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Kanizsa A jelenleg élõ ifjabb nemzedék
több mint ötven év múltán, a
hosszú elhallgatás, a történelem-
hamisítás évtizedeit követõen, ne-
hezen érti meg az 1956. október
23. és november 3. közötti sors-
döntõ napok eseményeinek izzóan
lelkes, bensõséges légkörét. Való-
jában mit is jelentett a Rákosi-fé-
le állambiztonsági terroruralom
tizenegy fojtogató esztendeje
után, a szabadságharc elsõ nap-
jaiban ráeszmélni a félelemmen-
tes felszabadultság érzésére?
Szinte egy csapásra minden em-
bert jó barátnak tekinteni, a nem-
zeti összetartozás erejében bízva
összefogni egy szebb jövendõ re-
ményében, és szocialista keretek
között ugyan, de egy igazságo-
sabb társadalom felépítését ter-
vezgetni, mindjárt a harcok elcsi-
tulása, a megszálló szovjet hadse-
reg kivonulása utáni napokra.

Nagykanizsán, október 25-én
délután, még sötétedés elõtt fia-
tal gyári munkások végigjárták a
várost, és mindenütt leszedték, le-
verték a vörös csillagokat, és a
sarló-kalapácsos címereket a
közintézményekrõl. Kézenfekvõ
volt, hogy a város központjában,
akkor a szabadságról elnevezett
térnek a közepén fölénk magaso-
dó szovjet emlékmûvet, a meg-
szállás szimbólumát vagy leg-
alább is a tetején álló szovjet ka-
tona betonszobrát feltétlenül le
kell dönteni. Estefelé nagy tömeg
verõdött össze a téren, és lelkes
kiáltásokkal, fel-felcsattanó taps-
sal buzdították a munkásokat,
akik a szovjet háborús gyõzelmi
emlékmû tetejérõl próbálták le-
húzatni a géppisztolyos katona-
szobrot acél sodronykötelekkel,
munkagépekkel. Az obeliszkbe
ágyazott betonvas keményen el-
lenállt a kötélhúzásnak. Hidegvá-
góval próbálták a merevítõ vas-
rudakat átvágni, hosszas, megfe-
szített munka után végre engedett
a szoboralak, és lezuhant az em-
lékmû talapzatához. Megköny-
nyebbült, ujjongó kiáltás, tapsvi-
har követte a sikeres mûveletet.
Többen odarohantak, hogy kala-
pácsokkal darabokat törjenek le
a nagy esemény emlékéül. Ezután
békésen, minden zavargás, há-
borgás nélkül eloszlott a tömeg a
város minden irányába, a sötét,
ködös éjszakában.

Rózsás János

‘56

Teltházas, nagysikerû kon-
certet adott Zorán és neves jazz
-, illetve popzenészekbõl álló kí-
sérõzenekara a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központban. A
Kossuth-díjas elõadómûvész
koncertje elõtt adott interjút a
helyi médiumok részére.

– Utolsó lemeze, a „Közös sza-
vakból” tavaly jelent meg, és máris
aranylemez. Ez egyben a lemezen
található egyik dal címe is...

– A daloknak vissza kell adni-
uk a kor tükörképét, amelyben
élünk. Ezzel együtt leképezi ér-
zelmi világunkat, közéletünket is.
Összetett, nem egymástól függet-
len világ. Ha az ember mércét ál-
lít maga elé, akkor elengedhetet-
len szempont ez. A Közös szavak-

ból címû dal közös dolgainkról
szól.

– Szép számú csapattal dolgo-
zott együtt az utolsó harminc
évben. Gondolok itt Presser Gá-
borra, Gerendás Péterre és még
sorolhatnám. Mindig zökkenõ-
mentes volt az együttmûködés?

– Lényegében igen. Az, hogy a
stúdiókban egy lemezfelvétel köz-
ben kialakulnak apró feszültségek,
ez teljesen természetes dolog. Ezek
sohasem érték el azt a szintet,
amely komolyabb változást, változ-
tatást indokolt volna. Dusánnal és
Presserrel is elbeszélgetünk arról,
hogy az ember a saját normáin te-
szi, amit tesz. Abban reménykedve,

hogy ez másoknak is tetszik. Per-
sze ha nem erõltetünk magunkra
különbözõ divathullámokat, akkor
talán  hosszabb távon is megma-
radhat az együttmûködés.

– A Metro együttes lemezeit is
számolva, közel húsz lemeze jelent
meg. Szólókarriere óta a lemezki-
adások közt eltelik néhány év...

– Ahhoz, hogy új dalok szüles-
senek, feltétlenül kell invenció,
ihletettség, idõ. Bármennyire is
hihetetlen, el kell távolodni a ko-
rábbi albumtól, hogy ne köszön-
jön vissza az érzelmi- és
dallamvilág,  csúnya szóval élve
ne legyenek visszanyúlások. Az
elmúlt öt évben annyi minden
történt velünk, lehetett volna
akár a nulláról is indulni. Persze
nem lustálkodtunk ez idõ alatt

sem, hiszen DVD-ket, különbözõ
CD-kiadványokat adtunk ki.
Ezeken az általam nagyra tartott
világsztárok zenéjére Dusán írt
szövegeket.

– Dusán szövegeit hallgatva
egy érzelmileg gazdag világba
csöppenünk. Mennyire tükrözik
önt e dalok?

– Nagyon megkönnyíti a dol-
gunkat az, hogy testvérek va-
gyunk. Emellett komoly empátiá-
val rendelkezik, és sok párhuza-
mosság van köztünk. Ha magáról
ír, minden sora  nagy valószínû-
séggel igaz rám. Az események
közül jópár velem is megtörtént.
Ha mégsem, akkor Õ nagyon jól

tudja, velem is megtörténhetett
volna. Ez egy olyan különleges
szimbiózis, amely testvérek által
is nagyon ritkán jön létre.

– Negyvenhét éve van a pá-
lyán. Többször kifejtette, jókor
volt jó helyen. A Metró együttes
kétségtelenül sikeres volt. Meg-
szûnése után évekig kereste a he-
lyét. Különbözõ stílusokkal pró-
bálkozott, volt egy fúvós szekció-
val kiegészített formáció is, sõt
Radics Bélával is játszott a Tau-
rus-ban. Miként emlékszik erre
az idõszakra?

– Így utólag, volt azokban a
formációkban valami erõltetett-
ség. Bár Póka Egonnal, Mogyo-
rósi Lászlóval, Brunner Gyõzõvel
nagyon jó volt játszani, sajnos
nem volt billentyûsünk. Így nem

volt életképes a csapat. Aztán
Elekes Zoltán belépésével egyfaj-
ta Blood Sweet and Tears világot
próbáltunk megteremteni. Ez ak-
kor Magyarországon nagyon
újszerû volt.

– A Taurus együttesben milyen
érzés volt basszusgitározni?

– Ez igazából mellékvágány
volt a számomra. Brunner Gyõzõ
meghívására kerültem oda, hi-
szen õ volt az alapító tag. Õk szá-
momra ismeretlen okból össze-
vesztek Som Lajossal. Akkor ke-
rültem én képbe. Kezdetben tilta-
koztam, szerettem volna Gyõzõt
errõl lebeszélni, aztán beadtam a
derekamat. Igen, azt mondhat-
nám, sötét folt az életemben.
Meglepõ módon, nem csak alkal-
mazkodni tudtam, hanem még
megbarátkozni is Radics Bélával,
aki köztudottan egy más világ
volt. Egyébként õ is meglepõdött,
hogy bizonyos kérdésekben közös
nevezõre jutottunk. Minden hí-
resztelést tisztázandó, a Taurus
együttesnek nem miattam lett vé-
ge. Már a Béla sem akarta
csinálni.

– Tizennyolc lemezfelvétel, be-
mutató koncertek sorozata után,
létezik-e  lámpaláz?

– Nem kinõhetõ dolog ez, nem
függ a színpadon eltöltött évektõl.
Minden egyes koncert egy csata,
amit meg kell nyerni. Ezt minden
színpadra lépõ ember tudja. Az
adrenalin-szint emelkedés szüksé-
ges ahhoz, hogy a zenész a benne
lévõ pluszt kihozza magából.

Czene Csaba

ZZoorráánn :: „„MMeeggpprróóbbáállttaamm hhiitteelleess mmaarraaddnnii””

Családtagjai körében kö-
szöntötte a 102 éves kiskanizsai
Fekete Istvánt Marton István
polgármester. 

A nagy napra eljöttek az iskolá-
sok is, s mûsorral kedveskedtek
Nagykanizsa talán legidõsebb pol-
gárának, hasonlóan Horváth István
Radnóti-díjas versmondóhoz. A
városrész két képviselõje, Polai
József és Tóth Nándor szintén kö-
szöntötte Fekete Istvánt, aki októ-
ber huszadikán töltötte be a 102.
életévét. Levélben gratulált a volt
miniszterelnök, a Fidesz-MPSZ el-
nöke, Orbán Viktor is. Ugyancsak
jókívánságait fejezte ki az Együtt

Kiskanizsáért Egyesület vezetõje,
Horváth Jánosné és az általános
iskola igazgatója, Silló Zsolt. 

Fekete Istvánnak egyébként két
gyermeke született, akik közül lá-
nya él. Õ jelenleg vele lakik Kör-
mös utcai lakásukban. István bácsi
a MÁV-nál dolgozott vezetõ váltó-
kezelõként. Ma is jó egészségi álla-
potnak örvend, szellemileg friss, rá-
diót hallgat, tévét néz és szívesen
olvas. Százkét évesen is önellátó,
ad magára, minden nap borotválko-
zik. Az életben a legfontosabbnak
tartja az étkezést a tisztálkodást és a
pihenést – tán ez a hosszú élet titka. 

H.A.
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Az NTE 1866 labdarúgó-szek-
ciójában a felnõtt NB III-as küz-
delmek mellett az utánpótlásra is
érdemes figyelni, hiszen idén
már (akár a korcsoportváltásból
is adódóan) fajsúlyosabb pontva-
dászatokban, keményebb mecs-
cseken is helyt kell állniuk a fia-
taloknak. Az NB III Utánpótlás
bajnokság keretein belül az U19
és az U16 korosztályban játsza-
nak (elöl az idõsebbek eredmé-
nyei): Andráshida – NTE 1866

3-1 (1-1). Kanizsai góllövõ: Ta-
kács. Andráshida – NTE 1866 0-
0. NTE 1866 – Vép 9-1 (5-0).
G.: Csordás (4), Szõke (2), Kéke-
si, Kalamász, Takács. NTE 1866
- Vép 4-0 (1-0). G.: Kovács I.,
Kovács B., Pázmándi, Buni.

NB II Utánpótlás bajnokság
Dél-nyugati csoport – U15 és
U13-as eredmények: Kaposvári
Rákóczi – NTE 1866 0-1 (0-1).
G.: Kiss J. Kaposvári Rákóczi –
NTE 1866 0-2 (0-1). G.: Bara-

nyai, Kaczeus. NTE 1866 – Lenti
3-3 (1-1). G.: Grabant J., Kot-
nyek, Kiss J. NTE 1866 – Lenti
1-4 (1-3). G.: Vlasics. Baja –
NTE 1866 8-0 (6-0). Baja – NTE
1866 2-0 (1-0). NTE 1866 –
Mézga Kaposvár 1-2 (1-1). G.:
Kiss J. NTE 1866 – Mézga Ka-
posvár 7-2 (3-2). G.: Vlasics (3),
Grabant B. (2), Michalovics,
Grabant P.

P.L.

Természetesen vérmes remé-
nyei nem lehettek a Kanizsai Vad-
macskák nõi NB I A-csoportos
kosárlabda-csapatának, hiszen a
MiZo Pécs együttesének otthoná-
ba látogattak, s végül 96-55-re ki
is kaptak. A 2007/2008-as bajnoki
idény nyitómérkõzésén a kanizsai-
ak színeiben bemutatkoztak az ed-
digi új igazolások is, no és a fris-
sen szerzõdtetett edzõ, a szerb Ste-
van Csupics. A kosarasok közül
Ana Purics csipkedte magát legin-

kább, hiszen 16 pontig jutott,
csakúgy, mint Varga Zsófia – min-
denesetre azt nem árt megjegyez-
ni, volt már rá példa, hogy a pécsi-
ektõl ennél jóval méretesebb vere-
séget szenvedtek… Igaz, azt is
hozzá kell tenni, a kezdõ fordulók
mérkõzéseinek forgatókönyve vél-
hetõen hasonlóan alakul majd, s
azután következhetnek a hasonló
súlycsoportos ellenfelekkel szem-
beni mérkõzések – például a
szombathelyiek és a BEAC ellen.

Egyelõre tehát ami már tény, hogy
a legutóbbi szezon ezüstérmesétõl
idegenben 41 pontos különbséggel
kaptak ki Fekete Csilláék.

MiZo Pécs 2010 – Kanizsai
Vadmacskák SE 96-55 (22-13, 22-
18, 36-13, 16-11). Kanizsa: Purics
16, Fekete 1, Horváth B., Fitos 6,
Varga Zs. 16. Csere: Zsemberi
14/6, Tálosi 2, Csáki, Bencze,
Fuisz. Edzõ: Stevan Csupics.

P.L.

Az 1956-os forradalom Nagy-
kanizsán is népmozgalmat vál-
tott ki. Az események kronoló-
giájával és személyeivel jórészt
tisztában vagyunk, de még ma
is, ötven év után is vannak fe-
hér foltok, mert az elhallgatá-
sok és elhallgattatások reflexei
még ma is mûködnek.

1956. október 26-án az esti
órákban a tüntetõk egy csoportja
a Magyar Dolgozók Pártja szék-
háza (ÁVH-épület, volt Kreiner-
villa) elé vonult és fegyvereket
követelt. A karhatalom ekkor a
tömeg közé lõtt. A sortûzben
Skerlák Józsefné életét vesztette.
A lövöldözésnek tizennégy sé-
rültje volt. Az Új Zala (1956. ok-
tóber 28.) címû újság híradása
alapján: Kocsis József, Ungor
Károly haslövést kapott, Balázs
László tüdõlövést. Ugyancsak sú-
lyosan sérült Tóth Mária, Marcs
Ferenc, Horváth Ferenc, Korotki
István. Könnyebb sérülést szen-
vedett Ács István, Samu György,
Mocsári Ferenc, Horváth János,
Godina László és Tóth Iván. A
híradás szerint Ungor Károly
„gimnazista” tanuló haslövést ka-
pott és november 1-jén belehalt
sérüléseibe.

