
XX. éévfolyam 77. sszám
2008. ffebruár 221.DDÉÉLL-ZZAALLAAII HHEETTIILLAAPP

Kanizsa
Március 99.
vasárnap 6.00 - 19.00 óra:

Az ipari parkban, két egykori
honvédségi ingatlanban megva-
lósítandó innovációs központ és
inkubátorház terveirõl számol-
tak be az illetékesek minap a
Vasemberház dísztermében. 

Gõcze Gyula, a Gazdaságfej-
lesztõ Kht. ügyvezetõje elmondta,
még 2006-ban adtak be pályázatot
a Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanácshoz, amely pá-
lyázati forrásokkal is segíti a régió
kutatási-fejlesztési tevékenységé-
nek erõsítését. 

Nyeste Péter, a fejlesztési tanács
ügynökségének munkatársa jelez-

te, a tervek és a megvalósíthatósági
tanulmány elkészítése még csak az
elsõ lépés egy akár régiós szerep-
körrel is bíró innovációs központ
létrehozásához, hiszen a kivitele-
zéshez szükség van további forrá-
sokra, esetleg vállalkozói tõkére is. 

A megvalósíthatósági terveket
készítõ Aquaprofit Zrt. elnöke,
Nádasi Tamás ugyancsak azt
hangsúlyozta, a központ létrehozá-
sa elképzelhetetlen külsõ források
bevonása nélkül. 

Veress Ildikó projektmenedzser ar-
ról számolt be, hogy a majdan kiala-
kítandó központban hét technológiai
kutatási terület, így többek közt a geo-
termikus kutatásokkal, ipari technoló-
giákkal, vízgazdálkodással kapcsola-
tos kapna helyet, s az elképzelések
szerint egy konferenciatermet is épí-

tenének. A tervek szerint elõbb az iro-
dahelyiségek készülnének el, aztán az
oktatási egységek. A szakemberek
modern fûtési rendszerrel, hûtésre és
energiatakarékos fûtésre egyaránt al-
kalmas készülékekkel kívánják fel-
szerelni az innovációs központot,
amely ezáltal már maga is az innová-
ció egyik referenciája lenne.

A részletekrõl a kiviteli terveket
készítõ cég képviselõje, Varga
László számolt be. A szakember
jelezte, Európa szerte kevés olyan
épület létezik, mint amilyen a ka-
nizsai lesz, hiszen – mint arról már
az elõtte szóló is beszélt – rendkí-
vül energiatakarékos rendszerrel,
jól átszellõztetett homlokzattal és
jelentõs hõszigetelõ tulajdonság-
gal bíró tetõzettel készül majd el.
A terveket úgy állították össze,

hogy az 1,2 milliárd forintos fej-
lesztés különálló ütemekben is
megvalósítható legyen.

Gõcze Gyula jelezte: a kivitele-
zéshez pályázati forrásokat remél-
nek, egyrészt a Norvég Alaptól,
amellyel mindkét épület felújítása,
átépítése valósulna meg, s a kettõ
között megépülhetne a konferen-
ciaterem is, másrészt a Nyugat-du-
nántúli Regionális Fejlesztési Ta-
nácstól; az innen elnyerhetõ támo-
gatás azonban csak az egyik épület
korszerûsítésére lenne elegendõ. 

A Gazdaságfejlesztõ Kht. ügy-
vezetõje jelezte, a projekt kapcsán
szorosabbra kívánják fûzni a kap-
csolatot a vállalkozókkal és a
Veszprémi Egyetemmel is. 

Horváth Attila  
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Megnyílt a Muskátli Kávézó
és Látványpékség. A város veze-
tése nevében Bárdosi Gábor ön-
kormányzati képviselõ adta át
ünnepélyes keretek között az üz-
letet a lakosságnak. 

Megjegyezte, amint az idõjárás
engedi, a külsõ terasz felállításá-
val még több vendéget fogadhat

az egykor közkedvelt cukrászda.
A képviselõ 2007. augusztusában
vetette fel, hogy az épületben is-
mét cukrászda lehetne, ha az üre-
sen álló helyiség cukrászda jelle-
gét visszaállítaná a város, és meg-
pályáztatná.  

Berta László, a kávézót mûköd-
tetõ ZALACO Zrt. vezérigazgató-
ja elmondta, ez a negyedik üzle-

tük, ahol helyben is lehet fogyasz-
tani cukrászsüteményeket. A közel
350 féle termék között találhatók,
napi tömegtermékek, csomagolt,
és az egyre keresettebb prémium
termékek. Az egyedi termékek kö-
zül, aki akarja, megkóstolhatja az
inkák kenyerét is. 

Bakonyi Erzsébet

KKóóssttoolldd mmeegg aazz iinnkkáákk kkeennyyeerréétt!!

Emlékszel? Régen – mikor még
gimisek voltunk – az Erkel
Mûvházba Harkány Laci bácsi és
Hegedûs Erzsi minden évben hí-
vott egy pasit! Másfél órán keresz-
tül mondta a magáét, miközben
megtudtuk tõle, hogy „nem köpköd
a Zsazsa néni” és hogy „egyenlõ
pályák, egyenlõ esélyek, én kerék-
párral megyek…” Aztán felnõt-
tünk, és egyszer csak megláttuk a
tv-ben ugyanazt a pasit egy sza-
básmintával a kezében, amint a
budapestiektõl kérdezgeti, hogy
merre van az Eiffel-torony. És volt,
aki megmutatta neki! (sic!) Utána
meg hídpénzt szedett a Lánchídon
attól, aki át akart kelni! Teljesen
õrült volt. Aztán eltûnt hosszú idõ-
re. Nem láthattuk, nem hallhattuk.
Beteg volt, családi tragédiák is gyö-
törték. A 90-es évek közepén már ol-
vashattuk az írásait egyik napila-
punkban, amelyekbõl megtudtuk,
hogy Õ sem érti mitõl a gyûlölkö-
dés, acsarkodás és a másik folya-
matos megsemmisítésére való tö-
rekvés?! Nemrég megláttam, hogy
újra játszik a Budapesti Kamara
Színházban. Hát persze, hogy itt
lesz velünk az abszurd humor nagy-
mestere február 25-én hétfõn 19
órától Kiskanizsán a Móricz Zsig-
mond Mûvelõdési Házban. Gyere el
Te is! Bemutatja új mûsorát, mely-
nek címe: „A semmit tudás egyete-
me"” Ugye ráismersz a képrõl, a
gesztusokról, a mimikáról: 

A ssemmittudás
egyeteme

Sándor György humoralista
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– Egyre inkább szekér, mint híd-
fõállás kéne, hogy legyen Kanizsa
kultúrája – jegyezte meg Balogh
László önkormányzati képviselõ,
az Oktatási, Kuturális, Ifjúsági és
Sport Bizottság elnöke azon a fó-
rumon, amelyet a hivatal mûvelõ-
dési osztálya szervezett a mûvé-
szeti élet részvevõinek. 

A kulturális fórum a Hogy van a
kanizsai kultúra? címet viselte. Az
elhangzott ötletekre, felvetésekre
Halmos Csaba kulturális referens,
Balogh László, Baráth Zoltán, a
Farkas Ferenc Zene-és Aranymet-
szés Mûvészeti Iskola igazgatója,
valamint Dolmányos Erzsébet, a
Kanizsai Kulturális Központ meg-
bízott vezetõje adott választ. Hal-
mos Csaba elöljáróban elmondta, a
márciusi közgyûlésre bemegy a
Kulturális Koncepció és a Közmû-
velõdési Rendelet, amit nemcsak
aktualizálni, hanem át is kell dol-
gozni. Ehhez a fórum résztvevõitõl
is segítséget vár.

Baráth Zoltán igazgató kiemel-
te, fontosnak tartja, hogy még a
kulturális alap elosztása elõtt si-
került összejönni. Már korábban
is azt javasolta, a város hozzon
létre egy városi program-hierar-
chiát, amelyben nevesítve vannak
a legfontosabb események. Ez
alatt szerepelne egy másik prog-
ramsor, amit a nagyobb kulturális
intézmények, egyéb szervezetek
tartanak, és ezekre a pályázati
alapból lehetne összegeket kapni.
A harmadik sorban lennének azok
a rendezvények, amelyeket min-
denki maga szervez saját erõbõl,
vagy más forrásokból. Ezzel kap-
csolatban felmerült az a kérdés –
folytatta Baráth Zoltán –, hogy
milyen a feladatmegosztás a vá-
rosban a kultúra területén, mert
vannak átfedések, hiszen a zene-
iskola is végez olyan „közmûve-
lõdési” tevékenységet, ami nem
tartozik kifejezetten az iskola pro-
filjába. Felmerült az a kérdés is,
hogy ebben a feladatmegosztás-
ban a civilek hogyan vesznek
részt, milyen szereppel és kapcso-
latrendszerrel. 

Nagy segítség lenne, ha az ön-
kormányzat néhány megállító táb-
lát helyezne el a városban, ahová a
csoportok kitehetnék a plakátjukat,
és jó lenne, ha az internetes prog-
ramnaptár jól mûködne, mert nem
látni, hogy mi az igazán fontos na-

pi program a www.nagykar.hu cí-
mû honlapon. Lehet támogatni a
mûvészeti életet kedvezõ bérleti
díjakkal is. Jelenleg harmincegyen
szerepelnek a mûvészeti térképen.
Ennek a kis számnak az lehet az
oka, hogy bonyolult a jelentkezési
lap, amit szintén meg kellene újíta-
ni, mert egy segítõ adatbázis lehet-
ne a kulturális alap elbírálóinak a
végsõ döntésnél, hogy a sok-sok
szervezet, személy között ki az,
aki jobban megérdemli azt a bizo-
nyos összeget, és ki az, aki kevés-
bé. 

Balogh László OKISB-elnök azt
javasolta, a kulturális koncepció
megújítása legyen egy következõ
fórum feladata. A munkába a sza-
badidõ szervezõket is be lehetne
vonni. Erre is büszkék lehetünk,
mert van olyan város az ország-
ban, ahol nincsenek szabadidõ
szervezõk. Továbbá lát esélyt arra
is, hogy a jó ötletek nagy része a
KKK-ban megvalósítható. 

A Ka-Rock Alapítvány égisze
alatt tizenhat zenekar mûködik.
Képviselõjük megjegyezte, sok te-
hetséges zenésze van Kanizsának,
de nincs egy olyan ifjúsági klub a
városban, ahol beszélgetni, talál-
kozni tudnának más mûvészeti
ágak képviselõivel is. Szeretnének
beljebb kerülni mostani helyükrõl,
Kiskanizsáról, a városba. Találtak
egy megoldást, melynek megvaló-
sításához a várostól kérnének se-
gítséget.

Horváth Gábor rendezvény-
szervezõ vállalkozó tartalmi kér-
déseket, kitörési pontokat emlí-
tett hozzászólásában. Véleménye
szerint kevés olyan város van
Magyarországon, amelyik el-
mondhatja, hogy olyan erõs az
amatõr mûvészeti mozgalma,
mint Nagykanizsának, de egy sor
olyan értéke is van, amit sajnos
nem igazán használunk ki. Az irá-
nyító szervezetnek, a polgármes-
teri hivatalnak rendelkeznie kel-
lene a civilek és egyéb szervek
által összeadott városfejlesztési
koncepcióval, egymásra épülõ
tervekkel, A., B. és C. variáció-

val, költségvetéssel, prioritások-
kal. Az a fajta szellemiség, ami
harminc évvel ezelõtt jellemezte
a várost, ma már nem igazán fel-
lelhetõ, de még mindig vannak
csírák, ezekre az értékekre kelle-
ne építeni, és komolyan venni,
hogy honnan-hová szeretnénk el-
jutni. Továbbá fontosnak tartotta,
hogy ne a pártok iránti lojalitás
döntse el, hogy az egyébként ér-
telmes és tisztességes emberek
olyan bizottságokban dolgozza-
nak, amihez nem értenek. Ez szi-
gorúan szakmai kérdés. 

– Sokan azért tanultak, hogy va-
lamilyen szinten formálni tudják az
elõrelépést és ütköztessék a nézete-
iket. Amíg ez nem így mûködik,
probléma van. Van egy fejlõdés,
ami óhatatlanul bekövetkezik, és
van egy fejlõdés, aminek elébe le-
hetne menni, és generálni kellene.
Nem rendelkezik a város egy olyan
kulturális koncepcióval, ami szá-
mon kérhetõ lenne – folytatta. 

Javaslata szerint a finanszírozás-
ban kiszámítható garanciákat kel-
lene adni az intézményvezetõknek
annak érdekében, hogy ne legye-
nek kiszolgáltatottak, és ne a min-
denkori kenyéradó gazda kenyerét
egyék. Egy olyan fajta védettség
kell az intézményvezetõknek, mint
az érdekeltségi rendszer. Nagyobb
rendezvényekre Kanizsának csak
egyetlen tere van, az Erzsébet tér.
Közösségi tereket lehetne kialakí-
tani akár a keleti városrészben,
vagy éppen a strandon, és szívesen
látná a különbözõ mûvészeti cso-
portok próbáit az utcán.  Fontosnak
tartaná az intézményrendszer nyit-
va tartásának felülvizsgálatát, hi-
szen közel húsz éve az intézmé-
nyek nagy része hétvégéken zárva
van. Végezetül azt kérte, a város
értelmesen sáfárkodjon a szellemi
energiájával és vegye komolyan a
saját szakembereit. 

