tek fejleszthetõségérõl is, amivel
kapcsolatban dr. Fodor Csaba
(MSZP) azt mondta, foglalkozni
kell a kérdéssel, mert egyre töb-
ben döntenek úgy, hogy kiköltöz-
nek a szõlõbirtokokra. 

A városatyák végül arról is ha-
tároztak, hogy a volt színház, illet-
ve mozi épülete Medgyaszay Ist-
ván tervezõ szellemiségét és mun-
káját megtisztelve –s figyelembe
véve a lakósság javaslatait is-
március tizenötödikétõl, az épület
avatásának nyolcvanadik évfordu-

lóján a Medgyaszay Ház nevet
kapja. Elfogadta a testület Polai
József és Tóth Nándor (Fidesz-
KDNP) közös képviselõi indítvá-
nyát is, amelyben azt javasolták,
hogy a kiskanizsai városrészben
élõk identitástudatának erõsítése
érdekében a településrész határain
elhelyezett közlekedési táblákon a
„Nagykanizsa” településnév mel-
lett a „Kiskanizsa” név is jelenjen
meg. Tóth Nándor (Fidesz-
KDNP) a Vár út rossz állapotát is
szóvá tette, s mivel az állami tu-
lajdonú, arra kérte Marton István
polgármestert, hogy a felújítás ér-
dekében tegye meg a szükséges
lépéseket az út kezelõjénél. 

Zárt ülésen döntöttek a képvi-
selõk arról, hogy felülvizsgálják
a városban mûködõ pártok iroda-
bérleti díját.

Horváth Attila  
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A Szociális és Egészségügyi
Bizottság egyetértett az Egész-
ségügyi Alapellátási Intézmény
Térítési Díj Szabályzatának mó-
dosítására elõterjesztett javaslat-
tal, ami kötelezõ törvényi elõ-
írás. Elfogadta és közgyûlési
tárgyalásra javasolta a bizottság
az 55/2000. (XII. 13.) számú
önkormányzati rendelet módosí-
tására elõterjesztett javaslatot,
amely szerint a Bartók Béla út

1. szám alatt lakók dupla lelépé-
si díjat kapnának visszatérítés-
ként, ezen kívül nem kell felújí-
taniuk a lakást. A számítások
szerint ez 1,8 millió forint nye-
reséget jelenthetne a számukra.
A lakáselidegenítési rendelet
megalkotására elõterjesztett ja-
vaslattal pedig nem értettek
egyet – összegezte a bizottsági
ülésen történteket dr. Csákai
Iván elnök. 

Dupla llelépési ddíjat kkapnának

Az Ügyrendi, Jogi és Közren-
di Bizottság. Elsõként a közte-
rületek és közterület-jellegû te-
rületek használatáról szóló ren-
delet módosításáról szóló elõ-
terjesztést tárgyalta. Az elõter-
jesztés szerint a rendeletalkotó
nem csak a plakátok kihelyezé-
sét szabályozza, hanem például
a közterületeken történõ koldu-
lást és a járókelõk megállításá-
val végzett gyûjtést is. A bizott-
ság részérõl kifejezett kérés
volt, hogy a rendelet tiltsa meg
a városközpontban a koldulást
és más hasonló tevékenységet.
Ellenben nem tartották vállal-
kozóbarátnak a bizottság tagjai
az elõterjesztés azon részét,

amely közterület-használati
megállapodást ír elõ a
vendéglátóipari egységek elõtti
teraszok kihelyezésével kapcso-
latban. Dr. Kolonics Bálint, a
bizottság elnöke azt mondta:
sokan jelentõs összeget fordí-
tottak esztétikus teraszok kiala-
kítására, ezért a tervezet elfoga-
dása elõtt mindenképpen egyez-
tetni kellene az érintett vállal-
kozókkal. A plakátok elhelyezé-
sének szabályozása kapcsán a
bizottság elnöke megjegyezte:
gondoskodni kellene a diszkó-
plakátok kihelyezésére alkal-
mas felületek biztosításáról,
mert sokakat érdekelnek az ép-
pen aktuális rendezvények. 

Óvatosan aa kkerthelyiségekkel!

A Városüzemeltetési Bizott-
ság legutóbbi ülésén többek
között tárgyalta a központosí-
tott közbeszerzési rendelet
megalkotására vonatkozó ja-
vaslatot. Ennek kapcsán el-
hangzott, kívánatos lenne, ha
az egyes önkormányzati fenn-
tartású intézmények beszállí-
tóinak kiválasztása során
elõnyben lehetne részesíteni a
helyi vállalkozókat, ezért fel-
vetõdött egy meghívásos rend-
szer kialakítása. Mint késõbb
kiderült, ez nem lehetséges,
ugyanis tiltja a közbeszerzési
törvény. Bicsák Miklós azt ja-
vasolta, az árváltozások miatt
az önkormányzat számára az
lenne üdvös, ha a közbeszerzé-
si eljárás során kiválasztott be-
szállítók nem négy, hanem
csak egy évig lennének az ön-
kormányzat üzletfelei, aztán
újabb eljárásra kerülne sor.
Végül a bizottság négy igen és
négy nem szavazattal tárgya-
lásra alkalmasnak találta a ter-
vezetet, azzal a kitétellel, hogy
az élelmiszerek beszerzése ne
legyen a központosított közbe-
szerzés része, hanem külön el-
járás során válasszák ki a be-
szállítókat. A bizottság tár-
gyalta a Mindenki Sportpályá-
ja bérbeadásával kapcsolatos
anyagot, amely kapcsán el-
hangzott, a komplexum mû-
ködtetése tavaly tizennégymil-
lió forint mínuszt jelentett a
költségvetésnek, ezért vált
szükségessé az üzemeltetés át-
alakítása. Volt, aki ennek kap-
csán megjegyezte, hogy érthe-
tetlen számára, miért nem éri
meg a városnak lenyelni ezt a
tizennégymillió forintot, mi-
közben más létesítményre en-
nél többet költ az önkormány-
zat. A Mindenki Sportpályája
pedig népszerû a városlakók
körében. Pláne érthetetlen a
bérbeadás szándéka, ha a ter-
vek szerint a jövõben kettõ,
úgynevezett futsal-pályát épí-
tene a város. Végül négy igen
és négy nem szavazattal vok-
soltak az elõterjesztésre a
bizottság tagjai.

Fontos aa
Mindenki 
Sportpályája A közgyûlés kezdete után fél-

órával, a Medgyaszay Ház
elõterében sajtótájékoztatót tartott
az MSZP frakciója. Bejelentették,
mindaddig követik ezt a gyakor-
latot, amíg nem hagy fel az anti-
demokratikus ülésvezetéssel a
polgármester. 

– Mélységesen megdöbbent, és
mint demokrata számára elfogad-
hatatlan, a napirend elõtti felszó-
lalás tizenhét éves hagyományá-
nak eltörlése – kezdte nyilatkoza-
tát, Böröcz Zoltán képviselõ. –
Számomra felháborító, hogy Mar-
ton István polgármester jelenlé-
tünkben kikapcsoltatta a szavazó
berendezéseinket azért, mert nem
kívántunk részt venni abban a
voksolásban, amely a napirend
elõtti felszólalások lehetõségét el-
törölte. Fontos tudni, hogy a be-
kapcsolt berendezés a jelenlétet is
hivatott rögzíteni. A polgármes-
ternek számtalan egyéb lehetõség
is rendelkezésére áll. A határozat
meghozatalára legegyszerûbb
mód a kézfelemeléssel történõ
szavazás lett volna. Amikor az
ülés végén – még a nyílt ülésen –
ügyrendi hozzászólásra jelentkez-
tem közölte, hogy Õ már zárt
ülést rendelt el, és csak ott mond-
hatom el ügyrendi javaslataimat.
Természetesen ez olyannyira nem
volt igaz, hogy egy ideig még a
Városi Televízió is sugározta az
ügyrendi hozzászólásomat, majd
amikor kiderült, hogy az említett
szavazás módját kritizálom, a TV-
közvetítést a polgármester egysze-
rûen kikapcsoltatta. Tehát felszó-
lítom a polgármester urat, hogy a
testületi ülések vezetése során
legalább a demokratikus mini-
mum elvárásainak feleljen meg. A
napirend elõtti felszólalás vissza-
állítására vonatkozóan pedig ha-
ladéktalanul készítsen elõterjesz-
tést, hogy arról már a következõ
soros közgyûlésen döntést hozhas-
sunk. A jobboldal (FIDESZ) kép-
viselõit pedig tisztelettel felkérem,
hogy gondolják át, és mint a több-
séget biztosító frakció tagjai tilt-
sák meg a polgármester úrnak az
ülésvezetés során gyakran elõfor-
duló személyeskedéseit, az érvé-
nyes SZMSZ-tõl lényegesen elté-
rõ, azzal ellentétes cselekedeteit.

Kivonultak
a sszocialisták

NNéévvaaddóó
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Elkészült Nagykanizsa Mûvé-
szeti Térképét befogadó adatbázis,
melynek megismertetésére  min-
den érdeklõdõt – amatõr és profi
mûvészt, mûvészetpártolót, mûvé-
szeti szervezetet – várnak március
13-án kedden 18 órakor a
Medgyaszay Házba. A másfél
órásra tervezett rendezvényen

Baráth Zoltán igazgató tájékozta-
tót ad a mûvészeti térkép alapvetõ
tudnivalóiról, és összegzi az öt
mûvészeti ág összejöveteleinek ta-
pasztalatait. A térképpel kapcsolat-
ban elhangzik az OKISB állásfog-
lalása. A jelenlévõk megalakítják
Nagykanizsa Mûvészeti Térkép-
ének Tanácsát, és mûvészeti ágan-
ként koordinátorokat választanak.

B.E.

Jelentõs szakmai rendezvény-
re készül a Magyar Vöröske-
reszt Családok Átmeneti Ottho-
na. Az intézmény március 13-án
CSÁO-s találkozót szervez, ahol
a bekerülés körülményeit és a
mindennapi munka gyakorlati
lépéseit vetik össze a szakembe-
rek. A rendezvényre a gyõri,
szombathelyi, soproni, zala-
egerszegi, nagyatádi, törökbá-

linti átmeneti otthonokból, vala-
mint a kaposvári anyaotthonból
érkeznek munkatársak – mondta
el Körmendi Viktória intéz-
ményvezetõ. A fórum moderáto-
ra Urbán Erika, az Átmeneti
Gondozást Ellátók Országos
Érdekvédelmi Szövetsége, és a
Sorsunk és Jövõnk Alapítvány
elnöke lesz. A találkozóról kiad-
vány is készül. 

B.E.

Bár sokat hallatnak magukról,
részt vesznek városi ünnepségeken,
koszorúzásokon,  sokak elõtt még-
sem ismert, mivel foglalkozik, ki-
ket tömörít soraiba a száztíz fõs
Hadirokkantak, Hadiözvegyek és
Hadiárvák Országos Nemzetközi
Szervezetének nagykanizsai cso-
portja.  A ’94-ben, harmincnyolc
fõvel alakult civil szervezet elnöke,
Görcsi Frigyes elismeri, nincs élõ
kapcsolatuk a lakossággal, és la-
punkon keresztül szeretnék felhívni
a figyelmet munkájukra. 

Tizenkét évig egymaga vezette a
hét hadirokkant, tizennégy hadiöz-
vegy, és kilencven hadiárva és ha-
digyámolt alkotta közösséget. Ta-
valy azonban egy lelkes segítõtár-
sra talált a sormási Gerencsér Jó-
zsef személyében. Városunkban
kétszáz hadigondozott van nyilván-
tartva, szeretnék, ha valamennyien
csatlakoznának hozzájuk. Kanizsán
kívül még kilenc település, többek
között Zalakaros, Sormás, Újudvar
és Eszteregnye hasonló sorsú lako-
sait fogják össze. Sajnos nem min-
dig fogadják õket szívesen, hiszen
értelmezési hiba miatt az országban
számon tartott 48 500 hadiárvának
a fele nem kapta meg az egy össze-
gû ötvenezer forintos kárpótlást
sem. A csoport akár háromszáz fõs
is lehetne, mert még mindig van-
nak olyanok, akiket hadigondozás-
ba kellene venni.

– A nyolcvanötezer tagot szám-
láló országos szervezethez kapcso-
lódva a Magyarok Világszövetségé-
vel közösen 2004-ben törvénymódo-
sító javaslatot adtunk be. Tagjaink
türelmetlenül várják az elfogadását
– mondja Gerencsér József elnök-
helyettes. – A hadiárvákon szeretné-
nek segíteni, hogy megszûnjön a ha-
diárva és hadiárva közötti megkü-
lönböztetés. Akinek az édesapja
meghalt és eltûnt a háborúban, és
semmit nem tud róla a családja, azt
a törvény nem veszi hadiárvának –
foglalta össze sérelmüket. 

A 2006-április 1-tõl újra beadha-
tó  kárpótlási igények körüli gon-
dokról Görcsi Frigyes elmondta. 

– A ’97-es felhívásról sokan le-
maradtak, mert rövid idõ állt ren-
delkezésre az okmányok beszerzésé-

hez. Akkor az egyik csoport megkap-
ta a háromszázezer forint kárpótlást,
a másik nem. Az õ számukra az Or-
szágos Kárrendezés és Kárpótlási
Hivatal által az újságokban tavaly
közzétett és december végéig meg-
hosszabbított felhívásban
négyszázezer forintos kárpótlási
igényre lehetett jelentkezni, de saj-
nos hasonló megkülönböztetéssel. A
levelek idõben elmentek, az elutasí-
tások pedig most szivárognak vissza.
Fellebbezési lehetõség nincs, de fe-
lülvizsgálati kérelemmel a megyei
bírósághoz fordulhatunk. Ebben
akarunk segíteni a hozzánk forduló
tagoknak. Újabban azt lehet hallani,
hogy a kárpótlási törvény nem a ha-
digondozottakról szól. Az öcsémmel
megkaptuk az elutasítást, az anyám
még nem – panaszkodik Görcsi Fri-
gyes. – Mi alapján hoznak döntést,
nem tudni.  Az elutasításnál hivat-
koznak a ’92-es, a ’97-es törvényre,
melyeknek a pontjai viszont nem azt
írják le, amit õk mondanak. A 2004-
ben beadott törvénymódosítási ja-
vaslatunk öt pontot tartalmaz – foly-
tatta. – Az 1. pont a hadiárva- és ha-
diárva közötti megkülönböztetés el-
törlését tartalmazza. Továbbá, min-
den hadiárva kapja meg az ingyenes
gyógyellátást, legyen olyan hadi-
gondozott igazolványunk, ami in-
gyenes utazással, kedvezményes és
ingyenes gyógyüdülõ-belépéssel jár.
Az InterCityn például fizetni kell a
helyjegyet. Ha valaki elkíséri a ha-
digondozottat, a kísérõnek pótjegyet
kell fizetni az IC-én. Míg a hadirok-
kant I. osztályon utazhat, a kísérõje
csak a II. osztályon. Szili Katalintól
várnánk a segítséget, de sajnos ed-
dig még nem kaptunk. 

– A kárpótlással az a legnagyobb
bánatunk, hogy rosszul szövegezték
meg – vette vissza a szót Gerencsér
József. – A tavalyi, december 31-én
zárult felhívás így szólt: mindenki
adja be a kérelmét, aki bizonyítani
tudja, hogy édesapja a háborúban
halt meg. Sok embert becsaptak a
felhívásnál – állítják mindketten. –
Bolondot csináltak mindenkibõl. A
kiadott utasításokat valószínû nem
kapták meg a vidéki hivatalokban.

Bakonyi Erzsébet

– Minden közösség, így a poli-
tikai pártok is folyamatosan vál-
toznak. Nem egy eszméhez, ha-
nem egy rögeszméhez lennénk
hûek, ha nem befolyásolnának az
elmúlt idõszakban szerzett szo-
morú tapasztalataink, kiábrán-
dulásaink, új felismeréseink.
Max Weber már a múlt század
megírta, hogy a kiábrándulás
korszakát éljük, pedig õ még
nem is láthatta elõre a mai ma-
gyar politikai elitet. Tizenhét év
elteltével sem fogyatkoznak, in-
kább halmozódnak a magyar tár-
sadalmat megosztó sérelmek.
Úgy vélem, a magyarországi
rendszerváltás lényegében véve
megbukott. Egyidejûleg beszél-
hetünk morális, politikai és gaz-
dasági válságról is. Ha bevall-
juk, ha nem, a politikai elit és a
társadalom szinte tökéletesen ki-
szolgáltatott a globális és az
erõsödõ hazai tõkének. A magyar
gazdaság, mint nemzetgazdaság
valójában már nem is létezik. A
magyarországi gazdaságot a
multinacionális tõke uralja.

– Ismerõs szavak, de ugye nem
tévedek, ha azt állítom ezek nem
a szocialisták oldaláról hangoztak
el. Ha ön ilyeneket mond beszél-
hetünk-e egységes baloldalról?

– Sok minden megváltozhat az
idõben, de a baloldali gondolko-
dás lényege, a kapitalizmus kriti-
kája, nem. Szerte a világon és
nálunk is számosan élnek és te-
vékenykednek a baloldali értékek
jegyében, még ha különbözõkép-
pen fejezik is ki konkrét szándé-
kaikat és egymással is vitában
állnak. Ez szükségszerû történel-
mi tény, és belátható idõn belül
nincs mód ezen változtatni. A
baloldaliaknál is megtalálható
polgári értékrend a szociálde-
mokrata pártok történelmileg
szerves, organikusan fejlõdõ
rendszerében alakult és alakul
folyamatosan, tendencia jelleg-
gel. A szociáldemokrata párt te-
hát nemcsak úgy terem mondjuk,
egy fa tetején, de nem is úgy,
hogy annak deklaráljuk magun-
kat holnaptól kezdve. 

– Szó, mi szó, ez a válasza is
üzenet volt. Egyfelõl kritika,
másfelõl kéznyújtás, de tartok tõ-
le sehol sem hallják meg. De
visszatérve az eredeti szálhoz mit
jelent az Ön életében baloldalinak
lenni?