Vajon kik voltak õk: az áldoza-
tok?! 

A volt Károlyi-kert, mai nevén
56-os emlékkert szélén álló 1956-
os kopjafa minden áldozatra em-
lékezik. Tudjuk, „cáfolhatatlanul
csak a hõsöknek és a mártíroknak
van igazuk” (Nagy Gáspár), de a
mai napig hiányosak az informá-
cióink. Például Ungor Károly ese-
tében a Batthyány gimnázium ne-
vében kötelességünknek éreztük,
hogy utánajárjunk: ki volt Ungor
Károly „gimnazista tanuló”?! Kö-
telességünk, hogy méltó módon
megemlékezzünk a tevõleges és
az ártatlan áldozatokról is!

Hamar kiderült, bár anyaköny-
veinkben nincs nyoma: Ungor
Károly nem a gimnáziumba járt.
’56 Zala megyei kronológiája és
személyi adattára (Zala Megyei

Levéltár, Zalaegerszeg,
2004) címû értékes kö-
tetben még így szere-
pelt. A 2006-os kanizsai

szónoki beszédekben is így titu-
lálták még a visszaemlékezõ kor-
társak is. Szentpéterúri fiatalem-
ber volt, ott temették el, egy fake-
reszt és sírja emlékeztet az ártat-
lan hõsök tiszteletére a szent-
péterúri temetõben. Ennek a
halottvizsgálati bizonyítványnak
volt nyoma a Történelmi, emberi
sorsok, sírhantok címû kötetben.
(Nemzeti Pantheon Alapítvány,
2001, I-II.) Schandl Piroska hely-
történeti kutató jóvoltából.

Az október 23-i ünnepre ké-
szülve a napokban aztán sikerült
elõrelépni. Megtaláltuk Ungor
Károly nyomát a Zsigmondy
Széchenyi Szakképzõ Iskolában
az anyakönyvben és a naplóban.
Ungor Károly második osztályos
szobafestõ ipari tanuló volt az
M. T. H. 406. számú Helyi Ipari
Iskolában (Nagykanizsa, Roz-
gonyi u. 25/a). 1940. április 14-
én született, édesapja Ungor Mi-
hály, molnár volt. Lakása a tanu-
lóidõ alatt: Rozgonyi u. 25/a.
Gyakorlati oktatási helye: Építõ-
ipari Szövetkezet, Kinizsi utca
17. Osztályfõnöke Nagy
Józsefné történelem szakos ta-
nárnõ volt. Megsebesülése nap-
ján, 1956. október 26-án, pénte-
ken az utolsó órája osztályfõnöki
óra volt, az utolsó elõtti pedig
történelem. Erre a naplóban a
bejegyzés címként ez volt: A for-
radalom gyõzelme. Elvileg
1848-at tanultak, de valószínû-
leg a valóság behatolt a történe-
lemkönyv lapjaira… Mûhely-
mestere Tölgyesi János. Padtársa
Opicz Sándor, késõbbi szakokta-
tó volt. Barátja, akivel este mo-
ziba ment – s állítólag így keve-
redett a lövöldözésbe – Kovács
József volt, aki már meghalt.
Szerény, csendes, halkszavú fia-
talemberként emlékeznek rá.
Példás magatartás, jeles gyakor-

lati ismeretek és közepes általá-
nos tanulmányi elõmenetel van a
bizonyítványában.

A halottvizsgálati bizonyítvá-
nyában ez áll: Utcai lövöldözés-
ben sérült meg. A halál ideje:
1956. november 1. 23 óra.

Az iskolai anyakönyvi lapján
ez van: Az ellenforradalmi ese-
mények alkalmával sebesülésébe
belehalt. 1956. XI. 2.

A sírján ez olvasható a szent-
péterúri köztemetõben: Itt nyug-
szik Ungor Károly. Élt 16. évet.
Megsebesült 1956. október 26-
án. Megnyugodva Isten akaratá-
ban meghalt november 1-én.
Örökké gyászolják szeretõ szülei
és testvérei.

Furcsa, hogy az elmúlt ötven
év hogy eltakarta ezeket a törté-
néseket. Az az érzése az ember-
nek, hogy az 1956-os eseménye-
ket néha nehezebb felderíteni,
mint a még régebbi történéseket.
A dolgok helyretétele és a méltó
emlékezés pedig azt kívánja,
hogy tisztelettel és tisztességgel
emlékezzünk meg a régmúlt hõ-
seirõl és ártatlan áldozatairól. Ez
kötelességünk, ez örök emberi
törvény. 

Nagykanizsán büszkék lehe-
tünk arra, hogy 1956 kapcsán van
mibe fogódzkodnunk, van mire
emlékeznünk: a helyi történések,
a DKG dolgozói, a gimnazisták,
Orbán Nándor, dr. Lékay Gyula,
dr. Paizs Ferenc, a Csittvári Kró-
nika...

Érdekes, felemlegethetõ és újra
felfedezhetõ momentum volt,
hogy az akkori Irányi Dániel
Gimnáziumban (mai Batthyány-
gimnázium) egy nagyszabású
gyûjtés és segélyakció történt a
Diákszövetség összefogásával az
újpesti Könyves Kálmán Gimná-
zium diákjai számára, akik „a bu-
dapesti forradalmi események kö-
vetkeztében elárvultak, illetõleg
ellátatlanok lettek”. Így egy osz-
tályra való budapesti diákot hoz-
tak el Nagykanizsára az 1956-57-

es téli szünetben, hogy fájdalmu-
kat enyhítsék. Közel tízezer forint
gyûlt össze a gimnáziumból és a
városból öt-tíz forintjával erre a
nemes célra. Ez akkoriban bátor
és szép tett volt.

Tavaly ilyenkor avattuk isko-
lánk bejáratánál a forradalomban
részt vállaló elõdeinkre emlékez-
tetõ bronztáblát. A Polgári Kani-
zsáért Alapítványnak köszönhet-
jük ezt a táblát. A hagyomány,
tudjuk, folytatódik: október 30-án
a Vasemberházon avatnak táblát.
Ez az akkori Szabadság tér köze-
pén állt szovjet katona szobor le-
döntõire emlékezik. Erre rímel-
nek Kiss Dénes költõ, egykori
kanizsai gimnazista szavai: Utó-
dai a mártíroknak, mi döntsük el
a holnapunk!

1956 örök tanulsága, hogy nem
szabad félni. S vannak örökifjú
hõsök, akik példaképekké is vál-
hatnak, mert fiatalos lendülettel
széttörték az agyunkat és a szí-
vünket nyomasztó félelmet.
Ungor Károly nem volt hõs, de
ártatlan áldozatként ötven év el-
múltával, talán már példa lehet
arra, hogy a dolgok mindig kide-
rülnek, hogy a fájdalmak is ki-
tisztulhatnak. Ungor Károly sebe
talán mára már tisztulóban van.
Talán vannak még kortársak, akik
emlékeznek a részletekre, mert az
emlékezet csak a dolgok kimon-
dásával és leírásával lehet precíz.

Ezért kérjük a sajtó nyilvá-
nosságán keresztül is, aki több in-
formációval bír Ungor Károlyról,
vagy az 56-os kanizsai esemé-
nyek tizennégy sérültjérõl, az je-
lezze a Kanizsa Dél-Zalai Heti-
lapnak, ahol további oknyomozás
történik.

Talán nem véletlen, hogy az
idén a kanizsai városi ünnepséget
az a Zsigmondy-Széchenyi Szak-
képzõ Iskola adja, mely elõdjének
tanulója volt Ungor Károly is... 

Emlékezzünk tisztelettel a
hõsökre és az áldozatokra!
Nem szabad feledni a fénylõ
arcokat!

Balogh László
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IIddéénn mmáárr hhaajjttóóssaabbbb mméérrkkõõzzéésseekkkkeell

Második alkalommal rendezték
meg Nagykanizsán a sportakroba-
ták utánpótlásmezõnyének verse-
nyét, a Hevesi Kupát a névadó is-
kola tornatermében. Az elõzõ évi-
hez képest ugyan a mezõny vala-
mivel szerényebb létszámú volt,
de a Zalaerdõ-Hevesi DSE sporto-
lói így is szép sikereket könyvel-
hettek el. Így például gyermek le-
ány hármasban hét egység közül

lett elsõ a Neubauer Nóra – Gu-
lyás Dorottya – Szabó Kíra hár-
mas, a serdülõknél pedig a Bránát
Klaudia – Baksa Nikol – Iker Lilla
trió nyert, illetve a fiúknál a Lász-
ló Attila – Vízlendvai Máté kettõs
zárt elsõként. A serdülõ vegyes
párosoknál Szokol Martin és Gu-
lyás Dorottya nyert. A Bódi Sza-
bolcs – Lukács Patrik kettõsnél az
volt az érdekesség, hogy egy ron-

tás után Patrik ugyanúgy elvállata
a szaltót több méter magasságban,
mintha semmi nem történt volna
elõzõleg… Csapatban a Ferencvá-
ros egysége nyert, míg a Zalaerdõ-
Hevesi DSE harmadik helyen
végzett. A vendéglátók sportakro-
batáit Farkasné Bolin Ildikó és
Vízlendvai László készítette fel.

P.L.

RRoonnttááss uuttáánn iiss mmaaggaabbiizzttoossaann

Zalaegerszegen rendezték meg
az idei Nemzeti Versenyszámok
Országos Bajnokságát standard-
puska, illetve nyílt irányzékú pus-
ka kategóriában. Az egész ország
területérõl érkeztek sportlövõk,
köztük természetesen a Nagyka-
nizsai PSLE klubját képviselõk is.
Mivel az idõjárás kissé megtréfál-
ta a részvevõket, ezért országos
csúcsok ugyan nem születtek, ez
azonban a kanizsai klub sportolóit
nem akadályozta abban, hogy
egy-egy bajnoki címet és harma-
dik helyet, valamint egy negyedik

helyezést elcsípjenek. A kispuskás
nyílt irányzékúak 30 lövéses kate-
góriájában 2004 után ismét Papp
Józsefné (képünkön) lett elsõ 280
körrel, harmadikként zárt
Pölöskeiné Hertelendi Erika 272
körrel, míg negyedik helyen vég-
zett Papp Bernadett 255 egység-
gel. A férfiak mezõnyében a kani-
zsai csapat (Horváth Károly, Obr-
maier Nándor, Szobolics János)
mind a nyílt irányzékúaknál (744
kör), mind a standard kategóriá-
ban (725 kör) a 3x10es összetett-
ben harmadik helyen végzett.

BBaajjnnookkii ccíímm EEggeerrsszzeeggrrõõll

Fiatal kardozók Kanizsán.
Gyermek korcsoportban rendezett
leány, illetve fiú kardversenyt az
NTE 1866 klubja a Rózsa utcai
vívóteremben, ahová a házigaz-
dák vívói mellett a fõvárosból,
Szigetszentmiklósról és Sárvárról
is érkeztek sportolók. Az elsõ he-
lyezéseket is elvitték aztán a ven-
dégek, hiszen a lányoknál BSE-,
míg a fiúknál sárvári siker szüle-
tett. Elõbbieknél a legjobb kani-
zsai Osvald Anna lett, aki az ötö-
dik helyen végzett, míg a fiúknál
Kovács Dániel nyolcadik helye
volt a legjobb helyezés a vendég-
látók részérõl.

Ismét szorosan tapadnak. A
labdarúgó megyei bajnokság II.
osztályában a Kiskanizsai Sáskák
csapata a listavezetõ Gelse csapa-
tát az Olajbányász-stadionban az
õsz rangadóján. A második helye-
zett kiskanizsaiak jó mérkõzést
vívtak a hírek szerint szintén fel-
jutási terveket szövögetõ vendé-
gekkel, s ha nagy küzdelemben is,
de nyertek is 3-2-re közvetlen ri-
válisukkal szemben. A gyõzelem-
mel a Sáskák csapata beérte pont-
számban az éllovast, ezzel további
nagy csatát borítékolva a feljutást
jelentõ elsõ bajnoki címért.

Hazai gyõzelmek. A nagykani-
zsai uszodában rajtolt el a Dunán-
túli Gyerek I. Vízilabda-bajnokság,
melyben az 1993-ban és késõbb
született játékosok alkotta csapatok
mérkõznek az idei szezonban. A
helyi vízilabdások elsõként a Tata-
bányai VSE-vel játszottak, s arat-
tak 13-7-es gyõzelmet. A legered-
ményesebb játékosok Vitári és
Skriba voltak 4-4 találattal. Máso-
dik találkozójukon még fõlénye-
sebb sikert jegyeztek (16-4) a Du-
naújvárosi FVE ellen, s ezen a
meccsen Bedõ volt a mezõny leg-
jobbja hat góllal. Szabó Szilárd
edzõ tanítványai tehát kettõs gyõ-
zelemmel kezdték a bajnokságot.

