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Cseresnyés Péter lapunknak el-
mondta, már tavaly, az egyes díj-
emelések, illetve az adózás rendjé-

nek tárgyalása során úgy határoz-
tak, hogy a város költségvetésébe
befolyó bevételek egy részét visz-
szaforgatják, a vízdíjak esetében
például kifejezetten a nehezebb
helyzetben levõ fogyasztók megse-
gítésére – de új támogatásokat ve-
zetnek be a vállalkozók számára is. 

– A terveink között szerepel, hogy
létrehozunk egy idegenforgalmi
alapot, amelybõl pályázat útján ki-
fejezetten az idegenforgalomban
érdekelt vállalkozókat kívánjuk tá-
mogatni – mondta Cseresnyés Pé-
ter. – Ez a koncepció még csak elõ-
készítés alatt áll, de a szándék hatá-
rozott. Egy másik, az elõzõnél
nagyságrendileg nagyobb, több tíz-

millió forintos alapot is létrehoz-
nánk, amellyel a munkahelyterem-
tést, a munkahely-teremtõ beruhá-

zásokat segítenénk elõ úgy, hogy a
korábbi, jobbára csak papíron léte-
zõ támogatást élõvé tennénk. Olyan
feltételeket támasztanánk, hogy a
támogatáshoz valóban hozzájussa-
nak a vállalkozók, szándékaink sze-
rint sokat könnyítünk a támogatás
elnyerésének kritériumain. Van egy
harmadik, a városban élõk támoga-
tásával kapcsolatos tervünk is, ez-
zel pedig azokat segítenék, akiket
érzékenyen érint a kényszerû vízdíj-
emelés. Amennyiben a közgyûlés el-
fogadja, e célra létrehozunk egy tíz-
millió forintos alapot, melybõl a
szociális helyzetet is figyelembe vé-
ve szeretnék kompenzációt nyújtani
a vízdíjból a rászorultakat. A rossz

anyagi helyzetben lévõket szeret-
nénk támogatni. A rászorultságot
várhatóan a polgármesteri hivatal
szociális osztálya segítségével álla-
pítjuk majd meg. Úgy véljük, aki la-
kásfenntartási támogatásban része-
sül, az automatikusan megkapja a
díjcsökkentést, melynek mértéke –
terveink szerint – megegyezik az
alapdíj összegének felével. Azok je-
lentkezését is várjuk, akik ugyan
nem kapják a lakásfenntartói támo-
gatást, de szintén nehéz körülmé-
nyek között élnek. Õk a szociális
osztályon adhatják be majd az igé-
nyüket, amennyiben a közgyûlés jó-
váhagyja a javaslatunkat. Számítá-
saink szerint ez az intézkedés körül-
belül ezer-ezeregyszáz városlakót
érint. 

Horváth Attila 

TTáámmooggaattááss vváállllaallkkoozzóókknnaakk,,  rráásszzoorruullóókknnaakk

Intézzen mindent egy helyen!
Mûszaki vizsgáztatás
Eredetiségvizsgálat
Zöldkártya
Kárfelvétel,
kárrendezés

Várkapu Autóház
Skoda Márkakereskedés Tel.: 06 (93) 536-550
v

A készülõ költségvetésben több új támogatási forma is megjelenik.
Cseresnyés Péter alpolgármester érdeklõdésünkre jelezte, többek közt
támogatni kívánják idegenforgalmi attrakciók létrehozását, a mun-
kahelyteremtést, a rászorultaknak pedig a vízdíjemelés okozta terhe-
ket mérséklõ támogatást kívánnak nyújtani.  
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Hidroglóbusz címmel orszá-
gos vetélkedõt hirdetett a Mis-
kolci Egyetem Mûszaki Földtu-
dományi Kara. 

A verseny középpontjában legér-
tékesebb természeti kincsünk, a víz
áll. A háromfordulós szellemi torna
döntõjét a Miskolci Egyetemen tart-
ják 2008. márciusában. A szervezõk
négyfõs csapatok jelentkezését vár-
ták a középiskolákból. A feladatok
között tesztek, terep-látogatások,
beszámolók, kvízkérdések és
ügyességi feladatok szerepelnek. A
nyertesek értékes hazai és külföldi
tanulmányutakon vehetnek részt, il-
letve tárgyjutalomban részesülnek. 

Az induló 32 csapatból 18, fõ-
ként észak-magyarországi és alföl-
di csapat jutott be a második fordu-
lóba. Dunántúlról a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI diákjai, Rózsás
Zoltán, Viola Márk, Tóth Szabina
és Grácz Ferenc. Az intézmény
Vécsey úti telephelyén lebonyolí-
tott második fordulóban segítõ diá-
kok is részt vettek, õk is szerezhet-
tek plusz pontokat az indulóknak.
A szervezõk bíznak benne, a kör-
nyezetvédelmi szakma népszerûsí-
tésén túl, a tanulók pályaválasztá-
sában is tudnak segíteni. 

Bakonyi Erzsébet

DDuunnáánnttúúllrróóll
ccssaakk aa
ZZssiiggmmoonnddyy
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A Nagykanizsai Polgári Egye-
sület decemberben nyílt levéllel
fordult a városunkban mandá-
tumhoz jutott kormánypárti
képviselõkhöz. Az egészségbizto-
sítás privatizációjáról szóló tör-
vény végszavazása elõtt emlé-
keztették õket arra, a társada-
lom többsége, pártszimpátiától
függetlenül ragaszkodik a társa-
dalombiztosításhoz és elutasítja,
hogy az üzleti szempontok legye-
nek az egészségügyi ellátás meg-
határozói.

– Õk azonban december 17-én
is, február 11-én is inkább a mi-
niszterelnök akaratát képviselték,

választóik képviseletével szemben
– kezdte Kóré Péter. –  Ennek pe-
dig nem más az üzenete, mint
hogy semmibe veszik az embere-
ket, fittyet hánynak a demokráciá-
ra, azt csinálnak, amit akarnak.
A március 9-ei szociális népsza-
vazás azonban alkalmat ad majd
arra, hogy az emberek világossá
tegyék: a kormány nem tehet meg
ellenük következmények nélkül
mindent. Az idõsebbek bizonyára
emlékeznek Charles de Gaulle
egykori francia elnök 1969-ben
azonnal lemondott, amikor a nép
az általa tervbe vett új közigazga-
tási reform ellen voksolt a népsza-
vazáson. A politikai elit egy részé-

nek teljes hiteltelenné válása ide-
jén egy civil szervezet elnökeként
örülök, hogy akad olyan közös-
ség, amely komolyan veszi Ma-
dách Imre sorait: „A nép szava
fenyítõ üstökös, feltûnik olykor –
elhalaványul. / Kigúnyolják, – de
egyszer visszatér / s kihányja a
földet sarkaibul.” 

Az elnök tájékoztatott arról is,
hogy Kövér László, a Fidesz or-
szágos választmányának elnöke
február 15-én, pénteken este 6-kor
a HSMK-ban beszél arról, mi mú-
lik a március 9-i népszavazás ered-
ményén.

Finiséhez érkezett a Petõfi
szobor megtisztíttatására indí-
tott közadakozás. A Polgári Ka-
nizsáért Alapítvány felhívására
már több százezer forint érke-
zett. Végleges számot a hónap
végén tudnak mondani. Ezek
szerint már csak két hete van
azoknak, akik nem akarnak ki-
maradni, akik úgy tartják, ez a
város valóban közösség, nem
csak lakosok halmaza.

– Itt mondok köszönetet a helyi
sajtónak, mely jó lokálpatriótaként
kezdettõl az ügy mellé állt. Sajná-
lom, hogy sokan – mint kiderült –
ennek ellenére nem értesültek a

március elsõ felében a lakosság, a
vállalkozók és a város összefogásá-
ban megvalósuló szobortisztításról.
– mondta lapunknak Bertáné
Babics Éva. – Nem tudom megmon-
dani, kiknek az önfeláldozó tette in-
dít meg jobban: a kisnyugdíjasé,
aki már az elsõ nap kötelességének
érezte a hozzájárulást? A kisvállal-
kozóé, aki a megszorítások közepet-
te is úgy gondolta, ez az õ ügye? A
vállalaté, amely úgy tartja, ha eb-
ben a városban mûködik, részt kell
vállalnia a Petõfi szobor megújulá-
sából? – váltott személyes az
alapívány szóvivõje. – Akadtak
szép számmal diákok is, akik peda-
gógusaik példájára megmutatták,

tudatában vannak, mit kaptak Petõ-
fitõl. Az áldozatvállalás megörökí-
tésére minden ilyen iskolai közös-
ség a március 15-i városi ünnepen
az alapítványtól Szoborjegy elneve-
zésû emléklapot kap. Ez birtokosát
feljogosítja arra, hogy a megszé-
pült Petõfi szoborra büszkén tekint-
sen: „Ebben a munkában a mi fo-
rintunk is benne van!”

Majd hozátette, a Tourinform
irodában, a HSMK információjá-
nál, a Könyvtár folyóiratosainál
valamint a Volksbank fiókjában fi-
zethetik be felajánlásaikat a Petõfit
tisztelõ kanizsaiak.   

PPeettõõffii sszzoobboorr:: mméégg kkéétt hhééttiigg aaddaakkoozzhhaattuunnkk
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A Nagykanizsai Kereskedel-
mi és Iparkamara konzultáció-
val egybekötött elõadást szerve-
zett a múlt héten a munkavéde-
lemmel kapcsolatos változások-
ról kis- és középvállalkozók
számára.

A konzultáción elõbb Varga
Zsófia, a Nagykanizsai Kereske-
delmi és Iparkamara titkára kö-
szöntötte a megjelenteket, akiket
arról tájékoztatott, hogy az idei
évben a NAKKIK láthatja el a
nyugat-dunántúli régió kamarai
tömörülésének soros elnökségét.   

Ezt követõen a Nyugat-dunán-
túli Munkavédelmi Felügyelõség
tanácsadója, Déri Miklós a mun-
kavédelmi törvény változásából
fakadó új feladatokat ismertette
a vállalkozókkal, a munkavédel-
mi tanácsadás lehetõségeirõl,
formáiról számolt be. A szakem-
ber a közelmúltban alakult ta-
nácsadói szolgálatról beszélt,
ami azért jött létre, mert a szank-
ciók ellenére sem csökkentek a
súlyos veszélyeztetések, a mun-
kahelyi balesetek. Ezért úgy
gondolták, talán a munkaadókkal
kiépített közvetlen kapcsolat ve-
zet eredményre – ezt segítené elõ
a múlt heti konzultáció is. A
megjelentek konkrét munkavé-
delmi problémáikra kaphattak
választ, valamint a munkavédel-
mi törvény változásairól is hall-
hattak. Így arról is, hogy az
újabb rendelkezés szerint immár
nem csak a munkaadót, hanem a
munkavállalót is szigorúan bün-
tetik azért, ha hiányoznak az
egyéni védõeszközök, vagy az
orvosi alkalmassági vizsgálat.
Súlyos veszélyeztetésnek minõ-
sül egyébként a védõ- és bizton-
sági berendezések és a rákkeltõ
anyagokkal kapcsolatos mérések
hiánya is. A szankció felsõ hatá-
ra tízmillió forint, érdemes hát
ezekre áldozni. A konzultáción
az is kiderült, hogy a munkabal-
esetekért minden esetben az a
munkáltató felelõs, akinek a te-
rületén a munka folyik – s ez
még akkor is így van, ha más
munkáltató dolgozói tevékeny-
kednek a munkaterületen.

H.A.

DDrráákkóóii
sszziiggoorr

„„KKiiggúúnnyyoolljjáákk,, - ddee eeggyysszzeerr vviisssszzaattéérr””

A Nagykanizsai 
Cukorbetegek 

Egyesülete

tisztelettel kéri a 
lakosságot, hogy személyi
jövedelemadója 1%-ának

felajánlásával szíveskedjék
támogatni egyesületünket.

Adószámunk: 
18955912-1-20
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Az elmúlt héten többen felke-
resték Marton István polgár-
mestert a médiában megjelent
írásokkal és hirdetésekkel kap-
csolatban. Ezért beszélgetésre
hívta a sajtó képviselõit, hogy el-
mondja: ne reménykedjenek
azok, akik a lemondásában bíz-
nak. Nem mond le.

Nem szereti, amikor tendenci-
ózusan és rosszindulatúan jelen-
nek meg a dolgok a különbözõ

orgánumokban. Az egyik médiá-
ban például az, hogy fizetéseme-
lése kapcsán kirohant a közgyû-
lésrõl. Holott, ezidáig az volt az
egyetlen testületi ülés, ahol jelen
sem volt, tehát a közel másfél év
alatt egyszer hiányzott. Egy eset-
ben a zárt ülés utolsó elõtti napi-
rendi pontja után ment el. A mos-
tani legutolsón, öt órán keresztül
vezette a közgyûlést, amit aztán
az utolsó két órára átadott a he-
lyettesének. Olyan napirendi

pontok szerepeltek a kistérséggel
kapcsolatban, amit már másnap
Sopronban terveztek aláírni, ami
meg is történt. Miután a jegyzõ
ellenjegyezte, illetve rákerült a
bélyegzõje, akkor jött el. Semmi-
féle nagy felindulás nem volt,
mint ahogyan a sajtó próbálta ér-
zékeltetni. Olyan törvény pedig
nincs, hogy minden közgyûlést a
polgármesternek kell vezetni. Vi-
szont létezik olyan, hogyha õ ott
van, akkor nem adhatja át a veze-
tés jogát, amit egyébként sérel-
mesnek tart, mert egy maratoni
közgyûlésnél adott esetben egy
polgármester is elfáradhat. Bár

amikor hajnali negyed négyig
tartott a közgyûlés, úgy vette
észre, hogy legkevésbé õ volt el-
fáradva. 

