
XX. éévfolyam 33. sszám
2008. jjanuár 224.DDÉÉLL-ZZAALLAAII HHEETTIILLAAPP

Kanizsa
Zala megye városainak pol-

gármesterei Nagykanizsán tar-
tották évadnyitó értekezletüket. 

Korábban rendszeresek voltak a
találkozók, tavaly Császár József
zalaszentgróti polgármester kezde-
ményezésére újították fel e hagyo-
mányt. 

Négy fõ témakörrõl beszéltek a
polgármesterek és Nagy Kálmán, a
Zala megyei közgyûlés alelnöke.
Így a Volán-vállalatok várható pri-
vatizációjáról, a költségvetések
helyzetérõl és az EU-s pályázatok-
ról, végül a januártól megváltozott

energiapolitika miatt a települé-
sekre háruló kérdésekrõl. 

Marton István polgármester
elmondta, elhatározták, a problémák
jellegétõl és súlyosságától függõen
negyedévente találkoznak. A követ-
kezõ helyszín Keszthelyen lesz. 

Dr. Gyimesi Endre, Zalaegerszeg
polgármestere a Zala megyét is
érintõ Volán-társaságok privatizá-
ciós elképzeléseirõl szólva
kiemelte, abban a pillanatban, ha
az állam kivonul a tömegközleke-
désbõl, és üzleti alapra kerül a szol-
gáltatás, megkérdõjelezõdik a kis-
települések sorsa, hiszen anyagilag
nyilván kevésbé éri meg egy vállal-
kozónak rendszeresen bemenni
egy zsákfaluba. Az a közös állás-

pontjuk, hogy minden adófizetõ
polgárt megilleti az egyforma szol-
gáltatás, így az államnak továbbra
is szerepet kell vállalnia a Volán-
vállalatok jövõjét illetõen. Ez – vé-
leményük szerint – nem képzelhetõ
el az önkormányzatok nélkül. A
munkahelyteremtés problémája is
szóba került. Dr. Gyimesi Endre
szerint összefogva, Észak-, de Dél
-Zala érdekében is, együttesen kell
támogatni a nagyvárosok munka-
helyteremtõ beruházásait. Közös
összefogással segíteni lehet a dél-
zalai területek ipari parkjainak be-
népesítésében és pályázataik ösz-
szehangolásában. 

Nógrádi László, Lenti polgár-
mestere elmondta, a kormány
megszorító intézkedései miatt
minden településen nehéz helyzet-
be került az intézményrendszerek
mûködtetése, miközben a másik
oldalon a 2007-2013 közötti EU-s

fejlesztési források lassan meg-
nyílnak. A pályázatokon csak azok
tudnak részt venni, akik megfelelõ
önrésszel rendelkeznek. 

A találkozón gondolatot cseréltek
arról, hogy fejlesztési hitelek felvé-
tele, vagy kötvénykibocsátás lenne-
e elõnyösebb a települések számára. 

Pálinkás Róbert, Keszthely város
alpolgármestere a 2008-tól várható
villamos energiaár emelésérõl szól-
va megemlítette, az önkormányza-
tok kiesnek a kedvezményes díj
alól, ezért két lehetõségük maradt.
Vagy elfogadják az e.on által bizto-
sított kilowattonkénti 35 forintos
energiaárat, vagy elindulnak a sza-
badpiacon energiát vásárolni. Abban
állapodtak meg, hogy áprilisban
Keszthelyen folytatják az egyezte-
tést, ahol a szolgáltatókkal közösen
próbálnak kedvezõ díjszabást elérni. 

Bakonyi Erzsébet

PPoollggáárrmmeesstteerreekk,, hhaa öösssszzeeffooggnnaakk......
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– Ha nehezükre esik is, értsék
meg, vége a mutyizásnak – utalt
minapi, Tóth Nándor önkormány-
zati képviselõvel közös sajtótájé-
koztatóján Bene Csaba, a Fidesz-
KDNP frakcióvezetõje a hivatal
átvilágításával kapcsolatos, köz-
pénzek lenyúlásáról és annak Fi-
desz-közeli cégekhez történõ átját-
szásáról szóló ellenzéki vádak mö-
gött rejlõ valós indokokra.

– Az MSZP és az SZDSZ ismét
vádaskodik, láthatóan nincs ínyükre
az, hogy pár hónapon belül befeje-
zõdik az általuk hátrahagyott káosz
utáni rendcsinálás az önkormány-
zatnál – mondta Tóth Nándor. –
Most régi szokásukhoz híven azzal
vádolják Marton István polgármes-
tert és a Fideszt, amit a múltban õk
követtek el, vagy feltételezésünk sze-
rint szeretnének elkövetni a jövõ-
ben. De nézzük csak meg, kik is vá-
daskodnak? Vádaskodik az SZDSZ,
amelyrõl még Medgyessy Péter ex-
miniszterelnök is azt mondta, hogy
tele vannak korrupciós ügyekkel, il-
letve az a Röst János, aki nem is
olyan régen alpolgármesterként
nem a város érdekét képviselte, ha-

nem egy pártjához közel álló vállal-
kozóét. Bármilyen erkölcsi alapjuk
akkor lenne a bírálatra a helyi szo-
cialista és szabad demokrata párt-
katonáknak, ha például elszámolná-
nak a Thúry laktanya mutyijának
170 milliójával. Ugyanis bal-
liberális barátaink ennyivel olcsób-
ban verték dobra ezt az értékes in-
gatlant. És végül annak az ügyvédi
praxist folytató képviselõnek a he-
lyében sem mernék egy szót se mon-
dani senkire, aki politikai hatalmát
felhasználva kivetette a város egyik
legfrekventáltabb helyén lévõ ingat-
lanát a tilalmi listáról, csak azért,
hogy azt kedvezményesen megvásá-
rolhassa. Szóval, ezek az urak vá-
daskodnak most – mondta Tóth
Nándor képviselõ. 

– De nézzük a tényeket, hogy mi-
ért is a nagy felháborodás – vette
át a szót Bene Csaba. – Pár hóna-
pon belül az önkormányzat gaz-
dálkodásában – köszönhetõen a
szocialisták és a szabaddemokra-
ták által bírált tanulmánynak – je-
lentõs változások lépnek életbe.
Ezek közül a legfontosabbak, hogy
a jövõben nem a papíron meglévõ

pénzt, azaz az elõirányzatot fogja
elkölteni a hivatal, hanem a tény-
legesen meglévõt és a jövõben reá-
lis tervezéssel, áttekinthetõ módon
készül a költségvetés. Ezen válto-
zások következtében reményeink
szerint az év végére jelentõsen
csökkenni fog a város hitelállomá-
nya. Az informatikai fejlesztések-
nek köszönhetõen pedig nem
olyan, az adófizetõk pénzébõl mé-
regdrágán megvett eszközei, szoft-
verei lesznek a városnak, amelye-
ket azért nem használnak, mert el
sem indulnak, hanem olyanok,
melynek segítségével átlátható
módon folyik a pénzköltés. 

Tisztelettel megkérjük az ellen-
zéki képviselõket, még ha nehe-
zükre esik is, értsék meg, vége a
mutyizásnak – mondta végül
Bene Csaba, aki hozzátette azt is:
véleménye szerint mindenki pon-
tosan tudja, a másik oldal politi-
kusai azért küzdenek, hogy „ismét
kivehessenek számukra tetszõ in-
gatlanokat a tilalmi listáról, hogy
aztán baráti áron megvehessék
azt, vagy hogy privatizátor bará-
taikkal ismét nyélbe üthessenek
Thúry-laktanyás, 170 milliós biz-
niszeket”. 

Horváth Attila
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KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

Nemcsak a rendõrség szigo-
rít, hanem a közterület-fel-
ügyelet is. Nõnek a büntetési
tarifák, s a bírságot már nem
lehet ledolgozni. A központi
verdikt nyomán fizetni kell,
nincs mese. 

– Január elsejétõl több olyan
jogszabály lépett hatályba, ame-
lyek egyértelmû szigorítást jelen-
tenek az autósok számára –
mondta lapunknak Bakonyi Ta-
más, a közterület-felügyelet veze-
tõje. – A szabálysértési törvény
értelmében az eddigi ötszáz fo-
rinttól tízezer forintig terjedõ bír-
ság mértéke jelentõs mértékben
emelkedett, immár háromezertõl
húszezer forintig lehet bírságolni.
Ez az országos intézkedés minden
bizonnyal sokakat érint érzéke-
nyen. A közterület-felügyelõknek
a rendõrökkel ellentétben lesz
mérlegelési lehetõsége, tehát nem
egységes a bírság összege. Nyil-
ván nem szabunk ki ugyanakkora
büntetést arra, aki mondjuk csak
egy kerékkel parkol a járdán,
mint aki az egész autójával elve-
szi a helyet a gyalogosoktól.
Húszezer forintért már „nagy”
szabálysértést kell elkövetni,
ilyen például az illegális hulla-
déklerakás. Van még egy  válto-
zás: a helyszíni bírságot meg le-
hetett változtatni közérdekû mun-
kára, vagy elzárásra – nos, ennek
is vége. Ha nem fizet az állampol-
gár, az APEH jogosult adók for-
májára behajtani a bírságot, sem
ledolgozni, sem leülni nem lehet.
Vagy a bérbõl vonják le, vagy ki-
küldik a végrehajtót. 

Bakonyi Tamás szólt a pont-
rendszer szigorodásáról is, ugyan-
is a bírság mellé öt meghatározott
esetben – ilyen például a megállni
tilos táblánál történõ megállás-
büntetõpontok is járnak,  amelyek-
rõl értesül a rendõrség is. Így egy
súlyos közlekedési szabálysértés
és néhány, a közterület-felügyelet-
tõl kapott rossz pont után akár a
jogsink is bánhatja a virtuskodást.

H.A.

SSzziiggoorrííttááss
iitttt iiss,, ootttt iiss
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A Magyarországi Szociálde-
mokrata Párt Zala megyei elnök-
ségének kezdeményezésére talál-
kozott egymással az MSZP és az
MSZDP megyei elnökségének há-
rom-három fõs küldöttsége. 

Mint azt Bogár Ferenctõl, az
MSZDP megyei elnökétõl meg-
tudtuk: a találkozó célja az volt,
hogy elõkészítsék a két párt elnö-
kei, Gyurcsány Ferenc és Kapolyi
László által aláírt megállapodás-
nak megfelelõ további, a pártszer-
vezetek együttmûködését célzó lé-
péseket. Legfontosabb feladatuk-
nak a baloldal egységének nagy-
kanizsai helyreállítását és az
együttmûködés feltételrendszeré-
nek kidolgozását tekintik.

AA bbaalloollddaall
eeggyyssééggéééérrtt Évindító kötetlen beszélgetésre

várta a sajtó képviselõit Göndör
István (MSZP) országgyûlési kép-
viselõ. 

– Nehéz év van mögöttünk –
kezdte az elmúlt évi parlamenti
munkáról szóló összegzéssel. –
Lassan nyilvánosságra kerülnek
azok az adatok, amelyek számsza-
kilag is bizonyítják az emberek
rossz hangulatát, hiszen több mint
4 százalékkal csökkent a társada-
lom nagyobbik részének reáljöve-
delme. Szomorúan látom, hogy a
2007-es év is a választások utáni
civakodás jegyében telt, és nem
látszik a Parlamentben az a mun-
ka, hogy a politikai elit az ország
elõbbre jutásán dolgozik. Még
nem vagyunk az egészségügyi tör-
vény végén, végleges elfogadása
februárra húzódott. A képviselõk

nagy része még nem ismeri a tör-
vényt, ebbõl fakadnak a félreérté-
sek. Még mindig több biztosítóról
beszélnek, holott a törvényben er-
rõl szó sincs. 

Göndör István nagy kudarcnak
tartja képviselõi munkájában, hogy
a képviselõk jövedelmének átlátha-
tóvá tételérõl szóló törvényjavasla-
tát elutasították, pedig az idei évben
további tízezrekkel nõtt a képvise-
lõk adózatlan jövedelme. Fontos
lenne a pártfinanszírozás és a kam-
pányok átláthatósága is. A helyi
ügyekrõl szólva viszont örül annak,
hogy sikerült sok városkörnyéki te-
lepülés költségvetését a múlt évben
egyensúlyba hozni, és a falvak
együttmûködésének eredménye-
ként mûködnek az iskolatársulások.

B.E.

ÉÉvviinnddííttóó bbeesszzééllggeettééss
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Balogh László önkormányzati
képviselõ egy korábbi közgyûlésen
vetette fel, hogy akár ökumenikus
kápolna is lehetne az egykori Thury-
laktanya csapatkápolnájából. 

A képviselõ úgy vélekedett, len-
ne igény a városrészben egyfajta
ökumenikus imahelyre, ahova vala-
mennyi felekezet tagja betérhetne.
Érdeklõdésünkre jelezte, felvetése
csupán a gondolatébresztés célját
szolgálta, hiszen tudja, hogy a ká-
polna a katolikus egyház tulajdona. 

Fliszár Károly esperes-plébános
érdeklõdésünkre elmondta, a volt
csapatkápolnát egy kompromisz-
szum révén még az elõzõ városve-
zetés adta a katolikus egyház tulaj-
donába, az pedig értékesíteni kí-
vánja, hogy az árából egy másikat
építsen. Imaterem kialakítására
ugyanis nem alkalmas, hiszen a tér-

falak egyharmad-egyharmad rész-
ben osztják fel a kápolnát. Ha eze-
ket kiveszik, instabillá válhat az
épület. Lenne megoldás, ám ahhoz
a tetõt le kellene bontani, s úgyne-
vezett áthidalásokkal biztosítani le-
hetne az épület stabilitását. Ez
azonban majdnem annyiba kerülne,
mintha építenének egy újat. Ezért
ésszerûnek tûnik az értékesítés,
amit azonban csak akkor lehetne
meglépni, ha már rendelkezésre áll
a másik terület, ahova az új kápolna
épülhet – ilyen azonban jelenleg
nincs – mondta lapunknak Fliszár
Károly. Ezért egyelõre nincs mit
tenni, várni kell az alkalmas pilla-
natra. Az esperes-plébános azt is
hozzátette, ha van ilyen igény, ter-
mészetesen az új kápolna nyitva áll
majd a többi felekezet elõtt is. 

H.A.

KKaanniizzssaa –– AA mmii üüggyyeeiinnkk2008. január 24. 3

A korábbi versenyek esetében
tapasztalt vitás kérdéseket elke-
rülendõ, együttmûködési megál-
lapodást írtak alá a Városházán
a nyáron tizenötödik alkalommal
sorra kerülõ lovas military, illet-
ve a 2009-ben megrendezendõ
junior Európa-bajnokság rende-
zõi, valamint az érintett felek.

A megállapodás aláírásával lé-
nyegében megkezdõdött az öt hó-
nap múlva, június végén megren-
dezendõ military-verseny, illetve a
2009-re tervezett junior Európa-
bajnokság elõkészítése. A megálla-
podást ellátta szignójával Marton
István polgármester, Dobri Lajos,
a Zala Megyei Lovas Szövetség el-

nöke, Végh Csaba, a Kanizsa Lo-
vas Klub elnöke, Feiszt Ottó, a
Zalaerdõ Zrt. vezérigazgatója, va-
lamint Göndör István, aki a ren-
dezvény fõvédnökségét vállalta. 

Marton István jelezte, a megál-
lapodás megkötésére azért volt
szükség, mert azt remélik tõle,
hogy a korábbi évek félreértései
elkerülhetõvé válnak. 

