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Kanizsa
A korábbinál nagyobb szerep

juthat a kanizsai alkotóknak,
szerzõknek a régió legnívósabb
kulturális folyóiratában, a Pan-
non Tükörben – reméli Balogh
László, aki a lap legújabb, júli-
us-augusztusi számától kezdve
a periodika szerkesztõbizottsá-
gi elnöki posztját is betölti. 

– A kanizsai jelenlétet erõsíti
az is, hogy az alapító fõszerkesz-
tõ, Pék Pál továbbra is jelentõs
szerephez jut a lap készítésében, s
rajta kívül a szerkesztõbizottság
tagja Papp Ferenc, a HSMK
igazgatója, a külsõs munkatársak
között pedig ott van Kardos Fe-
renc, a Halis István Városi
Könyvtár igazgatóhelyettese –
mondja Balogh László. – Szá-
momra pedig hatalmas megtisz-
teltetés, hogy megkerestek és fel-
kértek az elnöki posztra, s hogy
„uomo dilettante”-ként, azaz kí-
váncsi emberként egy ilyen rend-
kívül nívós lap közelébe kerülhe-
tek, részt vehetek a készítésében.

Én ezt úgy fogom fel, hogy Nagy-
kanizsa kapott egy lehetõséget,
azaz remélem, hogy a városnak
nagyobb szelet jut majd ebbõl a
„tortából”.

– Vélhetõen, már számos terv
megérlelõdött önben a lap továb-
bi mûködése kapcsán… 

– Mint mondtam, Nagykanizsa
jelenléte a lapban ma sem megol-
dott teljesen, pedig számos erõfe-
szítést tettek ebbe az irányba a
lap szerkesztõi. Legfontosabb fel-
adatomnak tartom, hogy ezen
változtassunk. A jelenlegi szerzõk
–akik több-kevesebb rendszeres-
séggel szerepelnek a lapban– kö-
re az utóbbi években sajnos, nem
változott: Pék Pál, Lehota János,
Lehota M. János, Kardos Ferenc,
újabban Lukács Zsolt mûfordító,
akivel számolni lehet. Sajnálatos,
hogy fiatal szerzõk nem jelentkez-
nek, sem irodalmi, sem szakmai
téren. Véleményem szerint az el-
származott tehetségekre is több
figyelmet kellene fordítani. Több-
ször felmerült egy Hevesi Sándor-

konferencia szükségessége is, ám
ennek megszervezése komoly
szellemi és anyagi ráfordítást kí-
ván, amire eddig nem futotta. To-
vábbra is kiemelten szeretnénk
kezelni a vizuális mûfajokat, elsõ-
sorban a képzõmûvészetet. Több-
ször írtunk a kendlimajori nem-
zetközi mûvészteleprõl, a Ludvig
Zoltánnal készült interjút decem-
beri számunkban közöljük. Leho-
ta János korábban méltatta Rét-
falvi Sándor szobrászmûvész élet-
mû albumát. Most ötödik számun-
kon dolgozunk, amely a Nõ, a nõi
princípium és az esélyegyenlõség
jegyében készül. A tematikus
szám Zalaegerszeg uniós pályá-
zatához kapcsolódik, amelyet ok-

tóber 12-én Brüsszelben muta-
tunk be – ebben is helyet kapnak
kanizsai szerzõk és a városhoz
kötõdõ interjúalanyok.

H.A.
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A Magyar Dráma Napját
Madách Imre Az ember tragé-
diája címû mûvének 1883. szep-
tember 21-i õsbemutatójára
emlékezve 1984. óta rendezik
meg, hogy ráirányítsák a figyel-
met a magyar drámairodalom
értékeire, s új mûvek születését
ösztönözzék.

A Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium
tanulói rendhagyó irodalomóra
keretében emlékeztek e napra. A
könyvtárban Savanyú Zsófia és
Bajgár Ramóna tanulók Karinthy
Frigyes Az emberke tragédiája cí-

mû paródiából mutattak be rész-
leteket, majd Kincsesné Gerõ
Jusztina könyvtáros egy-egy kor-
szak híres drámai mûvét felvil-
lantva, a magyar dráma történeté-
vel ismertette meg a tanulókat. A
csoportmunkában kapott felada-
tokkal mind a hagyományos,
mind az elektronikus dokumentu-
mokban való keresést szeretnék
fejleszteni azzal a céllal, hogy is-
mereteiket nemcsak könyvekbõl,
hanem más forrásokból is bõvít-
hetik a diákok. 

B.E.

AA MMaaggyyaarr DDrráámmaa NNaappjjáánn
aa MMeezzõõ ggiimmnnáázziiuummbbaann

Hamarosan szélfogó ajtókat
építenek a Vásárcsarnok bejá-
rataihoz – tájékoztatta lapun-
kat a csarnok árusainak kom-
fortérzetét növelõ beruházásról
Karádi Ferenc önkormányzati
képviselõ, aki Marton István
polgármester megbízásából vesz
részt a csarnok intézõbizottsá-
gának munkájában.

Karádi Ferenc elmondta, a ko-
fák és a kereskedõk régi problé-
mája, hogy hideg, szeles téli na-
pokon egy-egy betérõ vendéggel
együtt jelentõs mennyiségû hideg
levegõ is betódul a csarnokba a
nyitott ajtókon keresztül. Hama-
rosan megoldás születik a problé-
mára, ugyanis a Csarnok Üzletház
finanszírozásában, mintegy más-
félmillió forintos darabonkénti
költséggel külsõ szélfogók épül-
hetnek valamennyi bejárathoz,
amelyek tetejére légkondicionáló
berendezések is kerülnek.

Mire a tél beköszönt, várhatóan
a beruházás is megvalósul.     

H.A.

SSzzééllffooggóókk
kkeerrüüllnneekk 
aa ccssaarrnnookkrraa

Egy uniós projekt kapcsán
gazdasági és várospolitikai sí-
kon is jelentõs együttmûködés
jöhet létre Nagykanizsa és a
szlovéniai Ptuj között.

Szlovéniai delegáció járt a
múlt héten Nagykanizsán, Mar-
ton István polgármester Ptuj vá-
ros elsõ emberével, Stefan Celan-
nal tárgyalt, aki ezt követõen a
helyi gazdaság szereplõivel foly-
tatott zártkörû megbeszélést.

Marton István polgármester
elöljáróban elmondta, hogy az
amúgy is jó szlovén-magyar kap-
csolatok gazdasági területének erõ-
sítését szorgalmazza az ottani ma-
gyar nagykövet, Czukor József, aki
még a tavasz folyamán egy mun-

kavacsorán igyekezett hozzásegí-
teni a határ innensõ és túlsó olda-
lán lévõ települések vezetõit a két-
oldalú kapcsolatok fejlesztéséhez,
szélesítéséhez. Ennek az eredmé-
nye a mostani látogatás, amely al-
kalmával Stefan Celan nem üres
kézzel, hanem konkrét ajánlattal
jött Nagykanizsára. Marton István
kifejezte azon reményét, ha a vala-
mikor egy megyébe tartozó telepü-
lések vezetõi és a két megye elöl-
járói segítik a gazdasági folyama-
tok élénkítését, akkor nagyot lép-
het elõre mindkét fél. 

– Ha számszerûen is meg kelle-
ne fogalmazni, akkor nem lennék
meglepve, ha három éven belül
megkétszerezõdne a két város üz-
letemberei közötti kapcsolatok,

gazdasági együttmûködések szá-
ma – mondta Marton István. 

Stefan Celan hangsúlyozta,
ahol megvan az egyetértés, a ba-
rátság, ott megvan arra is az
esély, hogy a két város vezetésé-
nek segítségével bõvüljön a vál-
lalkozók közötti kapcsolat.

A ptuji polgármester újságírói
kérdésre elmondta, az általa irá-
nyított önkormányzat a jövõ év-
ben egy Interreg-projektet kíván
megvalósítani, s felkínálja a lehe-
tõséget Nagykanizsának, illetve a
város vezetésének, hogy együtt-
mûködõ partnerként vegyen részt
a programban. Az ajánlatot Mar-
ton István polgármester örömmel
elfogadta. 

Horváth Attila 

33-22,, ííggyy mmeeggvvaann aazz eellssõõ
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A labdarúgó NB III Dráva cso-
portjának 6. fordulójáig kellett
várni, amíg megszületett az NTE
1866 elsõ gyõzelme. A Tóth Attila
edzette kanizsaiak Tamási gárdáját
múlták felül 3-2-vel úgy, hogy ez-
úttal szakítottak azzal a hagyo-
mánnyal, hogy elõnyüket nem
tudják megtartani. A vezetést meg-
szerezték, majd a vendégek fordí-
tottak, s ekkor következett a kelle-
mes fordulat: ezúttal az NTE visz-

szavette az elõnyt, s szurkolói
nagy örömére már ki sem engedte
kezébõl azt. Külön értéke a siker-
nek, hogy a házi góllövõlistát ve-
zetõ Cs. Horváth Gábor ismét
eredményes volt, vagyis az egykor
még a legfelsõ osztályban is be-
mutatkozott (mi több, az Újpest-
nek be is találó) futballista nem fe-
lejtette el góllövõ tudományát.

P.L.
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Az egészségügyi reform hatá-
sairól és az ezzel kapcsolatos in-
tézkedésekrõl tartott összdolgo-
zói értekezletet dr. Kovács Jó-
zsef, a Kanizsai Dorottya Kór-
ház fõigazgatója a Medgyaszay
Házban.

Az ezt megelõzõ sajtótájékoz-
tatón kiemelte, nagyon fontos-
nak ítéli a kórház idei évét, hi-
szen ilyen mértékû változások
nem voltak az elmúlt évtizedek-
ben. Az ezév márciusában ho-
zott minisztériumi határozat az
addig 516 aktív és 122 krónikus
ággyal mûködõ városi fenntartá-
sú fekvõbeteg szakellátást végzõ
kórházban az aktív ágyak szá-
mát 360-ra csökkentette. A kró-
nikus ágyakét minimális mér-
tékben, hússzal növelte. A re-

form pénzügyi része 2007-ben
közel 362 millió forint. Ez az
összeg jóval kevesebb a tavalyi
évhez képest. Nyilvánvaló, a
döntéshozók a költségvetés ter-
vezésekor a lakosságra hárítot-
tak egy jelentõs összeget, ami
vizitdíj és napidíj formájában
került bevezetésre. 

A parlament úgy rendelkezett,
hogy a kórházak aktív fekvõbe-
teg szakellátására és krónikus
beteg szakellátására 2007-ben
362 millió forintot fordít. Ám
ezek az összegek nem érkeztek
meg, és ebbõl adódnak a kani-
zsai kórház problémái is. A meg-
szorító intézkedések következté-
ben száz fõvel kellett csökkente-
ni a dolgozói létszámot, és
ugyanígy, egyes osztályokat meg
kellett szüntetni. Néhány orvos
eltávozott, de ez természetes
fluktuáció, mert a kórházban
alapvetõen orvoshiány tapasztal-
ható. Például kiemelten a gyer-
mekgyógyászaton, a fül-orr gé-
gészeten, a patológián és a labo-
ratóriumnál. Most is vannak tá-
vozó diplomások, akik elsõsor-
ban külföldre orientálódnak –
tette hozzá a fõigazgató. 

Jelentõs ágyszámveszteség érte
a belgyógyászatot, a sebészetet, a
szülészet-nõgyógyászatot, a cse-
csemõ és gyermekosztályt, neu-
rológiát, intenzív osztályt és a
pszichiátriát. Az általános sebé-
szet esetében az évek óta jól mû-

ködõ érsebészeti részleget kellett
megszüntetni. Azóta az osztályra
a zsúfoltság a jellemzõ. A lecsök-
kentett fekvõbeteg-kapacitás mi-
att a betegek több, mint 20 száza-
léka kiszorult az ellátásból. Ezen
betegek gyógykezelése céljából a
minisztérium pályáztatási eljárás-
tól függõen új szolgáltatások be-
vezetését tervezték – egynapos
sebészet, kúraszerû és nappali
kórházi ellátás. Az Egynapos Se-
bészetre benyújtott pályázatot
azonban elutasították. 

A megüresedett kórtermek
hasznosítása és az egészségügyi
szakdolgozók megtartása érde-
kében a finanszírozott ágyak
mellett nem OEP-finanszírozott,
térítéses ápolási egységeket hoz-
tak létre. Az év elsõ felében
11680 esetet látott el a kórház,
2488 fõvel kevesebbet, mint az
elõzõ év azonos idõszakában.
550 beteg ellátását az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár nem
finanszírozta. A kapacitás és a
Teljesítmény Volumen Korlát
(TVK) csökkentése miatt az elsõ
félévben a kórház az elõzõ évi-
hez képest 20 százalékkal keve-
sebb aktív beteget látott el, így a
bevétel 295 millió forinttal csök-
kent. A takarékos elsõ félévi
gazdálkodás eredményeként a
bevételkiesést a költségek 144
millió forintos csökkentésével
sikerült részben kompenzálni. A
2006-os év közepétõl a költsé-
gek meghaladják a bevételeket,
azóta a Kanizsai Dorottya Kór-
ház felélte a mûködési tartaléka-
it, de mégis stabil pénzügyi
helyzetnek örvend, szemben
azokkal az intézményekkel,
amelyek nulla állapotról indul-
tak, és most jelentõs adósságál-
lománnyal rendelkeznek. Az in-
tézet fizetõképessége stabil, le-
járt határidejû szállítói követelé-
sük nem képzõdött. A kórház
mind járó-, mind fekvõbeteg el-
látás tekintetében közvetlenül el-
látja a Zala megyei déli kistérség
103 ezer lakosát. Évente 20-22
ezer fekvõbeteget és mintegy

500 ezer járóbeteget lát el az évi
4,5 milliárd forintos költségve-
tésbõl. 

A sajtótájékoztatón és az össz-
dolgozói értekezleten megjelent
Cseresnyés Péter alpolgármester
megjegyezte, a reformról teljesen
más elképzelései vannak. Ami az
országban történt az elmúlt más-
fél évben, azt kapkodásnak, for-
ráselvonásnak szabad nevezni, és
nem reformnak. Viszont a gazda-
sági, társadalmi vagy szociális
problémákra, ez a kormány nem
tud megfelelõ megoldást adni.
Ezért van a kapkodás, ami szinte
a kormány megalakítása után el-
sõként elérte az egészségügyet.
Végül megígérte, erejéhez mérten
a város mindent meg fog tenni
annak érdekében, hogy a gyógyí-
tásban elért eredményeket meg-
tartsa a kórház. 