Elmondta továbbá, hogy olyan
képtelen vádat is olvasott az egyik
elektronikus médiumban, hogy
nem egyeztette elõzetesen elképze-
lését a civil szervezetekkel. Noha, õ
ezt mindig megteszi. Egyetlen egy
olyan esetet sem tudnak felsorakoz-
tatni, hogy valamiféle törvényi kö-
telemnek nem tett volna eleget. 

A vádaskodók szerint eddigi
munkájában nem tudott számot-
tevõ eredményt elérni. Marton
István szerint, hogy a város tal-
pon maradt, az nagy mértékben
az õ érdeme is. Ugyanis számta-
lan olyan pénzügyi esemény tör-
tént az elmúlt évben, ami váratla-
nul, sok száz millióval terhelte
meg a költségvetést. Közel fél-
milliárdnyi olyan többletteher
szakadt a város nyakába, ami
nem volt elõre látható. 

A kritikusok szerint az elõzõ vá-
rosvezetés munkájának gyümöl-
csét aratjuk le, újonnan indított fej-
lesztés 2007-ben nem volt. Ez ak-

kora butaság, hogy nem érdemes
kitérni rá – összegzett a polgármes-
ter.

Véleménye szerint az önkor-
mányzat gazdasági programjával
az egyetlen baj az, hogy megvaló-
sításához a szükséges tízmilliár-
dok nem állnak rendelkezésre.
Amikor valaki valamit követel,
csak azt a kérdést felejti el feltenni
önmagának, hogy mibõl? Ennyit a
meztelen a király címkérõl. 

(folytatás a 4. oldalon)

KKaanniizzssaa –– AA ppoollggáárrmmeesstteerr ccááffooll2008. február 14. 3
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(folytatás a 3. oldalról)
Marton István úgy látja, Kani-

zsán vannak olyan pártszerveze-
tek, amelyek nagyon jól állnak
anyagilag, és nem elõször sikerül
hatalmas összegeket kiizzadniuk
hirdetésekre, hogy személyét lejá-
rassák.

– Egyesek úgy tüntetik fel, hogy
csak az egyik MSZDP-s önkor-
mányzati képviselõ határozott fel-
lépésére került szóba a létmini-
mum, vagy az azalatt élõ polgár-
társaink támogatásának kérdése.
Ez nem igaz. Úgy indult, hogy a
kevesebbet fogyasztóknál meg kell
találni azt a formát, ami alapján a
pénzüket visszakaphatják. To-
vábbra is élénkíteni akarjuk a vál-
lalkozásokat – hangsúlyozta a pol-
gármester. – Azt az ígéretünket,
hogy az ingatlanforgalmi adóból a
befizetett részt valamilyen formá-
ban, akár pályázati úton visszaad-
juk, technikailag még nem tudtuk
megoldani, de ez is meg fog tör-
ténni. Tizenkét évig voltam ellen-
zéki képviselõ, nagyon jól tudom,
hogy az apró sikerek eléréséhez
mennyit kellett dolgozni.

Böröcz Zoltán nyilatkozatával
(lapunk 5-6. oldalán olvashatják)

nem kívánt foglalkozni a polgár-
mester. Véleménye szerint, amit a
szocialista képviselõ mondott, lát-
szik, hogy rutinos politikustól szár-
mazik. Azt sem állítja, hogy nin-
csenek olyan szakaszai, amelyek
ne lennének igazak. De az egészet
a két helyi baloldali párt iszapbir-
kózásának tekinti. A Kapolyi-
Gyurcsány egyezség értelmében az
itteni pártoknak is össze kellene
borulni, de ennek õ halvány jelét
sem látja, sõt úgy véli, hogy egye-
sek az országos gondokról való fi-
gyelemelterelés miatt próbálnak
mûbalhékat kreálni. 

Az a fajta egység, ami annak
idején volt, hála Isten, már nem
létezik a helyi politikában sem.
Személy szerint természetes do-
lognak tartja, hogy vannak kérdé-
sek, amelyeket nem egyformán
lát a frakcióval. Viszont az a sok
száz, vagy ezres nagyságrendû
kérdés, ahol megvan az összhang,
soha sincs megemlítve. Ellenben
azt az egy-két kérdést, amiben ér-
vek-ellenérvek hangzanak el,
egyesek fölnagyítják, és balgasá-
gokat beszélnek holmi ellentétek-
rõl. Megválasztása elsõ percében
sem állította azt, hogy teljes

egészében  egyetért a Fidesz frak-
ció minden tagja, akár egymással,
akár vele. Ez így van jól. Más
kérdés, hogy személy szerint tõle
sokkal több energiát követel ez a
helyzet – utalt a 90-es évek elõtti
bolsevik egységre. 

Viszályt szítani ott, ahol nincs,
teljesen fölösleges! Kétségtelen,
azonban, az ellenzék egyes körei-
nek kapóra jönne, ha sikerülne, és
a dolgok nem mennének rendben.
Így elmondhatnák, hogy bezzeg
õk milyen jól tették dolgukat. 

Marton István nem ért egyet az-
zal a kijelentéssel sem,  hogy ”…a
múlt hibáit sorolja, a rettenetes
helyzetért az elõdök a felelõsek,
csak hatalomra kerülve tudtuk
meg, hogy mekkora a baj”. 

– Ez nem, hogy nem igaz, hanem
szemen-szedett hazugság – mond-
ta. – Én a választási kampány so-
rán 2006-ban mintegy hat milliár-
dos hiányról beszéltem, és bizony
ez egy kicsit több lett. A rettenetes
helyzetért pedig nem az elõdök, ha-
nem az elõzõ önkormányzat a fele-
lõs. 

Azt állítják róla, hogy a múltra
hivatkozva gátlástalanul és mél-
tánytalan módon lecseréli szinte az

összes vezetõt, a valódi szakembe-
reket sem kímélve. 

– Ez a fél mondat tetszik – je-
gyezte meg a polgármester –, mert
voltak olyanok a testületben, még
a baloldalon is, akik a kórházigaz-
gató leváltását megszavazták.
Egyébként nem tudok olyan sze-
mélycserérõl, ami az elmúlt közel
másfél évben bárminemû törvényt
sértett volna. 

Döbbenetesnek tartotta azt a tá-
madást, miszerint a költségvetés
készítés közepén cserben hagyta
volna munkatársait. 

– Ki kell, hogy ábrándítsam az
illetõt, mert mielõtt vasárnap el-
utaztam volna, még szombaton is a
költségvetéssel foglalkoztam. 

Marton István végezetül el-
mondta, nem óhajt az egymással
veszekedõ baloldali pártok ments-
vára lenni. Aki õt kicsit is ismeri,
tudja, nem szokta feladni! Sakko-
zói hasonlattal élve, nem érkezett a
dolog a végjátékhoz. Két királyig
játszotta a partikat aktív versenyzõ
korában is. Ha elindul egy verse-
nyen, vagy belekezd valamibe,
ugyanígy jár el most is. 

Bakonyi Erzsébet

Egyre többen gondolják úgy: a
közgyûlések alkalmával a két po-
litikai oldal között érzékelhetõ
szembenállás már-már olyan
mértékû, amely Nagykanizsa ká-
rára válhat. Politikusokat kérdez-
tünk arról, hogy látnak-e esélyt az
együttmûködésre, s ha igen, ak-
kor mi akadályozza õket ebben?
Érdekes válaszok születtek.

– A legelsõ közgyûlésen Tóth
László szocialista frakcióvezetõ be-
jelentette, hogy párttársaival együtt
felvállalják a konstruktív ellenzék
szerepkörét. Ezt a jobboldali
fideszes többség mosolyogva ugyan,
de csípõbõl elutasította. Ez lehet,
hogy egyszeri, és talán megismétel-
hetetlen pillanat volt – véli Bogár
Ferenc, a Magyarországi Szociálde-
mokrata Párt megyei elnöke, önkor-
mányzati képviselõ. – Szerintem el-
sõsorban a jobboldal gõgjén bukott
meg az együttmûködés, amely erõ-

fölénye tudatában teljesen felesle-
gesnek tartotta – még gesztusgya-
korlás szintjén is – foglalkozni ezzel
a kérdéssel. Õket a frissen megszer-
zett hatalom mámorában inkább a
leszámolás, a mindent megtehetek,
ha akarok, a kontroll nélküli pozí-
cióosztogatás, a birodalom kiépíté-
sének „déja vu”-érzése foglalkoz-
tatta inkább. Ennek késõbb számta-
lan tanújelét is adták. A brutális ki-
rúgások, a polgármester a hatvanas
években egyeduralkodó párttitkárok
gyakorlatát lemásoló, közgyûlési
demokráciát megcsonkító, az ellen-
zéket elnémítani akaró döntései még
a lehetõségét is kizárták a konszen-
zusnak. Hozzátéve, hogy mindez a
tizenöt fõs Fidesz-frakció mosolygá-
sa és egyhangú monoton igen-igen
szavazatainak kíséretében történt.
Az is igaz, hogy az ellenzék bejelen-
tése kissé féloldalasra sikerült. Hi-
szen azt az ellenzéki oldalon ülõk-
nek csak a fele tette meg anélkül,
hogy arról elõzetesen a másik féllel
bármilyen szinten egyeztetett volna.
A szocialisták nem vették – vagy
nem akarták – tudomásul venni,
hogy az ellenzék 2006. októberétõl
nem egyenlõ az MSZP-vel. Ha iga-

zán komolyan vették volna, amit
mondanak, akkor arról elõzetesen
egyeztetni kellett volna az ellenzék
másik felével is. Így egy kicsit „nec-
cesre” sikeredett a dolog, és nem
szerencsés találgatásokra adott le-
hetõséget, ami nem emelte igazán a
nemesnek szánt gesztus értékét. A
jövõt illetõen pedig úgy vélem, eb-
ben a felfokozott puskaporos hangu-
latban már csak múlt idõben beszél-
hetünk a két oldal közötti együttmû-
ködésrõl. Igaz, a nagy népi bölcse-
lõk szerint a politikában olyan, hogy
soha, nem létezik, de szerintem, ha
valaha is lesz együttmûködés, még
biztosan odébb van egy kicsit.

Röst János, az SZDSZ kanizsai
alelnöke, önkormányzati képviselõ
viszont úgy véli: a Fidesz hajlik a
város érdekében történõ együttmû-
ködésre, amelynek most már csak
egyetlen akadálya van. 

– Mindig a hatalmat gyakorló
többség tud gesztust tenni az ellen-

zék felé, és alapvetõen tõle függ az
együttmûködés lehetõsége, annak
minõsége – mondta kérdésünkre
Röst János. – Marton Istvánnak és
Cseresnyés Péternek a választást
követõ napokban azonnal felaján-
lottam az SZDSZ együttmûködését
és a kormányzati lobbi lehetõségét.
Marton István kijelentette, hogy
neki mindenrõl kialakult elképzelé-
se van és elutasította kezdeménye-
zésemet, míg Cseresnyés Péter azt
válaszolta, hogy megfontolja. A
polgármester jelenleg sem az ellen-
zéki pártokkal, azok parlamenti
képviselõivel, sem a civil egyesüle-
tekkel, kamarákkal érdemben nem
tárgyal, a közgyûlésen az ellenzéki
javaslatok lesöprésébõl sportot ûz.
Ezek után eddig nem jöhetett létre
érdemi együttmûködés, melynek
szerintem ma már alapvetõ gátja
Marton István polgármester. Meg-
gyõzõdésem, hogy amíg õ a pol-
gármester, addig nem lehet együtt-
mûködésrõl beszélni, 65 éves korá-
ban már senki sem változik meg. Õ
pedig a Fideszen uralkodni akar,
az ellenzéket pedig ellenségként ke-
zeli. A város érdekében Marton Ist-
vánnak a költségvetés elfogadása

KKöözzggyyûûllééss:: FFeelleellõõss ppoolliittiizzáállááss vvaaggyy hheecccckkaammppáánnyy??

AAzz eelllleennzzéékk 22000066..
ookkttóóbbeerrééttõõll nneemm
eeggyyeennllõõ aazz MMSSZZPP-vveell

AAzz SSZZDDSSZZ sszzeerriinntt 
aa FFIIDDEESSZZ hhaajjlliikk 
aazz eeggyyüüttttmmûûkkööddééssrree
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után mennie kell. Cseresnyés Pé-
tert és a fideszes képviselõket pedig
úgy ítélem meg, hogy az elmúlt idõ-
szak tapasztalatai alapján most
már hajlanának az együttgondol-
kodásra, az együttmûködésre. A bi-
zottsági munkában ennek jelei tet-
ten érhetõek és Cseresnyés Péter is
több alkalommal kérte ki a szakmai
véleményem önkormányzati ügyek-
ben. Mindenkinek el kellene ismer-
nie: a város stratégiai döntéseinél,
a kormányzati lobbinál nem lehet
megkerülni az együttmûködést –
mondta Röst János. 

Másként látja a helyzetet dr. Fo-
dor Csaba, szocialista önkormány-
zati képviselõ, aki viszont a Fi-
desz-frakciót tekinti az együttmû-
ködés legfõbb gátjának.

