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Kanizsa

Három fiatalt köszöntött, és
részesített elismerésben Marton
István polgármester.

Tóth Balázs, Bobay Bálint és Tóth
Viktor egy hónappal ezelõtt kutyát sé-
táltatott éppen a Sétakertben, amikor
egy idõs hölgy kiabálása keltette fel a
figyelmüket. A hölgy három roma
srác után kiabálta, hogy adják vissza a
táskáját, mert csak egy kulcs van ben-
ne. Õk utánuk szaladtak, s egyiküket
– a 14 év alatti fiú, akinél a táska volt
–, elkapták a Csányi utcában, majd ér-

tesítették a rendõrséget. A másik ket-
tõt a rendõrség késõbb megtalálta. Ki-
hallgatták õket, megfelelõ büntetésü-
ket majd a bíróság szabja ki – mondta
Berke László alezredes, hozzátéve,
hogy dicséretes a fiúk viselkedése, s
ez sajnos nem jellemzõ országosan
sem. Ha elmondják a barátaiknak is,
hogy így kell cselekedni, akkor bízha-
tunk benne, egyre jobban elterjed a
bajba jutott emberek megsegítése a fi-
atalok körében. 

– Ilyen fiatalokra van szükség –
hangsúlyozta Marton István polgár-

mester – akik, ha látják, hogy baj
van, nem fordítanak hátat, hanem
segítenek!

Az idõsek érdekeit képviselõ Idõs-
ügyi Tanács képviseletében Balogh
István mondott köszönetet azért,
hogy egy idõs embert megmentettek
a rablástól. Az idõsek nevében meg-
köszönte a szép tettet, s arra buzdítot-
ta õket, ha a jövõben hasonló esetet
látnak, segítsenek. Ehhez kívánt ne-
kik jó erõt, egészséget.

B.E.

Ilyen ffiatalokra vvan sszükség
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KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

Az országos JOGPONT Háló-
zat megvalósítására Európai Uni-
ós forrásból, az Új Magyarország
Fejlesztési Terv (ÚMFT) kereté-
ben, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásában, a Társadal-
mi Párbeszéd Központ együttmû-
ködésével kerül sor.

A hiányt pótló kezdeményezés a
Magyar Szakszervezetek Országos
Szövetsége, a Magyar Iparszövetség,
a Kereskedõk és Vendéglátók Orszá-
gos Érdekképviseleti Szövetsége, az
Ipartestületek Országos Szövetsége
és az Általános Fogyasztási Szövet-
kezetek és Kereskedelmi Társaságok
Országos Szövetségének közös pá-
lyázatából született. 

A projekt az egész országot lefe-
dõ jogsegély-szolgálati hálózat lét-
rehozására irányul. Anyilvános, há-
lózatszerû mûködés elõsegítheti a
jogtudatos magatartás fejlõdését, a
jogi ismeretek bõvülését, a jogal-
kalmazásban tapasztalható zavarok
csökkenését. A címzetti kör rendkí-
vül széles: a díjmentes jogi tanács-
adást igénybe veheti minden állam-
polgár; legyen munkavállaló vagy
munkáltató, munkanélküli vagy ép-
pen vállalkozni szándékozó. 

Az MSZOSZ Nyugat-dunántúli
Regionális Képviselete a projekt
célkitûzésének megvalósítására a
nyugati-régióban (Vas, Zala, Gyõr-
Moson-Sopron megye) 21 JOG-
PONTOT hozott létre. A jogsegély-
szolgálat díjmentes tanácsadást és
információszolgáltatást, valamint
iratminták átadását foglalja magá-
ba. Ügyfeleik munkajogi-, társada-
lombiztosítási jogi, társasági és
cégjogi tanácsadást és információ-
szolgáltatást igényelhetnek.

Simon Annamária projektmene-
dzser elmondta: minden segítséget
megadnak a jogsértések tisztázásá-
ban, illetve ezek megelõzésére in-
formációkkal szolgálnak. Továbbá
a vállalkozóvá válással kapcsolatos
kérdéseken át a pályázati tanács-
adásig hozzá kívánnak járulni a vál-
lalkozói környezet javításához is.

Aprojekt célja a jogtudatos maga-
tartás elõsegítése, a peres ügyek
megelõzése, valamint a jogesetek ér-
tékelése. AJOGPONT Hálózat meg-
valósításával kialakul egy integrált
jogsegély-szolgálat, egy a munka-
vállalót, a vállalkozást segítõ, ügyfél-
központú szolgáltatási rendszer. 

Nagykanizsán az ügyfeleket
kedden 14.00-18.00 óra között
Bazsóné Dr. Hajnalka Adrienn
várja a Sugár u. 28. szám alatt
(Magyar Vöröskereszt Zala me-
gyei, Nagykanizsai Területi
Szervezete).

JJOOGGPPOONNTT iirrooddáákk nnyyííllttaakk
–– ddííjjmmeenntteess jjooggii sseeggííttsséégg

TTiisszztteelltt KKaanniizzssaa LLookkáállppaattrriióóttaa HHeettiillaapp!!

Korózs Lajos a Szociális és Munkaügyi Minisztérium államtitkárának – aki egyben az Országos Idõsügyi
Tanács titkára is – a Zalai Hírlap 2009. február 20-ai (pénteki) számában ez a nyilatkozata jelent meg: „ a
nyugdíjas szervezetek egybehangzóan támogatták a nyugdíjkorhatár 65 évre emelését, valamint a tizenhar-
madik havi nyugdíjat érintõ változások kapcsán a szervezetek többféle álláspontot is megfogalmaztak, de
egyetlenegy szervezet sem utasította el kategorikusan ennek a juttatásnak a beépítését az alapnyugdíjba”

A nyilatkozatról egyéb médián keresztül is tudomást lehetett szerezni.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa fent leírtaktól teljesen elhatárolódik, mivel azzal for-

mailag sem és tartalmilag sem tud egyet érteni. Ezenkívül megjegyzendõ az is, hogy a nyilatkozattal kapcso-
latban Nagykanizsa Idõsügyi Tanácsával egyeztetés nem történt. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az
Országos Idõsügyi Tanács szervezetileg a helyi Idõsügyi Tanácsoknak nem felettese, csak koordináló szerv,
ezért nevükben csak elõzetes egyeztetéssel nyilatkozhat. Kérem Önöket fentiekrõl szíveskedjenek tudósítani.

Nagykanizsa, 2009. március 2.
Tisztelettel: Boa Sándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsának társelnöke

Nagykanizsa kis- és középvállal-
kozóinak kezdeményezésére Gön-
dör István országgyûlési képviselõ
vállalkozói fórumon vett részt az
Ipari Parkban. A fórum résztvevõi
elõször megtekintették Kámán
László vezérigazgató vezetésével a
megvalósított, illetve megkezdett
fejlesztéseket, majd az országgyû-
lés kis- és középvállalkozásokat
érintõ tervezett intézkedéseirõl
hallgatták meg az országgyûlési
képviselõ elõadását. A szervezeti
változásokat követõen az Ipari
Park jövõbeni fejlesztési elképze-
léseirõl Kámán László, a Nagyka-
nizsa Vagyongazdálkodási és Szol-
gáltató Zrt. vezérigazgatója adott
tájékoztatást. A fórum tapasztalata-
iról sajtótájékoztatón számolt be
Göndör István az irodájában:

– Három célom volt a fórummal.
Egyrészt, hogy lássam, mi van az
Ipari Parkban, milyen a hangulat,
és tájékoztatást próbáltam adni
azokról a változásokról, amelyek a
következõ hónapokban erõsen be-
folyásolják a vállalkozók és a mun-
kavállalók életét. A végén pedig kí-
váncsi voltam rá, miként véleked-
nek a saját helyzetükrõl, a pályáza-
ti lehetõségekrõl, és hol észlelnek
olyan buktatót, akadályt, amit nem
tudnak áttörni. Nagy örömmel lát-
tam, hogy végre felelõs gazdája
van az Ipari Parknak. Olyan, aki
tudja, rendet kell teremteni ahhoz,
hogy ez a park a saját, a környeze-
tünkben lévõ és a külsõ vállalkozók
számára is vonzó legyen. Van kon-

cepciója, elképzelése, és szemmel
láthatóan megkezdõdött a rendra-
kás. Amit érdekesnek tartok és a fó-
rumon is szóba jött – folytatta a
honatya – jó lenne, ha a város ve-
zetése valamilyen formában felszó-
lítaná azokat, akik évekkel ezelõtt
spekulatív céllal területeket vásá-
roltak az Ipari Parkban, de azóta
egy gombostûnyit nem tettek ar-
rébb. Vagy tegyenek eleget a szer-
zõdéses kötelezettségüknek, vagy
adják vissza a városnak, és nyíljon
meg a lehetõség mások betelepülé-
sére. Szimpatikus volt számomra az
inkubátorházzal kapcsolatos elkép-
zelés, különös tekintettel arra,
hogy a Kámán László által fölvá-
zoltak lehetõséget adnak arra,
hogy ezek a kis- és közepes vállal-
kozások a rezsiköltségeik egy jelen-
tõs részétõl megszabaduljanak.
Nem kell külön iroda, külön fény-
másoló, tárgyaló, stb., sõt gondol-
kodnak a külön pályázatfigyelõ
rendszer kialakításában és õrzés-
védelemben. Azt látom, hogy az ott
lévõk lassan kezdenek csapatként
egymásba kapaszkodni.  Õk is ér-
zik, hogy külön-külön is lehetnek
sikeresek, de együtt meg tudnak ol-
dani olyan dolgokat, ami egyedül
nem megy.

Göndör István utalt arra is, hogy
szándékaik szerint júliustól lépnek
hatályba azok az adó és járuléktör-
vény-módosítások, amelyek egy-
szerûsítik a vállalkozások életét. A
kérdések között felvetõdött, hogy
a helyi közbeszerzéseken miért
nem preferálják a helyi vállalkozó-
kat, mert az új törvény szerint
megvan erre is a lehetõség. 

VVáállllaallkkoozzóókk ffóórruummaa

Az önkormányzati felelõsség-
gel kapcsolatos véleményét
mondta el sajtótájékoztatóján.
Papp Ferenc az MSZDP önkor-
mányzati képviselõje. Kiemelte:
nem kell közvéleménykutatást vé-
gezni Nagykanizsán ahhoz, hogy
megtudjuk miként vélekednek az
emberek a képviselõtestületrõl.
Elég ha az utcán, a buszon, a be-
vásárlóközpontban, vagy épp egy
presszóban meghallgatjuk az em-
bereket. Ömlik belõlük a panasz,
a kritika.

Mi Szociáldemokraták fontos-
nak tarjuk az együttmûködést, a
toleranciát és a szolidaritást,
ezért, mivel kritikus a helyzet, rö-
vid diagnózist állítunk fel, és
megpróbálunk terápiát is megfo-
galmazni a közgyûlési munkánk-
kal kapcsolatban. A 26 tagú testü-
letet ma legalább tizenegyféle el-
lentét feszíti:

1. Ellentét van a jobboldal és a
baloldal között. 2. Megosztott a
Fidesz-frakció: két fõ kivált kö-
zülük. 3. Ellentét feszül a Fidesz-
frakció és a polgármester között.
4. Mélypontra került a polgár-
mester és az alpolgármester kap-
csolata. 5. A polgármester a jegy-
zõasszony ellentéte már-már
„robbanással” fenyeget. 6. Erõs
érdekellentét van a peremkerületi
képviselõk, a belvárosi valamint
a listán bejutott képviselõk kö-
zött. 7. Megosztott az MSZP-
frakció is: esetenként 1-2 képvi-

EEggyyüüttttmmûûkkööddééss 
vvaaggyy kkoonnffrroonnttáácciióó
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selõjük a frakciófegyelemmel el-
lentételesen voksol. 8. Gyakori az
ellentét az MSZP és az MSZDP
képviselõi között is. 9. Konfron-
táció tapasztalható – több vitás
ügyben – az MSZP és az SZDSZ
képviselõi között. 10. Újabban el-
lentét rajzolódik ki a kistérségi
társulás és a nagykanizsai köz-
gyûlés között. 11. A legsúlyosabb
ellentét azonban a 26 fõs képvise-
lõtestület és a város lakossága kö-
zött feszül.

A testület megítélése hónapról-
hónapra, közgyûlésrõl-közgyûlés-
re romlik. Mint többen teszik szó-
vá, hogy érdemi munka helyett fe-
lesleges, olykor dühítõ, szemé-
lyeskedõ vitákba megyünk át ülé-
seinken.

Tudomásul kellene végre már
vennünk nekünk képviselõknek,
hogyha ez folytatódik, akkor nem-
csak a helyi lakosok fordulnak el
tõlünk, de a mûködõ tõke és a be-
ruházók is, amelyre és akikre pe-
dig szükségünk lenne, mivel nem
jönnek olyan városba, ahol még a
vezetõ tisztségviselõk és a testület
sem tud emberi módon együttmû-
ködni.

Joggal vetõdik fel, hogy a diag-
nózis után mi lehet a terápia: 

1. A közgyûlési elõterjesztések
jobb elõkészítése: a hivatalban és
a bizottságokban. 2. A képviselõk
a konfrontációk helyett együttmû-
ködésre törekedjenek. 3. Az ese-
tenkénti gyûlölködés helyett a

másik képviselõ véleményének
tiszteletben tartása. 4. Kulturált, a
témára koncentráló vita: a szemé-
lyes és politikai ellentétek háttér-
be szorítása. 5. A polgármester ne
csak a két frakció elõzetes véle-
ményét kérje ki a fontosabb dön-
tések elõkészítésekor, de hallgas-
sa meg a kispártok javaslatait is.
6. A közgyûlések levezetésének
megváltoztatása: más stílus,
hangnem, több tolerancia, az
egyes felszólalásokat nem kell
mindig kommentálni. 7. A hozott
döntések végrehajtásának foko-
zottabb figyelemmel kisérése (a
tisztségviselõknél és a hivatalban
is).