Az ellenfelek jobbak voltak.
Az ülõröplabda bajnokság õszi el-
sõ fordulóira került sor a közel-
múltban, s a kanizsai Hamburger
SE Szombathelyre látogatott, hogy
a helyi Sprint Lux-Tex SC és a vá-
ci Mozdulj SE csapataival meg-
mérkõzzön. Elsõként a vendéglá-
tók ellen léptek pályára, s ugyan
3:0-ra kikaptak, de a szetteken be-
lül nagy csatára kényszerítették a
vasiakat. A második helyezett Vác
ellen már jóval simább találkozóra
került sor, s a Duna-partiak 3:0
arányban nyertek Földi József
edzõ együttese ellen.
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INGATLAN

Állás 

Belvárosban 800 m2-es építési
terület eladó. Érd.: 30/227-3294
(6040K)

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

Nagykanizsán, nyugodt kör-
nyezetben 87+25 m2-es lakás
beépíthetõ tetõtérrel, kerttel,
garázzsal, pincével, teljesen
felújítottan eladó azonnali be-
költözéssel. Kisebb lakást be-
számítok. Érd.: 20/9616-404
(6077K)

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

Nagybakónakon kétszobás
családi ház nagy telekkel eladó. 
Érd.: 20 óra után a 93/315-559
(6099K)

Nk-án Csengery u. elején 57
m2-es, 2,5 szobás, jó állapotú, III.
emeleti lakás 9,5 millió Ft-ért el-
adó. Érd.: 30/348-9669 (6100K)

Szép természeti környezetben,
kicsi szõlõbirtok olcsón eladó.
Érd.: 20 óra után a 93/315-559-es
telefonszámon. (6101K)

Városkapu krt-on garázs bér-
leti joga átadó. Tel.: 30/385-1088
(6104K)

Borsfán (a bázakerettyei,
letenyei strandfürdõhöz közel)
100 m2-es családi ház akácossal,
kis kerttel eladó. Nagykanizsai la-

káscsere érdekel. Irányár: 3,9
MFt. Érd.: 06-30-650-8534, este:
93-329-544 (6108K)

Három éves Opel Agila 22
ezer km-rel,  haláleset miatt el-
adó. Érd.: 93-315-526 (6109K)

Nk-i Keleti Étterembe gyakor-
lattal rendelkezõ felszolgáló höl-
gyet vagy felszolgálót éves állás-
ra felveszünk. Érd.: 20/482-4545
(6079K)

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

Könyvek, festmények, porcelá-
nok, egyéb berendezési tárgyak
készpénzes felvásárlása! Nagyka-
nizsa, tel.: 30/332-8422 (6105K)

A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regi-
onális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetõséget:
karosszéria lakatos szakirányú 160.000 Ft
autóvillamossági szerelõ szakirányú 150.000 Ft
lakatos szakirányú 140.000 – 150.000 Ft
CNC gépkezelõ szakirányú 100.000 – 150.000 Ft
hegesztõ technológus szakirányú 180.000 – 250.000 Ft
minõsített hegesztõ szakirányú 94.000 – 100.000 Ft
gázszerelõ szakirányú 94.000 – 100.000 Ft
ács-állványozó szakirányú 140.000 – 150.000 Ft
vagyonõr szakirányú 65.500 Ft
kárpitos szakirányú 90.000 – 130.000 Ft
jövedéki ügyintézõ szakirányú 65.500 Ft
cipõbolti eladó szakirányú 65.500 Ft
ápoló szakirányú 150.000 Ft
varró                                       szakirányú v. betanított 70.000 – 90.000 Ft
pék                                          szakirányú v. betanított 65.500 – 120.000 Ft
földmérõ technikus szakirányú 90.000 – 150.000 FT

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–szerda: 8.00–12.00 
és 13.00–16.00 óra között, péntek: 8.00–13.00 óra

Tavaly ilyenkor avattuk a Bat-
thyány Gimnázium bejáratánál a
forradalomban részt vállaló diá-
kokra emlékeztetõ bronztáblát

A Polgári Kanizsáért Alapít-
vány a következõ ötvenhatos
táblát október 30-án, kedden
17.30-kor a Vasemberház hom-
lokzatán avatja. Ünnepi beszé-
det Cseresnyés Péter alpolgár-
mester mond.  A Polgári Ma-
gyarországért Alapítvány segít-
ségének köszönhetõ tábla az
akkori Szabadság tér – micsoda
kigúnyolása ez a szónak! – kö-
zepén állt szovjet katonaszobor
ledöntõire emlékezik.

Felszabadúlás – gazdag nyel-
vünk keserû humorral így fog-
lalta össze, ami 1945-ben Ma-
gyarországgal történt. Költõib-
ben: „Két éjszaka hajnal nélkül”
– Európa boldogtalanabbik felé-
nek Jalta után ez a sors jutott. 

Tisztelettel nézünk föl elõde-
inkre – különösen a gépgyáriak-
ra –, akik a független Magyaror-
szágért, a szovjet csapatok kivo-
násáért tüntettek 1956. október
25-én. Bár eltiport követelésük
csak 35 év múlva teljesült, kiál-
lásuk mégis erõt és fényt adott a
reményvesztett idõkben.  

„Eleget tûrtünk !” – volt jel-
szavuk. Az akkori kanizsaiak
eltökéltsége, bele nem törõdése
ragyogó példa a maiaknak is. 

Tudósítónktól
Ismeretes, hogy Nagykanizsa

dolgozóinak békés, nemzeti ér-
zelmû tüntetése elszabadult indu-
latok következtében véres ese-
ménybe torkollt pénteken este.

A nap délelõttjén még senki
sem sejtette volna ezt. A város
minden üzemének dolgozói im-
pozáns tömegben és megnyerõ
fegyelemmel vonultak nemzeti-
színû zászlók alatt az utcán.

Kiálltak követeléseik mellett,
felszabadult érzelmekkel énekel-
ték a magyar nemzet dalait. Igaz,
ebben a tömegben is fellelhetõk
voltak a gõzösfejûek, de ez a tö-
meg a Dózsa György laktanyától
még fegyelmezetten vonult el mi-
után keblére emelte katona fiait.
A baj akkor kezdõdött, amikor a
délutáni órákban a dolgozók nagy
részének hazaszállingózása után a
megmaradottakon eluralkodott a
meggondolatlan, hübelebalázs
magatartás.

Budapestre akart menni az ifjú-
ság egy része, hogy élelmiszert
vigyen Budapest lakosságának és
a harcolóknak. Ám valaki, vagy
valakik feldobtak egy új jelszót: –
Vigyünk fegyvert Budapestnek!

Ekkor elszabadultak a vad ösz-
tönök.

A városi tanács, hogy levezesse
az indulatokat, húst és élelmiszert
utalt ki a követelõdzõén fellépõ
tömegnek. A tömeg egy része a
laktanyához vonult, ahol fegyve-

reket követelt. Benyomultak a
laktanyába. A karhatalom, Öve-
ges József õrnaggyal végtelen
nyugalommal bánt a követelõd-
zõkkel, de természetesen fegyvert
nem adtak. Kemény fellépéssel
sikerült eltávolítani a laktanyából
a csoportokat.

Körülbelül ebben az idõpont-
ban bent a városban egy lövéstõl
Skerlágh Józsefné 52 éves nagy-
kanizsai asszony a mozi bejáratá-
nál összeesett és pár percen belül
meghalt. A tömeg a pártbizottsá-
gon székelõ katonai csoportot
okolta az asszony haláláért. Fel-
lángoltak az indulatok. Fegyvert
követeltek minden áron, hogy tá-
madást indítsanak a pártbizottság
épülete ellen. Pár percen belül
páncélosok jelentek meg a pártbi-
zottság elõtt, illetve a város utcá-
in. Ekkor már egyre másra lehe-
tett hallani a lövések zaját. Cso-
port rohanta meg a honvédségi lõ-
szerraktárt, lõtték a harckocsikat.
A karhatalom természetesen min-
denütt ellenállt. Az eredmény 14
sebesülés, ebbõl egy halálos,
Skerlágh Józsefné, három súlyos
és életveszélyes: Kocsis József,
Unger Károly 16 éves nagykani-
zsai lakos haslövést kapott, Ba-
lázs László 15 éves szombathelyi
lakos tüdõlövést kapott. Súlyosan,
de nem életveszélyesen sérült
meg Tóth Mária 19 éves és Marcs
Ferenc 34 éves nagykanizsai la-
kos, akiket a tömeg valószínûleg

békéltetõ magatartásuk miatt sú-
lyosan bántalmazott. Ugyancsak
súlyosan, de nem életveszélyesen
sérült Horváth Ferenc 57 éves
nagykanizsai és Korotki István 28
éves sormási lakos.

Könnyebb sérülést szenvedett:
Ács István 21 éves galamboki la-
kos, akit a tömeg késelt meg.
Ugyancsak könnyebben sérült
Samu György 16 éves, Mocsári
Ferenc 15 éves, Horváth János 24
éves, Godina László 29 éves
nagykanizsai és Tóth Iván Ferenc
26 éves kútfeji lakos.

Az események zûrzavarából
ma még a rendõri vizsgálat befe-
jezése és a halott kórbonctani
vizsgálat elõtt nehéz megállapíta-
ni az objektív tényezõt. A halál-
eset után közvetlenül ott voltam
a Sugár úti vérfoltnál, ahol Éles
Renée, és több általam ismeret-
len szemtanú azt állította, hogy a
lövés váratlanul jött, a kézigránát
robbanásokkal egyidõben.

Ebben a pillanatban még lehe-
tetlen minden szempontból hite-
les és eseményszerû tájékoztatást
nyújtani a nagykanizsai véres
péntekrõl. Egy biztos, sajnálatos,
hogy féktelen indulatok, felelõt-
lenek, zavartkeltõk hatalmasod-
tak el és ennek egy ártatlan békés
járókelõ lett az áldozata. A rend-
õri vizsgálat lesz hivatott megál-
lapítani a teljes tényeket. A
felelõsségrevonás nem maradhat
el.

A városban egyébként helyre
állt a rend. Ez a rend azonban
egyelõre a szuronyokon nyugszik.
Tankok, harckocsik, fegyveres
alakulatok cirkálnak a városban.
Szombat délután 5-tõl vasárnap
reggel 6-ig tilos az utcán járni.

Nyugalommal és barátsággal
közeledtünk és közeledünk most
a város lakóihoz és rajta leszünk,
hogy a lakosság élete és vagyona
teljes biztonságban legyen. Fon-
tos az, hogy mielõbb helyreálljon
az igazi öntudatos, békés rend -
mondotta Öveges József õrnagy,
a helyõrség parancsnoka.

Forrás: Új Zala, 
1956. október 28.

Nagykanizsai jelentés tegnap este 20 órakor:
Tegnap Nagykanizsán az esti órákban mintegy 30-36 asszony tartózkodott a Pannónia Szálló elõtt. Lövés
dördült és egy összeesett közülük. Meghalt. Kanizsa utcáját is vér öntözte be. 

Forrás: Zala, 1956. október 27.
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Georges FFeydeau: TTökfilkó, aavagy aa HHülyéje - vvígjáték
Fõbb szerepekben: Znamenák István, Kocsis Pál, Nyári Szilvia,

Csapó Virág, Nyári Oszkár

Október 229. 119 óóra HHevesi-bbérlet, OOktóber 330. 119 óóra BBródy-
bérlet, OOktóber 331. 119 óóra RRátkai-bbérlet

Szabadfelhasználású, személyi, jelzálog és lakáshitelek 
BAR listás, végrehajtásos ingatlanokra is. 

Kedvezõ hitelkiváltás!

PLÁNDER HITEL IRODA Tel.: 06-30-324-3611

November 2. 
18.30 óra

Magyar királyok 
és szentek VII.

Szent Erzsébet 
A nemes lelkû II. András 

királyunk leánya

Szántai Lajos, 
mûvelõdéskutató 

vetítettképes elõadása
a Medgyaszay Házban

2007. november 3-án 19 órakor
a HSMK-ban (Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)

Jegyek ára
elõvételben: 2500 Ft, a koncert napján: 3000 Ft

Jegyek elõvételben vásárolhatók a Móricz Zsigmond 
Mûvelõdési Házban (Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1.)

Tel.: 93/319-202, 06/30/55-74-774, e-mail: ibiaba@chello.hu,
valamint a koncert napján a HSMK-ban (tel.: 311-468)

Világsztárok Nagykanizsán

Fellépnek:
BOB MINTZER - szaxofon, DEAN BROWN - gitár

RUSSEL FERRANTE - zongora, PACO SERY - dob
VASVÁRI PÁL - basszusgitár
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Az 1956. október 23. esemé-
nyeire való emlékezés évrõl-évre
szimpla kronológiává, egyfajta
helyi leltárrá silányul, melynek
során újra, meg újra felidézzük e
nap kanizsai vonatkozású történé-
seit. Azt, hogy 26-án az esti órák-
ban tüntetõk egy csoportja a Ma-
gyar Dolgozók Pártja székháza
(ÁVH-székház) elé vonult és
fegyvereket követelt. A pánikba
esett karhatalom ekkor a tömeg
közé lõtt. Minden évben felidéz-
zük, hogy a rémülettõl ropogó
sortûzben egy asszony, Skerlák
Józsefné életét vesztette. Ha a tör-
ténetíró alapos, néha arról is szó
esik, hogy a lövöldözésnek
tovább tizennégy sérültje volt. Az
1956. október 28-án megjelenõ
Új Zala címû újság híradása azon-
ban nem csak egy halálos áldozat-
ról tudósít. A cikk szerint Ungor
Károly „gimnazista” tanuló haslö-
vést kapott és néhány nappal ké-

sõbb, november 1-jén szintén be-
lehalt sérüléseibe.

Ahogy Marton István polgár-
mester is utalt rá ünnepi beszédé-
ben: a „csendes, szerény” fiatal-
ember valahogy a feledés homá-
lyába merült, pedig õ is a kommu-
nista rezsim áldozata volt. Utóbb
az is kiderült, hogy Ungor Károly
„gimnazista” nem az Irányi Gim-
náziumban tanult, hanem az M. T.
H. 406. számú Helyiipari Iskolá-
ban, a mai Zsigmondy-Széchenyi
Szakképzõ Iskola elõdjében. 

Ez a halk szavú fiatalember
szerencsétlenségére éppen a mo-
ziba igyekezett egyik barátjával,
amikor kitört a lövöldözés. A fiú,
aki rossz idõben volt rossz he-
lyen, halálos haslövést kapott.
Nem volt tehát forradalmár, nem
akarta megdönteni a rendszert, ta-
lán csak egy jó filmet szeretett
volna megnézni ezen a délutánon. 