Dr. Cser Ágnes, az Egészség-
ügyi Dolgozók Demokratikus
Szakszervezete elnöke beszédét
azzal indította, hogy régóta ké-
szül Kanizsára, de nem tehette
meg, és kritikus hangnemben azt
is megjegyezte, hogy tavaly ta-
vasszal kilépett az EDDSZ-bõl a
kanizsai kórház azzal az indok-
kal, hogy a vezetõje politizál. A
szakszervezetnek kötelessége el-
mondani az ilyen helyi találkozó-
kon, hogy az õket vezetõ orszá-
gos fõhatóságok hogyan viszo-
nyulnak hozzájuk.  Például, hogy
mit ér az egészségügyi dolgozó,
ha magyar? Cser Ágnes vélemé-
nye szerint: útban van. Központi-
lag segítik elõ, hogy külföldre
szerzõdtessék a közpénzen kép-
zett szakdolgozókat és orvosokat.
Egyetlen céljuk, hogy a miniszté-
riumot visszavegye a szocialista
többségû kormány, mert neolibe-
rális vezetéssel nem tudják elérni
azt, hogy megõrizzék a betegellá-
tást, és ezen keresztül a minõségi
egészségügyi közszolgáltatást és
a munkahelyeket. Az EDDSZ
nemcsak itthon, hanem külföldön
is képviseli az érdekeket, és ta-
valy decemberben az Európai
Parlament petíciós bizottságához
fordultak.

Bakonyi Erzsébet

Az NTE 1866 vívóinál is javá-
ban zajlik már az õszi verseny-
évad, melynek indítója még au-
gusztusban egy tíz napos edzõtá-
bor volt. Szeptember elején aztán
a fõvárosban a Józsefvárosi Ku-
pán indultak elsõként, s a nõi
kadett korosztályban kard fegy-
vernemben Mátyás Szabina leg-

jobb eredményként egy harmadik
helyet szerzett. Lengyelországba
aztán egy nagy nemzetközi
kadett-korú kard megmérettetésre
utazhatott a kanizsai klub négy
lány és egy fiú sportolója, ami a
magyaroknak egyben válogató is
volt. A legjobban ismét Mátyás
Szabina szerepelt, aki a tizenhat

közé került, s lett végül tizenötö-
dik. az eredményeken túl egy he-
lyi, vagyis kanizsai illetõségû hír,
hogy az elõzetes tárgyalások sze-
rint, szeptember 23-tól egy héten
át a Rózsa utcai vívóteremben
edz a német öttusa válogatott.

P.L.

A lábtoll-labdások Újszászon
rendezték meg a világbajnokság
elõtt az utolsó felkészítõ versenyü-
ket, az Újszász Kupa országos
ranglista versenyt. A Zemplén SE
játékosai kiváló eredményekkel bi-
zonyították, hogy sikeres volt a fel-
készülésük a világversenyre, mivel
a hét kategóriából hatban az élen
végeztek, megelõzve a felnõtt él-
mezõnyt. A versenyen a Magyar
Lábtoll-labda Szövetség elnökségi
ülést tartott, ahol a világbajnokság-
gal kapcsolatos feladatok voltak

elõtérben, s ez a számos kanizsai
érintettség miatt volt lényeges. A
világbajnokságot október 6-10. kö-
zött Szolnokon a Tiszaligeti Fõis-
kolai Sportcsarnokban rendezik
meg. Nagykanizsát hét játékos
képviseli a nemzeti csapatban, név
szerint Barócsi Andor, Csizmadia
Tamás, Hartai Attila, Takács End-
re, Budavölgyi Veronika, Gozdán
Ágota, Végh Dóra, az „A” váloga-
tott szövetségi kapitánya pedig
edzõjük Budavölgyi Kálmán lesz. 

Az újszászi verseny legjobb ka-

nizsai eredményei, férfi hármas
(11 induló egység): 1. Barócsi An-
dor, Csizmadia Tamás, Hartai At-
tila, Takács Endre. Férfi páros
(17): 1. Hartai Attila, Takács End-
re. Férfi egyéni (30): 2. Hartai At-
tila. Nõi hármas (7): 1. Budavölgyi
Veronika, Dominkó Dóra, Gozdán
Ágota, Végh Dóra. Nõi páros (12):
1. Budavölgyi Veronika, Gozdán
Ágota. Nõi egyéni (20): 1.
Budavölgyi Veronika, 2. Gozdán
Ágota. Vegyes páros (20): 1. Har-
tai Attila, Budavölgyi Veronika.

P.L.
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Gausz Tamás a távol-keleti
Wing Tsun harcmûvészeti ágá-
nak negyedik mesterfokozatú
mûvelõje már tizenhatodik esz-
tendeje foglalkozik az önvédel-
mi sportok ezen irányzatával.
Bár, mint mondja, a tanulás
örök ennél a sportágnál is, hi-
szen már a tanuló fokozat is
több mint tíz lépcsõfokot foglal
magában.

– A Wing Tsun kezdetei tulaj-
donképpen az ezerhétszázas évek-
re nyúlnak vissza, amikor egy tá-
vol-keleti apáca konkrétan megha-
tározta fogásait. Az elgondolás lé-
nyege abban állt, hogy a kisebb
termetû emberek is meg tudják
magukat védeni, s a leegyszerûsí-
tett elemekkel az ellenfél gyenge
pontjait kell támadni. Nagyon fon-
tos szempontok voltak az úgymond
lényegre törõ, gyors mozdulatok
és a dinamikus akciók.

– Van-e gyakorlati alkalmazási
területe is ennek a fajta harcmû-
vészeti ágnak?

– Hogyne, hiszen a különbözõ
rendvédelmi szerveknél is tanít-
juk fogásait, hogy ne tekintsünk
messze, a zalaegerszegi bünte-
tés-végrehajtásban is ezt sajátí-
tották el a börtönõrök. Ettõl né-
mileg eltér, amit a civilek számá-
ra tanítunk, hiszen ott más a cél,
mint a rendvédelmi feladatok el-
látásánál. 

– Mint sportágnak, milyen a
szervezeti betagozódása a Wing
Tsunnak?

– Létezik egy világszövetség,
azon belül természetesen külön az
európai, s ez a kontinentális egy-
ség tagozódik régiós szekciókra.
Mi magyarok például a kelet-eu-
rópaihoz tartozunk vezetõként, s
öt-hat tagállamot fogunk össze a
Baltikumtól Romániáig bezáró-
lag. A különbözõ mesterfokoza-

tokkal bírók pedig instruktorok
irányítása alatt állnak, s azt sem
árt ehhez hozzátenni, hogy ez a
harcmûvészet is több ágazatra
oszlik.

– A szervezettség kanizsai vi-
szonylatban hogy áll jelenleg?

– Ez az idõszak a tagfelvétel
ideje, s jelenleg egy tucat spor-
toló tartozik az irányításom alá,
akik már komoly szintre jutot-
tak. A legmagasabb tanulói fo-
kozattal, tizenkettõvel Benkõ
László büszkélkedik, s õ mutat-
hat példát az újonnan érkezõk-
nek, hogy kitartással sokáig le-
het jutni.

– Mikor és hol tartják a foglal-
kozásokat?

– A Bolyai Általános Iskola
tornatermében kedden és csütör-
tökön 18 órától van bemutató és
tagfelvétel.

Polgár László

AA tteesstt,, aa lléélleekk ééss aa sszzeelllleemm hhaarrmmóónniiáájjaa

Sikeres hhangolás aa vvb-rre

Szezonkezdet aa nnémet ööttusa vválogatottal

Ahogy az várható volt, a Nagyka-
nizsa Ants pályáján kezdõdött base-
ball bajnoki döntõn a vendég Szent-
endre Sleepwalkers csapata irányí-
tott, s két találkozó után 2-0-s össze-
sített elõnyt szerzett. Az elsõ össze-
csapáson a negyedik játékrészig a

generációváltás kelõs közepén tartó
kanizsaiak jól tartották magukat,
utána viszont egy 0-3-as és 0-2-es
szakasz megfogta õket, így lett az
elsõ meccs végeredménye 4-9. A
másodikon már nem sok kétséget
hagytak a látogatók afelõl, hogy je-
lenleg melyik a jobb csapat, hiszen
14-5-tel hozták a mérkõzést úgy,

hogy fennállt a hazaiak leléptetésé-
nek lehetõsége is. Darabos Gáborék
úgy utazhatnak Szentendrére, hogy
halvány esély még maradt a négy
gyõzelemig tartó sorozatban – bár
látva az ellenfél erejét, az tényleg
csak egy halványka sansz…

P.L.

Papírforma

A TRI-CO Triatlon Klub
szeptember 29-én rendezi meg
hagyományos Õszi Duatlon ver-
senyét a Sétakertben. A verse-
nyen az óvodásoktól a nyugdíja-
sokig mindenki elindulhat a kor-
osztályának megfelelõ távokon.
Az elsõ futam, az ovisok rajtja 10
órakor kezdõdik, majd a többi
korcsoport 20 percenként rajtol
egészen 11.20-ig. Nevezni a
helyszínen lehet 9.20-tól a rajto-
kat megelõzõ tíz percig, az ered-
ményhirdetés 12 órakor lesz. 

(Az érdeklõdõk bõvebb infor-
mációt a www.kanizsaujsag.hu
címen kaphatnak.)

Az NTE 1866 MÁV klubjá-
nak dzsúdósai a paksi Atom Ku-
pa Nemzetközi Judo Versenyen is
képviseltették magukat, melyen
hat országból (Ausztria, Szlová-
kia, Románia, Szerbia, Szlovénia,
Magyarország) közel háromszáz
diák-korú fiatal indult. Az U10-es
mezõnyben Huszár Martin 36
kg-ban tizenegy indulóból pará-
dés szerepléssel és technikai bra-
vúrok sorozatával az elsõ helyet
szerezte meg, U12-ben Csonka
Richárd 41 kg-ban hat indulóból
szintén az elsõ helyen végzett, s
ez azért is figyelemreméltó ered-
mény, mivel a sportoló felfelé
súlycsoportot váltott, s máris si-
kerrel próbálkozott.

A Nagykanizsai Polgári
Sportlövész egylet sportolói
remekül szerepeltek a Göcsej
SE által hagyományosan szer-
vezett Szent István Kupán, me-
lyen Szombathely, Ják, Keszt-
hely, Zalaegerszeg, és Gellén-
háza lövõi indultak. A légpus-
kás 20 lövéses serdülõ leány
mezõnyben Racskó Tímea 169
körrel elsõ lett csakúgy, mint a
kispuskás 30 lövéses kategóriá-
ban a nõknél Pölöskeiné Herte-
lendi Erika (270 kör). A férfi
kispuskásoknál a 30 lövést
Obermaier Nándor 286 körrel
teljesítette, ami a második hely-
re volt elegendõ, Horváth Kár-
oly pedig 284 körrel harmadik-
ként zárt. Csapatban (Pölös-
keiné, Obermaier, Horváth K.)
840 körös eredménnyel maga-
san verve a mezõnyt lettek el-
sõk a kanizsaiak. A szlovén-ma-
gyar liga hatodik fordulójában
csapatban a kanizsai PSLE elsõ-
ként zárt, melyhez az egyéniben
elsõ Szobolics János 275 körrel
járult hozzá.

MMéérrlleeggeett vvoonntt aa kkóórrhháázz ffõõiiggaazzggaattóójjaa
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Belvárosban 800 m2-es építési terü-
let eladó. Érd.: 30/227-3294 (6040K)

Platánsoron kétszobás, II. emeleti,
szép állapotú lakás eladó. Érd.: 30/448-
6072 (6086K)

Nk-án, nyugodt környezetben 87+25
m2-es lakás beépíthetõ tetõtérrel, kerttel,
garázzsal, pincével, teljesen felújítottan
eladó azonnali beköltözéssel. Kisebb
lakást beszámítok. Érd.: 20/9616-404
(6077K)

Nk-án a Deák tér 10. szám alatt tetõ-
téri, azonnal beköltözhetõ, új, 46 m2-es +
galériás, turbókazános, kétszobás lakás
9,99 millióért eladó, akár önrész nélkül
is. Érd.: 30/901-9013 (6078K)

Elcserélném nagykanizsai, 44 m2-es,
földszinti, 1,5 szobás, felújított, egyedi
fûtéses, önkormányzati lakásomat egys-

zobás, önkormányzatira. Érd.: 30/958-
7390, 93/322-537 (6092K)

Elcserélném nagykanizsai, belvárosi
42 m2-es, félkomfortos, udvari, önkor-
mányzati lakásomat nagyobb önkor-
mányzatira értékegyeztetéssel. Érd.: 93-
322-537 (6093K)

Városkapu krt-on garázs bérleti joga
eladó. Érd.: 30/385-1088 (6096K)

Opel Agila 3 éves, 22.000 km-rel,
haláleset miatt eladó. Érd.: 93/315-526
(6091K)

Nk-i Keleti Étterembe gyakorlattal
rendelkezõ felszolgáló hölgyet vagy fel-
szolgálót éves állásra felveszünk. Érd.:
20/482-4545 (6079K)

Hivatásos gépkocsivezetõ, nagy
gyakorlattal állást keres! Tel.: 30/529-
5647 (6094K)

Festõmûvész régi olajfestmények
tisztítását, hibák javítását vállalja. Érd.:
30/3233-820 (6097K)

Szakdolgozatok, egyéb anya-
gok gépelését ,  számítógépes
szerkesztést vállalok rövid ha-

táridõvel .  Érd.:  30/9932-534
(6090K)

Új állapotú, 170 literes prés eladó.
Érd.: 30/448-6072 (6082K)

Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok
régi dísz és használati tárgyat, porcelánt,
képet, könyvet, régi újságokat, stb.! Érd.:
20/555-3014 (6083K)

Almaértékesítés: Gála és Elstár
fajtákból Nagykanizsa, Kisfaludy u.
2/c. szám alatt házhoz szállítással is.
Tel.: 93/312-479, 20/570-7717
(6084K)

GYÉKÉNYESEN az „A”
szektorban, közvetlenül a
vízparton kétszintes (40 m2

szintenként) nyaraló eladó.
Érd.: 30/227-3294

Állás 
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regi-

onális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetõséget:
esztergályos szakirányú 90.000 – 110.000 Ft
hegesztõ szakirányú 80.000 – 120.000 Ft
CNC gépkezelõ szakirányú 100.000 – 150.000 Ft
hajlító kiszolgáló-gépkezelõ szakirányú megegyezés szerint
lyukasztó gépkezelõ szakirányú megegyezés szerint
festõ-mázoló szakirányú 70.000 – 100.000 Ft
bõrszabász szakirányú 80.000 – 120.000 Ft
kárpitos szakirányú 90.000 – 130.000 Ft
varró szakirányú 70.000 – 90.000 Ft
pék                                         szakirányú v. betanított 65.500 – 120.000 Ft
árukiadó 8. általános 65.500 – 80.000 Ft
árubeszállító 8. általános 65.500 – 80.000 Ft
informatikus fõiskola megegyezés szerint
villamosmérnök                     fõiskola v. egyetem megegyezés szerint
gépészmérnök                        fõiskola v. egyetem megegyezés szerint
olajmérnök                             fõiskola v. egyetem megegyezés szerint

Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fõ út 24. szám) alatt adunk.