Az elhangzottakra reagálva
Tóthné Hegedûs Erzsébet, a Kani-
zsai Kulturális Központ munkatár-
sa megjegyezte: 

– Kiszolgáltatottak vagyunk a
pénznek, idõnek és a politikának.

Kultúrát teremteni, értéket létre-
hozni a rendelkezésre álló tõke
arányában lehet. Kultúrát szol-
gáltatni, az embereknek értéket,
szórakozást közvetíteni csak ak-
kor lehet, ha van mibõl megfizet-
ni. Jó lenne, ha a kultúra, az ok-
tatás, a sport még függetlenebb
lenne a politikától, de ez az élet
rendje. Az érdekeltségi rendszert
csak akkor lehet bevezetni, ha
netán kft, kht, és gazdasági tár-
saság formájában teszi a dolgát
a kultúra. A mûködtetésnek, az
alkalmazotti jogviszonynak kö-
telmei vannak, a vasárnapi nyit-
va tartásnak is anyagi vonzata
van. Nagykanizsán nagyon sok
kulturális érték van – összegezte
Tóthné Hegedûs Erzsébet. – A
helyi erõk, és az országos, Euró-
pa-szerte ismert értékek kettõs
vegyületével kellene megterem-
teni a kultúrát itt Kanizsán! De
mindezek mögött a pénz domi-
nál!

Halmos Csaba a kulturális kon-
cepciót kritizálóknak  válaszként
elmondta: 2001-ben az országban
az elsõk között Nagykanizsán ké-
szült el kulturális koncepció és
közmûvelõdési rendelet, melyet
2004-ben a szakminisztériumi el-
lenõrzés példásnak nyilvánított.
Az más kérdés, hogy vannak-e hi-
ányosságok. Természetesen van-
nak, de nem lehet azt kimondani,
hogy nincs, nem létezik ilyen. Ol-
vasható, mindenkinek ismernie
kellene.

Nagy Csaba többek között
megjegyezte: ha a hivatal készít
valamit, az hivatalszagú lesz, és a
hivatalról fog szólni. Nem talál
választ arra, mit akar elérni a vá-
ros, és mit vár el a saját intéz-
ményrendszerétõl. Ne a hivatal és
a közgyûlés alkosson elsõ körben
koncepciót, hanem jöjjön össze
széles körbõl egy munkacsoport
például tíz emberrel, és tegyen le
az asztalra valamit, amit aztán a
város megvizsgál. Szólt még a bi-
zonyos Agóra pályázatról, amely-
ben egy milliárd 700 millió fo-
rintra lehet pályázni, és február
végéig kell beadni az elsõ kon-
cepciót.

Bakonyi Erzsébet
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A költségvetés elsõ fordulójá-
nak tekinthetõ soron kívüli köz-
gyûlésen Marton István polgár-
mester újabb érdeklõdõk jelent-
kezése miatt visszavonta a mozi
létrehozásával kapcsolatos elõ-
terjesztést, s kedvezõbb konst-
rukció lehetõsége miatt döntött a
testület a mûfüves pályák építé-
sével kapcsolatos rendeletek
visszavonásáról is. Ezzel kilép-
tünk a méregdrága OLLÉ-prog-
ramból.

Elsõként a Nagykanizsa Felsõ-
oktatásért Alapítvánnyal a Zrínyi
u. 33., Zrínyi u. 18., Petõfi u. 5.,
valamint a Zárda u. 20. szám alatti
ingatlanokra vonatkozó ingatlan-
használati szerzõdés megkötésével
kapcsolatos elõterjesztést tárgyalta
a testület. 

Ennek kapcsán Balogh László
(Fidesz-KDNP) elnök megjegyez-
te, bizottsága, az oktatási, kulturá-
lis, ifjúsági és sport bizottság azt
javasolta, hogy a korábbi verzióval
ellentétben az alapítvány kaphassa
meg huszonöt éves, hosszú távú
használatra az ingatlanokat. 

Halász Gyula (SZDSZ) azt kér-
te, vizsgálják meg annak lehetõsé-
gét, hogy a Medgyaszay Házat kö-
zösségi programjaira használhassa
a Pannon Egyetem Nagykanizsai
Képzési Helye.

Horváth István (Fidesz-KDNP)
azt vetette fel, hogy meg kellene
fontolni a képzési hely egységei-
nek egy komplexumban való mû-
ködtetését. Javaslatával Gyalókai
Zoltán (Fidesz-KDNP) is egyetér-
tett. Röst János (SZDSZ) szintén
hosszú távú, huszonöt éves szerzõ-
dést javasolt, azonban hozzátette
azt is: nem lát lehetõséget az egyes
egységek összevonására, inkább
bõvíteni kellene a kanizsai képzési
helyet, ezért további ingatlanok át-
adását sürgette. 

Dr. Fodor Csaba (MSZP) vi-
szont nem támogatta a szerzõdés
aláírását, mert szerinte az heve-
nyészett és elõkészítetlen.  

Végül a testület elfogadta, hogy
az említett ingatlanokat tizennyolc
éves idõtartamra adják az alapít-
vány használatába. 

Ezt követõen az OLLÉ-pro-
gramban építendõ mûfüves pályák-
kal kapcsolatos anyagot tárgyalta a
képviselõ-testület. A képviselõk – a
korábbi állásponthoz képest meg-

lepõ módon – elhalasztották a mû-
füves pályák építésével kapcsola-
tos döntést, s a korábban megho-
zott három rendelet visszavonásá-
val kiléptek az OLLÉ-programból. 

Mint emlékezetes, a város tíz pá-
lya építésével csatlakozott a projekt-
hez, s mint azt Marton István hang-
súlyozta: sokáig õ volt az egyetlen a
testületben, aki nem támogatta a be-
ruházást, éppen annak az önkor-
mányzat számára kedvezõtlen pénz-
ügyi konstrukciója miatt. 

Röst János is jelezte, a költség-
vetés jelenlegi állapotában, ekkora
hiány mellett nem szabad bevállal-
ni egy ilyen beruházást. Böröcz
Zoltán (MSZP) ugyancsak azt
mondta, nem támogat olyan beru-
házást, amelyhez nem biztosítottak
az anyagi források. 

Cseresnyés Péter alpolgármes-
ter hozzászólásában azt mondta:
nem a mûfüves pályák megépíté-
sérõl tettek le, csak azt vizsgálják
meg, hogy vállalkozói források be-
vonásával hogyan lehetne olcsób-
ban megvalósítani a fejlesztést.
Idõközben ugyanis más lehetõsé-
gek is felmerültek.

Ezt követõen monstre, egyes
pontjain kifejezetten politikai szí-
nezetû vita alakult ki a költségve-
tési tervezet tárgyalása kapcsán,
ám végül bizonyos tekintetben
konszenzus alakult ki a két politi-
kai oldal között.

A felveendõ hitel és a költségve-
tési hiány mértéke jelen állás sze-
rint meghaladja a 2,3 milliárd fo-
rintot, ami a város hitelképessé-
gének 85 százalékát teszi ki. (A hi-
tel összege egyébként félmilliárd-
dal haladja meg a tavalyit, amely-
nek a mértéke negyvenhét százalék
volt.) Ennek kapcsán Szita László
könyvvizsgáló jelezte, nem szeren-
csés, ha a hitelekbõl a mûködést
akarják finanszírozni, ez ugyanis
pár éven belül adósságspirálba so-
dorhatja az önkormányzatot. A szo-
cialista frakció tagjai egyébként je-
lezték: csak olyan fejlesztéseket
tudnak támogatni, melyekhez kül-
sõ forrásokat lehet igénybe venni, a
város mostani pénzügyi helyzeté-
ben ugyanis pazarlásnak számíta-
nak az önerõs beruházások.

Bizzer András (Fidesz-KDNP) a
vita során részletesen elemezte az
elõzõ önkormányzat döntéseit,

melynek végsõ konklúziója az volt,
hogy szerinte a mostani önkor-
mányzat azért kénytelen többmilli-
árdos hitelt felvenni, mert elõdei
súlyos, a következõ önkormányza-
tokat is jelentõsen megterhelõ fize-
tési kötelezettségeket vállaltak. 

A költségvetés vitája során elfo-
gadták a vízdíj-kompenzációval és
a munkahelyteremtéssel kapcsola-
tos rendeletet is. Elõbbi esetében az
alapdíj felével megegyezõ összeget
írnak jóvá a feltételeknek megfele-
lõ fogyasztók számláján, ami mint-
egy négy és fél, ötmillió forint ki-
adást jelent az önkormányzat szá-
mára, s elõreláthatólag ezer fo-
gyasztót érint. (A baloldalon ülõk
egyébként azt javasolták, hogy ne
az alapdíj felét, hanem száz száza-
lékát kaphassák meg támogatás-
ként a rászorulók. A felvetést a
közgyûlés többsége nem támogat-
ta, azzal a kitétellel, hogy a késõb-
biekben minden bizonnyal szükség
lesz korrekcióra, s ha szükséges,
akkor is sor kerülhet a módosítás-
ra.) Utóbbival pedig az elõzõ cik-
lus hasonló célú, ám kevesek által
igénybe vehetõ rendeletét javítot-
ták fel. A módosítás szerint már
egy munkahely teremtésével
igénybe vehetõ a támogatás,
amelynek összege háromszázezer
forintról ötszázezerre növekedett. 

Marton István a költségvetés kap-
csán jelezte: 220 millió forint mûkö-

dési hiányt prognosztizálnak, ám el-
tökéltek ennek minimalizálásában.
A polgármester azt is jelezte, hogy
véleménye szerint a felveendõ hitel
mértéke nem szabad, hogy megha-
ladja a tavalyit, ennek érdekében mi-
nimálisan ötszázmillió forintot le
kell faragni a költségvetés kiadási
oldalából. Mint mondta, ez bizonyá-
ra sokaknak fájni fog, de a jövõ
szempontjából elengedhetetlen. 

Úgy tûnik azonban, a polgármes-
ter szavai nem találtak értõ fülekre,
ezután ugyanis számtalan igénnyel
jelentkeztek szólásra a képviselõk. 

Balogh László például – késõbb
pedig Horváth István – azt javasolta,
hogy a kulturális alapra szánt hatmil-
lió forintot emeljék tízre. Jerausek
István (Fidesz-KDNP) a hegyi utak
felújítására kért több pénzt, Tóth
Nándor (Fidesz-KDNP) a Kiskaniz-
sai Településrészi Önkormányzat
igényeit tolmácsolta, Bicsák Miklós
(MSZP) Palinnak szeretne közösségi
házat, Polai József (Fidesz-KDNP)
többek közt a bajcsai Mórichelyi he-
gyi út és a kiskanizsai Bajcsy-Zsi-
linszky út Cigány utca és Templom
tér közötti szakaszának felújítását
szeretné elérni, és még számtalan
igény fogalmazódott meg. 

Azonban száz szónak is egy a vé-
ge: a nap végén Marton István ismét
jelezte: legalább félmilliárd forintot
le kell faragni a kiadásokból. Ezt
bocsátotta szavazásra, amit végül a
testület többsége támogatott. A szo-
cialisták pedig azt is felajánlották,
hogy a költségvetés tárgyalásának
következõ fordulójára konkrét ter-
vezetet készítenek, amely szándéka-
ik szerint segítséget nyújthat a több-
ségi frakciónak és a polgármester-
nek a hiány csökkentéséhez.

Horváth Attila  

KKaanniizzssaa –– KKöözzggyyûûllééss2008. február 21. 3

PPaarrkkoollóóppáállyyáánn aa mmûûffüüvveess ppáállyyáákk

HHááttaatt ffoorrddííttoottttuunnkk 
aazz OOLLLLÉÉ-nnaakk

FFaarraaggnnii,, ffaarraaggnnii ......

NNeemm kkeellll ffééllnnii,, 
ffáájjnnii ffoogg

ÖÖttmmiilllliióóss 
vvíízzddííjj-kkoommppeennzzáácciióó

7.qxd  2008.02.20.  11:22  Page 3



– Elrontottuk a rendszerváltás
óta eltelt 17-18 évet, nem kicsit,
nagyon. Újra kellene kezdeni, s
elsõ lépésnek a népszavazás kivá-
ló lehet – mondta minapi, nagy-
kanizsai látogatása során la-
punknak adott interjújában dr.
Kövér László, a Fidesz-KDNP or-
szágos választmányának elnöke. 