– A verseny technikai részét ille-
tõen mindenben egyetértettünk, a
finanszírozásra pedig még a ké-
sõbbiekben visszatérünk – mondta
Nagykanizsa elsõ embere. –
Tavaly a nézõk is elégedettek vol-
tak a Csónakázó-tó partján meg-
rendezett lovas versenyekkel, s ha-
sonló érdeklõdésre számítok június

huszadikán, huszonegyedikén és
huszonkettedikén, a következõ lo-
vas military versenynapjain is.

Dobri Lajos megjegyezte: a nyá-
ri versenyek lesznek a „belépõk”
az EB megrendezéséhez is, s bár a
szervezõk eltökéltek, az önkor-
mányzat és Göndör István támoga-
tása nélkül nem lehetnek sikeresek. 

Végh Csaba arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy augusztus huszon-
negyedikén nyugat-dunántúli regi-
onális és Zala megyei bajnokság-
nak is otthont ad a Csónakázó-tó
partja. A hátralévõ idõszakban je-
lentõs feladat az akadályok újjá-
építése, újabbak létesítése, s kor-
rekcióra szorul a pálya nyomvona-
la is. A legnagyobb nehézséget

azonban az okozza, hogy a verse-
nyig megóvják a pálya épségét,
ugyanis az elmúlt években rendre
tönkretették azt az autóval érkezõ
pecások. Ezért a további egyezte-
tésbe be kívánják vonni a horgá-
szok képviselõjét is. 

Göndör István megállapította, a
lovas versenyek érdemesek a tá-
mogatásra, hiszen azon sikeres
megmozdulások közé tartoznak,
amelyek messzire vihetik a város
hírét. 

Feiszt Ottó pedig kifejezte a fö-
lött érzett örömét, hogy immár õk
is részesei lehetnek az egyeztetés-
nek, ami garanciát jelent arra,
hogy sem a verseny kapcsán, sem
a nézõk részérõl nem keletkeznek
nagyobb károk a természeti kör-
nyezetben. 

Horváth Attila

ÖÖsssszzeeffooggááss aa kkaanniizzssaaii lloovvaassssppoorrttéérrtt 

A hatvan évnyi szünet után,
2005. január 20-án, immár három
éve újjáalakult polgári egylet éle-
tében változást jelentett, hogy a
2007-es esztendõben elõször sike-
rült elnyerni két pályázatot is –
kezdte évértékelõ szavaiban Miha
Tamásné, az egylet elnöke.

Az egylet a céljait közhasznú tevé-
kenységként valósítja meg, munkáját
nyereség és vagyonszerzési célkitû-
zés nélkül, közhasznú egyesület for-
májában végzi, melybe beletartozik a
szociális tevékenység, a családsegí-
tés, kulturális tevékenység, mûem-
lékvédelem, a határon túli magyar-
sággal kapcsolatos tevékenység, a
helytörténet kutatása, elõadások, ren-
dezvények szervezése. Ezekhez
nyújtott segítséget a két pályázat. 

Néhányat kiemelve: március 9-én
avattak emléktáblát az egykori Pol-
gári Egylet székházának falán, me-
lyet 1885-ben, az egylet fennállásá-

nak 50. évfordulójára építettek elõ-
deik eklektikus stílusban. Április 26-
án rendezték meg az elsõ polgári
pikniküket a városban, a Honvéd
Kaszinó tükörtermében. Szintén áp-
rilisban fogadták a polgári kör tagja-
ival együtt a városunkon áthaladó
feltámadási-jelvényt, amelyet egy
kis ünnepség keretében indítottak a
magyarlakta határon túli települése-
ken keresztül a csíksomlyói búcsúra.
Koszorúztak a Hõsök Napján, május
27-én és október 28-án a Kis-
kanizsán lévõ emlékmûnél. Vendé-
gük volt Dóró János, a Kanizsa Dél-
Zalai Hetilap fõszerkesztõje, Bencsik
András, a Demokrata fõszerkesztõje
és Csermely Péter, a Magyar Nem-
zet fõszerkesztõ-helyettese. Novem-
berben a Civil Klubbal közösen szer-
vezték meg a III. Civil Szabadegye-
temet, ahol a Civil Értékekért-díjat
Csizmadia Ferenc nyugalmazott pe-
dagógus vette át mindenki megelé-
gedésére. Szeptemberben Novák-
falvára kirándultak, ahol a Trianon
elõtti Magyarország történelmi em-
lékeit tekintették meg. 

– Modern világunkban a Roz-
gonyi Polgári Egylet programjai
eszmeiségében megegyeznek az
elõdök által elképzeltekkel, és idén
is dédapáink nemes céljait szem
elõtt tartva fogunk cselekedni –
összegezte Miha Tamásné.

Míg a korábbi összejövetelükön
Cseresnyés Péter alpolgármester vett
részt, az évértékelõ találkozón Mar-
ton István polgármesterhez intéztek
kérdéseket. Legközelebb Balogh
László önkormányzati képviselõvel,
az OKISB elnökével találkoznak.

B.E.

ÉÉvvéérrttéékkeellõõ

ÖÖkkuummeenniikkuuss kkááppoollnnaa??
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Kórházbeszámoló és ellenzéki
segítség a polgármesternek –
ezek volt a szombati, soron kívü-
li közgyûlés témái. A két napi-
rendi pont közül az elsõ tartott
tovább.  

Tíz balliberális képviselõ kezde-
ményezésére soron kívüli közgyû-
lést hívott össze Marton István
polgármester. A városatyák egy-
részt a kórház beszámolójára vol-
tak kíváncsiak, másrészt felaján-
lották segítségüket a polgármester-
nek. Az viszont homályos, hogy
pontosan milyen segítségre is gon-
doltak, mert az ügyben rendkívüli
közgyûlés összehívását kezdemé-
nyezõ képviselõk által benyújtott
iratban és a közgyûlésen elhang-
zott képviselõi hozzászólásban
nem ugyanarról volt szó. Leg-
alábbis a Fidesz-KDNP frakcióve-
zetõje, Bene Csaba szerint.   

A fõigazgató, dr. Kovács József
mintegy ötven perces elõadásában
ismertette a képviselõk számára a
kórház mûködésének paramétereit.
Elmondta: a kórház tavaly nagyon
nehéz évet zárt, az egészségügyi
reform során csaknem ötvennyolc
milliárd forintot vontak ki a fekvõ-
beteg kasszából, aminek következ-
tében intézmények, osztályok zár-
tak be, vagy szûntek meg részlege-
sen. A Kanizsai Dorottya Kórház-
ban is jelentõsen csökkent a beteg-
forgalom, hiszen elvették a rendel-
kezésre álló aktív ágyak harminc
százalékát, s ugyan kaptak huszon-
két krónikus ágyat, sokra nem
mennek vele, hiszen a krónikus el-
látás nem túl gyakori.

A vizitdíj és a kórházi napidíj ré-
vén 54-56 millió forint többletbe-
vétel keletkezett, cserébe csökkent
az orvos-beteg találkozások szá-
ma, ráadásul éppen az indokoltan
orvoshoz fordulók maradtak távol.
Ez a fekvõ- és járóbeteg ellátásra
egyaránt igaz, a páciensek nem je-
lentkeznek kellõ idõben, s elõfor-

dul, hogy amire kórházba jutnak,
már súlyos az állapotuk. 

A betegcsökkenésbõl  fakadóan
több százmilliós bevételtõl esett el
a kórház, amit a menedzsment ál-
tal kidolgozott intézkedéscsomag-
nak köszönhetõen sikerült mini-
malizálni. Különbözõ belsõ átszer-
vezések, átcsoportosítások történ-
tek a gazdaságosság javítása érde-
kében, részlegek, osztályok köl-
töztek, s jelentõs létszám-leépítés-
re is sor került.

Dr. Kovács József elmondta: a
kórház pénzügyileg stabil, intézke-
déseik révén a teljes bevétel csak
öt százalékkal marad el az elõzõ év
hasonló idõszakától. 

Sõt, a megszorítások ellenére
bõvült is a kórház ellátásait repre-
zentáló képzeletbeli paletta: saját
erõbõl megvalósították és elindí-
tották a sürgõsségi betegellátást,
amely nem mellesleg kötelezettség
is a kórház súlyponti helyzete mi-
att. Az egynapos sebészet elindítá-
sára benyújtott pályázatukat nem
támogatták, a többit – amelyek ré-
vén újabb ellátások lennének beve-
zethetõk a kórházban – pedig még
ki sem írták. 

TTóótthh LLáásszzllóó lliissttáájjaa

A tájékoztatást követõen Tóth
László, a szocialisták frakcióveze-
tõje további kérdéseket fogalma-
zott meg, az ezekbõl készített
hosszú listát át is adta a fõigazga-
tónak. Többek közt arra volt kí-
váncsi a frakcióvezetõ, hogy van-e
kezdeményezés a kórházban belsõ
átcsoportosításokra, a kórház ve-
zetõi tudják-e, hogy a régióban hol
várható felszabaduló ágykapacitás,
amit esetlegesen megkaparinthat-
nánk? Miért önerõbõl valósították
meg a sürgõsségi betegellátási osz-
tályt (SBO), ennek léte veszélyez-
teti-e egy esetleges, SBO létreho-
zására és korszerûsítésére kiírt uni-
ós pályázat sikerét? Az osztályon
adottak-e a szakmai feltételek, mi-
ért távozik a kórházból több fül-
orr-gégész szakorvos, hogyan old-
ják meg a zökkenõmentes ellátást?
Tóth László a fejlesztési tervek

iránt is érdeklõdött, továbbá azt sé-
relmezte, hogy a kórház névadó
ünnepségére nem kaptak meghívót
a képviselõk. 

Röst János (SZDSZ) hozzászó-
lásában azt firtatta, hogy mi lett
annak, a kórház fejlesztésére vo-
natkozó pályázati anyagnak a sor-
sa, amit még az elõzõ fõigazgató,
dr. Szabó Csaba juttatott el Marton
István polgármester részére? 

Böröcz Zoltán (MSZP) azt tuda-
kolta, hogyan fordulhat elõ, hogy
orvoshiány van az intézményben?

Dr. Fodor Csaba (MSZP) azt
kérdezte, a kórház milyen közbe-
szerzési pályázatokat írt ki az el-
múlt idõszakban, elbírálták-e azo-
kat, s kik a nyertesek?

Halász Gyula (SZDSZ) azt sze-
rette volna megtudni, hogy folyik-
e a kórházban mûködési privatizá-
ció elõkészítése? 

Dr. Károlyi Attila (MSZP) sze-
rint az, hogy több fõorvos távozik
a kórházból, a fõigazgató munka-
stílusának köszönhetõ, aki -infor-
mációi szerint- felvételeket készít
a munkatársairól. 

Dr. Kovács József fõigazgató
válaszában jelezte: a tapasztalatok
szerint a régióban sehol nincs fel-
szabaduló ágy, hiszen annyira
megszorongatták a kórházakat,
hogy mindenki foggal-körömmel
védi az érdekeit, így a rendelke-
zésre álló ágyakat is, ezért hiba azt
hinni, hogy a Kanizsai Dorottya
Kórház ágyainak száma bõvíthetõ
más intézménybõl. A törvény lehe-
tõséget biztosít maximum tíz szá-
zalékos mértékig belsõ átcsoporto-
sításra, amivel éltek is. 

A sürgõsségi betegellátással
kapcsolatban elmondta: annak ön-
erõbõl történõ kialakítására azért
volt szükség, mert a kórház súly-
ponti minõsítése ezt kötelezettség-
ként rótta az intézményre. Mivel
benyújtott pályázatukat a minisz-
térium  – minõ véletlen, tette hoz-
zá dr. Kovács József – elutasította,
kénytelenek voltak maguk kézbe
venni a dolgot. Hozzátette azt is,
az SBO-ra vonatkozó tervet még
tíz évvel ezelõtt az elõzõ kórház-
vezetés dolgozta ki, azonban akkor
valamiért nem valósították meg.

Most csupán leporolták az akkori
koncepciót. A mûködtetést pedig
jóváhagyta a szakmai kollégium,
az ÁNTSZ, sõt, maga a miniszter
is, így vélhetõen minden rendben
van szakmai szempontból. Az em-
lített uniós pályázatban pedig kár
reménykedni, hiszen a kórház nem
felel meg az elõírásoknak – mond-
ta a fõigazgató. Hozzátette: fej-
lesztésre szorul a diagnosztika és a
járóbeteg-szakellátás, ezért
amennyiben pályázati források
igényelhetõk ezekre, azt meg is te-
szik. 

HHáázziioorrvvoossnnaakk mmeennnneekk

Kitért az orvosok távozására is,
s elmondta, neki eddig hivatalosan
két kolléga jelezte döntését, belõ-
lük háziorvosok lesznek. Az inté-
zet zökkenõmentes mûködéséhez
szükséges lépéseket már megtette
a menedzsment. 

A kórház névadójára pedig a
szakbizottság tagjai kaptak meghí-
vót, s szintén kérdésre válaszolva
azt is leszögezte dr. Kovács József,
hogy az ünnepségre meghívott dr.
Mikola Istvánt, a polgári kormány
egészségügyi miniszterét azért tün-
tették ki, mert minisztersége idején
sokat tett az egészségügyért. 

A szakember szerint az orvoshi-
ányban az is szerepet játszik, hogy
Nagykanizsa földrajzi elhelyezke-
dése nem a legkedvezõbb, távol
esik az ország központjától, az
egyetemi városoktól. Az orvosok
nem szívesen jönnek el a világ vé-
gére, úgy meg pláne nem, hogy a
kórház nem tud lakást biztosítani
számukra. 

Kitért a közbeszerzési eljárások-
ra is, s elmondta, az elmúlt idõ-
szakban számos tendert írtak ki,
többek között a veszélyes hulladék
megsemmisítésére, amelyet a ko-
rábbi szerzõdéshez képest most ol-
csóbban végeztet a kórház. Kije-
lentette: rendbe tették az elõzõ
kórházvezetés által kötött jogsze-
rûtlen szerzõdéseket, így most
minden téren jelentõs megtakarí-
tást értek el.

A fényképészkedésrõl pedig a
fõigazgató elmondta, bár valóban
szeret fotózni, nem szokása a mun-
katársakat fényképezni. A felvéte-
leket csak a jelenlegi állapotok do-
kumentálására és pályázati, illetve

AA FFiiddeesszz-ffrraakkcciióó kkiivvoonnuulltt aazz „„eellõõaaddáássrróóll””
SSzzíínnhháázz aazz eeggéésszz vviilláágg??

AA KKaanniizzssaaii DDoorroottttyyaa
KKóórrhháázz bbeesszzáámmoollóójjaa

SSaajjáátt eerrõõbbõõll
ssüürrggõõssssééggii 
bbeetteeggeellllááttááss

PPáállyyáázzaatt-eelluuttaassííttááss
vvéélleettlleennüüll??

RReennddbbee tteettttéékk aazz eellõõzzõõ
vveezzeettééss jjooggsszzeerrûûttlleenn
sszzeerrzzõõddéésseeiitt

AA vviizziittddííjj mmiiaatttt 
aa rráásszzoorruullóókk 
mmaarraaddnnaakk ttáávvooll

3.qxd  2008.01.23.  12:10  Page 4



pr-anyagokhoz használja. Néha
elõfordul, hogy megkéri az éppen
közelben lévõ kollégát, hogy sze-
repeljen a fotón, de ez csak és ki-
zárólag pr-célokat szolgál. 

Marton István polgármester
Röst János kérdésére azt válaszol-
ta: a képviselõ sem gondolhatja
komolyan, hogy egy hónapokkal
korábban készült pályázati anya-
got használnak fel a kórház fej-
lesztéséhez.

Végül hosszas, személyeskedés-
tõl sem mentes vita után a többség
elfogadta a tájékoztatót.