– Szerintem nem az határozza
meg a hovatartozást, hogy ki mit
mond magáról, hanem az, aho-

gyan érez, cselekszik és melyik
történelmileg igazolt eszmerend-
szert vallja magáénak. Nem a
megnevezés a fontos, hanem azok
az érzések amelyeket az életünk
során tapasztalt dolgokra reagál-
va felfedezünk magunkban, és
ezeket az érzéseket gondolati fo-
lyamatok követik, aminek a végén
ki-ki elmondhatja magáról, a bal-
vagy a jobboldalhoz tartozik-e.
Véleményem szerint a baloldali
értékrend olyan egyetemes embe-
ri értékek és érdekek köré kell,
hogy szervezõdjön, amelyek lehe-
tõvé teszik az emberhez méltó élet
és a személyiség szabad kibonta-
kozásának lehetõségét. Olyan ér-
tékeket kell hogy vállaljon, ame-
lyek nem szoríthatók esetleges et-
nikai vagy állami határok közé,
hanem bárhol érvényesíthetõk.
Mire gondolok itt? Az emberi élet
megóvására, a munkához való
jogra, a környezetvédelemre, az
emberi méltóságra, a politikai
tisztességre. A baloldaliság egy
erkölcsrendszer, egy morális ma-
gatartás vállalása. Elsõsorban
azért tartom magam baloldal-
inak, mert elfogadom embertár-
samat olyannak, amilyen. Nem
gyûlölöm azért, mert mást gon-
dol, és hiszem, hogy az eltérõ né-
zetek ellenére együtt is jobbá le-
het tenni hétköznapjainkat. Nem
hiszek azoknak, akik csak meg-
osztani tudnak, és azoknak sem,
akik öncélúan kisajátítják nemzeti
jelképeinket. Nem hiszek a töme-
geket szédítõ demagógiának sem.
Nem tudom elfogadni, hogy gyer-
mekeink sorsát az döntse el, hogy
hová született! Sokáig hittem,
hogy az emberi tisztesség nem
váltható pénzre, pozícióra. Nai-
van hittem a tisztességesen vég-
zett munkában, az emberi méltó-
ság tiszteletében, az önmagunk-
hoz és másokhoz való hûségben.
Számomra a mai társadalmi
egyenlõtlenségek elfogadhatatla-
nok és bár a tökéletes egyenlõség
elérésének lehetõségében a ma-
gam részérõl nem hiszek,azt kívá-
natosnak sem tartanám, de eltu-
dok képzelni olyan társadalmat,
amely a jelenleginél jóval igazsá-
gosabb. Van egy határ, amire azt
mondom, hogy eddig és ne to-
vább! S ez nem csak jogi, hanem
morális határ is, és velem együtt
érzi az, akinek van igazságérzete,
akinek vannak erkölcsi korlátjai
és józan ítélõképessége.

Kanizsa – ÉÉrtékrend2007. március 8. 11Kanizsa – VVárosháza 2007. március 8.6

KKáárrppóóttlláássii ggoonnddookkrróóll 
ééss aa hhaaddiiáárrvváákk kköözzööttttii
mmeeggkküüllöönnbböözztteettééssrrõõll 

Tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy a
2006. október 1-jei önkormányzati választással a
Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat testületi
tagjainak megbízatása lejárt.

A településrészi önkormányzatot Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Közgyûlése 7 taggal hozta lét-
re. A részönkormányzat mûködése területén lévõ
egyéni választókerületekben megválasztott önkor-
mányzati képviselõk a részönkormányzati testület
tagjai. A fennmaradó 5 képviselõi helyre várjuk je-
löltek állítását.

A részönkormányzati testület nem önkormány-
zati képviselõ tagjára a Nagykanizsán választójog-
gal rendelkezõk közül jelöltet állíthat írásban az

érintett választópolgárok legalább 1 %-a, de leg-
alább 50 fõ.

A jelöltállításhoz szükséges aláírásgyûjtõ íveket
Nagykanizsa Megyei Jogú Nagykanizsai Polgár-
mesteri Hivatala (Erzsébet tér 7.) I. emelet 11. szá-
mú irodájában, vagy Polai József önkormányzati
képviselõnél lehet igényelni.

A jelöltállításhoz szükséges aláírásokat tartalma-
zó íveket legkésõbb 2007. március 19-ig kérjük el-
juttatni a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala (Erzsébet tér 7.) I. emelet 11. szá-
mú irodájába.

A részönkormányzati testületnek a választópol-
gárok által jelölt tagjait, illetõleg az önkormányzati
képviselõ tagjai közül a vezetõjét a közgyûlés mû-
ködési idõtartamára választja meg.

Polai József, önkormányzati képviselõ

HHiirrddeettmméénnyyA budapesti Bartók Béla
Zenemûvészeti Szakközépis-
kola és Gimnázium két fiatal,
tehetséges, végzõs növendéke
Vizeli Máté (hegedû) és Tóth
Marianna (zongora) koncertje
lesz március 14-én, szerdán
18.30 órakor a Zeneiskola
hangversenytermében. 

Mûsorukban zeneakadémi-
ai vizsgakoncertjük reperto-
árjából is hallhatunk darabo-
kat. Többek között Bach:
Loure és Gavotte az E-dúr
partitából (zongora), vala-
mint Hacsaturján: Hegedû-
verseny mûveit.

Kerecsenyben egyeztettek a
minap a bõvülõ nagykanizsai kis-
térségi mozgókönyvtári szolgál-
tatásban részt vevõ, illetve abba
most bekapcsolódó települések
polgármesterei. 

Eddig nyolc település fogadta a
mozgókönyvtári autót, ám hama-
rosan öt újabb falu, Kerecseny,
Pölöskefõ, Pötréte, Kisrécse és
Orosztony is belép a rendszerbe. A

bibliotéka igazgatója hangsúlyoz-
ta: nagy öröm számára, hogy a
szolgáltatáshoz csatlakozó falvak
vezetõi felismerték, nem egyfajta
kulturális ínségkonyháról van szó,
hanem olyan könyvtári rendszer-
rõl, amellyel rendkívül magas
színvonalú szolgáltatáshoz juthat-
nak hozzá a kistelepülések lakói is.

H.A.

BBõõvvüüll aa mmoozzggóókköönnyyvvttáárr

SSzzaakkmmaaii ffóórruummrraa

NNaaggyykkaanniizzssaa MMûûvvéésszzeettii
TTéérrkkééppee

kkéésszzüüllnneekk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 15 darab
családi ház építésére alkalmas telket alakított ki és kíván értékesíteni
Kiskanizsa városrészben a Haladás – Pivári – Cserfa utcák által ha-
tárolt területen. A telkek közmûvesítetlenek, a közmûvesítést a ve-
võknek kell kiviteleztetni. A telkek nagysága: 800 – 2 000 m2. A tel-
kek fajlagos ára – nagyságuktól és elhelyezkedésüktõl függõen 1
200 –  1 500 Ft/m2 . A telkek vázrajzai megtekinthetõk a Kiskanizsai
kirendeltség helyiségében (Nk. Szent Flórián tér) valamint a Polgár-
mesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa, Erzsé-
bet tér 7. II. emelet, 6. ajtó), amely utóbbi helyen a szükséges infor-
máció a vásárlásra és beépítésre rendelkezésre áll.

Építési ttelkek KKiskanizsán

Dr. Károlyi Attila a 6. sz. választókerület önkormányzati
képviselõje fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órá-
tól a Kõrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.

Képviselõi ffogadóóra

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága (OKISB) "Civil Alap - 2007"
címmel pályázatot ír ki civil szervezetek 2007. évi támogatására.

A pályázaton részt vehetnek Nagykanizsa megyei jogú város köz-
igazgatási területén mûködõ, cégbíróságon bejegyzett nagykanizsai
székhelyû civil szervezetek. A pályázaton nem indulhatnak pártok,
politikai tevékenységet folytató szervezetek, egyházak, vallási fele-
kezetek. A pályázat célja a nagykanizsai civil szervezetek Nagykani-
zsáért végzett önkéntes, közhasznú munkájának támogatása. Az
OKISB az arra érdemes pályázók között összesen egymillió forintot
oszthat szét. A támogatás utófinanszírozás, amely a támogatási szer-
zõdésben megjelölt célok elérése, a pályázati feltételek betartása, és
az elszámolás elfogadása esetén kerül folyósításra.

A támogatás 2007. január 1. és 2007. november 30. között kelet-
kezett fizetési kötelezettségek kiegyenlítésére használható fel.

A pályázatok beérkezésének határideje 2007. március 20. 16 óra.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és az adatlap

elektronikus úton letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy
nyomtatott formában személyesen is átvehetõ munkaidõben a Pol-
gármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztályán.

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság

Civil AAlap –– 22007
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Tisztelt Nagykanizsai Polgárok!
Tisztelettel meghívom Önöket az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc 159. évfordulójának nagykanizsai rendezvényeire.

Marton István, polgármester
Március 14.
Halis István Városi Könyvtár
14.00 Forradalom és szabadságharc, 1848-49 krónikája városunkban 

dokumentum-kiállítás. Megnyitja: Czupi Gyula igazgató. 
Megtekinthetõ: április 15-éig

Kossuth Lajos tér
15.00 Koszorúzási ünnepség Kossuth Lajos szobránál. Közremûködnek: 

a Zrínyi Miklós Általános Iskola diákjai. A mûsort szerkesztette 
és rendezte: Kóczán Zsuzsanna

15.25 Tisztelgés a temetõben lévõ honvédsíroknál
Március 15.
Deák Ferenc tér
9.00 Ünnepi térzene az Olajbányász Fúvószenekar közremûködésével 
9.15 Ünnepélyes zászlófelvonás
9.30 Koszorúzás a '48-as honvéd gyalogezred emlékmûvénél

(Valamennyien hozzunk magunkkal 1-1 szál virágot!)
Koszorúzási szándékukat kérjük elõre jelezzék az 500-779-es 
telefonszámon.

Medgyaszay Ház (régi mozi) nagyterme
10.00 Ünnepi mûsor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hõseinek 

emlékére. Köszöntõt mond: Marton István polgármester 
Szerepelnek: a Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon 
tanulói. A mûsort szerkesztette és rendezte: Varga Zoltán

Képzõmûvészetek Háza (Kiskastély)
16.00 Ünnepi táncház - magyar táncok és verbunkok

Közremûködik: a Kanizsa Táncegyüttes
Sugár út 13. (Deák Ferenc emléktáblája)
18.00 Fáklyás emlékezõ séta

Útvonal: Erzsébet tér – Aradi vértanúk emlékmûve – Zrínyi M. u. – 
Deák tér

Medgyaszay Ház (régi mozi) nagyterme
19.00 Fellegi Ádám Liszt-díjas zongoramûvész estje – Liszt Ferenc, 

Bartók Béla és Kodály Zoltán mûveibõl
Kérjük, hogy a nemzeti ünnepünk alkalmából szíveskedjenek házaikat
fellobogózni!

Nagykanizsa amatõr és profi mûvészei, mûvészetpártolók, mûvé-
szeti szervezetek! Elkészült Nagykanizsa Mûvészeti Térképét befogadó adat-
bázis. Itt az idõ, hogy birtokba vegyük, jelentõségét tudassuk minden érde-
kelttel és döntéshozóval. 

Az ügy fontosságára való tekintettel kérünk mindenkit, hogy tartsa fontos-
nak a személyes megjelenést. Csoportok, szervezetek küldjék képviselõjüket
a rendezvényre.

Idõpontja: 2007. március 13., kedd 18 óra
Helye: Medgyaszay Ház (régi mozi)
Napirendi pontok:
1. Tájékoztató Nagykanizsa Mûvészeti Térképe alapvetõ tudnivalóiról. Az

öt mûvészeti ág összejöveteleinek összegzése. Elõadó: Baráth Zoltán igazgató
2. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság állásfoglalása a Mû-

vészeti Térképpel kapcsolatban. Elõadó: Balogh László képviselõ, OKISB
elnök

3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Mûvelõdési és
Sportosztályának osztályvezetõi hozzászólása. Elõadó: Szmodics Józsefné
osztályvezetõ

4. A Térkép feltöltésének bemutatója. Elõadó: Baráth Zoltán igazgató
5. A Nagykanizsa Mûvészeti Térképének Tanácsa megalakulása, mûvésze-

ti áganként koordinátorok választása. Elõadó: Baráth Zoltán igazgató
A rendezvény tervezett idõtartama: 1,5 óra

Balogh László, OKISB elnök
Szmodics Józsefné, osztályvezetõ

Baráth Zoltán, igazgató

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Testvérvárosi Alap 2007. évi támogatásának elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata „Testvérvárosi Alap

2007” címmel pályázatot ír ki a testvérvárosaihoz fûzõdõ kapcsolatok fej-
lesztése, a lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú mû-
ködésének támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elõsegítése
céljából. 

A pályázók köre: Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, intézmé-
nyek, öntevékeny csoportok. 

A tervezett projektnek Nagykanizsa testvérvárosai – Akkó, Csáktornya,
Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Puchheim, Salo – valamelyikében mûködõ
partnerszervezet aktív együttmûködésével 2007. július 1. és 2008. június 30.
között kell megvalósulnia.

A pályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából lehet
pályázni költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektre.

A pályázatok támogatásáról a Közgyûlés Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottsága legkésõbb 2007. június 30-ig dönt. Az elnyert támogatást –
testvérvárosonként összesen legfeljebb 250 ezer Ft-ot – részletes elszámolás-
sal, 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 le-
tölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában, mun-
kaidõben személyesen is átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és
Sportosztályán.

A pályázatok beérkezésének határideje 2007. április 16. 08.00 óra
Marton István, polgármester

(folytatás a 9. oldalról)
– Az egyház nem bura alatt él,

nem külön él a világtól, hanem
benne. Ezért tapasztalható egy-
fajta kölcsönösség, a világ hat az
egyházra, s természetesen az egy-
ház is a világra. Az a vélemé-
nyem, hogy nem vonhatja ki ma-
gát azokból a napi történésekbõl,
amelyek õt magát is érintik. Meg-
gyõzõdésem, hogy az egyháznak
tudatosan síkra kell szállni az ér-
tékek megõrzéséért, megmentésé-
ért, s ahol értékrombolással ta-
lálkozik, ott fel kell emelnie a
szavát. Ez a kötelessége, Jézustól
reá szabott kötelesség. 

– Többen élik-e meg hitüket
manapság, mint mondjuk, a hiva-
tása kezdetén? Mennyire képes
az egyház ellensúlyozni a keres-
kedelmi médiumok által sugallt
nagytestvéres, harcos-leszámolós
világképet, mekkora sikerrel tud-
ják megszólítani a fiatalokat?

– Az a kor, amelyben élünk,
egy értékveszejtõ, romboló kor,
tetten érhetõ az a fajta rombolás,
amely az emberi lelkekben zajlik.
Azt gondolom, hogy a kereszté-
nyek száma csökkenni fog ugyan,
azonban a hûséges hívek még tu-
datosabban fogják megélni a hi-
tüket, s valóban só és kovász
lesznek, ahogy azt Jézus akarja.
A népegyházi keretek elõbb-
utóbb összeomlanak, s apró, ki-
csi közösségek lesznek, amelyek
aztán világítani fognak a körü-
löttünk egyre jobban eluralkodó
homályban. A fiatalokat valóban
nehéz meghódítani, úgy látom,
hogy sodródnak, csapódnak in-
nen-oda, s nem találnak biztos
fogódzót. Azok a pótcselekvések
azonban, amelyekhez folyamod-
nak, erõsítik a hit igazát, misze-
rint az ember élete csak Istennel,
Istenben teljesedhet ki igazán.
Ezek a pótcselekvések tulajdon-
képpen örömpótlékok, amelyek
jelzik a szív ürességét, sivársá-
gát, azt, hogy a szív vágyódik az
Isten után. Hosszú-hosszú éveken
keresztül szinte nem volt ifjúsági
élet a plébánián. Ezért nagy re-
ménnyel nézek a bérmálkozásra
készülõ csoportra, kis csíraként
tekintek rájuk. Vannak nagyon
tettre kész fiatalok a Bólyai- és a
Zrínyi-iskolából – bennük látom
a jövõt. Azt remélem, hogy velük
épülget majd a jövõ közössége,
amelyhez mind többen csatlakoz-
nak majd. 

Horváth Attila

Tóth László szocialista képvi-
selõ egyike azoknak – Dr. Kár-
olyi Attila frakció társa szavaival
élve – a romantikus, demokrati-
kus elveikbõl semmit fel nem adó
hajdani reformereknek, akik ma
nyíltan szembefordultak a hata-
lomra került KISZ-titkárokkal.
Elõbb ügyrendi bizottság elnöki
székébõl billentették ki, utóbb
Göndör István szocialista ország-
gyûlési képviselõ mutatott neki
ajtót, hogy helyette a Magyaror-
szági Szociáldemokrata Párt pro-
minensét ültesse a személyi titká-
ri székbe. A belharcok csitulta
után ma a párt frakcióvezetõje, és
a közgyûlés pénzügyi bizottságá-
nak elnöke. Vele beszélgettünk a
baloldaliságról.

– A mára kialakult politikai
gazdasági helyzetben van-e még
értelme bal- és jobboldalról be-
szélni? A szocialistáknak a globá-
lis tõke érdekeit kritikátlanul ki-
szolgáló vezetõi illetve a Fidesz
gondoskodó államot sugalmazó
lépései a hagyományos képlet fel-
borulását mutatja. Ráadásul kite-
kintve az országból az egyszerû
ember azt látja, hogy a konzerva-
tív Bush nagyobb támogatást kap
– és viszont – baloldali kormá-
nyunktól, mint a jobboldali pol-
gári szövetségtõl. 