– Meggyõzõdésem szerint a
március kilencedikei szociális nép-
szavazás több dologról is szól –
mondta dr. Kövér László. – Nem-
csak a mindenki által ismert há-
rom kérdésrõl, amelyek természe-
tesen önmagukban is nagyon fon-
tosak. Hiszen az, hogy ne legyen
tandíj, nagyon fontos a szegényebb
sorsból kikerülõ tehetséges fiata-
lok számára, az pedig, hogy ne le-
gyen vizitdíj és kórházi napidíj,
fontos azoknak a betegeknek, aki-
ket érzékenyen érint a háromszáz
forint is. Fõleg, ha azt vesszük fi-
gyelembe, hogy többségük, mire
eljut egy szakrendelésig, többször
is kifizeti ezt az összeget. Megjegy-
zem egyébként, nagyobb részt e ré-
teg adja az MSZP szavazóbázisát.
Nos, a népszavazás e kérdéseken
túlmenõen is nagyon komoly dol-
gokról szól. Például arról, hogy ki
lehet-e csalni az emberek szavaza-
tát tudatosan hamis ígéretekkel,
majd azt követõen lehet-e valódi
felhatalmazás nélkül olyan kor-
mányzást folytatni, ami nem a tár-
sadalom akaratából, hanem éppen
ellenkezõleg, annak akarata elle-
nére történik? Szól azokról a hosz-
szú távú „reformokról” is, ame-
lyeknek ezen intézkedések is részei,
s nem négy, nem nyolc esztendõre,
hanem hosszú évekre, az utánuk
jövõ generációk számára akarják
megváltoztatni a felsõoktatást, az

egészségügyi rendszert. Arról is
szól: egyet értünk-e azzal, hogy
miközben az állam európai mércé-
vel mérve is hihetetlenül magas
pénzt, adókat szed be a társadalom
tagjaitól, aközben a szolgáltatások
tekintetében mégis azt mondja,
gondoskodjunk önmagunkról? Le-
het-e az érdekképviseleteket meg-
kerülve, az embereket nem meg-
kérdezve olyan döntéseket hozni,
amelyek hosszú idõre döntik el az
ország alapvetõ kérdéseit? Nem
utolsósorban pedig szól ez a nép-
szavazás az önbecsülésünkrõl is,
egy eredményes voksolással
ugyanis azt üzenhetjük a kormány-
nak, Gyurcsány Ferencnek és csa-
patának, hogy a magyar néppel
nem lehet mindent megtenni. Ezen
kívül az is meggyõzõdésem, hogy
ez a népszavazás valami új dolog-
nak is a kezdete lehet.  Merthogy –
s ezt ma már egyre többen látják –
elrontottuk a rendszerváltás óta el-
telt 17-18 évet, nem kicsit, nagyon,
hogy egy klasszikust idézzek. Újra
kellene kezdeni, s elsõ lépésnek ez
a népszavazás kiváló lehet.

– Országjárásának tapasztalatai
milyen népszavazási eredményt
vetítenek elõre? Nehéz rávenni az
embereket arra, hogy elmenjenek,
s három igennel voksoljanak?

– Mind a személyes tapasztala-
tok, mind a mérések csalókák, mert
hiszen mindössze egy adott pilla-
natban a társadalomban meglévõ
véleményt tükröznek, amely a leg-
ritkábban szokott egybe esni az
éles választási szituáció eredmé-
nyével, mert mindig többen ígérik a
részvételt, mint ahányan végül
ténylegesen elmennek. Ugyanakkor
azt gondolom, ez sikeres népszava-
zás kell, hogy legyen, ám a siker-
nek is vannak különbözõ fokozatai,

s ezáltal eltérõ minõsége. Ha szû-
ken is, de összejön a kétmillió voks
és eredményes lesz a népszavazás,
akkor kétségkívül a kormány nem
tehet mást, mint hogy visszavonja a
vizitdíjat, a kórházi napidíjat és a
felsõoktatási tandíjat. Egy ilyen
eredménnyel a szavazás után a
kormány be fogja majd magyaráz-
ni az embereknek a kommunikáció-
ra költött milliárdjaival, hogy a
voksolás eredményébõl nem kell és
nem szabad messzemenõ következ-
tetéseket levonni. Ha azonban az
MSZP-bõl kiábrándult baloldali
szavazók is megértik, hogy ez nem
pártpolitika, mert nincs jobb- és

baloldali beteg (egyébként meg
õket sújtja leginkább a vizitdíj, s az
a furcsa helyzet állt elõ, hogy ami
nekünk büntetés, az nekik a juta-
lom), s elmennek szavazni, akkor
kétmilliónál jóval többen húzzák
majd be mindhárom kérdésre az
igent - így mondva nemet a kor-
mány felelõtlen és hazug politiká-
jára. Ezáltal nyilvánvalóvá válik,
hogy a kormány politikája ebben a
formában nem folytatható tovább. 

– Készült forgatókönyv a Fi-
deszben egy eredményes népsza-
vazás esetére?

– Nincsenek forgatókönyveink, s
nem is hiszem, hogy lehetséges,
vagy szükséges lenne ilyeneket
összeállítani. De egy normális de-
mokráciában, ha egy, a 2006. évi
õszi önkormányzati választások-
hoz hasonló katasztrofális válasz-
tási eredménybe fut bele egy kor-
mány, akkor nem is kérdéses, hogy
a legitimációja elfogy, s a politika
íratlan szabályai szerint le kell
mondania. Egy normális demokrá-
ciában ez a szokás. Hiszen minél
elõbb szabadul egy politikai oldal
az erkölcsi terhektõl, annál hama-
rabb tudja visszaszerezni a bizal-
mat. Magyarországon azonban ma
másfajta logikával állunk szem-
ben, a hatalomhoz görcsösen, fog-
gal-körömmel, s minden, ismétlem,
minden eszközzel ragaszkodó poli-
tikai klikkrõl van szó, amelyik
azért akar kormányon maradni,

mert ami az ország vagyonából
még megmaradt, elvihetõ és zsebre
tehetõ, azt el akarja vinni és zseb-
re akarja tenni. Az egészségügyi
„reform” többek közt éppen arról
szól, hogyan lehet piacosítani az
egészségügyet, azaz a beteg embe-
rekkel profitot termeltetni, s ezt a
pénzt hogyan lehet átjátszani vál-
lalkozásoknak, amelyek hogy,
hogy nem, éppen az MSZP és az
SZDSZ oldaláról kerülnek ki. 

– Nem gondolják, hogy ha ezt a
három költségvetési tényezõt
kénytelen lesz eltörölni a kormány,
akkor majd más csatornákon, a ter-
hek további növelésével fogja pó-

tolni a kiesõ összeget?
– Ezek nevetséges összegek az or-

szág gazdasági problémáihoz ké-
pest. Abból is látszik, hogy nem je-
lentõs költségvetési tényezõkrõl van
szó, hogy csak propagandára annyit
költ el a kormány, mint amennyit a
vizitdíjból eltesz. Az adósságállo-
mány kamatterheihez, vagy példá-
nak okáért ahhoz, a több mint száz-
húsz milliárd forinthoz képest, amit
2002 óta propagandára, autókra,
mobiltelefonokra, bútorokra elköl-
tött az úgymond „takarékos” kor-
mány, nos, e pénzekhez képest ezek
az összegek elenyészõek. Mindig
politikai döntés kérdése, hogy mire
jut pénz, s véleményünk szerint ki le-
hetne és ki kellene váltani e sarco-
kat, melyekkel feleslegesen nyomor-
gatják és sanyargatják az embere-
ket. Lennének ötleteink, hogy hol le-
het takarékoskodni. Például eleve
nem lett volna szabad a kormányza-
ti negyed gigantomán beruházását
elkezdeni, de meg lehetne vizsgálni
azt is, hogy mitõl kerül negyed
annyiba a metróépítés Madridban,
vagy hogy mitõl kerül idehaza két-
szer annyiba egy kilométernyi autó-
pálya megépítése, mint Horvátor-
szágban? Ha ezekre a kérdésekre
megtalálná, vagy legalább csak ke-
resné a kormány a választ, nem kel-
lene ilyen népnyúzó sarcokkal nyo-
morgatnia a társadalmat.

Horváth Attila
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Egy helyi és egy országos té-
máról tartott sajtótájékoztatót a
Fidelitas Nagykanizsai Csoport-
ja, melyen megjelent Csepreghy
Nándor, a Fidelitas kampány-
igazgatója, Bizzer András,  Fertig
István, és Ágh Péter, a Fidelitas
alelnöke (képünkön balról-jobb-
ra).

A megjelenteket Fertig István, a
Fidelitas Nagykanizsai Csoportjá-
nak elnöke köszöntötte, majd
Bizzer András, a helyi csoport al-
elnöke beszélt a helyi ügyekrõl:

– Nagykanizsán az önkormány-
zat a kormánnyal ellentétben nem
kivonul a felsõoktatásból, hanem
megtartja a pozícióit, sõt erõsíti is
azokat – mondta elöljáróban.  – A
felsõoktatás támogatásaként a
költségvetésben idén kilencmillió
forintot biztosítanak a Kanizsa
Felsõoktatási Alapítvány számára.
A közgyûlés napirendjén szerepel,
hogy a város hosszú távra haszná-
latba ad négy épületet az alapít-
ványnak, ezáltal két kollégium is a
rendelkezésükre áll. El lehet mon-
dani, aki a PEN kanizsai kam-
puszára jelentkezik, biztosan kap
kollégiumot. A költségvetés nyolc
millió forintot biztosít a Bursa
Hungarica ösztöndíjrendszerre,
ami szociális alapon segíti a felsõ-
oktatásban tanulókat. Emellett be-
vezették a Hazavárunk ösztöndíj
rendszert, ezáltal tizenhat millió
forinttal 545 hallgató egyszeri uta-
zását segítik. 

A március 9-ei népszavazásról a
tandíj eltörlésével kapcsolatban
Ágh Péter, a Fidelitas ügyvezetõ
alelnöke elmondta, országjárás ke-
retében érkeztek Nagykanizsára,
hogy elmondják, mit üzen a Fidesz
a fiataloknak. Elõtte azonban kitért
arra, hogy az MSZP és az SZDSZ
mit üzent a fiataloknak. 

– Amikor kampányidõszak van,
mindig hangzatos ígéreteket hall-
hatunk ettõl a két párttól – hangsú-
lyozta Ágh Péter. – 2002-ben pél-
dául ingyenes jogosítványt, ingye-
nes nyelvvizsgát ígértek, de nem
lett belõle semmi. A 2006-os kam-
pányban egy ingyenes diplomát
ígértek, és azt, hogy nem lesz tan-
díj. Ehhez képest a választásokat
követõen azzal kellett szembesülni,
hogy megállapodtak a tandíjban.
A fiataloknak tett ígéretek mindig
csõdöt mondtak, kiderült, hogy ha-
zugságon alapultak. Ha a folyamat
így marad, több tízezer fiatal szo-
rul ki a felsõoktatásból. 2006-ban,
amikor még nem volt tandíj, 132
ezren adták be a felvételi jelentke-

zésüket. 2007-ben, amikor számol-
ni kellett a tandíj befizetésével, 24
ezer fõvel csökkent a jelentkezési
lapot beadók száma, vagyis 24
ezer fiatal családja nem tudta vál-
lalni a továbbtanulással járó ki-
adásokat. A szocialisták sokszor
elmondták, hogy csökkent a fiata-
lok, a gyerekek száma. Ha megnéz-
zük az érettségizõk számának ala-
kulását, láthatjuk, stagnálást mu-
tat. A tandíjjal azt üzeni Gyurcsány
Ferenc a fiataloknak, ha nem gaz-
dag szülõk gyermeke vagy, akkor
ne akarj továbbtanulni. A tandíjjal
nem a diákok szorgalmán és tehet-

ségén múlik a továbbtanulás lehe-
tõsége, hanem a szülõk pénztárcá-
jától függ. Ennek a politikának a
megállítására kell igent mondani
március 9-én, a népszavazáson.
Hogyha valaki elmegy, és nemet
mond, akkor beletörõdik ebbe.
Igent kell mondani ennek a politi-
kának a megállítására. Miért lehet
az, hogy a szocialisták és a sza-
baddemokraták mindig átverik a
fiatalokat? Miért mondanak hang-
zatos ígéreteket, amit soha nem
teljesítenek? Valószínûleg azért,
mert a választások részvételi ada-
tai alapján a fiatalok nem tartoz-
nak a legaktívabb társadalmi ré-
teghez, és a szocialisták azt gon-
dolják, bármit lehet nekik hazudni,
az következmények nélkül marad.
Azt szeretnénk, ha március 9-én
minél többen elmennének szavaz-
ni. A pozitív jövõ elkezdése ezekkel
az igen szavazatokkal kezdõdik. 

Csepreghy Nándort, a Fidesz if-
júsági kampányfõnökét az ifjúsági
alkampányról kérdeztük:

– Az ifjúsági alkampánynak
nemcsak a tandíj eltörlése a célja.
A fiatalok körében tapasztalható
politikai inaktivitás arra ösztönöz
bennünket, hogy még több fiatal-
hoz jussunk el. Még több fiatalnak
szeretnék elvinni azon fiatalok üze-
neteit, akik a tandíj bevezetésének
következtében nem juthatnak be a
felsõoktatási intézményekbe, és
nincs lehetõségük arra, hogy saját
maguk és családjuk életét jobbá te-
gyék. Úgy gondoljuk, a tandíj be-
vezetésével Gyurcsány Ferenc a fi-
atalok álmainak szab gátat – foly-
tatta. – Az is hazugság, hogy a tan-
díj bevezetésének egyik legfõbb
célja a felsõoktatás fejlesztési for-
rásainak bõvítése. Ez azért hazug-
ság, mert a tandíj bevezetésével
párhuzamosan több milliárd forin-

tot vont ki a szocialista-szabadde-
mokrata kormányzat a felsõokta-
tásból. E pénzek hollétérõl ma sem
lehet semmit tudni. A Fidesz és a
Fidelitas az ifjúsági alkampány-
ban az ország több településére is
eljut. Közel negyven településen
vesszük fel a kapcsolatot helyi ifjú-
sági szervezetekkel. Úgy gondoljuk
a március 9-ei népszavazás szim-
bolikus jelentõségû, hiszen a tandíj
eltörlésével ismételten hitet tehe-
tünk az egyenlõség és az összefo-
gás fontossága mellett. 