Végezetül Papp Ferenc egy szo-
ciáldemokrata üzenetre hívta fel a
figyelmet: másfél év alatt országo-
san három választás történik. Az
EU-s választásra már heteken be-
lül rámozdulnak a pártok. Szeret-
nék a politikai szervezeteket, pár-
tokat, képviselõtársait és saját ma-
gukat is arra inteni, ha továbbra is
ugyanígy egymásnak feszülnek a
politikai erõk, akkor a város érde-
ke, gazdasága, fejlesztése, a mun-
kaügyi helyzet, az oktatás és a kul-
túra problémája háttérbe szorul.

Közös közleményt adott ki több
dél-zalai roma és civil szervezet,
melyben arra hívják fel a figyel-
met, hogy a bûnözésnek nincs szí-

ne, s minden magyar állampolgár-
nak együtt, összefogva kell meg-
akadályozni a bûncselekmények
terjedését.

Az „Együtt, közösen az elõíté-
let-mentes Magyarországért!” cí-
mû aláírásgyûjtési kezdeménye-
zést a Bogdán János Cigány Ki-
sebbségi Közösségi Házban sajtó-
tájékoztató keretei között írta alá
Balogh István és Budavölgyi Kál-
mán, a Nagykanizsai Civil
Kerekasztal Egyesület képvisele-
tében, Fenyvesi Tibor, a Garabon-
ci CKÖ elnöke, Mihálylovics Bé-
la, a Dunántúli Diplomás Romák
Mindenkiért Egyesület elnöke,
Nagy József György, a  Demokra-
tikus Roma Vezetõk Szövetségé-
nek elnöke, Orsós Vendel, az Eu-
rópai Unió Roma Ifjúságáért
Egyesület elnöke, Sütõ János
Zoltán, az újudvari CKÖ elnöke,
Szolnok Ferenc, a bocskai CKÖ
elnöke, Teleki László, Cigány
Ügyekért felelõs miniszterelnöki
megbízott, MSZP Országgyûlési
képviselõ, Nagykanizsa MJV Ci-
gány Kisebbségi Önkormányza-
tának elnöke és Váradi Istvánné,
a nagykanizsai CKÖ elnökhe-
lyettese, a Roma Nõk Országos
Szövetségének elnöke.

Az aláírást megelõzõen Teleki
László kiemelte, hogy fontos tár-
sadalmi összefogásra van szük-
ség, paradigmaváltásra, mert a ro-
mák a szervezett rasszizmus cél-
pontjaivá váltak. Nagy József

György szerint ez a kezdeménye-
zés nem pártügy – minthogy több
párt képviselõje is aláírta –, nem
romaügy, ez mindenkit érint. A
rendõrség és a jog feladata lenne,
hogy a törvényt mindenkivel be-
tartassák – tette hozzá Sütõ János
Zoltán –, mindenkivel, romával és
nem romával egyöntetûen. Az el-
sõ lépés egymás kultúrájának el-
fogadása.

B.E. – S.E.

Tisztelettel kérem Nagykanizsa város lakosságát, hogy nemzeti ünnepünk alkalmából lobogózzák fel otthonaikat!
Köszönettel: Marton István, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere

KKöözzööss kköözzlleemméénnyy
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Az északkeleti városrész azon
választókörzetében, amelynek
önkormányzati képviselõje dr.
Csákai Iván, közel kétezren lak-
nak, de mint mondja: ez változó,
mert egyre többen költöznek
oda. A képviselõ szerint ez a kör-
zet majdnem a belvárosban van,
de idõnként úgy érzi az ember,
hogy a külvárosban jár némelyik
úttest elhanyagolt állapota mi-
att. A lakókörzetben két általá-
nos iskola – a Hevesi és a Rózsa
utcai –, továbbá egy óvoda – az
Attila utcai – mûködik, és három
autószalon, illetve egy benzinkút
is található a területen.  

Dr. Csákai Iván elöljáróban
megemlíti, hogy az autószalonok
nagyon sokat segítettek az önkor-
mányzatnak azáltal, hogy az épü-
letek mellett megépítették a járdát. 

– 1990 óta vagyok önkormány-
zati képviselõ és egy kicsit a ma-
gam sikerének  tartom azt, hogy
megépült a kerékpárút a Dózsa
György utcától egészen a Városka-
pu körútig – mondja a képviselõ. 

– Ön akár a kanizsai képviselõk
doyenje is lehetne, hiszen kezdet-
tõl fogva tagja a négyévenként
megválasztott új testületeknek.

– Valóban, jómagam egészen a
rendszerváltás óta vagyok tagja az
önkormányzatnak: négyszer közvet-
lenül választottak meg, egyszer pe-
dig listáról kerültem be a testületbe.
A képviselõi munka jellege volta-
képpen évek óta változatlan, hiszen
az én szakterületem – amiben bi-
zottsági elnök vagyok – a szociális
dolgok és az egészségügy sokat nem
változott, és hála Istennek ebbe a
szegmensbe az utóbbi idõig a poli-
tika nem szólt bele. Ugyanakkor
sajnos a mostani képviselõtestületi
ciklusban elõfordul, hogy beleszól a
politika. Szakterületem jelentõs
eredményének tartom az idõsek ott-
honának átköltöztetését a volt
HCSR-be (honvédségi csapatren-
delõ), ahol egy európai színvonalú
idõsek otthonát hoztunk létre. Az
egykori csapatrendelõt megkapta
az önkormányzat és ebbõl alakítot-
tunk ki egy idõsek otthonát. Itt jegy-
zem meg, hogy az egész városra ki-
terjedõen – a gyerekektõl kezdve a
szépkorúakig – mindenkivel foglal-
kozik a szociális háló Nagykani-
zsán. Körülbelül 120-140 millió fo-

rintot tesz hozzá az önkormányzat a
lebontott normatívákhoz.

– Aparkolási gondok az ön válasz-
tókörzetében is visszaköszönnek. 

– Korábban tényleg voltak gon-
dok ez ügyben, de kialakítottak egy
parkolóhelyet. Egy másik példaként
említem, hogy a rossz tervezés miatt
az Irtás utcában a parkolást csak
úgy lehetett megoldani, hogy sok ve-
szekedés árán egyirányú utcát kel-
lett belõle csinálni. Ebben a ciklus-
ban is sok apró eredményt értünk el,
így például járda épül a Rózsa utcá-
ra felfelé, továbbá megjavították a
lépcsõt. Persze akadnak gondok is:
az egyik autószalon például járdát

létesített a bemutató épület elõtt,
azonban a járdavégtõl a buszmegál-
lóig esõs idõ esetén még mindig sár-
ban közlekednek a gyalogosok.
Most ezért harcolok, hogy ez a to-
vábbi járdaszakasz megépüljön.
Hadd említsek egy másik példát: az
Attila utcában van a garázsok elõtt
egy olyan rész, amely életveszélyes-
sé vált már a kátyúk miatt. Ezt az út-
szakaszt is meg kellene javítani. A
Balatoni úton pedig a domboldalról
leomló föld annyira feltöltötte a dé-
li járdaszakaszt, hogy esõs idõben a
járdán áll a víz, tehát ott egy kis ár-
kot kellene létrehozni. Ezenkívül
képviselõként én is szorgalmazom
körforgalom kialakítását vagy vala-
milyen más megoldást a Hevesi és
Rózsa utcák balesetveszélyes ke-
resztezõdésében. 

– Más jellegû gondokkal keresik
fel a választókörzet akói, mint
mondjuk egy évtizeddel ezelõtt?

– Nem, mert a gondok majdnem
mindig ugyanazok maradnak. A fo-

gadóórámon – mivel a szociális bi-
zottság elnöke vagyok – lakás-
problémákkal is megkeresnek. Saj-
nos az utóbbi idõben kevés a lakás
a városban. Az elmúlt ciklusban
építettünk 146 lakást, ami szép
eredménynek számít, mert sok rá-
szorulót el tudtunk helyezni. Most
viszont számos kötelezettségünk
van azáltal, hogy ki kell üríteni bi-
zonyos objektumokat. Legutoljára
a Bartók utca 1. szám alatti épüle-
tet kellett kiüríteni, ugyanakkor
ehhez a folyamathoz sok lakásra
van szükség. Képviselõként tapasz-
talom, hogy sokan nagyon sokat fi-
zetnek albérletért és nekik szociá-

lis bérlakásokra lenne szükségük.
Õszintén remélem, hogy ha ez a
krach – gazdasági válság – meg-
szûnik, azután megint lehet majd
pályázni bérlakás építésre vagy
vásárlásra, és ily módon majd el
tudjuk helyezni a rászorulókat.

– Tapasztalataink szerint ebben
a lakókörzetben is szeretik az em-
berek a virágokat. Már pedig, aki a
virágot szereti…  

– Ha végigmegyünk az észak-
keleti városrészen, láthatjuk,
hogy a házak elõtt maguk a lakók
parkosítanak. Ebben próbáltam
segíteni és sikerrel jártam, mert a
Park Kft. „beszállt”, és segítsé-
gükkel a lakók maguk csinosítják
a házak elõtti területeket, ame-
lyek ezáltal nagyon szépen néz-
nek ki. Szerencsére nem mindenki
várja el, hogy ezt is az önkor-
mányzat oldja meg, hanem egyre
többen vannak, akik saját kezük
munkájával szépítik a lakóépüle-
tek környezetét. Ugyanakkor saj-

nos azt is tapasztaljuk, hogy van-
nak vandálok is – és korántsem
biztos, hogy csak fiatalok, mert
bizony lehetnek idõsebbek is -,
akiket zavar, hogyha valami szép
és rendezett: a fiatal fákat ketté-
törik, a virágokat kitépik. Leg-
utóbb például az volt a probléma,
hogy felgyújtották a szemetes
edényeket. Erre egyáltalán nincs
szükség akkor, amikor emberek
azért fáradoznak, hogy széppé te-
gyék a környezetüket. A Dózsa
György utcában például szép élõ
sövényt alakítottak ki és azt gon-
dozzák, az Irtás utcában kis par-
kosítást csináltak, továbbá az At-
tila utcában is szépítik lakókör-
nyezetüket az emberek. Tényleg
semmi szükség arra, hogy vandá-
lok mindezt tönkretegyék.

– Összességében milyen ez a vá-
rosrész?

– Ez egy nyugodt lakókörzet, de
mára már zsúfolttá vált. Amikor a
kezdet kezdetén képviselõ voltam,
ez a terület még a város szélének
számított: lent valamikor homok-
bánya üzemelt, azonban most már
beépültek a telkek, de az emberek
sajnos nem tudják az autókat hova
leparkolni. Meg kell jegyeznem azt
is, hogy aki pedig tudna egy tömb-
belsõben parkolni, lustaság miatt
nem megy be a belsõ udvarba, ha-
nem inkább elfoglalja más elõl a
helyet. Ezen nem tudunk változtat-
ni, mert mindenki úgy akarja, hogy
három lépésrõl lépjen be a bejára-
ton. Egyébként nagyon szép és
nyugodt ez a városrész, korábban
szerettem itt lakni, mert nagyon jó
és összetartó emberek élnek ebben
a választókörzetben – szögezi le
búcsúzóul a képviselõ.  

Gelencsér Gábor  

AAkkii aa vviirráággoott sszzeerreettii…… 
–– aavvaaggyy kköörrnnyyeezzeettsszzééppííttõõ kkaanniizzssaaiiaakk    

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Tanfolyam indul
2009. 03.06-án 16 órakor

hétvégi
03.10-én 16 órakor
hétközi elõadásokkal
személyautó, motor 

és segédmotor kategóriákban
03.16-án 16 órakor 

C, D, C+E

Diákkedvezmény!
Részletfizetés! 

Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
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Az a városlakó, vagy éppen

városunkon átutazó idegen, aki
a régi galamboki úton, netán az
ipari park felé közlekedik, fur-
csa kettõsséggel találja szemben
magát az útkeresztezõdésben. A
fogadalmi kereszt szomszédsá-
gában egy útbaigazító reklám-
tábla hívja fel magára a figyel-
met. Kálcsics László kiskanizsai
olvasónknak, a szántóföld tulaj-
donosának többen is megjegyez-
ték: „városképileg" nem illik a
környezetbe a tábla. 

A tábla elhelyezésének miként-
jérõl mi is megkérdeztük Kálcsics
Lászlót, aki többek között elmond-
ta: A tábla története tavaly novem-
berben kezdõdött, amikor fél láb-
bal a telkén, egy útbaigazító rek-
lámtáblát talált. A területén mun-
kagépekkel dolgozik, kaszálja az
árokpartot, s nemcsak útjában van
a tábla, hanem az õ véleménye
szerint sem illik a környezetbe. Át-
helyezésérõl azonban a tábla-állító
vállalkozóval nem tudott „dûlõre"
jutni.

Mielõtt elmondanánk a hozzá-
értõk véleményét, ejtsünk néhány
szót az úgynevezett Sántiván ke-
reszt történetérõl is, melyet egy
kiskanizsai polgár készíttetett
hajdanán. A kereszt egy dûlõút
mögött, az átkelõ híd keleti olda-
lán állt, s mivel az autópálya-épí-
tés során gyakran tárgyalt Kál-
csics László a Betonútépítõ Vál-

lalat vezetõivel, látta, hogy elõbb-
utóbb nem lesz ott jó helye a ke-
resztnek. Felajánlotta hát, hogy
elhelyezhetik a telkén. Teltek-
múltak a napok, s egyszer csak,
akár a mesében, a kereszt ott ter-
mett. Méltó, a városképbe illõ
emlékhelyet szeretett volna kiala-
kítani a környezetében, ezért a
legavatottabb szakember, a városi
fõkertész véleményét kérte ki a
munkálatokhoz. Úgy tûnik, kü-
lönleges vonzerõvel rendelkezik
birtokának az a szeglete, mert el-
képzelésének megvalósításában
már megelõzték. Mint a képen is
látható, valaki, vagy valakik ko-
szorúkat helyeztek el a kereszten,
és facsemetéket ültettek a talapza-
ta mellé.