Ezt követõen tárgyalta a testület
a balliberális képviselõk beadvá-
nyát, melyben Tóth László szocia-
lista frakcióvezetõ Marton István
korábbi, a megyei napilapban
megjelent nyilatkozatára hivatkoz-
va kifejtette: osztoznak a polgár-
mester aggodalmában a tekintet-
ben, hogy vajon a felelõs többség,
és a felelõs alpolgármester nélkül
hogyan tudja biztosítani a város
mûködését?

Arra kérték Marton Istvánt,
gondolja végig és ismertesse az el-
lenzék képviselõivel, hogyan és
miben tudják segíteni a munkáját. 

A polgármester írott anyaggal
ugyan nem készült, ám szóban is-
mertette álláspontját. Elmondta, a
legnagyobb segítséget számára az
jelentené, ha az ellenzék megsza-
vazná az elõterjesztéseket, nem
obstruálnának, konstruktívak len-
nének, s nem nyilatkoznának fele-
lõtlenül a város kárára. 

Bene Csaba, a Fidesz-KDNP –
vagy ahogy a baloldali képviselõk
beadványában szerepelt, a felelõs
többség – frakcióvezetõje komoly-
talannak nevezte a vitát, amelyben
éppen ezért nem hajlandóak részt
venni. A többség ugyanis eddig is
meghozta a szükséges döntéseket.
Ezt követõen a teljes frakció el-
hagyta az üléstermet.

Ami ezután következett, az már
akár a vicc kategóriájába is tartoz-
hatna – a jelenlévõk közül többen
is így vélekedtek.

Dr. Fodor Csaba ugyanis azt
mondta, õk a segítséget nem úgy
értették, ahogy a Fidesz. Felhívta a
figyelmet arra, hogy a regionális

fejlesztési tanácsokban jelenleg
kormánypárti többség hozza a fe-
lelõs döntéseket, s például ezen a
vonalon is tudnának segíteni a pol-
gármesternek. 

A képviselõ beszélt arról, hogy
értelmetlen tanulmányokhoz to-
vábbra sem adják a szavazatukat,
de minden olyan indítványt, amely
a város érdekében fontos megsza-
vaznak. Konstruktív együttmûkö-
dést szeretnének, méghozzá oly
módon, hogy közben a pártok is
megõrizhetik identitásukat. Ezt
követõen személyes tapasztalatait,
kapcsolatrendszerét is felajánlotta
Marton Istvánnak.  

Közben Bene Csaba az üléster-
men kívül rögtönzött sajtótájékoz-
tatót tartott, s elmondta, amirõl dr.
Fodor Csaba beszélt, arra bármi-
kor nyitottak. Ám a képviselõk be-
adványában messze nem errõl volt
szó. A Fidesz-frakció pedig arról
nem kívánt tárgyalni, ami az omi-
nózus beadványban szerepelt, az
ugyanis nem a konstruktivitásról
szólt, hanem valami másról. 

Hozzátette, az egyeztetésekre
bármikor nyitottak, rendszeresen
voltak is ilyenek – bár az utóbbi
idõben éppen a baloldal nem élt a
jobboldali frakció felkínálta lehe-
tõségekkel.

Horváth Attila 
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AA sseeggííttssééggeett nneemm 
úúggyy éérrtteettttéékk

KKii bbeesszzééll ((iitttt))
kkoonnssttrruukkttiivviittáássrróóll??

– Közös érdekünk, hogy rendben
legyen a város gazdasága – mondta
Nagykanizsa elsõ embere a
Medgyaszay Házban tartott ünnepsé-
gen, aki a gazdasági élet szereplõinek
köszönetet mondott azért, hogy mun-
kát adnak a kanizsai polgároknak. –
Mindenki tehesse a dolgát, a vállal-
kozások nyereségesen mûködjenek,
munkahelyeket teremtsenek, adót fi-
zessenek, az emberek dolgozzanak, s
azt érezhessék, hogy egy olyan közös-
ségnek a tagjai, amelynek tagjai köl-

csönösen erõsítik egymást. Ennek ér-
dekében azonban az önkormányzat-
nak is jól kell dolgoznia. Olyan felté-
teleket kell teremtenie, hogy az egyé-
nek, a családok és a vállalkozások
eredményesek lehessenek. Mi szeret-
nénk minél jobban megfelelni ennek
az elvárásnak – utalt az önkormány-
zat vállalkozásokhoz való viszonyu-
lásának mibenlétére Marton István,
aki azt is jelezte: a város adórendele-
te is e szemléletet tükrözi.

Hogy pontosan mirõl is van szó,
azt Somogyi Ottó, a polgármesteri
hivatal adóügyi irodájának vezetõje
részletezte. A szakember elmondta,
az elmúlt gazdasági évben csaknem
3,1 milliárd forintnyi helyi adóbe-
vétel realizálódott, köszönhetõen a
város vállalkozásainak. Ez az ösz-
szeg több mint négyszázhúsz millió
forinttal magasabb, mint az elõzõ
évi. Szólt az iparûzési adó fizetési
mentességének kiterjesztésérõl,
amely alapján 2007-ben több mint
2600 kisvállalkozásnak nem kellett
fizetnie iparûzési adót.

Ezt követõen átadták Az Év Vál-
lalkozója díjat, melyet két kategóri-
ában, a vállalkozás által befizetett
helyi adó növekménye alapján ítél-
nek oda minden évben. A kis- és
középvállalkozások közül a Geo-
ker-2000 Bt., a nagyvállalkozások
sorában pedig a Kanizsa-Car Kft.
érdemelte ki a város címerével éke-
sített emlékplakettet. 

Elõbbi nevében Keresztes Csaba
ügyvezetõ, utóbbi képviseletében
pedig dr. Szekeres András ügyveze-
tõ vette át az elismerést Marton Ist-
ván polgármestertõl. A vállalkozók
köszöntése állófogadással zárult.

Horváth Attila

AA ggaazzddaassáágg mmoottoorrjjaaii

Az NTE 1866 MÁV Sportegye-
sület 2006/2007-es NB II-es Baj-
nokság Délnyugati Csoportjában
bajnoki címet szerzett U17-es
csapatát köszöntötte irodájában
Marton István polgármester. 

Gratulált a kivívott eredményért
a megjelent sportolóknak, a 105
gólt rúgott gólkirálynak, Nagy Ta-
más csapatkapitánynak, Domján

László edzõnek és Kotnyek István
középpályásnak.

– A futballnak városunkban komoly
jövõje van – hangsúlyozta. Ahogyan a
szakosztályi értekezleten is elmondta,
nem sportszakmai, hanem pénzügyi
válságot érez a klubnál. Ez azonban a
sportszakmai fejlõdést semmilyen
formában nem befolyásolhatja.

Bakonyi Erzsébet

SSppoorrttoollóókk kköösszzöönnttééssee

A hagyományoknak megfelelõen idén is köszöntötte a város vállalko-
zóit Marton István polgármester, amely alkalommal átadta az Év Vállal-
kozója kitüntetõ címeket is. Az elmúlt idõszak legdinamikusabb fejlõdést
produkáló vállalkozásai a Kanizsa-Car Kft. és a Geoker 2000. Bt. voltak.
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2008. február 29-én nyílik a „Mindenki szem a láncban” – Így
éltünk az ötvenes években címû idõszaki vándorkiállítás a Thúry
György Múzeumban. 

A kiállítás megjeleníti  a korszak  tárgyi valóságát: a lakberende-
zés, a viselet, a közlekedés jellegzetes darabjait. Enteriõrök jelenítik
meg az élet legfontosabb színtereit:  a városi utcát, a „szocialista em-
bertípus” kinevelésére átalakított általános iskolát, a hatalom helyszí-
nét, a pártirodát, a korabeli otthont, a munka világát. Tablókon, tár-
lókban láttatja Zala megye korabeli városainak, falvainak látképét, a
munkahelyek világát, a közellátás és a beszolgáltatás tárgyi emlékeit,
fotóit, az új típusú ünnepeket, a korszak sportolási és szórakozási le-
hetõségeit és a kultúra új intézményeit.

A kiállítást szeretnénk kanizsai vonatkozású emlékekkel kiegészí-
teni. Ezért várunk olyan, e korszakhoz kapcsolódó használati tárgya-
kat, korabeli viseleti darabokat, dokumentumokat, fotókat (városké-
peket, üzemekben, rendezvényeken, felvonulásokon készült felvétele-
ket, családi fotókat stb.), melyeket a tárlat idõtartamára kölcsönözné-
nek, esetleg a helytörténeti gyûjteménynek ajándékoznának.

A tárgyakat, dokumentumokat 2008. február  8-ig várjuk a múze-
um Zrínyi utca 62. szám alatti épületében munkanapokon 8-15 óra
között. (Tel.: 317-233)

A Thúry György Múzeum munkatársai 

A Magyar Közlöny 155. számában kihirdetésre került az egyes adótörvények
módosításáról szóló 2007. évi 126. Tv. amely rendelkezik az egyéni vállalkozók
tevékenységét jelölõ EU normáknak megfelelõ szakmakódok cseréjérõl.

A statisztikai közlöny 2007. évi 7. számában került kihirdetésre az új szak-
makód jegyzék a 9005/2007. KSH közleményként, valamint a szakmakód
jegyzék és a hozzá tartozó fordítókulcsok  a www.ksh.hu weboldalon elérhetõ a
a HIREK,KÖZLEMÉNYEK - SZAKMAKÓDOK JEGYZÉKE 2008. cím alatt.

A szakmakódok EU kompatibilissá történõ átfordításának két esete van. Az
egyik amikor a fordító kulcs segítségével az egyéni vállalkozói igazolvánnyal ren-
delkezõk nyilvántartását vezetõ szerv /Központi Hivatal/ a Rendeletnek
megfelelõen a rendszeren hivatalból módosítja a szakmakódokat. A másik esetben
az új szakmakód jegyzékbõl a vállalkozónak kell kiválasztania a tevékenységét
jelölõ szakmakódot. Azonban mindkét esetben a vállalkozónak kezdeményeznie
kell az okmányirodában a vállalkozói igazolvány cseréjét. Amennyiben más
adatváltozása nincs a vállalkozónak akkor az igazolvány cseréje illetékmentes. 

A jogszabály 2008. július 1-ig biztosít lehetõséget a szakmakód változások
miatt a vállalkozói igazolványok cseréjére. Tekintettel arra, hogy az illetékességi
területünkön az közel 3500 vállalkozót érint arra kérjük az érintetteket, hogy az
igazolványok cseréjét már most kezdeményezzék, annak érdekében hogy
zökkenõmentesen tudjuk végrehajtani az igazolványok cseréjét.

SSzzaakkmmaakkóóddookk ccsseerrééjjee

Kedves továbbtanulni szándékozó Fiatalok!

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Gépészmér-
nöki Kara nappali tagozatú mechatronikai mérnöki BSc szintû képzést foly-
tat Zalaegerszegen. A zalaegerszegi képzés nappali tagozatú, kreditrendszerben
mûködõ, 3,5 év (7 félév) idõtartamú.

Szakirányok: gyártástechnológia, mechatronikai eszközök.
Az elméleti képzések a volt laktanya helyén kiépült felsõoktatási centrum-

ban, míg a gyakorlati képzések iparvállalatoknál és a zalaegerszegi mûszaki
szakközépiskolában a magas mûszaki színvonalra fejlesztett laborokban foly-
nak.

A Mûegyetem Zalaegerszegi Képzése 2008-ban is várja a jelentkezõ és
érdeklõdõ diákokat! A cél olyan mérnökök képzése, akik képesek a mechatro-
nika nemzetközileg elfogadott definíciója szerint a gépészet, az elektroni-
ka/eletrotechnika és az informatika tudományterületeinek egymást segítõ integ-
rációja révén komplex termékeket és gyártórendszereket tervezni és üzemeltet-
ni. Tipikus mechatronikai termék például a videokamera, vagy egy integrált
gyártócella. A hallgatókat a BME egyetemi oktatói mellett a Pénzügyi és
Számviteli Fõiskola tanárai, illetve gyakorló üzemi szakemberek tanítják.

A mechatronika nem egyszerûen csak egy új tudományterület, hanem mér-
nöki szemléletmód. Ez egy kiemelten mûvelt szakterület mellett feltételezi a
másik kettõ alkalmazási szintû ismeretét is. A kreditrendszerû képzés a termé-
szettudományos és a mûszaki alapozó ismeretek oktatásával kezdõdik. Kiemel-
ten kezeljük a számítástechnika és a mûszaki ismeretek oktatását. A választha-
tó tantárgyak lehetõvé teszik speciális mûszaki és gazdasági ismeretek elsajátí-
tását.

A képzés tanterve biztosít továbbá 4 féléves testnevelési lehetõséget (kosár-
labda, foci, úszás, kondi, lovaglás, íjászat, jégkorcsolya, tánc) és 5 féléves in-
gyenes nyelvoktatást. A gyakorlati képzés során – amely lényeges része az ok-
tatásnak – a hallgatók megismerkedhetnek a városban és környékén mûködõ
igen korszerû iparvállalatokkal és vállalkozásokkal, amelyek kölcsönös elége-
dettség esetén elhelyezkedési lehetõséget is jelenthetnek számukra. A térség
ipari fejlõdése garancia arra, hogy egyre nõ az igény a mechatronika területén
jártas szakemberek iránt.

A szakon a továbbtanulás lehetõsége adott, hiszen a BME Gépészmérnö-
ki Kara a szakmai ismeretek elmélyítése céljából MSc szintû mechatronikai
mérnöki szakot is indít.

Fontos, hogy minden hallgató számára kollégiumi elhelyezést és ingyenes
internetes hozzáférési lehetõséget tudunk biztosítani. A támogató megyei és
városi önkormányzatok, valamint ipari partnerek segítségével törekszünk ösz-
töndíjakkal csökkenteni az oktatás anyagi terheit.

A jelentkezés határideje 2008. február 15.

MMeecchhaanniikkaaii mméérrnnöökk-kkééppzzééss 
ZZaallaaeeggeerrsszzeeggeenn

Kanizsai Dorottya Kórház
8800 Nagykanizsa Szekeres J. u. 2-8.
Tel.: 06-93/502-000, Fax: 06-93/502-064
E-mail: titkarsag@nkkorhaz.hu

TÁJÉKOZTATÓ
A látogatási rend ideiglenes módosításáról

Tájékoztatjuk Tisztelt Betegeinket és Látogatóikat, hogy az Országos Tisz-
ti-fõorvos bejelentette az országos influenza járványt. A járvány továbbterje-
désének megelõzése céljából betegeink és látogatóik egészsége érdekében a
járvány idejére a beteglátogatás korlátozását rendeltem el intézményünk aláb-
bi részlegein:

- intenzív osztály
- újszülött részleg
- szülészet-nõgyógyászati osztály szülészeti részleg
- csecsemõ-gyermek osztály
- Gerontológia
- neurológiai osztály stroke részleg
- kardiológiai osztály coronaria õrzõ

A korlátozás értelmében egy beteg egyszerre csak egy látogatót fogadhat, a
látogatási idõ tartama betegenként naponta összesen 1 óra.

Elnézést kérünk a látogatási korlátozás okozta kellemetlenségért, megértésü-
ket köszönjük.

Kanizsai Dorottya Kórház, fõigazgató

MMeegghhíívvóó
A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola minden kedves érdeklõdõ

szülõt és gyermeket vár a 2008. február 9-én (szombat) 9-12 óráig
tartandó iskolai nyílt napjára és a 2008. február 19-20. (kedd, szer-
da) 8-10 óráig tartandó iskolai nyílt tanítási napjára.
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Balogh László, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu

Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselõje
2008. január 25-én (pénteken) 18 órakor lakossági fórumot tart a volt Nagyrác
utcai Iskola ebédlõjében. Meghívott vendégek: Cseresnyés Péter alpol-
gármester, Kassai Zoltán a Délzalai Vízmû Zrt. vezérigazgatója, Horváth
Ferencné a Zala Volán Zrt. helyi üzemvezetõje.