– Ezt a helyzetet fel lehetett volna
oldani a választásokat követõen –
mondta dr. Fodor Csaba. – Csupán
végig kellett volna gondolni, hogy
milyen színû a kormány, milyen szí-
nûek bizonyos testületek, és milyen
színû Nagykanizsa önkormányzata
és polgármestere. Azt gondolom,
hogyha akkor mindenki helyesen
látja ezt, a másik oldalon ülõk rájö-
hettek volna, hogy ez egyfajta
együttmûködési kényszer, s talán
végre tudtuk volna hajtani közösen
mindazt, amit szeretnénk. Mert az
ugye, nem megy, hogy én a többség-
bõl, arroganciával uralkodok, és
azt mondom a kisebbségnek, hogy
engem nem érdekel, akármit is csi-
náltok, kivonulok az ülésrõl. Azt hi-
szem, a többség számára nem lehet
ez a megoldás, sokkal elegánsabb
és a politikai korrektség keretei kö-
zött jobban értelmezhetõ, ha a kifo-
gásolt napirendi pontot leveszik a
napirendrõl, vagy leszavazzák az
ellenzéket, sok minden van, amit
megtehetnek. Azt viszont nem, hogy
otthagyják az ellenzéket. Kölcsönös
partnerség alapján sok mindent
meg lehetett volna beszélni, akár
még írásba is fektethettük volna az
együttmûködés lehetõségeit. 1998-
ban egyébként volt már példa erre,
akkor úgy láttuk, hogy célszerû
egyfajta együttmûködést kialakíta-
nia a két oldalnak, mert csak így
tudja kiaknázni azokat az elõnyö-
ket, amelyeket késõbb többé-kevés-
bé sikerült is. Akkor még másfajta
személyiségek voltak a Fidesz élén,

mint manapság. Leülhettünk egy-
mással, s értelmes kompromisszu-
mokat köthettünk. Én azonban még
most sem látom nagy akadályát an-
nak, hogy a kialakult helyzetet nor-
malizálni lehessen, nem gondolom,
hogy a személyes sértettséget nem
kellene és lehetne félretenni az ügy
érdekében. Aki közszereplést vállal,
annak ezeken túl kell lépnie. Meg-
gyõzõdésem, hogy össze kell fog-
nunk annak érdekében, hogy a vá-
ros fejlõdhessen. Ha valaki nem ké-
pes erre, nem képes kompromisszu-
mokra, nem tud gesztusokat tenni
az ellenzék felé, akkor nem képes a
hatalom gyakorlására sem. Egyes
politikustársaim Marton Istvánt
akarják kikiáltani bûnbaknak, õt te-
szik felelõssé a jelenlegi helyzetért.
Nem hiszem, hogy ez járható út. A
polgármestert Kanizsa népe meg-
választotta. Ezt tudomásul kell ven-
nie mindenkinek, akár tetszik, akár
nem. A Fidesz állította, az õ jelölt-
jük volt, ezért fel kell sorakozniuk
mögé és dolgozni kell. Nem helyes
és nem jó üzenet, ha a polgármes-
tert magára hagyjuk és kivonulunk.
A városvezetés nem személyfüggõ,
hiszen a polgármester egymagában
semmire nem képes, a városvezetés
a többség felelõssége, amit nem tol-
hat rá a polgármesterre.

Bene Csaba, a Fidesz-KDNP
frakcióvezetõje viszont úgy véli: a
politikai oldalak közötti együttmû-
ködés létezik, hiszen személy sze-
rint õ és Tóth László között már
korábban is sor került bizonyos
egyeztetésekre. Nem beszélve ar-
ról, hogy a Fidesz-frakció konzul-
tált a város kormánypárti ország-
gyûlési képviselõivel is. 

– Szomorú vagyok, ha a közgyû-
lések alapján az a kép alakul ki a
város lakóiban, hogy mi nem mû-
ködnénk együtt a másik oldal kép-
viselõivel – mondja Bene Csaba. –
Úgy gondolom, mindannyian tesz-
szük a dolgunkat a közgyûlésben
annak érdekében, hogy a város
elõbbre léphessen. Nem igaz, hogy
nincsenek egyeztetések. A belváros
tervezett rekonstrukciója például
olyan program, melyet már a tár-
gyalási fázisban ismertettek a szo-
cialista frakcióval. Erre egyébként
nem is volt nagy szükség, hiszen -
mint ahogy én azt már a ciklus ele-

jén is hangsúlyoztam – vannak
olyan programok, amelyek ciklu-
sokon átívelnek – a belváros re-
konstrukciója éppen ilyen. Úgy
gondolom, ez is alátámasztja,
hogy nem megalapozott az a vád,
miszerint ami az elõzõ ciklushoz
kötõdik, mindent elsöprünk. Amit
jónak ítélünk és folytathatónak, azt
átvesszük és folytatjuk. Ennek a
projektnek a tervezése már sokkal
korábban elindult, ezért hát nem
tehettük meg azt, hogy kidobjuk az
ablakon a már elõkészített progra-
mot. Kicsit változtattunk rajta, to-
vábbfejlesztettük, s érdemesnek
tartjuk a megvalósításra. Az
együttmûködés lehetõségeirõl és
formáiról pedig csak annyit: a cik-
lus elején én hívtam meg a Fidesz-
frakcióhoz Göndör Istvánt, Kovács
Kálmánt és Teleki Lászlót, azért,
hogy a várost érintõ súlyponti kér-
désekben kérjük a segítségüket.
Frakcióvezetõként és magánem-
berként is úgy gondolom, bármi-
kor képes vagyok arra, hogy felve-
gyem a telefont, s egyeztessek
Göndör, Teleki, vagy éppen Ko-
vács úrral a város dolgairól. Úgy
érzem, ez (egyébként) viszont is
igaz. Frakcióvezetõként tárgyal-
tam már külön Tóth László frak-
cióvezetõ úrral, Böröcz Zoltán el-
nök úrral is. Az igazi szakmai
munka azonban a bizottságokban
folyik, én ott kevésbé érzékelem a
politika jelenlétét, sok kérdésben
egyetértünk. Ehhez képest a köz-
gyûlésen a televízió nyilvánossága
elõtt sokan másként viselkednek,
mint ahogy azt a bizottsági ülések
során megszokhattuk tõlük. A köz-
gyûléseken egyértelmûen elõtérbe
kerül a politika. Vajon miért? 

Horváth Attila 

MMéégg mmoosstt sseemm
llááttoomm aakkaaddáállyyáátt 
aa hheellyyzzeett 
nnoorrmmaalliizzáálláássáánnaakk

AA tteelleevvíízziióó 
nnyyiillvváánnoossssáággaa eellõõtttt
ssookkaann mmáásskkéénntt
vviisseellkkeeddnneekk

Marton Istvánnak mennie kell, ez a
kimondott, leírt mondat a végkövet-
keztetése az MSZDP nevében, Bogár
Ferenc képviselõ úr által tartott saj-
tótájékoztatónak. Nem védve (erre
igazán nincs okom) a polgármestert,
felhívnám a tisztelt kanizsaiak figyel-
mét egy-két apróságra, ami a napi
politizálás szintjén rendszeresen elfe-
lejtõdik, és emiatt könnyen téves kö-
vetkeztetésekre jutunk. Egyszerûbb
ugyan bûnbakot találni a város siker-
telenségéért a mindenkori polgár-
mester személyében, de ez egyrészt
igazságtalan lenne, másrészt az ön-
kormányzatiság demokratikus elvei-
bõl nem vezethetõ le.

Tehát a polgármester. A polgár-
mester nem vezetõje a városnak (a
város nem gazdasági társaság), nem
hiearhikusan felépített rendszer,
amelynek a csúcsán egy ember ül, és
döntéseket hoz. A várost egy – a
népképviselet elvén választott – tes-
tület vezeti, amely testület a város
mûködését rendeletek és határoza-
tok útján szabályozza. A polgármes-
ter a testületben (nem véletlenül)
csak egy szavazattal bír. Jól fejezik
ki helyzetét az ismert idézetek: el-
sõbb az elsõk között, egyenlõbb az
egyenlõk között... Kétségtelen, a
polgármester-funkcióhoz többlet jo-
gosítványok is tapadnak, ezek azon-
ban kevésbé lehetõségek, sokkal in-
kább kötelezettségek.

(folytatás a 6. oldalon)

EEggyysszzeerrûûbbbb
bbûûnnbbaakkoott
ttaalláállnnii
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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 szakmakó-
dok 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 fordítókulcs segítségével az egyéni vállalkozói igazolvánnyal ren-
delkezõk nyilvántartását vezetõ szerv /Központi Hivatal/ a rendeletnek
megfelelõen hivatalból módosítja a szakmakódokat. A másik esetben az új szak-
makód jegyzékbõl a vállalkozónak kell kiválasztania a tevékenységét jelölõ szak-
makódot. Azonban mindkét esetben a vállalkozónak kezdeményeznie kell az
okmányirodában a vállalkozói igazolvány cseréjét. Amennyiben más adatvál-
tozása 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 a közel 3500 vállalkozót érint, arra kérjük az érintetteket, hogy az
igazolványok cseréjét már most kezdeményezzék, annak érdekében hogy
zökkenõmentesen tudjuk végrehajtani a folyamatot.

SSzzaakkmmaakkóóddookk ccsseerrééjjee

Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!

Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedõ
munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben ré-
szesülõ pedagógusokat.

Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként továbbítanunk kell a képzõ
intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára jogosult
nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató
életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Dísz-
oklevél másolata) az aranydiploma - várományosoktól a munkakönyvük má-
solatát is.

A díszoklevél-kérelem benyújtásához szükséges adatlap a Polgármesteri Hi-
vatal Mûvelõdési és Sportosztálya (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8.
sz.) átvehetõ.

Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élõ nyugdíjas pedagóguso-
kat, akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2008. március 10-ig
juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és
Sportosztálya (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8. sz.), hogy továbbít-
hassuk a képzõ intézményekhez.

PPeeddaaggóógguuss ddíísszzookklleevveelleekk

Körzeti Földhivatal Nagykanizsa, 8800 Nagykanizsa, Platán sor 2., PF.: 103
Tel.: 93/311-022, 312-204 Fax: 93/310-334. Üi.: 10.654/6/2007. Tárgy: Ér-

tesítés érintett ügyfelek részére termõföld idõleges más célú hasznosításá-
nak engedélyezésére vonatkozó kérelem elbírálásáról

Értesítem az érintett ügyfeleket, hogy a MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október 23-
a u. 18.) nevében és megbízásából a CENTRAL GEO Kft. (5000 Szolnok, Mária u.
10.) kérelmére indított, termõföld idõleges más célú hasznosításának engedélyezése
ügyében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szó-
ló 2004. Évi CXL. törvény 29. § (6) bekezdés értelmében - jelentõs számú ügyféli
érintettség miatt - az alábbi tájékoztatást adom: Az ügy tárgya: termõföld idõleges
más célú hasznosítása a Nagykanizsa, 0219/1 és 0225 hrsz-ú földrészletre vonatko-
zóan. Az ügyben a Nagykanizsai Körzeti Földhivatal a 10.654/5/2007. szám alatt
2008. január 9. napján döntést hozott. A határozat hivatalunk birtokpolitikai osztá-
lyán a hivatalos ügyfélfogadási idõban (K-P 8.00-12.00 Sze 13.00-15.00) megte-
kinthetõ. A határozat ellen a döntés közlésétõl számított 15 napon belül a Zala Me-
gyei Földhivatalnak címzett, de a Nagykanizsai Körzeti Földhivatalhoz benyújtott
fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés illetéke 5000 Ft. A hirdetmény útján közölt
döntést a hirdetmény kifüggesztését követõ 15. napon kell közöltnek tekinteni. 

Korcsmáros Judit, tanácsos
Az értesítést kapja:
1. Érintett ügyfelek hirdetmény útján
2. Érintett ügyfelek közhírré tétel útján a helyben szokásos módon

HHiirrddeettmméénnyy
(folytatás az 5. oldalról)

Levezeti a testületi üléseket, kép-
viseli a várost kifelé, a testület által
átengedett hatáskörben kisebb súlyú
döntéseket hoz, a döntések végrehaj-
tását szervezi és ellenõrzi... Termé-
szetesen a felsorolt feladatokat is le-
het jól, vagy kevésbé jól végezni, és
ezt a munkát lehet nyilvánosan elis-
merni vagy bírálni, de legalább mi,
képviselõk nézzünk szembe a tény-
nyel, nem a mindenkori polgármes-
ter személye a legfõbb biztosíték a
sikerre, és korlátlanul nem tehetõ fe-
lelõssé a sikertelenségért sem.

A többség felelõssége. A köztár-
saság, mint államforma mûködteté-
sének alappillérei a különbözõ ér-
tékrendeket hordozó és az állam-
polgárok véleményét összefogó, ki-
fejezni törekvõ pártok.  Õk hivatot-
tak arra, hogy négyévenként a
programjaikban megfogalmazott
szándékukat és azt képviselni tudó
személyeket a választók elõtt bemu-
tassák, és annak megvalósításához
a szavazatokban kifejezõdõ támo-
gatást kérjenek. Így történt ez
2006-ban Nagykanizsán is, és tisz-
teletben tartandó a kanizsai polgá-
rok akarata, amikor a választások
során a Fidesz által képviselt érték-
rendet és a Fidesz által jelölt Mar-
ton Istvánt támogatták szavazataik-
kal. Az, hogy baj van, már akkor
látszott – és ezt sok képviselõtársam
szóvá is tette – amikor nyilvánvaló-
vá vált, hogy program a négy év he-
lyi kormányzásra nem készült, az
elsõ ülésen még Marton István pol-
gármester úr rögtönzéssel ugyan
megpróbálta a jelölõ pártjának mu-
lasztását elfedni, több mint egy év
után azonban ez már kevés. Termé-
szetesen a felelõsség, átháríthatat-
lanul a többséget alkotó Fideszé,
akár az értékrend képviseletérõl,
akár az általuk jelölt, majd a kani-
zsaiak által megválasztásra került
polgármester személyérõl van szó.