– A baloldal és jobboldal kife-
jezések egy, már válságban lévõ
idõszak szülöttei. Az 1789-es
francia nemzetgyûlés soraiban
való ülésrendbõl erednek. Az el-
nöktõl balra helyezkedtek el a
forradalom – arisztokrácia elle-
nes, antiklerikális – hívei, jobbra
a monarchia képviselõi. Feltéte-
lezem, hogy az olvasók is, nagy-
jából tisztában vannak a két ol-
dal politikai nézetrendszerének

fõbb aspektusaival. Utoljára
Giddens próbálta megalkotni a
„harmadik utat”, amely arra lett
volna hivatott, hogy a globális
kapitalizmus hideg racionalitását
összebékítse, a szociáldemokrá-
cia célkitûzéseivel. Megjegyzem,
ez nem nagyon jött össze. Egy-
elõre a globális rablólovagok
állnak nyerésre, az õ érdekeik ér-
vényesülnek jobban. Történelmi
tény, hogy az eddigi társadalmak
sem kellõen humánusak, sem kel-
lõen hatékonyak nem voltak – és
most sem azok – a mindenkire ki-
terjedõ emberhez méltó életfelté-
telek biztosításában. A tõkének és
a munkának soha nem lesznek
azonosak az érdekei. Azt mond-
ják a politológusok, ahhoz, hogy
egy társadalom jól mûködjön,
szükség van a baloldalra. Szük-
ség van, mert a társadalom bizo-
nyos, nagyon jól meghatározható
rétegeiben erõsen él az igény ar-
ra, hogy valamilyen szervezet,
társadalmi erõ felkarolja érdeke-
iket. Persze csak akkor, ha való-
ban azt teszi. Történelmi emlékek
fogságában lehet historizálni, de
amelyik párt nem a kisembert
képviseli a társadalmi és gazda-
sági élet elitjével szemben, nem a
gyengébbek és kiszolgáltatottak
érdekeit teszi magáévá az erõsek-
kel és befolyásosakkal szemben,
az nem baloldali.

– Rablólovagok és magára ha-
gyott kisemberek. Ez egyfajta
kritikának is felfogható. Ám te-
kintsük csak a jelen állapotok di-
agnózisának. A problémát körül
írta, de milyen baloldali válasz
nyújt rá megoldást?

– Talán egy kicsit távolabbról
kezdem a választ, de látnunk kell,
a mai nyugat-európai szociálde-

mokraták útkeresésnek egyik
alapvetõ kérdése, miként lehet az
új kihívásokra úgy választ találni,
hogy a jóléti állam keretében lét-
rejött szociális egyensúlyt, létbiz-
tonságot, a társadalom többsége
számára biztosított jólétet meg le-
hessen õrizni. Be kell ismernünk
mára, a neoliberalizmus korában,
a klasszikus szociáldemokrata vá-
laszok kevésnek, illetve hatásta-
lannak bizonyulnak. A baloldali
értékrend napjainkban nálunk is
paradigmaváltáshoz érkezett. Ha-
zánkban a legfejlettebb országok
feszültségei és kínjai más, még fo-
kozottabb formában jelentkeznek,
és egyedi válaszokat igényelnek.
Míg ott a globalizálódó gazdasá-
gok jóléti viszonyainak fenntartá-
sa, s hozzá az új eszközök megta-
lálása a feladat, addig nekünk a
hazai gazdasági-társadalmi vi-
szonyoknak megfelelõ szociális
egyensúlyt is ki kellene alakítani.
Magyarországon az államszocia-
lizmus kudarcára nem a tõkedik-
tatúra az egyetlen alternatíva. A
munka, otthon, család hármasa
alapvetõ emberi jog. Mindenna-
pos élettapasztalat, ha van mun-
ka, minden van. Ha nincs, semmi
sincs. A munka ad értelmet és ér-
téket az életnek, biztos megélhe-
tést és gyarapodást a családnak.
Magyarországon azonban ma
egyre kevesebben jutnak munká-
hoz. Nagyon sokan várnak értel-
mes, tisztességesen megfizetett
munkára, de annak hiányában se-
gélyekbõl, szociális juttatásokból
kénytelenek tengõdni. Ezért egy
új, munkaalapú gazdaságpoliti-
kára van szükség, amely biztosít-
ja, aki dolgozni akar, az kenyér-
keresõ munkához, munkahelyhez
juthasson. A létbiztonsághoz és a
jóléthez, az egyéni és közös siker-
hez nem a segélyen, hanem a be-
csületes, hasznos munkán keresz-
tül vezet az út. Ezt a lehetõséget
kell megadni az embereknek.

– Minden él nélkül mondom:
munka, otthon, család, akár
jobboldali is lehetne. Az eddig
elmondottak alapján azt is meg-
kockáztatom, gyõzzön a jobbik
alapon nem lenne ellenére egy
két pártrendszerû Magyaror-
szág. Ezzel megszûnnének a
kispártok zavaró repülései, a
nagytestvért kényszerhelyzetbe
hozó ultimátumaikkal. Apropó,
mi a véleménye a rendszerválto-
zásról, amely szárba szökkentet-
te õket és az azóta eltelt idõ-
szakról?
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
pályázatot hirdet városfejlesztési osztályvezetõ munkakör betöltésére
Ellátandó feladat: a Városfejlesztési Osztály feladatkörébe tartozó önkor-

mányzati fejlesztések, beruházások, felújítások, üzemeltetési, illetve vagyon-
gazdálkodási feladatok ellátásának irányítja és ellenõrzése.

Felelõs: a szervezeti egység jogszerû mûködéséért, a hatékony munkavég-
zésért, a célszerû munkamegosztás kialakításáért, a testületi elõterjesztések
szakszerû elõkészítéséért, a testületi és vezetõi döntések idõben történõ szak-
szerû végrehajtásáért, a testület szakmai kiszolgálásáért, az osztály feladat-
körében tartozóan az állampolgárok tájékoztatásáért, a hivatal ügyrendjében
és belsõ szabályzataiban meghatározott feladatok végrehajtásáért.

Pályázati feltételek: 
– magyar állampolgárság, 
– büntetlen elõélet (alkalmazási feltétel), 
– az alábbi szakképesítések valamelyike: egyetemi vagy fõiskolai szintû

építészmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki),  építõmérnöki,
településmérnöki (városgazdasági mérnöki), közlekedésmérnöki  szakkép-
zettség, vagy ezekkel egyenértékûnek elismert végzettség, egyetemi szintû
jogász vagy legalább fõiskolai szintû  igazgatásszervezõi szakképzettség és
településfejlesztési, illetve településrendezési szakképesítés,

– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 7. §. (7)
bekezdése szerinti vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalása,

– közigazgatási alapvizsga és szakvizsga a Ktv. 25. és 31. §-ainak rendel-
kezései szerint,

– legalább 2 év szakmai gyakorlat.
Elõnyt jelent: közigazgatási gyakorlat, idegen nyelv ismerete.
A pályázat tartalmazza az osztály vezetésére vonatkozó szakmai és veze-

tõi elképzeléseket, melyhez csatolni kell: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt, kézzel írott önéletrajzot, a szakképesítést, alap- és szakvizsgát
(nyelvvizsgát), valamint a szakmai (közigazgatási) gyakorlatot igazoló ok-
iratok másolatát, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a feltételként megje-
lölt vagyonnyilatkozati kötelezettségnek eleget tesz.

Az álláshely a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
Bérezés és egyéb juttatások a Ktv. és Polgármesteri Hivatal Közszolgálati

Szabályzatának vonatkozó rendelkezései szerint.
Érdeklõdni lehet: dr. Kelemen Marcell jegyzõnél személyesen: Nagykani-

zsa, Erzsébet tér 7. I/9.,telefonon: 93/ 500-708.
A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Közlönyben való megjele-

néstõl (várhatóan 2007. március 16.) számított 16. nap (Cím: dr. Kelemen
Marcell jegyzõ 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).

A benyújtott pályázatok elbírálása: a munkáltatói jogkör gyakorlója által a
polgármester egyetértésével történik, a beérkezést követõ 15 napon belül.

Városfejlesztési oosztályvezetõ

Testvérvárosi AAlap 22007.

Meghívó Ünnepi pprogram
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Nagykanizsa több testvértele-
püléssel büszkélkedhet, amelyek
között számos meglehetõsen tá-
voli. A jövõben vélhetõen több
partneri kapcsolat jöhet létre
Nagykanizsa és a magyarlakta
területek települései között.  

A testvértelepülések közül az
izraeli Akko 1996. óta testvérvá-
rosunk. Akko közel ötezer éves
város, gyakran volt jelentõs tör-
ténelmi események színhelye.
Gleisdorf osztrák város, közle-
kedési csomópont Graztól hu-
szonöt kilométerre, a nyolcvanas
évek közepétõl több területen
épített ki kapcsolatot Kanizsá-
val. A kelet-stájer térség keres-
kedelmi-, ipari- és oktatási köz-
pontja, a kilencvenes években a
napenergia hasznosításának oszt-
rák fõvárosává vált. Rendszeres
cserekapcsolatot tartanak az álta-
lános iskolák, a két város zeneis-
kolái évente adnak közös hang-
versenyt. A bulgáriai Kazanlak
hetvenezer lakosú város, közle-
kedési csomópont Bulgária kö-

zépsõ részén. A XVIII. század-
ban a rózsaolaj-termelés és ke-
reskedelem központja, büszkén
viseli a Rózsák völgyének fõvá-
rosa címet. Kovászna tizenhá-
romezer lakosú város Romániá-
ban, 1990-tõl tart kapcsolatot
velünk, 1993-tól testvérváro-
sunk. 1992-ben a 12 476 lakos
kétharmada magyar, egyharmada
román nemzetiségû volt.

Puchheim húszezer lakosú ba-
jor település Münchentõl nyugat-
ra, 1991-tõl Nagykanizsa testvér-
városa. Salo, 23 500 lakosú város
Finnország déli részén, Helsinki-
tõl mintegy száztíz kilométerre,
1996 óta hivatalos a kapcso-
latunk. Nemrég testvérvárosi
együttmûködés jött létre a horvát-
országi Csáktornyával is. A tizen-
hétezer lakosú város közlekedési
és kereskedelmi központ, Észak-
Horvátország egyik gazdasági
központja.

Bár senki nem vonja kétségbe
a testvértelepülési kapcsolatok
fontosságát, szükségességét, azt

azonban fontos megállapítani,
hogy Nagykanizsa az együttmû-
ködésekbõl konkrét gazdasági-
üzleti tõkét eddig még nem tu-
dott kovácsolni. Igaz, szakembe-
rek szerint ezeknek a kapcsola-
toknak nem is a gazdasági
együttmûködések élénkítése a
célja, hanem a tapasztalatcsere, a
különbözõ lehetséges minták
megtekintése, majd itthoni fel-
használása. Ezeket a mintákat vi-
szont az elmúlt években elég
gyakran tekintették meg a város
képviselõi: 2003-ban öt, 2005-
ben kilenc, 2006-ban pedig hét
alkalommal utaztak delegációk
az egyes településekre, amelyek
között akad olyan, ahol egy év-
ben háromszor is megfordultak a
várost képviselõ delegációk. A
korábbi években megindult a
kapcsolatépítés az írországi Lim-
erick és a kínai Shijiazuangh vá-
rossal is, azonban a távoli kap-
csolatok építésének stratégiája a
következõ években megváltozni
látszik.

A közgyûlés nemrég ugyanis
arról határozott, hogy megkez-
dõdnek az elõkészületek a test-
vérvárosi együttmûködési megál-
lapodás aláírására a szerbiai
Magyarkanizsával – elõremutató
egyébként, hogy a település kez-
deményezte a kapcsolatfelvételt. 

Marton István polgármester ér-
deklõdésünkre elmondta, a jövõ-
ben mindenképpen felül kell
vizsgálni a testvértelepülési kap-
csolatok stratégiáját, ugyanis úgy
véli, vélhetõen nagyobb szüksé-
gük lenne magyarországi kapcso-
latokra a határon túli magyarlakta
településeknek, mint távoli kínai
városoknak. Ezért hamarosan fel-
veszik a kapcsolatot egy-egy, a
Kárpát-medence magyarok lakta
területén lévõ településsel. A vá-
ros elsõ embere kérdésünkre el-
mondta: õ maga nem lát esélyt
arra, hogy a városok közti kap-
csolatokból gazdaságilag is profi-
táljon a város. 

Horváth Attila

A Boldogasszony kötet bõvített
kiadásával ismerkedhettek meg
az egybegyûltek a Halis István
Városi könyvtárban. A könyvbe-
mutatót Kardos Ferenc nyitotta
meg, aki Falvay Károly bemuta-
tása után említést tett a szerzõ
korábbi mûvérõl, a Huszonkét
magyar népi játékról, és a mai be-
mutatót megelõzõen 2001-ben
kiadott alapmûrõl. Megjegyezte,
mind a két kötet megtalálható a
könyvtáruk állományában. 

A rövid bevezetõt követõen
Ruzsinszky Klementina, Szörényi
Levente gondolatával folytatta a
szerzõ életútja ismertetését, amely
szerint a tisztánlátók küldetése: ku-
tatni, óvni, megismerni a tudást,
nemzetünk és megannyi kétségek
közt tartott embertársaink megmen-
tése. Megtudhattuk, hogy az olaj-
mérnök végzettségû Falvay Károly
valóságos polihisztor, aki 1942-49-
ig a Siófoki Népfõiskola igazgató-
helyetteseként és tanáraként, 1952-
tõl a budapesti Vadrózsák tánc-
együttes vezetõjeként tevékenyke-
dett. Némelyek szerint: mérnöknek
táncos, táncosnak mérnök.

A táncmûvészetben számtalan
hazai és külföldi kitûntetésben ré-
szesült. Az is elhangzott, hogy

nyelvi fogalmaink, énekes gyer-
mekjátékaink, apokrif imáink, va-
lamint lakodalmi és  temetési
szertartásaink szellemi tartalmá-
nak összefüggéseinek kutatá-
sának eredményeként született
meg a Boldogasszony (TERTIA
Kiadó) címû kötet.

Az életút ismertetése után leve-
títésre került az 1963-ban készült
Széki ballada néptánc film.

Az írótól megtudhattuk, hogy e
kötettanulmányát hosszantartó
kutatás elõzte meg. Bejárta töb-
bek között a kaukázusi oszétek,
vajnahok (orosz elnevezéssel:
csecsenek és ingusok) földjét, mi-
közben nagyon érdekes, hasonló-
an a szovjet moldáviai tapasztala-
tokhoz, magyarral rokonságot
mutató jelek tûntek elõ.

Az est folyamán ízelítõt kapott
a hallgatóság a közel ötszáz olda-
las kötet fõbb fejezeteibõl: A nõi
szerepkör és tulajdonságok, A
Nagyboldogasszony, a magyar
Magna Mater, végezetül A Nagy-

asszony, Boldogságos Szûz Má-
ria címeket viselõkbõl.

Az elõadást követõen érthetõvé
vált, hogy miért is nevezi a termé-
szetfeletti tulajdonságokkal bíró
asszonyt a magyar nyelv különö-
sen szép szóval Boldogasszony-
nak, összefüggésben az Istenszülõ
asszonnyal, a termékenység szim-

bólumával, a nõk védelmezõjével,
a természetközeli nõvel. 

A könyvbemutató után Falvay
Károly válaszolt a hozzá érkezett
kérdésekre, majd dedikálta a
könyvtár és az olvasók számára
köteteit.

Cz.Cs.

Kanizsa – KKapcsolatok 2007. március 8.8

NNõõii sszzeerreeppkköörr
aa mmaaggyyaarr õõssvvaallllááss ttüükkrréébbeenn

Fo
tó

: L
en

gy
ák

 A
nd

rá
s

MMaaggyyaarroossooddnnaakk tteessttvvéérrvváárroossii kkaappccssoollaattaaiinnkk
KKáárrppáátt-mmeeddeenncceeii öösssszzeeffooggááss

10.qxd  2007.03.06.  13:09  Page 15



A Rozgonyi Polgári Egylet az
1835-ben alakult Polgári Egylet
szellemiségét és hagyományait
szeretné megõrizni és továbbvin-
ni. Ennek érdekében három alap-
vetõ célt tûztünk ki magunk elõ
– mondta elöljáróban az idei
programjaikról Miha Tamásné
elnök. A kulturális, karitatív és
közhasznú tevékenységet. E sze-
rint próbáljuk összeállítani a
programjainkat, és egyre inkább
szeretnénk nyitni a város polgá-
rai felé, hogy jobban megismer-

jenek bennünket, és többen jöjje-
nek a soraink közé. Kéthetente
rendszeresen találkozunk a Zrí-
nyi út 51. szám alatt. 

– A múlt évnek két rangos ese-
ménye volt. Az egyik a hétnapos
erdélyi kirándulásunk, amikor
pont Trianon napján értünk a
régi Nagy-magyarországi or-
szághatárhoz, ahol mementóként
még mindig ott áll a kis elha-
gyott bakterház. Egy szép, meg-
ható ünnepséget tartottunk a
helyszínen, de felkerestük többek
között Mátyás király szülõházát,
a Békás-szorost valamint csíki
és székely településeket. A másik
emlékezetes rendezvényünk egy
kulturális programmal összekö-
tött régi polgári Teadélután volt
a Honvéd Kaszinó tükörtermé-
ben. Idén is a régi-régi szellemi-
ségnek próbálunk megfelelni. A
ma emberét nagyon sok impul-

zus éri, sok mindenre kíváncsi. A
hagyományõrzésnek egyik ki-
emelkedõ eseménye lesz az em-
léktábla avatás a Polgári Egylet
által épített egykori Sugár úti
székház falán. A márványtábla a
régi pecsétet ábrázolja, a két
kéz az 1800-as Polgári Egylet-
tagok és a maiak kézfogását
szimbolizálja, meg azt is sugall-
ja, mennyire szükség van ma-
napság erre a kézfogásra! A két
dátum, az 1835. és a 2005. pe-
dig a jogfolytonosságot jelzi.
Áprilisban egy kiállítást terve-
zünk a Halis István Városi
Könyvtárban – folytatja az el-
nök. – Az alkotások elsõsorban
minket fognak egy kicsit jobban
bemutatni. Az egylet tagjai a sa-
ját készítésû munkáikat, fafara-
gásokat, festményeket, ruhákat,
szárazvirág kompozíciókat állí-
tanak ki. Van egy meghívásunk

Schrammel Imre keramikus és
Szelényi Károly fotómûvész kö-
zös kiállítására Budapestre, az
Ernszt Múzeumba. A tárlatláto-
gatást más kulturális ese-
ménnyel is összekötjük a fõvá-
rosban. A találkozóink alkalmá-
val egészségügyi elõadásra dr.
Horváth Ágnes háziorvost kér-
jük fel, bõrápolással kapcsolat-
ban Végh Endréné kozmetikust,
az ékszervarrás titkaiba pedig
Hajmási Edit ötvösmester avat
be bennünket. Tervezünk teadél-
utánt, zenés dalesetet, folytatjuk
a családlátogatást, hétvégi és
kertes házakban jövünk össze,
ahol megemlékezünk egymás
névnapjáról. A színházlátogatás
igénye is felmerült, õsszel egy
olyan színházba utazunk el,
amelyik nem hozza el az elõadá-
sait Nagykanizsára – mondta
befejezésül Miha Tamásné a
Rozgonyi Polgári Egylet elnöke.