Polai József a 15. számú önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden
páratlan hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a kiskanizsai kirendeltség
épületében.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a megszokottól eltérõen február hónapban az
elsõ szerdán (február 6.) Dr. Tuboly Marianna jegyzõ, a harmadik szerdán
(február 20.) Marton István polgármester tart fogadóórát a Polgármesteri
Hivatal Eötvös téri épületében.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

A Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztálya koordinálásával 2008.
évben tovább folytatódik a "Nyitott tornaterem" akció. 2008. január 19-tõl
szombatonként nyolc tornaterem nyitja ki kapuit, hogy díjtalan használat mel-
lett fogadja a sportolni vágyókat, szervezett csoportokat az óvodás korosztály-
tól a legidõsebbekig. 
Az akció 2008. január 19-én kezdõdött és 2008. március 8-ig minden szomba-
ton – összesen 8 alkalommal – 14.00 órától 18.00 óráig (a Kõrösiben és a
palini iskolában 9.00-13.00 óráig) tart. 
A nyitva tartási idõpontok: január 26., február 2., 9., 16., 23., március 1., 8.
NYITVA TARTÁST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYEK:
- Bolyai János Általános Iskola Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.  (Tel.: 93/311-298)
- Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola Nagykanizsa, Csokonai u. 1. (Tel.:
93/516-414)
- Kiskanizsai Általános Iskola  Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. u. 67.  (Tel.: 93/319-217)
- Miklósfai Általános Iskola  Nagykanizsa, Iskola u. 10. (Tel.: 93/536-951)
- Palini Általános Iskola Nagykanizsa, Alkotmány u. 81. (Tel.: 93/313-737)
- Zrínyi Miklós Általános Iskola Nagykanizsa, Zrínyi u. 38. (Tel.: 93/312-078)
- Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa, Hevesi u. 2. (Tel.: 93/311-412)
- Péterfy Sándor Általános IskolaNagykanizsa, Attila u. 2. (Tel.: 93/311-099)
A tornatermek használatára elõzetesen bejelentkezni a feltüntetett telefon-
számokon lehet.

FFoollyyttaattóóddiikk aa NNyyiittootttt TToorrnnaatteerreemm aakkcciióó

Tisztelt nagykanizsai lakosok!
A sportegyesületek 2008-as önkormányzati sporttámogatásának igénylésé-

hez a pályázati adatlapok a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztá-
lyán átvehetõk. Benyújtási határidõ 2008. február 8.

Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztály 

SSppoorrttttáámmooggaattááss iiggéénnyyllééssee

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje, mint megbízó a 2005. évi
XXXVIII törvény 3.§-a alapján pályázatot ír ki a 2008. évben a jegyzõ hatáskö-
rébe utalt parlagfû elleni közérdekû védekezés elvégzésére. A pályázaton nyertes
pályázó köteles a közérdekû védekezési munkákat 2008. július 1. napjától 2008.
november 01. napjáig tartó idõszakban elvégezni a megbízó által kiadott közér-
dekû védekezést elrendelõ határozat alapján, a megadott idõpontig. Megbízó a
hibás teljesítés esetén kötbért köt ki. A pályázatokat a vállalkozók 2008. február
8-án 12 óráig nyújthatják be a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályának
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. emelet 31. számú irodájában az ügyfélfogadási
idõben. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó megnevezése, pályázó címe,
székhelye, elérhetõsége, pályázó bejegyzésérõl szóló okirat másolata (vállalko-
zói igazolvány, cégbírósági bejegyzés), a 2007. évre vonatkozó vállalkozói díj
nagyságát (Ft/m2-ben+áfa). A pályázat eredményérõl minden pályázatot benyúj-
tót írásban tájékoztatunk, a nyertes pályázóval vállalkozói szerzõdést kötünk.

A pályázattal kapcsolatban további információkért keresse munkatársunkat:
Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály, Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I.

emelet 31. sz. iroda, Pásztor Lajos igazgatási ügyintézõ, tel: 93/500-859

PPáállyyáázzaatt ppaarrllaaggffûûmmeenntteessííttééssrree

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbi-
zottsága pályázatot hirdet a 2008. évi Kulturális Alap támogatás elnyerésére

A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város mûvészeti, közmûvelõdési
és közgyûjteményi életének támogatása. 
Pályázat tárgya: Nagykanizsán megrendezésre kerülõ képzõmûvészeti, zenei,
irodalmi, színházi, közgyûjteményi és egyéb kulturális rendezvények támoga-
tása. A nagykanizsai mûvészeti csoportok, együttesek, magyarországi és külföl-
di fesztiválon való részvételének, valamint mûködésének támogatása. Kulturá-
lis, irodalmi, helytörténeti, közhasznú információs szolgáltatások és kiadvány-
ok támogatása.
A pályázók köre: Helyi természetes személy, közösség, csoport, non-profit
szervezet, mûvelõdési, oktatási és nevelési intézmény. Megjegyzés: természe-
tes személy, nem jogi személyiséggel rendelkezõ közösség, csoport az érvény-
ben lévõ adótörvények miatt célszerû, ha jogi személyen vagy intézményen ke-
resztül nyújtja be pályázatát.
A támogatás formája: A sikeres pályázókkal az önkormányzat támogatási szer-
zõdést köt és a benyújtott programhoz vissza nem térítendõ támogatást nyújt.
A finanszírozás módja: elõfinanszírozás
Pályázati feltételek: Egy pályázó meghatározott számú pályázatot adhat be : in-
tézmény "saját nevében" négyet, civil szervezet"saját nevében" kettõt, termé-
szetes személy egyet - Pályázni 2009. március 31-ig megrendezésre kerülõ,
fent meghatározott tárgyban lehet. A kötelezõ önrész a pályázott összeg mini-
mum 30 %-a.
A pályázat benyújtása: A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal (Erzsébet tér 7.)
portáján, illetve a város honlapjáról / www.nagykanizsa.hu / letölthetõ adatla-
pon egy példányban a Mûvelõdési és Sportosztályra kell benyújtani.
A pályázat beadásának határideje: 2008. február 15.

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság

22000088.. éévvii KKuullttuurráálliiss AAllaapp

Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy városunk köz-
gyûlése 2008-ben is adományoz kitüntetõ címeket és díjakat. Önkormányza-
tunk ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt, akik: a város fej-
lesztésében kiemelkedõen munkálkodtak, tudományos, mûvészeti munkássá-
guk során maradandót alkottak, tevékenységükkel a város gazdaságának, kul-
túrájának fejlõdését, az itt élõk életkörülményeinek javítását szolgálták, ki-
emelkedõ helyi közéleti tevékenységet végeztek, tevékenységükkel Nagykani-
zsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették, kiemelkedõen támogatták
a kisebbségek kultúrájának fejlõdését, életkörülményeik javítását.
Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a követ-

kezõ kitüntetéseket alapította: "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára"
kitüntetõ cím, "Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntetõ cím, "Nagykani-
zsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntetõ cím, "Nagykanizsa Oktatásá-
ért" kitüntetõ cím, "Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntetõ cím, "Nagykanizsa
Sportjáért" kitüntetõ cím, "Nagykanizsa Környezetkultúrájáért" kitüntetõ cím,
"Paizs Ferenc Díj" közigazgatási kitüntetõ cím, "Szekeres József Díj" az egész-
ségügyi és szociális terület kitüntetõ címe, "Nagykanizsa Biztonságáért" kitün-
tetõ cím, "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere" emlékplakett.
A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosított
18/1997.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely megtekint-
hetõ a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban és az önkormányzat
honlapján (www.nagykanizsa.hu).
A "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntetõ cím és "Nagykani-
zsa Megyei Jogú Városért" kitüntetõ cím adományozásával elhunyt személy
emléke is megtisztelhetõ. A "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" ki-
tüntetõ címre a közgyûlés tagjai, bizottságok, a városban mûködõ társadalmi
szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek, egy-
házak tehetnek javaslatot. A többi kitüntetõ címre a közgyûlés tagjai, bizottsá-
gai, a város intézményei, társadalmi szervezetei, egyesületei, gazdasági- és
egyéb társaságai, a közcélokat szolgáló alapítványok, magánszemélyek, vala-
mint a Kisebbségi Önkormányzatok tehetnek javaslatot. 
Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a Polgár-
mesteri Hivatal Erzsébet téri és Eötvös téri portáján átvehetõ, valamint az ön-
kormányzat honlapjáról (www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc) letölthetõ ûrlap-
okon részletes indoklással legkésõbb 2008. február 15-én 12 óráig nyújtsák
be Marton István polgármester úrnak címezve. (Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala  8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Kérjük, ha mód-
jukban áll, a javaslatokat és indokolásokat a postai kézbesítés mellett e-mailen,
vagy lemezen is küldjék meg! (E-mail: gerencser.tibor@nagykanizsa.hu).

Dr. Tuboly Marianna, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje

KKiittüünntteettéésseekk aaddoommáánnyyoozzáássaa
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– Nagykanizsa városára tettem
esküt és legjobb képességeim sze-
rint fogom szolgálni azt – mondta
lapunknak adott interjújában dr.
Tuboly Marianna, a város jegyzõ-
je, aki hét évvel ezelõttig egyszer
már ellátta e feladatot. A fõváros-
ból visszatérõ szakember elköte-
lezett Nagykanizsa fejlõdése és a
korrekt, részrehajlástól mentes
közigazgatási ügymenet iránt.  

– Nagykanizsa jövõje sok szem-
pontból meghatározott, azonban a
jelenlegi városvezetés eléggé szûk
mozgástere ellenére az önkormány-
zat a következõ évtizedben a város
életében történõ változások élére
állhat és azok aktív alakítójaként
mind gazdasági, mind kulturális,
mind társadalmi szempontból kata-
lizátora lehet – kezdte mondandóját
dr. Tuboly Marianna. – E várható
változásokat, a város jövõjét egyik
oldalról a külsõ adottságok -
Nagykanizsa kedvezõ földrajzi fek-
vése, több száz éves történelmi ha-
gyományai, századfordulós építésze-
ti értékei, a befejezéséhez közeledõ
M7-es autópálya-, másik oldalról
pedig az olyan belsõ determinációk,

mint az önkormányzat nehéz költ-
ségvetési helyzete, vagyontárgyai
számának folyamatos csökkenése, a
megmaradók állagának romlása, a
város lakosságszámának csökkenése
határozzák meg. Ugyanakkor a gaz-
dasági programban kirajzolódó
stratégiai gondolkodás, az eddigi
eredmények megadják a lehetõséget
a fenntartható fejlõdésre. Mindeze-
ket figyelembe véve, a következõ év-
tizedben – a jól ismert tradíciókra és
adottságokra támaszkodva – komoly
változások várhatók a város életé-
ben. Így mind a szolgáltató, mind a
gazdasági szektor jövõbeni átalaku-
lása meghatározzák az önkormány-
zat jelenben megfogalmazható cse-
lekvési koncepcióit.

– Milyen feladata van ebben a
folyamatban a város jegyzõjének?

– Jegyzõként igyekszem megtalál-
ni a választ arra a kérdésre, hogy
Nagykanizsa önkormányzata milyen
szerepet tölthet be ezek élén és ho-
gyan tud a jövõ alakítójává válni?
Hogyan tudja ezeket a trendeket fel-
gyorsítani, az itt élõk, az itt vállalko-
zók, és az ide érkezõk igényeit maxi-
málisan kielégíteni, legyen az a be-
ruházások arányának növekedése, a
közbiztonság, a közlekedési viszo-
nyok javulása, a szolgáltató szektor
bõvülése, vagy akár a sport, ver-
senysport, a szabadidõs tevékenysé-
gek biztosítása. Hogyan tud az Új
Magyarország Fejlesztési Tervhez
és a város gazdasági programjához
illeszkedõ, külsõ forrásokat a város-
ba hozó projekteket menedzselni?
Én azt remélem, hogy Nagykanizsa
a jövõben valóban a térség határo-
kon átnyúló kulturális, gazdasági,
kereskedelmi, logisztikai, idegenfor-
galmi, közlekedési központjává vá-
lik. E folyamat várhatóan a követke-
zõ évtizedben zajlik le. Ezt az idõtar-

tamot az önkormányzat megfelelõ
jogi- és gazdasági környezet kialakí-
tásával serkentheti. Mindez pozitív
hatással kell, hogy legyen az itt élõk
életminõségének javulására is.

– A hivatal irányításával kapcso-
latban mik a céljai?

– Olyan állapotba szeretném
visszavinni a hivatalt, mint ami-
lyent hét évvel korábban itt hagy-
tam. Nem a fülbesúgásokra, plety-
kákra, vagy intrikákra hagyatko-
zom, nálam mindenki tiszta lappal
indul. Csakis a munka és a teljesít-
mény a mérvadó. Úgy vélem, a hi-
vatalban hét évre visszamenõleg
közigazgatás-szakmai szempontú
átvilágításra van szükség, ezt én fo-
gom végrehajtani. A célom az, hogy
az állampolgárok és a város érde-
kében mihamarabb tárjuk fel és
oldjuk meg az elmaradt, vagy el-
akadt ügyeket. Számomra az ügyek
megoldása a fontos, semmilyen sze-
mélyeskedésnek, kiszorításnak nem
vagyok híve. Maximálisan demok-
ratikus és toleráns légkörben sze-
retnék együtt dolgozni a kollégáim-
mal. Nagykanizsa városára tettem
az esküt és legjobb képességeim
szerint fogom szolgálni a várost.
Minden állampolgár részére nyitva
áll a jegyzõ ajtaja, lényegében a
nap huszonnégy órájában hívható
vagyok. A városlakók forduljanak
hozzám bizalommal, a mobilszá-
mom: 06-30-3000-188. A legkor-
rektebb és törvényes keretek között
mindent meg fogok tenni azért – és
ezt követelem meg a munkatársaim-
tól is – hogy mint korábbi jegyzõi
munkám során is, mind Nagykani-
zsa polgárai, mind a Nagykanizsá-
val kapcsolatba kerülõk meg tudják
valósítani az elképzeléseiket.

Horváth Attila
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„A kormány – szemben a ha-
talom cinikus propagandájával –
igenis, leváltható” – idézte a pén-
teken városunkba látogató Tar-
lós Istvánt Kóré Péter, a Nagyka-
nizsai Polgári Egyesület elnöke,
minapi sajtótájékoztatóján. 

– Emlékszünk-e, városunk lakói
milyen széles összefogással akadá-
lyozták meg kórházunk privatizáció-
ját az elõzõ szocialista-szabadde-
mokrata városvezetés ellenében?
Manapság, amikor a gyöngyösi kór-
házról láthatunk riasztó képeket, va-
lamennyi aláíró biztos lehet benne:
volt értelme az akkori tiltakozásnak!
– mondta a civil szervezõdés elnö-
ke. – Most a vizitdíj, kórházi napidíj
és a tandíj eltörlésére igent mondó
népszavazás elõtt hasonló jelenség-
nek vagyunk tanúi. A technika jóvol-
tából szembesíthetik az akkori ígére-
teket a kampány utáni történésekkel.
Emlékezzünk: „Elnök úr, kérnék ön-
tõl valami szívességet. Most. Itt. Ezt
a nagyon buta és igaztalan kam-
pányt, hogy itt valaki gyógyszer-fel-
írási díjat akar bevezetni, legyen
olyan kedves, vonja vissza.” Szakér-
tõk szerint a politikusok csak Dél-
Amerikában szokták így meghazud-
tolni saját szavaikat – utalt
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök
szavahihetõségére Kóré Péter.
Hangsúlyozta, fontos a politika fe-
letti társadalmi kontroll, melynek
megnyilvánulása lesz a vizitdíj, kór-
házi napidíj, tandíj eltörlésére adott
sokmillió „igen” szavazat. Kóré Pé-
ter szerint e voksok egyrészt az elhi-
bázott intézkedések visszavonásáról
szólnak, másrészt az is jól látszik
majd belõlük, hogy az emberek más
irányt akarnak szabni a sikertelen
kormányzati politikának.  