A Károlyi-kertben, a mai ’56-
os Emlékkertben egy kósza lövés
vetett véget Ungor Károly filmjé-
nek – amelyben azonban õ volt a
fõszereplõ. Ungor Károly ma a
szentpéterúri temetõben nyugszik.
Rokona már nem él a faluban.

Rejtély, hogy mi, kanizsaiak
eddig miért feledkeztünk meg a
szabadságharc és forradalom má-
sodik nagykanizsai áldozatáról. 

Ötven évig csend fedte Ungor
Károly halálát. Éppen itt az ideje,
hogy az õ neve is elhangozzék
akkor, amikor megemlékezünk a
kommunizmus áldozatairól. 

Róla is szóljunk néhány jó
szót, akinek a halála éppen olyan
csendes volt, mint az élete. 

Horváth Attila 
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HHoorroosszzkkóópp

Legyen kitartása a karrierje és a pénz-
ügyei terén. Ha jól taktikázik, meg tudja
oldani régóta húzódó problémáját is. Ér-
zelmi életében nyugodt napokra számít-
hat. Ha még magányos, ismerkedjen!

Megújuló gondolkodásmódja elõsegíthe-
ti boldogulását, és anyagi ügyei is rende-
zõdhetnek. Magánéletében fontossá vál-
nak az érzelmek, egy kis odafigyeléssel
harmonikus idõszakra számíthat. 

Bármibe belekezd, könnyen sikereket ér-
het el, éppen ezért itt az ideje régi álmai
megvalósításának. Érzelmi életében még
számos kellemes változást hozhat az ok-
tóber.

Kedvezõ fordulatokra számíthat a mun-
kája terén. Ne kapkodja el a feladatát, ne
szórja szét feleslegesen energiáját, és
mozogjon, sportoljon többet. Párkapcso-
latában is elõrelépés történhet.

Az anyagi biztonság kérdése elõtérbe
kerülhet ezekben a napokban. Ennek el-
lenére ne hajszolja túl magát, pihenjen
többet. Érzelmi életében változatos, iz-
galmas napokra számíthat. 

Szerencsésnek érezheti magát, hiszen
több kellemetlen helyzetbõl gyõztesen
kerülhet ki. Érzelmi életét a kiegyensú-
lyozottság jellemzi, viharokra nem kell
számítania.

Megsokasodnak elvégzendõ feladatai.
Mindezek ellenére figyeljen a váratlan lehe-
tõségekre, mert pozitív irányban befolyásol-
hatják anyagi helyzetét. Ha még keresi az
igazit, ne a külsõségek alapján ítéljen.

Tele van tenni akarással, csak sokszor
nem tudja, merre vegye az irányt. Ma-
gánéletében szinte folyamatosan alakul-
hatnak ki konfliktusok. Ha a realitások
talaján áll, mindezeket elkerülheti. 

A bolygók kellemetlen hatásának kö-
szönhetõen ingerülten, kapkodva végzi
feladatait. A fontos dolgokkal érdemes
várnia néhány napot. Az érzelmek terén
kedvezõ napokra számíthat.

Céltudatosság jellemzi ezekben a napok-
ban. Ne blokkoljon le, tartsa ezt a formá-
ját. A szerelem terén használja ki a Vé-
nusz támogatását, meglesz az esélye a
viszonzásra. 

Együttmûködési készséggel és mások
segítségével sikereket érhet el anyagi té-
ren. Érzelmi életében romantikus napok-
ra számíthat, könnyedén megvalósíthat-
ják közös terveiket. 

A munka és pénzügyek terén kedvezõ
napok elõtt áll. A cél érdekében érdemes
lenne jól kihasználnia kreativitását. A
párjával beszélgessen, sétáljon többet, és
elkerülheti a hangulatingadozásokat.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

EEggyy sszzeerréénnyy,, ccsseennddeess,, 
eellffeelleeddeetttt ffiiaattaalleemmbbeerr

A kiskanizsai Millenniumi
Emlékmûnél és a helyi általá-
nos iskolában is megemlékez-
tek 1956. mártírjairól. Utóbbi-
ban az intézmény tanulói adtak
mûsort, míg az elõbbinél az
emlékezés virágait, koszorúit
helyezték el a pártok, civil
szervezetek képviselõi, Silló
Zsolt iskolaigazgató és az in-
tézmény tanulói. Az önkor-
mányzat nevében Cseresnyés
Péter alpolgármester koszorú-
zott. 

Kiskanizsán 
is eemlékeztek

– Az igazság, igazság marad
akkor is, ha a föld mélyére rejtik
– mondta 1956 eseményeire
emlékezõ ünnepi beszédében
Marton István polgármester. –
Habár a kommunizmus áldozatai
miatt nem történt a nürnbergi
perhez hasonló felelõsségre vo-
nás, nekünk mégis tudnunk kell,
az áldozatok valóban áldozatok
voltak, a megtorlás pedig valódi
megtorlás.  

Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 51. és a köztársaság
kikiáltásának 18. évfordulójának
városi ünnepsége október hu-
szonharmadikán reggel kilenc
órakor ünnepélyes zászlófelvo-
nással vette kezdetét a Deák té-
ren, ahol az Olajbányász Fúvós-
zenekar adott térzenét. A zászló-
felvonásra megérkeztek a Magyar
Gárda nagykanizsai tagjai is. In-
nen az ’56-os Emlékkertbe vo-
nultak az ünneplõk, akik elhe-
lyezték az emlékezés koszorúit és
virágait a Taubert László által ké-
szített emlékmûnél, valamint a
nagykanizsai áldozatok emlékére
állított kopjafánál és Orbán Nán-
dor, városi nemzetõr-parancsnok
emléktáblájánál.

Az ünnepi program a Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központban
folytatódott, ahol Marton István
polgármester mondott beszédet. A
város elsõ embere felidézte az öt-
venegy évvel ezelõtti nagykanizsai
történéseket, s megállapította, a
kordokumentumok, a könyvek, a
cikkek és a szemtanúk emlékezete
szerint városunkban is voltak
olyan események, amelyekre büsz-
kék lehetünk, s fogódzót jelenthet-
nek a ma emberének is. Utalt arra,
hogy a kanizsai történéseknek nem
csak Skerlák Józsefné esett áldoza-
tul, hanem egy fiatal ipari iskolai
tanuló, Ungor Károly is, akirõl
azonban valahogy megfeledkezett
az elmúlt ötven év történetírása.
Arra szólította fel a jelenlévõket,
hogy (habár ez nem pótolhatja az
elmúlt ötven év hallgatását) ha
Mindenszentekkor kimennek a te-
metõbe, gyújtsanak egy szál gyer-
tyát valamennyi áldozat, köztük
Ungor Károly emlékére is. 

– A kommunizmus áldozatainak
számbavételére sajnos, sehol a vi-

lágon nem rendeztek nürnbergi
pereket, de mi, józan magyarok, az
áldozatokat ma is áldozatoknak, a
megtorlást ma is megtorlásnak ne-
vezzük – hangsúlyozta Marton Ist-
ván polgármester. – Az igazság,
igazság marad, ha a föld mélyére
temetjük is. Az igazság, igazság
marad akkor is, ha valaki nem
akar tudomást venni róla – utalt a
polgármester arra, hogy a vérbe-
fojtott forradalom után az állam-
párt viszonylagos jóléttel vette
meg a nemzet nyugalmát, Faludy
György szavaival élve: kolbászra
cserélte a kötelet. Ám a nemzet
nem felejtett, s 1956 céljai a rend-
szerváltáskor szökkentek szárba. 

Az ünnepségen a Politikai Fog-
lyok Országos Szövetsége nagyka-
nizsai elnöke, Nagy Ottó elismeré-
seket adott át a forradalom eszmei-
ségének megõrzéséért. A Hazáért
Érdemkereszt Arany fokozatát ve-
hette át Rózsás János író, volt
Gulag-rab, 1956-os emlékplakettet
vehetett át vitéz Bartal György
András, a POFOSZ elnökhelyette-
se, Miha Tamásné, a Rozgonyi
Polgári Kör elnöke, valamint Hor-
váth Jánosné, az Együtt
Kiskanizsáért Egyesület elnöke.

Ezt követõen a Zsigmondy Vil-
mos és Széchenyi István Szak-
képzõ Iskola diákjai adtak emlék-
mûsort az 1956-os forradalom és
szabadságharc áldozatai tisztele-
tére, az összeállítást Dr. Geren-
csérné Farkas Mária rendezte.

Délután szintén a HSMK-ban
Nagy Gáspár Kossuth-díjas köl-
tõ emlékére városi középiskolai
versmondó versenyt rendeztek,
a kanizsai megemlékezések pe-
dig este ugyanitt Pitti Katalin
operaénekes önálló estjével zá-
rultak.

Ezt megelõzõen azonban sor
került a hagyományos fáklyás
felvonulásra, bár a szakadó esõ
gyakran eloltotta a fáklyákat. A
kórház-kápolnánál Fliszár Károly
esperes-plébános indította útjára
az emlékezõket, aki azt hangsú-
lyozta, jövõnk érdekében rendkí-
vül fontos, hogy félelem nélkül
éljünk, s a forradalommal kap-
csolatban szerzett ismereteinket
átadjuk az utókornak. 

H.A.

AAzz iiggaazzssáággoott 
nneemm lleehheett eellrreejjtteennii
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Tisztelt Hölgyeim, Uraim, ked-
ves Kanizsaiak!

Albert Comus A magyarok vére
címû írásában ezt írta a magyar
forradalom jelentõségérõl: „A le-
gázolt és bilincsbe vert Magyar-
ország többet tett a szabadságért
és igazságért mint bármelyik má-
sik nép az elmúlt 20 esztendõben.
Ahhoz, hogy ezt a történelmi lec-

két megértse a fülét betömõ, sze-
mét eltakaró nyugati társadalom,
sok magyar vérnek kellett elhul-

lania – s ez a vérfolyam  már al-
vad az emlékezetben…

Nyomorúságuk, láncaik és
számûzöttségük ellenére királyi
örökséget hagytak ránk, melyet ki
kell érdemelnünk a szabadságot,
amelyet õk nem nyertek el, de
egyetlen nap alatt visszaadtak ne-
künk.”

Mélyen Tisztelt Emlékezõk!

51 évvel ezelõtt a magyar nép
fellázadt a zsarnokság ellen, s
hazánk legszebb forradalmi ha-

gyományaihoz méltó forradalmá-
val kinyilvánította az emberi jo-
gok, a nemzeti függetlenség és a
demokrácia  iránti elkötelezettsé-
gét.

A magyar 1956 példát adott a
világnak arról, mit tehet egy kis
nép, ha a szabadság és az igaz-
ság ügyét szívügyének tekinti. A
történelmi eseményeket ismerjük
és nem felejtjük! Emlékezzünk
most az áldozatokra, a hõsökre, a
pesti és kanizsai srácokra a har-
coló Budapestre, az egész láng-
ban álló Magyarországra! Emlé-
kezzünk azokra is, akiknek mene-
külniük kellett és azokra, akik itt-
hon maradtak, akiket letartóztat-
tak, megkínoztak, kivégeztek s
azokra is, akiknek életét évtize-
dekre tönkretette az újraéledõ
diktatúra!

Hölgyeim és Uraim!
Azért jöttünk össze, hogy há-

lánkat és köszönetünket kifejezve
közösen hajtsunk fejet a szabad-
ságharc mártírjai és hõsei elõtt.
Ma is itt vannak közöttünk a hite-
les tanúk, a forradalom és a sza-
badságharc résztvevõi. Közülük

sokan velünk együtt ünnepelnek
itt a mûvelõdési központban. Õk
emlékeztetnek minket arra, hogy
nem letûnt idõkrõl beszélünk,
hogy mindez még élõ, eleven va-
lóság.

Kedves Barátaim!
A bevezetõt követõen visszaem-

lékezések,újságcikkek és korhû
dokumentumok alapján idézzük
meg a kanizsai történéseket.

Rózsás János író így emléke-
zett: 

”Október 25-én csütörtökön
kora délután a Dunántúli Kõolaj-
ipari Gépgyár szervezésében
nemzetiszínû zászlók alatt vonul-
tak a város utcáin a különbözõ
munkahelyekrõl az emberek a
Szabadság térre. Az elsõ világhá-
borús  emlékmû környékén gyüle-
kezett az egyre sokasodó tömeg.
A magasra emelt zászlókat tartó
munkások után, rendezett sorok-
ban elindult a tüntetõ menet és
bekanyarodott az Ady Endre ut-
cába. A városháza elõtt megtor-
pant az eleje, és kiabálták: Kitûz-
ni a nemzeti zászlót!

A hivatalsegéd sebtében megje-
lent az erkélyen, de a lobogó kö-
zepén ott volt a vörös csillagos
címer. Fújolni kezdtek az emberek
és a hivatalsegéd zavartan této-
vázott. Kilépett utána a felesége,
ollóval a kezében. Egyszerre fel-
zúgott a tapsvihar. Egy perc alatt
az erkély rácsához erõsítették a
lyukas zászlót, és a menet megin-
dult tovább, de rögtön újra meg-
állt. A tisztiklubon sem volt zász-
ló! A tömeg elözönlötte a posta és
a klub közötti kiszélesedett utcát
és kórusban kiabált zászlóért.
Csak amikor a zászló végre meg-
jelent az épület homlokzatán, ak-
kor hömpölygött tovább az em-
beráradat. 

(folytatás a 6. oldalon)

A Batthyány Lajos Gimnázi-
um és Egészségügyi Szakközép-
iskola diákjai az intézmény ud-
varán emlékeztek meg az 1956-
os forradalomról és szabadság-
harcról.

A megemlékezés elsõ részében
az október 23-ai eseményeket
idézték fel. Ezután összefoglalták
az október 24-e és november 4-e
közötti eseményeket, és bemutat-
ták,  hogy az októberi napok tet-
tei, eseményei milyen hatással
voltak a helyi közösségre, az is-
kola akkori diákjaira. 