A mindenkori többség reakciói.
Pontosan kiszámítható és történelmi
példákkal igazolható, hogy mit tesz
a többség, ha mindenki számára
nyilvánvalóvá válik, képtelen a rá
bízott feladatokkal (jelen esetben a
város irányításával) megbirkózni, az
õt megválasztó polgárok elvárásá-
nak megfelelni. Az ismert érvekhez
nyúl, amelyek mûködni látszottak a
cézárok korától Kádár Jánosig.

Ezen érvek szerint a többség a
múlt hibáit sorolja. A rettenetes
helyzetért az elõdök a felelõsek,
csak hatalomba kerülve tudtuk
meg, hogy mekkora a baj. Éppen a
múltra hivatkozva, gátlástalanul és
méltánytalan módon lecserél szinte

minden vezetõt, a valódi szakembe-
reket sem kímélve. Mindenért a kül-
sõ körülmények a hibásak, emiatt
nem vagyunk képesek alkotni, je-
lenleg mindenért a kormányzat a
felelõs. Állítja, hogy az ellenzék
nem mûködik együtt a város érde-
kében, nem támogatja az elõter-
jesztéseinket, obstruál, igazságtala-
nul bírál. Az átfogó program hiá-
nyában látszat cselekvéseket foly-
tat, személyeket támad, nem kímél-
ve esetenként a saját támogatóit
sem. Hangneme egyre arrogánsab-
bá válik, az igazán kényes ügyek-
ben nem vállalja fel a döntéseinek
következményét (lásd: többségként
kivonul a közgyûlésrõl). Látszatin-
tézkedéseket hoz, jelképeket cserél,
szobrokat költöztet, utcákat nevez
át, saját választóinak próbál köz-
pénzt nem kímélve kedveskedni.
Végsõ esetben saját polgármesteré-
vel – akár apró ügyekben is – konf-
rontálódik, próbálja a pártja fele-
lõsségét rá hárítani, mert ezt egy
menekülési lehetõségnek tartja.

A fentiekbõl számomra az követ-
kezik, hogy a felelõsség, áthárítha-
tatlanul az önkormányzati többsé-
get biztosító Fidesz Nagykanizsai
Szervezete vezetõinél és önkor-
mányzati frakciójánál tetten érhetõ.
Nem hiszek abban (bár bekövetkez-
het), hogy a polgármester esetleges
lemondása és az ebbõl következõ
rendkívüli polgármester választás
bármit megoldana. És végül, nem
hiszek a háborúban, de még az ál-
landósult konfrontációban sem,
akár a többség és polgármestere,
akár a politikai különbözõséget
megjelenítõ pártok között alakul ki.
A még vállalható kompromisszumok
alapján megvalósuló együttmûkö-
désben hiszek és abban, hogy elõbb
vagy utóbb csak azok vállalnak köz-
szereplést, akik ezt az adott körül-
mények között meg is próbálják. 

Böröcz Zoltán,
önkormányzati képviselõ

(A Kanizsa Dél-Zalai Hetilap
szerkesztõsége úgy látja, a helyi
médiumok hírértékén felül kezelik
a hónapok óta kialakult helyzetet,
fokozva és gerjesztve ezzel a
„mondjon le” hangulatot. Mivel
jelenleg nincs olyan törvényileg
vagy etikailag fölhozható érv
Marton István polgármester el-
len, ami távozásra kényszeríthet-
né, lapunk a jövõben nem kíván
foglalkozni ezzel a témával. Ter-
mészetesen, ha valós indok merül
fel, nem zárkózunk el annak
közlésétõl – a szerk.)

6.qxd  2008.02.13.  11:47  Page 6



KKaanniizzssaa ––  VVáárroosshháázzaa  2008. február 7. 7

GGyyóóggyysszzeerrttáárraakk

Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselője, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a
Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu

Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden páros hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a bajcsai
kirendeltség épületében.

Tisztelt nagykanizsai lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Marton István polgármester február 20-

ára tervezett fogadóórája hivatalos elfoglaltság miatt elmarad; fogadóóráját
legközelebb március 5-én (szerdán) tartja a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri
épületében. Megértésüket köszönjük!

KKééppvviisseellõõii  ffooggaaddóóóórraa

Neve Címe, tel.száma Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

Remény
Gyógyszertár

Garay u. 14/A.
314-967

7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-18.00 7.30-16.00 -

Katonarét 
Gyógyszertár

Tavasz u. 26.
311-607

8.00-16.30 8.00-16.30 8.00-16.30 8.00-16.30 7.00-16.00 -

Őrangyal 
Gyógyszertár

Deák tér 10.
311-257

7.30-16.30 7.30-16.30 7.30-16.30 7.30-16.30 7.30-14.00 -

Király Patika Király u. 29.
536-620

8.00-17.00 8.00-18.00 8.00-17.00 8.00-18.00 8.00-17.00 8.00-12.00

Aranyszarvas
Gyógyszertár

Rozgonyi u. 1.
311-531

7.00-19.00 7.00-19.00 7.00-19.00 7.00-19.00 7.00-19.00 8.00-13.00

Belvárosi 
Patika

Erzsébet tér 1.
310-403

7.30-18.00 7.30-18.00 7.30-18.00 7.30-18.00 7.30-18.00 7.30-12.00

Fagyöngy 
Gyógyszertár

Szekeres J. 2-8.
310-367

8.00-16.30 8.00-16.30 8.00-16.30 8.00-16.30 8.00-16.30 -

Salvia
Gyógyszertár

Rózsa u. 6.
536-610

8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 -

Keleti
Gyógyszertár

Zemplén Gy. u. 6.
310-402

8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-11.00

Csengery
Gyógyszertár

Csengery u. 50.
311-252

7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-16.00 -

Kiskanizsai
Gyógyszertár

Bajcsy-Zs. 38/A.
319-462

8.00-17.30 8.00-17.30 8.00-17.30 8.00-17.30 8.00-17.30 -

Zöldfenyő 
Patika

Alkotmány u. 51.
333-521

8.00-16.00 8.00-17.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-17.00 -

Szent Kristóf
Gyógyszertár

Erzsébet tér 8/2.
510-151

6.00-22.00 6.00-22.00 6.00-22.00 6.00-22.00 6.00-22.00 6.00-13.00

Gyopár
Gyógyszertár

Ady u. 12.
510-160

7.30-19.30 7.30-19.30 7.30-19.30 7.30-19.30 7.30-19.30 7.30-12.30

A Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztálya koordinálásával 2008. év-
ben tovább folytatódik a "Nyitott tornaterem" akció. 2008. január 19-től szom-
batonként nyolc tornaterem nyitja ki kapuit, hogy díjtalan használat mellett fo-
gadja a sportolni vágyókat, szervezett csoportokat az óvodás korosztálytól a leg-
idősebbekig.  Az akció 2008. március 8-ig minden szombaton – összesen 8 al-
kalommal – 14.00 órától 18.00 óráig (a Kőrösiben és a palini iskolában 9.00-
13.00 óráig) tart. A nyitva tartási időpontok: február 16., 23., március 1., 8.
NYITVA TARTÁST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYEK:
- Bolyai János Általános Iskola Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.  (Tel.: 93/311-298)
- Kőrösi 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 előzetesen bejelentkezni a feltüntetett telefonszámokon lehet.

FFoollyyttaattóóddiikk  aa  NNyyiittootttt  TToorrnnaatteerreemm  aakkcciióó

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
INGATLANKEZELÉSI INTÉZMÉNYE 

NAGYKANIZSA DEÁK TÉR 5.

nyílt versenytárgyalást hirdet a következő önkormányzati 
tulajdonú üzletek bérbeadására

1. Nagykanizsa Eötvös tér 27. számú alatti 237 m2

alapterületű üzlethelyiség 

Induló licit bérleti díj 1440 Ft/m2/hó
A licitlépcső 120 Ft/m2/hó 

A bérlemény megtekinthető 2008. február 14. 11-12 óra között.
(Külön kérésre más időpontban is.) 
A versenytárgyalás ideje: 2008. február 19. 10 óra 
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata ingatlankezelési Intézménye, ebédlő, Nagykanizsa, Deák tér 5. 

2. Nagykanizsa Erzsébet tér 10. sz. alatti 76 m2

alapterületű üzlethelyiség 

Induló licit bérleti díj 3000 Ft/m2/hó
A licitlépcső 120 Ft/m2/hó 

A bérlemény megtekinthető 2008. február 19.10 óra 30 perc
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsai Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Ingatlankezelési Intézménye, ebédlő, Nagykanizsa, Deák tér 5. 

Mindkét bérleménnyel kapcsolatban érdeklődni lehet 
a  93/311-241 illetve a 06-30-2273-192 

telefonszámon.
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Március kilencedikén ismét az
urnákhoz járulhatunk: a Fidesz
kezdeményezésére e napon sza-
vazunk a vizitdíj, a kórházi napi-
díj és a felsõoktatási tandíj eltör-
lésérõl, avagy megtartásáról. Ki-
nek, mi szimpatikusabb. A szava-
zás rendjérõl, az aktuális válto-
zásokról kérdeztük dr. Tuboly
Mariannát, a város jegyzõjét.

– Valamennyi választópolgár
részre 2008. február 22-ig a posta
kézbesíti a választói névjegyzékbe
történõ felvételérõl szóló értesítõt
– mondta lapunknak dr. Tuboly
Marianna. – Ha valaki eddig az
idõpontig nem kapja meg, az Ok-
mányirodában, munkaidõben ér-
deklõdhet az elmaradás okairól.
Az értesítõben tájékoztatást adunk
azon szavazóhelyiség címérõl,
ahol a választópolgár leadhatja
szavazatát. A névjegyzék 2008.
február 20-tól február 27-én 16
óráig munkanapokon, munkaidõ-
ben tekinthetõ meg a Polgármes-
teri Hivatal Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. szám alatti épületében. A
névjegyzékbõl való kihagyás, ille-
tõleg törlés, vagy a névjegyzékbe
való felvétel miatt a névjegyzék
közszemlére tételének ideje alatt
lehet kifogást benyújtani a Helyi
Választási Iroda (HVI) vezetõjé-
hez. Fontos tudnivaló, hogy a ko-
rábbi szabályozástól eltérõen a
jegyzékbe való felvételre a szava-
zás napján már nem lesz lehetõ-
ség. A változásokkal módosított
lista 2008. március 7. 16 óráig te-
kinthetõ meg szintén a Polgármes-
teri Hivatal Nagykanizsa, Eötvös

tér 16. szám alatti épületében.
Fontos azt is tudni, hogy az a vá-
lasztópolgár, aki a szavazás nap-
ján Magyarországon, de nem a la-
kóhelyén tartózkodik, igazolással
szavazhat. Igazolást személyesen,
vagy meghatalmazás útján 2008.
március 7-ig lehet kérni a HVI ve-
zetõjétõl. Ajánlott levélben is lehet
igazolást kérni, ám ebben az eset-
ben a kérelemnek 2008. március
4-ig be kell érkeznie a Polgármes-
teri Hivatal Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. szám alatti épületébe. A ké-
relem nyomtatványa az inter-
netrõl, a www.valasztas.hu oldal-
ról is letölthetõ. Az a választópol-
gár, aki a szavazás napján külföld-
ön tartózkodik, a Magyar Köztár-
saság nagykövetségén, vagy fõ-
konzulátusán szavazhat. A külkép-
viseleti névjegyzékbe vételt 2008.
február 22-ig lehet személyesen,
vagy meghatalmazott útján kérni
a HVI vezetõjétõl. Ugyanezen idõ-
pontig lehet kérni a külképviseleti
névjegyzék módosítását, illetve a
külképviseleti névjegyzékbõl való
törlést is. A kérelem ajánlott levél-
ben is benyújtható úgy, hogy az
2008. február 22-ig megérkezzen
ugyancsak a Polgármesteri Hiva-
tal Nagykanizsa, Eötvös tér 16.
szám alatti épületébe. A kérelem
nyomtatványa ebben az esetben is
letölthetõ a www.valasztas.hu
honlapról. Az eddigi szabályozás-
nak megfelelõen szavazni csak
személyesen, a választópolgár la-
kóhelyén, vagy igazolással lehet.
Azon választópolgárok, akiknek
lakcíme csak a Nagykanizsa meg-
nevezést tartalmazza, továbbá,

akik igazolással kívánnak szavaz-
ni, a 36. számú szavazókörben, a
Bolyai Általános Iskola Nagykani-
zsa, Erzsébet tér 9. szám alatt sza-
vazhatnak. A szavazás 2008. már-
cius 9-én (vasárnap) 6 órától 19
óráig tart. A külképviseleteken
2008. március 9-én, helyi idõ sze-
rint 6 és 19 óra között lehet sza-
vazni. Azokon a külképviseleteken,
ahol az idõeltolódás a közép-eu-
rópai idõhöz képest -1 vagy -2
óra, a helyi idõ szerinti 6 óra és a
közép-európai idõ szerinti 19 óra
között lehet szavazni. Az amerikai
kontinensen létesített külképvise-
leteken március 8-án, helyi idõ
szerint 6 és 19 óra között lehet
szavazni. A népszavazásra kérdé-
senként külön szavazólap készül.
Fontos változás történt a mozgó-
urnás szavazás tekintetében is.
Mint ismeretes, a mozgásában
korlátozott választópolgár mozgó-
urna igénybevételével szavazhat.
A mozgóurna a szavazás napja
elõtt a HVI vezetõjétõl, a szavazás
napján a szavazatszámláló bizott-
ságtól csak és kizárólag írásban
kérhetõ, azaz a korábbiakkal el-
lentétben már nem elég csak tele-
fonálni – hangsúlyozta dr. Tuboly
Marianna. 