Bakonyi Erzsébet

Az egyháznak szembe kell
szállnia az értékrombolással, s
vállalnia kell azokat a konfliktu-
sokat is, amelyek a nyílt érték-
vállalásból fakadhatnak – véli
Horváth Lóránt, a Szent József
Plébánia plébánosa (képünkön),
aki beszélt lapunknak az egy hét
múlva sorra kerülõ búcsúprog-
ramokról és az Alsótemplom ha-
marosan induló felújításáról is. 

– Nagyatádról származom, vallá-
sos családban nõttem fel, édesapám
hosszú ideig tagja volt az ottani
egyházközségi testületnek – idézi
fel az egyházhoz kötõdés kezdeteit
Lóránt atya. – Már egészen kicsi
koromban felvetõdött a papi hivatás
gondolata. Egyértelmû volt tehát,
hogy az utam a papi szeminárium-
ba vezet, a tanulmányaimat Veszp-
rémben végeztem. Ezután Balás Bé-

la püspök atya Siófokra helyezett
káplánnak, aztán Nagybajomba ke-
rültem elõbb plébániai kormányzó-
nak, majd plébános lettem. Nyolc
évet töltöttem ott, s úgy érzem, ez az
idõszak roppant termékeny volt,
mert sikerült élõ közösségeket létre-
hozni, amelyekre bizton építhet az
utódom. Templomokat építettünk új-
já, sõt, még egy katolikus iskolát is
tetõ alá hoztunk. Somogy megye
egyetlen szakiskolája ma a Kolping
Szövetség égisze alatt mûködik.
Püspök atya a késõbbiekben úgy
látta jónak, hogy nagybajomi tény-
kedésem után megbíz a kanizsai
Szent József Plébánia irányításával.
Azért jöttem ide, hogy azt a kis kö-
zösséget, amit kaptam, megpróbál-
jam összefogni, serkenteni és báto-
rítani, hogy újabb, kisebb közössé-
gek szülessenek. Nagyon értékes
emberekre akadtam itt, sorra jön-
nek és ellátnak tanácsokkal, s ez
rám is óriási hatással van. Igyek-
szünk minden réteget valamiképpen
megszólítani. Az a célom, hogy a
plébánia a közösségek közösségévé
váljon. Különös figyelmet szente-
lünk a gyermekekre és az ifjúságra,
hiszen õk lesznek majd egykor az
egyházközség pillérei. Hozzáláttunk
a kézzel fogható munkához is. Ami-
kor idekerültem, kialakítottunk két
közösségi termet a plébánián, az
egyik a hittanos helyiség, a másik

pedig a Szalézi-terem, itt a kóru-
sunk próbál, és felnõttek számára
szervezünk elõadásokat. Terveink
között szerepel templomunk meg-
szépítése, felújítása, hiszen utoljára
valamikor a hatvanas években volt
festve. Szeretnénk újjávarázsolni a
templomot. Nyáron elkezdõdnek a
munkálatok, kijavítjuk a vakolathi-
bákat, a vizesedés miatt lélegzõ fes-
ték kerül a falakra, s az immár
megújult templomot a terveink sze-
rint augusztus vége felé szenteljük
fel. Ezt az ünnepélyes pillanatot
egybekötjük a bérmálással, tehát ez
egy igazi családi ünnep lesz, ami-
kor a lelkek és a falak is újjászület-
hetnek. Az önkormányzat támogatja
a munkálatokat, a beruházás költ-
ségeinek nagyobb részét azonban a
hívek és a helyi, egyébként nagyon
segítõkész vállalkozók biztosítják. A
közeli terveink között szerepel még
a templombúcsú megünneplése,
amelyre március tizenhatodikán és
tizenhetedikén kerül majd sor. A
programokra az aprónéptõl a szép-
korúakig mindenkit szeretettel vá-
runk, tartozzanak bármely plébáni-
ához. A gyerekeknek rajzversenyt
szervezünk, lesz játék a kolostor és
a plébánia udvarán, míg a felnõtte-
ket Szent Józsefrõl szóló elõadással,
filmvetítésekkel, lelkigyakorlatos
szentmisékkel, Levente Péter és
Oberfrank Pál elõadásával, vala-

mint a Boanergész Együttes kon-
certjével várjuk. Szeretnénk meg-
szólítani azokat, akik nem ismerik a
templomot, vagy vidékiek. Meg kí-
vánjuk ismertetni a közösségünket a
város többi hívõ lakójával is. 

– Visszatérve a hamarosan kez-
dõdõ templom-felújításra, ha jól
tudom, akkor a templom mögötti
épület a ferences rend tulajdoná-
ban van. Terveznek-e esetleg kö-
zösen lépéseket az egyre rosszabb
állapotú épület megmentésére?

– A kolostor tulajdonviszonyai
eléggé kalandosan alakultak. Az
egyházközségnek lennének tervei
az épülettel kapcsolatban, felmerült
a gondolat, hogy létesítsünk katoli-
kus óvodát, amire úgy vélem, egy
ekkora lélekszámú városban ko-
moly igény mutatkozna. Nagyon le-
romlott állapotban van a kolostor,
önerõbõl képtelenség felújítani,
ezért igyekezni fogunk mindenféle
pályázati lehetõséget kihasználni. 

– A nagykanizsai kórház ágy-
szám-csökkentése elleni de-
monstráción Ön is ott volt, s
markáns beszédet mondott. Mit
gondol, fel kell vállalnia az
egyháznak a társadalmi ügyek-
ben határozottan állást foglaló
megnyilvánulásokat? Hiszen
gyakran vád éri az egyházat,
hogy politizál. 

(folytatás a 10. oldalon)
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Emléktáblát helyez el márci-
us 9-én (pénteken) 16 órakor a
Sugár út 3. szám alatti épület
falán a Rozgonyi Polgári Egy-
let. Az épület Hencz Antal és
Geiszl Mór tervei alapján,
1885-ben készült, eklektikus
stílusban.
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Tisztelt Nagykanizsai Polgárok!
Tisztelettel meghívom Önöket az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc 159. évfordulójának nagykanizsai rendezvényeire.

Marton István, polgármester
Március 14.
Halis István Városi Könyvtár
14.00 Forradalom és szabadságharc, 1848-49 krónikája városunkban 

dokumentum-kiállítás. Megnyitja: Czupi Gyula igazgató. 
Megtekinthetõ: április 15-éig

Kossuth Lajos tér
15.00 Koszorúzási ünnepség Kossuth Lajos szobránál. Közremûködnek: 

a Zrínyi Miklós Általános Iskola diákjai. A mûsort szerkesztette 
és rendezte: Kóczán Zsuzsanna

15.25 Tisztelgés a temetõben lévõ honvédsíroknál
Március 15.
Deák Ferenc tér
9.00 Ünnepi térzene az Olajbányász Fúvószenekar közremûködésével 
9.15 Ünnepélyes zászlófelvonás
9.30 Koszorúzás a '48-as honvéd gyalogezred emlékmûvénél

(Valamennyien hozzunk magunkkal 1-1 szál virágot!)
Koszorúzási szándékukat kérjük elõre jelezzék az 500-779-es 
telefonszámon.

Medgyaszay Ház (régi mozi) nagyterme
10.00 Ünnepi mûsor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hõseinek 

emlékére. Köszöntõt mond: Marton István polgármester 
Szerepelnek: a Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon 
tanulói. A mûsort szerkesztette és rendezte: Varga Zoltán

Képzõmûvészetek Háza (Kiskastély)
16.00 Ünnepi táncház - magyar táncok és verbunkok

Közremûködik: a Kanizsa Táncegyüttes
Sugár út 13. (Deák Ferenc emléktáblája)
18.00 Fáklyás emlékezõ séta

Útvonal: Erzsébet tér – Aradi vértanúk emlékmûve – Zrínyi M. u. – 
Deák tér

Medgyaszay Ház (régi mozi) nagyterme
19.00 Fellegi Ádám Liszt-díjas zongoramûvész estje – Liszt Ferenc, 

Bartók Béla és Kodály Zoltán mûveibõl
Kérjük, hogy a nemzeti ünnepünk alkalmából szíveskedjenek házaikat
fellobogózni!

Nagykanizsa amatõr és profi mûvészei, mûvészetpártolók, mûvé-
szeti szervezetek! Elkészült Nagykanizsa Mûvészeti Térképét befogadó adat-
bázis. Itt az idõ, hogy birtokba vegyük, jelentõségét tudassuk minden érde-
kelttel és döntéshozóval. 

Az ügy fontosságára való tekintettel kérünk mindenkit, hogy tartsa fontos-
nak a személyes megjelenést. Csoportok, szervezetek küldjék képviselõjüket
a rendezvényre.

Idõpontja: 2007. március 13., kedd 18 óra
Helye: Medgyaszay Ház (régi mozi)
Napirendi pontok:
1. Tájékoztató Nagykanizsa Mûvészeti Térképe alapvetõ tudnivalóiról. Az

öt mûvészeti ág összejöveteleinek összegzése. Elõadó: Baráth Zoltán igazgató
2. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság állásfoglalása a Mû-

vészeti Térképpel kapcsolatban. Elõadó: Balogh László képviselõ, OKISB
elnök

3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Mûvelõdési és
Sportosztályának osztályvezetõi hozzászólása. Elõadó: Szmodics Józsefné
osztályvezetõ

4. A Térkép feltöltésének bemutatója. Elõadó: Baráth Zoltán igazgató
5. A Nagykanizsa Mûvészeti Térképének Tanácsa megalakulása, mûvésze-

ti áganként koordinátorok választása. Elõadó: Baráth Zoltán igazgató
A rendezvény tervezett idõtartama: 1,5 óra

Balogh László, OKISB elnök
Szmodics Józsefné, osztályvezetõ

Baráth Zoltán, igazgató

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Testvérvárosi Alap 2007. évi támogatásának elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata „Testvérvárosi Alap

2007” címmel pályázatot ír ki a testvérvárosaihoz fûzõdõ kapcsolatok fej-
lesztése, a lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú mû-
ködésének támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elõsegítése
céljából. 

A pályázók köre: Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, intézmé-
nyek, öntevékeny csoportok. 

A tervezett projektnek Nagykanizsa testvérvárosai – Akkó, Csáktornya,
Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Puchheim, Salo – valamelyikében mûködõ
partnerszervezet aktív együttmûködésével 2007. július 1. és 2008. június 30.
között kell megvalósulnia.

A pályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából lehet
pályázni költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektre.

A pályázatok támogatásáról a Közgyûlés Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottsága legkésõbb 2007. június 30-ig dönt. Az elnyert támogatást –
testvérvárosonként összesen legfeljebb 250 ezer Ft-ot – részletes elszámolás-
sal, 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 le-
tölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában, mun-
kaidõben személyesen is átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és
Sportosztályán.

A pályázatok beérkezésének határideje 2007. április 16. 08.00 óra
Marton István, polgármester

(folytatás a 9. oldalról)
– Az egyház nem bura alatt él,

nem külön él a világtól, hanem
benne. Ezért tapasztalható egy-
fajta kölcsönösség, a világ hat az
egyházra, s természetesen az egy-
ház is a világra. Az a vélemé-
nyem, hogy nem vonhatja ki ma-
gát azokból a napi történésekbõl,
amelyek õt magát is érintik. Meg-
gyõzõdésem, hogy az egyháznak
tudatosan síkra kell szállni az ér-
tékek megõrzéséért, megmentésé-
ért, s ahol értékrombolással ta-
lálkozik, ott fel kell emelnie a
szavát. Ez a kötelessége, Jézustól
reá szabott kötelesség. 

– Többen élik-e meg hitüket
manapság, mint mondjuk, a hiva-
tása kezdetén? Mennyire képes
az egyház ellensúlyozni a keres-
kedelmi médiumok által sugallt
nagytestvéres, harcos-leszámolós
világképet, mekkora sikerrel tud-
ják megszólítani a fiatalokat?

– Az a kor, amelyben élünk,
egy értékveszejtõ, romboló kor,
tetten érhetõ az a fajta rombolás,
amely az emberi lelkekben zajlik.
Azt gondolom, hogy a kereszté-
nyek száma csökkenni fog ugyan,
azonban a hûséges hívek még tu-
datosabban fogják megélni a hi-
tüket, s valóban só és kovász
lesznek, ahogy azt Jézus akarja.
A népegyházi keretek elõbb-
utóbb összeomlanak, s apró, ki-
csi közösségek lesznek, amelyek
aztán világítani fognak a körü-
löttünk egyre jobban eluralkodó
homályban. A fiatalokat valóban
nehéz meghódítani, úgy látom,
hogy sodródnak, csapódnak in-
nen-oda, s nem találnak biztos
fogódzót. Azok a pótcselekvések
azonban, amelyekhez folyamod-
nak, erõsítik a hit igazát, misze-
rint az ember élete csak Istennel,
Istenben teljesedhet ki igazán.
Ezek a pótcselekvések tulajdon-
képpen örömpótlékok, amelyek
jelzik a szív ürességét, sivársá-
gát, azt, hogy a szív vágyódik az
Isten után. Hosszú-hosszú éveken
keresztül szinte nem volt ifjúsági
élet a plébánián. Ezért nagy re-
ménnyel nézek a bérmálkozásra
készülõ csoportra, kis csíraként
tekintek rájuk. Vannak nagyon
tettre kész fiatalok a Bólyai- és a
Zrínyi-iskolából – bennük látom
a jövõt. Azt remélem, hogy velük
épülget majd a jövõ közössége,
amelyhez mind többen csatlakoz-
nak majd. 

Horváth Attila

Tóth László szocialista képvi-
selõ egyike azoknak – Dr. Kár-
olyi Attila frakció társa szavaival
élve – a romantikus, demokrati-
kus elveikbõl semmit fel nem adó
hajdani reformereknek, akik ma
nyíltan szembefordultak a hata-
lomra került KISZ-titkárokkal.
Elõbb ügyrendi bizottság elnöki
székébõl billentették ki, utóbb
Göndör István szocialista ország-
gyûlési képviselõ mutatott neki
ajtót, hogy helyette a Magyaror-
szági Szociáldemokrata Párt pro-
minensét ültesse a személyi titká-
ri székbe. A belharcok csitulta
után ma a párt frakcióvezetõje, és
a közgyûlés pénzügyi bizottságá-
nak elnöke. Vele beszélgettünk a
baloldaliságról.

– A mára kialakult politikai
gazdasági helyzetben van-e még
értelme bal- és jobboldalról be-
szélni? A szocialistáknak a globá-
lis tõke érdekeit kritikátlanul ki-
szolgáló vezetõi illetve a Fidesz
gondoskodó államot sugalmazó
lépései a hagyományos képlet fel-
borulását mutatja. Ráadásul kite-
kintve az országból az egyszerû
ember azt látja, hogy a konzerva-
tív Bush nagyobb támogatást kap
– és viszont – baloldali kormá-
nyunktól, mint a jobboldali pol-
gári szövetségtõl. 

– A baloldal és jobboldal kife-
jezések egy, már válságban lévõ
idõszak szülöttei. Az 1789-es
francia nemzetgyûlés soraiban
való ülésrendbõl erednek. Az el-
nöktõl balra helyezkedtek el a
forradalom – arisztokrácia elle-
nes, antiklerikális – hívei, jobbra
a monarchia képviselõi. Feltéte-
lezem, hogy az olvasók is, nagy-
jából tisztában vannak a két ol-
dal politikai nézetrendszerének

fõbb aspektusaival. Utoljára
Giddens próbálta megalkotni a
„harmadik utat”, amely arra lett
volna hivatott, hogy a globális
kapitalizmus hideg racionalitását
összebékítse, a szociáldemokrá-
cia célkitûzéseivel. Megjegyzem,
ez nem nagyon jött össze. Egy-
elõre a globális rablólovagok
állnak nyerésre, az õ érdekeik ér-
vényesülnek jobban. Történelmi
tény, hogy az eddigi társadalmak
sem kellõen humánusak, sem kel-
lõen hatékonyak nem voltak – és
most sem azok – a mindenkire ki-
terjedõ emberhez méltó életfelté-
telek biztosításában. A tõkének és
a munkának soha nem lesznek
azonosak az érdekei. Azt mond-
ják a politológusok, ahhoz, hogy
egy társadalom jól mûködjön,
szükség van a baloldalra. Szük-
ség van, mert a társadalom bizo-
nyos, nagyon jól meghatározható
rétegeiben erõsen él az igény ar-
ra, hogy valamilyen szervezet,
társadalmi erõ felkarolja érdeke-
iket. Persze csak akkor, ha való-
ban azt teszi. Történelmi emlékek
fogságában lehet historizálni, de
amelyik párt nem a kisembert
képviseli a társadalmi és gazda-
sági élet elitjével szemben, nem a
gyengébbek és kiszolgáltatottak
érdekeit teszi magáévá az erõsek-
kel és befolyásosakkal szemben,
az nem baloldali.

