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Nagykanizsa is eltörölte a vizit-,, a kórházi napi- és a tandíjat

Cseresnyés: Gyõzött Magyarország!
A népszavazás kapcsán ismét
egymásra találtak az ország különbözõ társadalmi csoportjai,
hiszen egymást segítették szavazatukkal idõsek és fiatalok. A
kormánynak egyetlen kötelessége van: fejet hajtani a népakarat
elõtt, s minden bosszútól és kicsinyességtõl mentesen, pótolni az
egyetemek, kórházak és a háziorvosok kiesõ bevételeit – véli
Cseresnyés Péter alpolgármester,
a Fidesz országgyûlési képviselõje.

 Töréskárok helyreállítása
biztosítói szerzõdések
alapján

 Autó üvegkárok helyszíni
felvétele, cseréje casco
önrész megfizetési nélkül

Nagykanizsa, Ipari Park

(93) 536-576
Fax: (93) 536-577
Mobil: (30) 385-7945
www.renocar.hu

– Szeretném megköszönni minden szavazó kanizsai polgárnak,
hogy részt vett a népszavazáson, s
ily módon hozzájárult ahhoz,
hogy gyõzött a demokrácia.
Ugyanis nem volt még példa az
elmúlt tizenhét-tizennyolc évben
arra, hogy egy belpolitikai kérdésben rendezett népszavazáson
ilyen sokan vettek volna részt –
mondta lapunknak Cseresnyés
Péter. – A népszavazás eredményeképpen három olyan dolgot
kényszerül visszavonni a kormány, amelyeket a társadalom
megkérdezése nélkül terhelt az
emberekre. Méghozzá oly módon,
hogy homlokegyenest az ellenkezõjét cselekedte annak, mint amit
a 2006-os országgyûlési választások kampányában ígért. Most a
választók többsége, átlagosan
nyolcvan százaléka nyilvánvalóvá
tette, nem akar kórházi napidíjat,

Intézzen mindent egy helyen!

 Mûszaki vizsgáztatás
 Eredetiségvizsgálat
 Zöldkártya
 Kárfelvétel,
kárrendezés

Várkapu Autóház
v

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

vizitdíjat és tandíjat fizetni. De
ezen kívül van egy másik olvasata
is a népszavazásnak: az állampolgárok azt is kinyilvánították, nem
lehet úgy politizálni, hogy a kampányígéreteknek épp az ellenkezõjét teszik a kormányra kerülõ pártok. Kimondták, hogy a továbbiakban már nem engedik becsapni
magukat, és sárga lapot adtak a
kormánynak. Azt is jelenti a népszavazás eredménye, hogy a választók elvárják: a mindenkori
kormány úgy végezze a dolgát,
hogy közben a társadalmat korrekt módon tájékoztassa minden,
az életüket közvetlenül befolyásoló lépésérõl, s ne becsapja õket.
De a népszavazás révén példátlan
nemzedéki összefogás is létrejött,
az idõsek megtámogatták a fiatalokat, a fiatalok pedig az idõsek
oldalára álltak. Ezúttal nem pártok vagy politikusok arattak gyõzelmet, hanem Magyarország
gyõzött. Gyõztek azok, akik igennel szavaztak, akik otthonról szorítottak az igenek gyõzelméért, és
egyedülálló módon a gyõztesek
közé tartoznak a nemmel szavazók
is, hiszen nekik sem kell majd vizitdíjat, kórházi napidíjat és tandíjat fizetniük. Úgy vélem, áttételesen ugyan, de a népszavazáson
elutasították az emberek az egészségbiztosítás privatizációjáról
szóló törvényt is, amit a kormány
szintén akaratuk ellenére erõltetett át a Parlamenten.
– Úgy tûnik azonban, a kormánypárti politikusok elõnyt akarnak kovácsolni a vereségbõl, amikor példátlan hatalmi gõggel telve
azzal fenyegetõznek, hogy nem
pótolják a kiesõ bevételeket.
– Várható volt, hogy a kormánypártok nem tanulnak ebbõl
a figyelmeztetésbõl. Sajnálkoznak, fenyegetõznek, hogyan lehet
pótolni a vizitdíj, a kórházi napidíj és a tandíj eltörlésével kiesõ
pénzeket, s már most megpróbálják összeugrasztani a társadalom