– A Fidesz központi országjárá-
sához csatlakozva mi az ifjúsági
alkampány különlegessége?

– Az, hogy nemcsak a népszava-
zásra hívjuk fel a fiatalok figyel-
mét, hanem kicsit a politikai rész-
vételre ösztönözzük õket. A kor-
mányzat a különbözõ intézkedései-
vel negatívan érinti a fiatalokat,
mert úgy gondolkodik, és a politi-
kai logika alapján akár jogosan is
teheti, hogy amennyiben a fiatalok
nem mennek el szavazni, akkor et-
tõl kezdve velük szemben bármi
megtehetõ. Az országjárás célja
kettõs. Egyrészt a népszavazásra
buzdítás, másrészt a politikai akti-
vitás növelése. A felsõoktatási in-
tézményekben tanulók lesznek
azok, akik majd hosszabb távon je-
lentõsen befolyásolják az ország
fejlõdését, lehetõségeit; Hogyan
kerülünk ki abból az európai ver-
senybõl, amit az EU-s csatlakozás
következtében még erõteljesebben
látunk Magyarországon. Úgy gon-
doljuk, egyetlen tehetséget sem
vesztegethetünk el. Nem lehetünk
olyan felelõtlenek, hogy egyetlen
egy tehetséges fiatalt is veszni ha-
gyunk csak azért, mert a szülei
nem tudják finanszírozni a tandí-
ját. A tandíj kérdése pedig egy
szimbolikus kérdés. Hiszünk ab-

ban, hogy a kormányzatnak fele-
lõssége van! Felelõtlen kormány-
zati magatartás az, hogy minden
egyes kormányzati kötelezettséget
áthárítunk az állampolgárokra.
Akkor azt mondom, nem kell kor-
mányozni! A kormányzat vállalja a
kormányzással járó felelõsséget,
és lássa el azokat a feladatokat,
amiért õt a magyar választók oda-
küldték. A tandíj eltörlése is egy
ilyen feladat. Nem lehet vagyoni
alapon szelektálni a felsõoktatás-
ban, ahogy ez most történik a tan-
díj bevezetésével. Valóban igaz,
hogy a mostani tervek szerint, a
hallgatók 15 százaléka, akik a leg-
jobb eredményt teljesítik, mente-
sülnek a tandíj fizetése alól, vi-
szont ebbe a 15 százalékba csak
azok a hallgatók lesznek képesek
bekerülni, akiknek több idejük jut
a tanulásra. A szegény családok-
ból származó fiataloknak pedig
dolgozniuk kell azért, hogy a tan-
díjat kigazdálkodják. Egy csomó
önellentmondás van a rendszer-
ben. A másik érv, amivel a szocia-
listák és a szabaddemokraták hi-
vatkoznak országszerte, hogy a
tandíj bevezetésével várhatóan
csökkenni fog a felsõoktatásba je-
lentkezõk száma. Az országjárás-
nak pont az a célja, hogy más esz-
közöket is be tudjunk mutatni az
embereknek. Mint például a szak-
oktatási rendszer ismételt megterem-
tése Magyarországon és a szak-
képzettségi presztízs megadása. Az
a gond hazánkban, hogy hiányzik
a szakképesítéssel rendelkezõ em-
berek megbecsülése. Ez megint
olyan szemléletbeli kérdés, ami
hosszú távú folyamatot igényel,
nem lehet egy-két napon belül
megoldani. 

Bakonyi Erzsébet
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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

A pályázatot hirdetõ szerv: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Meghirdetett munkahely: a Kanizsai Kulturális
Központ (Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.) igazgatói álláshelye. 

Képesítési és egyéb feltételek: 
a.) Szakirányú egyetemi végzettség, vagy nem szakirányú egyetemi vég-

zettség és felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy fõiskolai /könyv-
tárosi /, közmûvelõdési képzettség, és

b.) legalább ötéves szakmai gyakorlat, továbbá
c.) kiemelkedõ szakmai vagy tudományos tevékenység
A pályázathoz mellékelni kell: részletes szakmai önéletrajzot; a végzettsé-

get igazoló okirat másolatait; 3 hónapnál nem régebbi hatósági    erkölcsi bizo-
nyítványt; az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot és gazdál-
kodásra épülõ fejlesztési elképzeléseket; nyilatkozatot arra    vonatkozóan,
hogy a pályázati anyagot a megbízón és  a jogszabályban elõírt bizottságon kí-
vül megismerheti más személy

A munkakör betölthetõ: 2008. május 1-tól. A magasabb vezetõi megbízás
2008. május 1. napjától 2013. április 30. napjáig, 5 év határozott idõre szól. A
pályázat beadási határideje: Kulturális Közlönyben való megjelenést követõ
30 napon belül, azaz: 2008.03.05-ig (szerda). A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2008. április 30. Illetmény: Kjt alapján. A pályázatot két példányban kell
eljuttatni a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Mûvelõdési és Sportosztály 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Szmodics Józsefné osztályvezetõ címére. Tel.:
93/500-780

PPáállyyáázzaatt aa KKaanniizzssaa KKuullttuurráálliiss KKöözzppoonntt
iiggaazzggaattóóii áálllláássáárraa

Március kilencedike közeled-
tével minden párt, szakszervezet
hallatja hangját, véleményt nyil-
vánít, szórólapokkal zsúfoltak a
postaládák. Városunkban õsszel
a Nagykanizsaiak a Nemzetért
civil szervezet volt a legaktívabb.
Az utóbbi idõben csend van kö-
rülöttük. A hallgatás okáról kér-
deztük Ladányi Istvánnét.

– Utóbbi találkozásunkkor el-
mondtam, hogy a Nagykanizsaiak
a Nemzetért Hagyományõrzõ
Egyesület milyen terveket dédel-
get. Sajnos sok minden elmaradt
ebbõl, hogy mindjárt önkritikával
kezdjem. Ennek azonban nem lelki
és szellemi oka van, hanem anya-
gi. Ismert, hogy mai világunk az
anyagiakra épül. Ezt az akadályt
nem tudjuk leküzdeni. Most vi-
szont úgy döntöttünk, hogy bele-
vágunk. Március elsején rende-
zünk egy baranta bemutatót a
Zsigmondy-Széchenyi Szakképzõ
Iskolában tizenegy órakor. A ren-
dezvény megtekintése ingyenes. A
baranta egy tradicionális magyar
harcmûvészet, az õsmagyarok
hadrendbe állását mutatja be. En-
nek csúcsán a Kassai-Kelemen lo-
vas-íjász páros áll. A kezdõknek
egy birkózáshoz hasonló küzdõ-
sportot tudunk ajánlani, melyet
folytathat a pásztorok botozása, és
a szablyával való bánásmód elsa-
játítása. Ez alkalomra meghívtuk
az ország minden részérõl e tevé-
kenységek jeles mestereit. Nem tit-
kolt célunk, hogy városunkban
baranta egyesület alakuljon, és
képviseljen minket az országos
versenyeken. Vannak Nagykani-
zsán nagyon jó sportolók, akik er-
re alkalmasak, gondolok itt
például a birkózó szakosztályra.
Hiszem, hogy a fürkész íjászok is
szívesen vennének részt egy ilyen
együttes munkában. A következõ
rendezvényünk aktualitását Wass
Albert születésének századik, ha-
lálának tizedik évfordulója adja.
Április negyedikén, este hét órá-
tól, a HSMK színháztermében
tartjuk megemlékezésünket. Ren-
dezvényünkre meghívtuk az Isme-
rõs Arcok nemzeti rockzenekart. A
koncert keretein belül Simó Jó-

zsef, Wass Albert mûveket ad elõ.
Hiszem, hogy az elõadás kimagas-
ló mûvészeti és színházi élményt
fog nyújtani a nézõknek, mely után
ráéreznek arra, amit én személy
szerint Wass Albert mûveibõl kiér-
zek, hogy amíg nem fogunk össze,
amíg nem tanuljuk meg szeretni és
tisztelni egymást, addig nem sokat
fogunk érni. A rendezvényre je-
gyeket a Magyar Ház Könyves-
boltban 1908 forintért elõvétel-
ben, illetve a helyszínen 2500
forintért lehet váltani. Ettõl a ren-
dezvényünktõl anyagi hasznot vá-
runk, ez után tudunk korábbi ter-
veinkben elõrelépni. Nagyon sze-
retnénk egy úgynevezett vasárnapi
iskolát létrehozni a gyerekek szá-
mára, ahol megtanulhatnák az
igazi magyar történelmet. Ezzel
nem szeretném megbántani a tör-
ténelem tanárokat, mert a város-
ban már nagyon sokan igaz törté-
nelmet tanítanak. Azok számára
nyújtanánk segítséget, akiket az
iskolarendszeren belül nem ér el
történelmünk hitelessége.

– Tehát április negyedikéig
megvan a konkrét program, de mi
lesz március kilencedikén, hogy
áll a civil mozgalom a népszava-
zás kérdéséhez?

– Kinyomtattam és átnéztem az
alapszabályunkat, hogy mit sza-
bad tennünk, és mit nem. Megala-
kulásunkkor szerencsére belevet-
tük, hogy nemzeti sorskérdésekben
állást foglalunk. Tehát, mint el-
mondtam az összefogás jegyében
kell a népszavazásra gondolni
mindenkinek. Igazából annak lát-
nánk értelmét, ha valamennyi tör-
vénytervezetet egyszerre utasítaná
el az egész társadalom. Teljesen
mindegy, melyik párt ötlete, terve
lett volna, akkor is ellene szavaz-
nánk. Kétségbeejtõ észjárásra vall
az, aki csupán párthûségbõl nem-
mel szavaz, hiszen azért a három-
száz forintért vehetek a gyerme-
kemnek, vagy az unokámnak egy
tábla csokit. Ezekkel a háromszáz
forintokkal nem tudjuk a büdzsét
befoltozni. Miért a milliárdosok-
nak adnánk oda? Gondolom egy-
értelmû a válaszom…

Czene Csaba

AAmmíígg nneemm ffoogguunnkk
öösssszzee,, nneemm ssookkaatt éérrüünnkk
„„ÁÁlllláásstt ffooggllaalluunnkk aa nneemmzzeettii ssoorrsskkéérrddéésseekkbbeenn””

Tisztelt nagykanizsai lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormány-

zata intézményeiben megüresedett álláshelyek megtekinthetõk a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán
(www.kszk.gov.hu), illetve a www.nagykanizsa.hu honlapon is.

MMeeggüürreesseeddeetttt áálllláásshheellyyeekk

A pályázatot meghirdetõ szerv: Micimackó Óvoda Nagykanizsa, Szent I. u.
14. Tel.: (93) 311-167, (30) 636-1387, e-mail: macko@micimackoovoda.t-
online.hu

Meghirdetett munkahely: óvodapedagógus. Munkaidõ napi 8 óra (40
óra/hét). Az óvoda nevelési programjának, SzMSz-ének az IMIP-ben rögzített
és az éves munkatervnek megfelelõen önállóan és felelõsséggel végzi
munkáját. Képesítési és egyéb feltételek: Óvodapedagógus végzettség,  mini-
mum 5 év szakmai gyakorlat. Az óvoda nevelési programja "Óvodai nevelés
játékkal, mesével" terén szerzett szakmai tapasztalat elõnyt jelent. 

Állás elfoglalásának ideje: 2008. március 3. A pályázat beadási határideje:
2008. febr. 25. 

PPáállyyáázzaatt óóvvooddaappeeddaaggóógguussii mmuunnkkaakköörrrree
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Rendelõ Orvos Telefon Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Kinizsi u. 3. Dr. Tóth Éva 310-705 7.30-12.00 7.30-12.00 7.30-12.00 7.30-12.00 7.30-12.00

- - - 14.30-16.30 - -
Kinizsi u. 3. Dr. Horváth Ágnes 311-247 7.30-12.00 7.30-12.00 7.30-12.00 7.30-12.00 7.30-12.00

16.00-17.00

Rendelõ Orvos Telefon Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Szent Imre utca 1. Dr. Pálfi Katalin 516-744 7.30-13.30 13.30-19.30 13.30-19.30 7.30-13.30 7.30-13.30

FFeellnnõõtttt hháázziioorrvvoossii sszzoollggáállaatt

FFooggáásszzaattii sszzoollggáállaattookk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a
42/2007. (IX.25.) számú, az önkormányzati bérlakásokról szóló helyi rendelet alapján pá-
lyázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális alapon
történõ elnyerésére:

LEGFELJEBB NÉGY FÕS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:

1. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/E/1.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1 + fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos.

A lakás településen belüli fekvése: peremterület, épületen belüli fekvése: földszinti lakás. A
lakásbérleti díj összege: 12.100 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõ-
tartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008. február 25. 14.00-15.30 óráig. 

2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/E/3.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A la-

kás településen belüli fekvése: peremterület, épületen belüli fekvése: földszinti lakás. A la-
kásbérleti díj összege: 12.050 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtarta-
ma: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja:  2008. február 25. 14.00-15.30 óráig. 