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ–kedd–csütörtök: 8.00–12.00 
és 13.00–16.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra

Túra
Szeptember 30. 
Rádiháza - DKK túra

Indulás:
7.00 KÖGÁZ-parkoló
Érkezés:
19.00 KÖGÁZ-parkoló
Gyalogtúra útvonala:
Szentpéterfölde – “K” Tófeji
hegy – Rádiháza – Szentkoz-
madombja
Táv: 14 km
Részvételi díj: 500 Ft

Újra megnyílt! 
a Tandem 

Autókereskedés

Nagykanizsa, 
Király u. 3.

Öt év után ismét fõorvos ve-
zeti a kórház járóbeteg-szak-
rendelését, a fõvárosból Nagy-
kanizsára került dr. Bicsak Ág-
nes személyében. A fõorvos-asz-
szony olyan szakrendelõt sze-
retne, ahol a beteg és az egész-
ségügyi dolgozó egyaránt jól ér-
zi magát. Megszüntetné a szak-
rendelések zsúfoltságát, az ese-
tenként több órás várakozást. 

– Alapvetõen gyermekgyógyász
vagyok, a pályafutásomat azonban
mégsem egy kórházban, hanem a
gyógyszerkutatással kezdtem, ezu-
tán kerültem a váci kórház gyer-
mekgyógyászati osztályára – mond-
ta lapunknak elöljáróban dr. Bicsak
Ágnes. – Majd a László Kórházban,
ezt követõen pedig egy csecsemõott-
honban dolgoztam, utóbbi helyen
hosszú ideig, csaknem tizennégy
évig. Ez idõ alatt pszichológus dip-
lomát szereztem az ELTE-n, majd
egy menedzserképzõt is elvégeztem.
Ezután a közigazgatásba mentem
dolgozni, az egyik fõvárosi önkor-
mányzatban én voltam az egyetlen,
egészségüggyel foglalkozó ember.
Közben letettem a közigazgatási
szakvizsgát. Amikor megláttam a
nagykanizsai kórház pályázati kiírá-
sát, nem sokat tétováztam, hiszen a
férjem egész családja erre a vidékre
való, így sokat jártam itt, s nagyon
megtetszett Zala. Bízok magamban,
azt remélem, hogy az elmúlt négy év
tapasztalata elég arra, hogy egy
szakrendelõt irányítsak, hiszen a
XIX. kerületi önkormányzat, ahol
dolgoztam, egymilliárd forintos
költségvetésû szakrendelõ mûködé-
sét felügyelte. Úgy vélem, tisztában
vagyok a rendszer buktatóival, s
kész terveim vannak arra vonatko-
zóan, hogy milyen intézkedéseket le-
het és kell bevezetni, amelyek min-
denki számára pozitív változást hoz-
hatnak. Hankiss Elemér írja azt a

Társadalmi csapdák címû könyvé-
ben, hogy ha a szereplõk tekintettel
vannak egymásra, mûködik a belátó
képességük, empatikusak és jó tár-
sadalmi szerzõdéseket tudnak kötni,
akkor nem egymás kárára dolgoz-
nak, hanem a legmesszebbmenõkig
figyelembe veszik a közös érdeket. A
szakrendelõ pedig tipikusan ezt a
helyzetet képezi le, itt valóban egy-
másra vannak utalva az egyes szak-
mák. A szakrendelések munkáját
ezért úgy gondolom megszervezni,
hogy a beteg otthonosan érezze ma-
gát, ne várakozzon sokat. A beteg-
nek nem szabad úgy éreznie, hogy
nálunk kiszolgáltatott. Partnernek
tekintjük, akinek a személyiségi jo-
gait tiszteletben tartjuk – annak el-
lenére is, hogy a mostani „reform”
egy kicsit kiégette a szakmát. Az
egészségügyi dolgozók manapság
túlságosan sokat foglalkoznak ma-
gukkal, ami érthetõ egy olyan hely-
zetben, amelyben „megnyomorít-
ják” a kórházunkat. Nem kell mesz-
sze menni a példáért, itt van a mi
kórházunk, ahol elvették a kórházi
ágyak egyharmadát, méghozzá úgy,
hogy a szakmát senki nem kérdezte
meg, vajon jó lesz-e így? Ugyanis
egy ilyen, „eszi, nem eszi, nem kap
mást” helyzetben mindenki sértve
érzi magát, mert úgy érzi, rá megint
nem figyelt senki. Eközben az ágy-
szám-csökkentés miatt éves szinten
több mint négyezer beteggel keve-
sebbet tudunk ellátni, s ez a szakmá-
ban lelkiismereti válságot is okoz.
Aki az ágy mellett dolgozik, annak
nehéz ezt a helyzetet feldolgoznia, s
az ebbõl adódó feszültség esetleg a
beteg, vagy a kollégák felé áradhat.

– Ez akkor azt jelenti, hogy az
Ön feladata lenne egy kicsit a
dolgozók „trenírozása” is?

– Konkrétan ilyen feladatot

nem kaptam, de természetesen
szívesen vállalkozom ilyesmire,
azt hiszem, rendelkezem olyan
empátiás képességgel, hogy min-
den helyzetbõl megpróbálom a
maximumot kihozni. 

– Milyen koncepcióval vág neki
a szakrendelések átalakításának?

– Jelenleg úgy tûnik, hogy a
szakrendelõben mindenki a maga
ura. Ám éppen ezáltal válik kiszol-
gáltatottá a beteg. Számítok arra,
hogy nem fogad mindenki felhõtlen
örömmel, mert én itt rendet szeret-
nék tenni, hogy az ellátás pontos
legyen, a színvonal növekedjen,
szellemiségében pedig a szolgálta-
tás-jelleg felé tolódjon el. S hogy
mindez miben nyilvánul meg? Úgy
vélem, fontos lenne felülvizsgálni a
rendelési idõt, ugyanis a legtöbb
szakrendelésen tizennégy órakor
befejezõdik a munka. Meg kell néz-
ni azt, hogy vajon nem szolgálja-e
jobban a betegek érdekeit, ha osz-
tott rendelési idõ lenne, azaz szü-
net közbeiktatásával délelõtt és
délután is mûködnének a rendelé-
sek, mondjuk nyolctól tizenegyig,
és tizenhárom órától tizenhatig.
Így lehet, hogy nem kellene sza-
badságot kivenni a betegeknek ah-
hoz, hogy el tudjanak jönni orvos-
hoz. Fontos, hogy az elõjegyzési
rendszer is pontosan mûködjön.
Nem fordulhat elõ az, hogy valaki
mondjuk, nyolc és tizenkét óra kö-
zött kapjon idõpontot, mert akkor
az nem idõpont. Sokféle módszer
ismeretes, amelyekkel megkönnyít-
hetjük a várakozást. Fontos szem-
pont az is, hogy a nagy betegfor-
galmú szakrendelések ne szûk fo-
lyosókon mûködjenek, ezért ne le-
põdjenek meg a betegek, ha ami-
kor legközelebb jönnek, már más-
hol találják az adott szakrendelést. 

– Saját tapasztalat, nem egyszer
elõfordult, hogy a csecsemõgon-
dozáson pici babákkal két-három
órát kellett várakozni. A szakem-
ber-hiány nem jelent némi korlátot
a várható átszervezésben?

– Ilyesmi rendszeresen nem for-
dulhat elõ, egyszer-kétszer esetleg.
Lehet, hogy kevés orvos van, de azt
gondolom, a beteget nem hívhatjuk
be akkorra, amikor biztosan tudjuk,
hogy nem lesz orvos. A páciens nem
várhat három órát azért, mert az or-
vos nem tudja, hogy mikor tud le-
menni a rendelõbe. Ismétlem, nem
mondom, hogy ez néha nem fordul-
hat elõ, de rendszeresen erre beren-
dezkedni nem lehet. Gondolni kell
arra is, hogy mondjuk, a cukorbete-
gek nem várakozhatnak több órát a
rendelõben, miközben lehet, hogy
már enniük kellene, vagy éppen in-
zulint beadni. Általában a háziorvo-
si rendelõkben sem szerencsés, ha a
betegnek sokat kell várakoznia. 

– Ha egy mondatban kellene
összefoglalni a céljait, milyen
szakrendelõt szeretne?

– Ahol a beteg és az egészség-
ügyi dolgozó is elégedett. Jó ízû
munkát szeretnék.

Horváth Attila  
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KKeeddvveess IIddõõssttáárrssuunnkk!!
Az „Idõsekért Nagykanizsán Ünnepi Hét” szervezõbizottsága ez

évben is megrendezi hagyományos Filmvetélkedõjét.

A vetélkedõre bárki jelentkezhet, aki a Rokonok címû új magyar
filmet megtekinti (rendezõ: Szabó István, fõszereplõ: Csányi Sán-
dor). Filmvetítés: 2007. október 1. (hétfõ) 15 óra, Halis István Városi
Könyvtár. Itt a résztvevõk részletes tájékoztatást kapnak a csa-
patvetélkedõrõl. Ez a nevezés ideje is. 

Vetélkedõ: 2007. október 9. (kedd) 15 óra, Halis István Városi
Könyvtár. 

Jutalmazás: az ünnepi hét záróünnepségén (október 10-án szerdán
15 órakor, HSMK) minden csapat elismerõ oklevelet kap, valamint
az elsõ három csapat tárgyjutalomban részesül.

33.qxd  2007.09.26.  13:16  Page 5



Kanizsa – EEz ++ AAz 2007. szeptember 27. 13Kanizsa – KKözgyûlés 2007. szeptember 27.4

Szeptember huszonkette-
dike és október hetedike kö-
zött kerül sor Münchenben
a hagyományos sörfesztivál-
ra, az Oktoberfestre.   

Az Oktoberfest alapötlete
(ki hinné?!) egy katonatiszt
fejébõl pattant ki, amikor
Ludwig bajor koronaherceg
és Terézia hercegnõ frigyét
egy monstre rendezvénnyel,
óriási lóversennyel akarták
megünnepelni. A királynak is
nagyon megtetszett a felve-
tés, így ezernyolcszáztíz ok-
tóber tizenhetedikén meg is
tartották az elsõ mulatságot a
Terézia Réten. Az elsõ feszti-
vál sikere után München vá-
ros vezetése úgy határozott,
hogy évente megrendezik a
hagyományteremtõ ünnepsé-
get, pedig ekkor még nem a
sör volt a fõszereplõ. Az ígé-
retet többnyire betartották,
hiszen az elmúlt közel két-
száz évben csupán huszonkét
alkalommal maradt el az õszi
fesztivál.

Az ezernyolcszáztízes
években még csupán néhány
talponállóból állt az Okto-
berfest és sört sem lehetett
kapni. Amikor a város köz-
igazgatása néhány évvel ké-
sõbb engedélyezte a sörfo-
gyasztást a Rét területén,
egyre több fából tákolt bódé,
majd óriási sörsátrak vették
át a talponállók helyét. Az
eleinte néhány sátorból álló
rendezvény mára egy óriási,
nemzetközi sörös mulatság-
gá nõtte ki magát, és idén
már tizennégy nagy- vala-
mint tizenkilenc kis- és kö-
zepes méretû sátorban vár-
ják a vendégeket.

A fesztiválon uralkodó jó-
kedvnek és a hamisítatlan ba-
jor életérzésnek köszönhetõ,
hogy a sörünnep ideje alatt
évente közel hat és fél milli-
óan látogatnak el a müncheni
Terézia Rétre.

SSöörr,,
ssrraammllii,,
vviirrssllii

Szeptember huszonötödikén
ismét ülésezett a város képvise-
lõ-testülete, amelyet ezúttal
Cseresnyés Péter alpolgármes-
ter vezetett, ugyanis Marton Ist-
ván polgármester egyéb elfog-
laltsága miatt nem tudott meg-
jelenni. 

A képviselõk az elsõ napirendi
pontok közt tárgyalták az önkor-
mányzat 2007. évi költségvetési
rendelete módosítását. Karádi
Ferenc (Fidesz-KDNP) jelezte,
hogy bár korábban a képviselõi
keret megszüntetésérõl döntöttek,
mégis fontosnak tartja, hogy a
jövõ évi büdzsében legyen vala-
miféle, a városatyák által a kisebb
költségigényû problémák megol-
dására felhasználható, az egyes
körzetekre szabott pénzösszeg,
ami – s ezt hangsúlyozta – nem
lenne azonos a képviselõi keret
visszaállításával. Ugyanis, az
ilyen apró-cseprõ problémák most
pénz hiányában kezelhetetlenek.

Halász Gyula (SZDSZ) azt
kérdezte, mire alapozza az önkor-
mányzat azt, hogy a mélygarázs-
építés kapcsán tizenkétmilliós
bérleti díj jelentkezik bevétel-
ként, miközben minimális az
esély arra nézve, hogy az inkri-
minált cég fizet? Ugyanis a terve-
zetben ez az összeg a bevételi ol-
dalon szerepel.

Balogh László (Fidesz-KDNP)
azt tette szóvá, igaz, hogy a testü-
let megszüntette az intézményve-
zetõi jutalmakat, a motiválás és
az értékelés érdekében meg kelle-
ne oldani, hogy az intézményve-
zetõk megfelelõ teljesítmény ese-
tén részesülhessenek a minõségi
bérpótlék rendszerébõl. 

Megjegyezte, hogy a Nagy-
Magyarország Emlékmû díszki-
világítása elkészült, s az elõre be-
tervezett összegbõl maradt még
négyszázezer forint, amit akár a
Deák téri, csak Petõfi-szoborként
ismert, egyébként a 48-as gyalog-
ezrednek emléket állító alkotás
rendbetételére lehetne fordítani.

Bicsák Miklós (MSZP) azt
mondta, ezt a pénzt inkább a Kal-
már utcai buszmegálló kialakítá-
sára kellene költeni. 