– Rablólovagok és magára ha-
gyott kisemberek. Ez egyfajta
kritikának is felfogható. Ám te-
kintsük csak a jelen állapotok di-
agnózisának. A problémát körül
írta, de milyen baloldali válasz
nyújt rá megoldást?

– Talán egy kicsit távolabbról
kezdem a választ, de látnunk kell,
a mai nyugat-európai szociálde-

mokraták útkeresésnek egyik
alapvetõ kérdése, miként lehet az
új kihívásokra úgy választ találni,
hogy a jóléti állam keretében lét-
rejött szociális egyensúlyt, létbiz-
tonságot, a társadalom többsége
számára biztosított jólétet meg le-
hessen õrizni. Be kell ismernünk
mára, a neoliberalizmus korában,
a klasszikus szociáldemokrata vá-
laszok kevésnek, illetve hatásta-
lannak bizonyulnak. A baloldali
értékrend napjainkban nálunk is
paradigmaváltáshoz érkezett. Ha-
zánkban a legfejlettebb országok
feszültségei és kínjai más, még fo-
kozottabb formában jelentkeznek,
és egyedi válaszokat igényelnek.
Míg ott a globalizálódó gazdasá-
gok jóléti viszonyainak fenntartá-
sa, s hozzá az új eszközök megta-
lálása a feladat, addig nekünk a
hazai gazdasági-társadalmi vi-
szonyoknak megfelelõ szociális
egyensúlyt is ki kellene alakítani.
Magyarországon az államszocia-
lizmus kudarcára nem a tõkedik-
tatúra az egyetlen alternatíva. A
munka, otthon, család hármasa
alapvetõ emberi jog. Mindenna-
pos élettapasztalat, ha van mun-
ka, minden van. Ha nincs, semmi
sincs. A munka ad értelmet és ér-
téket az életnek, biztos megélhe-
tést és gyarapodást a családnak.
Magyarországon azonban ma
egyre kevesebben jutnak munká-
hoz. Nagyon sokan várnak értel-
mes, tisztességesen megfizetett
munkára, de annak hiányában se-
gélyekbõl, szociális juttatásokból
kénytelenek tengõdni. Ezért egy
új, munkaalapú gazdaságpoliti-
kára van szükség, amely biztosít-
ja, aki dolgozni akar, az kenyér-
keresõ munkához, munkahelyhez
juthasson. A létbiztonsághoz és a
jóléthez, az egyéni és közös siker-
hez nem a segélyen, hanem a be-
csületes, hasznos munkán keresz-
tül vezet az út. Ezt a lehetõséget
kell megadni az embereknek.

– Minden él nélkül mondom:
munka, otthon, család, akár
jobboldali is lehetne. Az eddig
elmondottak alapján azt is meg-
kockáztatom, gyõzzön a jobbik
alapon nem lenne ellenére egy
két pártrendszerû Magyaror-
szág. Ezzel megszûnnének a
kispártok zavaró repülései, a
nagytestvért kényszerhelyzetbe
hozó ultimátumaikkal. Apropó,
mi a véleménye a rendszerválto-
zásról, amely szárba szökkentet-
te õket és az azóta eltelt idõ-
szakról?
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
pályázatot hirdet városfejlesztési osztályvezetõ munkakör betöltésére
Ellátandó feladat: a Városfejlesztési Osztály feladatkörébe tartozó önkor-

mányzati fejlesztések, beruházások, felújítások, üzemeltetési, illetve vagyon-
gazdálkodási feladatok ellátásának irányítja és ellenõrzése.

Felelõs: a szervezeti egység jogszerû mûködéséért, a hatékony munkavég-
zésért, a célszerû munkamegosztás kialakításáért, a testületi elõterjesztések
szakszerû elõkészítéséért, a testületi és vezetõi döntések idõben történõ szak-
szerû végrehajtásáért, a testület szakmai kiszolgálásáért, az osztály feladat-
körében tartozóan az állampolgárok tájékoztatásáért, a hivatal ügyrendjében
és belsõ szabályzataiban meghatározott feladatok végrehajtásáért.

Pályázati feltételek: 
– magyar állampolgárság, 
– büntetlen elõélet (alkalmazási feltétel), 
– az alábbi szakképesítések valamelyike: egyetemi vagy fõiskolai szintû

építészmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki),  építõmérnöki,
településmérnöki (városgazdasági mérnöki), közlekedésmérnöki  szakkép-
zettség, vagy ezekkel egyenértékûnek elismert végzettség, egyetemi szintû
jogász vagy legalább fõiskolai szintû  igazgatásszervezõi szakképzettség és
településfejlesztési, illetve településrendezési szakképesítés,

– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 7. §. (7)
bekezdése szerinti vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalása,

– közigazgatási alapvizsga és szakvizsga a Ktv. 25. és 31. §-ainak rendel-
kezései szerint,

– legalább 2 év szakmai gyakorlat.
Elõnyt jelent: közigazgatási gyakorlat, idegen nyelv ismerete.
A pályázat tartalmazza az osztály vezetésére vonatkozó szakmai és veze-

tõi elképzeléseket, melyhez csatolni kell: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt, kézzel írott önéletrajzot, a szakképesítést, alap- és szakvizsgát
(nyelvvizsgát), valamint a szakmai (közigazgatási) gyakorlatot igazoló ok-
iratok másolatát, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a feltételként megje-
lölt vagyonnyilatkozati kötelezettségnek eleget tesz.

Az álláshely a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
Bérezés és egyéb juttatások a Ktv. és Polgármesteri Hivatal Közszolgálati

Szabályzatának vonatkozó rendelkezései szerint.
Érdeklõdni lehet: dr. Kelemen Marcell jegyzõnél személyesen: Nagykani-

zsa, Erzsébet tér 7. I/9.,telefonon: 93/ 500-708.
A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Közlönyben való megjele-

néstõl (várhatóan 2007. március 16.) számított 16. nap (Cím: dr. Kelemen
Marcell jegyzõ 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).

A benyújtott pályázatok elbírálása: a munkáltatói jogkör gyakorlója által a
polgármester egyetértésével történik, a beérkezést követõ 15 napon belül.

Városfejlesztési oosztályvezetõ

Testvérvárosi AAlap 22007.

Meghívó Ünnepi pprogram
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Elkészült Nagykanizsa Mûvé-
szeti Térképét befogadó adatbázis,
melynek megismertetésére  min-
den érdeklõdõt – amatõr és profi
mûvészt, mûvészetpártolót, mûvé-
szeti szervezetet – várnak március
13-án kedden 18 órakor a
Medgyaszay Házba. A másfél
órásra tervezett rendezvényen

Baráth Zoltán igazgató tájékozta-
tót ad a mûvészeti térkép alapvetõ
tudnivalóiról, és összegzi az öt
mûvészeti ág összejöveteleinek ta-
pasztalatait. A térképpel kapcsolat-
ban elhangzik az OKISB állásfog-
lalása. A jelenlévõk megalakítják
Nagykanizsa Mûvészeti Térkép-
ének Tanácsát, és mûvészeti ágan-
ként koordinátorokat választanak.

B.E.

Jelentõs szakmai rendezvény-
re készül a Magyar Vöröske-
reszt Családok Átmeneti Ottho-
na. Az intézmény március 13-án
CSÁO-s találkozót szervez, ahol
a bekerülés körülményeit és a
mindennapi munka gyakorlati
lépéseit vetik össze a szakembe-
rek. A rendezvényre a gyõri,
szombathelyi, soproni, zala-
egerszegi, nagyatádi, törökbá-

linti átmeneti otthonokból, vala-
mint a kaposvári anyaotthonból
érkeznek munkatársak – mondta
el Körmendi Viktória intéz-
ményvezetõ. A fórum moderáto-
ra Urbán Erika, az Átmeneti
Gondozást Ellátók Országos
Érdekvédelmi Szövetsége, és a
Sorsunk és Jövõnk Alapítvány
elnöke lesz. A találkozóról kiad-
vány is készül. 

B.E.

Bár sokat hallatnak magukról,
részt vesznek városi ünnepségeken,
koszorúzásokon,  sokak elõtt még-
sem ismert, mivel foglalkozik, ki-
ket tömörít soraiba a száztíz fõs
Hadirokkantak, Hadiözvegyek és
Hadiárvák Országos Nemzetközi
Szervezetének nagykanizsai cso-
portja.  A ’94-ben, harmincnyolc
fõvel alakult civil szervezet elnöke,
Görcsi Frigyes elismeri, nincs élõ
kapcsolatuk a lakossággal, és la-
punkon keresztül szeretnék felhívni
a figyelmet munkájukra. 

Tizenkét évig egymaga vezette a
hét hadirokkant, tizennégy hadiöz-
vegy, és kilencven hadiárva és ha-
digyámolt alkotta közösséget. Ta-
valy azonban egy lelkes segítõtár-
sra talált a sormási Gerencsér Jó-
zsef személyében. Városunkban
kétszáz hadigondozott van nyilván-
tartva, szeretnék, ha valamennyien
csatlakoznának hozzájuk. Kanizsán
kívül még kilenc település, többek
között Zalakaros, Sormás, Újudvar
és Eszteregnye hasonló sorsú lako-
sait fogják össze. Sajnos nem min-
dig fogadják õket szívesen, hiszen
értelmezési hiba miatt az országban
számon tartott 48 500 hadiárvának
a fele nem kapta meg az egy össze-
gû ötvenezer forintos kárpótlást
sem. A csoport akár háromszáz fõs
is lehetne, mert még mindig van-
nak olyanok, akiket hadigondozás-
ba kellene venni.

– A nyolcvanötezer tagot szám-
láló országos szervezethez kapcso-
lódva a Magyarok Világszövetségé-
vel közösen 2004-ben törvénymódo-
sító javaslatot adtunk be. Tagjaink
türelmetlenül várják az elfogadását
– mondja Gerencsér József elnök-
helyettes. – A hadiárvákon szeretné-
nek segíteni, hogy megszûnjön a ha-
diárva és hadiárva közötti megkü-
lönböztetés. Akinek az édesapja
meghalt és eltûnt a háborúban, és
semmit nem tud róla a családja, azt
a törvény nem veszi hadiárvának –
foglalta össze sérelmüket. 

A 2006-április 1-tõl újra beadha-
tó  kárpótlási igények körüli gon-
dokról Görcsi Frigyes elmondta. 

– A ’97-es felhívásról sokan le-
maradtak, mert rövid idõ állt ren-
delkezésre az okmányok beszerzésé-

hez. Akkor az egyik csoport megkap-
ta a háromszázezer forint kárpótlást,
a másik nem. Az õ számukra az Or-
szágos Kárrendezés és Kárpótlási
Hivatal által az újságokban tavaly
közzétett és december végéig meg-
hosszabbított felhívásban
négyszázezer forintos kárpótlási
igényre lehetett jelentkezni, de saj-
nos hasonló megkülönböztetéssel. A
levelek idõben elmentek, az elutasí-
tások pedig most szivárognak vissza.
Fellebbezési lehetõség nincs, de fe-
lülvizsgálati kérelemmel a megyei
bírósághoz fordulhatunk. Ebben
akarunk segíteni a hozzánk forduló
tagoknak. Újabban azt lehet hallani,
hogy a kárpótlási törvény nem a ha-
digondozottakról szól. Az öcsémmel
megkaptuk az elutasítást, az anyám
még nem – panaszkodik Görcsi Fri-
gyes. – Mi alapján hoznak döntést,
nem tudni.  Az elutasításnál hivat-
koznak a ’92-es, a ’97-es törvényre,
melyeknek a pontjai viszont nem azt
írják le, amit õk mondanak. A 2004-
ben beadott törvénymódosítási ja-
vaslatunk öt pontot tartalmaz – foly-
tatta. – Az 1. pont a hadiárva- és ha-
diárva közötti megkülönböztetés el-
törlését tartalmazza. Továbbá, min-
den hadiárva kapja meg az ingyenes
gyógyellátást, legyen olyan hadi-
gondozott igazolványunk, ami in-
gyenes utazással, kedvezményes és
ingyenes gyógyüdülõ-belépéssel jár.
Az InterCityn például fizetni kell a
helyjegyet. Ha valaki elkíséri a ha-
digondozottat, a kísérõnek pótjegyet
kell fizetni az IC-én. Míg a hadirok-
kant I. osztályon utazhat, a kísérõje
csak a II. osztályon. Szili Katalintól
várnánk a segítséget, de sajnos ed-
dig még nem kaptunk. 

– A kárpótlással az a legnagyobb
bánatunk, hogy rosszul szövegezték
meg – vette vissza a szót Gerencsér
József. – A tavalyi, december 31-én
zárult felhívás így szólt: mindenki
adja be a kérelmét, aki bizonyítani
tudja, hogy édesapja a háborúban
halt meg. Sok embert becsaptak a
felhívásnál – állítják mindketten. –
Bolondot csináltak mindenkibõl. A
kiadott utasításokat valószínû nem
kapták meg a vidéki hivatalokban.

Bakonyi Erzsébet

– Minden közösség, így a poli-
tikai pártok is folyamatosan vál-
toznak. Nem egy eszméhez, ha-
nem egy rögeszméhez lennénk
hûek, ha nem befolyásolnának az
elmúlt idõszakban szerzett szo-
morú tapasztalataink, kiábrán-
dulásaink, új felismeréseink.
Max Weber már a múlt század
megírta, hogy a kiábrándulás
korszakát éljük, pedig õ még
nem is láthatta elõre a mai ma-
gyar politikai elitet. Tizenhét év
elteltével sem fogyatkoznak, in-
kább halmozódnak a magyar tár-
sadalmat megosztó sérelmek.
Úgy vélem, a magyarországi
rendszerváltás lényegében véve
megbukott. Egyidejûleg beszél-
hetünk morális, politikai és gaz-
dasági válságról is. Ha bevall-
juk, ha nem, a politikai elit és a
társadalom szinte tökéletesen ki-
szolgáltatott a globális és az
erõsödõ hazai tõkének. A magyar
gazdaság, mint nemzetgazdaság
valójában már nem is létezik. A
magyarországi gazdaságot a
multinacionális tõke uralja.

– Ismerõs szavak, de ugye nem
tévedek, ha azt állítom ezek nem
a szocialisták oldaláról hangoztak
el. Ha ön ilyeneket mond beszél-
hetünk-e egységes baloldalról?

– Sok minden megváltozhat az
idõben, de a baloldali gondolko-
dás lényege, a kapitalizmus kriti-
kája, nem. Szerte a világon és
nálunk is számosan élnek és te-
vékenykednek a baloldali értékek
jegyében, még ha különbözõkép-
pen fejezik is ki konkrét szándé-
kaikat és egymással is vitában
állnak. Ez szükségszerû történel-
mi tény, és belátható idõn belül
nincs mód ezen változtatni. A
baloldaliaknál is megtalálható
polgári értékrend a szociálde-
mokrata pártok történelmileg
szerves, organikusan fejlõdõ
rendszerében alakult és alakul
folyamatosan, tendencia jelleg-
gel. A szociáldemokrata párt te-
hát nemcsak úgy terem mondjuk,
egy fa tetején, de nem is úgy,
hogy annak deklaráljuk magun-
kat holnaptól kezdve. 

– Szó, mi szó, ez a válasza is
üzenet volt. Egyfelõl kritika,
másfelõl kéznyújtás, de tartok tõ-
le sehol sem hallják meg. De
visszatérve az eredeti szálhoz mit
jelent az Ön életében baloldalinak
lenni?

– Szerintem nem az határozza
meg a hovatartozást, hogy ki mit
mond magáról, hanem az, aho-

gyan érez, cselekszik és melyik
történelmileg igazolt eszmerend-
szert vallja magáénak. Nem a
megnevezés a fontos, hanem azok
az érzések amelyeket az életünk
során tapasztalt dolgokra reagál-
va felfedezünk magunkban, és
ezeket az érzéseket gondolati fo-
lyamatok követik, aminek a végén
ki-ki elmondhatja magáról, a bal-
vagy a jobboldalhoz tartozik-e.
Véleményem szerint a baloldali
értékrend olyan egyetemes embe-
ri értékek és érdekek köré kell,
hogy szervezõdjön, amelyek lehe-
tõvé teszik az emberhez méltó élet
és a személyiség szabad kibonta-
kozásának lehetõségét. Olyan ér-
tékeket kell hogy vállaljon, ame-
lyek nem szoríthatók esetleges et-
nikai vagy állami határok közé,
hanem bárhol érvényesíthetõk.
Mire gondolok itt? Az emberi élet
megóvására, a munkához való
jogra, a környezetvédelemre, az
emberi méltóságra, a politikai
tisztességre. A baloldaliság egy
erkölcsrendszer, egy morális ma-
gatartás vállalása. Elsõsorban
azért tartom magam baloldal-
inak, mert elfogadom embertár-
samat olyannak, amilyen. Nem
gyûlölöm azért, mert mást gon-
dol, és hiszem, hogy az eltérõ né-
zetek ellenére együtt is jobbá le-
het tenni hétköznapjainkat. Nem
hiszek azoknak, akik csak meg-
osztani tudnak, és azoknak sem,
akik öncélúan kisajátítják nemzeti
jelképeinket. Nem hiszek a töme-
geket szédítõ demagógiának sem.
Nem tudom elfogadni, hogy gyer-
mekeink sorsát az döntse el, hogy
hová született! Sokáig hittem,
hogy az emberi tisztesség nem
váltható pénzre, pozícióra. Nai-
van hittem a tisztességesen vég-
zett munkában, az emberi méltó-
ság tiszteletében, az önmagunk-
hoz és másokhoz való hûségben.
Számomra a mai társadalmi
egyenlõtlenségek elfogadhatatla-
nok és bár a tökéletes egyenlõség
elérésének lehetõségében a ma-
gam részérõl nem hiszek,azt kívá-
natosnak sem tartanám, de eltu-
dok képzelni olyan társadalmat,
amely a jelenleginél jóval igazsá-
gosabb. Van egy határ, amire azt
mondom, hogy eddig és ne to-
vább! S ez nem csak jogi, hanem
morális határ is, és velem együtt
érzi az, akinek van igazságérzete,
akinek vannak erkölcsi korlátjai
és józan ítélõképessége.
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Tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy a
2006. október 1-jei önkormányzati választással a
Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat testületi
tagjainak megbízatása lejárt.