3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/G/6.
a. A lakás alapterülete: 48 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.  A

lakás településen belüli fekvése: peremterület, épületen belüli fekvése: földszinti lakás. A
lakásbérleti díj összege: 13.200 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtarta-
ma: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008. február 25. 12.30-14.00 óráig. 

4. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3/H. III. em. 1.
A lakás alapterülete: 59 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A la-

kás településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése: III. emeleti lakás. A
lakásbérleti díj összege: 20.414 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõ-
tartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008. február 25. 9.00-10.30 óráig. 

Háztartás: az egy lakásban együtt élõ, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hely-
lyel rendelkezõ, a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvényben meghatározott
közeli hozzátartozók és hozzátartozók közössége.

Közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mosto-
ha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és nevelõszülõ, valamint a testvér;
hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs
egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa.

GYERMEKES CSALÁD RÉSZÉRE:

1. Nagykanizsa, Attila u. 8/C. III. em. 1.
A lakás alapterülete: 56 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos. A lakás

településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése: III. emeleti lakás. A la-
kásbérleti díj összege: 12.650 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtarta-
ma: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja:  2008. február 26. 14.00-15.30 óráig

2. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. III. em. 23.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A la-

kás településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése: III. emeleti lakás. A
lakásbérleti díj összege: 19.030 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtarta-
ma: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja:  2008. február 22. 11.30-13.00 óráig

HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:

1. Nagykanizsa, Fõ u. 8. III. lh. I. em. 2.
A lakás alapterülete: 98 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A la-

kás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen belüli fekvése: I. emeleti
lakás. A lakásbérleti díj összege: 40.964 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogvi-
szony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008. február 25. 9.00-10.30
óráig. 

2. Nagykanizsa, Irtás u. 8/A. I. em. 1.
A lakás alapterülete: 78 m2, szobaszám: 1+3 fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos.

A lakás településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése: I. emeleti lakás.
A lakásbérleti díj összege: 29.094 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony
idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008. március 3. 14.00-15.30 óráig.

EGYEDÜLÁLLÓKNAK:

1. Nagykanizsa, Kossuth tér 3. fsz. 9.
A lakás alapterülete: 31 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: félkomfortos. A la-

kás településen belüli fekvése: belvárosi lakás. A lakásbérleti díj összege: 4.743 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõ-
pontja: 2008. február 27. 9.00-10.30 óráig.

CSERÉRE:

1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 10/E. I. em. 3.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos. A lakás

településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése: I. emeleti lakás. A lakás-
bérleti díj összege: 13.750 Ft. A lakás állapota:  felújított. A bérleti jogviszony idõtartama:
eredeti szerzõdéssel megegyezõ. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008. február 27.
9.00-10.30 óráig. 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázatot hirdet továbbá az alábbi, Garzon-
házban lévõ üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére. 

Elhelyezésre a 35. életévet be nem töltött fiatal házasok/élettársak jogosultak lakásigé-
nyük végleges rendezéséig, de legfeljebb 60 hónap idõtartamig, elhelyezésük átmeneti
megoldásával és takarékosságra ösztönzéssel.

1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 9.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1+fél  szobás, komfortfokozata: összkomfortos.

A lakás településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése: II. emeleti lakás.
Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogvi-
szony idõtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008. február
21. 14.00-15.30 óráig. 

2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A la-

kás településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Szál-
láshasználati díj összege: 12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony
idõtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008. február 21.
14.00-15.30 óráig

3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. II. em. 9.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A la-

kás településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése: II. emeleti lakás.
Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogvi-
szony idõtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008. február
21. 14.00-15.30 óráig.

A pályázat benyújtásának helye és határideje:  2008. március 7.
Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16.

Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
Csákai Iván, bizottsági elnök

SSzzoocciiáálliiss bbéérrllaakkááss-ppáállyyáázzaatt

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

Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselõje 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 fogadóóráját február 27-
én tartja a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében. Megértésüket köszönjük!

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraaA MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDÕ ELSÕ 
OSZTÁLYOSOK ÉS SZÜLEIK RÉSZÉRE ISKOLAI 

PROGRAMOKAT SZERVEZ

2008. február 23. (szombat): 10-12 óráig Ovisuli, ahol a leendõ elsõs gyer-
mekeket, testvéreiket és a szülõket várjuk az iskolába a mozgással, játékkal
tarkított foglalkoztatáson. 2008. február 27. (szerda): 8-11 óráig nyílt tanítási
nap, ahol a szülõk a leendõ elsõs vagy más pedagógusok óráit látogathatják,
megismerhetik az iskolát, az iskola életét

Jöjjenek el, ismerjék meg gyermekük egészséget megalapozó zöld
környezetben lévõ leendõ iskolát! Szeretettel várjuk Önöket!
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A közelmúltban ismét a MIÉP
országos alelnökévé választott
Zakó Lászlót kérdeztük a közel-
gõ népszavazással kapcsolatos
álláspontjukról.

Az alelnök elmondta: az csak
természetes, hogy mindenkit a
népszavazáson való részvételre és
igennel történõ voksolásra kérünk,
azonban ez csak egy szükséges, de
nem elégséges feltétel ahhoz, hogy
a társadalom elsöprõ többsége ál-
tal már minden fórumon kifejezés-
re juttatott változás utáni vágy be-
teljesüljön. A jelenlegi kormány
mindent üzleti alapra helyezõ el-
képzelésének megálljt kell paran-
csolni. Véleményem szerint az
emberi társadalomban élõ egyén-
nek – piaci viszonyoktól függetle-
nül – legalább három dologhoz
kell, hogy joga legyen: az egész-
séghez, a tudáshoz és a biztonság-
hoz. A negyedik, a munka már az
elsõ háromból leszármaztatható. 

Nos, ott tartunk, hogy a kormány
cselekedeteibõl világosan látszik a
szándék: egy beteg, ostoba és rette-
gésben élõ, eladósított, mindenki-
nek kiszolgáltatott magyar társadal-
mat akarnak minél hamarabb tálcán
átnyújtani számunkra idegen meg-
bízóiknak. A márciusi népszavazás
végeredménye számunkra nem két-
séges, azonban kérdés, hogy mit le-
het majd kezdeni az elsöprõ igen
szavazatokkal. Attól tartok, hogy a
nem túl régen alkalmazott trükk is-
mét beválik, azaz ahogyan
Medgyessyt, mint felelõssé tett fõ-

kolompost saját párttársai menesz-
tették, úgy Gyurcsányt is kapitulál-
tatják majd a szocialisták, és helyé-
be ültetnek majd valaki olyant, aki
lenyugtatván a kedélyeket, újabb
ígéretdömpinget nyakunkba zúdít-
va ott folytatja majd, ahol elõdei
abbahagyták. 

A Fidesz 2006-ban már tudott
nyerõ helyzetbõl veszíteni, remél-
jük, a történelem most nem ismét-
li önmagát.

A félelmünk az, hogy a két nagy
párt csupán választási eredmény-
elõrejelzõnek tekinti a népszava-
zást. Az egészségügyi tárcát magá-
nak követelõ, azt poraira zúzó, pi-
acimádó törpe-SZDSZ külföldi se-
gítséggel újra mankót kap és fel-
adatra fog jelentkezni, az MSZP a
személycseréig jut majd az értéke-
lés során, a Fidesz pedig elaltatva
magát a siker fölötti örömében, tét-
lenül szemléli tovább az esemé-
nyeket, mert ellenzékbõl szavakkal
padlóra küldeni az ellenfelet hálás
és kényelmes szerepkör, tettekig
eddig még egyszer sem jutott. Illet-
ve jutott, éppen itt Nagykanizsán,
ahol a fideszes városvezetés aktív
közremûködése nyomán a város
kórházából elindult a szakemberek
elvándorlása, megkezdõdött az
osztályok leépülése, megszûnése. 

Ezért mondjuk mi, hogy akkor
lenne jó, ha a szavak és a cselekede-
tek elõre mutatva, mindig összhang-
ban állnának egymással – zárta gon-
dolatmenetét Zakó László.

Cz.Cs.

KKaanniizzssaa –– NNééppsszzaavvaazzááss 2008. február 21.8

Mit tegyünk? – fordult több
olvasó is szerkesztõségünkhöz.
Utánajártunk.

Aláírásgyûjtés indult városunk-
ban az Echo tv nézhetõségéért, mi-
vel a UPC kínálatában nem szere-
pel. Lehet, gyorsabban megoldódik
a probléma, mint gondolnánk. A
Digitv elõfizetõi ugyanis arról szá-
moltak be, õk tudják nézni. Mások
viszont elmondták, a beltéri egysé-
gen újra kell állítani a csatornakí-

nálatot, hogy a kibõvített lehetõ-
séggel élhessenek. Lapunk szíve-
sen leírta volna, a távirányítón mit
nyomjanak olvasóink, ám arra hív-
ták fel figyelmünket: a beltéri egy-
ség különbözõ típusai más-más el-
járást igényelnek. Így csak azt ta-
nácsolhatjuk, akiknek már Digitv-
jük van és az Echo tv-t kívánják:
kérjék meg unokájukat, vagy hív-
ják a szerelõt.  

HHaa BBaayyeerr ZZssoollttoott
sszzeerreettnnéénnkk nnéézznnii……

VVáállttoozzááss lleesszz,, vvaaggyy
úújjaabbbb gguummiiccssoonntt??

A Nagykanizsai Polgári Egyesü-
let február 26-án, kedden 17.30-
kor a Halis István Városi Könyv-
tárban emlékezik meg a  kommu-
nizmus áldozatairól. A Litván
Köztársaság nagykövete, Darius
Jonas Semaška mond beszédet, és
átadja az „Ellenállni sohsem re-
ménytelen” középiskolás vetélke-
dõ helyezettjeinek a díjakat. A ki-
lencéves litván ellenállásról szóló
kiállítás eddig a rendezvényig te-
kinthetõ meg a könyvtárban. 

2005. májusában Strasbourg-
ban, az Európai Parlament plenáris
ülésén szólalt föl Szájer József,
gondolatai a közelgõ emléknap je-
lentõségére is rámutatnak: 

„… Európa nemzetei számára
mást és mást hozott a háború vége.
Szerencsésebb nemzetek számára
hosszú szenvedésnek, mérhetetlen
pusztulásnak lett vége 60 éve.
Azonban Európa másik felére egy
újabb gonosz diktatúra következett
nem kevesebb szenvedéssel és
pusztulással.”

„Két éjszaka – nappal nélkül.”
Megszállás után megszállás – füg-
getlenség nélkül. Emberellenes
diktatúra után emberellenes dikta-
túra – szabadság nélkül. 

Aki kiszabadítja az ártatlan rabot
a zárkából, majd becsukja egy má-
sikba, az nem szabadító, hanem bör-
tönõr. S a rab nem úgy néz rá, mint
aki õt kiszabadította, hanem úgy,
mint arra, aki elvette a szabadságát. 

Fél évszázadon keresztül mi,
Európa népei, két oldalról néztük a
falat, a minket kettéosztó szöges-
drótot. Tûrtük a tûrhetetlent, a fel-
szabadítás után nem távozott szov-
jet Vörös Hadsereg által meghono-
sított rendszert, a „haladó” szocia-
lista eszme nevében elkövetett
népirtást, osztály- és nemzeti ala-
pú tisztogatásokat…

A nácizmust 60 éve közös erõ-
vel legyõzték Európa népei. Hit-
lerrõl nem neveznek el tereket, és
nem emelnek szobrot a náci gyil-
kosoknak. Fél évszázaddal késõbb
a Szovjetunió és a kommunista re-
zsim is összeomlott. „De a „bu-
kott rendszer örökösei” ma tiszte-
letet követelõ, sima beszédû üzlet-
emberek, „felelõs” politikusok. A
szovjet megszállást újra felszaba-
dulásként emlegetik. A kommunis-
ta diktatúra rémtetteirõl egyre ke-
vesebbet akarnak hallani.” 

P.J.

AA kkoommmmuunniizzmmuuss
áállddoozzaattaaiinnaakk eemmlléékknnaappjjaa
„„KKéétt ééjjsszzaakkaa –– nnaappppaall nnééllkküüll””
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KKaanniizzssaa –– AA mmii üüggyyeeiinnkk 2008. február 21.10

A Kanizsa Dél-Zalai Hetilap 2008.02.14-i számában csúsztatás tör-
tént a nekem, azaz Szak Jenõnének címzett válaszban. 

Horváthné Polai Mária ne oktasson ki az Olvasókörrõl, hiszen talán
többet tudok róla, mint gondolná. Az én dédnagyapám 1927-ben a Polgá-
ri Olvasókör azon tagjai közé tartozott, akik adományokkal és kezesség-
vállalással lehetõvé tették a székház, a ma is meglévõ épület felépítését. A
válaszlevélben leírtak ismeretterjesztésnek és önreklámnak jók, de nem
kapcsolódnak a korábbi, általam írt levélhez, mivel annak témája a báli
jegy hozzáférhetõsége volt. Az elnök asszony formális tagoknak nevezi
azokat a tagokat, akik lehetõségük szerint minden bálon és rendezvényen
képviseltették magukat, tévedés, hogy ellenzõi voltak az újnak. A kik õk?
– elnöki kérdésre visszakérdezek: ki õ? Ki a mostani elnök, és hol volt
1994 és 2004 között, mivel akkor egyetlen rendezvényünkön sem találkoz-
tunk vele, csak akkor, amikor megválasztatta magát. A profitorientált
jegyárusítást pedig nem én találtam ki, a vezetõség egyik tagja mondta az
Ön jelenlétében, de nem nekem, mivel én nem is voltam jegyet vásárolni.
A vezetõt nem is lehet jó színben feltüntetni, amikor valaki neve mögé búj-
va, pletykákkal, intrikákkal vádol valaki jogtalanul. A hat, tagságát meg-
szüntetõ ember önálló döntése volt a tagdíj visszakérése, erre õket senki
nem biztatta, illetve nem hergelte. Az elnök asszony levele név szerint ne-
kem szólt, amelybõl már egy alapmûveltséggel rendelkezõ olvasó a név
hatszori leírása nélkül is tudja, hogy kirõl van szó, kinek szól. 