Kevéssé a választópolgároknak,
sokkal inkább a pártok képviselõi-
nek figyelmébe ajánlható az a ren-
delkezés, mely szerint 2008. ápri-
lis 8-ig köteles eltávolítani a kam-
pányplakátot az, aki elhelyezte,
vagy az, akinek érdekében elhe-
lyezték.

Horváth Attila

KKaanniizzssaa –– NNééppsszzaavvaazzááss 2008. február 14.8

AMagyar Mûveltség Kincsestá-
ra Szabadegyetem rendezvényso-
rozat péntekesti elõadója Szelestei
László néprajzkutató volt.

– Mai témánk a hétköznapi ta-
pasztaláson túlmutató élmények a
népi mûvészetünkben, vagyis a
spiritualitás lesz – kezdte diavetí-
téssel egybekötött elõadását Sze-
lestei László. 

Elmondta, hogy azok a haszná-
lati tárgyak, amelyeket a vetítõ-
vásznon láthatunk, olyan pásztor-
emberek keze munkáját dicsérik,
akik nagyrészt táltosok is voltak
egyben. Olyan energiákkal, rez-
gésekkel rendelkeztek, hogy nem
is lehettek közösségek aktív tag-
jai. Éppen ezért a lakott települé-
sektõl távol éltek. Olyan belsõ
töltéssel és energiával láttak neki
használati és dísztárgyaik kifara-
gásához, melyet csak az Istennel
folyamatosan tartott kapcsolat
adhat. 

Az elõadó egy rövid kitérõ kere-
tén belül megemlítette, hogy kora-
beli feljegyzések, dokumentumok
és antropológiai vizsgálatok alap-
ján, a híres betyár, Rózsa Sándor is
táltos volt.

A néprajzkutató elõadásán be-
mutatott az elmúlt néhány évszá-
zadból, zömében zalai és a kör-
nyezõ megyékbõl származó nép-
rajzi kincseket, melyek saját gyûj-
téseibõl származnak.

Szelestei László kifejtette né-
melyik tárgy jelek, motívumok
összefüggésében olyan gazdag,
hogy órákig lehetne elemezni. To-
vábbá megjegyezte, hogy nem vi-
gyázunk kellõképpen példátlanul
gazdag néprajzi kincseinkre. Több
százéves tölgyfa préseket visznek
ki az országból szétszerelve. Az
itthon maradottakból gyakran par-
ketta készül. Folyamatos és egyre
nagyobb a támadás a magyar érté-
kek ellen.

Az egyre növekvõ érdeklõdés-
re való tekintettel a kétórás elõ-
adásról DVD-felvétel készült.
Megvásárlásával azok is részesei
lehetnek a lenyûgözõ elõadásnak,
akik idõ hiányában nem lehettek
jelen.

Czene Csaba

EEbbeekk hhaarrmmiinnccaaddjjáánn

MMaaggyyaarr
éérrttéékk

AAmmiitt aa nnééppsszzaavvaazzáássrróóll ttuuddnnii kkeellll

Kolonics Lászlóné nagykani-
zsai mûkedvelõ festõmûvész ki-
állítása látható a Kanizsai Do-
rottya Kórház Erdõs László Ga-
lériájában, a sebészet folyosóján. 

A tárlaton az alkotó csendéle-
teibõl és tájképeibõl válogattak a
szervezõk, hogy kikapcsolódást,
lelki felüdülést nyújtsanak a se-
bészeten gondozott betegek szá-
mára. A kiállítást Balogh István
és Lengyák István rendezte. A
képek március 7-éig tekinthetõk
meg.

B.E.

EErrddõõss ggaalléérriiaa:: CCsseennddéélleetteekk,, ttáájjkkééppeekk

Fo
tó

: B
ak

on
yi

 E
rz

sé
be

t

6.qxd  2008.02.13.  11:47  Page 8



Hétfõ este ülésezett a kiskani-
zsai részönkormányzat is. Az
ülésen a részönkormányzati és
az önkormányzati képviselõk
egybehangzóan kijelentették:
nem engedhetnek abból a kéré-
süktõl, hogy idén épüljön meg az
évek óta ígért kiskanizsai egész-
ségügyi centrum. 

Tóth Nándor, a KTÖ elnöke kö-
szöntötte a megjelenteket, majd né-
hány mondatban vázolta a város
költségvetés-tervezetét, melyrõl el-
mondta: habár az több, mint kétmil-
liárd forintos hiánnyal számol, ez
minden bizonnyal csökkenni fog,
ugyanis a Fidesz-frakció elkötele-

zett ez irányban. A költségvetés
egyik alapelve, hogy a már folya-
matban lévõ beruházásokat befeje-
zik, újabbakba azonban csak akkor
kezdenek, ha biztos annak pénz-
ügyi fedezete. Tóth Nándor megje-
gyezte: az egyes körzetekben terve-
zett beruházások összeállításában
részt vettek az adott terület képvise-
lõi is. A városrész nagy beruházása-
ként az egészségügyi centrum meg-
építését említette, amely a tervek
szerint szeptember harmincadikáig
megvalósul. A fejlesztésre negy-

venmillió forintot különítettek el a
költségvetésben, ám ez nem ele-
gendõ a mintegy kilencvenmilliós
beruházáshoz, a fennmaradó részt
pályázati forrásokból remélik elõte-
remteni – hangzott el. Tóth Nándor
azt is hozzátette: amennyiben a pá-
lyázat nem nyerne, úgy bírja Cse-
resnyés Péter alpolgármester ígére-
tét, miszerint az önkormányzat be-
fejezi saját forrásból a beruházást. 

Ezen kívül más fejlesztésekre is
számíthat Kiskanizsa, Polai József
többek közt a ráckerti lejáróhoz el-

engedhetetlen területvásárlást, a
Bajcsy-Zsilinszky és a Bajcsai ut-
cák keresztezõdéséhez közeli gya-
log-átkelõ kialakítását, és egy új,
Hunyadi téri játszótér megépítését
említette – utóbbinál megjegyezte,
nem ezt tartotta volna a legfonto-
sabb feladatnak, hanem a Bajcsy-
Zsilinszky úti járda Cigány utca és
a templom közötti szakaszának
felújítását. Persze, a játszótér épí-
tését is örömmel fogadja, s re-
ménykedik, hogy a beruházásból
talán marad annyi pénz, ami ele-
gendõ lehet a járdaszakasz re-
konstrukciójára is. 

Tóth Nándor saját körzetét ille-
tõen a Kõrisfa utcai útfelújítást, a
Tõzike utcai járdaépítést, valamint
a Haladás utcai lakótelkek közmû-
vesítését említette. Mindkét képvi-
selõ sürgetõ feladatnak nevezte a
városrész belvíz- és csapadékvíz
elvezetésének megoldását. 

Horváth Jánosné jelezte: a kon-
cepcióban nem találta a majdani új
ravatalozó engedélyeztetésének és
tervezésének költségeit, s arra fi-
gyelmeztetett, hogy az említett be-
ruházást mindenképpen napiren-
den kell tartani. 

Polai József végül leszögezte: ha
a Kiskanizsára tervezett valameny-
nyi beruházás megvalósul, akkor
elmondhatják a városrész lakói,
hogy ennyit még soha nem kaptak a
városi költségvetésbõl, mint most. 

Böjti Istvánné ugyancsak azt ál-
lapította meg: Kiskanizsa számára
kedvezõ, aprólékosan kidolgozott
költségvetési koncepció került az
asztalukra. 

H.A.
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Mivel nyílt levélben szólíttattunk meg, kénytelenek
vagyunk így válaszolni. Egy közösségen belül lehet-
nek problémák. Hogy kik okozzák, tudják. De azt
nem a város nyilvánossága elõtt kellene rendezni. A
levél tele van tévedéssel, csúsztatással. Elõször is a
Kiskanizsai Polgári Olvasókör fogalmát sem ismeri
a levélíró. Valóban nagymúltú szervezet a Kiskani-
zsai Polgári Olvasókör. 1870-ben alakult, 1945-ben
betiltották, a rendszerváltásig nem mûködhetett.
1990-ben Vizeli Dezsõ bácsi kezdeményezésére újra
mûködni kezdett az olvasókör. Dezsõ bácsi halála
után csak formálisan létezett. Egy 30-40 fõs társaság
– nevezhetjük Nyugdíjas Klubnak – évente szervezett
három bált Farkas Tibor igazgató segítségével
(1994-2006). 

2006. januárjában „újjáalakult” a Kiskanizsai
Polgári Olvasókör. Attól kezdve mûködik csak cégbí-
róságon bejegyzett egyesületként. Az Együtt
Kiskanizsáért Egyesület teljesen külön szervezet. A
két évvel ezelõtti újraalakulás óta az olvasókör igazi
közösséggé vált. Sokan sokat tettek azért, hogy az ol-
vasókör épületét tartalmas rendezvényekkel töltsék
meg. Szak Jenõné és társai – bár formálisan olvasó-
köri tagok voltak – nem tudták elviselni, hogy a har-
monikás bálokon kívül másféle bál is van, s komoly
tartalmi munka folyik. Megjegyzem – Szak Jenõné
milyen alapon kritizálja az olvasókör munkáját, ami-
kor nem tagja? A nem éppen jó színben feltüntetett
„új” vezetõség az alapszabály szerint mûködött, ter-
mészetesen sok új tartalmas programmal. Az egyesü-
let Kiskanizsa legnagyobb, legismertebb civil szer-
vezete. Az úgynevezett Nyugdíjas Klub pletykákkal,
intrikákkal kezdettõl fogva támadta a vezetõséget, az
újat nem akarták elfogadni. „Minden legyen úgy,
mint régen” – idézhetem kívánságukat. Természete-
sen csak kritizálni tudtak, tenni nem sokat tettek.
Számukra is szervezett a vezetõség külön bálokat
(olyat, mint régen). Hol volt Szak Jenõné, amikor
dolgozni kellett? A rendezvényeken részt venni – sze-
rinte munka. De azokat meg kell szervezni, elõkészí-
teni. Szerintünk ez a munka. A biztosítékot a február
másodikai farsangi bál verte ki a „maradást, régit”
akaróknál. 

A vezetõség nem nyilatkoztatta ki, hogy a rendez-
vény „profitorientált” (magyarul, nyereségérdekelt),

azaz, aki többet fizet, az nagyobb eséllyel jut be a
bálba. Ez így hazugság. A tagok 2000 Ft/fõ, a nem
tagok 2500 Ft/fõ belépõdíjat fizettek. A jegyek árusí-
táskor valóban hamar elfogytak. Ilyen nagy volt az
érdeklõdés. A bált az Árvácska dalkör szervezte, õk
valóban megvették maguknak és társuknak a jegyet
(és õk mind olvasóköri tagok). Vagy talán a rende-
zõk, a munkát végzõk ne mehettek volna bálba?
Hogy miért nem kaphatott mindenki jegyet? A Mó-
ricz Zsigmond Mûvelõdési Ház nagytermébe maxi-
mum száz ember fér be, ha vacsora is van. Taglétszá-
munk százhatvanöt fõ! Szak Jenõnének is felajánlot-
ták a jegyet árusító szervezõk, hogy a klubteremben
el tudják õket helyezni (zene ki volt hangosítva). Ezt
visszautasította, és õ, valamint az általa felhergelt
tagok kiléptek az olvasókörbõl. Mellesleg a február
másodikai bál nagyon jól sikerült, a klubterem is te-
le volt és nagyon jól érezték magukat az ott lévõk is.
(A két teremben 130-an voltunk.) Nem tudom mit ért
Szak Jenõné „baráti kör”-ön. Az Árvácska Dalkör
valóban jó közösség. Lehet, hogy ezt is irigylik. Te-
hát ezzel nem sértett meg bennünket (pedig ez volt a
célja), hanem megdicsért. Minden olvasóköri ren-
dezvény a tagság összefogását tûzi ki célul. A „kint
rekedt idõsebb tagok” (vajon kik õk?) természetesen
sérelmezhetik, hogy „kint rekedtek”, de nem fogad-
ták el a felajánlott helyet. Vagy nekik bérelt asztaluk,
székük van a nagyteremben? Fiatalokat ne enged-
jünk tagjaink sorába (célunk volt a fiatalítás is)?
Számunkra minden korosztály egyformán fontos. A
kilépett hat fõ helyére húszan léptek be. Tanácsunk
Szak Jenõnének: Õ is szervezhet bált! 