különbözõ csoportjait. Úgy vélem, hogy azok a kormánypárti
politikusok, akik most farizeus
módon siránkoznak, hogy nincs
pénz a visszapótlásra, lapozzanak vissza néhány oldalt a határidõ-naplójukban, s nézzék meg,
hogy mennyi pénzt vettek el korábban az egészségügytõl, a felsõoktatástól. Ha ezt megtennék,
akkor látnák, hogy forrás lett
volna, ha nem vették volna el.
Természetesen most is lehet találni forrásokat, a Fidesz és a
KDNP törvénytervezete tételesen
fel is sorolja azt, hogy honnan lehetne elvenni pénzt. Ajánlanánk
például a kormányzati luxuskiadások drasztikus csökkentését,
vagy a Szerencsejáték Zrt. által a
költségvetésnek fizetett 41 milliárd forintos játékadót. Demokráciában az egészségügyi és az oktatási rendszer mûködtetése nem
a kormány passziója, hanem alkotmányos kötelessége, így tehát
eleget kell tennie a népakaratnak, és a vizitdíj, a kórházi napidíj valamint a tandíj nélkül kell
megoldania az oktatási és az
egészségügyi rendszer mûködtetését.
Horváth Attila
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A mai litván társadalom egységesen ítéli meg a nagy Szovjetunióval szembeni nemzeti ellenállás idõszakát. Litvániában senkinek sem jut eszébe, hogy csõcseléknek nevezze azokat az embereket, akik tiltakozásukat fejezték ki a szovjet kommunista
rezsimmel szemben, vagy hogy
ne forradalomként, hanem polgárháborúként tekintsenek az
akkori függetlenedési törekvésekre.
Darius Jonas Semaška litván
nagykövet Nagykanizsai Polgári
Egyesület meghívására a kommunizmus áldozatai emléknapja
alkalmából látogatott városunkba. Kevesen tudják, de nagyon is
közös a sorsunk Litvániával. A
litván nemzet a második világháború alatt „felszabadítóként” érkezõ nagy orosz medvével szembeni ellenállás során 1940 és
1952 között 780 ezer embert veszített – nem árt tehát párhuzamot vonni a mi 1956-os forradalmunk és a litván szabadságvágy
között.
– Rengeteget elvett tõlünk a
szovjet totalitáriánus rezsim, nagyon sok ember életébe került,
ezen kívül majd minden családban
van olyan családtag, akit deportáltak – mondta lapunknak adott interjújában a rendkívül közvetlen és
barátságos Darius Jonas Semaška,
akinek nagyapja, Jonas Semaška a
litván hadsereg tisztje volt, s 1945
tavaszán csatlakozott az ellenálláshoz. Életét áldozta a szabadságért:
letartóztatták, majd 1947. január
21-én kivégezték. – A Szovjetunió
olyan életet kényszerített rá az emberekre, amely mögött nyilván, ott
volt a kritika, s ez a kettõs élet bizony, elég erõsen megmérgezte az
emberek mindennapjait. A zsarnok
arra kényszerített minket, hogy hivatalosan is köszönetet mondjunk
neki azért, hogy élhetünk. Persze,
az otthonainkban azért sokat gondolkoztunk errõl a helyzetrõl, s
emlékszem, gyerekkoromban utáltam is ezt a szituációt. Nem beszélhettünk nyíltan bizonyos dolgokról, még az iskolában, a tanáraink
elõtt sem. A visszás helyzet komolyan demoralizálta a társadalmat,
ennek hatásait – úgy tûnik – még a
következõ generáción is érezni
fogjuk. Úgy vélem, a kommunista
ideológiára épülõ totalitáriánus

rezsim a nácizmussal azonos megítélés alá kellene, hogy essen. Kormányunk megpróbálja más EUkormányok, így a magyar kormány
támogatását is megszerezni ahhoz,
hogy támogassák Landsbergis és
Szájer József kezdeményezését,
amely arra vonatkozik, hogy a sarló és kalapács a horogkereszthez
hasonlóan önkényuralmi jelkép legyen. Ez azonban csak egy része a
törekvéseinknek, hiszen csak a jelképekre vonatkozik, ennél sokkal
fontosabb, hogy magát az eszmét
ítéljék el.
– Az ellenállás társadalmi megítélése egységes?
– Kevesen tekintenek polgárháborúként erre az idõszakra, az
alapértelmezés szerint orosz-ellenes harc volt, ellenállás. Nyelvünk