A településrészi önkormányzatot Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Közgyûlése 7 taggal hozta lét-
re. A részönkormányzat mûködése területén lévõ
egyéni választókerületekben megválasztott önkor-
mányzati képviselõk a részönkormányzati testület
tagjai. A fennmaradó 5 képviselõi helyre várjuk je-
löltek állítását.

A részönkormányzati testület nem önkormány-
zati képviselõ tagjára a Nagykanizsán választójog-
gal rendelkezõk közül jelöltet állíthat írásban az

érintett választópolgárok legalább 1 %-a, de leg-
alább 50 fõ.

A jelöltállításhoz szükséges aláírásgyûjtõ íveket
Nagykanizsa Megyei Jogú Nagykanizsai Polgár-
mesteri Hivatala (Erzsébet tér 7.) I. emelet 11. szá-
mú irodájában, vagy Polai József önkormányzati
képviselõnél lehet igényelni.

A jelöltállításhoz szükséges aláírásokat tartalma-
zó íveket legkésõbb 2007. március 19-ig kérjük el-
juttatni a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala (Erzsébet tér 7.) I. emelet 11. szá-
mú irodájába.

A részönkormányzati testületnek a választópol-
gárok által jelölt tagjait, illetõleg az önkormányzati
képviselõ tagjai közül a vezetõjét a közgyûlés mû-
ködési idõtartamára választja meg.

Polai József, önkormányzati képviselõ

HHiirrddeettmméénnyyA budapesti Bartók Béla
Zenemûvészeti Szakközépis-
kola és Gimnázium két fiatal,
tehetséges, végzõs növendéke
Vizeli Máté (hegedû) és Tóth
Marianna (zongora) koncertje
lesz március 14-én, szerdán
18.30 órakor a Zeneiskola
hangversenytermében. 

Mûsorukban zeneakadémi-
ai vizsgakoncertjük reperto-
árjából is hallhatunk darabo-
kat. Többek között Bach:
Loure és Gavotte az E-dúr
partitából (zongora), vala-
mint Hacsaturján: Hegedû-
verseny mûveit.

Kerecsenyben egyeztettek a
minap a bõvülõ nagykanizsai kis-
térségi mozgókönyvtári szolgál-
tatásban részt vevõ, illetve abba
most bekapcsolódó települések
polgármesterei. 

Eddig nyolc település fogadta a
mozgókönyvtári autót, ám hama-
rosan öt újabb falu, Kerecseny,
Pölöskefõ, Pötréte, Kisrécse és
Orosztony is belép a rendszerbe. A

bibliotéka igazgatója hangsúlyoz-
ta: nagy öröm számára, hogy a
szolgáltatáshoz csatlakozó falvak
vezetõi felismerték, nem egyfajta
kulturális ínségkonyháról van szó,
hanem olyan könyvtári rendszer-
rõl, amellyel rendkívül magas
színvonalú szolgáltatáshoz juthat-
nak hozzá a kistelepülések lakói is.

H.A.

BBõõvvüüll aa mmoozzggóókköönnyyvvttáárr
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 15 darab
családi ház építésére alkalmas telket alakított ki és kíván értékesíteni
Kiskanizsa városrészben a Haladás – Pivári – Cserfa utcák által ha-
tárolt területen. A telkek közmûvesítetlenek, a közmûvesítést a ve-
võknek kell kiviteleztetni. A telkek nagysága: 800 – 2 000 m2. A tel-
kek fajlagos ára – nagyságuktól és elhelyezkedésüktõl függõen 1
200 –  1 500 Ft/m2 . A telkek vázrajzai megtekinthetõk a Kiskanizsai
kirendeltség helyiségében (Nk. Szent Flórián tér) valamint a Polgár-
mesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa, Erzsé-
bet tér 7. II. emelet, 6. ajtó), amely utóbbi helyen a szükséges infor-
máció a vásárlásra és beépítésre rendelkezésre áll.

Építési ttelkek KKiskanizsán

Dr. Károlyi Attila a 6. sz. választókerület önkormányzati
képviselõje fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órá-
tól a Kõrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.

Képviselõi ffogadóóra

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága (OKISB) "Civil Alap - 2007"
címmel pályázatot ír ki civil szervezetek 2007. évi támogatására.

A pályázaton részt vehetnek Nagykanizsa megyei jogú város köz-
igazgatási területén mûködõ, cégbíróságon bejegyzett nagykanizsai
székhelyû civil szervezetek. A pályázaton nem indulhatnak pártok,
politikai tevékenységet folytató szervezetek, egyházak, vallási fele-
kezetek. A pályázat célja a nagykanizsai civil szervezetek Nagykani-
zsáért végzett önkéntes, közhasznú munkájának támogatása. Az
OKISB az arra érdemes pályázók között összesen egymillió forintot
oszthat szét. A támogatás utófinanszírozás, amely a támogatási szer-
zõdésben megjelölt célok elérése, a pályázati feltételek betartása, és
az elszámolás elfogadása esetén kerül folyósításra.

A támogatás 2007. január 1. és 2007. november 30. között kelet-
kezett fizetési kötelezettségek kiegyenlítésére használható fel.

A pályázatok beérkezésének határideje 2007. március 20. 16 óra.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és az adatlap

elektronikus úton letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy
nyomtatott formában személyesen is átvehetõ munkaidõben a Pol-
gármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztályán.

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
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Az elmúlt héten négy mûszaki
mentéshez és két vaklárma miatt
vonultak ki a kanizsai tûzoltók.
Két alkalommal is kamionmentés-
hez riasztották a speciális autó-
mentõ darukat. Elõször az Iharos
és Csurgó közötti útszakaszon egy
árokba csúszott nyerges vontatót,
majd az esti órákban Nagykani-
zsán az ipari park területén, egy
útpadkán megsüllyedt kamiont
szabadítottak ki a daru nagytelje-
sítményû csörlõje segítségével.  A
balesetek során személyi sérülés
nem történt, a kimentett jármûvek
tovább folytatták útjukat.  

B.E.

A Nyírfa utcából hat darab, egy
méter magas tuját és fenyõt lop-
tak el ismeretlenek.

A VIA Kanizsa Kht. munkatár-
sa tett feljelentést ismeretlen tet-
tes ellen, aki az Erzsébet téren lé-
võ szobortalapzatot grafiti festés-

sel megrongálta. A bûncselek-
ménnyel okozott kár 20 ezer fo-
rint. A rendõrök elõállították a
cselekmény elkövetésével gyanú-
sítható fiatalembert, aki ellen
büntetõeljárás indult.

A Muskátli utcában lévõ egyik
garázsba tetõbontás módszerével
hatolt be egy ismeretlen személy,
ahonnan zenei berendezési tár-
gyakat tulajdonított el 70 ezer fo-
rint értékben.

Az egyik áruház vezetõje beje-
lentette, hogy az áruház elõtti te-
rületen ismeretlen tettes két darab
földbe süllyesztett reflektort eltu-
lajdonított. A lopási kár 300 ezer
forint.

A Csengery úton gyalogolt ha-
zafelé egy hölgy, amikor valaki
lekapta a vállára akasztott táská-
ját, majd azzal elfutott.

Egy nagykanizsai férfi tett fel-
jelentés ismeretlen tettes ellen,
aki a nyitva hagyott lakásából
magával vitte 20 ezer forint érté-
kû mobiltelefonját.

Az édesanyja ellen tett felje-
lentést egy férfi, mert a Sikátor
utcából eltulajdonította a feljelen-
tõ 80 ezer forint értékû németju-
hász kutyáját.

A Bajcsy-Zsilinszky úton álló
személygépkocsi oldalának haj-
tott egy tehergépkocsi. A vezetõ
azonban nem állt meg, továbbhaj-
tott a helyszínrõl.

Egy nagyrécsei lakos bejelen-
tette, vásárolt egy személygépko-
csit, de annak kulcsait és forgalmi
engedélyét nem adják át neki.

Ismeretlen személy ellen tett
feljelentést egy férfi, aki 28 ezer
forintért vásárolt egy francia-
ágyat. A pénzt átadta, azóta azon-

ban sem a férfit, sem a francia-
ágyat nem látta.

A Vásárcsarnokban ellopták
egy hölgy kézitáskáját, amelyben
személyes iratok és 200 ezer fo-
rint készpénz volt.

Egy letenyei hölgy Teleki utcá-

ban leállított 80 ezer forint értékû
kerékpárját tulajdonította el isme-
retlen tettes. 

Egy nagykanizsai férfi tett fel-
jelentést ismeretlen tettes ellen,
aki hamis bejelentéssel a Bartók
utcai lakásához kihívta a tûzoltó-
kat azzal az indokkal, hogy ki-
gyulladt a lakása. A kiérkezõ tûz-
oltók a lakásba való bejutás érde-
kében az erkélyajtó üvegablakát
betörték, így a sértettnek 50 ezer
forintos kára keletkezett.

Ismeretlen tettes a Bartók utcá-
ban megrongált egy személygép-
kocsit. A keletkezett rongálási kár
50 ezer forint.

Az egyik bevásárló központ
biztonsági õre jelezte, hogy lopá-
son értek egy fiatalkorú személyt,
aki 33 ezer forint értékben akart
különbözõ árucikkeket eltulajdo-
nítani az áruházból. A fiatalt a
rendõrök elõállították, ellene
büntetõeljárás indult.

Egy 38 éves román állampol-
gár garázdálkodott a Vásárcsar-
nokban. Amikor a biztonsági õr
távozásra szólította fel, rátámadt
és ököllel arcon ütötte. Egy szol-
gálaton kívüli rendõr a biztonsági
õr segítségére sietett, és ártalmat-
lanná tette a férfit. A kiérkezõ jár-
õrök megbilincselték, majd elõál-
lítottak a Rendõrkapitányságra.
Ám az elõállítás sem ment simán,
mert a férfi végig ellenállt, és az
intézkedõ rendõrök közül az
egyiket megrúgta. A román ál-
lampolgárságú férfit a rendõrök
õrizetbe vették, ellene garázdaság
és hivatalos személy elleni erõ-
szak bûncselekmények elköveté-
se miatt indult eljárás.

Egy nõ bejelentette, hogy lá-
nyának a volt élettársa megjelent a
lakásuknál, fenyegetõzött, és meg-
rongálta a berendezési tárgyakat.

Kicsivel késõbb szintén családi
perpatvarhoz, a Csengery utca
egyik lakóházához riasztották a
rendõröket.

Az egyik hotel portása segítsé-
get kért, mert egy agresszív férfi
rátámadt vendégükre. A férfit elõ-
állították a Rendõrkapitányságra,

ellene szabálysértési eljárást kez-
deményeztek.

A Bartók utca egyik lakásába
ismeretlenek ajtóbefeszítés mód-
szerével behatoltak, onnan televí-
ziót, DVD lejátszót, számítógé-

pet, monitort tulajdonítottak el. A
lopási kár 200 ezer forint.

Egy nõ tett feljelentést ismeret-
len tettes ellen, aki az autóbusz
állomáson leszakította a nyakából
a nyakláncát, és elszaladt. A lopá-
si kár 90 ezer forint.

A Dózsa utcában ismeretlen
tettes maró folyadékkal leöntött
egy leállított személygépkocsit.
Az elkövetõ a tulajdonosnak 300
ezer forintos kárt okozott.

Korpavárról tett bejelentést egy
férfi. Ismeretlen elkövetõ feltehe-
tõen álkulcs használatával beha-
tolt lakóházába, és eltulajdonított
tõle 60 ezer forint készpénzt, me-
lyet az ágyában rejtett el.

Egy ismeretlen nõ ismeretlen
telefonszámról tett bejelentést a
Nagykanizsai Rendõrkapitányság
ügyeletére a következõ szöveg-
gel: „Bombát helyeztünk el a
Zemplén Gyõzõ út 3/A. lépcsõhá-
zába, este hatkor élesítjük.”

A bejelentést követõen a lakó-
tömb A. és B. lépcsõházát is kiürí-
tették a rendõrök, a lakótömbben a
gázszolgáltatást megszüntették,
majd a bombakutató járõrök rob-
banószerkeresõ kutyák segítségé-
vel átkutatták az épületeket, de
szerencsére robbanószert nem ta-
láltak. Az eset nem kis riadalmat
és bosszúságot okozott a lakók-
nak. A bejelentõ feltehetõen nem
volt tisztában vele, milyen súlyos
bûncselekményt követett el. Aki
ilyen, vagy hasonló bejelentést
tesz, az megvalósítja a közve-
széllyel fenyegetés bûncselek-
ményét, melyet – amennyiben az a
köznyugalmat súlyosan megzavar-
ja – a törvény akár öt évig terjedõ
szabadságvesztéssel fenyeget. Az
ügyben a Nagykanizsai Rendõrka-
pitányság büntetõeljárást indított,
a nyomozás nagy erõkkel zajlik.

Bánokszentgyörgy, Hegyalja
utcában két helyi lakos a saját
birtokán tettleg bántalmazott egy
férfit. A sértett súlyos sérüléseket,
bordatörést szenvedett. Az elkö-
vetõk ellen megindult az eljárás.

B.E.

Kanizsa – EEz ++ AAz 2007. március 8.12

Az elmúlt héten városunkban
nem volt házasságkötés. Négy
családban gyermekáldásnak
örülhettek, míg tizenkét teme-
tésre került sor. Városunk la-
kossága így 51 347 fõre csök-
kent.

5511 334477
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KKaammiioonnookk 
ccssöörrllõõnn

A múlt évben meghirdetett
„Ültessünk 1000 fát Nagykani-
zsán” akció felhívására az
alábbi szervezetek és magán-
személyek nyújtottak támoga-
tást:

Sebõk László Zalaszabar, De-
ák F. u. 55., Németh Ferenc
Nagykanizsa, Corvin u. 6/b.,
Polgár Ervin  Nagykanizsa,
Honvéd u. 37., Bóha Lászlóné
Nagykanizsa, Maort u. 23., Hol-
czinger Melinda Nagykanizsa,
Berzsenyi u. 14/b., ZALAERDÕ
Zrt. Nagykanizsa, Múzeum tér
6., Tóth Andrea Nagykanizsa,
Platán sor 8/a., KanizsaNet
2000. Kht. Nagykanizsa, Zrínyi
u. 35., Kapusi Gyõzõ Nagykani-
zsa, Kápolna tér 6., H-TURUL
Motoros Klub Egyesület Nagy-
kanizsa, Rózsa u. 1/d. ,DKG-
EAST Rt. Nagykanizsa, Vár u.
9., Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Idõsügyi Tanácsa Nagy-
kanizsa, Erzsébet tér 7., Balassa
2. Bt. Zalasárszeg, Kossuth út 8.,
Litter Nándor Nagykanizsa, Bõ-
sze köz 5., 3. sz. Lakásfenntartó
Szövetkezet Nagykanizsa, Pla-
tán sor 12., Gróf M. Ildikó
Nagykanizsa, Mária u. 2.

A csemetéket múlt év õszén és
ez év elején a helyükre ültettük.
Köszönjük, hogy támogatásukkal
elõsegítették városunk közterületi
növényállományának gyarapítását.

Via Kanizsa Kht.

KKöösszzöönneett
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Március Böjtmás hava, 
Kos hava, tavaszelõ. 

A hónap 12. napja Gergely, aki
az iskolák pártfogója volt. Ezen a
napon tartották a Gergely-járást.
Ilyenkor a nebulók végiglátogatták
a falu házait, adományokat kérve a
tanító és az iskola számára. 

A nap ünneplését IV. Gergely
pápa rendelte el 830-ban, aki
elõdjét, I. (Nagy) Gergely pápát,
az  iskolák alapítóját, a gregorián-
éneklés megteremtõjét az iskolák
patrónusává tette. E naphoz Euró-
pa-szerte felvonulások, diákpüs-
pök-választás és vetélkedõk kap-
csolódtak. A szokás országosan
ismert volt, de élõ gyakorlatát

már csak szórványosan lehet
megtalálni. A Gergely-járás célja
a 17. századtól nemcsak az ado-
mánygyûjtés volt – melyet sok
esetben a tanító díjlevelében rög-
zítettek –, hanem az iskolába való
verbuválás is. A katonai toborzás
mintájára a szereplõk különféle
katonai rangot viseltek, és Szent
Gergely vitézeinek nevezték ma-
gukat. Néhol a püspököt is meg-
személyesítették. A szokás azon-
ban az idõk folyamán egyszerû-
södött. 

Éneke és szövege összetett. Jel-
legzetes szövegeleme a „Szent
Gergely doktornak, híres taní-
tónknak az õ napja” kezdetû
hosszú ének, mely a 17. század

végén megjelent egyházi énekes-
könyvben is szerepel. A szokást
gyakran a tanítók egyéni lelemé-
nyei alakították. Az énekhez kap-
csolódhatott a szereplõk tréfás
bemutatkozása, jókívánság-mon-
dóka és adománykérés.

Gergely napjához idõjárás- és
termésjóslás is kapcsolódott. A
magyar nyelvterületen jól ismert
szólás: „Megrázza még szakállát
Gergely”, vagyis elõfordul, hogy
e napon havazik. Sok helyen Ger-
gely hetében vetették a krumplit.
Sokfelé alkalmasnak tartották e
napot a búza, rozs, hüvelyesek és
a palántának való mag földbe té-
telére. Gergely és József napja
között vetik a lent,  s van, ahol
ezen a napon szórták el a mákot,
mert úgy vélték, hogy akkor nem
lesz férges.
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Régi, megoldatlan problémák merülhet-
nek fel ezekben a napokban. Át kell
gondolnia azonban, melyikkel kezdje a
megoldást. Ha gyorsan nekirugaszko-
dik, a többi már megy magától is.

Legyen megértõbb a családtagjaival. A
boldogság erõt ad a mindennapok gond-
jainak elviseléséhez. Járjon élen a pél-
damutatásban, kérjen, és ne követeljen,
ne utasítsa vissza senki közeledését.