Hogy ki a baráti kör? Azok, akik a közelmúltban csak egy-két bál ked-
véért lettek tagok, a mûvelõdési ház egyéb rendezvényein nem vesznek,

nem vettek részt, de ettõl függetlenül a nagyteremben kaptak helyet. Az
igaz, hogy bérelt hely nem volt, de szokásjog igen, és ezt mindenki írat-
lanul be is tartotta, de ezt tudta a tisztelt vezetõség is. Természetesen,
helyük van a fiataloknak is, de az idõseknek is ugyanannyi joguk van,
mint nekik. Igaz, hogy a sértett „idõsek” egy kivételével mind fiatalab-
bak elnök asszonynál, de azért a lefitymált idõsek védelmében is szót
kell emelnem. Ha a nyugdíjas klub és annak rendezvényei nem lettek
volna Kiskanizsán, nyugodtan állíthatom, közel sem lenne ilyen társasá-
gi élet, amely szétveréséért Ön is mindent megtesz. Egy jó vezetõnek ke-
zelnie kell a konfliktust, nem pedig hergelnie. Az Árvácska Dalkör egyik
tagját, amikor szót kívánt emelni érdekünkben a méltatlan elbánás mi-
att a vezetõségnél, olyan szavakkal illeték, hogy azonnal ki is lépett a
dalkörbõl. Nem a rendezõk és azok hozzátartozóinak jegyhez juttatása
miatt fogyott el a jegy – ezt Önöknek kell tudniuk a legjobban –, az õ
jegyhez jutásukat senki nem is kifogásolta, de a válaszlevélben ez
megint kiforgatva, csúsztatásokkal került leírásra. Az ilyen irányú, meg-
gondolatlan, rosszindulatú személyeskedés a múlt szüleménye és nem
segíti a problémák megoldását. 

A február hetedikei ténymegállapító olvasói észrevételre csak egy
olyan válasz illett volna, hogy a vezetõség tanult a történtekbõl, és nem
személyeskedve, magyarázkodva, mellébeszélve, az egység újra ková-
csolása érdekében tevékenykedik tovább. 

Ehhez, az utolsó mondatban leírt tevékenységükhöz kívánok vala-
mennyiüknek jó egészségest és sok sikert!

Szak Jenõné 

(Ezen levél közlésével szerkesztõségünk a vitát lezártnak tekinti)

Válasz HHorváthné PPolai MMáriának

Igazlátó Napot szervezett a
minap a Szeretem Kanizsát! Ak-
ciócsoport a Halis István Városi
Könyvtárban. A kísérleti jelleg-
gel a város fiataljainak szerve-
zett, amolyan közmeghallgatá-
son azonban csak néhány fiatal
képviseltette magát annak elle-
nére, hogy a szervezõk több száz
kérdést prezentáltak, melyeket
elmondásuk szerint a közélet
iránt érdeklõdõ diákok fogal-
maztak meg a város vezetõi, ok-
tatási szakemberek, a rendõrség
munkatársai és egyéb, az ifjúság
problémáival foglalkozó szerve-
zet képviselõi számára.

Az Igazlátó Nap két moderáto-
ra, Lengyák István és ifjabb Hor-
váth Zoltán köszöntötte a megje-
lenteket, majd elõbbi jelezte, a
nap ötletét az adta, hogy a város
civil szervezeteiben felvetõdött a
fiatalok közéletbe történõ na-
gyobb mértékû bevonásának igé-
nye. A megkérdezett fiatalok kö-
zül százhuszonnégyen 212 kér-
dést fogalmaztak meg, s a szerve-
zõk szerint negyvenhárman azt is
vállalták, hogy a nyilvánosság
elõtt kiállva is tolmácsolják felve-
téseiket az illetékesek felé. Ehhez
képest azt lehet mondani, hogy
sajnos, elenyészõ számban, mind-

össze körülbelül csak tizen-tizen-
öten jelentek meg a fórumon a
megkérdezett korosztályból. Jobb
arányban képviseltették viszont
magukat a felnõttek, merthogy a
fiatalok huszonkilenc illetékest
neveztek meg, akiktõl választ vár-
nak kérdéseikre – ha várnak egy-
általán, mert elképzelhetõ, hogy
többségük kötelezõ feladatként
tekintett a felajánlott lehetõségre,
amit egy kérdéssel le is lehet tud-
ni. 

A kérdések azonban nem túl biz-
tató jövõt festettek a város számá-
ra. Többségük a munkahelyterem-
tésrõl, a város jövõjérõl szólt,
melynek kapcsán az egyik kérdezõ
részérõl az is elhangzott: „A fiata-
lok is szeretik Kanizsát, de nem
tudnak itt maradni.” 

A felvetésre Marton István pol-
gármester válaszolt, aki elmond-
ta, hogy a munkahelyteremtés
nem önkormányzati feladat, de
még csak nem is állami. Egy vá-
ros, vagy egy kormány vezetõi-
nek csak az a felelõssége, hogy a
vállalkozások, a gazdasági élet
szereplõi számára kedvezõ körül-
ményeket teremtsen. Úgy véli, az
önkormányzat e tekintetben meg-
tesz minden tõle telhetõt. Balogh
László, az oktatási, kulturális, if-
júsági és sportbizottság elnöke

szerint egy város fejlõdése nem-
csak pénzügyi, hanem mentális
kérdés is, a legnagyobb gondot
ugyanis az okozza, hogy a fiata-
lok inkább elmennek más város-
ba, vagy éppen külföldön vállal-
nak munkát. Balogh László sze-
rint lokálpatriotizmusra kell ne-
velni a fiatalokat. 

Egy másik kérdés azt firtatta,
hogy tervezik-e sétálóutca kialakí-
tását?

Erre Marton István és Cseres-
nyés Péter alpolgármester is vála-
szolt, s mindketten megerõsítették,
fontosnak tartják, hogy a belváros
forgalma csökkenjen, a terek és a
városközpont rendezettebb arcot
mutasson, s történelmi miliõ ala-
kuljon ki. Ehhez az alpolgármester
szerint körülbelül öt-hat évre van
szükség. Ugyanakkor azt is hozzá-
tette, a sétálóutca léte, vagy nemlé-

te közösségi kérdés is. Ennek meg-
felelõen, ha igény mutatkozik rá,
akkor lesz.

Bene Csaba, a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI igazgatóhelyet-
tese egy, a diákmunka hiányával
kapcsolatos kérdésre reagálva azt
mondta, szakmai szemmel úgy
látja, inkább szûkíteni, mint bõví-
teni kellene a diákmunkák körét,
mert egyre nagyobb problémákat
okoz a tanulmányi munkában.
Ugyanis esténként viszont látja a
hipermarketben, az üzletekben
azokat a fiatalokat, akik délelõt-
tönként az iskolában egyre kevés-
bé teljesítenek. Véleménye sze-
rint a szülõk felelõssége, hogy
megteremtsék azt az anyagi hátte-
ret, ami lehetõvé teszi a gyermek
számára, hogy tizennyolc éves
koráig csak a tanulással kelljen
törõdnie.

Szóba került a mozi kérdése is,
melynek kapcsán Marton István
azt mondta, Nagykanizsa az egyet-
len a megyei jogú városok közül,
ahol nincs mozi, szerinte ezt a
problémát az önkormányzatnak
kellene megoldania. 

Akadt, aki újabb egyetemi kap-
csolatok kiépítését sürgette. A pol-
gármester azonban úgy látja, in-
kább a meglévõt kellene erõsíteni,
a cél, hogy a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Képzési Helye önál-
ló egyetemi karrá váljék. 

H.A.

IIggaazzllááttóókk sszzaabbaaddssáággoonn
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Újra indult a Lisztérzékeny
Klub a Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Központ Zrínyi út 51.
szám alatti klubhelyiségében. 

A COELI azaz Lisztérzékeny
Klub 2006. májusától mûködik
Nagykanizsán. Abból a célból ala-
kultak, hogy összefogják a lisztér-
zékenységgel küzdõ embereket és
hozzátartozóikat. További céljuk,
hogy idõvel önsegítõ civil szerve-
zetté alakuljanak át, egy alapít-
vány létrehozását tervezik. A liszt-
érzékenységgel küzdõ emberekre
nagy terhet ró a betegségük, mert
a gluténmentes élelmiszerek na-
gyon drágák (egy kilogramm liszt
kb. 800-900 forintba kerül), vala-
mint a betegséggel küzdõ gyerme-
kek közétkeztetése sincs megold-
va. A következõ klubtalálkozójuk
március 13-án délután 17 órától
lesz a Családsegítõ és Gyermekjó-
léti Központ, Zrínyi u. 51. szám
alatti klubhelységében. A gyûlés
témája: lisztérzékeny gyermekek
közétkeztetésének megoldási le-
hetõségei Nagykanizsán. 

Február 22-én 14 órától szintén
a fenti címen kezdõdik a Hónapso-
roló programjuk, ami havi rend-
szerességgel kerül megrendezésre.
A cím egy kreatív klubot takar,
amely az évszakok változását kö-
vetõ népi hagyományokon alapul.
Az elsõ alkalom a farsangi készü-
lõdés jegyében telik, Álarckészítés
gyermekeknek címmel. A progra-
mokra minden érdeklõdõt szere-
tettel várnak. 

B.E.

Lángoló, mély tüzû szemek,
csinos külsõ, magabiztos egyéni-
ség. Talán nem véletlen, hogy a
jelenkor Magyarországának
egyik olyan hölgye, akirõl ma-
napság szinte mindenkinek van
véleménye. No, rendben, ehhez
azt sem árt hozzátenni, hogy a
legtöbb esetben még a nõi nem
képviselõi is úgy szólnak róla,
bájával, temperamentumával
hordoz valami egyedit magában.
Õ Oszter Alexandra. Vagy leg-
utóbbi HSMK-beli szereplése al-
kalmából – két és fél óra erejéig
– egyszerûen csak Lisa, az Elvá-
molt nászéjszaka, az életrõl egy-
elõre még keveset sejtõ naivája.

Megfogalmazása szerint váro-
sunkban eddig mindössze néhány
alkalommal szerepelt, de célszerû,
ha inkább innentõl kezdve neki ad-
juk át a szót, így azért mégis izgal-
masabb: „Oh, hogyne jártam vol-
na már Kanizsán, azt hiszem há-
romszor, vagy négyszer is szerepel-
tem itt, többek között egy fiatalok-
nak készült elõadássorozattal, il-
letve az Egy csók és más semmi
darabbal...”

A budapesti Fogi Színház zenés
vígjátékának rá osztott szerepe
már csupán azért is érdekes, mivel:
„... az utóbbi idõben esetemben a
naiva a sláger, vagy a másik vég-
let, a kihívó nõ formája. A legutób-
bi szerep például, amit rám osztot-
tak és játszom, egy könnyûvérû te-
remtésé. Ezt kevésbé szeretem,
mert ha még könnyûvérû, de igazi
karakter lenne, vagyis teszem azt
vérmes, no, az igen, de az említett
csupán egy buta személyiség, aki
semmit nem ért az életbõl. Ugyan-
akkor a naiva szerepével meg az a
bajom, hogy azt általában külsõ
alapján osztják, mert mondjuk
olyan szépen tud nézni valaki vagy
éppen bájosan elkötöget a színpad

egyik szegletében. Volt például
olyan szerepem, amit annak elle-
nére sokkal jobban szerettem, hogy
tulajdonképpen csupán egy szimp-
la cseléd voltam, de az tényleg be-
lülrõl jött. Az valóban karakteres
szerep volt, melynél nem csupán az
volt a lényeg, hogy szép legyél és
szépen énekelj, hanem annál tény-
leg megvolt az a bizonyos plusz.”

S akkor azokról a bizonyos fél
évvel ezelõtti történésekrõl: a szín-
házi élet és 2007. szeptembere. 