is jól megkülönbözteti a kollaboránsokat az erdei harcosoktól, más
kifejezéseket használunk az egyikre és mást a másikra: az erdei harcosokat testvéreknek, fivéreknek,
zöldeknek hívtuk, utalva a lelki
azonosságra. Õk teljesen pozitív
megítélés alá estek és esnek napjainkban is, ellentétben azokkal, akik
a nép ellenében a zsarnok mellé
álltak. A kollaboránsokra nem is
volt eredeti litván szó, a rájuk
használt kifejezést az orosz rombolni, pusztítani szóból származtattuk. Egyébként a fivérek nem
bírták volna a harcot tíz éven keresztül, ha nem kapnak oly sok támogatást a néptõl, a litván farmerektõl.
A nagykövet végül hozzátette:
Litvánia népe ma is elítéli a szov-

Fotó: Horváth Attila

A litvánok szeretik a szabadságot

jet erõpolitikát, Putyin tevékenységét, amely a zsarnokság idõszakára emlékezteti a szabadságszeretõ
népet.
Horváth Attila

Petõfi nyomában – a szicíliai Notoban
Egy Róma mellé elszármazott
kanizsai asszony, Rossi (Nagy)
Gabriella beszámolójából ismerhettem meg Notoba, Petõfi szobrához tett útját.
Majdnem tizenkét órát vonatozott, komphajóval kelt át a Messinai-szoroson. Siracusától még
húsz kilométer autóbuszozás következett. Notoban, Petõfi elsõ
olasz fordítójának, Giuseppe Cassonénak városában már Floriánával, alkalmi idegenvezetõjével
szállt le.
„Floriana elkísér a Város Házára, ahol a bejárati teremben, több
mint 2000 km-re Kiskõröstõl, ott
áll Petõfi szobra. Újdonsült olasz
barátnõm és a jelenlévõ köztisztviselõ is megérti, ha ilyen helyzetben
egy magyar elérzékenyül és csend-

ben, tiszteletadóan szemlél távolról. Parányi életem talán egyik
legszebb pillanata ez. Visszagondoltam apámra, akivel gyermekkoromban együtt fedeztük fel Petõfi
költészetét.” – írja visszaadhatatlan
hangulatú levelében ez a szívében
mindig kanizsai asszony.
Ezután Cassoneról szól. 1843ban született, Garibaldi seregében
harcolt, sérülése és betegsége után
fordult az irodalom felé. „1877ben hallott elõször Petõfirõl, akinek verseire Meltzl Hugó kolozsvári egyetemi docens hívta fel a figyelmét. (Õ volt az a szász születésû tanár, akinek Petõfi összes költeményei a leghatalmasabb három
szó volt.) A költõ verseit akkoriban
Olaszországban csak német fordításokból ismerték. Cassone azonnal beleszeretett költészetébe és a

költõ egész lényébe. Elhatározta,
hogy eredetibõl kívánja fordítani,
ezért megtanul magyarul. Ehhez
hatalmas elszántság és nem kis
erõfeszítés kellett. Életébõl több
évtizedet adott a magyar nyelv
megtanulására. Nyelvünket azonban csak írottan ismerte, hiszen
halláscsökkenése még az anyanyelvében is nehézséget okozott.”
A szobor, Csíkszentmihályi Róbert mûve, 2001-ben az Orbánkormány ajándékaként került
Notoba, mintegy hálából Petõfi
olasz apostoláért. Cassone nyomdokán az udinei Ruspanti profeszszor tartja életben a költõ kultuszát, aki Olaszországban is a szabadság, a nemzet ügyéért tollal és
karddal küzdõ vátesz jelképe lett.
S