De most lépjünk tovább. A rek-
lámtábla ügyében két önkormány-
zati képviselõhöz, Papp Nándor-
hoz, a Városfejlesztési, Környe-
zetvédelmi és Idegenforgalmi Bi-
zottság elnökéhez, valamint Cser-
ti Tiborhoz, a Városvédõ Egyesü-
let elnökéhez fordultunk. Mind-
kettejük egyöntetû véleménye
szerint a vállalkozónak még a táb-
la kihelyezése elõtt – akár a hiva-
tal építéshatósági osztályával
egyeztetve –, építési engedélyt
kellett volna kérni. Így ez birtok-
háborításnak minõsül. A közelben
szerencsésebb helyet is lehetett
volna találni erre a célra.

B.E. 

MMeeggkkéérrddeezzttüükk……

Értesítjük a lakosságot, hogy a Nagykanizsa, Zala György utca és Nagyka-
nizsa Székelykert járda közvilágítás építése c. munka kivitelezési munkálatai
befejezõdtek, a villamos hálózat és berendezései 2009.03.06-án véglegesen fe-
szültség alá kerülnek.

Az elkészült létesítmények érintése TILOS és ÉLETVESZÉLYES !

FFiiggyyeelleemm - ttiillooss ééss éélleettvveesszzééllyyeess!!

Darázsfészekbe nyúl, aki a
Nagykanizsai Kistérség Többcé-
lú Társulás jövõbeni, Bajza út 2.
szám alatti székhelyével foglal-
kozik. 

Így járt Marton István, polgár-
mester is, aki a megvásárlás körüli
ellentmondások miatt egy fegyel-
mi eljárás közepén találta magát.
Nem is úszta meg elmarasztalás
nélkül. Késõbb az általa kivágásra
ítélt platánfák miatt került a tilta-
kozók kereszttüzébe. Most egy
újabb eset borzolja a kedélyeket.
Mint ismeretes, tavaly december-
ben az említett kistérség tíz évre
szóló bérleti szerzõdést kötött a
KA-ROCK Alapítvánnyal. A ben-
ne foglaltak szerint a tulajdonos
egy kétszintes, kétszázhetven
négyzetméteres épületet, valamint
a használatához szükséges udvar-
részt havi, négyzetméterenkénti
600 Ft + áfa (162.000 Ft + áfa) +
rezsi díj ellenében használatba ad-
ja a bérlõnek. Számos kikötés mel-
lett a szerzõdés legfõbb kritériu-
ma, hogy az alapítvány saját költ-
ségén, 2011. december 31-ig úgy
alakítja át, hogy az alkalmas le-
gyen a Kistérségi Ifjúsági Centrum
feladatainak ellátására. Mivel ezt
értéknövelõ beruházásnak ismeri
el a bérbeadó, ezért az átépítés  fel-
merülõ költségeit a bérleti díjba
beszámítja. 

A sajtó által nyilvánosságra ke-
rült tervek nyomán a környéken
élõk gyanút fogtak, s úgy vélik, a
hangzatos ifjúsági centrum mögött
rockkoncertek rendezésére alkal-
mas épületet kívánnak kialakítani.
Az érintettek tiltakozásukat kife-
jezve több képviselõt is megkeres-
tek. Végül is dr. Kolonics Bálint
vállalta fel ügyüket, és levélben
fordult Marton István polgármes-
terhez. Innentõl õt idézzük: 

„A Nagykanizsai Bajza u. 2.
szám alatt található ingatlan a
Nagykanizsai Kistérség Többcélú
Társulása tulajdonába került. A
társulás és az Ön nyilatkozatai
alapján az ingatlanon társulási
központ kialakítását tervezi a tár-
sulás. A Kanizsa TV mûsorából ez-
zel ellentétben az derült ki, hogy a
társulás a KA-ROCK Alapítvány-
nak bérbe adta az ingatlanon ta-
lálható egyik épületet, ahol rock-
koncertek rendezését tervezik. Ez a
hír teljesen ellentétes a társulás
mûködésével és céljaival. A társu-

lási központ nem egyenlõ a rock-
központtal.

Tisztelt Polgármester Úr!
Jelen levelem útján tudatom Ön-

nel, hogy a Bajza u. 2. szám alatti
ingatlan lakókörzetében élõ embe-
rek a társulás elképzelésével nem
tudnak azonosulni, azt kifejezetten
ellenzik. Ebben az ügyben, hogy a
lakóövezetben rockkoncertek lebo-
nyolítására kerüljön sor, a lakók
zéró toleranciát hirdetnek, és min-
den lehetséges eszközt igénybe
vesznek a lakókörnyezetük nyugal-
mának megõrzése érdekében.

Tisztelt Polgármester Úr!
Kérem, hogy szíveskedjen az

ügyben a társulásnál felvilágosí-
tást kérni és részemre soron kívül
tájékoztatást adni, hogy az ott élõ
embereket megnyugtathassam. Ké-
rem Önt, mint városunk polgár-
mesterét, szíveskedjen a város pol-
gárainak az érdekeit képviselni és
megakadályozni egy újabb problé-
ma kialakulását Nagykanizsán.

Várom szíves válaszlevelét,
amelyrõl természetesen tájékozta-
tom az ügyben érintett lakókat.”

A Bajza utca 2. most sem a nyu-
galom szigete, hiszen az egykori
gyivisek közül jónéhányan vissza-
járnak egykori otthonukba, és éj-
szakánként vandál cselekményeik-
kel kisebb-nagyobb károkat okoz-
nak. Mivel ezek a jelenségek  az
épület falai között zajlanak, így az
ott élõk nyugalmát nem, csak er-
kölcsi érzéküket zavarják. Ha
azonban a Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása és a KA-
ROCK Alapítvány terve megvaló-
sul, nincs kétségük afelõl, hogy
eddigi nyugalmas életüknek vége
lesz. Elmondásuk szerint egy lakó-
pihenõ övezetbe nem illik egy
ilyen intézmény. Cseppet sem ké-
telkednek abban, hiszen a tapasz-
talat is azt mutatja, hogy környé-
kük – a zaj mellett – hasonlatos
lesz azon szórakozó helyek kör-
nyezetéhez, amelyeknél a szórako-
zástól felhevült fiatalok hazafelé
tartva összepiszkítják a járdát és az
úttestet, szemeteseket borogatnak,
illetve gyújtanak fel. Nem hisznek
tehát az ígérgetéseknek, mert, mint
mondják, abban a városban, ahol a
polgármester autóját kromofággal
önthetik le, hovatovább büntetle-
nül törhetik be egy betondarabbal
az ablakát.

Dóró János

TTiillttaakkoozzóó BBaajjzzaa uuttccaaiiaakk
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a kizá-
rólag önkormányzati tulajdonban lévõ, alább felsorolt gazdasági társasá-
gai könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2009. június 1-tõl 2012. május
31-ig terjedõ idõszakra. 

A gazdasági társaságok a következõk: VIA Kanizsa Városüzemeltetési Non-
profit Zrt., Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., Kanizsa TV
Kft., Kanizsa Újság Kft., Kanizsa Uszoda Kft. 

Pályázati feltételek: gazdasági társaságok könyvvizsgálata terén szerzett
legalább ötéves gyakorlat, könyvvizsgálói engedély, könyvvizsgálói kamarai
tagságról szóló igazolás, erkölcsi feddhetetlenség, referenciajegyzék, összefér-
hetetlenségi nyilatkozat, könyvvizsgálói felelõsségbiztosítás.

A pályázatban ajánlatot kell adni a pályázónak a könyvvizsgálói feladat el-
látásának vállalási díjára gazdasági társaságonként és összesen, a fizetés üte-
mezésére, illetve csatolni kell részletes szakmai elképzeléseit. 

A beérkezett pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a
2009. áprilisi ülésén bírálja el. 

A pályázatokat 2009. március 31-én 9 óráig, 3 példányban, zárt borítékban
"könyvvizsgálói pályázat" jeligére kérjük eljuttatni Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Osztályára (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. fsz. 7.)

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Beznicza Miklós Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának gazdálkodási osztályvezetõje adja
meg (tel.: 93/500-760).

Nagykanizsa, 2009. február 26.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt:: kköönnyyvvvviizzssggáállóó

Ügyintézõ: Gerencsér M. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Csengery u. 113/A. sz. alatti ingatlanon végzett építési tevékenységek haszná-
latbavétele ügyében. Szám: 6 /32-12/ 2009.

Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján ér-
tesítem az érintetteket, hogy a  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
6/32-11/2009. számú, Nagykanizsa, Csengery u. 113/A. sz. alatti ingatlanon
végzett építési tevékenység építéshatósági ügyben döntését meghozta, mely-
nek tárgya: átalakított üzemi épületre, a kialakított kiskereskedelmi üzletre vo-
natkozó használatbavételi engedély.

Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül hatá-
ros ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, a további ügyfeleket
a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi
elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint.

A hirdetmény 2009. március 2-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/32-11/2009., tárgya: haszná-
latbavételi engedély.

A kérelmezõ ügyfél neve: FELD-INVEST Kft., Budapest, Bertalan L. u. 26.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határ-

vonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 3831/1., 3829.,
3813., 3832., 3838/1., 3838/2. hrsz-ú ingatlanok. 

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az építésügyi hatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósá-
gi Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. III. emelet 305. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, pén-
tek: 8-12.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
(továbbiakban:Ket.) 98 §. (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõfokú ha-
tározat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez
kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést
sérelmesnek tartja."

Erre figyelemmel az eljáró hatóság a fellebbezési lehetõségét döntésében az
alábbiak szerint biztosította: "Határozatom ellen a kézhezvételtõl számított 15
napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaeger-
szegi Kirendeltségéhez címzett, de a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó 30.000
Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni."

Nagykanizsa, 2009. február 27.

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg –– 66//3322-1122//22000099..

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgár-
mesteri Hivatal Mûvelõdési és Sport Osztály oktatási ügyintézõ, koordi-
nátor munkakörének betöltésére

Ellátandó fõbb tevékenységi körök:  
A Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sport Osztályán az osztályvezetõ

irányítása alapján a vonatkozó jogszabályok, hivatali belsõ szabályzatok és
testületi döntések szerint az osztály részére meghatározott oktatási szakmai
feladatok ellátása, ellátásának koordinálása, az intézményvezetõk vonatkozá-
sában a munkáltatói intézkedések elõkészítése és adminisztrációja. Az önkor-
mányzati oktatási intézmények vonatkozásában a szakmai felügyeletnek és a
fenntartói döntések végrehajtásának összefogása, munkaterületén – távollét-
ében – az osztályvezetõ helyettesítése. 

A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidõben, határozatlan
idõre szól, hat hónap próbaidõ kikötésével.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, a köztisztvi-
selõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet 1. számú mel-
lékletének I/15. Kulturális, közoktatási feladatok ellátása pontja szerinti képe-
sítési elõírás.

Elõnyt jelent: egyetemi végzettség, pedagógus szakvizsga, illetve közokta-
tás vezetõi diploma.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázónak
a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elképzeléseit, három hónapnál
nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban feltételként elõírt,
elõnyként megjelölt iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító
okiratok másolatát, a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötele-
zettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján elõ-
zetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabá-
lyai, a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és
Mûködési Szabályzata valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor. 

A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzõnek címezve (Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. március 16. A
pályázat elbírálásának határideje:  2009. március 27. A munkakör legkorábban
2009. április 1. naptól tölthetõ be.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706 és
93/500-780 telefonszámon. 

Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati Személyügyi Szolgálta-
tó és Közigazgatási Képzési Központ Internetes oldalán
(www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu). 

Dátum Gyógyszertár neve Címe Telefonszáma Ügyeleti idõ
2009. március 1. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 08.00-06.00
2009. március 2. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00-06.00
2009. március 3. KIRÁLY KIRÁLY U. 19. 93/536-620 22.00-06.00
2009. március 4. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 22.00-06.00
2009. március 5. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 22.00-06.00
2009. március 6. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2.  93/516-280 22.00-06.00
2009. március 7. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 13.00-08.00
2009. március 8. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 08.00-06.00
2009. március 9. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 22.00-06.00
2009. március 10. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 22.00-06.00
2009. március 11. KANIZSA FÕ U. 5. 93/510-267 22.00-06.00
2009. március 12. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22.00-06.00
2009. március 13. CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 22.00-06.00
2009. március 14. KIRÁLY KIRÁLY U. 19. 93/536-620 13.00-08.00
2009. március 15. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00-06.00
2009. március 16. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 22.00-06.00
2009. március 17. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 22.00-06.00
2009. március 18. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22.00-06.00
2009. március 19. CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 22.00-06.00
2009. március 20. SZENT GYÖRGY DÓZSA GY. U. 119. 93/510-215 22.00-06.00
2009. március 21. KANIZSA FÕ U. 5. 93/510-267 13.00-08.00
2009. március 22. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 08.00-06.00
2009. március 23. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 22.00-06.00
2009. március 24. KIRÁLY KIRÁLY U. 19. 93/536-620 22.00-06.00
2009. március 25. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22.00-06.00
2009. március 26. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00-06.00
2009. március 27. KATONARÉTI TAVASZ U. 26. 93/311-607 22.00-06.00
2009. március 28. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22.00-08.00
2009. március 29. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 08.00-06.00
2009. március 30. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22.00-06.00
2009. március 31. CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 22.00-06.00

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt:: 
ookkttaattáássii üüggyyiinnttéézzõõ,, kkoooorrddiinnááttoorr

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

Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselõje fo-
gadóórát tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki
Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.

Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kõrösi Csoma
Sándor Általános Iskolában.

Papp Ferenc önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2009. március 6-án
(pénteken) 16 órától a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban. 

Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselõje foga-
dóórát tart március 10-én, (kedden) 17 órakor a Vécsey Zsigmond Általános
Iskolában, 18 órától a Zárda utcai kollégiumban. 

Polai József a 15. választókerület önkormányzati képviselõje lakossági fó-
rumot tart 2009. március 6-án (pénteken) 18 órakor a bajcsai kultúrház épüle-
tében. Téma: közútfelújítási munkálatok, csapadékvíz elvezetési feladatok.
Meghívottak: Marton István polgármester, Imre Béla, a Magyar Közút Kht.
Nagykanizsai Üzemmérnökségének vezetõje, Gáspár András, a Via Kanizsa
Kht. vezetõje, Tárnok Ferenc, a Városfejlesztési Osztály vezetõje. 

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Értesítjük a város idõs lakóit, hogy március 10-én, kedden 10 órától 12 órá-
ig a Családsegítõ Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tartunk.
Hívjuk mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget várnak. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa

FFooggaaddóóóórráátt ttaarrtt aazz IIddõõssüüggyyii TTaannááccss

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a települési folyékony hulla-
dék közszolgáltatási díjáról szóló 56/2008. (XII.10.) számú rendeletével az
alábbi 2009. január 1-tõl érvényes díjat fogadta el: 

A kötelezõ közszolgáltatásért a kötelezettek által fizetendõ legmagasabb díj
mértéke 2144,  Ft/m3 + áfa, azaz bruttó 2573 Ft/m3 az elszállított folyékony
hulladék mennyiségének megfelelõen. (Az áfa mértéke a rendelet hatályba
lépése napján 20 %.)

TTeelleeppüüllééssii ffoollyyéékkoonnyy hhuullllaaddéékk ddííjjaa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a települési szilárd hulladék
szállítási és lerakási díjáról szóló 58/2008. (XII.10.) számú rendeletével az
alábbi 2009. január 1-tõl érvényes díjakat fogadta el:

A kötelezõ közszolgáltatásért a kötelezettek által fizetendõ legmagasabb díj
mértéke heti egyszeri ürítési gyakoriság esetén 50 literes edény után 320
Ft/db + áfa, 110-120 literes edény után 365 Ft/db + áfa, 1100 literes edény
után 5950 Ft/db + áfa. Heti kétszeri ürítés esetén 50 literes edény után 250
Ft/db + áfa, 110-120 literes edény esetén 405 Ft/db + áfa, 1100 literes edény
esetén 4205 Ft/db + áfa. (Az áfa mértéke a rendelet hatályba lépése napján
20 %.) Fentiek, és a többi edényméretre vonatkozó díj megtekinthetõ a város
http://portal.nagykanizsa.hu/portal.nsf honlapján.

TTeelleeppüüllééssii sszziilláárrdd hhuullllaaddéékk ddííjjaa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a kéményseprõ-ipari közszol-
gáltatásokról szóló többször módosított 13/1996. (III.26.) számú rendelet mó-
dosításáról szóló 55/2008. (XII.10.) számú rendeletével elfogadta a 2009. ja-
nuár 1-tõl érvényes díjakat. A különbözõ kémény típusokra és tüzelõfajtákra,
valamint a kéményseprõ-ipari tevékenységekre vonatkozó részletes díjak meg-
találhatók a város http://portal.nagykanizsa.hu/portal.nsf honlapján.

KKéémméénnyysseepprrõõ-iippaarrii ddííjjaakk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi tömegközleke-
dés díjának és utazási feltételeinek megállapításáról szóló többször mó-
dosított 32/1998. (XII.15.) számú rendelet módosításáról szóló 54/2008.
(XII.10.) számú rendeletével az alábbi 2009. január 1-tõl érvényes díja-
kat fogadta el:

Vonaljegy ára elõvételben – 195 Ft/db. Vonaljegy ára autóbuszon –
250 Ft/db. Általános havi bérletjegy – 4650 Ft/db. Általános félhavi bér-
letjegy – 3100 Ft/db. Általános kombinált bérletjegy – 5000 Ft/db. Tanu-
ló, nyugdíjas bérletjegy – 1670 Ft/db. Arckép nélküli bérletjegy – 11000
Ft/db

Az árak a 20 %-os áfát, valamint az utasbiztosítás összegét is tartalmazzák

HHeellyyii ttöömmeeggkköözzlleekkeeddééssii ddííjjaakk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a víz- és csatornadíjak megál-
lapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeirõl szóló 62/2006. (XII.22.)
számú rendeletének módosításáról szóló 67/2008. (XII.29.) számú rendeleté-
vel az alábbi 2009. január 1-tõl érvényes díjakat fogadta el:

A lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás rendelkezésre állási alapdíja O
13-as fõmérõ esetén, együttesen 580 Ft/hó + áfa, O 20-as fõmérõ esetén,
együttesen 600 Ft/hó + áfa. A lakossági vízdíj 294 Ft/m3 + áfa, míg a csator-
nadíj (vízterhelési díjjal együtt) 241 Ft/m3 + áfa. (Az áfa mértéke a rendelet
hatályba lépése napján 20 %). Fentiek részletesebben, illetve az ettõl eltérõ
vezeték átmérõre vonatkozó díjak megtekinthetõk a város
http://portal.nagykanizsa.hu/portal.nsf honlapján.

VVíízz- ééss ccssaattoorrnnaaddííjjaakk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.)  pályázatot hirdet a Halis István Városi Könyvtár (Nagykanizsa, Kálvin tér
5.) igazgató munkakör betöltésére.

Képesítési és egyéb feltételek: szakirányú egyetemi, vagy fõiskolai végzett-
ség, legalább ötéves szakmai gyakorlat, továbbá kiemelkedõ szakmai vagy tu-
dományos 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 gazdálko-
dásra épülõ fejlesztési elképzeléseket; nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a
pályázati anyagot a megbízón és  a jogszabályban elõírt bizottságon kívül
megismerheti a pályázati eljárásban más személy.

A munkakör betölthetõ: 2009. április 1-tõl.  A magasabb vezetõi megbízás:
2009. április 1. napjától 2014. március 31. napjáig, 5 év határozott idõre szól.

Pályázat benyújtásának határideje: Kulturális Közlönyben való megjelenést
követõ 30 napon belül (2009. március  13-ig).

Pályázat elbírálásának határideje: 2009. március 31. 
Illetmény: KJT alapján. A pályázatot 2 példányban kell eljuttatni. Pályázat

címzése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Mûvelõdési és Sportosztály 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Felvilágosítás: Szmodics Józsefné osztályvezetõ
Tel.: 93/500-780

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - HHaalliiss IIssttvváánn VVáárroossii
KKöönnyyvvttáárr iiggaazzggaattóóii hheellyyéérree

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 – ha van ilyen) valamint az aranydiploma-várományosoktól a
munkakönyvük másolatát is.

A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok a Polgár-
mesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztályán (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II. emelet 8.) átvehetõk az alábbiak idõszakokban:

Hétfõ-kedd: 8-16.30-ig, szerda: 8-17-ig, csütörtök: 8-16.30-ig, péntek: 8-
13.30-ig

Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élõ nyugdíjas pedagóguso-
kat, akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2009. március 10-ig
juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és
Sportosztályára, hogy idõben továbbíthassuk a képzõ intézményekhez.

PPeeddaaggóógguuss ddíísszzookklleevveelleekk
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„…Két kezébe vette összetett
kezemet. Szemembe nézett, és úgy
hallgatott figyelmesen Mindszenty
atya....” – emlékezett vissza az
1944-es bérmálásra az egykori
murakeresztúri kislány. Õ köszön-
tötte verssel az akkori veszprémi
püspököt. Azóta majd’ 65 év telt
el… Kati néni, ha szerettei sírjá-
hoz látogat, ma is mindig maga
elõtt látja a temetõ megáldásából
visszatérõ Mindszentyt. 

Több nemzedék várakozott
ugyanis pénteken a Könyvtár ká-
vézójában a Mindszenty-kiállítás
megnyitójára: középiskolásoktól a
hetvenes korosztályig. A bíboros
atya tisztelõi a megyeszékhelyrõl
is megérkeztek.                              

Kóré Péter elnök bevezetõjében
köszönetet mondott Kovács Ger-
gely posztulátor-történésznek, az õ
könyve – „Isten embere - Szemtõl
szembe Mindszenty bíborossal” –
nélkül ez a kiállítás nem jöhetett
volna létre. Megemlítette: a Nagy-
kanizsai Polgári Egyesület 2001.
évi megalakulása óta minden év-
ben megemlékezik a kommuniz-
mus áldozatairól, ám a tavalyi kö-
zépiskolás vetélkedõ sikere mint-
egy kötelezte az egyesületet a foly-
tatásra. S valóban: a tavalyinál is
több csapat jelezte részvételét a ki-
állításhoz kapcsolódó „Nincs helye
a csüggedésnek” címû vetélkedõn.

A tizennyolc tablóból álló tárlatot
megnyitó Semjén Zsolt, aki ezúttal
elsõ sorban a Magyarországi Mind-
szenty Alapítvány kurátoraként jött
el, két kattintással elérhetõvé tette a
feladatlapokat a kommunizmusal-
dozatai.multiply.com oldalon. Elõ-
adása elején gratulált a szervezõk-
nek, hogy a megemlékezéshez

Mindszenty hercegprímást válasz-
tották. Akinek azért volt erkölcsi
alapja felemelnie szavát a kommu-
nista önkény ellen, mert nem hall-
gatott a nácizmus idején sem. A két
totalitárius rendszer lényegi rokon
vonásai közt említette azt a szellemi
visszaélést, mely az embert csupán
az állatvilág csúcsának tekinti, ahe-
lyett, hogy a teremtõ Isten gondola-
tát ismerné fel benne. Pedig ez adja
az emberi méltóságot, ez nem enge-
di eszköznek, feláldozható tárgynak
tekinteni, semmilyen (faji vagy osz-
tály alapú) szempont szerint sem.
Kitért a kettõs mérce tarthatatlansá-
gára is. Ugyanis, míg – helyesen – a
nemzeti szocializmus bûnei nem
évülnek el, a nemzetközi szocializ-

muséról egyesek hajlamosak fele-
dékenynek mutatkozni. Pedig sem a
Parlament, sem az ENSZ nem al-
kothat a természettörvénnyel ellen-
tétes törvényeket, vagy ha alkot, azt
nem szabad betartanunk.

A feszült érdeklõdéssel kísért elõ-
adás után többen olvasgatták – a
könyvtári nyitva tartás idején március
25-ig látogatható – kiállítást, ahol bõ-
ségesen találunk szemelvényeket
Mindszenty atya beszédeibõl. Így
azok is közel kerülhetnek ehhez a ro-
konszenves emberhez, akiknek nem
volt szerencséjük személyesen hallani.
Kedves humora éppúgy elõkerül a
tablókon, mint világos, kiforrott gon-
dolatai, melyekkel a hit és a szabadság
ügyét védte. A vallásosságot ugyanis
nem a magánéletbe számûzött jelen-
ségnek, hanem a közéletet meghatáro-
zó közösségi értéknek tekintette. Ezért
állt szemben a keresztényeket másod-
rendû állampolgároknak tekintõ, a ter-
mészettörvények érvényét emberi
korlátok közé szorító kormányokkal.
A különbözõ koncentrációs táborok
megmutatták, hova vezet az a relati-
vizmus, mely a vallást magánügynek
tekinti. De rá kívánta ébreszteni híveit
is felelõsségükre, amellyel a választá-
sok idején és a mindennapokban egy-
aránt élniük kell. Az 1948-as Boldog-
asszony évét is azért tartotta meg or-
szágszerte négymillió hatszázezer
résztvevõvel, hogy az emberek el ne
veszítsék reményüket, s bele ne törõd-
jenek a pusztító önkényuralom kiépü-
lésébe! „Nem sírni kell, hanem tenni!
Mindenki ott tegye meg a magáét,
ahová az élet állította!” – ez volt a
számkivetett bíboros végsõ
üzenete1975. tavaszán.

P.J.

„„NNeemm ssíírrnnii kkeellll,,......tteennnnii!!””
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Kovács Béla a Kisgazdapárt
elnöke letartóztatásának 62. év-
fordulóján a kommunizmus ál-
dozataira emlékeztek a Plakát-
házban. 

Február 25-én a megemlékezés
irodalmi összeállítással kezdõdött,
amelyet Bali Judit rendezett. Töb-
bek között József Attila, Nagy
Gáspár, Szõcs Géza, Utassy Jó-
zsef verseibõl hallhattunk összeál-
lítást Hegedûs Erzsébet, Bali Ju-
dit, Bedõ Csaba és Farkas Tibor
elõadásában.

Az irodalmi mûsor után elsõ-
ként Rózsás János író emlékezett
meg a kommunizmus áldozatairól.
Beszédében az „elvetélt eszme”
hatalomra jutásának körülményei-
rõl, mérhetetlen személyi, eszmei,
erkölcsi pusztítására és véres ter-
rorjára emlékeztetett. Felidézte az
1919-es magyarországi vérengzé-
seket, a proletárdiktatúra rémtette-
it. A Kun Béla által vezetett terror-
hadjárat elemzése után a II. világ-
háború utáni évekrõl, évtizedekrõl
beszélt Rózsás János. Kitért a
munkatáborokba való hurcolások-
ra, a háborút követõen megalakult
demokratikus pártok szétzilálásá-
ra, a mezõgazdaság „kolhozi-
tására”, valamint az ötvenes évek
rettegést okozó „csengõfrászára”.
Majd az 1956-os forradalom és
szabadságharc leverését, vérgõzös
megtorlásait idézte. Szó esett a
hatvanas évek puhuló diktatúrájá-
ról, a gulyáskommunizmus évei-
rõl, a reform törekvésekrõl. Be-
széde végén az író a csalódást
okozó rendszerváltás húsz évét
elemezte. Történelmi visszatekin-
tése végén kihangsúlyozta, hogy a
bolsevista örökség napjainkban is
továbbszedi áldozatait.