– Arra a nyuszis magazinbeli fo-
tózásra gondolsz? Hát, igen... Az
biztos, hogy a színházzal kapcsola-
tos megítélésemre semmilyen ha-
tással nem volt. Inkább azt mon-

dom, volt pillanat, amikor átgon-
doltam, mit is csináltam és hogy
megbántam-e, de... Vallom azt,
hogy az ember ne sajnálkozzon
azon, amit egyszer már megtett. Ha
akkor belevágtam, s végigvittem,
abban az esetben az már úgy van,
változtatni ne akarjak rajta. S eh-
hez a színháznak semmi köze. A lé-
nyeg különben is az, hogy ha kime-
gyek a színpadra, egyszerûen sze-
ressem az embereket. Jól is nézne ki
a dolog, ha nem így lenne. Ha ját-
szom, amúgy is belefeledkezem a
darabba, ennek pedig semmi köze a
fotózáshoz. Az egy teljesen más do-
log volt, ami akkor be is lett fejezve.
Ugyanakkor, amint már említettem,
az elején nagyon nehéz volt – nem
tagadom – magamnak. Úgy voltam
vele, (s ezzel nem számoltam elõ-
ször) hogy Úristen, most kilépek a
színpadra, s lesznek olyanok, akik
láttak esetleg engem meztelenül.
Nos, ez tényleg szörnyû érzés volt –
az elsõ két elõadásig. Aztán viszont
már a kollégáim is azt mondták, ezt
hagyjam, s ha már egyszer megcsi-
náltam, ne tegyem tönkre azzal az
életemet, hogy fölösleges dolgokon
rágódom.

Ezzel vissza is kanyarodtunk
valóban a színházi elõadásokhoz, s
amit le sem tagadhatott Alexandra,
az az egyes darabokhoz való kötõ-
dése: 

– A szabin nõk elrablását tény-
leg nagyon szeretem, s nem csu-
pán azért, mert jó a darab, hanem
a kollégák is nagyszerûek. De azt
nem merem kijelenteni, hogy jelen
pillanatban lenne abszolút top-
szerep számomra. Jó, lehet, hogy
kissé másképp szólok róla, de ha
már az elképzeléseimrõl beszélek,
akkor mondjuk „egy kis” makran-
cos hölgy a jövõben inkább a vá-
gyam lenne. Viszont ebbõl a szem-
pontból a színész nem szerencsés,
hiszen nem õ választ. Ma már biz-
tosan nincs olyan, hogy  az elõ-
adó besétál akárhová, s
megmondja, hogy mit is szeretne
eljátszani.

Mindenesetre az Elvámolt nász-
éjszaka kezdõ pillanataiban nem
besétált, sokkal inkább berobbant
a színpadra – elsõként. Tempera-
mentumosan, de egyben  a szere-
péhez mérten kellõen naivan...

Polgár László
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NNaaiivvaa ééss vvéérrmmeess,, mmaakkrraannccooss hhööllggyy

E címmel a HSMK Mûvészeti
tanfolyamának részvevõi mutat-
koztak be alkotásaikkal az intéz-
mény színházi elõcsarnokában. 

A tanfolyam célja a vizuális
nyelv alapjainak, kifejezési techni-
káinak, eszközeinek megismerteté-
se és elsajátítása, a modern képzõ-
mûvészeti irányzatok szemléletének

és kifejezésmódjának megismerte-
tése, a képességek kibontakoztatása.

Az elsõ évben Kassainé Szarjas
Gertrúd vezette be az érdeklõdõ-
ket a selyem- és az üvegfestés rej-
telmeibe. Az utóbbi években Dani
Zoltánné Kovács Ágnes, a Bolyai
Általános Iskola rajzpedagógusa
szervezi a foglalkozásokat. 

A kiállított munkák között több
hasonló alkotás is van, de mégis
mindegyik más és más, mert az
egyéniség tükrözõdik a képeken.
Az eltelt három hónap alatt sokfé-

le hatás érte a résztvevõket, sok ta-
nácsot kaptak a vezetõtõl és egy-
mástól is tanultak – mondta meg-
nyitó gondolataiban Horváthné
Gelencsér Edit, a Kanizsai Kultu-
rális Központ munkatársa.

Borsos Krisztina, Kiss Edit,
Pénzes Lászlóné, Lengyel György-
né, Takács Bernadett, Mikóné
Sahin Zsófia, Sahin Mihályné és
Brunner Zsuzsa alkotásai március
1-éig tekinthetõk meg. 

B.E.

ÜÜggyyeess kkeezzeekk

LLiisszzttéérrzzéékkeennyy
KKlluubb ééss
HHóónnaappssoorroollóó

MMeegghhíívvóó
Szeretettel hívja Önt az MDF

Nagykanizsai Szervezete
EGÉSZSÉGES 

EGÉSZSÉGPOLITIKA
AZ EGÉSZSÉGESEBB
TÁRSADALOMÉRT
címû fórumára, melyet 

2008. február 27-én 17.30-tól
tart a Medgyaszay házban.

Vendégünk 
Dr. Pusztai Erzsébet, az MDF
egészségügyi szakpolitikusa.

A belépés díjtalan
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Horoszkóp

Ne akadjon ki minden lényegtelen aprósá-
gon, és ne csináljon a bolhából elefántot. A
bolha csak bolha marad. Elégedjen meg
azzal a ténnyel, hogy a partnere elõtt min-
dig ellenállhatatlan lesz. 

Legyen résen pénzügyi dolgaiban. A bará-
tainak se adjon kölcsön pénzt, de ne is
kérjen tõlük. Ha éppen nincs pénze szóra-
kozásra, látogasson el a könyvtárba. Be-
szélgetni, zenét hallgatni ott is lehet.

Kezdje a napot romantikus hangulatban.
Zenét hallgasson ébredéskor, és ne felzak-
lató híreket. Így könnyebben viseli a kihí-
vásokat, és mint egy jó tündér, egy-kettõ-
re teljesíti környezete kívánságait. 

Úgy érzi, mágikus erõk kerítették hatal-
mukba. Kilábalni ebbõl csak akkor tud, ha
gyakorlatiasabb teendõket iktat  program-
jába. Például gondoskodjon a kiskert, vagy
az erkély virágainak növényvédelmérõl.

A költekezésben fogja vissza magát egy
idõre, mert pénztárcájának tartalma meg-
csappant a kifizetett csekkek miatt. Hogy
mit tehet? Tanulmányozzon másokat.
Hátha õk ügyesebbek.

Napsütésrõl, selymes zöld fûrõl, és min-
dent beborító tarka virágokról álmodik
napközben. Ez mindenképpen jó jel, hi-
szen készen áll arra, hogy a komor, szeles
napokból vidáman átlépjen a tavaszba.

Olyan dolgok is történhetnek önnel,
amin nagyon meglepõdik, és a csodálko-
zástól még cigarettára sem gyújt rá. Va-
sárnap szökõnap lesz. Lazítson egy ki-
csit, szökjön el hazulról.

Vigyázzon jobban az egészségére. A koz-
mikus erõterek arra utalnak, hogy im-
munrendszerét, állóképességét erõsíteni
kell vitaminokkal, sétával. Szívügyekben
a szokottnál érzékenyebb lehet.

Bátor és célratörõ, nem szegik kedvét az
apróbb kudarcok sem. Idõnként azonban
hajlamos elfeledkezni az otthoni elvárá-
sokról. Ha valaki sztár a munkahelyén,
nem kell mindjárt a párjával is éreztetni.

A pesszimizmust egy vígjátékkal, vagy ze-
nés film nézésével is fel lehet oldani. Egye-
dül is lehet boldogulni, de segítséggel kön-
nyebb. Párját lepje meg tavaszi illatot idé-
zõ parfümmel. 

Forróvérû és szerelmes lesz mostanában.
Pontosan nem tudni, mi ennek az oka, ta-
lán még az is, hogy a vegetáriánus táplál-
kozást fontolgatja magában. Tartson ön-
mérsékletet, és ne legyen elbizakodott.

Ne azzal foglalkozzon, hogyan tud megfe-
lelni mások elvárásainak. A szorongás
kedvetlenséget okoz. Lazítson, oldódjon
fel a táncban. Talál rá alkalmat a március
1-jei Tavaszköszöntõ Virágbálban. 

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

Dani Erika nyerte a Kanizsa Rádió Valentin-napi játékának fõdíját,
egy KÉT SZEMÉLYES, KÉT ÉJSZAKÁS WELNESS-HÉTVÉGÉT!
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BBÉÉRRLLEETT

INGATLAN
Belvárosban 700 m2-es építési terület

eladó. Társasház építésére kiválóan alkal-
mas. Érd.: 30/227-3294 (6040K)

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

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

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

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

Bazárudvari 72 m2-es, galériázott, II.
emeleti, önkormányzati lakásomat (terhel-
ten) elcserélném, lehetõleg városközponti ki-
sebbre. Tel.: 30/581-4327 (6154K)

Nk, Csengery u. 1. szám alatti társasházban
81 m2-es, II. emeleti lakás eladó. (Autó tárolá-
sa zárt udvarban) Érd.: 30/256-2632 (6158K)

Nagykanizsán, a Berzsenyi utcában há-
romszobás lakás eladó. Irányár: 7,3 Mft.
Tel.: 06/70/454-0477 (6160I)

Kiskanisán négyszobás, részben felújí-
tott családi ház eladó. Irányár: 11 mft. Tel.:
06/70/454-0477 (6161I)

Belvárosban 40 m2-es, egyedi fûtéses la-
kás eladó. Irányár: 5,5 Mft. Tel.: 06/70/454-
0476 (6162I)

Nagykanizsán, az észak-keleti városrész-
ben 1+2 félszobás, teljesen felújított lakás el-
adó. Irányár: 11 Mft. Tel.: 06/70/4654-0476
(6163I)

A keleti városrészben kétszobás, közpon-
ti fûtéses lakás eladó. Irányár: 5 Mft. Tel.:
06/70/454-0475 (6164I)

Kiskanizsán kétéves, 120 m2-es, jó elosz-
tású családi ház eladó. Tel.: 06/70/454-0475
(6165I)

Nk-a belvárosában 900 m2 terület közmû-
vesített terület kiadó vagy eladó. Érd.:
30/481-2323 (6166K)

Fõiskolai hallgató magyar nyelvtanból és
irodalomból korrepetálást, érettségire való
felkészítést vállal. Tel.: 30/968-8184 (6141K)

Számítógépes adatrögzítést: szakdol-
gozatok, árajánlatok, stb. gépelését  vala-
mint egyéb pc-n végezhetõ feladatot rö-
vid határidõvel vállalok. Tel.: 30/9932-
534

Diplomás nyelvtanár angolból korrepetá-
lást, nyelvvizsgára felkészítést, olaszból kez-

dõ szintû tanítást vállal a belvárosban. Érd.:
70/311-2145 (6156K)

Takarítást, gyermekfelügyeletet válla-
lok. Érd.: 30/521-4419 (6157K)

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

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

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

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

Eltartási szerzõdést kötne saját vagyon-
nal rendelkezõ hölgy olyan idõs emberrel,
aki saját háza fenntartásához és önmaga el-
tartásához segítségre szorul. Jelige: “Egye-
dül nehéz”

Nevada étkezõgarnitúra (tálaló szekrény
+ sarokelem + asztal + hat szék) eladó. Érd.:
20/396-9816 (6167K)

Jól szituált, középkorú üzletember, kevés
szabadidõvel diszkrét kapcsolatot keres egy
csinos, hasonló korú hölgy személyében. Le-
veleket a szerkesztõségbe (Pf.: 154) kérem,
„Maxima” jeligére.

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

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
mûanyagipari fröccsöntõ szakirányú 90.000 – 120.000 Ft
villanyszerelõ szakirányú 85.000 – 100.000 Ft
kõmûves szakirányú 130.000 – 150.000 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
könyvelõ (angol nyelvism.) szakirányú 180.000 Ft
recepciós (német ny.ism.) szakirányú 90.000 – 120.000 Ft
munkaügyi-adóügyi elõadó szakirányú KJT. szerint
szociális ügyintézõ szakirányú KJT. szerint
CNC mûvezetõ technikum 150.000 – 200.000 Ft
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

Városközpontban irodák –
nettó 1.200 Ft/m2-tõl – és üz-
lethelyiségek kiadók, ingyenes
parkolási lehetõséggel. Érd.:

20/9390-745, 20/9683-517

A Magyar Mûveltség 
Kincsestára (Medgyaszay Ház)

Február 22. 18.30 óra

A szeretet és az emberség ereje

Vallomások, visszaemlékezések és
a megõrzött emlékek.
Vendégek: Balczó András, Kovács
János, Rózsás János, Takács János

Az Olajipari Természetbarát 
Egyesület túraajánlata:

Február 24. Rókagödör

Indulás: 11 óra autóbusz állomás
Érkezés: 17 óra autóbusz állomás
Útvonal: Bajcsa - Cerinai erdõ - S
sáv - Z sáv - Rókagödör - Fityeház -
Bajcsai szib. Táv: 14 km

A Nagykanizsai Cukorbetegek
Egyesülete e hó 29-én, pénteken
a szokott idõben, 15.30 órakor
tartja klubfoglalkozását a Kani-
zsai Dorottya Kórház tanácster-
mében. A rendezvényen Dr. Se-
bestyén Miklós  fõorvos tart elõ-
adást Inzulinkezelési rendszerek a
II. típusú diabetesben címmel. 
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Az NTE gyermek nõi kard vívói,
Burján Anna, Osvald Anna, Varga
Frida a Vasas termében versenyez-
tek. A 24 fõs mezõnybõl a csoport-
mérkõzések után Burján és Osvald
felkerült a 32-es, majd a 16-os
táblára. Osvald kikapott a késõbbi
ezüstérmes Fülöp Krisztinától, így
a 14. helyen fejezte be a küzdelme-
ket. Burján bekerült a döntõbe a
legjobb 8 közé, s ott a 7. helyen
végzett, míg Varga Frida 23. lett.

P.L.