– Ezért örülök annak, hogy Tar-
lós István, a Szociális Népszava-
zás 2008 kampányának vezetõje
január 25-én, pénteken 17 órakor
a HSMK-ban találkozik városunk
és környéke választópolgáraival.
Merthogy õ fogalmazott így a mi-
nap: „a kormány – szemben a ha-
talom cinikus propagandájával –
igenis leváltható.” – tette hozzá a
polgári egyesület elnöke. 

Horváth Attila

KKoonnttrroollll 
aa ppoolliittiikkaa
ffööllöötttt

AA vváárrooss éérrddeekkéébbeenn

A Tüttõ János Nótaklub sze-
retné hivatalosan is a Nóta Váro-
sává tenni Nagykanizsát. A cím
elnyerésének azonban komoly
kötelmei vannak, melyek teljesí-
téséhez egyetlen dolog kell csak:
pénz. De abból sok.   

– Valóban szeretnénk, ha Nagy-
kanizsa lehetne a Nóta Városa, ez
az egyik nagy álmunk – mondta
kérdésünkre Major Lajos, a Tüttõ
János Nótaklub vezetõje. – Ennek
azonban komoly feltételei vannak,

s úgy tudom, már Békéscsabán is
gondolkodnak a cím megszerzé-
sén. Remélem, mi leszünk a gyor-
sabbak, mert nem olyan egyszerû a
dolog: az igényünket be kell jelen-
teni az Artisjusnál, a szerzõi jogvé-
dõ irodánál, s le kell védetni a cí-
met. Ahhoz azonban, hogy ezt kiér-
demeljük, komoly kötelezettségünk
van: minden harmadik hónapban
nótafesztivált kell szervezni, meg-
hívott vendégekkel. Óriási anyagi
vonzata van tehát az álmunknak, s
amíg ezt nem látjuk biztosítottnak,

nem merünk belevágni. Természe-
tesen, már próbáljuk felkutatni a
lehetséges mecénásokat.

Major Lajos elmondta azt is, a
Nóta Faluja címmel már a Heves
megyei Verpelét büszkélkedik, s
annak érdekében, hogy Nagykani-
zsa lehessen a Nóta Városa, több
alkalommal is egyeztettek Verpelét
szülöttével, a nótaénekes Tarnai
Kis Lászlóval, aki tanácsaival se-
gíti a megvalósítást. 

H.A. 

NNaaggyykkaanniizzssaa,, aa NNóóttaa VVáárroossaa
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Az elmúlt évi munkáról és a
2008-as év programjairól tartott
sajtótájékoztatót Teleki László, a
CKÖ elnöke a Bogdán János Ki-
sebbségi Közösségi Házban. Be-
jelentette, a 2008-as évet a nagy-
kanizsai cigányok oktatási és
képzési évének hirdetik meg, mi-
vel e területen szeretnének elsõd-
legesen még nagyobb eredmé-
nyeket elérni. 

Az év elején felveszik minden
nagykanizsai oktatási intézménnyel
a kapcsolatot, és újabb együttmûkö-
dési megállapodást kötnek óvodák-

kal általános- és középiskolákkal,
hogy még nagyobb esélyei legyenek
a roma hallgatóknak. Igényfelméré-
sek alapján tájékozódnak arról, hogy
az oktatási intézmények vezetõi mit
várnak el, mit kérnek a CKÖ-tõl a
hatékonyabb oktatási feladatok ellá-
tása érdekében. Ezt követõen készí-
tik el a programot, amelyet már szep-
tembertõl alkalmaznak.

Piacképes szakmákat kívánnak
elindítani februárban és márciusban

– folytatta Teleki László. A ver-
senyképességre orientálódnak,
hogy akik szakmát szereznek, el is
tudjanak helyezkedni. Az egy-egy
éves képzésben 40-50 fõ vesz részt.
Ehhez kapcsolódva egyéni karrier-
tervek elkészítésében is segíteni kí-
vánnak. Nemcsak az egyén, hanem
a család karriertérképének elkészí-
tését is segítik. A 2007-es évi tevé-
kenységükrõl elmondta, 2006-ban a
települési önkormányzat másfél
millió forinttal csökkentette a CKÖ
mûködési költségvetését. A terve-
zések alapján úgy tûnik, idén sem
kapják vissza a levont pénzt. Ennek

ellenére nem panaszkodnak, pályá-
zati forrásokból mûködtetni tudják
a közösségi házat, a hétvégi kollé-
giumot és a CKÖ-t. 

Dr. Koltai Dénes professzor, a
Pécsi Tudományegyetem dékánja
elmondta, lényegesnek tartja az
egyetem kanizsai képzését, és hoz-
zájárulhatnak ahhoz, hogy a ma-
gyarországi kisebbség egy újabb
esélyt kapjon. Örül annak, hogy
Teleki László megkereste az egye-

temet, és az egyetem hajlandó volt
arra, hogy a CKÖ-vel közösen egy
kihelyezett képzést hozzon létre.
Ez egy olyan képzõhely lesz elõbb-
utóbb, hogy nem kell a hallgatók-
nak folyamatosan Pécsre utazni,
hanem a kollégák utaznak ide. Bár
ez kényelmessé és költségkímélõb-
bé teszi a képzést, egyúttal azon-
ban nehezebbé is, mert itt nincs
egyetemi könyvtár, kari könyvtár,
nincsenek meg azok az infrastruk-

turális feltételek, amivel a székhe-
lyen rendelkeznek a hallgatók.
Ezek megszüntetésére szakkönyv-
tárat telepítenek, illetve együttmû-
ködési szerzõdést kötöttek a Halis
István Városi Könyvtárral. A dékán
többek között kiemelte, a szeptem-
bertõl indított andragógia alapsza-
kon kívül más új szakirányok indí-
tását is tervezik. 

Bakonyi Erzsébet
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– Megütközéssel és felháboro-
dással tapasztaltuk a legutóbbi
közgyûlésen, hogy a fideszes vá-
rosvezetés Nagykanizsán semmi-
féle határt nem ismer akkor, ami-
kor saját embereit kell közpénzen
jól fizetõ megbízásokkal ellátni –
mondta minapi sajtótájékozta-
tóján Bogár Ferenc, szociálde-
mokrata képviselõ, az MSZDP
megyei elnöke. 

– Most is súlyos kilenc millió fo-
rintot fizetnek ki indokolatlanul
egy, a város gazdálkodásával fog-
lalkozó tanulmányra, amelyre je-
len formájában semmi szüksége
nincs a városnak. Ugyanis átfogó
elemzés és érdemi megoldási ja-
vaslatok helyett semmitmondó ész-
revételek, általános javaslatok
garmadája áll a tanulmánynak ne-
vezett iratcsomagban. A tanul-
mány végén az összegzésekben ál-
talános egy mondatos javaslatok
szerepeltek, ami mondatonként
több mint 200.000 forintjába kerül
a nagykanizsai adófizetõ polgá-
roknak – mondta Bogár Ferenc.

Hozzátette: megítélésük szerint
a tanulmányban szereplõ általános,
semmitmondó tanácsokra egyet-

len, számolni tudó embernek sincs
szüksége, nemhogy a polgárok
pénzével felelõsen gazdálkodó és
felelõsen gondolkodó városveze-
tésnek. Az ellenzéki képviselõk a
közgyûlésen rámutattak az elõter-
jesztés hiányosságaira, megoldási
javaslataikat azonban a Fideszes
többségû közgyûlés elutasította –
állítja Bogár Ferenc. A tanulmány
megrendelésének körülményeit
tisztázni akaró kérdéseikre Marton
István polgármester a közgyûlésen
megtagadta az érdemi válaszadást,
véleményérõl pedig csak utólag, a
sajtóból értesülhettek.

– Mindez felveti a gyanúját an-
nak, hogy erre a tanulmányra és a
már bejelentett további tanulmá-
nyokra valójában azért van szüksé-
ge a fideszes városvezetésnek, hogy
a nagykanizsai polgárok adóforint-
jaiból több tíz milliót át tudjon ját-
szani saját párttársainak – szögezte
le a szociáldemokrata politikus, aki
azt javasolta, hogy a tanulmányírás-
ra elkülönített huszonnégy millió
forintot inkább a város érdemi fej-
lesztésére, az itt élõ emberek hely-
zetének javítására fordítsák.

H.A.

ÁÁllttaalláánnooss ttaannááccssookk IInndduull aa ppiiaarriissttaa óóvvooddaa
Szeptember elsejétõl immár

óvodával is várja a szülõket és a
gyerekeket a Piarista Általános
Iskola, Gimnázium és Diákott-
hon. Az óvodát az Alsóvárosi
templom mellett lévõ egykori fe-
rences zárda épületében nyitja
meg a tanító rend. 

– Az elmúlt napokban megkezd-
tük a volt ferences kolostor alsó ré-
szének felújítását, ahol szeptember
elejétõl elindítjuk a Szent Család
Óvodát – mondta lapunknak Vereb
Zsolt, a Piarista Általános Iskola,
Gimnázium és Diákotthon igazga-
tója. – Így most már teljes lesz a kí-
nálatunk, az óvodától egészen a
gimnáziumi szintig keresztény érté-
keken alapuló, a másikra odafigye-
lõ, a másikért áldozatot hozó, tole-
ráns közösségi nevelést tudunk
nyújtani. Sok mozgás, séta, sza-
badban való játék szolgálja az
egészséges életmód kialakítását, a
gyerekek megtanulják majd kérése-
iket, imádságaikat saját szavaikkal
megfogalmazni, a nevelõk életpél-
dája által pedig megkapják a ke-
resztény hit alapvetõ ismereteit. A
gyermekek nevelését a családdal
egységben, velük közösen szeret-

nénk megvalósítani. Az óvoda ve-
zetõje az a napsugaras lelkületû és
óriási szakmai tapasztalattal ren-
delkezõ Farkas Zoltánné – váro-
sunk köztiszteletben álló polgárá-
nak, Balogh Lászlónak a lánya –
lesz, aki a piarista rend zalaeger-
szegi óvodáját alapította, majd fel-
virágoztatta. Úgy vélem, a kanizsai
intézmény is jó kezekben lesz nála.
Õsszel induló óvodánkba az Alsó-
városi Plébánián és iskolánk tit-
kárságán lehet jelentkezni – sze-
rencsére már eddig is sokan jelez-
ték, hogy óvodánkba íratják gyer-
meküket. A szülõknek itt sem kell
többet fizetni, mint egy állami fenn-
tartású intézményben, s a kedvez-
mények tekintetében sincs eltérés.   

Mint azt megtudtuk, a tantestü-
let tagjai és a diákok is kiveszik
részüket a munkából, szomba-
tonként szabadidejüket áldozzák
a számukra szükséges épületrész
felújítására. Ám Vereb Zsolt azt
is hozzátette, mivel a tatarozás
tetemes költséggel jár, szívesen
vesznek bármilyen segítséget, le-
gyen az akár anyagi, akár kétke-
zi. 

H.A.
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Megörökített fényévek cím-
mel, a Kanizsa Fotóklub tagjai-
nak kiállítása látható február 1-
ig a Hevesi Sándor Általános Is-
kola galériájában. 

Az ünnepélyes megnyitón köz-
remûködtek a Farkas Ferenc Váro-
si Zene- és Aranymetszés Mûvé-
szeti Iskola hallgatói, valamint a
Tungsram Hevesi Sándor Vers-
mondó Körének tagjai és az iskola
versmondói. A mûsort Wilheim
Erzsébet mûvelõdésszervezõ pe-
dagógus vezette. Az év elsõ kiállí-
tásán Horváth Krisztina, az intéz-
mény igazgatója mondott új évi
pohárköszöntõt. A tárlatot Lehota
M. János esztéta, az 50 fényév cí-
mû jubileumi fotóalbum „elõ-ké-
pének” szerzõje nyitotta meg:

– Akik a Kanizsa Fotóklub Meg-
örökített fényévek címû tárlatát vé-
gignézik, hajdani mesterek tanítvá-
nyainak munkáit láthatják, akik
mostanra szintén mesterekké vál-
tak. Csak látásmódjuk különbözik,
de elkötelezettségük mûvészetük-
höz ugyanaz. E kiállításon feltárul
az alkotók mindazon nézõpontja,
mely mára része nemzeti és nem-
zetközi világ-képünknek. Olyan ké-
peket láthatunk ezért itt, melyek a
mieinkké is váltak, s néha elõtör-
nek belõlünk, ha a városra, kör-
nyezetünkre gondolunk. Az ember
úgy gondolkodik az õt körülölelõ
világról, hogy a képek nélkülözhe-
tetlenné váltak emlékezésében.
Ezért a kiállításon saját múltunk és
jelenünk tárul fel, mely megõrizte-
tett e képek által, hogy belehull-
hassanak a jövõnkbe. 

B.E.

Az óvatlan korcsolyázó alatt
beszakadt a Csónakázó-tó jege,
akit végül a jeges, hideg vízbõl a
tûzoltóknak sikerült kimenteni –
többször is. A nagykanizsai láng-
lovagok ugyanis mentési gyakor-
latokon vettek részt az elmúlt
napokban. 

Egri Gyula alezredes, tûzoltó-
parancsnok elmondta, valamennyi
szolgálati csoportjuk részt vett a
mentési gyakorlaton, amelyen a je-

ges vízbõl történõ mentést gyako-
rolták.

– A szánkótalppal ellátott tar-
goncatetõbõl általunk kialakított
„csónakkal” nagyon gyorsan meg
tudjuk közelíteni a helyszínt, ahol
esetlegesen beszakadt a jég a kor-
csolyázó alatt – mondta Egri
Gyula. – Ha még gyorsabban
akarjuk megközelíteni a helyszínt,
akkor a búvárruhába beöltözött
szakképzett búváraink mennek be
gyalogosan a lékhez, hiszen ha

esetleg alattuk is beszakadna a
jég, a védõruha biztos védelmet
nyújt számukra a hideg vízzel
szemben. Miután kiemelik az ál-
dozatot a vízbõl, a kollégák ezzel
a csónakszerû eszközzel kihúzzák
õket a tó felületérõl. Szerencsére,
az elmúlt öt évben még csak
egyetlen ilyen esetünk volt. Jó ta-
nácsként azt tudom mondani,
hogy a korcsolyázók nagyon jól
nézzék meg, hol mennek rá a jég-
re, befagyott folyón például a leg-
nagyobb hidegben sem szabad
korcsolyázni, de igaz ez a tavak
azon részeire is, ahol melegáram-
latok látszódnak a jég alatt. A
Csónakázó-tónak is vannak ilyen
részei, ezek messzirõl észrevehe-
tõk, ugyanis e pontokon sokkal
tisztább és átlátszóbb a jég.
Egyébként sem ajánlom senkinek
a Csónakázó-tavi korcsolyázást,
hiszen a jég csak néhány centimé-
ternyi vastag, s a gyakorlat során
is tapasztaltuk, hogy könnyen be-
szakad. Ha mégis óvatlanok vol-
tunk és megreped alattunk a jég,
akkor jobb, ha lefekszünk, mert ha
állva maradunk és kisebb ponton
nehezedünk a jégre, akkor nagy a
valószínûsége, hogy az be is omlik
alattunk. Amennyiben ez bekövet-
kezik, próbáljunk megkapaszkod-
ni. Ha pedig ne adj’ Isten el is me-
rülünk, könnyen el lehet tévedni a
jég alatt, de szakemberek azt
mondják, segíthet a tájékozódás-
ban, ha ilyenkor egy kis levegõt
kiengedünk a vízbe, mert a bubo-
rékok a lék felé haladnak. Ám a
legfontosabb az, hogy lehetõleg
soha ne menjünk egyedül korcso-
lyázni, és mindig legyen velünk
valaki, aki segítséget tud hívni.