– „1957. decemberében újabb
döbbenet következett. Tizenhar-
madikán váratlanul letartóztat-
ták a fiúkollégium kilenc tanuló-
ját, akik valamennyien a IV. A
osztály diákjai voltak. Három
másik társukra néhány nappal
késõbb hasonló sors várt. A kol-
légista fiúk letartóztatásának
okát, a Jókai regénybõl jól is-
mert csittvári krónika mintájára
készült titkos naplóval jelölték
meg. A házkutatás alkalmával
megtalálták a közönséges, négy-

zetrácsos negyvenlapos füzetet,
mely a fiúk titkait õrizte. Kis tör-
ténetek, diákcsínyek, tanárcsúfo-
lók számára indították, de 1956.
októbere más témát kínált. A le-
tartóztatott diákok második cso-
portját a forradalom idején ala-
kult diákszövetség tisztségviselõi
és a tanárvezetõk alkották. Sem
a rendõrségi kihallgatás, sem a
tárgyalás nem szolgált olyan té-
nyekkel, melyek alapján bûnös-
ségük megállapítható lenne.
Mégis hónapokig börtönben tar-

tották õket.” – hangzott az öt-
venegy évvel ezelõtti történet a
mai diákok elõadásában.

A Simon József és Alexa Péter
pedagógusok által rendezett kö-
zel egyórás mûsort követõen az
intézmény diákjai és vezetõi
megkoszorúzták az iskola bejára-
tánál lévõ emléktáblát, mely az
egykori diákok és tanárok bátor
és tettre kész cselekedeteinek ál-
lít emléket. 

Bakonyi Erzsébet
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Nagykanizsa MJV Önkormányzata pályázatot ír ki Nagykanizsán és
kistérségében állandó lakhellyel rendelkezõk, valamint a városból elszárma-
zottak részére a Kanizsai Antológia 6. számában való megjelenésére. 

Pályázat tárgya: Irodalmi, mûvészeti, tudományos, valamint megjelenõ
versek, prózák, grafikák. Pályázati feltételek: Egy pályázó több pályázatot is
beadhat, maximum 6 A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betûtípussal) ter-
jedelemben. A kéziratokat kinyomtatva, valamint merevlemezen vagy CD-n kell
benyújtani az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztály
Halmos Csaba Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 

A beérkezett pályamûvek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem õrzünk
meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk. A sikeres pálya-
munkák a Kanizsai Antológia 6-os számában a karácsonyi könyvvásár alkalmá-
val jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak tiszteletpéldányokban
részesülnek. A pályázat beadásának határideje: 2007. november 5.

KKaanniizzssaa AAnnttoollóóggiiaa 66..

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal
együttmûködve a 2008. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára.

Pályázhatnak:
"A" típusú pályázat esetén: Az ösztöndíjban kizárólag olyan, nappali tagozaton

tanulmányokat folytató felsõoktatási hallgatók részesülhetnek, akik állami felsõok-
tatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti
megállapodás alapján nem állami felsõoktatási intézményben folyó nappali tagoza-
tos, államilag finanszírozott elsõ alapképzésben, elsõ kiegészítõ alapképzésben, el-
sõ szakirányú továbbképzésben, valamint elsõ akkreditált iskolai rendszerû felsõfo-
kú szakképzésben vesznek részt.

"B" típusú pályázat esetén: Az ösztöndíjban kizárólag olyan (az adott tanév-
ben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolás, illetve felsõfokú diplomával nem
rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fia-
talok részesülhetnek, akik az adott tanévtõl kezdõdõen állami felsõoktatási intéz-
ményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapo-
dás alapján nem állami felsõoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, álla-
milag finanszírozott elsõ alapképzésben, elsõ kiegészítõ alapképzésben, elsõ szak-
irányú továbbképzésben, valamint elsõ akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú
szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik 2008-ban elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe
és tanulmányaikat 2008/2009. tanévben ténylegesen megkezdik.

A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben résztvevõ
tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. A 51/2007. (III.26.) Kor-
mányrendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatás-
ban a rendvédelmi és katonai felsõoktatási intézmények hallgatói. PhD képzésben
résztvevõk nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek. Külföldi intézmény-
nyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíj idõtartama: 
"A" típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi félév

(2007/2008. tanév második, illetve a 2008/2009. tanév elsõ féléve). Folyósításának
kezdete: 2008. február. "B" típusú pályázat esetén: 3 x 10 hónap, azaz hat egymást
követõ tanulmányi félév. Folyósításának kezdete a 2008/2009. tanév elsõ féléve.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pá-
lyázó beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a felsõoktatási intézmény-
nek. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó
tanulmányi eredményétõl függetlenül történik. A pályázat elbírálása szempontjá-
ból szociálisan rászorult az a pályázó, akinek családjában az együtt lakó család-
tagok egy fõre jutó nettó átlagjövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 150 %-át (azaz 40700 forintot). 

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztályán írásban, a
hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon és kötelezõ mellékletein, a pályázó által
aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje 2007. október 31.
A pályázat eredménye nyilvános: a pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a

pályázat eredményének, illetõleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes
adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történõ nyilvános-
ságra hozatalához. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a fel-
sõoktatási intézmény tanulmányi jogviszonyáról a Felsõoktatási Pályázatok Irodá-
jának, illetve az önkormányzat(ok)nak tájékoztatást nyújtson.A települési önkor-
mányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat. A települési önkormányzat
az általa támogatásban részesített ösztöndíjasok listáit 2007. december 10-ig az ön-
kormányzat hirdetõtábláján és a helyben szokásos egyéb módon hozza nyilvános-
ságra. A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bõvebb felvilá-
gosítás kapható Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Mûvelõ-
dési és Sportosztályán (Erzsébet tér 7. II. emelet 9. ajtó)

BBuurrssaa HHuunnggaarriiccaa

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2007. október 15-20. között végzik
Zala megyében a rókák veszettség ellen történõ orális immunizálását. Jogkö-
römnél fogva a rókák veszettség elleni immunizálásáról szóló 13/2002. (I.
30.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján kör/jegyzõség területén 2007.
október 15-tõl november 04-ig ebzárlatot, legeltetési tilalmat, valamint az
egyéb intézkedéseket rendelem el, melyet a mellékelt "Felhívás" tartalmaz.
Egyben az 2005. évi CLXXVI. törvény az Állategészségügyrõl 43. §. (1) be-
kezdés alapján a fenti idõszakban kötelesek gondoskodni a kóbor ebek befo-
gásáról. További tájékoztatás kérhetõ a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási
Osztályán, Pásztor Lajos ügyintézõnél a 93/500-859-es telefonszámon. 

Dr. Tóth Géza, kerületi hatósági fõállatorvos
Melléklet a 13/2002. (I. 30.) FVM rendelethez
Felhívás a lakossághoz a veszettség elleni védekezésrõl

1. A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos kimenetelû
betegség. 2. A betegség legfõbb terjesztõje a róka. 3. A védekezés leghatékonyabb,
legkorszerûbb módszerét - a rókák veszettség elleni vakcinázását - Európában évek
óta sikerrel alkalmazzák. 1992 októberében hazánkban is megkezdõdött a rókák vak-
cinázása. Elsõ alkalommal a nyugati határövezetben, az osztrák határtól számított kb.
25-30 km-es sávban került kihelyezésre a csalétek-vakcina. 4. A vakcinát tartalmazó
fólia kapszulát az ember számára bûzös, de a rókák által kedvelt ízû és szagú csalétek-
be rejtik, amely gyufásdoboz alakú és nagyságú, szürkésbarna színû. A róka, miköz-
ben megeszi a csalétket, szétrágja a kapszulát is, így a vakcina bejut a szervezetébe. 
5. A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülõgéprõl történik. 6. A csalétekbe he-
lyezett vakcina emberre, állatra ártalmatlan, VESZÉLYT NEM JELENT. A kihelye-
zett csalétekhez ennek ellenére NEM SZABAD HOZZÁNYÚLNI! Semmi esetre sem
szabad felvágni vagy széttörni, mert a vakcina vírus a bõrbe, szájba, szembe, orrba,
sebbe kerülhet. Amennyiben ez mégis megtörténik az alábbi biztonsági elõírásokat
kell alkalmazni: a.) ha a vakcina ép bõrfelületre kerül, elegendõ a jódtartalmú: fertõtle-
nítõszerrel vagy ennek hiányában 70%-os alkohollal történõ lemosás. Mindkettõ be-
szerezhetõ a gyógyszertárban. A jódtartalmú fertõtlenítõszer használata során keletke-
zett barnás folt szappanos lemosással eltávolítható. Ilyen jellegû érintkezés esetén vé-
dõoltásra nincs szükség; b.) ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül, ha-
ladéktalanul: ORVOSHOZ KELL FORDULNI! 7. A helyi vakcinázási kampány
megkezdésétõl számított 14 napig az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani (ebzár-
lat), és csak pórázon szabad közterületre vinni. A jelzett idõszak alatt a kezelt területen
TILOS A LEGELTETÉS! Ezek a korlátozó intézkedések elsõsorban a vakcinázás ha-
tékonyságát segítik azzal, hogy a kóborló ebek vagy legelõ állatok ne vehessék fel a
rókák számára kihelyezett csalétket. 8. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon
élõ vagy háziállatot talál, a tetemet   hagyja érintetlenül és haladéktalanul ÉRTESÍTSE
A LEGKÖZELEBBI ÁLLATORVOST, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOT vagy VA-
DÁSZTÁRSASÁGOT. 9. Kérjük a fentiekrõl gyermekét is tájékoztassa. 10. To-
vábbi felvilágosítással az Önök körzetében élõ állatorvosok és orvosok szolgálnak. 
11. A HELYI VAKCINÁZÁSI KAMPÁNY IDÕPONTJA: 2007. október 15-tõl
november 04-ig tart. 

EEbbzzáárrllaatt,, lleeggeelltteettééssii ttiillaalloomm

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a jegyzõi mun-
kakör betöltésére

A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény, valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.)
alapján kerül sor.  A kinevezés teljes munkaidõben, határozatlan idõre szól, hat hó-
nap próbaidõ kikötésével. A kinevezés és az illetmény megállapítása a Ktv. szerint
történik. A munkakör 2008. január 1. naptól tölthetõ be.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,  igazgatás-szer-
vezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatá-
si menedzser szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga,  legalább kétéves
közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget
igazoló okiratok másolatát (eredeti példányokat a pályázó a személyes kapcsolat-
felvételkor köteles bemutatni), három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
ványt, a szakmai gyakorlat hivatalos igazolását, a pályázónak a munkakör betölté-
sével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit.

A pályázatokat Marton István polgármesternek címezve (Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani. A pályázatok beérkezésének határideje: 2007. október 31.
12.00 óra. A pályáztató a döntést megelõzõen – külsõs szakértõ közremûködé-
sével – vezetõi képességfelmérést szervez, amelyen a pályázók részvétele ön-
kéntes. A beérkezett érvényes pályázatokat az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bi-
zottság a pályázók meghallgatása után véleményezi, és a polgármester terjeszti
a közgyûlés elé.  A pályázatok elbírálásának határideje a beérkezési határidõ le-
jártát követõ elsõ közgyûlés.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-701 vagy
500-705 telefonszámon. 

PPáállyyáázzaatt jjeeggyyzzõõii mmuunnkkaakköörrrree
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A Honvéd Kaszinóban került
sor a Fehér Bot Nemzetközi
Napja alkalmából a Vakok és
Gyengénlátók Zala Megyei Szer-
vezetének ünnepségére.

– A Nemzetközi Fehér Bot Nap-
ja alkalmából jöttünk össze, hogy
valamit mutassunk magunkból,
megmutassuk, hogy vagyunk,
élünk, és szeretnénk minél telje-
sebb jogú tagjai lenni a társada-
lomnak – mondta köszöntõjében
Kovács Béla, a Vakok és Gyengén-
látók Zala Megyei Szervezete el-
nöke. – Reméljük, hogy az érdek-
védelmünk szempontjából is hasz-
nos a mai nap, ugyanis ez egyre
fontosabb lesz számunkra. Mosta-
nában sok szó esik az akadálymen-
tesítésrõl, ám itt nem csak az épü-
letek fizikai akadálymentesítésérõl
van szó, szükséges a társadalom, a
mindennapi élet könnyebbé tétele
is, gondolok itt például az eszköz-
vásárláshoz nyújtott támogatásra,
illetve a látássérültek munkához
jutásának elõsegítésére.

A Társadalmi Egyesülések Za-
la Megyei Szövetsége elnöke,
Horváth Miklós is köszöntötte a
mintegy félszáz megjelent látás-
sérültet, s utalt arra, a látás jelen-
tõs mértékû károsodása, vagy tel-
jes elvesztése általában további
problémákat hoz magával. Saj-

nos, a házasságok nagy hányada
nem éli túl a traumát, ezért a lá-
tássérültek között gyakori az el-
magányosodás.

Marton István polgármester
beszédében rámutatott: bár szû-
kösek a rendelkezésre álló állami
források, az önkormányzat a ma-
ga részérõl minden tõle telhetõt
megtesz az akadálymentesített in-
tézmények körének szélesítéséért.
A város elsõ embere megjegyez-
te, egyik legfontosabb céljuk,
hogy a ciklus végére megvalósul-
jon a polgármesteri hivatal aka-
dálymentesítése is. Egyúttal biz-
tosította a megyei érdekvédelmi
szervezet elnökét arról, hogy a
polgármesteri keretbõl kisebb-na-
gyobb összegekkel továbbra is tá-
mogatja törekvéseiket. 

A Generációk Nyugdíjas Szer-
vezet megyei elnöke, Bíró László
arról tájékoztatta a jelenlévõket,
hogy Kovács Bélának és párjának
a minap az „Idõsekért” kitüntetõ
címet adományozták. Az elnök
méltatta Kovács Béláné munkáját,
hiszen az adminisztratív munka
komoly terhét õ veszi le férje vál-
láról. Mint mondta, Kovács Béláék
esete is jól példázza, mennyire
fontos, hogy a látását elvesztõ em-
ber társa a bajban is társ maradjon. 
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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

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése döntött arról, hogy Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Tervét és Helyi Építési Szabályzatát
módosítja. A tervezési területet a város azon területei képezik, ahol önkor-
mányzati vagy lakkosági igény merült fel a jelenleg hatályos szabályozó mó-
dosítására. A tervdokumentációt a vonatkozó hatályos jogszabályok elõírása-
ira figyelemmel 2007. november 15-ig közzé tesszük a Polgármesteri Hivatal
fõépítészi Irodájában, ahol munkanapokon megtekinthetõ.