A kanizsai sportlövõk idei évad-
ja is megkezdõdött, elsõként a Zrí-
nyi Miklós Légfegyveres Kupa el-
sõ két fordulójával, melyet Zala-
egerszegen rendeztek. A Nagyka-
nizsai Polgári Sportlövész Egylet
versenyzõi közül korcsoportjában
Papp Bernadett, Racskó Tímea,
Németh Márk és Szobolics János
elsõ helyet szerzett, Horváth Ká-
roly és Obermaier Nándor pedig
egy-egy harmadik hellyel gazda-
godott.

P.L.

Mihovics Szabinának, az NTE
1866 dzsúdósának egyszerre több
korcsoportban is bizonyításra van
lehetõsége, de számára egyelõre az
ifjúsági és junior versenyek szere-

pelnek kiemelt helyen. Vagyis a
felnõtt mezõny jelenleg körön kí-
vülre szorult esetében. 

A juniorok legutóbbi budapesti
viadalán viszont ott volt 57 kg-

ban. A Budapest Honvéd által ren-
dezett Eb-válogatón Szabina végül
a harmadik helyet szerezte meg, a
fõ hangsúly pedig a hamarosan
sorra kerülõ ifjúsági magyar baj-
nokságon lesz.  

P.L.

A Kanizsai Vadmacskák nõi
NB I A-csoportos kosárlabdázói
a Zala Volán-ZTE elleni hazai ta-
lálkozón – a papírformának meg-
felelõen – 89-48-as vereséget
szenvedtek. Ugyan megyei rang-
adót játszott a két csapat, de ez a
szurkolók fantáziáját nem na-
gyon mozgatta meg, hiszen alig
százan látogattak ki a mérkõzés-
re. A kanizsaiak új szerzeménye,
a horvát Ivana Podrug viszont

megszerezte elsõ pontjait a
KVSE színeiben, bár úgy tûnt, a
középtávoli dobásai jobban sike-
rültek, mint centerként mutatott
teljesítménye. 

Viszont, hogy ne csupán szinte
mindig a vereségekrõl írjunk, a
Vadmacskák A-csoportos U20-as
együttese a 13 csapatos bajnoki ta-
bellán a hatodik helyet foglalja el
úgy, hogy a nagyoknál is folyama-
tosan lehetõséget kapott Fekete

Csilla, Horváth Bianka, Varga
Zsófia hármas hétrõl hétre az után-
pótlás együttes húzóemberei. 

A Vadmacskák következõ erõ-
próbája február 22-én, pénteken
hazai pályán a Ceglédi EKK el-
len lesz 17.30-kor, utána legkö-
zelebb csak két hónap múlva ját-
szanak itthoni környezetben
Rachill Robinsonék.

P.L.

Rangos nemzetközi sportakro-
batika versenyt rendeznek március
1-én – számolt be a Hotel Königben
tartott sajtótájékoztató keretében
minderrõl a Zalaerdõ Hevesi DSE
elnöke, Sósné Kutasi Margit, és az
egyesület edzõje, Vízlendvai László. 

Az eseményre hivatalosan öt or-
szág tíz klubja nevezett, amely
több mint száz versenyzõt takar,

köztük az angol Európa-bajnok
vegyes páros egységét is. Maga a
sportrendezvény a tizenötödik lesz
a sorban, de eddig valamennyi al-
kalommal Budapesten bonyolítot-
ták házigazdaként fõvárosi klu-
bokkal. A Zalaerdõ HDSE karöltve
a kanizsai önkormányzattal és a
Magyar Torna Szövetséggel tehát
fogadó félként is vizsgázik, csak-

úgy, mint a klub reményteljes férfi
párosa, Bódi Szabolcs és Lukács
Patrik, akik szeme elõtt már az
idei világbajnokság lebeg. Ha min-
den a terv szerint alakul, akkor a
kettõs az oroszországi Voronyezs-
ben adhat majd számot képzettsé-
gérõl, elõtte azonban még itt lesz
többek között a kanizsai viadal is,
melyen három korcsoportba osz-
tották az angol, cseh, holland,
olasz és magyar indulókat.

Polgár László

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt 2008. február 21. 15

Befejezõdtek a városi teremlab-
darúgó bajnokság küzdelmei, me-
lyet minden esztendõ elsõ két hó-
napjában a városi kispályás csapa-
toknak szervez a Nagykanizsai
Városi és Körzeti Labdarúgó-szö-
vetség. A kisebb szünetekkel négy
hétvégét felölelõ küzdelemsoro-
zatban végül az a Tip Top Inter-
fruct gyõzedelmeskedett, mely
gyakorlatilag végig kezében tar-

totta az irányítást és mindig ki is
állt a mérkõzésekre. Igaz, a ver-
sengés kezdettõl fogva nem volt
lefutott, hiszen a lebonyolítás úgy
volt megszervezve, hogy végig ér-
dekeltek legyenek a csapatok, rá-
adásul a kiesettek is meccselhet-
tek még a Vigasz Kupáért. Igazán
izgalmasra persze a legjobb négy
között fordultak az események,
ahol elsõként a Tip Top verte 5-0-

ra a Dunántúli Postást, a Channel
2000 pedig 3-1-re a Magic
Goldot. A döntõben sem volt ke-
gyelem a város egyik legrégebbi
kispályás csapatának részérõl, hi-
szen Fekete Szabolcsék 3-0-lal
magabiztosan hódították el a
gyõztesnek járó serleget. A vi-
gaszágon az RMP Földi nyert,
megelõzve a Tintahal HK, a
Szokol Nagyker és a B 2000 Alfa
Top csapatát.

P.L.

Értékes, mi több tabellaszom-
szédja elleni idegenbeli sikerrel
tudta le a Kanizsa KK-DKG East
férfi kosárlabda-csapata legutóbbi
mérkõzését az NB I B Nyugati
csoportjának mezõnyében. 

A Siókosár-NTE-Budaörs ellen a
gépgyáriak 79-78-ra nyertek egy
nem mindennapi végjátékot tarto-
gató találkozón. Kovács Nándor

edzõ gárdája az elsõ húsz perc so-
rán már tíz ponttal is vezetett, a bu-
daörsiek azonban összekapták ma-
gukat, s három negyedet követõen
náluk volt az elõny. A záró tíz perc-
ben Kiss Zoltán és Fodor Dénes
volt elemében a vendégek oldalán,
de négy másodperccel a vége elõtt
még mindig a hazaiak álltak jobban
két egységgel. Ekkor azonban a lá-

togatók irányítója, Kasza Dániel el-
len hárompontos kísérlet közben
követtek el faultot, õ pedig hideg-
vérrel mindhárom büntetõt bevágta.
Ahogy a kanizsai tréner a meccs
után fogalmazott, csapata az idény
legjobb idegenbeli játékát nyújtot-
ta, s ez gyõzelmet ért számukra.

P.L.

A megyei labdarúgócsapatok
Téli Kupájában szerepelt kanizsai
együttesek a II. osztály döntõjében
voltak érdekeltek. A Kiskanizsai
Sáskák és a Bagola azonos cso-
portban ikszelt elõször egymással,
végül a Déli csoport négyesének
elsõ helyén elõbbiek végeztek
jobb gólkülönbségüknek (10-7)
köszönhetõen. Csoportelsõként
így az északiak legjobbjával játsz-
hattak a végsõ gyõztesnek járó ku-
páért, de sokáig kérdéses volt az,
vajon a Sáskák vagy a Páterdomb
gárdája lesz a másodosztályúak
nyertese. Végül, ha csupán 1-0-lal
is, de a kiskanizsaiak bizonyultak
jobbnak, viszont nem csupán a ku-
pát, hanem Vincze Zsolt révén a
legjobb játékosnak járó címet is
hazahozhatták az egerszegi Városi
Sportcsarnokból a piros-feketék.

P.L.

EErrõõss mmeezzõõnnnnyyeell KKaanniizzssáánn

TTooppoonn aa TTiipp TToopp

AAzz eeddddiiggii lleeggjjoobbbbaall iiddeeggeennbbeenn

AAlliigg sszzáázzaann aa mmeeggyyeeii ccssúúccssttaalláállkkoozzóónn

MMáárr aa jjuunniioorrookk kköözzöötttt iiss

NNyyeerrtteekk 
aa SSáásskkáákk

AArraannyyeessõõ

VVíívvóóhhíírreekk
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KKaanniizzssaa –– KKuullttúúrraa 2008. február 21.16

Február 22. 19 óra A HÉTRÉT EGYÜTTES KONCERTJE
Belépõdíj: 400 Ft

Induló tanfolyam: grafológia 

Február 21. 14.30 óra
Magyarország természeti értékei 

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK Elõadó: Benedek Miklós 

Március 1. 20 óra TAVASZKÖSZÖNTÕ VIRÁGBÁL
Belépõdíj: 1200 Ft, vacsora igény szerint: 1600 Ft

Belépõjegy a HSMK-ban váltható

Február 23. 15 óra JÁTSZÓHÁZ GYEREKEKNEK
(utána táncház a Bojtár Együttessel) – Nagyrác úti iskola ebédlõje

Február 23. 19.00 óra MAGYARNÓTA EST
Közremûködik: Szõllõsi Judit és Tarnai Kiss László, Kísér: Haga György 

és népi zenekara. Belépõjegy: 1200 Ft, diák, nyugdíjas: 800 Ft
Tel./fax: 319-202

Február 25. 19 óra „A semmittudás egyeteme”
SÁNDOR GYÖRGY HUMORALISTA ÖNÁLLÓ ESTJE

Belépõdíj: 1200 Ft, diák, nyugdíjas: 800 Ft

Induló tanfolyamok: angol nyelv és hastánc 

Az egyre több érdeklõdõt von-
zó nagykanizsai, identitást ser-
kentõ elõadás-sorozat után
Miháldon is kibontakozóban
van egy hasonló törekvés, s mi
sem mutatatja ezt jobban, mint
hogy február 8-án már a harma-
dik rendezvényre került sor. 

Az elõadások szervezõjét, Fodor
Andrást arról kérdeztük, mi ösztö-
nözte arra, hogy falujában is felkeltse
az érdeklõdést a magyar történelem
gondosan titkolt eseményei iránt. 

– Ahogy tudomást szereztem a
nagykanizsai elõadásokról, amikor
csak tehettem, elmentem. Ismerõseim
körében gyakran beszélgettünk az ott
hallottakról. A Nagykanizsára való
bejárás elég körülményes az autó-
busz-menetrend miatt, megnehezíti az
is, hogy e rendezvények kezdési idõ-
pontjára nehezen érünk be. Többnyi-
re ez ösztönzött a kezdeményezésre.
Hozzá- tenném némi önkritikát gya-
korolva, hogy önzõ ember vagyok,
mert azt szeretném, hogy a gyermeke-
im már ne olyan hiányos és gyakran
valótlan történelemoktatásban része-
süljenek, mint a mi generációnk. 

– Mikor volt a nyitó elõadás,
milyen volt a részvétel? 

– Tavaly novemberben volt a
nyitó rendezvényünk, a decemberi
hónapban az ünnepek miatt nem
volt elõadás. Januárban azonban
folytattuk, mindkét elõadás meg-
tartására Varga Tibort kértük fel.
Ma Szántai Lajos beszél Szent Ist-
ván koráról és a Szent Koronáról.
Ez utóbbi elég érdekes témakör. Ta-
lán furcsa is, hogy e tárgykörben
három elõadót is meghívtunk. Az
elsõ elõadáson csak harmincan
voltunk, igaz érkeztek néhányan
Kanizsáról is. A másodikon már
hatvan fõ vett részt. A célom az,
hogy felrázzam a falut és a környe-
zõ településeket. 

– Ki lesz a következõ elõadó és
mikor jön? 

– Még e hónap huszonkilencedi-
kére várjuk Kisfaludy Györgyöt.
Március 14-én pedig Horn Artúr
lesz a vendégünk. Április tizenegye-
dikére pedig Pap Gábor elõadását
tervezzük. Terveink szerint, még a
nyári szünet elõtt eljön Bakay Kor-
nél is. A nyáron szeretnénk egy pár
napos tábort létrehozni. A program

színesítése érdekében szeretnénk
egy nemzeti rockzenekart és egy
népzenét játszó együttest is meghív-
ni. Természetesen elõadót is terve-
zek, de a személyérõl korai még be-
szélni. Meg aztán csak addig nyúj-
tózhatok, ameddig a takaró ér. 

– Meddig ér a takaró, vannak-e
támogatók? 

– Adományok minden elõadás
után vannak, de többnyire én fi-
nanszírozom a rendezvényeket.
Nem akarok senkinek sem az elkö-
telezettje lenni. Azt sem akarom,
hogy beleszóljanak abba, hogy kit
hívok meg. 

Cz.Cs.

CCéélloomm aazz,, hhooggyy ffeellrráázzzzaamm aa ffaalluutt......

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 

2008. február 27-én (szerdán) 18.00 órára
„Egy este verssel, tánccal, énekkel a Honvéd Kaszinó színpadán”

címû verses, zenés estre.

Közremûködik és a mûsort rendezte: Horváth István 
Radnóti-díjas versmondó, a Zalagyöngye Táncegyüttes, valamint

Pávlicz Erika - énekes

A Honvéd Kaszinó tükörtermébeben (Nagykanizsa, Ady u. 7.)
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