Ne hagyja, hogy gondjai tehetetlenségbe
sodorják. Legyen nyitott a külvilágra, és
rá fog jönni, idõnként a sors is kínál jó
lehetõségeket. Bátran közeledjen ahhoz
a személyhez, aki megtetszett önnek.

A korán beköszöntõ tavasz ingerültté te-
heti. Fordítsa a saját javára ezt a válto-
zást. Párjával, ismerõseivel sétálgasson,
rá fog döbbenni, mennyi szépséget tar-
togat számunkra a környezetünk.

Csendre és nyugalomra vágyik, de a
megoldatlan tennivalók éjjel-nappal ott
motoszkálnak a fejében. Ne csüggedjen.
Jegyezze be a feladatokat a naptárjába, és
oldja meg õket fontossági sorrendben.

Értékelje át az életét! Most kezdje el, ne
várjon vele az újévig. Elõször azonban
érzelmi életét tegye rendbe. Keressen
magának társat: együtt könnyebb. A
kutatásban a csillagok is segítenek.

Az ablakán kopogtató tavasz megnöveli
energiáját, megerõsíti az egész télen át
szunnyadozó tettvágyát. Jó ötleteivel
meglepi környezetét is. Ne feledje, valaki
vár önre, csak tegye meg az elsõ lépést.

Itt a jó idõ. Erõit használja építkezésre.
Ne törõdjön az emberek rosszindulatá-
val. Foglalja el magát, mindig akad ten-
nivaló a ház körül. Boldog napok vár-
nak önre a szerelemben. 

Érzelmeire a Mars lesz nagy hatással
ezen a héten. Megbánthatja hozzátarto-
zóit, amit õk szóvá is tesznek. Egy tü-
relmes társ, aki lefoglalja önt, nagy se-
gítségére lehet.

Ne legyen szigorú önmagához, a külvi-
lág amúgy is ezt teszi. Ahogy egykor a
tanára is bizonyára mondta: Legyen ön-
maga! Hallgasson sok zenét, és táncol-
jon, ha buliba hívják, éljen.

Kellemes találkozások lehetõségét ígé-
rik a csillagok. Új munkalehetõség csil-
lan fel, ha utána jár, dédelgetett álma is
megvalósulhat. Valaki felfigyelt önre,
ne okozzon neki csalódást.

A Vénusz kedvezõ hatásának köszönhe-
tõen simán mennek a dolgai. Örömteli
hét ígérkezik otthon és baráti társaságá-
ban is. Elõbbre jutása érdekében a maga
hasznára fordíthatja emberi kapcsolatait.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

IX.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

A Városfejlesztési, Környe-
zetvédelmi és Idegenforgalmi
Bizottság a lakáselidegenítési
rendelet megalkotására elõter-
jesztett javaslatot közgyûlési
tárgyalásra nem tartotta alkal-
masnak. Papp Nándor képviselõ
városi fõkertész, valamint vá-
rosgondnok foglalkoztatására
elõterjesztett javaslatát hat igen
szavazattal elfogadta a bizott-
ság. Módosításként elhangzott, a

fõkertész-városgondnok foglal-
koztatása a VIA Kanizsa Kht.-
hez kerüljön. A Településrende-
zési és Építészeti-mûszaki Terv-
tanács megszüntetésére elõter-
jesztett javaslat két igen, három
tartózkodás és két nem szavaza-
tot kapott. A Csónakázó-tó kör-
nyéki szõlõhegyi területek fej-
lesztési lehetõségérõl szóló tájé-
koztatót két tartózkodás mellett
tudomásul vette a bizottság. 

Legyen ffõkertésze aa vvárosnak
A Pénzügyi Bizottság Papp

Nándor képviselõ, városkertész,
valamint városgondnok foglalkoz-
tatására vonatkozó indítványát le-
vette a napirendrõl. A lakáselide-
genítési rendelet megalkotására
elõterjesztett javaslatot nem támo-
gatta. Az ipari parkban történõ in-
gatlanértékesítésrõl, valamint az
adásvételi szerzõdésekben szerep-
lõ kötelezettségek megvalósulásá-
ról szóló tájékoztatót kiegészítés-

sel fogadták el. A bizottság revizo-
ri vizsgálat elvégzését javasolta az
ipari parkban történt ingatlanérté-
kesítésekrõl, valamint az adásvéte-
li szerzõdésekben szereplõ kötele-
zettségek megvalósulásáról a kö-
vetkezõ szempontok szerint: a be-
építési kötelezettség teljesítése, a
vételi opciós jogok bejegyzése, és
a pénzügyi teljesítés vizsgálata –
foglalta össze a történteket Tóth
László a bizottság elnöke.

Revizori vvizsgálatot iindítanak

Szenvedélyesre sikerült a város
képviselõ-testületének minapi
ülése, ugyanis több napirendi
pont esetében hosszantartó csata
alakult ki a bal- és jobboldali
képviselõk között. Többek között
arról sem tudtak megegyezni a
városatyák, hogy melyik politikai
oldal felelõssége nagyobb a város
jelenlegi kedvezõtlen pénzügyi-
gazdasági helyzete miatt, továbbá
vita alakult ki egy, az elõzõ pol-
gármester, Litter Nándor által a
Chicago Tribune-ben megjelente-
tett interjú és hirdetés kapcsán is. 

Ez utóbbit a 2006. évi költség-
vetés módosításáról szóló elõter-
jesztés kapcsán tárgyalta a testü-
let. Több képviselõ ebbõl tudta
meg, hogy a Chicago Tribune cí-
mû amerikai gazdasági folyóirat
magyarországi mellékletében
2006. december hatodikán meg-
jelent egy interjú, amely váro-
sunk elõzõ polgármesterével, Lit-
ter Nándorral készült, illetve egy
1/32 méretû hirdetés, amely hat-
ezer dollárba, azaz körülbelül
1.150 ezer forintba került. A meg-
jelenést a városi ünnepségeken
átadott kisplasztikák beszerzésére
elõirányzott összeg pénzmarad-
ványából finanszírozták. A köz-
gyûlésen vita alakult ki arról,
hogy Litter Nándor vajon jogsze-
rûen rendelkezett-e a hirdetésrõl
és annak finanszírozásáról. Dr.
Károlyi Attila (MSZP) azt mond-
ta, érdekelné, hogy mi indokolta,
hogy az elõzõ önkormányzat erre
eltapsoljon több, mint egymillió
forintot az adófizetõk pénzébõl.
Ugyanõ azt is sérelmezte, hogy
míg több fideszes képviselõ hoz-

zájutott a múlt év képviselõi ke-
retének maradványához, addig õ
a kérése ellenére sem kapta meg
a körzet elõzõ, az elmúlt évben
már betegsége miatt nem dolgozó
képviselõje, Kelemen Z. Pál által
el nem költött egymillió forintos
keretösszeget. Tóth László
(MSZP) jelezte, hogy információi
szerint a hirdetést nem az elõzõ
polgármester rendelte meg, ha-
nem az ipari parkon keresztül bo-
nyolódott le a megrendelés. Röst
János (SZDSZ) megjegyezte,
hogy a Chicago Tribune három-
millió olvasóhoz jut el az USA-
ban, s a nagykanizsai megjelenés-
re az amerikai nagykövetség
ajánlására került sor. Dr. Kolonics
Bálint (Fidesz-KDNP) azt sérel-
mezte, hogy a hirdetésrõl az elõ-
zõ polgármester nem tájékoztatta
a testületet, arról csak a mostani
elõterjesztésbõl értesülhetett.
Röst János (SZDSZ) erre úgy re-
agált: mivel a hirdetés megjelené-
sekor már Marton István polgár-
mester volt hivatalban, ezért arról
neki kellett volna tájékoztatnia a
képviselõket. Marton István vé-
gül azzal zárta le a vitát, hogy
Litter Nándornak joga volt meg-
rendelni a hirdetést, ezért nem az
a kérdés, hogy a történtek jogsze-
rûek-e, vagy sem, hanem az,
hogy egy ilyen lépés etikus-e, il-
letve megengedhetõ-e a város sa-
nyarú pénzügyi helyzetében. 

Ezt követõen arról határoztak a
képviselõk, hogy az önkormány-
zat az alapfokú oktatás feladat-el-
látására intézményfenntartó tár-
sulást hoz létre Belezna, Miháld,
Surd, Fûzvölgy és Hosszúvölgy

településekkel. Ugyancsak társu-
lást hoz létre az önkormányzat
két település, Zalakomár és Surd
önkormányzatával a házi segít-
ségnyújtás és az idõsek nappali
ellátása biztosítására, valamint az
elõbbivel a Nagykanizsai Család-
segítõ és Gyermekjóléti Központ
mûködtetésére. Elfogadta a testü-
let az önkormányzati bérlakások-
ról szóló rendelet módosítását is,
hogy felgyorsítsák a kiürítendõ
lakóingatlanok, azaz jelenleg a
Bartók 1. megüresedését. Ez
alapján amennyiben a bérlõ és a
bérbe adó a határozatlan idejû la-
kásbérleti szerzõdést közös meg-
egyezéssel szünteti meg, akkor a
kiürítendõ bérlakás bérlõje az
utolsó egy év során befizetett lak-
bér tízszeresére, maximum 1,4
millió forint térítésre jogosult.
Emellett a kiürítésre szánt laká-
sok esetében eltekint az önkor-
mányzat az ingatlannak a távozó
bérlõ által történõ felújításától is. 

Kicsit másfajta bérleti díj is te-
rítékre került a közgyûlésen,
ugyanis a városatyák arról dön-
töttek, hogy a városi temetõben a
kriptakápolnák megváltási díját
száz éves idõtartamra a javasolt
száznyolcvanezer forint helyett
ennek duplájában, azaz három-
százhatvanezer forintban határoz-
zák meg. A városatyák megtár-
gyalták a központosított közbe-
szerzési rendelet megalkotását
célzó elõterjesztést is, s úgy hatá-
roztak, hogy az élelmiszerek ki-
vételével eztán nem intézmény-
vezetõi hatáskörben, hanem köz-
pontilag hajtják végre az önkor-
mányzati intézmények beszerzé-

seit. A képviselõ-testület arról is
határozott, hogy megszünteti a
város Építészeti-Mûszaki Tervta-
nácsát, amelynek szanálásával
évi hárommillió forint szabadul
fel a költségvetésben. A grémium
egyébként csak véleményeket fo-
galmazhatott meg a városi beru-
házások építészeti-városképi vo-
natkozásaiban, döntési jogkörrel
nem rendelkezett. Elfogadták a
képviselõk a 2007. évi felújítási
címjegyzéket is, így idén húsz
megüresedõ, vagy már üres bérla-
kás felújítására kerülhet sor és
folytatódik a Bazárudvar függõ-
folyosóinak tavaly elkezdett javí-
tása is. 

Foglalkozott a közgyûlés az
elõzõ ciklusban végrehajtott ipari
parki ingatlanértékesítésekkel is.
Tóth László (MSZP) javasolta,
revizorok vizsgálják meg a tranz-
akciókat, amelyek között a ren-
delkezésre álló dokumentumok
szerint néhol jelentõs különbség
érzékelhetõ a vételár vonatkozá-
sában, vagy éppen a betelepülõ
vállalkozások számára nyújtott
kedvezmény indokolása nem
megfelelõ, hiányos. Dr. Kolonics
Bálint (Fidesz-KDNP) azt java-
solta, bízzanak meg egy külsõs
szakembert a tranzakciók meg-
vizsgálásával, s ha szabálytalan-
ságra bukkannak, akkor nevezzék
meg a felelõst, vagy felelõsöket.
Végül úgy határoztak a képvise-
lõk, hogy a szakemberek vizsgál-
ják át valamennyi, 2002. és 2006.
között történt értékesítés iratait.
Meghallgatták a városatyák a ta-
valyi év ingatlanértékesítéseirõl
szóló tájékoztatót is, s ennél a na-
pirendi pontnál komoly vita ala-
kult ki a közgyûlés bal- és jobb-

LLiitttteerr iinntteerrjjúú aa CChhiiccaaggoo TTrriibbuunnee-bbeenn

EEllttaappssoolltt ddoolllláárrookk

SSeeggííttsséégg aa ffaallvvaakknnaakk

KKrriippttáákk dduuppllaa áárroonn

VViizzssggáállaatt 
aazz iippaarrii ppaarrkkbbaann

KKaalleennddáárriiuumm
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Az NTE 1866. MÁV Rt. Judo
Szakosztálya a Zágráb melletti
Samobor városában két napos
meghívásos nemzetközi verse-
nyen vett részt az osztrák, szlo-
vén, szerb, bosnyák és horvát
csapatok közt. A mieink szép si-
kereket értek el. Eredmények: 

Horváth Ádám (1998 és fiata-
labb, 34 kg) 10., Huszár Martin
(1997-es, 34 kg) 2., Csonka Ri-
chárd (1995-96-ban születettek,
38 kg-ban) 3., Horváth Tamara
(1992-93-asok, 44 kg) 5.,
Mihovics Szabina (1991-92-esek,
57 kg) 1. helyezett lett.

VVEEGGYYEESS

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

Kanizsa – AApró 2007. március 8.14

Szabadhegyen 8 db (1070
m2/db) nem közmûvesített építési
telek (2200 Ft/m2 áron) fizetési
könnyítéssel eladó. Érd.: 20/9838-
319, 93/319-464 Lipódi Lászlóné 

TTÁÁRRSS

INGATLAN
Építési vállalkozók figyelem! Nk-

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

Kendlimajorban telek házzal (két
szobás, étkezõs, zuhanyzós), mellék-
épületekkel, dupla garázzsal eladó!
Irányár: 7,2 millió Ft. Érd.: 20/519-
5305 (5984K)

A Zerkowicz udvarban, és a Kini-
zsi u. 2-ben teremgarázs eladó vagy
bérbeadó. Érd.: 30/901-9013 (5990K)

Nk-án a Tárház utcában családi ház
eladó. Irányár: 7 millió Ft. Tel.:
70/319-7334 (5992K)

Nk-án a keleti városrészben IV.
emeleti, kétszobás, nagykonyhás lakás
eladó. Érd.: 70/5632-084 (6006K)

Vállalkozók, társaságok teljeskörû
könyvelését, elektronikus bevallását,
valamint magánszemélyek könyvelését
nagy gyakorlattal vállaljuk. Könyvelés
biztos alapokon. Balaskó Gyöngyi:
20/4500-827, 93/310-154 (5987K)

Az Ön számára értéktelen vashulla-
dékot, forgalomból kivont gépjármû-
vét készpénzért átveszem! Lakókocsik
is érdekelnek. Ugyanitt használt autó-
alkatrészek eladók. Tel.: 30/641-7375,
30/592-8463 (5485K)

Építési vállalkozó kõmûves, ács,
tetõfedési és szigetelési munkákat, ré-
gi házak felújítását, lépcsõházak bur-
kolását, festését vállalja. Érd.: 70/503-
9407, 30/639-8825 (5999K)

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

Ne dobja ki! Készpénzért vásáro-
lok régi dísz- és használati tárgyat,
porcelánt, képet, könyvet, stb. Érd.:
20/555-3014 (6005K)

Fenyõgallyat vásárolnék bármek-
kora tételben: luc, zöldezüst, nord-
mann! Tel.: 30/482-4931 (6007K)

Fuji Finepix S3000 digitális fény-
képezõgép, 3,2 megapixel felbontá-
sú, 6x optikai zoommal, 4 db ceruza-
akkuval, USB kábellel, szoftverrel,
memóriakártyával eladó. Ára:
35.000 Ft. Érd.: 30/9932-534
(5994K)

49 éves magas, jó megjelenésû, jól
szituált férfi keresi társát hasonló ko-
rú, ápolt, csinos, egyedülálló hölgy
személyében. Akár hosszú távra is!
Jelige: „Együtt a jövõben”

APRÓHIRDETÉS

Állás –– ÁÁllás –– ÁÁllás
A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykani-

zsai Regionális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve mun-
kakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:

vas-, fémszerk. lakatos szakirányú 70 000 – 80 000 Ft
hegesztõ szakirányú megegyezés szerint
gépbeállító szakirányú megegyezés szerint
elektromûszerész szakirányú megegyezés szerint
vas-mûszaki cikk eladó szakirányú 65 500 – 80 000 Ft 
szakács szakirányú megegyezés szerint
pincér szakirányú 72 100 – 75 400 Ft
felszolgáló /német nyelv/ szakirányú 70 000 – 90 000 Ft
gépésztechnikus szakirányú 80 000 – 110 000 Ft
mélyépítõ technikus szakirányú 100 000 – 150 000 Ft
minõségbizt. tech. /német/ szakirányú 90 000 – 130 000 Ft
pénzügyi ügyintézõ szakirányú 80 000 – 120 000 Ft
autó értékesítõ érettségi megegyezés szerint
információs+pénztáros érettségi megegyezés szerint
szállodai gondnok /német nyelv/ érettségi 100 000 Ft

Bõvebb felvilágosítás: Nagykanizsa, Fõ út 24. szám alatt adunk.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ-kedd-szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 
16.00 óra között, péntek: 8.00 – 13.00 óra

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

Március 9. 17 óra
NÕNAPI AJÁNDÉKKOSÁR
Vidám, zenés mûsor. Helyszín: Sánci
Mûvelõdési Ház
Március 11. 8 óra
ORSZÁGOS NUMIZMATIKAI ÉS
FILATELIAI 
TALÁLKOZÓ ÉS BÖRZE
140 éves a magyar vám- és pénzügyõr-
ség – kiállítás Simon László és Papp
Gábor gyûjteményébõl. Helyszín: Halis
István Városi Könyvtár
Március 14. 14 óra
FORRADALOM 
ÉS SZABADSÁGHARC
1948-49 krónikája városunkban – doku-
mentum kiállítás. Megnyitja: Czupi

Gyula igazgató. Helyszín: Halis István
Városi Könyvtár. Megtekinthetõ: április
15-éig
Március 14. 16.30 óra
NÖVÉNYVÉDELEM 
A HÁZIKERTBEN
Elõadó: Gózner Katalin szakmérnök.
Helyszín: Képzõmûvészetek Háza
Március 14. 19 óra
TAVASZI MÛVÉSZETI 
FESZTIVÁL
A FESZTIVÁL MEGNYITÓJA
Köszönti Marton István polgármester. 
AZ 50 ÉVES BENKÓ 
DIXIELAND BAND KONCERTJE
Helyszín: Medgyaszay Ház
Belépõdíj: 1800 Ft

Aquaprofit N. Tungsram SK –
Makó 10:2. 