Dr. Fodor Csaba (MSZP) a bu-
dapesti ügyvédi irodával kötött

megbízásokkal kapcsolatban kije-
lentette, az ilyen és ehhez hason-
ló tranzakciók sértõek a polgár-
mesteri hivatal munkatársaira
nézve, mert véleménye szerint
ezeket az anyagokat õk is el tud-
nák készíteni. Végül a testület el-
fogadta a költségvetési rendelet
módosítását, a vita lezárása után
Cseresnyés Péter alpolgármester
pedig megköszönte az ellenzék
konstruktivitását.

A tizenhatos számú, a polgár-
mester illetményének és költség-
térítésének növelésérõl szóló elõ-
terjesztést levették napirendrõl a
városatyák.   

A tizennyolcas napirendi pont-
ként a testület elé került a bölcsõ-
dei férõhely-bõvítés ügye, amely
kapcsán dr. Csákai Iván (Fidesz-
KDNP) megjegyezte, úgy tûnik,
az önkormányzat malmai is lassan
õrölnek, ugyanis az elõterjesztés
még mindig csak arról szól, hogy
meg kell vizsgálni a Napraforgó
Bölcsõde bõvítésének lehetõsége-
it és azt, hogy további férõhelyek
kialakíthatók-e Kiskanizsán, a
Munkácsy utca 7. szám alatt. 

A képviselõk arról is döntöttek,
hogy a jövõ évi költségvetésben
mintegy húszmillió forintot bizto-
sítanak a tûzoltóság újabb, a kate-
gória-átsorolás miatt szükséges
eszközbeszerzésére, melynek ke-
retében egy új gépjármû-fecsken-
dõt, hat gázvédõruhát és egy
mentõcsónakot vásárolnak.

Elfogadta a közgyûlés a kórház
ágyszám-átcsoportosításra vonat-
kozó javaslatát, amely némi meg-
oldást jelenthet az ágyszám-leépí-
tésbõl fakadó ellátási nehézsé-
gekre. 

Vita alakult ki a ZALAISPA
nagytérségi hulladékgazdálkodási
rendszerhez kapcsolódó elõter-
jesztés okán. Cseresnyés Péter al-
polgármester felhívta a testület fi-
gyelmét arra, hogy most még
csupán arról kell dönteni, létre
jön-e egy önkormányzati társulás
a projekt kapcsán keletkezett va-
gyontárgyak üzemeltetésére? Ek-
kor azonban zárt ülést rendeltek
el, majd tizenhét órakor sor került
az elõzetesen meghirdetett köz-
meghallgatásra. Ezt követõen
már nyílt ülésen folytatódott a na-
pirend vitája, melynek során több
ellenzéki képviselõ is szót emelt
az anyag elõkészítetlensége mi-

att, hatástanulmányokat, költség-
becsléseket hiányoltak, s azt java-
solták, napolják el a döntést.

Tóth László (MSZP) azt kérte,
hogy a felügyelõ bizottság elnö-
ke, Jerausek István és a projekt-
iroda gazdasági vezetõje részletes
számításokkal vázolja fel, milyen
elõnyei és hátrányai vannak a vá-
ros számára a rendeletmódosítás-
nak – erre nem került sor.  

A meghívottként szóló Bali Jó-
zsef, a majdani társulás leendõ el-
nöke kijelentette, hogy a rendelet-
módosítás nem érinti a város díj-
megállapító, illetve a szolgáltató
kiválasztására vonatkozó hatáskörét.
Hozzátette, mintegy kettõszázmil-
lió forintos bevételre számítanak a
rendszer mûködése során.

A nem meghívott, de jelenlévõ
Horváth Balázs, a hulladékszállí-
tási közszolgáltatásban érdekelt
Saubermacher-Pannónia Kft.
ügyvezetõje hozzászólásában el-
mondta, bárhogy is dönt a testü-
let, ez még mindig csak egy elõ-
zetes döntés lesz, amelynek ha-
tályba lépéséhez 281 településnek
kell egyhangú döntést hoznia az
ügyben. Ehhez képest mintegy
száz település vagy nem tárgyalta
még a témát, vagy egyáltalán
nem kívánja elfogadni az elõter-
jesztést. Horváth Balázs arra is fi-
gyelmeztetett, a város és a
Saubermacher közötti szindikátu-
si szerzõdés mindkét fél számára
jelent elõnyöket és kötelezettsé-

KKoonnssttrruukkttíívv kköözzggyyûûllééss

Nem szerepel a város köztéri
szobrairól készült kataszterben
a bajcsai világháborús emlék-
mû, aminek a felújítása is egyre
sürgetõbb – hangzott el a mi-
nap a településrész részönkor-
mányzatának ülésén.

Elsõként Vukics József részön-
kormányzati képviselõ jelezte, a
lakók hívták fel a figyelmét arra,
hogy lassan már egy hónapja nem
elérhetõ az internet a közösségi
hozzáférési pontokon, állítólag a
szolgáltatást díj nemfizetés miatt
kapcsolta ki a szolgáltató. Farkas
Tibor, az eMagyarország Pontot
mûködtetõ Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Ház igazgatója rea-
gálásban elmondta, a havidíjakat
rendszeresen befizették, s amikor
jelezte a szolgáltató felé a hibát, a
sokadik telefonhívás után derült
ki, hogy a cég kimutatása pontat-

lan. Az igazgató reményei szerint
rövid idõn belül ismét mûködni
fog a szolgáltatás. 

Vukics József szintén lakossági
megkeresésre jelezte azt is, hogy a
hivatal illetékes osztályával felül
kellene vizsgáltatni a garázsadóval
kapcsolatos fizetési fegyelmet,
ugyanis a bajcsai városrész több
lakója nem fizet adót az ingatlanja
után, amit a jogkövetõ magatartást
tanúsító többség sérelmez. Polai
József, a BTÖ elnöke, önkor-
mányzati képviselõ jelezte, köz-
gyûlés elé viszi az ügyet.

A részönkormányzati ülésen
azt is megvitatták a képviselõk,
hogy várhatóan milyen hatást
gyakorol a közmûvelõdési intéz-
mények összevonása a bajcsai
kultúrházra. Az elõterjesztés sze-
rint „Kanizsai Kulturális Cent-
rum” néven egy kiemelten köz-
hasznú non-profit gazdasági tár-

saság jönne létre. Az új szervezeti
forma áttekinthetõbb gazdálko-
dással, jelentõs illeték-, és adó-
kedvezményekkel járna.

Az ülésen szó esett a város köz-
téri szoborkataszterérõl is. A baj-
csai településrészi önkormányzat
tagjai örömmel nyugtázták, hogy
az anyagban szerepel a templo-
muk falán látható emléktábla, ám
a településrész központjában álló
világháborús emlékmû nem. Ezért
Polai József önkormányzati kép-
viselõ javasolta, hogy vegyék azt
is nyilvántartásba.

A képviselõknek egyébként ko-
moly terveik is vannak a faluköz-
ponttal kapcsolatban: ismét az
obeliszken szeretnék látni az
évekkel korábban eltûnt turult,
valamint az emlékmû környezetét
is felújítanák. 

H.A.

OObbeelliisszzkkeenn sszzeerreettnnéékk llááttnnii aa ttuurruullttKKoonnssttrruukkttíívv eelllleennzzéékk

NNeemm ttáárrggyyaallttáákk 
aa ppoollggáárrmmeesstteerr 
iilllleettmméénnyyeemmeelléésséétt

HHúússzzmmiilllliióó
aa ttûûzzoollttóókknnaakk

IIggeenn,, aa ZZAALLAAIISSPPÁÁRRAA
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Ülésezett a kiskanizsai telepü-
lésrészi önkormányzat is. Tóth
Nándor, a KTÖ elnöke érdeklõ-
désünkre elmondta, csupán né-
hány napirendi pontot tárgyal-
tak, amelyeket módosítás nélkül
jóvá is hagytak. Ilyen volt pél-

dául a közmûvelõdési intézmé-
nyek további mûködtetésére vo-
natkozó elõterjesztés, illetve a
köztéri szobrok kataszterével
kapcsolatos munkaanyag.   

H.A.

Helyünk van az országban
és a világban, mert a magyar
mûveltségnek kincsei vannak!
Ezt üdvözölve köszöntöm a mû-
velõdéstörténeti szabadegyetem
közönségét, és különösen a
szervezõket és támogatókat és a
szinte állandó elõadókat, akik
az immár tizenhetedik alkalom-
mal zajló valóban szabad és
magyar egyetem hallgatói. Úgy
van rendjén, hogy egy ilyen
évad a mi Nagy-Magyarország-
emlékmûvünknél kezdõdjön, és
ott is fejezõdjék be, mert ez a
monumentum számunkra lehet
alfa és omega, lehet origó, lehet
kályha, lehet egy olyan örök
szimbólum, mely a múltból nõ
ki, de a mindörökké való meg-
maradásunkat szolgálja.

Van egy prózaibb indoka is an-
nak, hogy most itt ünneplünk.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata beruházásában
elkészült végre a Nagy-Magyaror-
szág-emlékmû díszkivilágítása.
Az 1,6 millió forintos munka
eredményét is átadjuk és átvesz-
szük most ünnepélyesen. 

Jómagam az 1998-2002-es ön-
kormányzati idõbõl arra vagyok a
legbüszkébb, hogy sikerült megta-
lálni és újra felállítani ezt az emlék-
mûvet, bár voltak félõk és rosszaka-
rók... Más kérdés, hogy igazából a
régebbi városvezetések polgármes-
terestül és valóságosan nem vették
át e szobrot az igazán jól dolgozó
Szoborbizottságtól. A legújabb ön-
kormányzati ciklusban történik még
csak meg, hogy például a polgár-
mester is ünnepel a Nagy-Magyar-
ország-emlékmûnél. S talán egyre
több gesztusban kifejezõdik az,
hogy milyen fontos számunkra ez a
szinte szakrális hely, amely az or-
szágban egyedülálló. Talán a közel-
jövõben még háromnyelvû tábla is
készül, mely magyarul, angolul és

németül egyértelmûen utal a város-
látogatók számára arra, hogy minek
az emlékmûve ez a monumentum.
A Nagy-Magyarország-emlékmû a
magyarság véráldozatainak, a ma-
gyar élni akarásnak, a jövõbe vetett
hitnek az emlékmûve. Állíttatta a ha-
zaszeretet és az emlékezet. Isten ál-
dásával a romokból újrateremtette
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata – 2001 – akár ez is
lehetne rajta a szöveg.

Engedtessék meg, hogy szemé-
lyeset is hadd valljak. Valójában és
valóban Trianon gyermeke va-

gyok, hiszen a Kárpát-medencé-
ben, Kárpátalján, Ungváron szület-
tem, és mégis a személyi igazolvá-
nyomban Uzsgorod és Szovjetunió
szerepel születési helyemül. Bár
magyar iskolába jártam, de az elsõ
tanító nénimet úgy kellett szólíta-
ni, hogy Irma Fedorovna – bár
tisztességes magyar pedagógus
volt. Nagyapámat református lel-
készi mivolta miatt Szibériába hur-
colták. Ott is halt meg. Édesapám,
a csehek alatt Ladiszláv, 1938. és
1945. között László volt, míg utá-
na Vaszil Alekszándrovics lett.
1969-ben aztán elmenekültünk.
Szebben mondva áttelepültünk
Belsõ-Magyarországra. Azóta is
van lelkiismeret furdalásom a szü-
lõföld elhagyása miatt, bár Trianon
felelõssége nem a miénk. Viszont
2004. december 5. felelõtlensége
már a miénk! Nem túlzás számom-
ra ezt második Trianonnak nevez-
ni. Egyébként, ha minden magyar
tudná, mi történt Trianonban 1920-
ban, a társadalom népszavazás nél-
kül követelte volna ki a nemzet-
egyesítést 2004-ben. 

A Kárpátok ölelte táj Nagy-
Magyarország, amit Trianon meg-
hagyott belõle az Belsõ-Magyaror-
szág, amit elszakítottak, az pedig
Külsõ-Magyarország. Jelenleg Ma-
gyarország, tudjuk, az egyetlen
olyan ország a világon, amely csak-
is önmagával határos. S ennek
egyedüli impozáns emlékmûve
Nagykanizsán áll. Nagy-Magyar-
ország élménye mindenkinek lehet.
Bizonyára mindenkinek van kül-
honból ide származott ismerõse.
Vajon tudunk-e feléjük szolidaritás-
sal fordulni?  Számomra az idei

nyár nagy megbizonyosodása volt,
hogy ma is csuda élményekkel át-
ívelhetõ ez az ország. Egyik nap
hajnalán még megmásztam Torock-
ón a Székelykõt, éjszaka itthon
aludtam, s a következõ napon már a
régen a hatvannégy vármegyének
számító Fiume adriai partjainál cso-
dálhattam a természetet és a ma-
gyar kultúrtörténeti értékeket is.
Higgyük el, jó magyarnak lenni,
mert a Kárpát-medencében lakha-
tunk, mert írástudó és túlélõ nép va-
gyunk. 

Errõl szól ezen emlékmûvünk
sorstörténete is, bár én most inkább
afféle ódafélét szeretnék mondani
az építõnek. Ezért támogatta a vá-
ros a sok, eddig magánkiadásban
megjelent kiadvány után a legújab-
bat, mely az idei Könyvhétre jelent
meg. Mészáros József: A nagykani-
zsai Nagy-Magyaroszág emlékmû
címû, Schless István emlékének al-
címû értékes könyvrõl van szó. Eb-
bõl a könyvbõl is tudható, hogy
Trianon legnagyobb vesztese
Csonka-Magyarországon a városok
közül Nagykanizsa és Sátoraljaúj-

hely volt. Nem elõször indult és in-
dulhatna Mentsük meg Nagykani-
zsát! címû akció. Még egy monu-
mentális Nagy-Magyarország-mû
épült hazánkban, a zalai szlovén –
határ menti Gáborjánházán egy
ezer fõs revíziós templom. Keve-
sen tudják, hogy 1933-ban Nagy-
kanizsa volt vidéken az elsõ, amely
az országzászló – mozgalmat elin-
dította. Ekkor jött egy idegenbe
szakadt kanizsai magyar ember a
Széchenyiek gesztusával, hogy
egyedülálló példáját adja a mélysé-
ges hazafiságtól fûtött áldozatkész-
ségnek. Õ volt Schless István, aki
közel huszonötezer pengõt áldozott
a szoborra. Azt mondja õ: Legyen
az én szobrom egy felkiáltójel, és
követelje mindenkitõl az önzetlen
áldozatos hazafiságot. Nem csoda,
hogy a rádióbeli éjféli himnusz is
az õ ötlete volt. Kanizsán a szobrok
gyakran keringtek, sõt néha harcol-
tak is. Ez az emlékmû már a
harmincas években is kapott esti,
éjszakai kivilágítást. Nincs Ma-
gyarországon még egy város,
amely egy év alatt – jelesül 1934-
ben – két értékes szobrot avasson.
A másik szobor a Deák téri 48-as
szobor vagy Petõfi – szobor, amely
Kisfaludy-Stróbl Zsigmond alkotá-
sa. Bizony, annak a szobornak a
környezetével is jobban kell törõd-
nünk, mint ahogy ezen a szobron is
vannak még tennivalók. De a sok
érdekes történeti tény helyett én
most arról szerettem volna csak be-
szélni, hogy ennek az emlékmûnek
vannak lelki alapkövei, hogy elég a
hazának az, ha mindenki elvégzi a
maga feladatát. A fényt és annak
erejét jöttünk most ünnepelni.