A Kiskanizsai Polgári Olvasókörön belül mûköd-
nek különbözõ közösségek (Egészségügyi és Szociá-
lis Klub, Könyvbarát Klub, Kártya Klub, Árvácska
Dalkör). A Nyugdíjas Klub elméletileg volt, de nem
mûködött. Az olvasókörön belül – de teljesen önálló-
an, külön – nem mûködhet a Nyugdíjas klub. Teljesen
önállóan, külön az olvasókörön kívül mûködhet. Az
újonnan kinevezett vezetõ Dolmányos Erzsébet, in-
tézmények vezetõjeként nem tud semmit tenni. Egy
civil szervezet életébe õ sem szólhat bele. Magánem-
berként természetesen õ is és a vezetõség többi tagja
támogatja önálló Nyugdíjas Klub létrejöttét, mûkö-
dését. 

Az Olvasókör vezetõsége nevében
Horváthné Polai Mária, elnök

Válasz SSzak JJenõnének

AAzz iiddéénn mmeeggééppüüllhheett aazz úújj oorrvvoossii rreennddeellõõ

Az elmúlt héten tartotta ülését
a bajcsai részönkormányzat,
ahol – természetesen – a költség-
vetési tervezetet vitatták meg a
testület tagjai. 

A városrészben a Törökvári és a
Vöröshegyi utcák járdájának meg-
építését és a településrész köz-
pontjában található, a tetején lévõ
turulmadártól még korábban meg-
szabadított hõsi emlékmû rekonst-
rukcióját szeretnék szerepeltetni a
költségvetésben. 

H.A.

TTuurruullrraa vváárrvvaa
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Ötvenöt évvel ezelõtt, a
kistarcsai internálótáborban
halt meg az író, újságíró, költõ
Somogyváry Gyula.

A mai Burgenlandhoz tartozó Fü-
lesen született 1895. április 21-én,
német származású családban. Jó-
szágigazgató édesapja Somogyváron
szolgált. A gyermekként ott töltött
évek meghatározóak voltak számára.
Innen ered magyarosított neve. 

1929-ben vitézzé avatták világ-
háborús frontszolgálatáért. A 19
évesen bevonult Freissberger
zászlós fõhadnagyként szerelt le.
Elsõ világháborús regénytrilógiá-
jában e négy év szociografikus, lí-
rai naplóját írta meg.  Társainak, a
„frontkamaszoknak” a Virágzik a
mandula címû kötetben  állított
emléket, hisz ez a nemzedék, mint
a mandula, pazarul virágzott, a
szélviharban fele lehullott, de a
megmaradtnak teremnie kell! 

A Ne sárgulj, fûzfa! könyv címe
hetyke, csakazértis szólás. Párja a
„Fapofa, kilépés és neki a sûrûjé-
nek!” A befejezõ kötet: És Mihály
harcolt. Ebben a szégyenletes
1918-as õszt beszéli el. Akkor
mondta a Károlyi-kormány had-
ügyminisztere: „Nem akarok kato-
nát látni!” Megrendítõ epizód, mi-
kor a fegyverszünet parancsára hát-
ravonuló bakák Csáktornya térsé-
gében elkezdik beásni magukat.
„Szerettem volna egytõl-egyig
megcsókolni ezeket a nyakigsáros,
elnyûtt, agyonhajszolt embereket.
Akik ilyen baromi szenvedések után
mikor jártányi erejük is alig van,
szó nélkül, parancs nélkül megálla-
nak az elsõ magyar rögön, hogy ar-
cot vessenek a Piave felõl elõretörõ
ellenségnek. Ki mondta nekik? Sen-
ki. Azazhogy Mihály. Látrányi Mi-
hály. Aki mindnyájunkban él. Min-
den magyarban. Csak a nevét nem
tudják. Csak én tudom. Elesett Blu-
dovnál, de a lelke tovább harcol
bennünk.” – írta Somogyváry.

Kormánypárti országgyûlési
képviselõként lelkiismerete szavá-
ra a zsidó törvények ellen szavaz.
1944-ben a Gestapo kész listákkal
érkezik, Somogyváryt Mau-
thausenbe hurcolják, ahonnan 38
kilósan szabadul. A kommunisták
internáló táborát már nem éli túl,
1953. február 12-én halt meg.

DDiikkttaattúúrráákk
ffooggssáággáábbaann A Zalaegerszegen megrende-

zett megyenapon három kani-
zsai is elismerésben részesült. A
zene több területén elért pedagó-
gusi és elõadói sikereiért Zalai
Közmûvelõdésért Díjat vehetett
át a Batthyány Lajos Gimnázi-
um tanára, Cseke József, az in-
tézmény diákját, Söveges Bian-
kát pedig kiemelkedõ tanulmá-
nyi sikerei miatt az Év Zalai Di-
ákjának választották. Dr. Csákai
Iván sebész fõorvos a Zala Me-
gye Egészségügyéért Díjat vehet-
te át. A kitüntetettekkel beszél-
gettünk. 

– Gyermekként fogott meg a ze-
ne világa, hatodikos voltam még
csak, de már fagottoztam a szim-
fonikusoknál – meséli Cseke Jó-
zsef. – A fõiskolán inkább az ope-
raéneklés felé terelgettek, végül
mégis inkább a népzene mellett
döntöttem. Mindamellett jó volt
az is, mert a mai napig az énektu-
dásomból élek. 1987-ben kezdtem
tanítani Gelsén, majd a városban
a Zemplén következett, s tavaly
múlt immár tíz éve, hogy a Bat-
thyányban tanítok. S hogy mit je-
lent az elismerés? – kérdez visz-
sza. – Természetesen nem az elsõ,
de véleményem szerint régiós
szinten ez a legnagyobb. Koráb-
ban kaptam Szlovéniában nívódí-
jat, az Igricek Együttessel megyei
nívódíjat vehettem át, a város is
kitüntetett Nagykanizsa Kultúrá-
jáért Díjjal, a Patkó Bandával is
kaptam megyei nívódíjat. Igazá-
ból tehát azok egy csoportnak,
egy együttesnek szóltak, de a

mostani az egyénnek, ezzel tény-
leg az én munkámat ismerték el,
ezért is okoz nagyobb örömet szá-
momra. 

Cseke József igazi kórus-szer-
vezõként híresült el a szakmában
és a régióban, a megye határain
belül és azon túl is. 

– A gimnáziumban a vegyes-
kart, azon belül a nõi kart és a
kamarakórust dirigálom, most
múlt tizenkét éves az újudvari ka-
marakórus, Muravidéken is mû-
ködik két népdalkör, melyek mun-
káját természetesen én irányítom,
s nem szabad kihagyni a Muravi-
déki Nótázókat sem, akikkel már
második alkalommal nyertük el a
Kárpát-medencei Vass Lajos
Nagydíjat. Velük most készülünk
a KÓTA Aranypáva Díja elnyeré-
sére. Másfél éve mûködik a Nagy-
kanizsai Ifjúsági Szimfonikus Ze-
nekar, amit Jakobovics Árpáddal,
a zeneiskola tanárainak támoga-
tásával irányítunk. S természete-
sen nem szabad kihagynom a
Patkó Bandát sem, amely idén
lesz húsz éves. A jubileumra két
koncerttel is készülünk. Biztos,
hogy jó lesz ismét együtt lenni,
sokaknak talán kicsit furcsán
hangzik, de fáj a különlét. Az elsõ
koncertünk vendége Kátai Zoltán
énekmondó lesz, a szeptemberi
fellépésre pedig Berecz Andrást
várjuk.

Cseke József meggyõzõdése: a
siker titka minden esetben maga a
karvezetõ, az õ felkészültségén áll,
vagy bukik minden, s bizony, a ze-
ne világában nem lehet demokrá-
ciát játszani, hiszen eredményeket
csak közös munkával, vasfegye-
lemmel lehet elérni. Itt nem múl-
hatnak el tétlenül az évek, ennek
szellemében évrõl-évre megméreti
az általa dirigált mûvészeti csopor-
tokat.

A másik kanizsai kitüntetett,
Dr. Csákai Iván úgy véli, a Zala
Megye Egészségügyéért Díj
nem kizárólag neki szól, hanem
a város önkormányzatának is,
mely mindig odafigyelt arra,
hogy egészségügyi intézménye-
iben színvonalas munka foly-
jon. 

– Részben szól csak nekem ez
az elismerés, hiszen abban az
eredményben, amit az önkor-
mányzat az elmúlt tizennyolc év
alatt elért az egészségügyben, ne-
kem is van részem – mondja Dr.

Csákai Iván. – A kórház fejlõdésé-
ben mindenkinek része van, úgy a
polgármesteri hivatal szakosztá-
lyán dolgozó szakembereknek,
mint a mindenkori közgyûlés tag-
jainak. Az elsõ ciklustól kezdve
folyamatos korszerûsítés, moder-
nizálás zajlott úgy a kórházban,
mint az alapellátásban. Persze,
hazudnék, ha azt mondanám,
hogy nem esett jól a kitüntetés,
mert ezzel valahol azt a munkát is
elismerik, amit az elmúlt tizen-
nyolc évben képviselõként végez-
tem, melybõl tizennégy évet bi-
zottsági elnökként harcoltam vé-
gig, mert bizony, idõnként harcol-
ni kellett. 

Dr. Csákai Iván egyik olvas-
mányélménye után döntötte el, or-
vos lesz, méghozzá sebész. Tizen-
négy-tizenöt éves volt, amikor a
kezébe került George Sava: A gyó-
gyító kés, Egy sebész útja, és a
Csengetnek címû regényekbõl álló
trilógiája. A fõorvos azt mondja,
ha újra kezdhetné, ismét sebész
lenne, annak ellenére is, hogy a
társadalomban fokozódó egész-
ségügy-ellenességet tapasztal.
Ezért beszélte le a gyermekeit is e
hivatásról.

– Ez az egész a politikából in-
dul, s médián keresztül leképezõ-
dik a társadalom egészére. A be-
tegek, hozzátartozók nagy száza-
léka sajnos, „be van oltva” az
orvosok ellen. Ezt a folyamatot
segíti elõ a kormány, legfõképpen
a jelenlegi egészségügyi minisz-
ter, aki gyakran olyanokat mond,
ami egyrészt nem igaz, másrészt
sértõ. Egyik régi kollégám egy-
szer, amikor még kezdtük a pá-

NNeemm mmúúllhhaattnnaakk eell ttééttlleennüüll aazz éévveekk

Cseke József:
A muzsikában nincs demokrácia

dr. Csákai Iván: 
Növekszik az egészségügy-ellenesség
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Csodálatos természet címmel, a
lábodi Szabó József bélyegkiállí-
tása látható február 22-ig a
HSMK elõcsarnokában. 

Nem elsõ alkalommal hozta
Kanizsára Szabó József a gyûjte-
ményét. Míg decemberben a Föld
színes növényvilágát bemutató
bélyegeit láthattuk, ezúttal a Föld
sokszínû állatvilága jelenik meg
elõttünk. Ajánló szavaiban Sza-
kács Gábor, a Kanizsai Kulturális
Központ munkatársa a természet,
az állat- és a növényvilág óvásá-
ra, védelmére hívta fel a diákok
figyelmét. 

Egri Gyula tûzoltóparancsnok
és munkatársa, Karsai Zsolt egy
harminc éves tûzoltókészülék-
ben adta át Marton István pol-
gármesternek az általuk össze-
gyûjtött, mintegy húsz kilo-
gramm egy- és kétforintost.

– Munkánk során több alkalom-
mal lett volna szükség defibrillá-
torra, újraélesztõ készülékre a bal-
esetet szenvedett emberek életének
megmentése érdekében, ezért tûz-
oltóink és családtagjaik e nemes
célt a kezdetektõl fogva támogat-
ták – mondta Egri Gyula. 

Marton István polgármester az
akciót sikeresnek ítélte meg,

hiszen közel félezer kilogramm –
február végéig érvényes – egy- és
kétforintos érmét sikerült eddig
gyûjteni. A polgármester titkos
célja egy tonna aprópénz begyûjté-
se, mely összeggel a Kanizsai Do-
rottya Kórház intenzív osztályának
eszközbeszerzését segítik. 

Másnap, a Halis István Városi
Könyvtárban Czupi Gyula igazga-
tó több, mint 28 kilogramm meg-
szûnõ érmét adott át a város elsõ
emberének.

A gyûjtés február 29-én zárul,
így addig mindenkinek van még
lehetõsége, hogy segítsen. 

B.E.
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lyát, azt mondta, azt néztük, mi le-
het a baja a betegnek. Aztán ami-
kor fõorvos lett, már azon gondol-
kodott, hogy ha jön a beteg, mi
baja lehet neki belõle? Nos, jelen-
leg ilyen idõket élünk. Én három
évig dolgoztam Afrikában, s ott
teljesen más légkör övezi az orvo-
sokat. Szakmai és anyagi szem-
pontból is másfajta megbecsülést
kaptunk.

A Batthyány Lajos Gimnázi-
umban tanuló Söveges Bianka
pedig az Év Zalai Diákja lett. E
címet a tanulmányi versenyeken
való kiváló szerepléséért érde-
melte ki Bianka. A negyedik év-
folyamos lány még az érettségi
vizsga elõtti felkészülési idõ-
szakba is beillesztett több tanul-
mányi versenyt. 

– Nagyon jólesett ez az elis-
merés, ami kicsit váratlanul
ért, mert hiszen nem azért in-
dultam ezeken a tanulmányi
versenyeken, mert valamilyen
kitüntetést vártam értük, ha-
nem azért, mert érdekelnek
ezek a dolgok – mondja Bian-
ka. – Földrajz és biológia ver-
senyeken indultam, többször is
bejutottam országos megméret-
tetésekre, a legnagyobb siker-
nek a tavalyi földrajz OKTV-t
tekintem, amelyen elsõ helye-
zést sikerült elérnem. 