A román nagymester Lupulescu-
val az asztalnál ezúttal az
Aquaprofit sakkcsapata nagy
arányban múlta felül ellenlábasát a
kanizsai mérkõzésen. Az együttes
maximálisan kitett magáért, s ezt
támasztották alá Papp Nándor csa-
patvezetõ szavai is, bár halkan
megjegyezte, ha az a két döntetlen
is gyõzelem, akkor... Így azonban
csak annyit összegzésképp, hogy a
bajnokságban vezetõ egerszegieket
a kanizsaiak három pont hátrány-
ban követik a második helyen.

P.L.

Élesedik 
a kküzdelem

Samobori
ipponok
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Az NTE 1866 MÁV utánpótlás-
korú labdarúgói Zalaegerszegen
vettek részt a megyei csapatok szá-
mára kiírt Téli Teremtorna döntõ-
jén. A körmérkõzéses lebonyolítás
során az ifjúságiak mezõnyében a
Zalaszentgrót mögött végzetek a
második helyen, míg a serdülõknél
szintén az ezüst jutott nekik, abban
a korcsoportban a Zalalövõ elõzte
meg õket. Az idõsebbeknél az NTE
labdarúgója, Nagy Tamás lett a leg-
jobb játékos, míg a gólkirályi címet
szintén kanizsai játékos, Szõke
Ádám szerezte meg hét találattal.

Emellett elindult az NB II-es
Utánpótlás Bajnokság is, mely-
nek keretében az U19-es korosz-
tályban az NTE 1866 a Kaposvári
Rákóczit fogadta, s Unger góljá-
val le is gyõzte. A gólszerzõ mel-
lett még Tóth R, Péntek és Papp
nyújtott jó teljesítményt. Az U17-
eseknél a kaposváriakat 7-1-re
gyõzték le a kanizsaiak, itt Nagy
T három, Takács, Lenner, Földesi
és Baranyai pedig edgy-egy talá-
latot jegyzett. A gólokat lövõk
mellett még jó teljesítménnyel
rukkolt elõ Csertán és Tivolt is.

Javában készül a felnõtt csapat
is. Legutóbb a harmadosztály
Dráva-csoportjában szereplõ Na-
gyatád együttesét fogadták a
március 18-i megyei idénykez-
det jegyében, s 2-2-es félidõ
után végül a somogyiak 4-2-re
nyertek. A kanizsaiak góljait
Ujvári és Horváth szerezte.
Iványi Lajos edzõ keze alatt las-
san összeáll a csapat, végig
egyenrangú ellenfelei voltak az
NB III-as gárdának.

P.L.

Március 10-11-én kerül megren-
dezésre a Városi Uszodában a XI.
CWG Víz Világnapi nemzetközi
vízilabda torna. Az elõzõ évek ha-
gyományainak megfelelõen a ran-
gos tornára Szlovéniából a Triglav
Kranj, Horvátországból a HVK
Dinamo Zagreb, míg Szerbiából a
VK Vojvodina gárdája érkezik Ka-
nizsára, s velük veszi fel a versenyt
a Ferencvárosi TC csapata mellett

a házigazda CWG-Kanizsa VSE
legénysége. Nyitányként szomba-
ton 10 órától az FTC a Vojvodiná-
val kezd, s a torna érdekessége,
hogy az öt együttes körmérkõzéses
rendszerben dönt a végsõ helyezé-
sekrõl, mely így a két nap során a
rendezõk reményei szerint tíz szín-
vonalas mérkõzést ígér. Vasárnap a
meccsek 9 órától kezdõdnek, s
ezen a napon kerül sor többek kö-

zött a CWG-Kanizsa – FTC talál-
kozóra, illetve a kanizsaiak ekkor
játszanak például a szerbekkel is.

A torna egyben felkészülést je-
lent a dél-zalaiak számára az OB
I/B tavaszi idényére is, melyben a
klub vezetése komoly terveket tû-
zött ki célul. A torna megtekintése
szombaton és vasárnap is ingyenes.

P.L.

Kanizsa KK-DKG East –
Bonyhádi KSE 88-77 (25-25, 14-
20, 33.21, 16-11). Nagykanizsa
200 nézõ. Jv.: Sabáli, Kurucz.

Kanizsa: Sági 16/9, Beck 15/9,
Becze 11/3, Zsámár 10/3, Szabó
B. 18. Csere: Murvai 2, Millei 8,
Zsirai 8/3. Edzõ: Kovács Nándor.

A szurkolók mintha megérez-
ték volna, hogy hazai sikert lát-
hatnak, mivel szép számmal ér-
keztek a bonyhádiak elleni kosár
mérkõzésre. A kezdõötös tagjai

mégis megrovásban részesíthet-
ték volna Szabó Balázst, aki nem
dobott triplát a meccs folyamán,
viszont e vétkét kiváltotta azzal,
hogy tizenhat lepattanót szorgos-
kodott össze. A találkozóról any-
nyit, hogy döcögõsen indult, az-
tán a hazaiak egységes játékukkal
felõrölték a vendégek ellenállá-
sát, biztos gyõzelmet aratva végül
a tolnaiak fölött.

P.L.

Az Aquaprofit a megyei rang-
adón remekül játszott, és maga-
biztosan vezeti a bajnokságot. A
keret gyakorlatilag már készülhet
az NB II-es osztályzóra. Az elkép-
zelések szerint ez azt is jelentheti,
hogy a klub négy csapatot indít a
következõ szezonban. A fõ gárda
az NB I-ben, a második számú az
NB I B-ben rajtolna, míg a harma-
dik egység az NB II-nek futhatna
neki az újabb kiírásban. A megyei
bajnokságban sem maradna azon-
ban képviselet nélkül a kanizsai
sakk, mivel ott fiatal tehetségeit
indítaná az egyesület.

Aquaprofit Nagykanizsai Tung-
sram Sakk-Klub III. – Keszthely
II. 7:3

Gyõztek: Molnár Márton,
Kobán Bálint, Somogyi Jenõ,
Horváth Szalai Gábor. Döntetlen:
Ragats József, Rezsek Gyõzõ,
Sipos János, Biskopics Márton,
Kercsmarics József, Nyizsnyik
Bence.

P.L.

AZ NTE 1866 MÁV Judo-
szakosztályának üdvöskéje,
Mihovics Szabina „ad munkát” az
érte szurkolóknak, hiszen esélye
mutatkozik arra, hogy kijusson a
korosztályos kontinensviadalra.
Ennek jegyében készült az elmúlt
hétvégi miskolci nemzetközi válo-
gatóra, ahol az 57 kilogrammosok
mezõnyében a harmadik helyet
szerezte meg. Hogy ez jó vagy
sem, arról edzõje Mester Józsefné
annyit mondott, az esélyek ezzel

valamelyest inkább csökkentek,
mivel a nagy rivális fõvárosi csel-
gáncsozóval most azonos pont-
számmal állnak a ranglista élén.
Így azt is írhatnánk, hogy folytatá-
sa (még) következik, s ebben az
esetben ez szó szerint igaz, mivel
még két válogató verseny lesz an-
nak eldöntésére, ki is utazhasson
arra a bizonyos nyári Európa-baj-
nokságra.

P.L.

Kanizsa – SSport2007. március 8. 15

Nem kell hozzá más, mint ira-
tok, jármû, némi zsebpénz, s ga-
rantált a sportélmény a nem is
oly messzi lendvai vár és szõlõhe-
gyek aljában. Alapvetõen nem kü-
lönlegességrõl, csupán egy szlo-
véniai labdarúgó bajnokiról be-
szélünk, mégis micsoda különb-
ség. Hogy ez miért éppen most
került látóterünkbe? Nos, néhány
héttel korábban éppen lapunk ha-
sábjain nyilatkozta a kétszeres
szlovén tornász olimpiai bajnok
Miroslav Cerar, hogy náluk men-
nyire megbecsülik és helyén keze-
lik a sportot. Nos, lehet benne va-
lami. Valahogy az az érzésünk tá-
madt – jelenleg épp Lendván –,
hogy helyén kezelik a dolgokat,
legyen szó akár a labdarúgásuk-
ról. Egy esztendeje átadott ék-
szerdoboz-stadion, kakaskodással
tarkított küzdelmes mérkõzés,
mérgelõdõ, csapatukra mégis ha-
tártalanul büszke drukkerek, s a
végén azért hazai gyõzelem a fõ-
városi csapat ellen. Kell ennél
több egy szombat délután? Vi-
szont ami a legszembeötlõbb volt,
az a rend és mértéktartás. Vala-
hogy mindenki tudja, ki és mi
mennyit ér. A labdarúgó nincs el-
szállva magától, a közönség szur-
kol, az újságíró reális, mégsem
bántó, a klubvezetés pedig terve-
ket kiötlõ és megvalósító.

Pedig néhány esztendeje majd-
nem klubmegszûnésig jutott a ma-
rakodás, aztán mégis lett (újra)
elsõ osztály, takaros aréna, s biz-
tosak lehetünk abban, hogy lesz
villanyvilágítás és mûfüves pálya.
Mindez egy 4500 lelkes városban,
ahol a szponzor azzal segít, ami-
vel tud. Igaz, nem is úgy állítanak
be hozzá, hogy ennyi vagy annyi
euro-tízezrek kellenének, hanem
mit tudnál adni, s azt is nagy-
nagy köszönettel fogadjuk. S míg
néhány kilométerrel arrébb állan-
dó az elégedetlenség és nyafogás
a szûkös (anyagi) lehetõségek mi-
att, leginkább arról nem esik szó,
hogy mennyire számít a mentali-
tás, a gondolkodás, valamint a
hozzáállás.

Mert van egy olyan érzése az
embernek, hogy agyban vagyunk
lemaradva, s nem is kicsiben,
sokkal inkább nagyban...

Polgár László

Lendvai
Euró(pa)

Megyei
összecsapás

VVaann mmiiéérrtt iizzgguullnnii

SSzzaabbóó:: úúrr aa ppaalláánnkk aallaatttt

MMeeccccssddöömmppiinngg aazz uusszzooddáábbaann

NNTTEE:: uuttáánnppóóttllááss ffuuttbbaallll ssiikkeerreekk
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Kanizsa – ÜÜnnep 2007. március 8.16

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsá-
gi és Sportbizottság legutóbbi
ülésén egyhangú szavazattal java-
solta a közgyûlésnek, hogy a fel-
újított filmszínházat március 15-
tõl Medgyaszay Háznak nevezze
el. Az indoklások között elhang-
zott: Medgyaszay István a husza-
dik századi magyar építõmûvé-
szet alakjai közül a legjelentõ-
sebb, és két mûve is található vá-
rosunkban. Az egyik a régi mozi
épülete, amely 1927-ben készült
el magyaros, népies szecessziós
stílusban, a másik a Gábor Áron
Tüzérlaktanya épületegyüttese. A
2000-ig moziként mûködött épü-
let homlokzata sgraffito techniká-
val a Bánk bán, a János vitéz és A
falu rossza jelenetei díszítik. A
keleti oldalán kialakított kertmo-
ziban  1959-tõl három évtizeden
át vetítettek filmeket. A kertmozi-
tól szintén keletre, 1903-tól a vá-
ros nyári színháza állt, a fából
épített, fedett, 450 férõhelyes
Aréna.  Medgyaszay munkássága
elismerésének és bemutatásának
reneszánszát éljük napjainkban,
amit többek között a közelmúlt-
ban kiadott újabb kötet is jelez.
Reprezentatív, az életmûvet be-
mutató és értékelõ dokumentum-
film is készült róla az építészet
Bartókja  Medgyaszay István
címmel. A névváltozást Zalaváry
Lajos Kossuth-díjas építész, a
színház felújításának, valamint a
Halis István Városi Könyvtár ter-
vezõje, és Németh Katalin a Kul-
turális Örökségvédelmi Hivatal

területi felügyelõje is támogatta
levélben. Bármilyen funkciót is
kap az épület az idõk során, a
funkciójában nem lesz változás –
foglalta össze Balogh László az
OKISB elnöke.

A közgyûlés szavazata alapján
az épület átadásának 80. évfordu-
lóján Medgyaszay Ház elnevezés-
sel tisztelgünk az építész emléke
elõtt. 

Az ipari park területén lévõ,
egykori Gábor Áron Tûzérlak-
tanya legénységi épülete homlok-
zatán is található hat darab köze-
pes és két darab nagyméretû
Medgyaszay István féle sgrafitto.
A fák ágainak megritkítása után a
Garay út felõl mindenki számára
láthatóbb lesz. A tûzérlaktanya a
lóvontatású tüzérségnek épült, a
terület északi részén lovardával.
Az 1932-ben elkészült épületet
1994-ig laktanyaként használták.
Tervezõje Medgyaszay István
volt. A legénységi épület honfog-
lalást idézõ sgraffitoi Kacziány
Aladár festõmûvész alkotásai
1929-bõl. A kivitelezést a buda-
pesti Farkas és Kármán cég kezd-
te, majd a helyi Horváth és Vas
cég, Kalmár Zoltán és Kertész
Béla folytatták. 

Bakonyi Erzsébet
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Közeleg március 15-e, nemzeti
ünnepünk, amely a múltban a pol-
gárokat megállásra, és ünnepi lel-
kületre késztette. Balogh László az 
OKISB elnöke a közeledõ ünnep
néhány programját kiemelve azt
reméli, most is hasonló történik
Nagykanizsán. A város vezetése
nevében tenni szeretnének azért,
hogy az idei ünnep is szép legyen.

– Tartalmas ünnepségsorozattal
készülünk. Mindenkit hívunk a
Deák Ferenc térre, a 9.35 órakor
kezdõdõ koszorúzásra. Hozzanak
egy-egy szál virágot, a '48-as
honvéd gyalogezred emlékmûvé-
hez, a Petõfi szobor talapzatánál
ezzel is kifejezhetik az összetar-
tozást. Huszárok vezetésével a
Deák térrõl közösen átvonulunk a
már Medgyaszay Háznak neve-
zett régi mozi épületéhez, ahol a
névadáson kívül a régi mozi falá-
ról eltûnt, és idõközben megtalált
emléktáblát újra avatjuk. Megta-
lálták a régi színház csörlõjét,
amelyet felújítva láthatunk a elõ-
térben, mintegy emlékeztetve az
épület régi funkciójára. Játékosan
mondva, legyen ez a város csör-

lõje, amely szimbolikus értelem-
ben mindannyiunkat magasabbra
emel egy ilyen ünnepnapon, és
talán hosszabb idõtávlatban is.
Mondhatnék szokásos '48-as jel-
szavakat, a jelszavaknál azonban
fontosabbnak tartom, mindannyi-
an érezzük magunkénak ezt az
ünnepet. Tudom,  egy kicsit vész-
terhes idõkben élünk, tudom,
hogy megosztódunk, ennek elle-
nére most, 2007. márciusában
mégis érzek arra lehetõséget,
hogy végre ne több, hanem egy
ünnepség legyen városunkban.
Ünnepeljünk együtt. Maradjunk a
mottónál, ami akár közössé tehet
bennünket, Minékünk a szabad-
ság árnyéka nem kell, maga a
szabadság kell minékünk. Kössön
össze bennünket ez a gondolat.
Azt is remélem, még bõvebben
kerülnek zászlók az intézmények-
re és a családi házakra. Kérjük a
városlakókat, díszítsék fel lelkü-
ket és házaikat magyar zászlóval.
Bízunk benne, szép tavasz jön el
Nagykanizsára Március 15-én! 

B.E.
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– Köztudott, a Nagykanizsai
Polgári Egyesület nagyszámú
lelkes résztvevõvel tartotta meg
nemzeti ünnepeinket, amelyeken
országgyûlési képviselõnk, Cse-
resnyés Péter mondott beszédet
– mondja Kóré Péter az egyesü-
let elnöke. – A „miért a várostól
függetlenül?” kérdésére például
az a szégyenletes, provokatív ok-
tóber 23-a ad választ, amikor a
forradalom utáni megtorlás
egyik vezetõjének, Apró Antal-
nak a villájából érkezett a városi
ünnepség szónoka. Mint már ok-
tóber 6-án bejelentettem, a város
vezetésében bekövetkezett örven-
detes változások ezt a külön ün-
neplést okafogyottá tették.
Örömmel értesültem arról is,
hogy a város átvette ünnepsége-
ink szép hagyományát, vala-

mennyien hozunk a Petõfi szobor
talapzatára egy-egy szál virágot.
Elkerülendõ ezzel, hogy – Babits
szavaival – „csak a vak Megszo-
kás, a süket Hivatal hozza koszo-
rúit.” Lélekbõl való ünneplésre
hívom tehát egyesületünk meg-
emlékezéseinek résztvevõit már-
cius 15-én fél tízre a Deák térre.
A virágok elhelyezése után a hu-
szárok vezetésével együtt, Kos-
suth nótákat énekelve vonulunk
át a Medgyaszay Házhoz. Ott
azok is meghallgatják Marton
István polgármester ünnepi be-
szédét és a piarista diákok vers-
mûsorát, akik az Erzsébet-hídhoz
meghirdetett ünnepségre igye-
keznek Budapestre, hiszen a Pol-
gári Egyesület a református
templom mellõl 11 órakor indít
autóbuszt.

„„MMiinnéékküünnkk aa sszzaabbaaddssáágg 
ÁÁrrnnyyéékkaa nneemm kkeellll,, 
MMaaggaa aa sszzaabbaaddssáágg kkeellll mmiinnéékküünnkk..””
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