Nem kívánok aktuálpolitizálni
sem, hanem csak a patriótaságot
és a lokálpatriótaságot szeretném
itt is felemelni most. Nem keserû
szívvel, de emelkedett lélekkel.
Én úgy szeretem kis Magyarorszá-
got, hogy soha nem feledem
Nagy-Magyarországot. Ezért most
jelképesen és valóságosan hoztam
két követ a nyári nagy magyar
utamról. Az egyiket a Székelykõ-
rõl, a másikat az Adriáról. Hadd
helyezzem ezeket afféle kõvirág-
ként a Nagy-Magyarország-em-
lékmûvünk talapzatához…

Szívbõl örülök, hogy már a
Medgyaszay Házban zajlik „A
magyar mûveltség kincsestára”
címû mûvelõdéstörténeti szabad-
egyetem.  Isten áldja ezt a kezde-
ményezést, és Magyarországot!

Balogh László

Az õszödi beszéd évfordulójá-
ra néhány nagykanizsai civil sze-
mély területfoglalási engedélyt
kért és kapott a Városi Rendõr-
kapitányságtól a Deák téri Turul
szoborhoz. A tervezett megemlé-
kezést nemcsak a zuhogó esõ
akadályozta, hanem a Sláger Rá-
dió adása is, amelynek a felállí-
tott sátorstúdiója teljesen körbe-
barikádozta a szobrot. Erre egy
másik szervezettõl kapott enge-
dély birtokában volt lehetõsége
az említett rádiónak. 
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geket is, az abban foglaltakkal
szemben hozott döntés rossz üze-
net nemcsak a cég, hanem a város
vállalkozói számára is. Emlékez-
tetett arra, a térségben csaknem
kilencven fõt foglalkoztatnak.

Böröcz Zoltán (MSZP) szerint
a város elveszítheti ármegállapító
jogkörét, mert a hulladékszállítás
helyi díját megállapíthatja ugyan,
de csak azt követõen, miután a
szolgáltató a saját árképzése sze-
rint kialakította a díjjavaslatokat.

Végül a testület módosítások-
kal elfogadta az elõterjesztést. 

Támogatták a képviselõk a Ma-
gyarkanizsával aláírandó együttmû-
ködési megállapodás megkötését is. 

Határozott a közgyûlés a sze-

métlerakón keletkezõ biogáz hasz-
nosításának elõkészítésérõl, s úgy
döntöttek, az öt ajánlattevõ közül a
pénzügyi és a városüzemeltetési bi-
zottság közös ülésén választják ki
azt, aki megvalósíthatja a beruhá-
zást. Röst János (SZDSZ) javasla-
tára a majdani szerzõdésbe beleke-
rül egy olyan passzus is, amely ré-
vén a beruházónak garantálnia kell,
hogy ha a keletkezõ energiameny-
nyiségre vonatkozó számításai a
késõbbiekben megalapozatlannak
bizonyulnak, minimálisan akkor is
kell egy bizonyos összeget fizetnie
az önkormányzat részére.

Balogh László a Bicsák Miklós
javaslatára a testület elé kerülõ,

egy Berzsenyi utcai ingatlan
megvásárlásához szükséges átmi-
nõsítéssel kapcsolatos elõterjesz-
tés okán egy javaslatot fogalma-
zott meg. Az elõterjesztés során
az egyik lakó megvásárolna egy
kisebb területet garázs céljára, ám
mint kiderült, ez nem lehetséges,
ezért a testület nem is támogatta
az elõterjesztést. Ugyanis az át-
alakítást a város rendezési terve
nem teszi lehetõvé, másrészt egy,
a törekvést támogató döntés mél-
tatlan lenne a többi, hasonló prob-
lémával küszködõ Berzsenyi utca
lakóival szemben.

Balogh László ennek kapcsán
vetette fel annak lehetõségét,
hogy a lakótelep északi részén
húsz újabb parkolóhelyet lehetne
kialakítani, a problémák mérsék-
lésére. 

Tárgyalták a képviselõk Bár-
dosi Gábor és Tóth László önál-

ló, a Bányász-pálya megvásárlá-
sára vonatkozó indítványát is.
Cseresnyés Péter alpolgármester
ennek kapcsán elmondta, hogy
Marton István polgármester las-
san már egy éve tárgyal az ügy-
ben a tulajdonos e.on-nal, s vár-
hatóan az év végéig pont kerül-
het a folyamat végére, mert min-
denki számára nyilvánvaló,
hogy a sportkomplexumra szük-
sége van a városnak. 

(A bizottsági ülésekrõl készült
anyagainkat honlapunkon olvas-
hatják)

Horváth Attila  

SSiimmaa üüggyyeekk KKiisskkaanniizzssáánn

Kitartóak a paliniak, nem ad-
ják fel egykönnyen, Teleki
László szocialista országgyûlési
képviselõ segítségével juttatják
el Kóka János gazdasági mi-
niszterhez az autópálya közelé-
ben élõk aláírásait, amellyel azt
akarják elérni, hogy az eredeti
terveknek megfelelõen épüljön
zajvédõ fal a sztrádaszakasz
mellett.

– Augusztus végén aláírásgyûj-
tésbe kezdtünk, ugyanis nem sike-
rült elérni áttörést a zajvédõ fal
megépítése ügyében – mondta la-
punknak Bicsák Miklós önkor-
mányzati képviselõ. – Miközben
az elsõ tervekben szerepelt a zaj-
védõ fal, az a megvalósítás során
mégsem épült meg, ami nagy fel-
háborodást keltett a közelben élõk
közt. Leginkább az Inkey utcában
lakó tizenkét családot érinti hát-
rányosan ez, hiszen õk csak két-
háromszáz méterre vannak az au-
tópályától, s ha a Nagykanizsa-
Balatonkeresztúr közötti szakasz
is megépül, és valóban megindul
a nagy forgalom, akkor kellemet-
len zaj- és porhatások érhetik az
érintett lakókat. Leértékelõdnek
az ingatlanok, megszûnik a lakók
nyugalma, holott korábban pont
emiatt vásároltak telket Palin ezen
területén. A Nemzeti Infrastruktú-
rafejlesztési Zrt. a közelmúltban
kihelyezte ugyan a zajszintet mérõ
állomásokat, ám úgy gondoljuk,
most éppen egy olyan idõszakban
folyik a mérés, amikor még nem
jelenik meg jelentõs forgalom a
szakaszon. Fõleg, hogy a kamio-
nok továbbra is bejönnek a város-
ba, ugyanis Balatonkeresztúr és a
horvát határ között nincs a sztrá-
dán benzinkút, ezért inkább Nagy-
kanizsán tankolnak. Emiatt pedig
a Garay utcában élõk is jogosan
panaszkodnak.

Bicsák Miklós hozzátette, a
szintén Palinban lakó Teleki
László szocialista országgyûlési
képviselõ továbbítja az össze-
gyûjtött aláírásokat és az öt-hat-
száz méternyi, körülbelül húsz-
huszonötmillió forintba kerülõ
zajvédõ fal megépítését követelõ
levelet Kóka János gazdasági és
közlekedési miniszterhez. 

Béni Gyöngyi, a NIF Zrt. szóvi-
võje kérdésünkre elmondta, a mé-
rések elsõ eredményei majd csak
október elején állnak a szakembe-
rek rendelkezésére, addig érdem-
ben nem tudnak nyilatkozni.       

Bene Csaba önkormányzati
képviselõje megerõsítette: a
kamionok valóban bejönnek a
városba tankolni, s emiatt is
erõsödõ tiltakozás van kialaku-
lóban a Garay utcai lakók kö-
zött.

Bicsák Miklós még hozzátette,
amennyiben nem épül meg a zaj-
védõ fal, végsõ esetben –hogy
nyomatékot adjanak tiltakozásuk-
nak- hajlandóak lesznek a sztrá-
dát is eltorlaszolni.

H.A.

AA ppaalliinniiaakk nneemm aaddjjáákk ffeell,,
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Harmadik alkalommal ren-
dezte meg a Városi Diákönkor-
mányzat a Polgármesteri Hivatal
Mûvelõdési és Sportosztályával
közösen a Vasemberke Kupát.
Az Autómentes Nap keretében
lebonyolított tizenkét órás vetél-
kedõn a város általános iskolásai
mérték össze ügyességüket.

A vetélkedõt Marton István pol-
gármester nyitotta meg. A vasem-
berkék humoros bemutatkozásával
kezdetét vette a számtalan próba-
tétel a város különbözõ pontján.
Kerékpáros ügyességi verseny,
streetball bajnokság, ovisok ke-
rékpáros menete, óvodások zenés

tornája a Hevesi óvoda óvónõinek
vezetésével, és utcai futóverseny.
Az Erzsébet téren egészségsátor is
mûködött, ahol termékbemutató-
val hívták fel a versenyzõk és a
szurkolók figyelmét az egészséges
életmódra. 

A Vasemberke Kupa eredmé-
nyei: 1. helyezést ért el a Zrínyi is-
kola csapata, 2. Batthyány gimná-
zium, 3. Péterfy, 4. Bolyai, 5.
Kiskanizsa, 6-7. Rozgonyi és Pa-
lin, 8. Kõrösi, 9. Hevesi, 10. Szi-
várvány. Az elsõ három helyezett
ausztriai utazást nyert, míg a többi
résztvevõ értékes ajándékot kapott.

B.E.

VVaasseemmbbeerrkkee KKuuppaa
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Szombat délelõtt az Erzsébet
téren „Furcsány Nyerenc Kur-
mánya” címmel vándorkiállítás
plakátjait láthatták az érdeklõ-
dõk. A több tucat ironikus pla-
kátot a Magyar Gárda Zala
megyei szervezõje Pete Róbert
hozta magával, ki a rögtönzött
tárlat alatt nyilvános fórumot
tartott a Magyar Gárdáról.
Megragadva a kínálkozó alkal-
mat, néhány kérdést tettünk fel
a szervezõnek.

– Megyénkben megalakult a
Magyar Gárda. Mikor és hány fõ-
vel?

– Pontosítanék. A Magyar Gár-
dát tíz ember hozta létre, mint
egyesületet. Ez év nyarán került
bejegyzésre, mint ismert az avatá-
sunk augusztus 25-én volt, ahol öt-
venhat ember tette le az esküt. Te-
hát országos szinten létezik a Ma-
gyar Gárda, a megyei szervezõdé-
sek folyamatban vannak. Minden
megyének meg van a megbízott
szervezõje, Zala Megyében én kap-
tam ezt a megtisztelõ feladatot. A
tervek szerint október 21-én a gár-
dának lesz egy országos fogada-
lom tétele, ahol minden megyébõl
harminc embert állítunk ki. Buda-
pestrõl kétszer harmincat, így hat-
százharminc fõ a tervezett létszám.
Az Õ fogadalomtételük után kije-
lenthetjük, hogy az Országban, így
a megyénkben is megalakult a Ma-
gyar Gárda.

– Jószerével még meg sem ala-
kultak, máris bõven kijut a cím-
kékbõl, bélyegekbõl. Mi a valós
céljuk?

– A legfontosabb, hogy nem
valakik, vagy valami ellen jött
létre ez a szervezet, hanem vala-
mi mellett. Úgy látjuk, a negyven-
öttõl, kilencvenig eltelt idõszak,
illetve rendszerváltás idõszaka
negatív események halmazát
okozta országunk  gazdaságának,
társadalmának, kultúrájának,

történelmének. Az egész társada-
lom, különbözõ érdekcsoportok
miatt meg van osztva, fel van
szabdalva. Szinte mindenki rossz
szemmel néz a másik emberre és
viszont. A kialakult, vagy kialakí-
tott ellentétek miatt rossz a viszo-
nyunk egymással. Erre a jelenlegi
kormánykoalíció még jelentõs
mértékben rá is játszik, céljuk az
ellentét fenntartása, gerjesztése.
Nekünk az lenne az elsõdleges
feladatunk, hogy ezt a mestersé-
gesen táplált gyûlöletkeltést meg-
szüntessük, egy közös program
mentén egyesítsük a Magyar tár-
sadalmat. Akkor végre megindul-
hatna az ország a gazdasági, kul-
turális és társadalmi felemelke-
dés útján.

– Épp ez az, hiszen egyesek
szerint a Magyar Gárda olaj a
tûzre, mely még inkább megoszt-
ja a társadalmat, még a jobbolda-
lon is.

– Amikor elfogynak az észér-
vek, amikor nyilvánvaló a teljes
csõd, a kudarc, a cselekedetekben
a logika helyett kapkodás, fejet-
lenség van, a legegyszerûbb dolog
szélsõségrõl beszélni, címkézni,
fasisztázni. Az mindjárt náci, aki-
nek elege van az egészbõl, a zsák-
utcákból és ki meri mondani az
igazságot. Ne feledjük, ezzel a fa-
sisztázással, országon belül idõle-
gesen összhang is teremthetõ, sõt
még nemzetközi támogatás is sze-
rezhetõ. Egy hatásvadász, álságos
és manipulativ politika jelzõi, bé-
lyegei ellen nagyon nehéz véde-
kezni. Én bízom abban, ahogy el-
kezdjük a mûködésünket, meg-
gyõzzük a kétkedõket, gyanakvó-
kat. Visszatérnék a jobboldal
megosztottságára. Mi nem va-
gyunk párt és nem is leszünk, nem
fogunk választásokon indulni.
Igaz, Vona Gábor személye miatt
van átfedés a Jobbik és köztünk.
Ettõl függetlenül érdemes lenne
elgondolkodniuk azoknak, akik ezt
állítják, sõt favorizálják, hogy
még egy párt megosztja a jobbol-
dalt, nézzék meg a ’98-as válasz-
tási eredményeket. Volt egy össze-
fogott Fidesz-MDF lista. Volt egy
önálló, saját jogon parlamentbe
kerülõ Kisgazdapárt, a vidék
pártja, és szintén önálló jogon
parlamentbe kerülõ nemzeti radi-
kális párt a MIÉP. Lám, közösen
elértek annyi szavazatot, hogy le
tudták söpörni az MSZP-SZDSZ
csoportosulást. 2002-ben külön-
bözõ politikai mozgások miatt,
már csak a FIDESZ-MDF koalí-
ció maradt. Az eredmény ismert.
2006. eredményébõl hasonló ta-
nulságot kellene levonni az illeté-
keseknek, nem beszélve arról az
apróságról, hogy az MDF balra
tart. Kétségtelen, szép egyedül

megszerezni a kétharmados több-
séget, de nem kis feladat. Talán
akadnak olyan jobboldali szava-
zók is, akik számára az úgymond
legnagyobb ellenzéki párt kifür-
készhetetlen okokból nem szimpa-
tikus.