Egri Gyula hozzátette: a riasztás
után hét-nyolc perc alatt ki tudnak
érni a Csónakázó-tóhoz, ami jelen-
tõsen növeli az életben maradás
esélyeit.

H.A.

Vacsorával egybekötött nyugdí-
jas találkozóra várták a Kanizsai
Dorottya Kórház nyugdíjasait és
vezetõit az elmúlt héten. A kórház-
ban több éves hagyomány, hogy
évente egy alkalommal az intéz-
mény éttermében fogadják a nyug-
díjas munkatársakat, hogy lehetõ-
séget biztosítsanak egymással és a
kórház dolgozóival, illetve felsõ-
és középvezetõivel a találkozásra.
Az oldott hangulatú találkozón Dr.
Kovács József fõigazgató röviden
ismertette a kórház elmúlt évi
munkáját, tájékoztatta a résztvevõ-

ket az esetleges változtatásokról,
egyben köszönetét fejezte ki az in-
tézményben kifejtett évtizedes ál-
dozatos munkájukért. A vacsorát
követõen kötetlen beszélgetés, ré-
gi közös emlékek felidézése tette
emlékezetessé az együttlétet. Az
elismerés részeként a kórház
2008-tól vizitdíj mentességet biz-
tosít nyugdíjasai számára abban az
esetben, ha a Kanizsai Dorottya
Kórházat kell felkeresniük vizsgá-
lat, vagy gyógykezelés céljából. 

B.E.

KKaanniizzssaa –– KKrróónniikkaa 2008. január 24.10
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Szeretné-ee, hhogy iismét llegyen
Nagykanizsán MMOZI?

IGEN            NEM
A válaszadó neme: FÉRFI                 NÕ
A válaszadó kora: 0-15 16-25

26-35 36-50
51-

A kitöltött kérdõíveket a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap postacímére, vagy személyesen a
Szerkesztõségbe várjuk! Interneten is szavazhatnak a www.kanizsaujsag.hu címünkön.

Szavazni 2008. január 28-ig lehet

NNyyuuggddííjjaass ttaalláállkkoozzóó

JJéégg hhááttáárróóll,, vvíízz aallóóll

Ünnepélyes zárókiállítással
fejezõdött be a 14. Ludvig Nem-
zetközi Mûvésztelep és az Euro-
pean Artists e. v. közös egy he-
tes sympoziuma Kendlimajor-
ban.

Kiállítás-megnyitó szavaiban
Kardos Ferenc néprajzkutató, köl-
tõ a tábor szellemi mondanivaló-
járól kiemelte: ha egyéniségeket
egy közösségbe integrál valami

cél, akkor képesek közösségben is
dolgozni, amit talán a mûvészete-
ken kívül is ki lehetne próbálni.
Köszöntõjében Tóth Lúcia, Kis-
récse polgármestere elismeréssel
szólt a mûvészek és a szervezõk
munkájáról, hiszen nekik köszön-
hetõen ismerik a település, a
szomszédos Kisrécse nevét sokfe-
lé a világon.

B.E.

ZZáárróókkiiáállllííttááss KKeennddlliibbeenn

MMeeggöörröökkíítteetttt
fféénnyyéévveekk
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A Kanizsai Esték keretében
Szarka Miklós családterapeuta,
református lelkész a keresztyén
családról beszélt. 

Elmondta: Magyarországon
minden negyedik gyermek szü-
lei elválnak, s minden harmadik
házasság végzõdik válással. Sok
gyermek válik depresszióssá és
kerül kórházba emiatt, úgyneve-
zett tünethordozókká válnak,
hiszen a válás lelkileg is megvi-

seli õket. Õket csak akkor sike-
rül meggyógyítani, ha megszû-
nik a kiváltó ok. Szarka Miklós
arról is beszélt, hogy vajon mi-
tõl lesz keresztyén a család?
Fontos, hogy egy családban a
szülõk maguk is keresztyének
legyenek. Egy család keresz-
tyén jellegét a házaspár-kapcso-
lat lelkisége adja. Ezen múlik a
család minõsége is. A családte-
rapeuta-szakember azt mondja,
az esetek többségében nem csa-
ládterápiára, hanem inkább pár-
terápiára van szükség a feszült-
ségek feloldása érdekében. Ha a
párok kapcsolata rendbe jön,
akkor a család kapcsolata is
helyreáll. Minden azon múlik,
hogy mi, Ádám és Éva hogyan
tudunk megbeszélni dolgokat, s
hogyan tudjuk elkerülni, hogy
elbeszéljünk egymás mellett –
mondta. A párok között kialaku-
ló atmoszféra egyfajta pedagó-
giai hatással is bír, amitõl azon-
ban még nem biztos, hogy a
gyerekek keresztyének marad-

nak. Ha azonban mi magunk hi-
teles mintaként állhattunk gyer-
mekeink elé, biztos, hogy visz-
szatérnek a keresztyénséghez,
ha valamiért le is térnek errõl az
útról. 

Szarka Miklós leszögezte: nagy
dolog, ha a rendszerváltás környéki,
akkor tizennyolc-húsz éves fiatalok-
nak nem kellett csalódniuk a család-
jukban, szüleikben – elõfordult
ugyanis, hogy az egyik nap még
„piros könyves” szülõk másnap lel-
kiismeret-furdalás nélkül beültek a
templomba, ott is az elsõ sorba. 

A családok mai válságát gyakran
az okozza, hogy a kapcsolat kezd
ingerszegénnyé válni, ha az anyát,
vagy az apát nagyon „kiszívja” a
munkahely. Ilyenkor csak az a bel-
sõ erõ mentheti meg a családot a
széteséstõl, amit a felülrõl érkezõ
erõbõl meríthetünk. Fontos az is,
hogy az anya és az apa tudják: a
gyermekek számára õk maguk az
erõforrás. 

H.A.

KKaanniizzssaa –– ÉÉrrttéékkrreenndd 2008. január 24. 11
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A Magyar Katolikus Egyház
2008-at a Biblia Évének nyilvá-
nította. A cél: minél többekhez
elvinni Isten igéjét. 

– A kezdeményezés a Vatikánból
indult, XVI. Benedek pápától, aki
2007. június 29-én a Szent Pál Ba-
zilikában meghirdette a Szent Pál
Esztendõt, hogy a katolikus hívek-
hez kicsit közelebb hozza a népek
nagy apostolának alakját, munká-
ját, életútját – mondta kérdésünkre
Vajda Gábor, a Jézus Szíve Plébá-
nia hatodéves papnövendéke, aki
római teológiai tanulmányait kö-
vetõen érkezett városunkba. – Eh-
hez a kezdeményezéshez csatlako-

zott a Magyar Katolikus Egyház,
amelynek vezetõi úgy döntöttek,
hogy a 2008-as esztendõt a Biblia
Évének nyilvánítják. E felhívás az
ökumenikus mozgalom körében is
meghallgatásra talált, jelesül a ma-
gyarországi protestáns felekezetek
is csatlakoztak a felhíváshoz. Így
nem csak a katolikus egyház számá-
ra a Biblia Éve 2008, hanem a pro-
testáns felekezetek részére is. Miért
fontos ez? Azért, hogy a Biblia –
amely része a mindennapjainknak,
hiszen, hála a könyvnyomtatásnak,

minden család polcán megtalálható
– egy kicsit közelebb kerüljön az
emberek mindennapi életéhez. A
családokban elõforduló Biblia
ugyanis más és más helyet foglal el.
Van, ahol díszhelyen van, a családi
könyvek között, másutt viszont egy
poros polcon pihen, félig-meddig,
vagy teljesen elfeledve. Mindkét eset
javításra érdemes, hiszen a cél az,
hogy a Biblia lekerüljön a díszhely-
rõl és az emberek kézbe vegyék, il-
letve, hogy végre elõkerüljön a por-
törlõ, s egy kicsit megszabadítsuk a
portól ezt a könyvet és ugyancsak
kézbe vegyék. Odategyük arra az
asztalra, amit mindennap haszná-
lunk, azaz mindennapi könyvünkké

váljék az Írás; nyissuk ki, olvasgas-
suk. Ebben próbál segíteni minket a
Biblia Éve, plakátokkal, felhívások-
kal, Biblia-órákkal. 

– A hívõ embereket nem lesz ne-
héz megszólítani. De mi lesz a
nem hívõkkel?

– A Biblia irodalmi szempontból
értéket kell, kellene, hogy jelent-
sen. Különösen igaz ez napjaink
Európájában, amely keresztény
alapokon nyugszik. Az európai
kultúrában hatalmas szerepet ját-
szik a kereszténység, a Biblia, a

bibliai hagyományok. Ha az ember
bemegy egy múzeumba, elkerülhe-
tetlenül keresztény jelképekkel ta-
lálja szembe magát, melyeket a
Biblia ismerete nélkül nem tud ér-
telmezni. Éppen ezért talán a nem
hívõ ember számára is fontos lehet
a Biblia, ha másként nem, leg-
alább ebbõl a kulturális szemszög-
bõl, hiszen az Írást mûvészeink és
alkotóink is egyfajta biztos alap-
nak, tiszta forrásnak tekintették. 

Horváth Attila  

HHooggyy aa BBiibblliiaa lleekkeerrüülljjöönn aa ppoollccrróóll
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AA kkeerreesszzttyyéénn ccssaallááddrróóll

A kõ marad címmel, Wass Al-
bert erdélyi magyar író és költõ
születésének 100. évfordulója al-
kalmából irodalmi estet szerve-
zett a Kanizsai Kulturális Köz-
pont. 

A rendezvénynek helyet adó
Medgyaszay Ház színpadán Ba-
racskay Anikó, Kanász Viktor és
Horváth Bálint, a Batthyány Lajos
Gimnázium tanulói versekkel és
regényrészletek felolvasásával
emlékeztek az 1998. február 17-én
elhunyt szerzõre. Az est háziasz-
szonya Hidvégi Györgyné volt, he-
gedûn közremûködött Dolmányos
Erzsébet.

– „Végzem, amit végeznem kell,
amit végeznem jó és illõ, mert a
bennem lévõ nyugalomérzés iga-
zolja, hogy helyes úton járok. Sze-
retném, ha hitem akkorára növe-
kedhetnék, mint egy mustárma-
gocska, hogy hegyeket mozdíthas-
sak vele. S jólesik arra gondolni,
hogy talán azok a mustármagocs-
kák, amiket életem során könyve-
imbe ültetgetve szertehullattam,
egy napon valóban visszamozdít-
ják az én hegyeimet a Balkánról
Közép-Európába, ahová tartoz-
nak…” – olvashatjuk az idézetet a
meghívó borítóján.

B.E.

AA kkõõ mmaarraadd

Kerekes György fotókiállítását
Homonnay Szabolcs nyitotta
meg a Dr. Mezõ Ferenc Gimná-
zium Galériájában.

Az eseményt keretbe foglalta az
iskola diákjai által elõadott nép-
dal, majd a zárásként elhangzó, gi-
tárkíséret mellett felcsendülõ
ének. Az eddig természetfotósként
ismert mûvész más tárgyú képei is
megtekinthetõk a kiállításon, úgy
mint emberekrõl készült pillanat-
képek, valamint a természet legap-
róbb részleteit megmutató fotók.
Alattuk az alkotó saját irodalmi
idézetei olvashatók.

A tárlatot február 19-ig tekint-
hetik meg az érdeklõdõk.

S.E.

KKeerreekk((eess))
sszzeemmeekk
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A negyedik bajnoki szezonjára
kezdte meg felkészülését a Nagy-
kanizsa Demons amerikai futball
csapata. Az elõzõ évek gyakorla-
tának megfelelõen a téli idõszak-
ban az NTE-csarnok szolgál fel-
készülésük helyszínéül, ahol a
pattogós vezényszavak harsaná-
sakor az érdeklõdõ rögtön kita-
lálhatja, melyik sportág edzésé-
nek közepébe is csöppent.

– Talán az idei bajnokság meg-
hozhatja számunkra az igazi si-
kert, hiszen úgy tûnik, idén kedve-
zõbb besorolást kaptunk – kezdte
bevezetõül Kiss Rudolf, a csapat
jelenlegi kapitánya, aki jelenleg
sérült, így az érdembeli munkából
ottjártunkkor kimaradt.

– A bajnokság az elõzõ évekhez
hasonlóan a tavasz-nyár idõszaká-
ban kerül lebonyolításra két cso-
portban – így az elnökhelyettessé
avanzsált, amúgy az Andráshida
NB III-as labdarúgó együttesénél
kapus Kovács Zoltán. – Az elsõ kör-
ben a Budapest Titans, a Budapest
Cowboys, a Debrecen és a Gyõr
lesz az ellenfelünk, s az elsõ két hely
valamelyikét kellene elcsípnünk a
továbbjutáshoz. Az elsõ mérkõzés-
napon éppen mi kezdjük az idényt
az egyik fõvárosi alakulattal. Gár-
dánk jelenleg 42 fõs, s Keszthelyrõl
is érkeztek hozzánk heten, így a lét-
számmal nem lesz gondunk.

A bajnokság külön érdekessége,
hogy (igaz, már nem elsõ alkalom-
mal) az induló együttesektõl meg-
követelik a juniorok indítását is, s
ehhez kapcsolódóan a kanizsaiak
övéik számára egy érdekes ötlettel
is szeretnének elõrukkolni.

– Nem titok, felmerült annak le-
hetõsége, hogy a kicsiknek az õszi

pontvadászatukra még több felké-
szülési lehetõséget biztosítva a vá-
ros napja keretében szervezzünk egy
tornát, melyre a gyõriek, zalaeger-
szegiek és a kaposváriak hasonló
korosztályát invitálnánk meg – foly-
tatta a klub második embere. – Bí-
zunk benne, hogy ez elnyeri az ille-
tékesek tetszését is, tovább színesít-
ve ezzel az alkalom repertoárját.

Hogy egy igazi tréningen jár-
tunk, arra szolgált bizonyítékul,
hogy a diskurzus közben elõkerül-
tek a sisakok is és az edzõként
ténykedõ, amúgy Miami Dolphins
baseballsapkát viselõ Györek Fe-

renc is szedelõzködni kezdett.
– Azért is lesz szükség ezekre,

mert a labda-elkapásokat bent is
tudjuk gyakorolni, persze, az iga-
zi majd az lesz, ha szabadtéren is
tréningezhetünk – adott felvilágo-
sítást az elsõ bajnokságban még
játszó fiatalember. 

A felkészítõi szerepet elvállaló
Ferenc személye azonban ne té-
vesszen meg senkit, természetesen
az amerikai Chad A. Henry is kép-
ben van, csupán nem zárható ki a
váltás lehetõsége: 

– Chad életében annyi változás
történt, hogy Varasdról munkája

végett Zágrábba költözött, így ko-
rántsem biztos állandó jelenléte.
Mindenesetre, mint instruktor, to-
vábbra is legénységünk mellett áll
majd – szólt a magyarázat.