Bianka azt mondja, termé-
szettudományi karon, földtu-
domány, vagy biológia szakon
szeretne továbbtanulni. Hogy
konkrétan melyiken is, azt még
nem sikerült eldöntenie, de
biztosak lehetünk abban: Bian-
ka ebben is jó döntést hoz
majd. 

Horváth Attila 

Söveges Bianka: 
Nem a kitüntetésért csináltam

AA ttiittkkooss ccééll eeggyy ttoonnnnaa aapprróóppéénnzz
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Nagykanizsa testvérvárosi
kapcsolatait bemutató termet
alakítana ki a Vásárcsarnok
emeletén Stahl György nyugdíjas
mérnök. A javaslatot a képvise-
lõk többsége támogatná, csak
éppen a helyszínnel nem értenek
egyet. Szerintük méltóbb helyet
kellene találni, az ötletgazda sze-
rint viszont a lényeg éppen az,
hogy a város egyik legforgalma-
sabb pontján alakítsák ki a be-
mutatótermet. 

– Testvérvárosi kapcsolataink
eléggé el vannak rejtve a város la-
kói elõl, s véleményem szerint so-
kan azt gondolják, ezek arra valók,
hogy a képviselõk, a hivatal repre-
zentánsai idõnként elutazzanak né-
hány távoli helyre és ott eltöltse-
nek egy-két kellemes estét – mond-
ta lapunknak Stahl György. – Úgy
vélem, a látogatások, illetve az

azok révén kialakuló együttmûkö-
dések eredményeit a város lakos-
ságának széles rétege elé kellene
tárni, például egy kiállítás formá-
jában. Egy ilyen bemutatóhely lét-
rehozására nagyon alkalmasnak
találom a Vásárcsarnokot, annak
valamelyik emeleti helyiségét, ahol
egy interaktív, dinamikus kiállítás
keretében lehetne bemutatni Nagy-
kanizsa kapcsolatait. Akár az
Internet nyújtotta lehetõségeket is
kiaknázhatnánk itt. Azért javaslom
a Vásárcsarnokot, mert abban a
város társadalmának teljes ke-
resztmetszete megfordul. Egy mú-
zeum látogatói nem ugyanebbõl a
körbõl kerülnek ki, s véleményem
szerint a legfontosabb az lenne,
hogy ne csak az értelmiség, hanem
a kétkezi munkás is megismerje
Nagykanizsa testvértelepüléseit. 

Stahl György ötletét eddig min-
den grémium támogatta, ám a

helyszínnel több képviselõ és
szakember, többek közt a fõépítész
sem ért egyet. Leginkább úgy vé-
lekednek: a Vásárcsarnok körül-
ményei, az alsó szintrõl felszálló
pecsenye- és hurkasütõk olajos gõ-
ze nem éppen a legkedvezõbb be-
nyomást tenné, mondjuk, egy kül-
földi delegációra. 

A nyugdíjas mérnök ennek elle-
nére úgy véli: a csarnok a lehetõ
legjobb hely lenne a kiállítás céljá-
ra, fõleg, ha a felsõ szint két végét
kinyitnák, miáltal az emeleti üzle-
tek is megközelíthetõek lennének
közvetlenül az utcáról. Úgy tudja
egyébként: tõle függetlenül a csar-
nok intézõbizottsága már tervezi a
megnyitást, amely várhatóan növel-
né az üzletek így is javuló kihasz-
náltságát. Nem beszélve a Stahl
György által javasolt kiállításról…

Horváth Attila  

TTeessttvvéérrvváárroossii kkaappccssoollaattookk tteerrmmee
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Horoszkóp

Elég csak új frizurát csináltatnia és máris
úgy érzi, az egész város a lábai elõtt
hever. Nem baj, ha önbizalma idõnként
az egekig száll, de ha úgy érzi, párját ez
zavarja, aludja ki jól magát.

Lehet, hogy a változékony idõjárás az oka,
nehezen viseli még a környezete kedvességét
is. Mielõtt kitörne, menjen el hétvégén úszni
és rendeljen otthon finom ebédet. Így biz-
tosan nem lesz szüksége nyugtatóra.

Ha elhatároz valamit, többnyire a saját feje
után megy. A Mars hamarosan elhagyja a
jegyét, ezért változékony, hullámzó
idõszak jellemzi lelkivilágát. Jót fog tenni
lelkivilágának a természetjárás.

Feszültsége átragadhat a környezetére. Ha
kibírja, néhány órára kerülje az emberek
társaságát. Szedjen virágot, vagy tanul-
mányozzon virágcsendéleteket a kiállítá-
sokban bõvelkedõ galériáink egyikében. 

Nem baj, ha néha elfeledkezik a gond-
jairól az ember, csak ne tartsa túl sokáig
homokban a fejét. Jó szándékkal
közeledik másokhoz, ezért ön is
számíthat a segítségükre.

A bolygók állásának köszönhetõen ismét
szépnek látja maga körül a világot. S mivel
jól érzi magát a bõrében, a siker sem
marad el. Energiáját ne csak a munkába
fektesse, szórakozzon többet.

A tavaszt idézõ, napsütéses délutánok
pihenésre ösztönzik. Romantikus hangulatban
telnek a napjai, ám házasságra nem gondol
akkor sem, ha megvan a kiszemelt. Ne mér-
legeljen, engedjen a kellemes erõszaknak.

Bár az otthoni és a családi ügyek erõsen
foglalkoztatják, elhatározta, kilép a
nagyvilágba, és élvezõje lesz mindannak,
amit városunk kulturális kínálata nyújt.
Ez nagyszerû lehetõség az ismerkedésre.

Kedvezõek a csillagállások a hivatalos
ügyek intézésére, a továbbképzésre.
Érdemes belefogni olyasmibe, amit még
sohasem tett. Ha nem sikerül, akkor sincs
gond, könnyen kimagyarázhatja magát.

Sokat foglalkoztatják az anyagiak, mégis
van bõven fölösleges energiája. Találjon
ki magának valami plusz elfoglaltságot.
Ezzel nem csak saját magán segít, hanem
a türelmes környezetének is.

Úgy tûnik, a bolygóállások fejfájást okoznak
önnek. Bár éppen bezárult egy mûvészeti
tanfolyam a mûvelõdési házban, kikap-
csolódásként azért érdemes körülnézni, és
más programokra is ellátogatni.

Érzékenységével most elmélyedhet a gon-
dolataiban. Körvonalazza a választ a régen
feltett kérdéseire: Hogy építsek karriert, és
hogy építsek házat? Mielõtt döntene, kérje
ki a párja és a családja véleményét is.

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

NNyyíílltt nnaappookk aa
BBoollyyaaiibbaann

A Bolyai János Általános Is-
kola február 16-án (szombaton)
9 órától, február 19-én, 20-án
(kedden, szerdán) 8 órától, és
február 27-én (szerdán) 16.30
órától nyílt napokat szervez a
leendõ elsõ osztályos gyerme-
kek és szüleik számára.

MMiinnddeennkkii sszzeemm aa
lláánnccbbaann

Új idõszaki kiállítás nyílik
2008. február 29-én (pénteken)
16.30 órakor a Thúry György
Múzeumban, Így éltünk az 50-
es években címmel. 

Thúry György Múzeum
Nagykanizsa, Fõ út 5. 

számú kiállítóhely

Oldies
régi idõk 

kedvencei
szerda 

esténként 
21:30-tól

most 
zenetörténeti

sorozattal
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INGATLAN
Belvárosban 700 m2-es építési terü-

let eladó. Társasház építésére kiváló-
an alkalmas. Érd.: 30/227-3294
(6040K)

Platán soron 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)

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

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)

Szentgyörgyvári I. hegyen eladó pa-
norámás, 1079 m2 szõlõ-gyümölcsös te-
lek, vízvezetékkel, lakható gazdasági
épülettel, terasszal. Érd.: du. 93/336-
093 (6151K)

Kaán Károly utcai garázssoron
nagyméretû aknás garázs eladó. Irányár:
700.000 Ft Érd.: 30/904-1169 (6152K)

Nk-án Bazárudvari  72 m2-es, galéri-
ázott, II. emeleti, önkormányzati lakáso-
mat (terhelten) elcserélném, lehetõleg
városközponti kisebbre. Tel.: 30/581-
4327 (6154K)

Nk, Csengery u. 1. szám alatti tár-
sasházban 81 m2-es, II. emeleti lakás el-
adó. (Autó tárolása zárt udvarban) Érd.:
30/256-2632 (6158K)

Nagykanizsa keleti városrészében
kétszobás lakás eladó. Irányár: 5 MFt.
Tel.: 06/70/454-0475

A belvárosban igényesen felújított,

kétszobás lakás eladó. Irányár: 7,9 MFt.
Tel.: 06/70/454-0477

Palinban kétgenerációs, különbe-
járatú családi ház eladó. Tel.:
06/70/454-0477

Budapesten, a X. kerületben újépíté-
sû, kétszobás lakás eladó. Tel.:
06/70/454-0476

Nagykanizsán újépítésû, 67 m2-es
lakás eladó. Tel.: 06/70/454-0475.

Nagykanizsán, a belvároshoz közel
háromszobás lakás eladó. Tel.:
06/70/454-0476

Az Attila utcában 51 m2-es egyedi
fûtéses lakás eladó. Irányár: 6,6 MFt.
Tel.: 06/70/454-0476

Herman Ottó utcában lakás kiadó.
Kaució szükséges. Érd.: 93/324-735
(6155K)

Suzuki Swift 1995-ös évjárat, friss
mûszakival eladó. Érd.: 20/461-2814
(6149K)

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

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

Diplomás nyelvtanár angolból korre-
petálást, nyelvvizsgára felkészítést,
olaszból kezdõ szintû tanítást vállal a
belvárosban. Érd.: 70/311-2145
(6156K)

Fürdõkád, zuhanytálca felújító zo-
máncozás helyben, beépített állapotban,
fehérben, színesben. Érd.: 20/475-1793,
82/423-691 (6142K)

Takarítást, gyermekfelügyeletet vál-
lalok. Érd.: 30/521-4419 (6157K)

Költözés miatt eladó: Whirpool kom-
binált (8 éves) hûtõszekrény, 72 cm-es
LG 100 Hz televízió,  új fürdõszoba-
berendezés (még dobozban, fa + bambusz
kombináció). Érd.: 20/226-4144 (6144K)

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

Asztali számítógép, nyomtató, fény-
másoló eladó. Érd.: 30/916-1600 (6150K)

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

Eltartási szerzõdést kötne saját va-
gyonnal rendelkezõ hölgy olyan idõs
emberrel, aki saját háza fenntartásához

és önmaga eltartásához segítségre szo-
rul. Jelige: “Egyedül nehéz”

Lakásvásárlási vagy jelzáloghitelt
szeretne? Gyors, korrekt és ingyenes
hitelügyintézésért hívjon bátran. Tel.:
06/70/454-0475

Jól szituált, középkorú üzletember,
kevés szabadidõvel diszkrét kapcsolatot
keres egy csinos, hasonló korú hölgy
személyében. Leveleket a szerkesztõ-
ségbe (Pf.: 154) kérem, „Maxima” jel-
igére.

Rendezett anyagiakkal rendelkezõ
férfi társat keres házasság céljából.
Fényképes leveleket, telefonszámmal
várok „Fehér szegfû” jeligére. (6159K)

Városközpontban irodák – net-
tó 1.200 Ft/m2-tõl – és üzlethelyi-
ségek kiadók, ingyenes parkolási
lehetõséggel. Érd.: 20/9390-745,
20/9683-517

Állás 
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regio-

nális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhe-
lyezkedési lehetõséget:
mechanikai mûszerész (angol ny.ism.) szakirányú megegyezés szerint
mûszakvezetõ (angol ny.ism.) szakirányú megegyezés szerint
minõségi ellenõr (angol ny.ism.) szakirányú megegyezés szerint
villanyszerelõ szakirányú 85.000 – 100.000 Ft
kertész szakirányú 75.000 Ft
víz-gáz csõhálózat szerelõ szakirányú 85.000 – 100.00 Ft
varrómunkás szakirányú 70.000 – 90.000 Ft
húsbolti eladó szakirányú 70.000 Ft
élelmiszerbolti eladó szakirányú megegyezés szerint
sportcikk eladó szakirányú 82.800 – 86.300 Ft
szakács szakirányú 69.000 – 100.000 Ft
könyvelõ (angol ny.ism.) szakirányú 130.000 – 180.000 Ft
recepciós (német ny.ism.) szakirányú 90.000 – 120.000 Ft
munkaügyi-adóügyi elõadó szakirányú KJT. szerint
mûszakvezetõ (német ny.ism) technikum megegyezés szerint
gyengeáramú villamosmérnök egyetem 250.000 – 300.000 Ft

Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli Regioná-
lis Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban
(Nagykanizsa, 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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Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM INDUL:

2008. 02.15-én 16 órakor
hétvégi

2008. 02.20-án 16 órakor
hétközi elõadásokkal
személyautó, motor 

és segédmotor kategóriákban
2008. 02.15-én 16 órakor

“C” és “C+E”

Könnyû és nehézgépkezelõi 
tanfolyamra jelentkezéseket még
elfogadunk (alap és típusvizsga)

Részletfizetés! 
Diákkedvezmény!

Ingyenes tankönyvkölcsönzés!