– Essék szó akkor a tevékeny-
ségrõl is.

– A legfontosabb, mint említet-
tem a társadalom egyesítése. Nem
szeretném idézni azt a klasszikus
õszödi kijelentést, hogy mi történt,
de tájékoztatnunk kell mindenkit,
hogy nagyon nagy a baj. Figye-
lemfelkeltés miatt hoztuk ma ide
ezt a plakátkiállítást is, ami egy
képregény alapján készült. A to-
vábbi tevékenységünket, oktatási,
szociális, kulturális és karitatív
feladatokban szeretnénk kifejteni.
Szeretnénk a Magyar Ifjúságnak
egészséges alternatívát nyújtani a
jelenlegi kóros liberális életszem-
lélettel szemben.

– A provokátorok fénykorát él-
jük. Érdekelne, miként szûrik ki a
leendõ tagságból a nemkívánatos
elemeket?

– Egyesület vagyunk, így álla-
mi források nem állnak mögöt-
tünk, titkosszolgálati eszközök
nem állnak rendelkezésünkre.
Nem tudunk lekáderezni senkit.
Olyan embereket igyekszünk ma-
gunk közé fogadni, akiket isme-
rünk, vagy az ismerõsünk ismer.
Igyekszünk az olyanokat kiszûrni,
akik már túl vannak fûtve a fe-
szültségtõl és persze azokat is,
akiket valahonnan, valamilyen
szándékkal küldenek. A Magyar
Gárda nem lesz arctalan tömeg,
mert szervezett kereteken belül
fogunk mozogni. Megtaláljuk a
helyes utat.

Czene Csaba
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Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje foga-
dóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától 19 óráig a kenyérgyári
PERGO lottózóban (Kinizsi u. 95. ).

Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselõje fo-
gadóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 18,00 órától a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Házban.

Bicsák Miklós, az I. számú választókerület (Garai, Ûrhajós, Hársfa, Ifjú-
ság utca lakói) önkormányzati képviselõje 2007. október 3-án, szerdán 16
órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzõgyár-
tó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár la-
kossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.

Balogh László, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 óráig a Bat-
thyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu

Bizzer András, a 4. számú választókerület önkormányzati képviselõje fo-
gadóórát tart 2007. október 5-én, pénteken 17 órakor a Dr. Mezõ Ferenc
Gimnáziumban.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészség-
ügyi Bizottsága a 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelet alapján pályázatot
hirdet a: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14.  szám alatt található
Nyugdíjasházban lévõ bérlakás bérleti jogának elnyerésére.

A pályázat benyújtásának határideje:  2007. október 10. 18.00 óra. Helye:
Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. fsz. ügyfél-
fogadó. A licitálás idõpontja: 2007. október 18. de. 9.00 óra. Helye: Polgármes-
teri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. A pályázat cél-
ja: az alább megjelölt ingatlan bérleti jogának elnyerése, határozott idõre.

A bérlemény leírása: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14. 
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szo-

baszáma: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja: önkor-
mányzati bérlakást leadó pályázó esetén  8.122 Ft + igénybevett szolgáltatá-
sokért fizetendõ díj + rezsiköltség. Adományt felajánló pályázó esetén az
igénybevett  szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség. A bérlemény nem
örökölhetõ!

A pályázaton való részvétel feltételei: 
1./ Személyi feltételek: Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû

nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öreg-
ségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy
legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kö-
telezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályáza-
ti feltételeket, a pályázati tárgyaláson történõ licitálást elfogadja.

2./ Egyéb feltételek: Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett sze-
mély/ek/, aki/k/ pénzadományt ajánl fel, önkormányzati bérlakását ajánlja
fel. Pályázni a  Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér
16.) átvehetõ PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a
pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az
utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülõ
önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi
bérleti díját, csatolva a bérleti szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás
esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát,
helyiségeit, minden tulajdonos adatát. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán (Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani.
A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk. 

A licitálás szabályai: A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát
határidõben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbí-
zással meghatalmazottja is képviselheti. A licitálás induló összege: Nk, Ko-
dály Z. u. 10/A. I/14. 2.000.000 Ft. A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-
onként emelkedik. A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerzõ-
dést az Ingatlankezelési Intézmény köti meg a kijelölés, az adomány befize-
tését, vagy az önkormányzati bérlakás leadása esetén a megállapodás aláírá-
sát követõ 15 napon belül. Amennyiben a bérlõ a bérbeadó Ingatlankezelési
Intézménnyel a bérleti szerzõdést nem ezen határidõn belül nem köti meg, a
bérleti szerzõdés megkötésének lehetõségét elveszíti.

NNyyuuggddííjjaasshháázzii llaakkáássppáállyyáázzaatt 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a nagykanizsai Okmányirodá-
ban 2007. október 3-án a közlekedésigazgatási szakterületen az ügyfélfoga-
dás szünetel.

Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa Petõfi u. 36/b. sz. alatti lakóépü-
letek bontási ügyében. Ügyintézõ: Szamosi Gábor, szám: 6 /1991-5/ 2007.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szó-
ló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) alapján értesítem
az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztálya a Nagykanizsa, Petõfi u. 36/b. szám alatti 1398.
hrsz-ú ingatlanon lévõ 2 db lakóépület bontására vonatkozó építésügyi ható-
sági engedély kérelmet elbírálta, és döntését meghozta.

Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal rendelkezni jo-
gosultak száma jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról
hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az
alábbiak szerint.

A hirdetmény 2007. szeptember 24-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Építéshatósági Osztály 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16. 

A bontási engedély határozat száma: 6/1991-4/2007. A kérelmezõ ügyfe-
lek: Péczeli Kálmánné Nagykanizsa, Petõfi u. 36/b. 8800 Csete Attila Nagy-
kanizsa, Petõfi u. 36/b. 8800

A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös ha-
tárvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 1392., 1397.,
1399. hrsz-ú ingatlan. 

Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Polgármesteri Hivatal Építés-
hatósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban tekinthetnek be: Nagyka-
nizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 302. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-
18, péntek: 8-12 .

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szó-
ló 2004. évi CXL. Tv. 98. § (1) bekezdése kimondja: "az ügyfél az elsõfokú
határozat ellen fellebbezhet."

Erre figyelemmel határozatom rendelkezõ részében az ügyben érintett
ügyfelek részére a fellebbezés lehtõségét biztosítottam.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül a Nyugat-
dunántóúli Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez
címzett, de a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építés-
hatósági Osztályon benyújtandó, 30.000 Ft értékû illetékbélyeggel ellátott
fellebbezéssel lehet élni.

Nagykanizsa, 2007. szeptember 17.

Jelen eljárás során ügyfélnek minõsülnek:
– Kérelmezõ
– Ingatlannal rendelkezni jogosultak
–  Tervezõ
– Az érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos – a határozattal érintett

ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) – ingatlanokkal rendelkezni jogo-
sultak: Nagykanizsa, 1392., 1397. és 1399. hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai

HHiirrddeettmméénnyy ééppííttéésshhaattóóssáággii eelljjáárráássrróóll

A 20/2001. (III. 9.) FVM. Rendelet 1.§ által módosított 41/1997. (V.28.) FM
rendelet Az Állategészségügyi Szabályzat 213.§-a, valamint a 81/2002. (IX. 4.)
FVM r. 8.§-a alapján, értesítem a T. Lakosokat, hogy 2007. október 5. és október
14. napja közötti idõszakban a 3 hónaposnál idõsebb ebek kötelezõ, veszettség el-
leni immunizálására kerül sor. A fenti idõszakban az oltást az alábbi idõpontokban
és helyszíneken végzik el a kijelölt állatorvosok. 

2007. október 05 (péntek): Nagykanizsa-Bajcsa városrész 6.30-9.00,
Nagykanizsa-Szt. Flórián tér 14.00 - 17.00. 

2007. október 06. (szombat): Szt. Flórián tér 8.00 - 12.00, Petõfi S. utcai víz-
torony 7.00 -  9.00, Thury Gy. tér Kispiac 9.10 - 10.40, Sánc József A. utca eleje
10.50 - 12.10, Ady út Bujóhíd 12.20 - 13.20.

2007. október 07. (vasárnap): Nagyrác utca 7.00 - 9.00, Bagola 7.00 -   8.50,
Kisfakos 9.00 - 10.30, Nagyfakos  10.40 - 11.10, Szentgyörgyvári hegy bejárata
11.20 - 12.00.

PÓTOLTÁSOK IDÕPONTJAI:
2007. október 13. (szombat): Miklósfa Kápolna tér 7.00 - 9.00
2007. október 14. (vasárnap): Petõfi S. utca víztorony 7.30 - 8.50, Thury Gy.

tér Kispiac 9.00 - 9.50, Sánc József A. utca eleje 10.00 - 11.00, Ady út Bujóhíd
11.10 - 12.00, Miklósfa Kápolna tér 8.00 - 8.30.

Felhívjuk a T. Lakosok figyelmét, hogy Nagykanizsa, Palin városrészben késõbbi idõ-
pontban kerül sor az oltásra, melyrõl a mostani módhoz hasonlóan szintén tájékoztatni
fogjuk az érintett kutyatulajdonosokat. Az oltás díja: bruttó 2.400 Ft. A háznál oltás díja:
bruttó 3.000 Ft. Kérjük az oltási könyveklet az oltásra elhozni. Az oltás idején, a veszett-
ség elleni oltásra jogosult állatorvosok rendelõjében is elvégeztethetõ a védõoltás beadása.

TTáájjéékkoozzttaattóó

AA mmaaggyyaarr vvaallóóssáágg 22000077.. õõsszzéénn
A magyar valóság 2007 õszén. Beszélgetés Bencsik Andrással, a

Demokrata fõszerkesztõjével. Helyszín: Medgyaszay Ház (volt mozi).
Idõpont: 2007. október 4. 18 óra. Rendezõ a Rozgonyi Polgári Egylet.

KKééttsszzáázz éévvee sszzüülleetteetttt ggrróóff BBaatttthhyyáánnyy LLaajjooss
A Thúry György Múzeum és a Zala Megyei Levéltár tisztelettel

meghívja önt és kedves családját 2007. október 5-én 17 órára A ma-
gam útját jártam. 200 éve született gróf Batthyány Lajos elsõ magyar
felelõs miniszterelnök címû idõszaki kiállítás megnyitójára. A kiállítás
helyszíne: Nagykanizsa, Fõ út 5.

NNeemmzzeettii iiddeennttiittáássuunnkkrróóll
A Kreatív Klub rendezésében, október 5-én, pénteken 17 órakor

hallgathatják meg az érdeklõdõk a Lehota János, Nemzeti identitá-
sunkról a Bánk Bán elemzése kapcsán címû elõadását. Az est moderá-
tora Cseke Zoltán.

PPllaakkááttkkiiáállllííttááss aazz EErrzzsséébbeett ttéérreenn

AA MMaaggyyaarr GGáárrddaa nneemm lleesszz aarrccttaallaann ttöömmeegg
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Sokakban felvetõdött a kér-
dés, vajon hová tûnt a városla-
kók által közkedvelt, egykori Er-
kel Ferenc Olajipari Mûvelõdési
Ház (ma a Hit Gyülekezet
épülete) keleti falát díszítõ szí-
nes mozaikfal. A mozaikdíszítést
a kultúra, az olajipar, az ember
és a család kultúrálódása és a
táncmûvészet kifejezésére Bálits
Kálmán készítette 1967-ben.
Megnyugtathatjuk az aggódókat,

az alkotás nem veszett el. A
nosztalgiázó városlakók szeme
elõl ugyan elzárva, a DKG East
Zrt. orvosi rendelõjének falán
lesz látható hamarosan. A hét
alakot, két táncoló nõt, két dol-
gozó fúrómunkást, egy olvasó
embert, egy gyermekét kezében
tartó édesanyát és egy mérnököt
ábrázó mûvet Baranyai Balázs
keramikus költözteti új helyére.

Fotók: Bakonyi Erzsébet

Kanizsa – VVárosháza 2007. szeptember 27. 7Kanizsa – EEmlékezünk 2007. szeptember 27.10

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson együttesen értékesíti a Nagykanizsa 
Erzsébet tér északi tömbben lévõ alábbi ingatlanait:

Hrsz. Megnevezés Kikiáltási ár Versenytárgyalás - Hónap.Nap Idõpont
984 Magyar u. 7. - utcafronti épület nélkül
986/1 Erzsébet tér 12.
987 Erzsébet tér 13.
988/1 Erzsébet tér 14. - 219 m2-t
Az értékesítendõ ingatlanok:      
- mûemléki környezetben találhatók,
- a vevõ köteles az érvényes rendezési terv szerint a területet 3 éven belül beépíteni,
- a vevõ köteles az adásvételi szerzõdés megkötésétõl számított 60 napon belül a versenytárgyaláson elnyert vételárat kiegyenlíteni,
- a vevõ köteles a 984.-988/1. hrsz-ú ingatlanok telekmegosztását elvégeztetni.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

II. emelet 6. ajtó). Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724

120.000.000 Ft + áfa 09.28 10.03 10.10 10.00

N

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:

Hrsz. Megnevezés Kikiáltási ár Versenytárgyalás - Hónap.Nap Idõpont
961 Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.300.000  + áfa 09.28, 10.03-10, 11.07, 12.05 08:30
131/2 Magyar u. 18. lakóház, udvar 19.692.000  + áfa 09.28, 10.03-10, 11.07, 12.05 09:00
4372/1 Alkotmány u. 160. szociális otthon 51.800.000  + áfa 09.28, 10.03-10, 11.07, 12.05 09:30
4277/1 Palini beépítetlen terület 25.809.000  + áfa 09.28, 10.03-10, 11.07, 12.05 08:00
2190/A/3 Csányi u. 8. - iroda 10.700.000  + áfa 09.28, 10.03-10, 11.07, 12.05 10:30
2243/1 Ady Endre u. 25. 13.334.000  + áfa 09.28, 10.03-10, 11.07, 12.05 11:00
3817 Csengery u. 111. - telephely 5.220.000  + áfa 09.28, 10.03-10, 11.07, 12.05 11:30
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

II. emelet 6. ajtó). Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szo-
ciális és Egészségügyi Bizottsága a többször módosított
55/2000. (XII.13.) számú helyi rendelet alapján
pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlaká-
sok bérleti jogának szociális alapon  történõ elny-
erésére:

CSERÉRE VAGY GYERMEKES CSALÁD
RÉSZÉRE:

1. Nagykanizsa, Fõ u. 8. 2/2/5.
A lakás alapterülete: 80 m2, 2 szobás, komfortos,

belvárosi terület. A lakás épületen belüli fekvése: II.
emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 26.128 Ft. A
lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama:
5 év.   