Ebbõl talán kiderülhetett, a ka-
nizsai amerikai focisok ezúttal is
komolyan gondolják, hogy meg-
célozzák a legjobb négy közé ke-
rülést. Energiát, pénzt (kisebb tá-
mogatókból bírnak már szép
számmal, de az önkormányzat
hathatósabb szerepvállalására is
számítanának…) nem kímélve fo-
lyamatosan életjelt adnak maguk-
ról, de a nagy vizsgák ezúttal is
pályákon következnek – március
29-tõl…

Polgár László

KKaanniizzssaa –– TTiisszzttaa AAmmeerriikkaa 2008. január 24.12

Rachill Robinson, a Kanizsai
Vadmacskák SE center-posztra
frissen igazolt játékosa nem is-
meretlen a szurkolók elõtt, hi-
szen az amerikai légiós két esz-
tendõvel ezelõtt már megfordult
a kanizsai csapatnál. A huszon-
hat esztendõs washingtoni szüle-
tésû játékos Gyõr és Kecskemét
után már a tengerentúlról tért
vissza a dél-zalai városba, s ed-
digi három mérkõzésén 18 pon-
tos dobóátlaggal rendelkezik.

– Örültem az újbóli megkere-
sésnek, már csupán azért is, mert
annak idején megkedveltem
Nagykanizsát – kezdte a koráb-
ban 12-es, most pedig 7-es szám-
mal szereplõ kosaras. – Két évvel
ezelõtt fél idény erejéig voltam
itt, s a klub körüli családias han-
gulat számomra nagyon szimpati-
kus volt. Ugyan közel egy eszten-
deje már ismét az USA-ban vol-
tam, s a civil életben találtam
munkát, de a kosárlabdával nem

hagytam fel az idõ alatt sem.
Mindenesetre azt kijelenthetem,
hogy játékom érettebb lett, s ezt
remélem, közönségünk is tapasz-
talhatja majd az elkövetkezen-
dõkben. Három meccsemen va-
gyok túl jelenleg a Kanizsa színe-
iben, s úgy gondolom, eddigi
pontátlagommal nem kell szé-
gyenkeznem, bár, ehhez rögtön
hozzáteszem, bízom benne, hogy
teljesítményem az elkövetkezen-
dõkön a csapat gyõzelmeihez is
hozzájárulhat majd… 

P.L.

AA nnaaggyy vviisssszzaattéérrõõ

TTaannuulltt,, ssookkaatt ddoobbootttt,, mmaajjdd nnyyeerrtt

IIddéénn mmáárr bbeeéérrnneekk aa nnééggyy kköözzéé??

Nagykanizsa baseballban
nagyhatalom – ennek az állítás-
nak az igazságtartalmát meg-
kérdõjelezni nem lehet. S ez még
akkor is igaz, ha a Nagykanizsa
Ants gárdája utoljára 2003-ban
nyert bajnoki címet (akkor rá-
adásul dupláztak, hiszen a Ma-
gyar Kupa is vitrinjükbe került),
azóta pedig második és harma-
dik helyezések következtek a
sorban. Ha elsõség tehát 2007-
ben sem jutott a legénység szá-
mára, ennek ellenére az esztendõ
legjobb baseballozójának a Han-
gyák dobójátékosát, Daróczi Já-
nost választották.

– Tisztában voltál vele, hogy
van esélyed az egyéni elismerés el-
nyerésére?

– Tulajdonképpen azt éreztem
végig, hogy nem ment rosszul a já-
ték a szezon során, ennek ellenére
kellemes meglepetésként ért, hogy
engem választottak a legjobbnak,
hiszen együttesünk második lett,

miután a Szentendre jobbnak bizo-
nyult nálunk a fináléban – kezdte a
19 esztendõs sportoló.

– Bár életkorod alapján nem biz-
tos, hogy idevágó kérdés, de dobó-
ként jelentkeznek már nálad is a ti-
pikus „baseball-betegségek”?

– Ha arra gondolsz, hogy példá-
ul a könyököm idõnként kikészül-e,
hát esetenként elõfordult, hogy
éreztem, de még semmi komolyabb
probléma nem akadt vele. Az idény
során inkább hátsérülés akadályo-
zott, annak kikúrálása tartott hosz-
szabb ideig, de aztán az sem aka-
dályozott huzamosabban.

– Te már a kanizsai baseball új
generációjához tartozol, milyen ki-
látásokkal bírsz a jövõre nézve –
mi a helyzet például a válogatott-
sággal?

– Az U21-es csapatnak egyik
alapembere vagyok, s ezt már úgy-
mond nagyválogatottsággal is
megtoldottam, hiszen annak a ke-
rete is gyakorlatilag a fiatalokra
épül. Mivel imádom ezt a játékot,

bármennyire kis bázissal bír Ma-
gyarországon, erre nagyon büszke
vagyok. A továbbiakban is igyek-
szem mind nagyobb erõfeszítéseket
tenni azért, hogy ne csupán lesaj-
nált sportágként emlegessék a ba-
seballt.

– Gondolom, a hazai provinciá-
lis közegbõl kitekintve az amerikai
profi Major League Baseball küz-
delmeit figyeled kiemelten…

– Ez azért érdekes, mert azt tu-
dom leginkább követni, így kényte-
len vagyok azt elõnyben részesíte-
ni. Pedig, ha arról kérdeznek, hogy
melyik ország baseballja a leg-
szimpatikusabb számomra, akkor
azt felelem, hogy Japáné, de az on-
nan érkezõ hírek kevesebbek, az
egyéb hátráltató tényezõkrõl pedig
ne is beszéljünk. Mindenesetre az
évekkel ezelõtt itt ténykedõ távol-
keleti játékos-edzõktõl rengeteget
tanulhattam, talán ezért is szava-
zok az õ stílusukra.

P.L.
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Horoszkóp

Úgy tûnik, egyedül nem tudja megvaló-
sítani az elképzeléseit. Nyugodtan for-
duljon tanácsért ismerõseihez. Akár a
szomszédait is meghívhatja egy kávéra, s
közben a megoldás is megszületik.

Nem találja a helyét, a sok szabály, elõ-
írás között nem tudja, merre induljon el.
Szabadidejében ne a krimiket nézze foly-
ton a tévében, hanem hallgassa meg
idõnként a híreket is.

Úgy érzi, törekvéseinek nem látja az ered-
ményét. A családja nagyra becsüli helytál-
lását. Ne feledje, a rossz után jó követke-
zik. Ha még nincs párja, legalább öltözkö-
déssel hívja fel magára a figyelmet.

Ha unalmasnak és szürkének érzi a hét-
köznapjait, örüljön az apró sikereknek, a
nyíló virágoknak, a madarak csicsergésé-
nek. A hangulatát emelheti egy otthoni
álarcos bállal is.

Ideje a nagy elhatározásait valóra válta-
ni, és a tettek mezejére lépni. Hogy bírja
erõvel, tartson szünetet! Egy éhes, netán
társkeresõ Oroszlán elmehet akár egy
Farsangi Fánk Fesztiválra is. 

Mielõtt valamilyen konkrét lépésre szán-
ná el magát, gondolkodjon és aludjon rá
egyet. Ha meg akarja szerettetni magát
másokkal, legyen természetes és elõzé-
keny.

Itt az ideje, hogy változtasson régi szoká-
sain. Ha például eddig nem szeretett tán-
colni, tegye az ellenkezõjét. Ha nem
megy, iratkozzon be tánciskolába. Fe-
szültségoldásnak is kiváló tevékenység.

A Skorpiókat mindig fel lehet dobni va-
lamivel. Bár a Mars kellemetlen hatása
kedvüket szegi, ez nem tart sokáig. A
párkapcsolatában adódó bonyodalmakat
türelemmel lecsendesítheti.

A csillagok állása fokozza élénkségét. Meg-
lepõ ötletével szinte megrémiszti a családját.
Nyugodtan vesse bele magát a munkába, a
gyümölcsét úgyis együtt élvezik. A szere-
lemben ne feledje, a türelem rózsát terem.

Legyen rámenõsebb. Bár meggondolt em-
bernek tartja környezete, néha nem árt felrúg-
ni a régi szokásait, és megújulni. Ha netán
nem ismernek önre, fogja az idõjárásra, a fél-
homályra, vagy a rossz látási viszonyokra .

Környezete megnyilvánulásait folyton
félreérti. El kell fogadnia, változnak az
idõk, változik a divat, és önnek is meg
kell változnia. A változásra kiváló alkal-
makat nyújt a farsang.

Elbújt a Nap, s máris a függöny mögé bújva
szemléli a világot? Ne zárkózzon be, hívja
meg barátait egy fánk-partira, teadélutánra, s
máris színessé válik a napja. Ahétvégét hasz-
nálja ki jobban ismerkedésre, flörtölésre.

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

Az NNTE 11866. ááltal kkibocsátott 

TÁMOGATÓI JJEGY 
értékesítését ffelvállaló sszemélyek

Balogh István 30/670-9820 istvan.balogh@chello.hu
Betlehem Attila 30/635-1235 beatee@freemail.hu
Böröcz Zoltán 30/9692-600 szemafor@chello.hu
Dömötörfy István 30/237-8618 domotorfy.istvan@chello.hu
Dr.Kolonics Bálint 20/955-5335 kolonicsugyvediiroda@chello.hu 
Hohl László 30/939-9064 info@kanizsabutor.hu
Kapusi Gyõzõ 30/565-6449 kapusi_gy@freemail.hu
Karosi László 30/410-1833 laszlo.karosi@allianz.hu
Kozma Lajos 70/375-7314 ntekl@freemail.hu
Máthé István 30/959-4482 mathei@mavrt.hu
Németh Attila 30/500-5564 nemeth.attila@elmib.hu
Szabó Sándor 20/962-7504 mediumkft@chello.hu
Szakáll Miklós 30/214-0824 gelka@chello.hu
Tóth László 70/375-7316 toth@nagykanizsa.hu 

Az értékesítõk bármely felmerült kérdésre válaszolnak, 
náluk a "TÁMOGATÓI JEGY"-ek megvásárolhatóak
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VVEEGGYYEESS
BBÉÉRRLLEETT

INGATLAN
Belvárosban 800 m2-es építési te-

rület eladó. Társasház építésésre ki-
válóan alkalmas. Érd.: 30/227-3294
(6040K)

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

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 eladó. Érd.: 30/348-
9669 (6100K)

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

Nk-án a keleti városrészben kétszo-
bás, központi fûtéses, IV. emeleti, jó ál-
lapotú lakás eladó. Érd.: 93/381-069
(este 18 óra után) (6137K)

Nagykanizsán, nyugodt környe-
zetben 87+25 m2-es lakás beépíthetõ
tetõtérrel, kerttel, garázzsal, pincével,
teljesen felújítottan eladó azonnali
beköltözéssel. Kisebb lakást beszámí-
tok. Érd.: 20/9616-404 (6077K)

Szentgyörgyvári hegyen 600 négy-
szögöl területen 42 m2 lakható épülettel
(fürdõszobás) eladó. Irányár: 2,2 millió
Ft. Érd.: 30/862-9401 (6147K)

Csokonai-Teleki úton hosszú távra
garázst bérelnék. Érd.: 20/226-4144
(6140K)

Nk-án zárt udvarban, 40 m2-es, új,
amerikai konyha + nappali + hálós, be-
rendezett  lakás hosszú távra igényes-
nek kiadó. Érd.: 70/619-2561 (6143K)

Meghibásodott távirányítóját (TV,
hifi, videó, stb.) megjavítom. Érd.:
20/510-2723 (6139K)

Fõiskolai hallgató magyar nyelvtan-
ból és irodalomból korrepetálást, érettsé-
gire való felkészítést vállal. Tel.: 30/968-
8184 (6141K)

Számítógépes adatrögzítést: szak-
dolgozatok, árajánlatok, stb. gépelését
valamint egyéb pc-n végezhetõ feladatot
rövid határidõvel vállalok. Tel.: 30/9932-
534

Költözés miatt eladó: Electrolux (2
éves), Whirpool kombinált (8 éves) hûtõ-
szekrény, 72 cm-es LG 100 Hz TV,
Whirpool mosógép (4 éves), új fürdõ-

szobaberendezés (fa + bambusz kombi-
náció). Érd.: 20/226-4144 (6144K)

Eltartási szerzõdést kötne saját va-
gyonnal rendelkezõ hölgy, olyan idõs
emberrel, aki saját háza és önmaga el-
tartásához segítségre szorul. Jelige:
“Képzett hölgy”. Leveleket a Szer-
kesztõségbe (Pf.: 154) kérem.
(6145K)

Etüd típusú Pianino eladó. Érd.:
30/901-2482 (6146K)

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

Január 24.
17 óra Hevesi Bérlet
20 óra BródyBérlet
Alfieri: HAT HÉT, HAT TÁNC -
vígjáték

Január 26. 15 óra
TARKA-BARKA MÛHELY
Itt a farsang!
Január 28. 19 óra
Hevesi Bérlet Claude Magnier:

OSCAR - zenés bohózat 
Belépõdíj (pótszék): 2000 Ft

ELÕZETES: 
Február 9. 20 óra
FARSANGI JELMEZBÁL a
Nosztalgia Zenekarral: 
Gerócs Éva, Tábori Imre, Murka
László, Kõfalvi Csaba
Jelmezverseny értékes díjakkal!
Belépõdíj: elõvételben 1200 Ft

Január 25. 19 óra A PÉCSI NO MORE BLUES EGYÜTTES
latin jazz - koncertje – Belépõdíj: 400 Ft

Január 26. 19 óra KA-ROCK koncert
Helyszín: Nagyrác úti éttererm

Állás 
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regio-

nális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhe-
lyezkedési lehetõséget:
mûszerész szakirányú 80.000 – 120.000 Ft
mûanyagipari fröccsöntõ gépkez. szakirányú 80.000 – 120.000 Ft
mûanyagipari mûszakvezetõ szakirányú 120.000 – 130.000 Ft
lakatos szakirányú 80.000 – 100.000 Ft
vezetõ vasbeton szerelõ szakirányú 370.000 Ft
asztalos szakirányú 70.000 – 90.000 Ft
kárpitos szakirányú 80.000 – 90.000 Ft
varrómunkás szakirányú 70.000 – 90.000 Ft
húsbolti eladó szakirányú 70.000 Ft
húsipari karbantartó szakirányú 130.000 – 200.000 Ft
ruházati eladó szakirányú 69.000 – 70.000 Ft
felnõtt szakápoló szakirányú megegyezés szerint
betanított kárpitos 8. általános 70.000 Ft
szobaasszony 8. általános 70.000 – 75.000 Ft
húsfeldolgozó üzemvezetõ fõiskola 260.000 – 350.000 Ft
mérlegképes könyvelõ fõiskola 130.000 – 200.000 Ft

Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli Regi-
onális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén (Nagy-
kanizsa, Fõ út 24. szám) alatt adunk, vagy a http://www.nyugatrmk.hu

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ–kedd–csütörtök: 8.00–12.00 
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
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Kanizsa KK DKG-EAST - Bu-
dafoki KK    91 – 71   (21-20, 22-
9, 22-19, 26-23.) Nagykanizsa,
100 nézõ. Kanizsa KK DKG-
EAST: Kasza 5, Beck, Kiss Z.
24/3, Zsámár 15/3, Szabó B. 17/3.
Csere: Becze 8, Fodor 15/6, Millei
2, Murvai 3/3, Szegedi 2, Vertet-
ics, Billege. Edzõ: Kovács Nándor.
Jók: Kiss Z., Szabó B., Zsámár,
Becze, Fodor.