Rózsás János emlékeztetõ gon-
dolatai után fórumot tartottak,
amelynek további meghívott
vendégei vitéz Bátki József, vitéz
Kovács János és Takács János
voltak. A fórum bevezetéseként
Rajnai Miklós mondott beszédet,
ám mikrofonhoz lépésekor a
hallgatóság közel egyharmada –
köztük a Jobbik helyi szervezete
– elhagyta a termet. A bevezetõ
után a szeretet és az emberség
erejérõl hallhattunk igaz vallo-
másokat.

***
A kommunizmus áldozataira

emlékeztek a Nagykanizsaiak a
Nemzetért Hagyományõrzõ
Egyesület tagjai és a Magyar
Gárda Védõszárnya Zala megyei
szakasza. Az Erzsébet téren tar-
tott megemlékezésre szombaton
délelõtt került sor. 

A Himnusz eléneklése után
Ladányi Istvánné a hazai kom-
munizmus rémuralmának idõ-
szakairól beszélt. Különös
hangsúlyt kapott a szégyentel-
jes 1919-es népirtás, az 1945-
ös szovjet bevonulás, az 1956-
os forradalom és annak vérbe-
fojtása. Fülöp Zsolt, a gárda
nagykanizsai szakaszának pa-
rancsnoka beszédében kiemel-
te, hogy bolygónknak az özön-
víz és a pestisjárvány után a
kommunizmus elterjedése volt
a legnagyobb tragédiája. A be-
szédek után egy perces néma
fõhajtással emlékeztek meg a
XX. század pestisének közel
négymillió hazai áldozatára. A
rendezvény a Szózat és a Szé-
kely Himnusz eléneklésével ért
véget. 

Cz.Cs.

ÁÁllddoozzaattookk eemmlléékkéérree

Március 5-én lesz 56 éve, hogy
meghalt Sztálin generalisszi-
musz, a zsarnok. Még ma is be-
szélnek, írnak róla, nekem is van
egy történetem. Az ötvenes évek
közepén, jóval azután, hogy
Hruscsov elmondta azt a bizo-
nyos beszédét a legfelsõbb párt-
vezetés elõtt, amikor leleplezte
Sztálin viselt dolgait, utaztam a
vonaton, a SZU-ban, Munkács és
Lemberg (Lvov) között. Ketten
voltunk a hálókocsi fülkében, egy

nálam jóval idõsebb vasutas és
jómagam. Hosszú út volt még
elõttünk (Moszkvába utaztunk
mindketten), a Kárpátokban az
emelkedõn felfelé lassan cammo-
gott a vonat, s hogy elüssük az
idõt, beszélgettünk. Útitársam
orosz nemzetiségû volt, én ma-
gyar. Hogy, hogynem valahogyan
Sztálinra terelõdött a beszélgetés.
Õ született moszkvai volt, így
sokkal jobban volt informálva
dolgokról, mint én. Politikáról is

VVoolltt-ee SSzzttáálliinnnnaakk 
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szót váltottunk, ami abban az idõ-
ben még nem volt szokás ismeret-
len emberek között, hiszen inkább
sportról, meg közömbös dolgok-
ról illett (lehetett) beszélgetni. Vi-
lágéletemben kíváncsiskodó em-
ber voltam, és mindig is érdekelt
milyen lehetett egy olyan zsar-
noknak a magánélete, mint Sztá-
lin volt. Mesélte nekem útitársam,
hogy Moszkvában azt suttogják
az emberek, hogy Sztálinnak több
hasonmása (dublõre) volt, és

olyan helyre, ahová félt elmenni,
rendszeresen valamelyik dublõrét
küldte el. Azt is mesélte, hogy ha
néha-néha elhagyta a jól õrzött
Kremlt, abban az esetben  több,
teljesen egyforma, fekete, lefüg-
gönyözött gépkocsit láttak kijönni
a vörös sasfészek valamelyik kijá-
ratán. Soha nem lehetett tudni,
melyik kocsiban volt a diktátor.
Elmondta még, hogy  jóval Sztá-
lin halála után találkozott egy
unokatestvérével, aki nagyon
szép és csinos volt, s a harmincas
évek második felében a moszkvai
Bolsolyban (Nagyszínház) tán-

colt, és még akkor is félve, sut-
togva  mesélte el neki a  balerina
a következõket: Az egyik sikeres
elõadás után bement az öltözõjé-
be két, sötét öltönyt viselõ úr
(illetve elvtárs) és felszólították,
hogy feltûnés nélkül kövesse õket.
Beültek vele a kijáratnál várakozó,
sötét színû, lefüggönyözött gépko-
csiba. Elvitték valahová, bevezet-
ték egy nagyon elegánsan beren-
dezett, minden kényelemmel ellá-
tott szobába. Mielõtt magára
hagyták volna, csak annyit mond-
tak neki: „Saját érdekében, visel-
kedjen okosan!”... és ottmaradt

egyedül a szobában. Majd nemso-
kára nyílt az ajtó, és a balerina
legnagyobb meglepetésére belé-
pett Joszif Viszárionovics Sztálin.
Hogy mi történt ezek után a háló-
szobában, azt az olvasó fantáziájá-
ra bízom. A történetnek az a vége,
hogy hajnaltájban ugyanaz a két
úriember, egy ugyanolyan gépko-
csival, hazavitte lakására hõsnõn-
ket, azzal a jóindulatú figyelmezte-
téssel, hogy: „A dologról, saját ér-
dekében, nem szabad beszélni, so-
ha senkinek...!” Ezért írtam le, és
mondom el most, ezt a történetet
helyette, mindenkinek.

mmaaggáánnéélleettee??

XVI. Benedek pápa Szent Pál
apostol születésének kétezredik
évfordulója alkalmából hirdette
meg a Szent Pál-évet tavaly júni-
us végétõl, kettõs célt fogalmazva
meg: egyrészt jobban megismer-
ni és megismertetni Szent Pál
alakját és tanítását, valamint
imádkozni és dolgozni az egysé-
gért. A félidejében járó jubileumi
emlékévrõl, és Szent Pál tanítása-
iról, leveleirõl Dr. Páhy Jánost, a
kiskanizsai Sarlós Boldogasszony
templom plébánosát kérdeztük.

– A liturgiában Szent Pál levelei
nagyon gyakran szerepelnek. Szin-
te nincs olyan vasárnap, amikor ne
vennénk valamelyik levelének egy-
egy részletét. Ezen kívül az aposto-
lok cselekedeteiben az életével
kapcsolatos híradások részletesen
le vannak írva. Fiatalabb volt Jé-
zusnál, ez az évforduló adott alkal-
mat, hogy tudatosabban belemé-
lyedjünk Szent Pál apostol életébe,
tanításába, teológiájába. 

– A mai ember életére vonatkoztat-
ható üzenetet is hordoznak a tanításai?

– Mély üzeneteket tartalmaznak
a levelei. Ezek a szövegek régen
íródtak, és mindig az élet adta hely-
zetekre próbált az apostol választ
adni. Ezek a helyzetek ma is elõjön-
nek, nemegyszer viszont azért át
kell fordítani a mai ember nyelvére
az üzenetet, vagy megtalálni a pár-
huzamokat. A magyar egyházban
jól kapcsolódik az ezt megelõzõ
Biblia évéhez Szent Pál apostol ju-
bileumi esztendeje, de úgy érzem,
mintha nem kapott volna elég hang-
súlyt az egyházban sem.

– A templomban elõadássoroza-
tot tartanak tiszteletére. Kiket hív-
tak meg elõadónak?

– Olyan embereket sikerült meg-
hívni, akik jobban ismerik az átlag-

teológusnál Szent Pál életét. Öt elõ-
adást szerveztünk. Az elsõt Fábri
Kornél kaposfüredi plébános tartot-
ta. Tavaly jött haza Rómából, ahol
biblikus tanulmányokat folytatott. Õ
az apostolról valamint a keresztény
és apostoli hivatásról beszélt. Ked-
den volt Barsi Balázs ferences atya,
akinek országos hírneve van. Szíve-
sen jön ide, mert a kiskanizsai plébá-
nia ferences plébániának indult va-
laha. A következõ elõadó Bolla Ist-
ván zalaszentbalázsi plébános lesz.
Õ is tavaly érkezett haza Rómából,

ahol filozófiai tanulmányokat folyta-
tott. Utána a püspökatya, majd már-
cius 17-én Tarjáni professzor lesz az
utolsó vendégünk, aki a budapesti
egyetem professzora, a Szent Jero-
mos Társaság vezetõje, megalapító-
ja. A Szent Pál egyházi évet március
22-én vasárnap egy ünnepélyes
szentmisével szeretnénk befejezni.
Martonné Németh Mária orgona-
mûvész megígérte, hogy énekkará-
val eljön a fél 11-es szentmisére. Ez
alkalommal szeretnénk a hitoktató
teremben egy fotókból és bibliafordí-
tásokból álló kiállítást is megnyitni.
Az elõadások keddi napokon, 17.30
órakor kezdõdnek a templomban. 

– Esküvõkön gyakran elhangzik
Szent Pál szeretethimnusza!

– Az egyik legcsodálatosabb írá-
sa, és legjobban ismerik az embe-
rek. Esküvõkön tényleg gyakran, de
máskor is felidézzük. Mivel indítsa
útnak a fiatalokat az ember, mint
azzal, hogy szeressétek egymást!
Szent Pál ebben a himnuszban fel-
sorolja, hogy miben mutatkozik
meg a szeretet. Napjainkban néha
bizony nagy félreértés tapasztalha-
tó a szeretet fogalma körül.

– Tulajdonképpen mi a szeretet?
– Áldozatvállalás a másikért.

Odaadni önmagamat a másik szol-

gálatára minden feltétel nélkül. A
szeretet türelmes, jóságos, nem fél-
tékeny, nem kérkedik, nem gõgös.
A házassági kapcsolatban mindez
nagyon fontos követelmény ahhoz,
hogy jól mûködjön. Nem véletlen!  

– Erdõs Géza plébános halála
után ön vezeti a plébániát. Honnan
érkezett?

– A Zselicségbõl. A Balaton, az
Északi-középhegység után a har-
madik legszebb vidéke az ország-
nak. Én is akkor ismertem meg iga-
zán, amikor odakerültem. Ott szol-

gáltam öt évig és három hónapig. 
– Hogy érzi magát Kiskanizsán? 
– Jól érzem magamat. A zalai

emberek egy kicsit másabbak, bár
lassan-lassan egymáshoz simulnak
a régiók. Ezen a téren is globalizá-
ciónak lehetünk a tanúi. 

– Idõnként elszólítják a feladatai
Kiskanizsáról, hiszen tanít a Ka-
posvári egyetemen, a Katechetika
szakon, és a püspöki bíróság hely-
nöke.

– Hosszú ideje tanítok Kaposvá-
ron, pontosabban a toponári egye-
temi városrészben, ahol a tanító-
képzõ keretében van egy olyan
szak, hogy katechetika, ami hitok-
tató szaknak felel meg. Most tértek
át ott is a bolognai módszerre. A
püspöki bíróságon, egyházi peres
és büntetõperes ügyek szerepelnek.
Az egyházi peres eljárások zömét a
házassági semmisségi ügyek teszik
ki. A társas bíróság – három, vagy
adott esetben öt bíró – például
megvizsgálja, hogy egy házasság
érvényesen köttetett-e meg. Nem
bontja fel az egyház az érvényesen
megkötött házasságot, hanem azt
vizsgálja, megvoltak-e azok a felté-
telek, amelyek egy házasság érvé-
nyességéhez szükségesek. Ha nem
voltak meg, akkor nem azt mondja,

hogy elválasztjuk õket, hanem azt,
hogy ez a házasság a kezdetektõl
fogva érvénytelen, vagyis semmis
volt. Ezért nyúlik egy kicsit hosz-
szabbra ezeknek az eljárásoknak az
ideje, mint a polgári bíróság eseté-
ben, ahol két ember eldönti, nem
kívánnak tovább együtt élni, mert
megromlott a kapcsolatuk, és ki-
mondják a válást közöttük. 

– Válás után ezek szerint nem
csak a bíróságnál, hanem az egy-
háznál is be kell jelenteni a válás
tényét?

– Nem muszáj bejelenteni, de
ahhoz, hogy egyházilag is újabb
házasságra léphessen valaki, be
kell jelenteni, mert ha az egyházi
bíróság nem mondja ki, akkor nem
tudja rendezni az újabb kapcsola-
tát. Viszont hozzá kell tennünk,
nem minden beadott ügy végzõdik
azzal, hogy érvényteleníti az egy-
ház a házasságot. Csak akkor tör-
ténik ez meg, ha megvannak az
egyházjog által pontosan leírt fel-
tételek. Például, ha érvényes volt a
házasság – mert nem csak megköt-
ni kell a házasságot a templom-
ban, hanem érvényesnek is kell
lennie –, akkor az a házasság érvé-
nyes is marad. Nem lehet kikötése-
ket tenni, nem lehet kizárni tudato-
san a házasságból a gyereket.
Érett személyiségnek kell lenni a
házasulónak, nem szabad, hogy
pszichésen terhelt legyen valaki,
vagy olyan sajátosságokkal ren-
delkezzen, amivel tönkreteheti a
másik ember életét. Ha ezek nin-
csenek meg, hiába kötötték meg a
templomban a házasságot, az nem
volt érvényes. De ezt hivatalosan
ki kell mondani, és ez a bíróság
feladata.