2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/13. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 56 m2, 2 szobás, komfortos,

egyéb városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 8.917 Ft. A
lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama:
5 év.  

3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/15. fsz. 5.
A lakás alapterülete: 51 m2, 2 szobás, komfortos,

egyéb városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 8.120 Ft. A
lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama:
5 év.  

HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁD
RÉSZÉRE:

1. Nagykanizsa, Berzsenyi u. 14/B. 5/31.
A lakás alapterülete: 66 m2, 3 szobás, összkomfortos,

egyéb városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: 5.
emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 26.130 Ft. A lakás
állapota:  felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. 

2. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. 9/58.
A lakás alapterülete: 64 m2, 3 szobás, összkomfortos,

keleti városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: 9.
emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege:  19.900 Ft. A
lakás állapota:  felújított. A bérleti jogviszony idõtartama:
5 év.  

GYERMEKTELEN  PÁR RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa-Palin, Alkotmány u. 89/A.
A lakás alapterülete: 28 m2, 1 szobás, komfort

nélküli, egyéb városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése:  udvari lakás. A lakásbérleti díj összege: 1.964
Ft. A lakás állapota:  nem felújított. A bérleti jogvis-
zony idõtartama: 5 év .   

GARZONHÁZBAN
A Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázatot hird-

et továbbá az alábbi, Garzonházban lévõ üres önkor-
mányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére. Elhe-
lyezésre a 35. életévet be nem töltött fiatal házasok/élet-
társak jogosultak lakásigényük végleges rendezéséig, de
legfeljebb 60 hónap idõtartamig, elhelyezésük átmeneti
megoldásával és takarékosságra ösztönzéssel.

1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. II. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, 1 szobás, összkomfortos.

A lakás településen belüli fekvése: keleti városi terület.
A lakás épületen belüli fekvése: II. emeleti lakás. Szál-
láshasználati díj összege: 14.952 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: maximum
60 hónap.  

2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B.  I. em. 7.
A lakás alapterülete: 40 m2, 1 szobás, összkomfortos,

keleti városi terület.   A lakás épületen belüli fekvése: I.
emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege:  14.952 Ft. A
lakás állapota:  helyreállított . A bérleti jogviszony idõtar-
tama: maximum 60 hónap.  

A pályázatok benyújtásának helye és határideje: 2007.
október 10. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Pályázati nyomtatvány
ugyanitt kapható.   

Csákai Iván, bizottsági elnök 

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii 
bbéérrllaakkááss-ppáállyyáázzaatt

Az „Idõsekért Nagykanizsán” ün-
nepi hét keretén belül kerül megren-
dezésre az „Idõsek Sportnapja”. Az
eseményen lövészet, teke, ügyességi
verseny, sakk, célba rúgás és kosárra
dobás sportágakban mérhetik össze
tudásukat a nyugdíjas résztvevõk.. A
versenyek ideje és helye: 

2007. október 8., hétfõ.
10.00 óra, tekeverseny – Olajbá-

nyász tekepálya, Nagykanizsa, Zár-
da u. 16. 10.00 óra, lövészet – Vá-
rosi lõtér, Nagykanizsa, Ady E. u.

2007. október 9., kedd
9.00-13.00 óra NTE-csarnok,

Nagykanizsa, Ady E. u. 68. ügyes-
ségi verseny, asztalitenisz, sakk,
célba rúgás, kosárra dobás

A versenyre jelentkezhetnek
Nagykanizsa város és környéke
idõskorú nõi és férfi lakossága kö-
rébõl azok, akik a versenyek felté-
telrendszereit vállalják, és nyugdí-
jas igazolvánnyal rendelkeznek.

Nevezni lehet a város Nyugdíjas
Klubjainak vezetõinél, Jeszenõi
Csabánál a Polgármesteri Hivatal
Mûvelõdési és Sportosztályán
(500-753), valamint a versenyek
napján a helyszíneken.

Várunk minden idõskorút, nyug-
díjast, aki szeret sportolni, és termé-
szetesen azokat is, akik csak nézni
szeretik a sportot, mert szurkolókra
is szükség van.

IIddõõsseekkéérrtt
NNaaggyykkaanniizzssáánn

Az elmúlt esztendõben a Pol-
gári Kanizsáért Alapítvány két
területen dolgozott: a történel-
mi emlékezet ébrentartásáért
56-os emléktáblát avatott a
Batthyány Gimnázium bejára-
tánál, másrészt 3000 egynyári
virágpalánta kiosztásával hoz-
zájárult a keleti városrész szé-
pítéséhez. Mostani rendezvé-
nyünk mindkettõt egyesíti –
tájékoztatta lapunkat Babicsné
Berta Éva, a Polgári Kanizsáért
Alapítvány szóvivõje.

Október 5-én, pénteken 14 óra-
kor a Hevesi Sándor Általános Is-
kola elõl indítjuk azt a menetet,
mely a Székelykertbe érve 49 er-
dei fenyõt ültet a székely negy-
venkilencesek emlékére – folytat-
ta a szóvivõ asszony. Az esemény
kulcsverse a Kolozsváron élõ
Kossuth-díjas költõ, Kányádi
Sándor versemlékmûve, a
Nyergestetõ. Háromgyermekes
édesanya vagyok, ezért külön
öröm számomra, hogy az ültetést
a Hevesi iskola diáksága vállalta.
Tanúbizonyságát adva annak a ta-
pasztalati igazságnak: csak azok a
közösségek életképesek, melyek
táplálkoznak múltjuk értékeibõl.
Érzékletesen és pontosan írt errõl
említett versében a költõ: „sza-
badságharcosok vére lüktet lenn a
gyökerekben”. A megemlékezésre
azért választottuk Batthyány La-
jos és a 13 honvédtábornok vérta-
núságának elõnapját, mert úgy
tartjuk helyénvalónak, ha nem
csak a megtorlás áldozatainak, ha-
nem a csaták névtelen hõseinek
emlékezetét is ébren tartjuk. És
ugyanezek a sorok fejezik ki azt a
meggyõzõdésünket is: a szabad-

ságharcosok nem haltak hiába.
Ahogy a latin sor mondja: Devic-
tus vincit – a legyõzött gyõz!
Ezért a gyász helyett a hála és az
eltökéltség vezessen minket! En-
nek az eseménynek az alábbi grá-
nittáblával állítunk emléket: „Meg
nem adta magát székely” (Kányá-
di: Nyergestetõ. A fenyvest a
székely negyvenkilencesek em-
lékére a huszonöt éves Hevesi
Iskola diáksága ültette a 2007.
esztendõben.

Azért választottuk ezt a sort,
mert kifejezi: valamennyien kö-
vethetjük azokat a hõsöket, akik-
re emlékezünk. Hiszen ezek a
férfiak nem akkor, 1849. augusz-
tus 1-jén szembesültek elõször
túlerõvel. Korábbi, úgynevezett
civil életükben is számtalanszor
szálltak szembe: emberpróbáló
idõjárással, meredek Kárpátok-
kal. Sõt, már gyermekkorukban
hozzászoktak: ne a kényelemsze-
retet, hanem a kötelességtudat ve-
zesse õket! Nem csoda, hogy a
hazaszeretet számukra nem egy
elvont fogalom, hanem egyszerû,
természetes cselekvés volt. Mi is
valamennyien lehetünk szabad-
ságharcosok – a leányok is –
amennyiben megértjük: ha az
ember egy közösségbe tartozik,
részt kell vállalnia annak minden
életmegnyilvánulásában. Akár a
családban, akár az iskolában vagy
a lakóhelyen. Egyszerûen, meleg
szívvel, mindig hûséggel. 

Október 5-én, pénteken 14 óra-
kor a huszárokat, a fúvószenekart
és a hevesis diákságot követve
veszünk majd részt ezen a szép
eseményen. 

P.J.

SSzzéékkeellyy kkeerrttii eemmlléékkeezzééss

Társadalmi mozgalmat hir-
detnek Sigmund Romberg, azaz
Rosenberg Zsigmond, a kanizsai
származású világhírû zeneszerzõ
emléke méltó ápolása érdekében
a helyi szabad demokraták. Az
adományokból a magyar-ameri-
kai zeneszerzõre emlékeztetõ em-
léktáblát helyeznének el az egy-
kor édesapja, Rosenberg Ádám
által alapított zeneiskola falán.

Kovács Kálmán, a megyei
szervezet elnöke elmondta, nem

túlzás azt állítani, hogy Kanizsa a
dzsessz fõvárosa, hiszen innen in-
dult több kiváló zenész, a kani-
zsai dzsesszfesztiválok messze
viszik a város hírét.  

A párt megújult vidékpolitikájá-
nak stratégiai eleme az egykori, ha-
gyományos vidéki kulturális centru-
mok újjáélesztése. Véleménye sze-
rint a dzsesszkultúra ilyen centruma
Nagykanizsa is, s a város ezen arcu-
latát érdemes, szükséges erõsíteni.

Ennek egyik eleme lehet a
Nagykanizsáról elszármazott vi-

lághírû zeneszerzõ, Sigmund
Romberg, avagy Rosenberg Zsig-
mond emlékének méltó ápolása,
kultuszának erõsítése. Sigmund
Romberg csaknem kétezer dalát
és hetvennyolc musicaljét játsz-
szák szerte a világban. Mindenhol
méltóképpen elismeri az utókor a
Broadway nagy zeneszerzõjének
munkásságát, ám valahogy ideha-
za, s sajnálatos módon itt, Nagy-
kanizsán feledésbe merült. 

– Úgy gondoljuk, hogy lendüle-
tet adunk a kilencvenes években el-
kezdett kutatásoknak, s méltó emlé-
ket állítunk a zeneszerzõnek – tette
hozzá Halász Gyula, ügyvivõ. –

Azt szeretnénk elérni, hogy a kani-
zsai zenei élet részévé váljon
Romberg, zenészeink, operett-éne-
keseink játsszák, énekeljék a dalait,
amelyek közül talán a legismertebb
a Maytime. Szeretnénk adomány-
gyûjtést indítani, hogy a szülõváro-
sában legalább egy emléktábla em-
lékeztessen arra, hogy itt született a
neves musical-szerzõ, amit remé-
lem, egy év múlva fel is avathatunk. 

Azért döntöttek a társadalmi
mozgalom elindítása mellett, mert
bár erre több kísérletet is tettek, a
mai napig nem történt semmi.

H.A.

EEmmlléékkttáábbllaa RRoommbbeerrggnneekk
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Lemondásra szólította fel Tóth
László szocialista képviselõ,
frakcióvezetõ és Lelkó Tamás bi-
zottsági tag Cseresnyés Péter al-
polgármestert, a polgármesteri
hivatal bejárata elõtt tartott sajtó-
tájékoztatón. 

„Rohad a narancs” – e címet
adta mondandójának Tóth Lász-
ló, aki rámutatott: az Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bi-
zottság két, a Fidesz által dele-
gált tagja is érintett közvetlenül
büntetõügyben. Egyikük még
csak gyanúsított, a másikat azon-
ban már bírósági ítélet is elma-
rasztalja.

Lelkó Tamás önkormányzati
szerzõdéseket kifogásolt. Két
olyan megállapodást emelt ki,
amelyek megkötésére szerinte a
város jelenlegi anyagi helyzeté-
ben nem volt szükség.

– A számlavezetõ bank kivá-
lasztását célzó pályázat elkészí-
tésére külsõ cégeket bízott meg
az önkormányzat, csaknem há-
rommillió forint értékben. Miért
van erre szükség, amikor azt hal-
lani mindenütt, hogy a város
rossz pénzügyi helyzetben van? –
kérdezte Lelkó Tamás, aki a
pénzügyi bizottság külsõ tagja.  

Ugyanezt gondolom a jegyzõi
pályázat során felkért cég mun-
kájáról is, ahol ráadásul az ön-
kormányzat végül mégsem tu-
dott jegyzõt választani.

Végül a két szocialista politi-
kus felszólította Cseresnyés Pé-
ter alpolgármestert, hogy az em-
lített ügyek miatt mondjon le.

***
Az elhangzottakra reagálva

Cseresnyés Péter alpolgármester
némi élccel lapunknak azt mond-
ta: 

– Amikor tudomásomra jutott,
hogy Tóth László és Lelkó Ta-
más urak a városháza lépcsõjén
sajtótájékoztatót tartanak, arra
gondoltam, hogy az õszödi be-
széd évfordulóján bocsánatot
akarnak kérni a polgároktól
Gyurcsány Ferenc hazugságai
miatt. Esetleg a Zuschlag-ügy
részleteirõl kívánnak beszámol-
ni. Felvetéseikre azt tudom vá-
laszolni, hogy a jegyzõjelöltek
elõzetes  meghallgatásával
megbízott, a Miniszterelnöki Hi-
vatal által akkreditált cég bevo-
násával azt kívántuk elérni,
hogy a hivatal élére végre a leg-
jobb szakember kerüljön. A vá-
ros számlavezetõ intézményének
kiválasztásához azért kértük
profi szakember segítségét,
hogy a város a lehetõ legkedve-
zõbb feltételek mellett kössön
szerzõdést. Az ügyészségi, bíró-

sági ügyek felhánytorgatása
olyanok részérõl, akiknek a
pártja országosan ennél súlyo-
sabb ügyekkel terhelt, egyszerû-
en nevetséges, önkritikátlan és
gátlástalan.