Az év elsõ kanizsai NB I B-s
mérkõzésén tabellaszomszédok ta-
lálkoztak, ráadásul a hetedik és
nyolcadik helyezett gárda is egy-
aránt négy-négy gyõzelemmel állt

a Nyugati csoportban. A hazai ol-
dalon kezdetben a Szabó-Kiss duó
volt elemében, majd a KKK rit-
must váltott, s védekezésén javítva
tíz pontosra növelte a különbséget.

Fordulás után már egyértelmû-
en a vendéglátók irányították a já-
tékot: szerzett labdákból villám-
gyors támadásokat vezetve jelen-
tõssé tették a különbséget, s ezen
felül még a cserék is remek for-
mát produkáltak. Mivel sikerük
egyáltalán nem forgott veszély-
ben, az utolsó játékrészben Ko-
vács Nándor már mindenkinek já-
téklehetõséget biztosított, s Mur-

vai kitûnõ védõmunkájának, vala-
mint Fodor ponterõs játékának
köszönhetõen tovább nõtt a haza-
iak elõnye, akik ekkora különb-
séggel is megérdemelten nyerték
a találkozót. Gyõzelmével a Kani-
zsa egy helyet ugrott a táblázaton,
vagyis hatodik a dél-zalai legény-
ség.

Kovács Nándor: „Végre egy iz-
galommentes gyõzelem, amit a jó
védekezésünknek, valamint annak
köszönhetünk, hogy minden játé-
kosom nagy akarattal küzdött.” 

Polgár László

AAzz iiddeeii eellssõõ hhaazzaaii mmeeccccss,, ggyyõõzzeelleemmmmeell

A kanizsai sportos top-hétvégére
jellemzõen az asztaliteniszezõk
mellett a város legfelsõ osztályban
pattogtató nõi kosarasai is az ország
egyik legeredményesebb, az euró-
pai porondon is magasan jegyzett
csapatát fogadták. Röviden fogal-
mazva, a Kanizsai Vadmacskák
vendége a MiZo Pécs 2010 együtte-
se volt. Nos, a Sztevan Csupics irá-
nyítása alatt dolgozó hazaiak ugyan
54-91-re kikaptak, mégis elégedet-
lenebb a mérkõzés után Rátgéber

László, a pécsiek szakvezetõje volt.
A baranyaiak trénere úgy fogalma-
zott, fiatal játékosai szinte alsóházi
helyosztóvá varázsolták a meccset,
s teljesítményükre még a csütörtöki
Euroliga-szereplés sem lehetett ma-
gyarázat. A hazaiaknál ezúttal az
amerikai Rachill Robinson volt a
legeredményesebb 14 ponttal, de
Varga Zsófia (13) és Ana Purics
(12) is tíz fölött termelt. 

Amint az a pécsiek elleni mérkõ-
zés krónikájából is kitûnt, a haza-

iak közül az egyik legeredménye-
sebb az a Varga Zsófia volt, akit
megyei szinten is nagy elismerés
ért. A leginkább hármas poszton
bevethetõ – igaz az utóbbi idõben
centerként is emlékezetesen produ-
káló –  kanizsai játékost választot-
ták az elmúlt év legjobb nõi kosár-
labdázójának. A fejlõdés tehát
szembeötlõ, ha azt vesszük figye-
lembe, hogy eddig az utánpótlás
korosztályúaknál aratott. Úgy tû-
nik, teljesítményét tekintve is fel-
nõtt szintre emelkedett.  

P.L.

AAllssóóhháázzii rraannggaaddóó??

A Avantgard nõi labdarúgó csa-
pat, két teremtornán is szerepelt a
közelmúltban. Elsõként Zalaeger-
szegen, ahol a megyei csapatok
részvételével került megrendezésre
a hagyományos téli megmérettetés.
A tíz együttes két csoportban  kez-
dett, s ebben a körben a kanizsaiak
az ötösük harmadik helyén végez-
tek, így az ötödik helyért játszhattak
a városi sportcsarnokban. Ahelyosz-
tón aztán nem okoztak csalódást, hi-

szen magabiztos játékkal. 8-1-re
gyõzték le a Botfa csapatát. Ezt kö-
vetõen az Egervár-Fillinger elneve-
zésû tornára kaptak meghívást,
melyre hat csapat nevezett és kör-
mérkõzéses rendszerben döntöttek a
végsõ sorrendrõl. A négy NB II-es
résztvevõt is felvonultató mezõny-
ben az Avantgard végül három gyõ-
zelemmel és két vereséggel zárt, ami
a képzeletbeli dobogó második fo-
kát jelentette számukra. 

IIddeeggeennbbeenn vvoollttaakk

Folytatódtak a nõi asztalitenisz
Extraliga küzdelmei, s a Kanizsa
Sörgyár SE csapata a sportág hazai
(majdnem) egyeduralkodóját, a
Statisztika együttesét fogadta. A
hazaiak az õszi szezont a hatodik
helyen zárták, s ezúttal vérmes re-
ményeik a fõvárosiak ellen túlzot-
tan nem lehettek. Ha lehet így fo-
galmazni, a 0:7-tel is kiegyeztek
volna Jakabfi Imre játékosai, eh-

hez képest Mariana Stoian meg-
rázta magát, s elcsípte Li Bint, így
a vége 1:6 lett. A cél ezzel együtt
maradt ugyanaz, ha kis szerencsé-
vel is, de a negyedik hely még el-
érhetõ lenne Kacsándi Ritáék szá-
mára. Ehhez persze az kellene,
hogy a Szekszárdot és a Budaörsöt
le kellene gyûrni, ami az õszi
idényt figyelembe véve már nem
lesz egy egyszerû feladat.

NNuullllaa hhéétt hheellyyeetttt eeggyy hhaatt

Az NTE 1866 vívói több
helyszínen is a pástra álltak a
közelmúltban. A gyermek nõi
kardozók versenyének házigaz-
dája volt a kanizsai egyesület.
A szinte házi versenynek számí-
tó versengésben az elsõ helyet
végül Burján Anna szerezte,
míg a fiúknál helyi versenyzõ
nem került az elsõ tíz közé. A
budapesti junior országos baj-
nokságon a harminckettes táb-
lára felkerült Somoskeõy Péter-
nek végül be kellett érnie a 28.
hellyel.

HHáázzii vveerrsseennyy 
BBuurrjjáánn ggyyõõzzeellmméévveell

IItttthhoonn ttaarrttoottttáákk 
aa kkuuppáátt

Idén is megrendezték az Alfa
Top Sport teremlabdarúgó tornát,
melyre a kanizsai csapatok mellett
nem csupán a megyébõl, de az
egész Dunántúl területérõl érkez-
tek együttesek. A tavalyi gyõztes
S+S gárdája ugyan nem futott be,
de látványos meccsekben így sem
volt hiány. A tornán végül a végig
magabiztosan teljesítõ a kanizsai
Spectus legénysége diadalmasko-
dott, második a Café Roma, har-
madik pedig a Tip Top és a Kaná-
rik csapata lett.

Országos szinten is egyedülálló
együttmûködési megállapodást írt
alá a Zrínyi Miklós Általános Is-
kola és karöltve az MTK Budapest
Kft.-vel a Sándor Károly Labdarú-
gó Akadémia. 

A Faller Zoltán iskolaigazgató,
Domonyai László MTK ügyveze-
tõ, és Tamási Zsolt akadémia igaz-
gató által szignózott magállapodás
egyedisége abban áll, hogy az
MTK utánpótlás bázisa általános
iskolával még ilyen jellegû szerzõ-
dést nem kötött, hiszen az agárdi
központban 16-18 esztendõs lab-
darúgó tehetségekkel, vagyis kö-
zépiskolás korú fiatalokkal foglal-
koznak kiemelten.

Domonyai László hangsúlyozta,
az akadémiának az egész országot
lefedve kell a fiatalokra figyelnie,
ezért gondoltak Kanizsára, s remé-
nyeik szerint idõvel innen is merít-
hetnek futball-tehetségeket. Ebben a
rendszerben csupán alap a talentum,
amit megfelelõ feltétel-, és verseny-
rendszerben lehetséges gondozni.

Tamási Zsolt kiemelte, a fiatalok-
nak elsõsorban a választás lehetõsé-
gét kívánják megadni azzal, hogy a
Zrínyi-iskolával megállapodást kö-
töttek. A labdarúgó-szakember kü-
lön kitért arra is, hogy az akadémia
keretein belül nem csupán a labda-
rúgás, de a tanulás feltételei is maxi-
málisan adottak, s a középpontban
minden téren a labdarúgás és a
gyermekek állnak.

Faller Zoltán, a Zrínyi-iskola
igazgatója szerint, igenis meg kell
adni annak lehetõségét, hogy akár
Kanizsáról vagy környékérõl is ki-
kerülhessenek olyan labdarúgók,
akik a jövõben a város, a megye,
vagy éppen az ország dicsõségére
válnak. A megkötött megállapodás
is ennek egy apró lépcsõfoka.

S hogy a dél-zalai kapcsolatnak
lehet jövõje, azt mi sem bizonyítja
jobban, mint a kanizsai Szép Dávid
ifjú futballista esete, aki már kap-
csolatba is került az akadémiával.

P.L.

AAzz aaggáárrddii kkaappccssoollaatt
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A Református templom zsúfo-
lásig megtelt gyülekezeti termé-
ben Tõkéczki László egyetemi
docens  A globalizmus hatása a
családokra címmel tartott elõ-
adást. Tõkéczki László elõadása
elõtt készséggel állt lapunk ren-
delkezésére.

– Tudjuk, érezzük, hogy az
utóbbi évtizedekben a családok
könnyen sebezhetõek, gyakran
szétesnek, ha létrejönnek egyál-
talán. A globalizáció milyen ve-
szélyekkel fenyegeti a családo-
kat?

– A globalizmus nem más, mint
a világ univerzális üzletesítése. Az
emberek közötti kapcsolat legfon-
tosabb mozzanata az üzlet, illetve
az érdekviszonyoknak és a profit-
elvnek alkalmazása lesz. A gya-
korlatban errõl szól az a terv is,
hogy nem lenne szabad kaláká-
ban, családi, rokoni kereteken be-
lül építkezni. Gyakorlatilag az
APEH már a szüreteket ellenõrzi
is. Ennek az a célja, hogy családi,
rokoni közösségek csak üzleti kap-
csolat formájában segíthetnek
egymáson. Továbbá az a család-
anya, aki otthon a családjára fõz,
az csökkenti a GDP-t, aki viszont
vendéglátó intézményekbe küldi
étkezni a családját, az növeli a
GDP-t. Tehát minden olyan jelle-
gû tevékenység, amely a kölcsö-
nösség elvén alapul, nem üzletsze-
rûen, hanem az emberi viszonyok
közt érzelmileg köti össze az em-
bereket, az leértékelõdik. Ehhez
képest mindent üzletesíteni szeret-
nének. Most csak néhány aspek-

tust említettem. A családok meg-
gyengülése, mint azt korábbi elõ-
adásaimban említettem, nem is
annyira a propaganda miatt van,
hanem az úgynevezett modern vi-
lág általános üzleti, piaci szelleme
miatt az emberek nem a családi
körben töltik idejük nagy részét. A
régi paraszti családok azért voltak
annyira stabilak, mert lakóhely,
munkahely egységében a család
együtt töltötte az idõ jelentõs
többségét. Ez pszichikailag a kö-
tõdést erõsítette. Ma pedig az em-
ber az ideje többségét a családtól
távol tölti, ahol különbözõ kötõdé-
sek jönnek létre, azok erõsödnek,
míg a családi együttlétek csak a

hétvégékre korlátozódnak. Telje-
sen nyilvánvaló, hogy olyan értel-
mes, új összefüggéseket, szabályo-
zásokat, értékelvûséget kell kiala-
kítani, mely tudomásul veszi, hogy
a modern világban az embereknek
kell lenni munkahelyüknek, ami
nem minden esetben esik egybe a
lakóhelyükkel. Ugyanakkor tuda-
tába kell lenni annak, hogy a csa-
lád miért érték. A család, mint sok
minden más isteni rend. A csalá-
don kívül nem tud reprodukálódni
az emberi élet. Az emberi életnek
nem csak megszületnie, hanem
biztonságosan fel kell nevelõdnie,
egészséges személyiséget kell ad-
jon a közösségnek, a világnak.
Ugyanis egy magára hagyott, be-
teg személyiség nem csak önma-
gának teher és költség, hanem a
közösségnek is az. Ostobaság ami-
kor az egyén, az indivíduum,
szempontjából próbálják a világot
értelmezni. Ez már azért sem mû-
ködik, mert az ember közösségi
lény, függetlenül attól, hogy a tör-
ténelem során a közösségek kultú-
rák szerint is változnak. Azonban
mindegyik biztonságra törekszik,
hogy a megszületõ élet felnevelõd-
jön, és bizonyos folyamatosságok
átadhatók legyenek, a viselkedés-
tõl kezdve az érzelmi, szellemi és
lelki biztonságérzések. Mindebbõl
az következik, hogy abban a világ-
ban, amely nem képes a saját logi-
kája szerint végig gondolni a fo-
lyamatokat, abban a világban
csak káosz, konfliktusok és tragé-
diák következhetnek. 

– Mit tehetünk ennek megaka-
dályozása érdekében?

– Sajnos az a baj, hogy a kom-
munizmus következtében a ma-
gyar társadalom gondolatilag,
értékelvileg szétesett. Ezért ha-
gyományszerûen, mechanikusan,
reflexszerûen, vagy romantikus
érzelmességgel védi a családot.
Én nem véletlenül hangsúlyozom,
hogy nézzük meg akkor annak a
világnak a logikája szerint, hogy
mi következik mibõl és hogyan.
Tehát csak úgy lehet megvédeni,
ha erre rákérdezünk. Ezt akarjá-
tok? Így kell, hogy történjen?
Miért jó, ha így van? Ezeket az
alapkérdéseket kell a fiataloknak
érzelem és romantikamentesen, a
logikára alapozva elmagyarázni.
Az elkülönült emberi létnek és a
közösségnek ezt a feltétlen egy-
másrautaltságát végig kell gon-

dolni. Az individualizmus nem
vezet messzire. Mert az indiví-
dum is csak úgy létezhet, ha van-
nak körötte „szolgáló szemé-
lyek”. Ha ezt az üzletre bízom,
akkor az emberek többségének
nem lesznek ilyen személyei, csak
a gazdagoknak. Nem véletlen,
hogy az egész demográfiai prob-

léma ott kezdõdik, amikor egy
nagyvárosi értelmiségi típusú
családmodellt és életformát, cél-
rendszert általánosítottak a mun-
kásemberekre, parasztemberekre,
ahol egészen mások a létfeltéte-
lek. Ott éppen a család volt az a
keret, ami öregségre is adott fel-
adatot, méltóságot. El kell gon-
dolkodni azon, vajon lehetséges-
e az a típusú individualizmus,
amelynek a végén egyedül marad
valaki. Mert, ha csak a fiatalság
az érték, ha csak az számít érték-
nek, hogy most tudok dolgozni,
jelen pillanatban nem szorulok a
többiekre, az egy idõ után eltû-
nik. A kölcsönösség nélkül nincs
család, barátság, jó szomszéd-
ság. Kölcsönösen kötõdni és fele-
lõsséget vállalni, ez az alapja

mindennek. Ha ez eltûnik, akkor
mindenki szenvedni fog. Csak
azoknak jó, akik meg tudják ven-
ni a különbözõ szolgáltatásokat.
Akinek nincs módja rá, az ott ma-
rad egyedül, hit nélkül, távlat
nélkül, betegen, öregen.

Czene Csaba

„„TTuuddaattáábbaann kkeellll lleennnnii aannnnaakk,, hhooggyy aa ccssaalláádd mmiiéérrtt éérrttéékk..””
TTõõkkéécczzkkii LLáásszzllóó::
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