Bakonyi Erzsébet

AA SSzzeenntt PPááll éévvrrõõll,, aa sszzeerreetteett hhiimmnnuusszzáárróóll
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A Monorierdõi, késõbb a
Lakitelki tanácskozáson el-
hangzottak lassan kiszivárog-
tak és gondolkodásra ösztö-
nöztek. Az akkori állampár-
ton, az MSZMP-n belül Nagy-
kanizsán már 1987-88-ban
szervezõdött az a társaság,
amely a késõbbi reformkör
magját alkotta. 

Kezdetben sokan egyénileg
is kerestük azt a társadalmi
mozgásteret, amelyben megmé-
rettethetjük gondolatainkat,
esetleg formálói lehetünk egy
általunk elképzelt jövõnek.
Többen az akkor szervezõdõ
MDF megbeszéléseire jártunk a
Kodály Zoltán Mûvelõdési
Házba.

Talán 1988 kora õsze lehetett,
amikor már esténként szervezet-
ten, MSZMP tagként félillegáli-
san, de rendszeresen összejöttünk
a bazárudvari helyiségbe politi-
zálni.

Tudtuk, hogy az elsõ és legfon-
tosabb lépés a párton belüli átala-
kítás, ezért elsõként a vasutas, a
KFV, késõbb a többi városi üzem
pártszervezetei is a rendkívüli
pártértekezlet összehívását köve-
telték. Olaj volt a tûzre a regnáló
vezetés magatartása, a megújítást
nyíltan akadályozó, sõt tagadó ál-
láspontja.

Fontos dátum 1988. novem-
ber 2-a, amikor az akkori mun-
kásõrség nagytermében több
százan – az akkor mintegy 8000
fõt számláló kanizsai párttagság
képviseletében – akkor még tel-
jesen szokatlan nyíltsággal és
õszinteséggel vitatkoztunk a jö-
võrõl. A belsõ átalakítás folya-
matát már nem lehetett megállí-
tani.

Csupán emlékezetbõl, a teljes-
ség igénye nélkül tudok említeni
neveket, akik a reformkör alaku-
lásánál bábáskodtak: Vári Laci,
Dúll Gabi, Izsák Attila (Kár-
olyi), Göndör Pista, Kelemen Z.
Pali, Tóth Laci, Török Tibi,
Rikli Feri, Jászberényi Laci,
Suhai Sanyi, Szekeres Gyuri,
Juhász Laci, Szabó Józsi, Sch-
midt Pista, Dóró Jancsi, Tüttõ

Pista, Stahl Gyuri, Horváth Laci,
Molnár Laci, Gelencsér Tibi és
még nagyon sokan, akik akkor
az adott helyzetben azt tették,
amit a közös gondolkodásunk
alapján, vállalhatónak tartottak.
A Nagykanizsai Reformkör ve-
zetése óriási munkát végzett – az
akkori infrastrukturális állapo-
tok mellett is – napi kapcsolatot
tartott fenn az egyre szaporodó
reformkörökkel és az MSZMP
felsõ vezetésében is képviselt re-
formszárnnyal.

Nagykanizsán 1989. április 22-
én megtartott pártértekezlet az
MSZMP teljes városi vezetését
reformgondolkodású személyek-
re cserélte.

A zalai szervezetek összefogá-
sa eredményeként Magyarorszá-
gon elsõként, július 29-rõl 30-ra
virradó éjszaka leváltották a tel-
jes megyei állampárt garnitúrát.
A pártértekezlet kimondta az
MSZMP Zala Megyei Pártbi-
zottságának megszüntetését és
helyette pártparlamentet, vá-
lasztmányt és koordinációs iro-
dát hozott létre. A megyei vá-
lasztmány elnökének a nagyka-
nizsai Dr. Vári Lászlót választot-
ták.

Van aki már nem él, van aki
már nem foglalkozik a közélet-
tel, olyan is, aki a többpártrend-
szer keretei között jobboldali ér-
tékrendet képviselõ pártot támo-
gat. 

Abban azért ma is biztos va-
gyok, hogy akkor, az adott körül-
mények között, a Nagykanizsai
Reformkör a helyi társadalmi vi-
szonyok megváltoztatásának
progresszív és meghatározó ere-
jévé vált. 

Köszönettel tartozom mind-
azoknak, akik ma az MSZP
tagjaiként vállalják reform el-
kötelezettségüket, de elisme-
réssel gondolok azokra is,
akikre ma nem a párt tagjai-
ként, de a demokratikus balol-
dal elkötelezettjeként számít-
hatunk.

Böröcz Zoltán
MSZP Nagykanizsai 

Szervezet elnöke

1989. mmárcius 11-jjén aalakult mmeg 
a NNagykanizsai RReformkör

HHúússzz éévvee::

Közel két éve alakult meg a
Kaposvári Egyházmegyéhez tar-
tozó Karitász nagykanizsai cso-
portja, melynek legfõbb tevé-
kenysége a rászorulók minden-
napi életében a gyakorlati fel-
adatok megoldása és a lelki se-
gítségnyújtás. Hazánkban, s egy-
ben városunkban is sok a rászo-
ruló, elszegényedett, beteg, illet-
ve magányos ember, akik örül-
nek a segítségnek és a kedves,
biztató szavaknak. 

A csoport vezetõjével, dr. Bar-
balics Józsefnével a nagykanizsai
Karitász által nyújtott lehetõsé-
gekrõl beszélgettünk:  mirõl szól a
szervezet munkája, kiknek nyújta-
nak támaszt a mindennapokban.

– Mindenkinek segítünk, aki se-
gítséget kér tõlünk. A legfiatalabb
egy húsz év körüli, munkanélküli,
albérletben lakó  kismama, aki
egyedül neveli kisgyermekét,  a
legidõsebb két, kilencvenhét éves
idõs ember, akik már nem tudják
önállóan ellátni magukat. A segít-
ségnyújtásunk független kortól,
nemtõl, felekezeti hovatartozástól.

– Ezek az emberek hogyan talál-
ták meg önöket?

– A megalakulásunkkor feltér-
képeztük a várost, felvettük a kap-
csolatot a háziorvosokkal, akik je-
lezték nekünk a körzetükben élõ,
segítségre szorulók címét. Rend-
szeresen plakátokat teszünk ki a
plébániákon, a templomokban,
ahol felhívjuk a figyelmet arra,
hogy hol találnak lehetõséget a
problémájuk megoldására. A vá-
ros azon szervezeteivel is nagyon
jó a kapcsolatunk, akik szintén ha-
sonló feladatokat látnak el, mint
mi, csak szakemberek által.  Így
például a Családsegítõ Központ-
tal, a Vöröskereszt helyi szerveze-
tével, a Nagycsaládosok Szerveze-
tével, s nem utolsósorban a házi-
orvosokkal.

– Konkretizáljuk kicsit, miben
is számíthatnak önökre ezek az
emberek?

– A feladatunk nem az anyagiak-
ban tükrözõdik. A legfontosabb az,
hogy támogatást nyújtunk, például
befizetjük a csekkeket a postán, be-
vásárolunk, beszélgetünk, felolva-
sunk nekik, sétálunk velük, megláto-
gatjuk õket a kórházban és segítsé-
get nyújtunk az otthoni ápolásuk-
ban. Csupa olyan dolog ez, amely-
hez csak szeretet, önzetlenség, sok
idõ szükséges.  Munkánkban sienai
szent Katalin gondolata vezérel
bennünket: „A szeretet a lélek talál-
kozása”. Viszont az látszik, hogy az
idõ nagy szerepet tölt be ebben a te-
vékenységben, hiszen tizennégy ta-
gunk közül ketten dolgoznak aktívan
a foglalkozásukban, a többiek nyug-
díjasok. A lelki támaszon kívül
igyekszünk anyagi juttatásokat is
adni, bár ezek nagyon szerények. A
tavalyi évben kétszer, húsvétkor és
karácsonykor élelmiszercsomagot
juttattunk el hatvan családnak. Az
anyagi forrást ehhez az ünnepek
elõtti jótékonysági vásár és a hívek
adományai biztosították.

A Karitász örömmel fogadja, ha
valaki jelentkezni szeretne a cso-
portjukba, hiszen mindig elkel a
segítség. Ezt megtehetik a követ-
kezõ telefonszámokon: 93/312-
823, 30/493-4823. Azoknak az em-
bereknek a hívását is várják, akik
úgy érzik, olyan nehézség állt út-
jukba, amellyel naponta egyedül
már nem tudnak megbirkózni, nem
találják a kiutat nehéz életükbõl.

Idõszakos kiállítást szerveznek a
tagok húsvétra, melyen régi ima-
könyveket, szentképeket fognak be-
mutatni. Szívesen veszik, ha valaki
eljuttatja hozzájuk a plébániákon
vagy a sekrestyéken keresztül saját-
jaikat. A kiállítás után természetesen
mindenkinek visszaadják azokat.

S.E.

„„AAhhooll ccssaakk lleehheett,, ttééggyy jjóótt……””

ÚÚjjrraa KKaarriittáásszz NNaaggyykkaanniizzssáánn

Immár hagyományosan, a
nagyközönségnek is bemutatták
a kirándulásaik élményeit meg-
örökítõ fotókat a VOKE Kodály
Zoltán Mûvelõdési Házban mû-
ködõ Olajipari Természetjáró
Egyesület tagjai. A Hegyen –

völgyön címû fotókiállítást
Durgó László tanár nyitotta meg,
majd azt követõen levetítette az
angliai utazásai során készített
diaképeit. 

B.E.

HHeeggyyeenn –– vvööllggyyöönn
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Amikor Isten a nõt teremtette, késõ estig dolgozott a hatodik napon
Egy angyal arra járt, és megkérdezte: „Miért töltesz annyi idõt ezzel?”  
És az Úr azt felelte: „Láttad az összes specifikációt, aminek meg kell

felelnem, hogy megformáljam õt? Mosható legyen, de ne mûanyag,
több, mint kétszáz mozgó alkatrészbõl áll, melyek mindegyike cserélhe-
tõ kell, hogy legyen és mindenféle étellel mûködnie kell, képesnek kell
lennie egyszerre több gyermeket karjában tartani, megölelni õket úgy,
hogy az meggyógyítson mindent a lezúzott térdtõl az összetört szívig és
mindezt mindössze két kézzel”.

Az angyalra mindez mély benyomást tett. „Csak két kéz....lehetetlen!
És ez a standard modell?!  Túl sok munka ez egy napra....várj holna-
pig, és fejezd be õt akkor”.

„Nem” – mondta az Úr. „Már annyira közel vagyok, hogy befejez-
zem ezt a teremtményt, mely szívem legkedvesebbje lesz. Meggyógyítja
magát, ha beteg, és egy nap 18 órát tud dolgozni”.  

Az angyal közelebb jött, és megérintette a nõt. „De Uram, olyan pu-
hának alkottad õt”  

„Igen, puha”– mondta az Úr, „De erõsnek is alkottam. El sem tu-
dod képzelni, mit elvisel és legyõz.”

„Tud gondolkodni?” – kérdezte az angyal.   
Az Úr azt felelte: „Nemcsak gondolkodni tud, de érvelni és egyez-

kedni is.”
Az angyal megérintette a nõ arcát.... „Uram, úgy tûnik, a teremt-

mény ereszt! Túl sok terhet róttál rá.”  
„Nem ereszt....ezek könnyek”  – javította ki az Úr az angyalt.  
„Az mire való?”  – kérdezte az angyal.
És mondá az Úr: „A könnyekkel fejezi ki bánatát, kételyeit, szerete-

tét, magányosságát, szenvedését és büszkeségét.” 
Ez igen nagy hatást tett az angyalra; „Uram, te zseniális vagy. Min-

denre gondoltál. A nõ valóban csodálatos!”
Valóban csodálatos!
A nõ olyan erõk birtokában van, melyekkel ámulatba ejti az embert.

Képes kezelni a gondokat és nehéz terheket hordozni.
Magában tudja tartani boldogságát, szeretetét és véleményét.
Mosolyog, mikor sikoltani szeretne.
Dalol, mikor sírni volna kedve, sír, mikor boldog és nevet, mikor fél.
Harcol azért, amiben hisz.
Kiáll az igazságtalansággal szemben.
Nem fogadja el a „nem”-et válaszul, ha tud egy jobb megoldást. Át-

adja magát, hogy családja gyarapodhasson. Elviszi a barátját orvos-
hoz, ha fél.

Szeretete feltétel nélküli.
Sír, ha gyermekei gyõzedelmeskednek. Boldog, ha barátai jól vannak.
Örül, ha születésrõl vagy esküvõrõl hall.
Szíve összetörik, ha közeli rokona vagy barátja meghal.
De megtalálja az erõt, hogy elboldoguljon az élettel. 
Tudja, hogy egy csók és egy ölelés meggyógyíthat egy összetört szívet.
Csak egyetlen hibája van. 
Elfelejti, mennyire értékes...

Ismeretlen internetes szerzõ

Ezzel kkívánunk 
minden kkedves 

hölgyolvasónknak 
boldog nnõnapot!

Kanizsa LLokálpatrióta HHetilap

Palotás Tibor festményei mel-
lett Ambrus Márta kerámiacso-
dáit láthattuk szemmel és ta-
pasztalhattuk lélekkel a Honvéd
Kaszinóban.

Járási Ildikó Palotás Tiborról
szólva elmondta, ijesztõen élet-
szerû portréin és csodálatos máso-
latain alaposság látszik. Ha ráné-

zünk a rajtuk szereplõ emberekre,
az az érzésünk támad, megszólíta-
nak.

Ambrus Márta kerámiaportréi
nagyon szépen kidolgozott formát
rejtenek, színeik magukkal ragad-
ják a szemlélõdõt – méltatta a mû-
veket Járási Ildikó. 