A nem is oly’ távoli jövõben
fennállásának ötödik évfordulóját
ünneplõ Nagykanizsai Utánpótlás
Futball Clubnál a tavaszi idény is-
mét szép eredményekkel kecseg-
tet. Okosabb azonban úgy fogal-
mazni, hogy a fiataloknál nem
csupán a helyezés számít, de…

– … mégiscsak jólesõ érzés abba
belegondolni, hogy a jelenleg U17-
es korosztályú csapatunk négy és
fél éves sikerszériája tovább folyta-
tódhat – vágott a közepébe id.
Vlaszák Géza, az egyesület elnöke.
– Ez annyit tesz, hogy a gárda az NB
II Utánpótlás bajnokság dél-nyuga-
ti csoportjában az elsõ helyen telelt
– 14 meccsébõl csak egyet veszítve,
s a 119 rúgott góljára mindössze ti-
zenkétszer válaszoltak.

Annyit érdemes megjegyezni,
hogy ez az a kirakatcsapat, mely
volt már bajnok az U13-as és U15-
ös korosztályban is, igaz, az évek
folyamán cserélõdött a keret, hi-
szen hatan már máshol kergetik a
labdát. Ha külön kitérünk a gólvá-

gókra, számolgathatunk, hiszen
Péntek Adrián negyvenhatnál jár,
Szakmeiszter Ádám 16-szor volt
eredményes, Szarka Tamás pedig
13-nál tart. A Faller Zoltán és se-
gítõje, Bene Gábor által edzett tár-
sasággal azonban nagyobb tervei
is vannak a klubnak…

–…ha ezzel a korosztállyal az
U19-es mezõnyt meg tudnánk
majd verni, no látja, az lenne az
igazi – folytatta az elnök. – Ezt így
írja le: ha az utánpótlás kiemelt
bajnokságba sikerülne felkerül-
nünk és ezzel párhuzamosan Kani-
zsának addigra NB II-es felnõtt
együttese lenne, nos, az már jelen-
tene valamilyen nívót. S erre van
két és fél esztendõnk, hogy mindezt
városi szinten kivitelezzük, vagyis
nem kellene hagyni kárba veszni
az idõt.

Az egyesületnek van azonban
már egy újabb tehetséges generá-
ciója is az U13-asoknál, ahol Tö-
rök János tréner keze alatt szintén
ügyes lurkók rúgják a bõrt. Ebben
persze, nagy szerepe van a gyer-

mek korcsoportoknál ténykedõ
edzõknek is, melyeknél Váradi
Gábor, Gyulai Csaba, Kiss István,
Németh István és Király Endre
foglalkozik a reménységekkel.
Szóval, az U13-asok is vezetik ta-
bellájukat, s Vlaszák Géza sorolta
is a neveket, akikrõl még bizonyá-
ra fogunk hallani…

– … Bébecz Dávid, Pesti Attila,
Török Milán, Horváth Dávid,
Senkó Bence, Kovács Péter, hogy
csak a kiemelkedõbbeket említsem.
S el ne felejtsem az igazi gólfele-
lõst, Sáfrán Richárdot, aki a fél
szezon alatt 54-szer köszönt be az
ellenfeleknek a 15 csapatos me-
zõnyben. Van tehát honnan meríte-
nünk a továbbiakban is.

Ennél jobb végszót nem is talál-
hattunk volna, s már nincs is mesz-
sze a srácok számára az újabb bi-
zonyítási lehetõség, hiszen nemso-
kára itt a tavaszi szezonkezdet és
ismét lõhetik a szebbnél szebb gó-
lokat ellenfeleik hálójába.

Polgár László

IIssmméétt aakkaaddnnaakk ggóóllvváággóókk aa NNUUFFCC-nnááll

Március elsején Sportakro-
batika Nemzetközi Show és Gá-
laestre kerül sor a Zalaerdõ He-
vesi DSE javára. 

Amûsorban szerepelnek a Zalaerdõ
Hevesi DSE fiataljai, a Hevesi Sándor

Általános Iskola diákjai, a Honvéd
Kaszinó Swans Csoportjának modern
táncosai, Galambos Ferenc világbaj-
nok bûvész, a Zrínyi Miklós Általános
Iskola tanulói, s tizenkét ország spor-

tolóinak részvételével nemzetközi gá-
lára is sor kerül. Jegyek korlátozott
számban még kaphatók.   

H.A.

NNeemmzzeettkköözzii ssppoorrttaakkrroobbaattiikkaaii ggáállaa lleesszz 

Biztos gyõzelem nagy csapot-
takkal. Ifjúsági és kadett korosz-
tályos Dunántúl – Budapest válo-
gatott ökölvívó találkozót rendez-
tek az NTE-csarnokban, nem tit-
koltan egyben azzal a szándékkal,
hogy a fiatal öklözõknek újabb
versenylehetõséget teremtsenek a
szezonban. A dunántúli egyesüle-
tekbõl összeszedett csapattagokat
Korpics Miklós vezényelte a ring
mellõl, aki nem egyszer felettébb
hangos szavakkal irányította övéit,
s ennek aztán nem is maradt el az
eredménye. Dunántúl válogatottja
ugyanis végül 17-7-re diadalmas-
kodott a számos súlycsoportban jó
meccset hozó összecsapáson. A
kanizsai ökölvívó klubot képvise-
lõ 46 kg-os Nádori Tibor és az 57
kg-os Orsola Norbert nyert, Vass
Richárd viszont 75 kg-ban végül
alulmaradt. A nagy várakozással
beharangozott 69 kg-os Korpics
István – Oravecz Pál mérkõzést
döntetlenre hozták a pontozók, pe-
dig el kell ismerni, hogy a fõváro-
si Eb-harmadik Oravecz ezúttal
meggyõzõbb teljesítményt nyúj-
tott, ezért nem hatott meglepetés-
ként a vendégek szolid méltatlan-
kodása az eredményhirdetés után.
Szólni kell még a szintén kanizsai
színekben szereplõ 86 kg-os Tóth
Dávidról is, aki ugyancsak döntet-
lenre végzett ellenfelével. Összes-
ségében a dunántúli gyõzelem
nem forgott veszélyben, ráadásul
számos ütõs meccset is láthattak
az ökölvívás kanizsai hívei.

Itthon nyertek, idegenben ki-
kaptak. A férfi kosárlabda NB I B-
csoportjában legutóbb szerda-pén-
tek ritmusban játszotta le két mérkõ-
zését a Kanizsa KK-DKG East
együttese. Elõbb egy korábbi elma-
radt mérkõzését pótolta hazai pá-
lyán a Fehérvár KC ellen, melyen
végül 98-75-re nyert is a kanizsai
gárda, s ezzel akkor felkúszott a ta-
bella ötödik helyére. A fehérváriak
ellen a legeredményesebb Beck Atti-
la volt, aki 18 pontjából tizenkettõt
hárompontosokkal szerzett. A
Veszprémi ESC ellen idegenben
már nem ment annyira, de ezt su-
gallta a papírforma is, mivel az el-
lenfél a Nyugati csoport éllovasa
volt a királynék városában. Ennek
megfelelõen a házigazdák 106-82-
re gyõztek, s az iramot csupán Sza-
bó Balázs próbálta tartani a vendég-
látókkal, aki a palánk alatt 23 pontot
szorgoskodott össze a KKK színei-
ben. A dél-zalai legénység a hatodik
helyrõl várja az alapszakasz folyta-
tását, melybõl még két mérkõzésük
van hátra a tíz csapatos mezõnyben.
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Február 14. 19 óra 
Rátkai bérlet 

ELVÁMOLT NÁSZÉJSZAKA
zenés vígjáték 

(budapesti Fogi Színház)

Február 16. 15 óra 
TARKA-BARKA MÛHELY

Bábozzunk! - folytatás

Február 19. 19 óra
Bródy bérlet: 

John Patric: 
AZ AJÁNDÉK GÉSA

(Teaház az augusztusi holdhoz)
vígjáték

(budapesti Körúti Színház)

Február 20. 16.30 óra 
NÖVÉNYVÉDELEM 

A HÁZIKERTBEN
Elõadó: Gózner Katalin 

növényvédelmi 
mérnök

Február 21. 14.30 óra – Magyarország természeti értékei 
HORTOBÁGYI NEMZETI PARK

Elõadó: Benedek Miklós tanár

Márciusi elõzetes:
Március 1. 20 óra Medgyaszay Ház
TAVASZKÖSZÖNTÕ VIRÁGBÁL

Zene: Adria Duó - Cziczeli Ferenc és Imre Tibor
Nyitótánc: Premier  Táncklub

Belépõdíj: 1200 Ft, vacsora igény szerint: 1600 Ft
Belépõjegy a HSMK-ban váltható

FFeebbrruuáárr eelleejjee:: MMááttyyááss rreemmeekklléésseeii
Eddig igazán nem panaszkod-

hat februárjára Mátyás Szabina,
az NTE 1866 vívója.

A nõi kadett kard országos baj-
nokságon ugyanis harmadik helye-
zést ért el, s a leány csapat is az õ
hathatós segítségével a második he-
lyen végzett. Kezdjük elõbb az
egyénivel, melyben biztosan került
Szabina a legjobb 16 közé, majd a
nyolc között fõvárosi ellenfelét bú-
csúztatta. Következett az elõdöntõ,
ahol a BVSC vívója jobb volt
ugyan nála, de a harmadik hely is

nagy siker számára úgy, hogy elsõ
éves kadett korú a mezõnyben.
Csapatban az NTE vívói Magyar
Zsanett, Mátyás Szabina, Péntek
Brigitta, Varga Viviána felállásban
a dobogó második helyéig menetel-
tek úgy, hogy elõbb az Uniqa-UTE,
majd a BSE együttesét múlták
felül. A fináléban a BVSC egysége
következett, s ugyan a kanizsaiak
kétszer is vezettek, de Tóth Tamás
Tibor edzõ tanítványai végül 45-
41-re kikaptak. Szabinának az or-
szágos kadett seregszemlén elért si-
kerei biztos válogatottságot értek,

így utazhatott a magyar kerettel
Londonba, egy nemzetközi, rang-
listapontokat érõ körversenyre. Az
angol fõvárosban olyan jól vívtak,
hogy az Izlandtól Angliáig széles
mezõnyt felvonultató viadalon az
elsõ helyig jutottak. A döntõben a
németek kadett korosztályú nemze-
ti együttesét múlták felül, érthetõ
volt tehát a kanizsai vívó öröme,
akit a londoni járat ferihegyi lando-
lása után szólaltattunk meg: 

– Természetesen nagyon örültem
csapattársaimmal együtt a sikernek,
mert nemzetközi viadalon gyõzni kü-
lön rang is egyben. Az, hogy váloga-
tott vagyok, nem tölt el elégedettség-
gel, s a továbbiakban is nagyon sokat
kell még tennem a hasonló sikerekért.
Ez egy állomás volt az év következõ
eseményei elõtt. Közülük a márciusi
Európa-bajnokság már nagyon közel
van, melyet Észak-Olaszországban
rendeznek. Hogy ott milyen esélyek-
kel szállunk versenybe, arról elõre
nem szeretnék beszélni, de hogy nem
a futottak még kategóriában leszünk,
ebben biztos vagyok.

Polgár László

EEllõõ aa SSzzaabbiinnáákkkkaall!!
Lassan a helyi leány utánpótlássport elvárásai közé fel lehetne ven-

ni azt a kritériumot is, hogy Szabinák elõnyben (fõleg, ha vezetéknevük
M-mel kezdõdik). A két, egyéni és nem labdajáték sportágban ugyanis
van a városnak két Szabinája, a cselgáncsozó Mihovics, valamint a ví-
vó Mátyás, akik lassan fél Európát bejárva és mindent beleadva törek-
szenek arra, hogy hallassák a kanizsai sport hangját. Persze, vélhetõen
õket sokkal inkább a sport szeretete vezérli, s ez így is van rendjén. Mi
ehhez csupán azt tennénk hozzá, Szabina névvel Kanizsán úgy tûnk,
nem reménytelen nekikezdeni, tehát menjenek (de ne) csak a Szabinák
vívni, futni, lõni, pörgetni, ütni, dobni, egy szóval sportolni.

A nõi asztalitenisz Szuperligá-
ban a Linz második csapata ellen
sikerült az idegenbeli bravúr Jakab-
fi Imre edzõ játékosainak, mivel az
osztrák városban 6:4-re gyõztek,
amivel felsejlett a hetedik hely el-
érésének lehetõsége is a Kanizsa
Sörgyár SE egysége elõtt. Egészen
a következõ ellenfél, a szlovák sör-
gyári együttes dél-zalai látogatásá-
ig, hiszen a helyi habzó nedût gyár-
tó Topvar által szponzorált SKTS
Topolcany 6:2-vel tudta le a pár-
harc elsõ felvonását. Északi szom-
szédaink jó ideje örökös bajnoká-
nak tekinthetõ együttesével szem-
ben a változatosság kedvéért ismét
csak a légiós Mariana Stoiannak
volt sikerélményben része, két
egyes mérkõzést abszolvált siker-
rel, ami kevés volt a nagytapolc-
sányiak elleni üdvösséghez. Idõ-
közben a hazai Extraligában is baj-
noki forduló volt, melynek kereté-
ben a KSSE a Soltvadkertet fogad-
ta. A találkozón végül 5:5-ös vég-
eredmény született. Ezzel a tabel-
lán ötödikek.

SSöörrööss
mmeeccccss

6.qxd  2008.02.13.  11:48  Page 16