A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hiva-
talba a városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735)
címzett levélben jelezhetik.

SSzzaabbáállyyoozzáássii tteerrvv,, HHeellyyii ÉÉppííttééssii SSzzaabbáállyyzzaatt

Ügyintézõ: Junger M., szám: 6 /792-16/2007., tárgy: Értesítés építéshatósági
eljárás megindításáról és helyszíni szemle idõpontjáról

Hirdetmény

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) alapján értesítem az érintetteket,
hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztá-
lyára építésügyi hatósági engedély iránti kérelem érkezett, melynek tárgya a Nagy-
kanizsa, Platán sor 1. szám alatti, 2968. hrsz-ú ingatlanon II. ütemben épített épület-
szárnyra vonatkozó használatbavételi engedély iránti kérelem. A Ket. 29. § (7) be-
kezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

A tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése:
A fenti ingatlanon II. ütemben épített és ideiglenes használatbavételi engedély-

lyel rendelkezõ épületszárny végleges használatbavételi engedélye megadását va-
lamint az utólagosan épült kémény használatbavételi engedélye megadását kérel-
mezte az építtetõ.

A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 2968/8. hrsz-ú ingatlan valamint
a 2968/5. hrsz-ú társasházi ingatlan és a 2968/2. hrsz-ú ingatlan.

Az érintettek az ügy irataiba a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán,
az alábbi helyen és idõpontban tekinthetnek be: Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III.
emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-18, péntek: 8-12. 

Egyben értesítem az érintetteket, hogy a fenti ügyben a Nagykanizsa, Platán sor 1.
szám alatti 2968/8. hrsz-ú ingatlanon 2007. október 30-án (kedden) 10.30-kor helyszí-
ni szemlét tartok. Találkozás: az érintett ingatlan elõtti közterületen.

Kérem a kérelmezõt ill. ingatlantulajdonost, hogy a helyszíni szemle feltételeit a
fenti idõpontban biztosítani szíveskedjen, valamint a kiértesítettek, hogy az eljárás
lefolytatását a szemlén való részvételükkel szíveskedjenek elõsegíteni. Továbbá tá-
jékoztatom az érintetteket, hogy a helyszíni szemlén az érdekelt ügyfelek - sze-
mélyazonosságuk megfelelõ igazolása mellett - részt vehetnek, véleményüket ott
elõadhatják, de megjelenésük nem kötelezõ. Mivel a fenti eljárással érintett ingat-
lannal közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs,
az eljárás megindításáról az érintetteket a Ket. 29. § (6) bekezdése értelmében hir-
detményi úton értesítjük. A hirdetmény 2007. október 15-tõl kerül kifüggesztésre
Nagykanizsa Megyei Jogú Polgármesteri Hivatala hivatalos hirdetõtábláján.

Jelen eljárás során ügyfélnek minõsülnek:
Kérelmezõ: 
1. ATRYUM Tervezõ és Kivitelezõ Kft. (Nagykanizsa, Király u. 15.) felszámo-

lója VECTIGALIS ZRt. Zalaegerszegi Iroda, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 13., 8900
Az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultak: Nagykanizsa, Platán sor 1.

szám alatti 2968/8. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai részére (kézbesítés hirdetményi
úton)

2. Ingatlankezelési Intézmény, 8800Nagykanizsa, Deák tér 5.
Felelõs mûszaki vezetõ: 3. Réz Gyula István, Nagykanizsa, Honvéd u. 43., 8800 
Érintett szakhatóságok, közmûvek: Az érintett ingatlannal közvetlenül szom-

szédos - a határozattal érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) - ingat-
lanokkal rendelkezni jogosultak: Nagykanizsa, Platán sor 1/A. sz. 2968/5. hrsz-ú
társasházi ingatlan közös képviselõje:

4. Társas-infó Kft., Markotán Tibor, Nagykanizsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 14/a.,
8800 (Az egyes tulajdonosok részére a kézbesítés hirdetményi úton történik)
Nagykanizsa, 2968/2. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa (kézbesítés hirdetményi úton)

Jelen eljárás során ügyfélnek minõsülnek:
Kérelmezõ:
5.ATRYUM Tervezõ és Kivitelezõ Kft. (Nagykanizsa, Király u. 15.) felszámo-

lója VECTIGALIS ZRt.  8900 Zalaegerszegi Iroda, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 13.,
Az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultak: Nagykanizsa, Platán sor 1.

szám alatti 2968/6. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai részére (kézbesítés hirdetményi
úton)

6. Ingatlankezelési Intézmény, 8800 Nagykanizsa, Deák tér 5., 
Felelõs mûszaki vezetõ: 7. Réz Gyula István, 8800 Nagykanizsa, Honvéd u. 43.,  
Érintett szakhatóságok, közmûvek: Az érintett ingatlannal közvetlenül szom-

szédos - a határozattal érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) - ingat-
lanokkal rendelkezni jogosultak: Nagykanizsa, Platán sor 1/A. sz. 2968/5. hrsz-ú
társasházi ingatlan közös képviselõje:

8.Társas-infó Kft., Markotán Tibor, Nagykanizsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 14/a.,
8800 (Az egyes tulajdonosok részére a kézbesítés hirdetményi úton történik)

Nagykanizsa, 2968/2. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa (kézbesítés hirdetményi úton)

HHiirrddeettmméénnyy

AA bbaajjbbaann iiss ttáárrss(folytatás az 5. oldalról)
A Kossuth-nótát, a Klapka-in-

dulót énekelték végig az Ady ut-
cán. Itt-ott jelszavak is elhangzot-
tak, fõként ruszkik haza!

A vasutas házaknál, az aluljáró
mellett felnyitották a sorompókat,
és a tömeg a dombtetõn lévõ ha-
tárõr laktanyához vonult.

A laktanya parancsnoka és a
tisztek a kapuõrség épületének la-
pos tetejérõl biztosították a tünte-
tõket együttérzésükrõl és a tömeg
a katonákat éltetve vonult le a
Csengery utcára, és a Fõ utcán
lekanyarodva visszatért a Szabad-
ság térre. A Himnusz eléneklése
után a tömeg békésen feloszlott.

Ezután fiatal gyári munkások
végigjárták a várost, és minde-
nütt leszedték, leverték a vörös
csillagokat, a kommunista címe-
res táblákat.

Este, a korai sötétedés után

újabb tömeg verõdött össze a
Szabadság téren, és lelkes  közbe-
kiabálásokkal, fel-felcsattanó
tapssal buzdították a munkásokat,
akik a szovjet háborús gyõzelmi
emlékmû tetejérõl próbálták acél
sodronykötelekkel, munkagépek-
kel lehúzatni a szovjet katona be-
tonszobrát. A beton, a vas ellen-
állt a kötélhúzásnak. Valaki köz-
bekiáltotta: Mutasd meg neki az
órádat, majd akkor lejön!

Egy idõsebb ember a betonkút
káváján egyensúlyozva szónokolt.
Azt mondták, hogy majd az uno-
káinknak jobb lesz, én azt aka-
rom, hogy már nekem is jobb le-
gyen! Megtapsolták.

Végre sikerült a magasból le-
rántani a betonszobrot. Ujjongó
kiabálás, tapsvihar követte a si-
keres akciót.”

Hölgyeim és Uraim!
Az elmúlt évben az 50. évfordu-

ló tiszteletére megjelent egy ösz-

szefoglaló mû a Zala Megyei Le-
véltár jóvoltából „A legyõzött
gyõz az elesett él” címmel, amely
a forradalom zalai krónikáját
dolgozza fel. Városunkról a 25-i
történéseket dr. Kerecsényi Edit
fotóiból kísérhetjük végig. Edit
néninek, fényképein az akkori fel-
szabadulást, annak elemi és tiszta
örömét sikerült lencsevégre kap-
nia. Ez sugárzik minden képrõl,
amelyen a tüntetõk arca látható.
Közülük többen itt ülnek, közöt-
tünk. 

Idézzük Gelencsér Gábor: A
Vasember titka címû cikkének
részletét:

„A Petõfi Kör és a Landler
Gimnázium tanári karának lelke-
sedése magával ragadta a muzeo-
lógusnõt, aki hivatását teljesítette
azzal, hogy fényképezõgépével
rögzíteni kívánta a kanizsai ese-
ményeket. A felvételek tanúsága

szerint a gimnázium diákjai és ta-
nárai lelkesen és rendben vonultak
fel az akkori Somogyi Béla úton. A
dél-zalai városban nem volt harc,
a hõn óhajtott változásokat hatá-
rozatban foglalta össze a helyi
nemzeti bizottság. Dr. Kerecsényi
Edit egy filmtekercsen azt a pilla-
natot is megörökítette, amikor a
gépgyár dolgozói az egykori sza-
badság téren álló szovjet katona-
szobrot levágták a talapzatáról és
egy jármûvel elhúzták. Nagy volt a
tülekedés a szobor körül, de a fil-
met dr. Kerecsényi Edit megsem-
misítette, mert tudta, hogy a meg-
torlás idején a munkásoknak ba-
juk lehetne….

A forradalom idején megjelent
újságokat, röplapokat is össze-
gyûjtötte, és a lazsnaki szociális
otthon padlásán rejtette el
Majczen Mária akkori színinö-
vendék segítségével. Ezeknek a
kordokumentumoknak nyomuk

veszett, de a fényképek a nõi fur-
fangnak köszönhetõen fennma-
radtak. Amikor a forradalom el-

bukott, s már a megtorlástól is
tartani lehetett, a leleményes mu-
zeológusnõ a beszédes felvétele-
ket a jól ismert kanizsai Vasem-
ber, múzeumban õrzött elõdjének
a „combjába” rejtette.

Az október 26-i eseményeknél
meg kell állnunk egy pillanatra,
hiszen ahogy Balogh László: A
kanizsai 56-os események 2. ál-
dozata c. cikkében írja: 

Az események kronológiájával
és személyeivel jórészt tisztában
vagyunk, de még ma, 50 év után
is vannak fehér foltok, mert az el-
hallgatások és elhallgattatások
reflexei még  mûködnek.

1956. október 26-án az esti
órákban a tüntetõk egy csoportja
a Magyar Dolgozók Pártja szék-
háza, (az ismertebb nevén „ÁVH-
épület”, Kreiner-villa) elé vonult
és fegyvereket követelt. A karha-
talom ekkor a tömeg közé lõtt. A
sortûzben Skerlák Józsefné életét
vesztette. A lövöldözésnek 14 sé-
rültje volt. Az Új  Zala október
28-i híradása alapján: Kocsis Jó-
zsef, Ungor Károly haslövést ka-

pott, Balázs László tüdõlövést.
Ugyancsak súlyosan sérült 

Tóth Mária, Maros Ferenc,

Horváth Ferenc, Horváth János,
Godina László és Tóth Iván. A
híradás szerint Ungor Károly
„gimnazista” tanuló haslövést
kapott és november elsején bele-
halt sérüléseibe.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Szükségét éreztük, hogy méltó

módon megemlékezzünk és név
szerint felsoroljuk az ártatlan ál-
dozatokat azért is, hogy a tények
végre a helyükre kerüljenek.

A cikk szerzõje kötelességének
érezte, hogy utánajárjon, ki is
volt valójában Ungor Károly
„gimnazista tanuló”.

Hamar kiderült, hogy Ungor
Károly szentpéterúri fiatalember
nem gimnáziumba, hanem a helyi
406. számú ipari iskolában 2.
osztályos szobafestõ ipari tanuló
volt.

Barátja, akivel este moziba
ment, s állítólag így keveredett a
lövöldözésbe: Kovács József volt,
aki már meghalt. Szerény, csen-
des, halk szavú fiatalemberként
emlékeznek rá. 

(folytatás a 7. oldalon)
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A koszorúzáson részt vettek a Magyar Gárda kanizsai tagjai is

A zsigmondysok ünnepi mûsora a HSMK-ban

A POFOSZ kanizsai kitüntetettjei
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A szeptemberi közgyûlésen
tárgyalták a Berzsenyi utca egy
ingatlanának forgalomképessé
történõ átminõsítésérõl szóló
elõterjesztést. Egy garázshely
kialakítására érkezett kérelem
a Polgármesteri Hivatalba a la-
kóteleprõl – mondta Balogh
László, a terület önkormányzati
képviselõje. A konkrét elõter-
jesztést, amely egyetlen eset
megoldását szolgálhatta volna,
a képviselõ nem támogatta. Az
ügyet szimbolikusnak tartja,
ezért járta körbe a témát.

– A lakótelep egy közel ezerfõs
falu a városban, ahol kevés a ga-
rázs, a parkolóhely, és kicsi a
játszótér. Sõt, régi, korszerûtlen
és balesetveszélyes. Harminc év-
vel ezelõtti állapotot tükröz.
Ezért minden elõrelépés fontos
lenne, de nem a kivételezettek
számára – összegezte Balogh
László –, hanem sokak számára
lehetõséget adó garázskialakítá-
sokkal. Ilyen hely legfeljebb a
Berzsenyi lakótelep északi olda-
lán lehet, mert a belsõ területe-
ken elfogyott a szabad terület. Az
elõterjesztés ugyan nem errõl
szólt, de folyamatban lévõ, és a
jövõ évi költségvetésbe bekerülõ
ügyrõl mindenképp érdemes
beszélni. 

A képviselõ kérésére elindult
egy folyamat, a VIA Kanizsa
Kht. és a Városfejlesztési Osztály
munkatársai bejárták a helyszínt.
Megállapításuk szerint olyan fej-
lesztés történhetne, amely a lakó-
telep északkeleti sarkán a parko-
lóhelyek számát akár hússzal
megnövelné. Ehhez a fejlesztés-
hez a tervek elkészültek. Balogh
László bízik abban, hogy a jövõ
évi költségvetés a megvalósítást
is tartalmazza, hiszen erre a kép-
viselõi kérdésére ígéretet kapott. 