S.E.
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– Célszerû talán a mai ingat-
lan helyzetrõl szót ejteni, hiszen
minden bizonnyal erre sokan
kíváncsiak mostanság...

– A korábban jellemzõ ingat-
lanpiaci pezsgés mára már megle-
hetõsen visszafogottá vált, ponto-
sabban a kínálat erõsebb, mint a
kereslet, ezért is éri meg most vá-
sárolni. A lakást vásárolni szán-
dékozókat csak biztatni tudom,
ne habozzanak, hiszen az ingat-
lanpiacon az árfolyamváltozás
még nem éreztette hatását. Ez
azonban nem lesz mindig így, hi-

szen az euró árfolyamtól függõ
árak emelkedni fognak, s ez a la-
kások értékesítésének terén is
változásokat hoz. Vagyis, aki új
otthonra vágyik, annak most ér-
demes körülnéznie a palettán.

– Ezért is nyitott ez idõ tájt a
Draskovics Ingatlan?

– Azért ez nem ilyen egyszerû.
Az új lakások építése és értékesí-
tése során egyre nagyobb igény
merült fel használt lakások beszá-
mítására illetve értékesítésére. Ez
a szolgáltatás eddig hiányzott a

kínálatunkból. Ahogy a lakásépí-
tések alkalmával, úgy az ingatlan-
közvetítõ tevékenységünk során
is a tõlünk már megszokott szín-
vonalon fogunk teljesíteni.
Komplex szolgáltatással várjuk
kedves ügyfeleinket.

– Mit foglal magába ez a típu-
sú szolgáltatás?

– Mûszaki ismeretekben nincs
hiány, és értékesítében is komoly
tapasztalattal és tudással rendel-
kezünk. Az sem elhanyagolható
szempont, hogy irodánk igazán
frekventált helyen, a város
közponjában – a Fõ út és a Sugár
utca sarkán – található. Leendõ
partnereink nagy panorámás kira-
katunkban folyamatosan értesül-
hetnek a legújabb és legkedve-
zõbb lehetõségekrõl, s természe-
tesen mi is megkeressük a nekik

leginkább megfelelõ megoldást.
Külön számítógépes nyilvántar-
tást dolgoztunk ki, melyet alapos
piackutatés elõzött meg. A szol-
gáltatási szerzõdés magába fog-
lalja a helyszíni felmérést, az ügy-
védi költséget, a hitel és biztosítás
ügyintézését, és biztosítjuk az
interneten és az írott sajtóban való
hírdetési  megjelenítést. Ezzel
gyakorlatilag átfogjuk a terület
valamennyi lényeges kérdéskörét
mind a vevõ, mind az eladó felé.

– Az ingatlanközvetítési pia-
con történõ megjelenésükkel
párhuzamosan vannak új lakás-
fejlesztéseik is?

– Két új projekttel indulunk.
Ezek közül az egyik a Báthory ut-
cában készülõ huszonnyolc laká-
sos „Virágosház”, melynek fejlesz-
tõje  a Firt Kft., és mi vagyunk a
kivitelezõi. Emellett saját fejleszté-
sen belül indul egy tíz lakásos tár-
sasház az Arany János utcában.
Mindkét társaház esetében várjuk
az érdeklõdõket a Draskovics In-
gatlanközvetítõnél, forduljannak
hozzánk bizalommal.

Draskovics-IIngatlan
EEggyy kköönnnnyyeenn eelléérrhheettõõ sszzoollggáállttaattááss

A  „Draskovics” igazi márkanévvé vált az évek, évtizedek so-
rán. Március 2-tól itt az újabb nyitás, hiszen hétfõn a Sugár ut-
ca és a Fõ út sarkán megnyitott a Draskovics Ingatlanközvetítõ
Iroda. Rögtön a fókuszba kerülni az új területen, gyakorlatilag
ezt a mottót is adhatnánk az új irányvonalnak, melyrõl Drasko-
vics Szilárd, a társaság ügyvezetõje, egyben ötletgazdája beszélt
bõvebben.
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Horoszkóp

Szinte semmi gondja nem lesz a héten. Ami
nyugtalanságot okozhat, az “csak” a pénz
hiánya. Hallgasson kicsit a családjára, ami-
kor azt mondják, hiába dolgozol többet, ak-
kor sem lesz több a fizetésed.

Jobban ügyeljen a kiadásaira. A spórolást
sohasem késõ elkezdeni. A kényelmérõl
ne mondjon le teljesen, csak a luxuski-
adásokat szüneteltesse egy kicsit. Fordít-
son több idõt otthona szépítgetésére. 

Szerencsére jó a természete, s ennek kö-
szönhetõen, ha felbosszantják, egy-kettõ-
re elfelejt mindent, s visszatér a jó hangu-
lata. Továbbra is vonzódik az új lehetõsé-
gekhez, új feladatokhoz.

A párjával többször vitába keveredhet,
bár ön is tudja, nem lehet ennek más oka,
mint az állandó stressz. A sok nehézség
ellenére ne veszítsék el a kedvüket, köze-
ledjenek egymáshoz megértõen.

A Hold és a Jupiter jótékony hatással lesz
önre ezekben a napokban. Figyelmeseb-
ben és kedvesebben fordul ismerõseihez.
Még akkor sem vág vissza támadóan, ha
úgy érzi, sarokba akarják szorítani.

Romantikus napokra számíthat, a bolygók
jótékony hatással lesznek mindennapjaira.
Magánéletében jelentõs változásokra szá-
míthat. Mindezek jobbá teszik életét, hi-
szen a kivezetõ utat már megtalálta.

Jobban használja ki tehetségét a munkájá-
ban, mert hasznára lehet elõremenetelében.
A csillagok kellemes meglepetést jeleznek,
nem is kell túlságosan megerõltetnie magát
ahhoz, hogy elérje a célját.

Ne vegye túlságosan a lelkére azokat a
negatív dolgokat, melyek a környezeté-
ben történnek, és bosszantják. Ha új ál-
láslehetõséget ajánlanak fel ismerõsei,
fogadja el, ne utasítsa vissza.

Tele van tervekkel, bár azt is bevallja önmagá-
nak, hogy nincs kedve dolgozni. Ezzel az ér-
zéssel nincs egyedül a világban. Lazítson ki-
csit, aztán koncentráljon a feladataira. A meg-
hitt beszélgetések idejét halassza el estére.

Elhamarkodott véleményével ne szaporítsa
ellenségei táborát. Próbálja nyugodtan
megfogalmazni a véleményét. Vigyázzon
jobban az egészségére, és a sok munka
mellett szakítson idõt érzelmi életére is.

Ne aggódjon az anyagiak miatt, hanem
kezdje optimistán a napot, így könnyebben
érhet el sikert a munkájában. Ne zavarja, ha
nem viszonozzák a segítségét, önzetlenségét.
Végezze el továbbra is hibátlanul a feladatát.

Bátran kezdjen új ötletei megvalósításába. A
negatív kritikákat ne vegye túlságosan komo-
lyan, mert elveszik az egésztõl a kedvét. Sza-
badidejében rendezgesse többet otthonát, mert
a rendezetlenség negatív energiákat gerjeszt.

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

Felfrissültünk

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956

Egy kattintás, és naponta
friss híreket, tudósításokat,

riportokat olvashat.
Képeslapküldõ, fórum,  

apróhirdetés

Kattintson rá!

wwwwww..kkaanniizzssaauujjssaagg..hhuu

Volt
animációs film (sz) (12)

14.00

Valami Amerika 2.
magyar vígjáték (12)

16.00 16.00

A szállító 3.
akciófilm (f) (16)

20.15 20.15

A csajok háborúja
romantikus vígjáték (sz) (12)

18.15 18.15

2009.03.05-03.11-ig
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BBÉÉRRLLEETT

ADÓBEVALLÁS
magánszemélyeknek 

ÁR: 2800 FT
06-20-34-00-444 (16 óra után)

E-mail: adobevallas@c2.hu

2009 
A TAKARÉKOSSÁG ÉVE 

Kösse újra CASCO-ját jelen-
tõs kedvezménnyel!

Kérjen ajánlatot, most megéri!
30/916-1600

Tüzifa, parketta
teherautónként

szállítással
20.000 – 25.000 Ft-tól

ELADÓ
Tel.: 30/385-9575
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IINNGGAATTLLAANN
Vállalkozók FIGYELEM!

Nagykanizsa belvárosában közel
700 négyzetméteres terület  eladó!
Irányár: 19 millió Ft. Érd.: 30/227-
3294, 30/448-6072

Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcá-
ban karbantartott 78 m2-es családi
házrész pincével, padlással, 1185 m2

udvarral eladó. Érd.: 93/323-737,
20/398-1455 (6312K)

Csengery úton 59 m2-es, két szo-
bás (elõszoba, fürdõ, spájz, pince,
padlás, kert) részben felújított
udvari lakás eladó. Érd.: 30/227-
3294

Belvárosban három szobás, nap-
palis családi ház két fürdõvel, nagy,
aknás garázzsal, rendezett, szép, ki-
csi udvarral eladó vagy elcserélhetõ
palini családi házra értékegyeztetés-
sel. Tel.: 93/315-861, 30/851-7255
(6389K)

Városkapu krt-on önkormányzati
garázs bérleti joga eladó. Érd.:
30/385-1088 (6428K)

Gyékényesen az „A” szektor-
ban, közvetlenül a vízparton két-
szintes (40 m2 szintenként) nyaraló
eladó. (Víz, szennyvíz, villany,
kábel tv.) Érd.: 30/227-3294 

Berzsenyi utcában garázs eladó.
Érd.: 30/527-2002 (7020K)

Hat éves, 123 m2-es családi ház
melléképületekkel, 1700 m2-es
parkosított udvarral Nk-án, az Alkot-
mány úton sürgõsen eladó. Tel.:
30/9274-396 (7021K)

Nk-án a Sikátor u. 24. szám alatt
kétszintes, három szobás családi ház
garázzsal + szoba, konyhás udvari
lakással, 500 m2 telekkel eladó. Érd.:
30/882-0867 (7023K)

Elcserélném nagykanizsai felújí-
tott, 1+1/2 szobás, 44 m2-es, komfor-
tos, egyedi fûtéses, önkormányzati
lakásomat 1 szobás, egyedi fûtéses
önkormányzatira. Érd.: 30/958-7390
(7025K)

Belvároshoz közeli bútorozatlan
lakás hosszú távra kiadó (március 1-
tõl) 25.000 Ft + rezsi/hó díjért. Kau-
ció szükséges! Tel.: 30/640-7788
(7024K)

170 literes prés eladó. Tel.:
30/448-6072 (6278K)

Lucfenyõ 0,7-1,2 m parkosításra
eladó. Érd.: 30/621-3762, 30/621-
2672 (7026K)

Masszázs a nagykanizsai Uszodá-
ban! (A szolgáltatás belépõjegy nélkül
is igénybevehetõ) Teljes testre, 30 per-

ces lazító masszázs 1000 Ft. Szolgál-
tatások: alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelení-
tés, stb. Hívásra házhoz is megyek!
Elérni és bejelentkezni a  30/481-
2323 telefonszámon lehet (6273K)

Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi pa-
rasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.: 20/555-
3014 (6430K)

Magyar nyelv és irodalomból
korrepetálást, pótvizsgára, felvételi-
re felkészítést, valamint szakdolgo-
zatok, egyéb anyagok gépelését vál-
lalom. Tel.: 30/968-8184 (6288K) Otthon végezhetõ munkát vál-

lalnék: csomagolás, dobozolás,
postázás, stb. Tel.: 30/227-3294
(6436K)

Nagykanizsai pizzériába konyhai
kisegítõt és gépkocsival rendelkezõ
pizzafutárt felveszek. Érd.: 30/555-
6585 (7027K)

Március 7. 15 óra
KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ
Papírmakettek készítése

Március 8. 8-14 óra
ORSZÁGOS ÉREMCSERE 
ÉS BÖRZE

Március 11. 18 óra
HUMÁNÖKOLÓGIAI 
SZABADEGYETEM
A víz és a klímaváltozás

Március 13. 17 óra
"UTAZÓK" - Németh Csaba 
fotókiállítása
Megnyitja: Tóth József pszichológus

Március 13. 19 óra
"ÁLOMBÁLOM" - a Ghymes
együttes lemezbemutató koncertje
Belépõdíj: felnõtt 2 500 Ft; 
diák, nyugdíjas 2 000 Ft 

Március 7. 18 óra
KONCERT ÉS TÁNCHÁZ A GÓBÉ
ZENEKARRAL
Belépõdíj: 300 Ft

Március 9. 19 óra
FILHARMÓNIA-RAIFFEISEN BÉR-
LET. Az Alba Regia Szimfonikus Zene-
kar koncertje. Vezényel: Drahos Béla
"Farsangi hangverseny"

J. Strauss: Keringõk, polkák
Belépõdíj: 2 000 Ft

Március 13. 17 óra
"MARGO SZIGET" - Ligeti Margó
gobelin és keresztszemes 
alkotásainak kiállítása

"BUDDHA NYUGATRA MEGY" -
Sass Brunner Erzsébet és Brunner 
Erzsébet Buddhista festményeinek  
kiállítása

"80 ÉV MÛVÉSZETE" 
Z. Soós István kiállítása

Március 6. 17 óra
"VAN MÁS MEGOLDÁS: 
A SZENT KORONA JEGYÉBEN"
dr. Halász József történész elõadása. 

Március 7. 19 óra
KANIZSA BIG BAND KONCERT
Vendégmûvész: László Attila

Március 9. 17 óra 
Kiskanizsai Fiókkönyvtár
Könyvbarát Klub

DR. ÖRDÖGH FERENC: 
VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK C.
KÖTETÉNEK 
KÖNYVBEMUTATÓJA

GÉPELÉST
(szakdolgozatok, árajánlatok, stb.)