H.A.

A Liberális Hét rendezvényei-
nek sorában Nagykanizsára lá-
togatott Eörsi Mátyás, a Szabad
Demokraták Szövetsége parla-
menti frakcióvezetõje, az or-
szággyûlés külügyi bizottságá-
nak elnöke. A politikus meglá-
togatta az itt élõ horvátságot is.
Eörsi Mátyás leszögezte, Ma-
gyarország úgy segítheti a hatá-
ron túli magyarság sorsát, ha
mintát nyújt a szomszédos kor-
mányoknak azzal, hogy méltó-
képpen kezeli a hazai kisebbsé-
gek ügyét. 

Eörsi Mátyás sajtótájékozta-
tóján elmondta, túl kevés szó
esik a magyarországi kisebbsé-
gekrõl, ugyanis ennek hallatán
a többségnek a határon túli
magyarság jut eszébe. Az
SZDSZ 2006-os választási
programjában kimondta, hogy
a mindenkori kormány nem az-
zal segíti a határon túli magya-
rok ügyét, ha az ottani kormá-
nyokkal veszekszik. Azzal in-

kább, ha Magyarország mintát
nyújt, hogy a többségi nemzet-
nek hogyan kellene viselkednie
az ország területén élõ kisebb-
ségekkel. 

A helyi horvátsággal kapcso-
latban azt tapasztalta, hogy az
szinte a sírból hozta vissza
horvát identitását, s a politikus
ennek kapcsán azt is hangsú-
lyozta, nagy öröm számára,
hogy a hazai – azon belül a
Mura-menti – horvátság büsz-
kén vállalja identitását. Mint
mondta, ezt lehetõvé kell tenni
a költségvetési források növe-
lésével is. 

Kijelentette, a 2008-as költ-
ségvetés tárgyalása során az
SZDSZ ezt fogja képviselni. 

Ugyanakkor kérdésünkre vá-
laszolva arra is rámutatott, a
hazai kisebbségek valódi parla-
menti képviselete azért nem va-
lósult meg még a mai napig
sem (s ezzel amúgy mulasztá-
sos törvénysértést követ el az
Országgyûlés), mert egyelõre
nem találták meg azt a formát,
ami nem borítja fel a parlamen-
ti erõviszonyokat. Ugyanis a
tapasztalatok szerint a kisebb-
ség általában mindenkor kor-
mánypárti.

Eörsi Mátyás hozzátette azt is,
2009-ben pártja kiharcolja az
adócsökkentést.

H.A.

Takács Zoltán azt mondja,
tûrhetetlen az ott kialakult álla-
pot, mert miközben sporttársai-
val együtt sportolni jár oda,
kénytelenek szembesülni a
szennyvíz visszaömlése miatt
keletkezõ erõs bûzzel – szerin-
te fertõzésveszélynek is ki
vannak téve azok, akik az
egészséges életmód érdekében
sportolni mennek a vasúti töl-
tés mellett lévõ sportkomple-
xumba. 

Takács Zoltán elõször úgy
vélte, a problémát a Dél-Zalai
Víz és Csatornamû Zrt. tudná
kezelni, ám mint kiderült, ez
nem így van. Kassai Zoltán ve-
zérigazgató kérdésünkre el-
mondta, hogy a térség szenny-
víz- és csapadékelvezetését a
vasúti töltés Kiskanizsa felõli
oldalán található Dencsár-árok
végzi, amit azonban vastagon
benõtt a gaz, s a takarítás hiá-
nyában eliszaposodott. Termé-
szetesen nem képes így betöl-
teni a funkcióját, ezért aztán,

ha sok esõ esik, hamar feltelik,
s visszaduzzaszt. A Dencsár-
árok azonban önkormányzati
tulajdon. 

A Via Kanizsa Kht. munkatár-
sa, Balogh Miklós azt mondta:
utoljára három-négy évvel ez-
elõtt takarították ki az árkot, ami
azonban már akkor sem volt ol-
csó mulatság, most pedig mint-
egy négy-öt millió forintra rúg-
nának a munkálatok, ennyi
pénzt azonban ebben az évben
biztosan nem tudnak elkülöníte-
ni e feladatra. A szakember re-
ményei szerint a jövõ évben
azonban sort kerítenek az árok
kitisztítására. 

Balogh Miklós azt is megje-
gyezte, az árok azt követõen is
gyorsan feltelik majd, hiszen a
szennyvízzel együtt minden
olyan dolog itt landol, amit a ház-
tartások vécéin le bírnak húzni a
lakók. Így viszont nem csoda, ha
gyorsan eldugul.

Horváth Attila

AA ppéénnzzrree vváálltthhaattóó sszzeerreetteett
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Nincs pénze a Támogató Szol-
gálat jármûveinek mûködteté-
sére a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat nagykanizsai szerveze-
tének. Ezért cégektõl, adomá-
nyozó magánszemélyektõl vár-
nak kifejezetten pénzbeni segít-
séget. A legnagyobb terhet je-
lentõ kisbusszal mozgássérült,
fogyatékkal élõ emberek életét
könnyítik meg. 

– Mióta a szolgáltatásaink a
központunk utasításainak megfe-
lelõen jelentõsen kibõvültek, a
kiadásaink is megnõttek, ugyanis
a Támogató Szolgálatunkhoz vá-
sárolnunk kellett egy mikrobuszt
– mondja Kovács László, a Mál-
tai Szeretetszolgálat kanizsai ve-
zetõje. – Ezt az autót lízingeljük,
hat hónap múlva lejár a futam-
idõ, havonta több, mint hatvan-
ötezer forintot kell fizetnünk, s
akkor még nem beszéltem az
egyre növekvõ üzemanyagkölt-
ségrõl. A lízingdíjhoz a központ
egy fillért sem ad, teljesen ma-
gunknak kell kigazdálkodni, mi-
közben a szolgáltatás beindítása
elõírás volt. De ezt nem is nevez-
ném gazdálkodásnak, sokkal in-
kább koldulás. Több céget is
megkerestem a városban, van-
nak, akik segítenek, de sajnos,
így is csak a havi lízingdíj felét
tudjuk összekönyörögni. Ha
megjön a hideg, nem is tudom
mit csinálunk, választanunk kell:
vagy fûtünk, vagy a buszt mû-
ködtetjük, mert a kettõ együtt
nem megy. Nagyon nehéz így, hi-
szen a hajléktalanok száma nem
csökkent…

A kisbusz mellett van egy régi
Skodája is a szeretetszolgálat-
nak, ennek üzemeltetéséhez
sincs elegendõ forrás, nem be-
szélve arról, hogy mindkét jár-
mûvet hamarosan mûszaki vizs-
gára kell vinni.

Kovács László hangsúlyozza,
ezúttal nem ruhákat várnak, mert
hiszen abból már komoly készle-
tük van, az igazi segítséget a
pénzadományok jelentenék. 

H.A.

MMáállttaaiiaakk::
JJóóll jjöönnnnee
aa sseeggííttsséégg

Kovács László, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat helyi
csoportjának vezetõje immár
tizenöt éve tevékenykedik a
csoportban, amelynek több,
mint egy évtizede vezetõje is.
Azt mondja, mivel a minap ün-
nepelte hetvenedik születésnap-
ját, mostanában megkísérti a
gondolat, hogy talán pihenni
kellene. Örül annak, hogy ma
már több olyan fiatallal dolgo-
zik együtt, akiknek átadhatja e
szép feladatot, ha valóban úgy
dönt: elég volt. 

– 1992-ben kezdte meg tevé-
kenységét Nagykanizsán a Máltai
Szeretetszolgálat, az egyik alapító
tag vagyok – idézi fel a kezdete-
ket Kovács László. – A Jézus Szí-
ve Pébánián mûködött egy kis kö-
zösség, annak voltam a tagja Sza-
káll István doktor úrral, s mi is
azok közé tartoztunk, akik annak
idején kezdeményeztük a kanizsai
csoport megalapítását. Tudom,
hogy többen nem így gondolják,
de én az azt követõ, a Szent Jó-
zsef Plébánián megtartott alakuló
ülésünket tartom a kanizsai Mál-
tai-csoport születése idõpontjá-
nak. Mint minden, ez sem indult
problémamentesen, például a
Szakáll doktor úr felkérte az ak-
kori káplánt, Szécsi Ferencet,
hogy legyen a lelki vezetõnk. Nos,
mint késõbb bebizonyosodott, ez
egy hibás lépés volt, ugyanis a fi-
atal papot rövid idõn belül elhe-
lyezték. Itt maradtunk aztán elnök
nélkül, mert mivel nagyon elhiva-
tott és ambiciózus volt, nem csak
a lelki vezetést vette át, hanem

minden funkciót, így az elnökit is.
Ekkor tanultuk meg, hogy a káp-
lánok helyzete a legbizonytala-
nabb… Három hónap telt el anél-
kül, hogy lett volna felelõs veze-
tõnk. Tulajdonképpen újra kellett
alakulnunk, s az újjáalakuló ülé-
sen egyhangúlag engem válasz-
tottak elnöknek. Hamarosan fel-
vettük a kapcsolatot a ferences
testvérekkel is, s az akkori tarto-
mányfõnök, Tornyos Kálmán le is
jött ide Kanizsára, egyszerû ru-
hában, micisapkában, én meg azt
hittem, õ is egy hajléktalan a sok
közül – meséli ma már nevetve a
történeten Kovács László. – Õ
még jó állapotban találta a ko-
lostort, el is sírta magát örömé-
ben, de leginkább attól volt bol-
dog, hogy volt benne élet. Még
anyagiakkal is hozzájárult ahhoz,
hogy lakhatóvá tegyük. 

– Hány fõvel indult a csoport?
– Sokan voltunk, körülbelül

hetvenen. Ma huszonöten va-
gyunk, de ha szükséges, akkor
negyven-ötven embert tudunk
csatasorba állítani a segítõink
révén, akik csak idõszakos jelleg-
gel vesznek részt a munkánkban.

– Mára jelentõsen kibõvült a
szolgáltatások köre, amiket a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat
nyújthat a rászoruló, elesett em-
bereknek.

– Akkor még csak a hajlékta-
lan-ellátással foglalkoztunk, most
már azonban a szenvedélybetegek
ellátásában is részt veszünk, s a
közelmúltban elindult a fogyaték-
kal élõket segítõ támogató szolgá-
latunk is. Szerencsére, az emberek
fogékonyak az ilyesmire, szívesen
segítenek, s van egy-két állandó
támogatónk is. Sajnos, a hajlékta-
lanok mennyisége nem csökkent,
sõt, inkább talán némi növekedés
tapasztalható. Azok közül pedig
már senki nem él, akikkel tizen-
négy évvel ezelõtt, az indulásunk-
kor foglalkoztunk, már meghal-
tak. De mondom, mindig jönnek
újabbak, úgy tûnik, a hajléktalan-
ság újratermeli önmagát. 

– Mit tapasztal, mi a leggyako-
ribb ok, amiért utcára kerül egy
ember?

– Az alkoholizmus. Sok család-
ban valamilyen trauma, például a
munkahely elvesztése miatt lesz al-
koholista a férj, vagy egyszerûen

csak öröklõdik a hajlam. Van most
is egy hajléktalan, akinek mindkét
bátyja öngyilkos lett, s már õ is azon
gondolkodik, hogy mikor tegye meg.
Nagyon sokat beszélgetek vele,
igyekszem benne tartani a lelket –
majd kiderül, milyen sikerrel…

– Hallgatnak Önre?
– Nagy részük igen. Akad

olyan is, aki már tíz évet ült bör-
tönben, most áprilisban szaba-
dult, s azóta állandó kapcsolat-
ban vagyok vele. Megemberelte
magát, ha van munkája, dolgozik,
ha nincs, akkor itt segít nekem. 

– Gondolom, számos egyéni
tragédiával találkozott. Volt
olyan, aminek a feldolgozása ko-
moly nehézséget okozott az Ön
számára is?

– Persze. Több is. De inkább
egy ma már megmosolyogtató em-
lékemet mesélném el. Egyszer, még
a pályafutásom kezdetén odajött
hozzám egy hajléktalan, hogy ad-
jak neki pénzt, mert az édesanyja
súlyos beteg, s el kell utaznia hoz-
zá. Akkor már tudtam, hogy pénzt
soha nem szabad adni, mert italra
költik, ezért kimentem a vasútállo-
másra, s megvettem neki a jegyet.
Odaadtam a kezébe, és megvár-
tam, amíg felszáll a vonatra, majd
nyugodt lelkiismerettel elindultam
hazafelé. Mondhatom, megdöb-
bentem, amikor az egyik vendéglõs
ismerõsöm másnap újságolta,
hogy hát már az elutazás délután-
ján ott ivott nála. Mint kiderült: a
vonat másik oldalán leszállt, és
visszaváltotta a jegyet… Egy má-
sik történet: gyakran adunk kon-
zerveket. Egyszer csak jött a piac-
ról a vécés néni, és azt mondja:
Laci bácsi, csináljon már velük va-
lamit, tele vagyok konzervekkel!
Ugyanis hozzá vitték, õ meg bevál-
totta nekik pénzre. Így lett konver-
tibilis valuta a konzerv… Most
már csak friss, helyben elfogyaszt-
ható élelmet adunk a fedél nélkül
élõ embereknek. Annak legalább
biztos a helye. 

– Nem gondolt még arra, hogy
most már inkább pihenne?

– De, egyre többször. Az ember
hetven éves korára már elfárad…
Szerencsére, vannak elhivatott fi-
atalok, akiknek át tudom adni
majd a stafétabotot. 

Horváth Attila
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TTeenniisszz hheellyyeetttt vvíízziillaabbddaa
MMiiéérrtt úússzziikk sszzeennnnyyvvíízzbbeenn aa tteenniisszzppáállyyaa??

Ha sok esõ esik, vízben áll a pálya, pedig alácsövezték egykoron

Egy komolyabb esõzés után a városból Kiskanizsa felé ömlõ csa-
padékvíz a szennyvízzel együtt elárasztja a vasúti átjárónál lévõ
teniszpályát, s nem egy alkalommal visszaömlött már a Kögáz
Sportegyesület ott található klubépületébe is, jelentõs károkat
okozva – a problémát Takács Zoltán tárta a képviselõk elé a Vá-
rosüzemeltetési Bizottság egyik korábbi ülésén. 

MMSSZZPP:: 
HHiitteelleesssséégg 
ééss mmoorraalliittááss??

SSZZDDSSZZ::
AA nneemmzzeettiissééggeekkrrõõll
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