Tárnok Ferenc osztályvezetõ
és Szabó István fõmérnök szemé-
lyes részvételével zajló tárgyalá-
sokon az ügy elindult. 

– A parkolóhelyek száma sajnos
azonban azonban csak úgy nõhet,
ha mellette a játszótér mérete és
minõsége nem csökken, sõt EU-s
szabványnak megfelelõ lesz – egé-
szítette ki a képviselõ. – Ezzel
kapcsolatban azt se feledjük, hogy
a Rozgonyi iskola és a Halis Ist-
ván könyvtár mellett néhány éve
volt egy belvárosi játszótér, amely
megszûnt. Illõ lenne, hogy sok év
után végre helyrehozza a város ezt
a lépését. Ezért minden tõlem tel-
hetõt megteszek. A komplex prob-
léma megoldásában szeretnék
mihamarabb elõrelépést.

B.E.

Összevont ülést tartott a
Pénzügyi és a Városüzemelteté-
si Bizottság.

Az együttes ülés célja az volt,
hogy a bizottságok tagjai meg-
hallgassák a hulladéklerakón ke-
letkezõ gázok hasznosítására pá-
lyázatokat benyújtó cégek bemu-
tatkozóját. Azonban csak a Kip-
szer Energiatechnológiai Zrt., il-
letve partnere, az ENER-G Nat-
ural Power szakemberének tájé-
koztatóját ismerhették meg,
ugyanis a másik cég, a Green
Energy képviselõje nem jelent
meg. Egy levelet küldött maga
helyett, amelyben arra hivatko-
zott, hogy a polgármesteri hivatal
meghívóját késõn kapta meg. 

Az egyetlen magánszemély tu-
lajdonában lévõ ENER-G Natural
Power Manchesterbõl érkezett
kereskedelmi vezetõje a cégcso-
portról elmondta, hogy az számos
leányvállalattal rendelkezik vi-
lágszerte. Az ENER-G összesen
háromszázhetven embert foglal-
koztat, éves árbevétele meghalad-
ja a húszmilliárd forintot. A hazai
partner, a Kipszer tavaly csatla-
kozott hozzájuk 

A beruházás szakmai kérdései-
rõl is szólt a szakember. El-
mondta, egy háromszáz kilowat-
tos kiserõmû rentábilis mûködte-
téséhez óránként kétszáz köbmé-
ternyi, legalább ötven százalékos
metántartalommal bíró gáz szük-
séges. A cég olyan konstrukciót
kínál a városnak, amely alapján
nyolcszáz kilowattos termelés
felett a nettó profit negyven szá-
zalékát, a számítások szerint har-
minc-negyvenmillió forintot,
míg az alatt huszonöt százalékát,
körülbelül húsz-huszonötmillió
forintot kaphatna az önkormány-
zat. 

A cég pozitív döntés esetén
2008 második felében üzembe is
helyezné a villamos energiát ter-
melõ kanizsai kiserõmûvet –
hangzott el. A kereskedelmi veze-
tõ megjegyezte: a régi lerakóban
már csökkenõben van a keletkezõ
gáz mennyisége, az újban pedig
éppen felfutóban, ezért fontos a
mihamarabbi döntés, hogy mind-
két lerakó gáztermelése haszno-
sulhasson.

A két bizottság közös ülésén
számos kérdést is megfogalmaz-
tak a grémiumok tagjai, amelyek-
re a szakemberek készséggel vá-
laszoltak.  

H.A.
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A KANIZSAI HORVÁTOK EGYESÜLETÉNEK 
2006. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

Bevételek:
Támogatás: 1.346.000 Ft
Tagdíj: 4.000 Ft
Egyéb bevétel: 127.000 Ft
Összes bevétel: 1.477.000 Ft
Kiadások:
Cél szerinti felhasználás: 781.000 Ft
Egyéb felhasználás: 657.000 Ft
Költségek összesen: 1.438.000 Ft
Tárgyévi eredmény: 39.000 Ft

Az egyesület az 1%-os adóból nem részesült. Az egyesület 
tisztségviselõi feladatukat társadalmi munkában látják el.

(folytatás a 6. oldalról)
Bizonyítványában példás ma-

gatartás, jeles gyakorlati ismere-
tek és közepes általános tanulmá-
nyi elõmenetel található.

A sírján, a szentpéterúri közte-
metõben az alábbi olvasható: 

„Itt nyugszik Ungor Károly 
Élt 16 évet 
Megsebesült 1956. október 26-án 
Megnyugodva Isten akaratából

meghalt november 1-én.
Örökké gyászolják szeretõ szü-

lei és testvérei”

Kedves Barátaim!
Furcsa, hogy az elmúlt 51 év,

mennyire eltakarta ezeket az ese-
ményeket.

Városunkban büszkék lehe-
tünk arra, hogy 1956 kapcsán
van mibe fogódzkodnunk, van
mire emlékeznünk. A helyi törté-
nések, a DKG dolgozói, a gim-
nazisták, Orbán Nándor, dr.
Lékay Gyula, dr. Paizs Ferenc, a
Csitvári Krónika és sorolhat-
nánk tovább…

Érdekes  és újra felfedezhetõ
momentum volt, hogy az akkori
Irányi Dániel Gimnáziumban
(ma Batthyány gimnázium) egy
nagyszabású gyûjtés és segély-
akció történt a Diákszövetség
összefogásával az újpesti Köny-
ves Kálmán Gimnázium diákjai
számára, akik „a budapesti for-
radalmi események következté-
ben elárvultak, illetõleg ellátat-

lanok lettek.” Így egy osztályra
való budapesti diákot hoztak el
Nagykanizsára az 1956-57-es té-
li szünetben, hogy fájdalmukat
enyhítsék. Közel 10 ezer forint
gyûlt össze 5-10 Ft-jával a gim-
náziumból és a városból erre a
nemes célra. Ez akkoriban bátor
és szép tett volt. 

Egy öreg diák: Kamaszok a
történelem sodrában címû írásá-
ból a következõt olvashatjuk:

„November 4-én a sokkolóan
ránk szakadt csapást nem akartuk
elhinni. Nagy Imre hajnali beszé-
de, majd az írószövetség segítség-
kérése kétségbe ejtett bennünket. 

Nem igaz, hogy így ért véget!
Nem lehet, hogy csak ennyi jutott
nekünk a szabadságból! Kényte-
lenek voltunk megtapasztalni,
hogy a legcsodálatosabb forrada-
lomnak ilyen keserû vége lett.

(folytatás a 8. oldalon)

Bal- és jobboldaliaknak össze
kell fognunk, s a kormány tud-
tára kell adnunk, álljanak félre,
mert ha már segíteni nem akar-
nak, legalább ne ártsanak to-
vább ennek az országnak. Mert
Gyurcsány Ferenc cselekedetei-
vel elárulta a baloldali embere-
ket is, s ez egyre többük elõtt
válik világossá – mondta az 56-
os eseményekre emlékezõ
murakeresztúri ünnepségen Kö-
vér László, a Fidesz-MPSZ or-
szágos választmányának elnöke.   

A politikus a murakeresztúri
’56-os Emlékmûért Polgári Egye-
sület vendégeként látogatott a hor-
vátságban található településre.

Az ünnepségen elõször Pogár
Róbert, a helyi plébános szólt a
megjelentekhez. A fiatal pap az
összefogás jelentõségét hangsú-
lyozta. Kijelentette azt is, az ’56-
os forradalmárok nem valaki el-
len harcoltak, hanem valamiért. 

Ezt követõen Kövér László, a
Fidesz-MPSZ országos választ-
mányának elnöke lépett a mikro-
fonhoz, aki megállapította, hogy
a nemzet ma megint azokkal áll
szemben, akik ellen fél évszázad-
dal ezelõtt is harcolt.

– Az 1989-es ’90-es rendszer-
változtatás sajnos, nem lett az
’56-os forradalom folytatása –
mondta Kövér László. – Ahogy
1945-ben is nagyhatalmi alkuk
lökték Magyarországot a rab

nemzetek közé, úgy szabadságunk
és függetlenségünk korlátokkal jól
körülhatárolható részét is nagy-
hatalmi alkuk adták vissza a rend-
szerváltoztatás hajnalán. Ezek tet-
ték lehetõvé a kommunista rezsim
útmutatói és haszonélvezõi szá-
mára, hogy felelõsségre vonás és
elszámoltatás nélkül mentsék át
hatalmukat egy demokratikusnak
mondott rendszerbe. Ezek tették
lehetõvé, hogy rátegyék a kezüket
az ország gazdasági, igazgatási,
kulturális és médiapozícióinak
döntõ részére. Ezek az emberek
pozícióikat kihasználva szándéko-
san konzerválni akarják a közép-
osztály-nélküli társadalmat, a lent
lévõk nyomorát, hogy a valóságos
hatalmat mindenkor biztosítani
tudják a köreikbõl verbuválódott,
zavaros körülmények között meg-
gazdagodott milliárdosoknak és
klienseik szûk körének.

Kövér László arra emlékeztette
hallgatóságát, hogy a Magyar
Szocialista Párt a rendszerváltás
óta eltelt idõszakban három mi-
niszterelnököt adott az ország-
nak: a karhatalmi különítmény
egy volt tagját, Horn Gyulát, az
szt-tiszt Medgyessy Pétert és a
KISZ-KB egykori magas beosz-
tású funkcionáriusát, Gyurcsány
Ferencet. A politikus úgy véli:
miközben a szocialisták folyama-
tosan szélsõségekkel riogatnak,
aközben következetesen elutasít-
ják, hogy saját soraikat megtisz-

títsák a diktatúrát fegyverrel,
vagy adminisztratív hatalommal
fenntartó, saját népét idegen el-
nyomás alá kényszerítõ, s mind-
ebbõl még hasznot is húzó kolla-
boránsoktól, akik ismét romlásba
döntötték az országot. 

– Az utódpárt miatt az ország
ismét mély erkölcsi, gazdasági és
politikai válságba jutott. S a ma-
gyar nemzet ma is azokkal áll
szemben, akikkel fél évszázada –
szögezte le Kövér László. – A ha-
zugságot, a gátlástalan haszon-
szerzést, az emberek vágyainak,
akaratának és véleményének sem-
mibevételét, a hatalomhoz min-
denáron való ragaszkodást meg-
testesítõ, a demokrácia lényegét
elutasító, köztörvényes bûnök el-
követésétõl sem visszariadó, maf-
fia-szerûen mûködõ szûk klikkel.
A napjainkban vállunkra neheze-
dõ csõdtömeg egyenes következ-
ménye annak, hogy 1956-ban
vérbe fojtották forradalmunkat.
Valójában akkor vette el tõlünk,
mai fiataloktól a jövõnket a Ma-
gyar Szocialista Munkáspárt.
Szüleink, nagyszüleink megnyo-
morítói ma pedig már gyermeke-
ink jövõjét árusítják ki, herdálják
el. Ennek megállításához, 1956
forradalmának befejezéséhez, az
ország mai válságának megoldá-
sához egy új, de az ötven évvel
ezelõttihez hasonlóan széles nem-
zeti összefogás szükséges – hang-
súlyozta Kövér László. 

A Fidesz-MPSZ országos vá-
lasztmányának elnöke beszéde
végén megállapította: a
Gyurcsány-kormány tagjai tette-
ikkel a baloldali gondolkodású
embereket is elárulták. Ezért
mindannyiunknak, jobb- és balol-
daliaknak egyaránt össze kell
fogni, s világosan a kormány tud-
tára kell adni: álljanak félre, s ha
már segíteni nem akarnak, leg-
alább ne ártsanak tovább. 

Kövér László beszéde után a
megemlékezõk elhelyezték koszo-
rúikat, virágaikat a közadakozás-
ból épült emlékmûnél, a Fidesz-
MPSZ nevében Kövér László és
Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ koszorúzott. 

Horváth Attila
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A kórházkápolnától indult a hagyományos fáklyás felvonulás

Közlemény
Az Olajipari Természetbarát Egyesület 

(8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 14/c., adószám: 19267096-1-20)
2006. évi SZJA 1% felajánlásából származó bevétele 203.156 Ft

volt. Fenti összeget mûködési költségeink fedezésére használtuk fel.
Egyesületünk ezúton is köszönetét fejezi ki mûködését felajánlásaik-
kal segítõ sporttársaknak és támogató barátoknak. Kérjük továbbra

is segítsék munkánkat.

Olajipari természetbarát Egyesület
Nagykanizsa

Felszolgálót felveszünk!
Szõlõskert Fogadó

Nagykanizsa

LLééggbbõõll kkaappootttt mmiilllliióókk TTööbbbb ppaarrkkoollóóhheellyy lleehheett

Régi ügyünk az Olajbányász
Sportelep sorsa, vetette fel Ba-
logh László önkormányzati kép-
viselõ, az OKISB elnöke még a
júliusi közgyûlésen. 

A nyár végén meg is kapta a
választ Marton István polgármes-
tertõl. Az Olajbányász Sporttelep
tulajdonosa az E.ON Zrt., amely-
nek felsõ szintû vezetõivel jelen-
leg is folynak tárgyalások az in-

gatlan hasznosításával kapcsolat-
ban. Több alkalommal közös
helyszíni bejárást is végeztek az
ingatlanon. A tulajdonos képvise-
letében eljáró vezérigazgató ígé-
retet tett arra, hogy egy ingatlan-
forgalmazási szakcég bevonásá-
val ez év végéig elkészítik áraján-
latukat. 

B.E.

BBáánnyyáásszzppáállyyaa:: ttáárrggyyaallnnaakk

A „Zöld jeles napok” kiemel-
kedõ szerepet játszanak a Zöld
Óvoda címet elnyert Attila Óvoda
életében. Az õszi évszak különö-
sen bõvelkedik a környezettuda-
tos nevelést elõtérbe helyezõ
programokban – mondta Kovács
Jánosné óvodavezetõ. Az Autó-
mentes Világnap programjához
nagycsoportosaink csatlakoztak.