SZÁMÍTÓGÉPES 
SZERKESZTÉST

(Word, Excel, QuarkXPress, Adobe 
Indesign, Adobe Photoshop 

programokkal)  
NYOMDAI ELÕKÉSZÍTÉST

RÖVID HATÁRIDÕVEL
VÁLLALOK 

Tel.: 30/9932-534 

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS
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Hmm, adott a lehetõség – el-
menni gokartozni. Igaz, nem egy
szimpla körre, s még csak nem is
egy, szimplán gumisorokkal sze-
gélyezett helyre, hanem egyenesen
a hétszeres Formula 1-es világbaj-
nok Michel Schumacher gokart
centrumába, a Kölnhöz közeli Sin-
dorfba. A kis település szinte egy-
beépült a száguldó világsztár szü-
lõhelyével, Kerpennel, minden-
esetre az élmény fenomenális. Ha
úgy vesszük, rögtön Schumi édes-
apja fogadja a látogatót Audi Q7-
ébõl kiszállván, s gyakorlatilag az
egész „körözõ-központot” uralja a
ferraris (na jó, meg a reklám-cigi)
piros-fehér színkollekciója. A por-
tán persze rögtön a szerencsét pró-
báló orra alá nyomják a papírost,
mely arról határoz, hogy mindenki
a saját felelõsségére nyomhatja a
gázpedált – akár 75 km/óráig… A
bukósisak méretének kiválasztása
után a tûzálló fejvédõt imitáló ru-
hanemût is megkapja kobakjára az

alkalmi versenyzõ, aztán irány a
pálya… A kis jószágok már bedör-
rentve, rajtuk mindenhol a tiszta-
ság az úr, s a pályabíró egyszer
csak elengedi a menetet. A gyakor-
lottak elõnyben, hiszen rögtön ki-
ismerik, melyik kanyart lehet szû-
kebben venni, mennyit bírnak a
gumik, milyen a tapadás, hol fog-
nak a fékek. A nagy kergetõzésbe
belefeledkezve aztán jön az elsõ
kicsúszás, rá a segítség és irány to-
vább. Akik mondjuk Audi S5-tel
parkoltak le kint, õk is itt élik ki
sebességmániájukat, s alkalomad-
tán kiderül, az országutakon, autó-
pályákon villognak autócsodáik-
kal, de vezetéstechnikában akad
náluk jobb sofõr. Utána persze
szent a barátság, a legjobbaké a
gratuláció, meg jön a részletes
elemzés a centrum rendszerének
segítségével. Mert bizony az „ide-
iglenes” versenyzõk majd minden
adatát rögzítik a szenzorok, s ez
azért is tesz jó szolgálatot, mert

egyesek rögtön ismét sorba állnak
az újabb futamért – mondván, javí-
tani akarok. Aki pedig inkább már
csak nézelõdni szeretne? Ha sze-
rencséje van, összefuthat a Schu-
macher-testvérek közül Ralffal,
aki készséges, s máris egy autog-
rammal gazdagodik az érdeklõdõ. 

A hely tehát valóban világbajno-
ki, akárcsak az 1. FC Köln
Müngersdorfer-stadionja, ponto-
sabban mai szóhasználattal
RheinEnergie Stadionja. A kölni
arénát a 2006-os labdarúgó világ-
bajnokságra teljesen újjávarázsol-
ták, bár a nevétõl (a marketing és
reklám ellenére) nincs elragadtat-
va a nép, nekik csak a „müngers-
dorfi” marad. Az esemény egy át-
lagos bajnoki az Arminia Bielefeld
ellen, de a két középcsapat „veszt-
fáliai derbijét” így is megcsodálta
majd’ 50 ezer ember. Pontosabban,
csodálni nem sok mindent lehetett
a pályán történtekbõl, de a hangu-
lat az tényleg pártalan volt. S itt
valóban nem a Bayern München-
rõl, a Manchester Unitedrõl, vagy
éppen az FC Barcelonáról van szó
– játéktudásban –, hanem egy is-
mét feljutott csapatról, a Köln-
rõl… Amikor 50 ezer ember rá-
kezd a gárda indulójára, az egész
létesítmény piros-fehér sálerdõbe
burkolózik, na akkor gondolja azt
a „mezei” dolgokhoz szokott láto-
gató, ilyen közegben kit érdekel,
hogy esetleg nem csillagos ötös a
mérkõzés színvonala. Ja, a vég-
eredmény? Az egyébként 1-1 lett.
Igaz, ez a Rajna vidékieknél telje-
sen mindegy – két hét, és ismét öt-
venezren lesznek a lelátón…

Polgár László

VViilláággbbaajjnnookkii iirraammbbaann

Valódi dobópárbajjal indult a
Kanizsa KK DKG East Bp. Hon-
véd elleni NB I B-s idegenbeli fér-
fi kosárlabda-mérkõzése, a lényeg
azonban a végén kerekedett ki: a
kanizsaiak 103-100-ra nyertek.  A
második negyedhez közelítve már
jól kivehetõ volt, hogy a Koma
Dániel – Mihalics Zoltán – Verte-
tics Ádám triót nehéz lesz tartania
a hazaiaknak, s ezt a fordulás után
bizonyították is.  A kirobbanó for-
mában játszó Vertetics, a vissza-
cserélt Mihalics pontos találatai-
val, valamint agresszív védekezés-
sel megkezdték a felzárkózást. Az
utolsó negyed elején már érezni le-
hetett, hogy izgalmas végjáték vár-
ható, hiszen másfél perccel a vége

elõtt a fõvárosiak vezettek öt pont-
tal, ám a szurkolói által támogatott
KKK DKG-EAST a megítélt bün-
tetõket biztosan értékesítve, a ma-
ga javára fordította a már-már
veszni tûnõ mérkõzést. 

Tegyük hozzá – ha már említve
voltak –, a tendencia folytatódik: a
kanizsai klub körül formálódik az
ultrák csoportja, mivel a drukkerek
idegenben újfent kitettek magu-
kért. Jó érzés tapasztalni, hogy van
ismét egy olyan csapat Kanizsán,
melynek akadnak (hangos) rajon-
gói. A dél-zalaiak ugyan a negye-
dikek, de az elõttük álló Sárvár be-
gyûjtötte negyedik vereségét, így
megcsillanni látszik az elõzés le-
hetõsége.

Amit a város másik másodosztá-
lyú kosárlabda együttese, a Kanizsai
Vadmacskák már meg is lépett, hi-
szen az OSC-t verték itthon 81-57-
re, ezzel a tabella második fokára
léptek Farkas József tanítványai úgy,

hogy egy meccsel kevesebbjük van.
A legeredményesebb dobók Fekete
Csilla (31/12), Varga Zsófia (20/6) és
Horváth Bianka (16/6) voltak.

P.L.

GGyyõõzztteess ffoorrmmáábbaann

Aminek már megvoltak az elõzetes
jelei, az bekövetkezett, vagyis a Ka-
nizsa KK – DKG East NB I B-s ko-
sárlabda-csapata szerzõdést bontott
a centerként és bedobóként is bevet-
hetõ Szabó Balázzsal. A tavalyi sze-
zonban számtalanszor a gárda nye-
rõemberének számító játékos né-
hány hete Kovács Nándor edzõtõl
kapott már büntetést edzésmulasztás
végett, tehát sejteni lehetett, hogy
valami nem mûködik harmoniku-

san. Szabó Balázs egy,  a Kanizsa
Hetilapnak adott nyári interjúban
még azt ecsetelte, hogy szívesen ma-
rad Kanizsán annak ellenére, hogy
(nem elõször) Dombóváron és Ka-
posváron is felmerült a neve.Viszont
a további történések nem arra en-
gedtek következtetni, hogy biztos
lesz a helye a kezdõ ötösben, mivel
a dél-zalaiak idõközben leigazolták
Filipovicsot és Mihalicsot is. 

P.L.

SSzzeerrzzõõddééssbboonnttááss SSzzaabbóó BBaalláázzzzssaall

Az úszóknál huszonegyedik alka-
lommal megrendezett Kanizsa Kupa
majdhogynem nevezési rekorddal
szolgált, hiszen csaknem 300 induló-
val kalkulálhattak a Délzalai Vízmû
SE háza táján. A rendezvény nem-
zetközi jelleget öltött, lévén egy
osztrák egyesület mellett még szer-
bek és szlovákok is indultak a külön-
bözõ futamokban. A házigazdákat –
elsõsorban – Abay Nemes Anna
(1996) és Tóth Benett (2001) képvi-
selte a legeredményesebben, hiszen
elõbbi négy elsõ helyezést gyûjtött
(100 m gyors, hát, mell és 200 m ve-
gyes), míg utóbbi háromszor csapott
gyõztesként célba (50 m gyors, mell;
100 m vegyes). Nem akart tõlük le-
maradni Hederics Hanna (2000)
sem, aki 50 gyorson és háton zsebelt
be két elsõséget. Zámodics Márk
(1997) ezúttal egyszer állhatott a do-
bogó legfelsõ fokára (100 m gyors),
s a Délzalai Vízmû SE-nél további
nyolc-nyolc második (Karancz Aliz,
Metzger Dániel, Szabadics Adrienn,
Tóth B., Trajer Márk, Zámodics) és
harmadik (Abay, Csizmadia Tímea,
Hederics, Molnár Flóra, Tihanyi
László, Trajer, Zámodics) helyet sze-
reztek a kanizsai úszóünnepen.

A szombathelyi régiós versenyen
a fentebb említett sportolók mellé
„éremszerzésbõl” felzárkózott az
egyes versenyszámokban Ács Gergõ
(1995), Kantó Loretta (2001), Kiss
Dóra (1991), Kovács Kitti (1999),
Lengyel Liliána (2000), Soós Bence
(1999), Zsiray Dorka (2001) és
Zsuppán Patrícia (1994) is.  

P.L.

HHáázziiggaazzddaakkéénntt jjeelleess
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Édesség és élelmiszer diszkont
Nagykanizsa, Teleki u. 34. (udvarban)

Tel.: 30/936-3923

NÕNAPI AJÁNLATUNK:

NYITVA TARTÁS:

500 gr szaloncukor 195 Ft
500 gr nápolyi 295 Ft
500 gr rágógumi 395 Ft
500 gr barackmag 395 Ft
500 gr csokiparány 395 Ft
250 gr mazsola-mogyoró drazsé 395 Ft
500 gr tortabevonó 495 Ft
500 gr csokitallér 495 Ft
500 gr tejkaramell 495 Ft
500 gr zseléscukor 495 Ft
500 gr vajkaramell 700 Ft
500 gr konyakmeggy 795 Ft
600 gr dianás cukor 700 Ft

Bolero italpor 45 Ft
Completta 330 Ft
0,25 Paloma kávé 345 Ft
0,25 Tchibo kávé 365 Ft
0,25 Karaván 395 Ft
0,25 Omnia 485 Ft
Inka kávé 295 Ft
Nescafé 3x1 (10db/csomag)370 Ft
1000 gr Paloma 1195 Ft
1000 gr Wiener extra 1295 Ft
1000 gr Tchibo 1395 Ft
1000 gr Karaván 1395 Ft
1000 gr Edusho 1295 Ft

Táblacsokik, desszertek, teasütemények 
nagy választékban kaphatók!
Dual Masters kártyák – 1-et fizet 2-t kap!

Szerda  – csütörtök – péntek: 9-17 óra
Szombat: 9-12 óra

Multifokális lencse AKCIÓ -30%
Az akció február 5 - március 31-ig érvényes!

Nagykanizsa és Környéke 
Foglalkoztatási, Szociális 
és Közmûvelõdési 
Nonprofit Kft. 
4M Rehabilitációs Munkaerõ-piaci 
Program

8800 Nagykanizsa, Király u. 47. II. emelet
Tel/fax: 93/ 311-732, e-mail: nk-4m@t-online.hu

web: www.megvaltozott.hu

Munkaerõ-piaci szolgáltatás 
nyújtása 

megváltozott munkaképességû munkavállalóknak

illetve az érdeklõdõ munkáltatóknak

Ingyenesen segítünk!
Ügyfélfogadás: 

hétfõtõl- csütörtökig 9-12 óráig

Fantasztikus lehetõség adódott
a most mindössze 17 éves Hederics
Viktor számára, amikor jelentke-
zett az AFS pályázatára, melynek
kapcsán egy évet töltött Új-Zélan-
don a 2007-2008-as tanévben. Új-
Zéland  általa megörökített világát
mutatta be kiállítás és vetítettké-
pes elõadás formájában a Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központban.

Viktor csereprogram keretében
utazhatott, Otorohangában lakott fo-
gadószüleinél, mely egy kétezer fõs
település. Ott  járt egy évig iskolába,
s a kezdeti nehézségek ellenére ha-
mar beilleszkedett. Rendszeresen ki-
rándult, horgászott, rögbizett s szik-
lát is mászott – e tevékenységek so-
rán készítette el több száz fotóját,
amelyeknek töredéke került bemuta-

tásra a HSMK-ban. Az ország na-
gyon mély benyomást tett rá, elmon-
dása szerint a világ legzöldebb, leg-
természetesebb helye, mindemellett
itt fordítanak legtöbb figyelmet a
környezetvédelemre. Az emberek
nagyon kedvesek, jó érzéssel mun-
kálkodnak azon, hogy a látogató ott-
hon érezze magát. Az ifjú rengeteg
ismeretséget kötött, azóta is napi
kapcsolatban van barátaival, akik a
világ minden részérõl valók, s foga-
dószüleivel, akikkel minden nap e-
mailt váltanak és chat-elnek. Termé-
szetesen vágyik vissza egy hosszabb
látogatásra, hiszen – ahogy mondta
– Új-Zéland megismeréséhez pár
nap nem elég, s ezt az országot újra
és újra fel kell fedezni. 

Steyer Edina 

ÚÚjj-ZZééllaanndd vviilláággaa
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