Túl vannk egy papír- és veszélyes
hulladék gyûjtésen, amelyet a Ta-
karítás Világnapja alkalmából
szerveztek.  

Az elmúlt héten hagyományo-
san megrendezett Környezetvé-
delmi Játszódélelõttön egy közös
játékra várták a szülõket és a
nagyszülõket az óvodások nagy
örömére. 

OOvviiss kköörrnnyyeezzeettvvééddõõkk
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Sok olyan útszakasz van a
városban, amely nem éppen ar-
ról híres, hogy álomba ringatja
az autósokat, sõt. A Csengery
úti sörgyári iparvágányhoz
kapcsolódó vasúti átjáró azon-
ban valamennyit übereli.

Az átjáró környezetéhez tartozó
aszfaltfelület állapota siralmas,
ezernyi felületi egyenetlenség, kis
buckák, a sínek melletti tekintélyes
méretû hézagok és szintkülönbsé-
gek teszik élvezetessé az áthaladást
az óvatlan autósnak. Úgy tûnik, az
érintett szakasznak nincs gazdája,
bár elvileg a MÁV-hoz tartozik. 

– Fogadóóráimon rendszere-
sen elõkerül a vasúti keresztezõ-
dés problémája – mondta la-
punknak Karádi Ferenc, a terület
önkormányzati képviselõje.  – A
város annyit tehet, hogy felszólít-
ja az illetékeseket, esetünkben a
MÁV-ot, hogy tegye meg a szük-
séges lépéseket a helyreállítás
ügyében. A hivatal dolgozik az
ügyön, már el is küldte a felszólí-
tó levelet. Választ még nem kap-
tunk, de én csak egyetlen választ
tudok elképzelni: a felújítást.

***
A MÁV Kommunikációs Igaz-

gatósága munkatársa arról tájé-

koztatta lapunkat, hogy tudnak az
iparvágány rossz állapotáról, ám
mivel egyelõre alkalmas a közle-
kedésre, nem tervezik a felújítá-
sát. Ennek ellenére, amennyiben
a következõ idõszakban jelentõ-
sen romlana az állapota, megke-
resik az egy-két éven belüli re-
konstrukció forrásait. 

H.A.

Kanizsa – AA mi üügyeink 2007. október 25. 9Kanizsa – ‘‘56 2007. október 25.8

(folytatás a 7. oldalról)
Hosszú idõre megállt az élet,

sztrájkhullám, halottak, letartóz-
tatások híre jött naponta. Az iga-
zi forradalmárok még nem adták
föl. Nem hittek semmilyen ígér-
getésnek. Mi már elcsendesed-
tünk.”

November 7-én délelõtt Nagy-
kanizsán futótûzként terjedt el a
hír, hogy dr. Lékai Gyula ügyvé-
det, a városi Nemzeti Bizottság
elnökét, valamint dr. Paizs Feren-
cet a katonai hatóságok õrizetbe
vették.

A városi szervek megdöbbenés-
sel fogadták a hírt és azonnal
mûködésbe léptek szabadon bo-
csátásuk érdekében, így 12 órai
fogva tartás után szabadlábra ke-
rültek és az alábbi nyilatkozatot
tették:

„Alig egy héttel ezelõtt váro-
sunk lakossága a forradalom lá-
zában égett. Ezt a megmozdulást
azonban olyan jelenségek kísér-
ték, melyek a rendet, a város biz-
tonságát veszélyeztették. Váro-
sunk sorsáért és a forradalom
vívmányainak megtartásáért ag-
gódva, néhány nagykanizsai mér-
sékelt, megfontolt barátunkkal és
a dolgozó nép széles rétegei be-
vonásával elhatároztuk, hogy
közbelépünk. Életre hívtuk Nagy-
kanizsán a Nemzeti Bizottságot,
melynek elsõdleges feladatául a
rend, a fegyelem helyreállítását,
nemkülönben a város élelmezésé-
nek biztosítását és a forradalom
vívmányainak megtartását tûztük
ki… Munkánk nyomán a felzakla-
tott kedélyek némileg megnyu-
godtak, a rend és fegyelem hely-
reállt, a túlzó elemek káros mun-
káját kikapcsoltuk.

Ilyen körülmények között vált
lehetõvé azután, hogy városunk
lakossága és honvédségünk a
szovjet csapatok megérkezésekor

rendben és nyugodtan viselkedett,
és ezzel városunk egész lakossága
megmenekült attól, hogy a város
harci cselekmények színhelyévé
váljék…” 

Tisztelt Ünneplõ Közönség!
A kommunizmus áldozatainak

számbavételére sajnos sehol a vi-
lágon nem rendeztek nürnbergi
pert – de mi,  józan magyarok az
áldozatokat ma is áldozatoknak
és a megtorlást ma is megtorlás-
nak nevezzük. Idézzünk Harkány
László: Orbán Nándor emlékére
címû írásából: 

„1957. Hideg, zord februári
hajnal. A rendõrségi fogda folyo-
sóján egy magányos égõ pislog.
A zárkákban sötétség, de a fog-
lyok virrasztanak. Mozgalmas éj-
szaka van, a gimnázium tantestü-
letének jelentõs hányadát az éj-
szaka „begyûjtötték”.

Csikordul az egyik cella ajtaja,
az õr mutatja új „szállásomat”.
Bezárul mögöttem az ajtó, s ott
állok a zsúfolt helyiségben porig
alázva, a derekamon a kezem,
tartom a nadrágomat, remeg a
lábam. A házkutatás, az elsõ ki-
hallgatás izgalmai kimerítettek.

A négyszemélyes cellában
nyolcan szorongunk. Az elsõ pil-
lanatok ismerkedéssel telnek. A
társak rezignáltan veszik tudomá-
sul, az új fiú érkezését, csak egy
középkorú férfi csendes, bárso-
nyos hangja vigasztal.

Segíthetek? Nincs nagyobb ba-
jod? Összehúzódunk, itt lesz a he-
lyed! – mondja. 

Megismertem a hangját, né-
hány napja személyesen találkoz-
tunk. Akkor is ilyen bölcs, meg-
fontolt volt. Somogyországból jött
kanizsára, barátai unszolására
vállalta a városi nemzetõr-pa-
rancsnokságot. Rendet, törvé-
nyességet, nyugalmat ígért, amit
be is tartott.

S most itt vagyunk.  Csend van.
Új „lakó” már nem érkezik…” 

Kedves Ünneplõ Kanizsaiak!
Sorolhatnánk tovább a vissza-

emlékezéseket, téphetnénk fel a
sebeket. Hosszú és fájdalmas
harc volt ez, pedig a hatalom
mindent megtett azért, hogy októ-
ber 23-át és a szabadságot az
emberek elfeledjék. 

Az elvett szabadságért cserébe
jóléti intézkedések sorozata in-
dult, s míg a szocialista  tábor
többi államában olykor fûtésre és
világításra sem tellett, nálunk
volt trapper farmer, hétvégi telek
és maszekolás. A hatalom –
Faludy György szavaival -  „kol-
bászra cserélte fel a kötelet”. Ám
az igazság igazság marad, ha a
föld mélyére temetik is.   Az igaz-
ság igazság marad akkor is, ha
valaki nem akar tudomást venni
róla. Ezért gyõzött végül 1956!” 

A rendszerváltáskor, Magyar-
ország újjászületésekor beteljese-
dett Márai Sándor versének jós-
lata: „Angyal, vidd meg a hírt az
égbõl, Mindig új élet lesz a vér-
bõl.”

Álljunk ki, hiszen ismerjük a
régiek igazságát: „ha nem állsz
ki semmiért, elesel mindentõl”.

Kedves Barátaim!
’56 örökösei azok, akik lélekben

fiatalok maradnak, ezért nem ké-
nyelmesedhetünk el, nem dõlhe-
tünk hátra, nem mondhatjuk, hogy
elfáradtunk. Nem félemlíthet meg
bennünket semmilyen hatalom.

Ma sem dõlhetünk be álrefor-
moknak, hamis ígéreteknek. Nem
nyugodhatunk bele abba, hogy
majd az unokáinknak jobb
lesz…Én is azt szeretném, amit az
egykori ’56-os kanizsai munkás
mondott a betonkút kávájáról:
„Már nekem is, nekünk is jobb le-
gyen ! Fiatalnak kell maradnunk
szívben – lélekben egyaránt és
akkor nyugodtan mondhatjuk:
Nem félünk a holnaptól, mert lát-
juk a tegnapot.”

Kedves Emlékezõk!
Ha a temetõben Mindenszentek

alkalmából halottainkra emléke-
zünk, és hazafelé menet útba ejt-
jük a „mindenki keresztjét,” ké-
rem, hogy egy szál gyertyával
emlékezzünk Ungor Karcsira és a
többi ártatlan áldozatra.

Marton István, polgármester
ünnepi beszéde elhangzott a He-
vesi Sándor Mûvelõdési Köz-
pont színháztermében, október
23-án.

Kiskanizsán a gyerekek is virággal emlékeztek
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Koszorúzás a kiskanizsai Millenniumi Emlékmûnél

A fagyokig biztosan lehet ta-
lálni gombát, s van olyan faj,
amely még azt követõen is tenyé-
szik. Jól teszi azonban a gyûjtõ,
ha a fogyaszthatósággal kapcso-
latban nem a szomszédra hall-
gat, hanem szerzeményét meg-
mutatja szakembernek.

A Vásárcsarnokban három sort
csak a gombaárusok töltenek meg.
Portékájuk mellett jó esetben ott a
csarnok szakértõje által kiállított
tanúsítvány, amely a laikus vásár-
lónak is biztonságot nyújt.

– Naponta átlagosan ötven-hat-
van ügyfelünk van, aki gombát hoz
bevizsgálásra – mondta lapunknak
Gyöngyösi Csabáné, a Vásárcsar-
nok gombaszakértõje. – Sajnos,
hoznak rossz gombákat is, mond-
juk, a gyilkos galóca nem jellemzõ,
de volt példa arra is az elmúlt
években. A bevizsgált, fogyasztás-
ra alkalmas gombák fajáról,
mennyiségérõl adunk egy igazo-
lást, amit az árusoknak jól látható
helyen, az asztalon kell tartani az
árusítás teljes ideje alatt. A mérge-
zõ gombákat pedig elkobozzuk. 

A szakember a mérgezõ gombák
között említette a nagyon veszélyes
világító tölcsérgombát, a párducga-
lócát, a piruló galócát. Most már
egyébként a fogyasztható õszi
gombák ideje jött el, nagyon ízletes
például a gyûrûs tuskógomba.

Gyöngyösi Csabáné tapasztala-
tai azt mutatják, a gyûjtõk utána-
néznek, hogy a begyûjtött gomba
használható-e, s nagy részük már
megismeri a gyilkos galócát is.

H.A.

Ne 
higgyünk aa 
szomszédnak

Nem adják fel a paliniak, a
sztráda mentén élõk továbbra
is ragaszkodnak a zajvédõ fal
megépítéséhez. Állampolgári
bejelentésre a Nyugat-dunántú-
li Környezetvédelmi Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelõ-
ség is vizsgálódik az ügyben. 

Bicsák Miklós képviselõ és segí-
tõi több mint százhúsz aláírást
gyûjtöttek össze azért, hogy Kóka
János gazdasági miniszter segítsé-
gét kérjék az M7-es sztrádaszakasz
és a palini lakott területek közé ko-
rábban tervezett, aztán a tervek
módosítása után valahogy mégis
kimaradt, mintegy hatszáz méteres
zajvédõ fal megépítése ügyében. A
közelben élõk szerint ugyanis már
most is elviselhetetlen az autópá-
lyán dübörgõ kamionok okozta zaj,
ami csak nõni fog, ha megépül az
M7-es még hiányzó, Nagykanizsa-
Balatonkeresztúr közti szakasza, s
a kamionforgalom teljes egészében
ráterelõdik a sztrádára. 

A tiltakozás eddig túl nagy
eredménnyel nem járt, Béni
Gyöngyi, a Nemzeti Infrastruktú-
rafejlesztõ Zrt. szóvivõje koráb-
ban lapunknak azt mondta, zaj-
szint-méréseket végeznek, s ha a
kapott értékek valóban magasab-
bak az elõírtnál, akkor megépül-
het a zajvédõ fal, egyébként nem.
Most érdeklõdésünkre elmondta,
a mérések már be is fejezõdtek,
az adatok értékelése jelenleg is
tart. 

Közben Antalics Dezsõ mér-
nök-tanár is felajánlotta a segítsé-
gét, õ szintén végez méréseket,
díjmentesen, ily módon is szoli-
daritást vállalva az itt élõkkel. 

Sõt, hamarosan a Nyugat-du-
nántúli Környezetvédelmi Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Fel-
ügyelõség is megkezdi a maga
méréseit, ugyanis állampolgári
bejelentésre eljárást indított a
palini zajvédõ fal ügyében. A
panaszos, Szmodics Miklós éj-
szakai nyugalmát jelentõsen

zavarják a kamionok – nem be-
szélve arról az értékcsökkenés-
rõl, ami az eddig csendes he-
lyen, zöldövezetben lévõ in-
gatlanok értékében következik
be. 

– Körülbelül éjjel tizenegy és
hajnali három óra között tudok
csak aludni, mert három óra
után már megindul a forgalom, s
hiába zárom be az ablakokat, hi-
ába engedem le a rolót, lehetet-
len pihenni – mondja a Felsõer-
dõ utcában lakó férfi. – Jön a
por, a zaj, ami jelentõs érték-
csökkenést is okoz az ingatlanja-
inkban, miközben mi kifejezetten
a csend és a nyugalom miatt jöt-
tünk ide lakni. Remélem, hogy a
környezetvédelmi hatóság méré-
sei bebizonyítják felvetéseink jo-
gosságát. 

Bicsák Miklós mindehhez hoz-
zátette, nem riadnak vissza a de-
monstrációtól sem.

Horváth Attila  
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