Érdemes volt, köszönjük!
A Polgári Kanizsáért Alapítvány ezúton is szeretettel hívja március 15-én 9.20-ra a megújult Petõfi szobor avatására mindazokat, akiknek az eredmény köszönhetõ.
Ünnepeljünk együtt!
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
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Mindenki szem a láncban…
Mindenki szem a láncban…
Így éltünk az 50-es években címmel idõszaki kiállítás nyílt a
Thúry György Múzeumban.
– A tárlatot Béres Katalin, a Göcseji Múzeum történész-muzeológusa álmodta meg – mondta köszöntõ szavaiban Száraz Csilla, az
intézmény igazgatója. – A kiállítás
Zalaegerszegen nagy sikert aratott, majd Keszthelyen volt látható.
A tárlatot igyekszünk a rendezõ
koncepciója alapján kissé kanizsaivá tenni – hangsúlyozta az igazgatónõ. – Felhívást intéztünk a város
lakosságához, hogy hozzák be e
korszakhoz kapcsolódó emlékeiket.
A múzeum raktárában lévõ tárgyakat Kunics Zsuzsa történész szedte
össze, így az érdeklõdõk az ötvenes
évek kanizsai lenyomatának dokumentumaival is megismerkedhetnek.
Dr. Vándor László megyei múzeumigazgató köszöntõ szavaiban
a kiállítás létrejöttérõl elmondta:
az európai újkori muzeológiában
mostanában divatos irányzattá vált
jó értelemben a közelmúlt muzeológiája. Azoknak a tárgyaknak az
összegyûjtése és közkinccsé tétele,
amelyeknek a tanúi még élnek, közöttünk vannak. Mind a néprajztudományban, mind a helytörténetben egy nagyon fontos rész, és
mind a kettõbe bekapcsolódtak a
Zala megyei muzeológusok.
– Igazából ez egy sorozat. Elõször az ötvenes éveket, a magyar
történelem egy nagyon nehéz idõszakát mutatja be. Az élet hivatalos
oldalát és a mindennapi életet. A
sorozat a hatvanas évekkel folytatódik, majd sorra kerülnek a hetvenes és a nyolcvanas évek is.
Megnyitó szavaiban Béres Katalin történész-muzeológus a kiállítás címének magyarázatával
kezdte:
– A kiállításra érkezõk Illyés
Gyula Egy mondat a zsarnokságról címû versének soraival szembesülnek. A költemény talán mindannyiunk számára a legprecízebb
és leghitelesebb összefoglalása
mindannak, amit a diktatúrán, áttételesen az ötvenes éveken értünk.
A magyar közgondolkodás e fogalommal nem az 1950-tõl 59-ig terjedõ évtizedet, hanem a Rákosi
Mátyás pártfõtitkár nevével fémjelzett, 1948-tól 56-ig terjedõ éveket azonosítja.

A látogatók a kiállításon ennek a
korszaknak a hétköznapjaival találkozhatnak a mindennapok fontosabb helyszíneit megidézõ, döntõ módon enteriõrökké összeálló
tárgyak segítségével. Végigjárva
az egyes enteriõröket, elõször az
jut eszünkbe, hogy de jó, hogy ma
már kényelmesebb az életünk,
szebbek a ruháink, a bútoraink, gépek segítik munkánkat. A kiállítás
azonban nem a nosztalgia felkeltésének szándékával készült, hanem
azzal a céllal, hogy a Rákosi-korszak mindennapjaiba, a magánélet
szférájába is betolakodó diktatúra
természetét mutassa be. Nemcsak
a kommunista párt által kiadott,
jelszavakat harsogó plakátok, falragaszok, szórólapok, új ünnepek,
ünnepi dekorációk szolgálták a hatalom erõszakos propagandáját,
hanem a hétköznapi tárgyak is
közvetve vagy közvetlenül a mindenütt jelenlévõ hatalomról mesélnek.
A hétköznapi élet színterei közül mindenekelõtt a köz tere, az
utca látható a babakocsit toló aszszonnyal és a Weis Manfréd Mûvekbõl Rákosi Mátyás Mûvekké
avanzsált csepeli gyár kerékpárját
toló svájcisapkás férfival. A babakocsi felülrõl redõnyös, amely
azonban egyes visszaemlékezõk
szerint nem az idõjárás viszontagságaitól volt hivatva megvédeni a
csecsemõt, hanem a harmadik világháború atomcsapása idején
szolgált volna védelmül a kicsik
számára. A villanypóznára szerelt
hangosbeszélõ sem csupán a közösséget érintõ információk terjesztésének eszköze volt a korszakban. A települések lakóinak
úgynevezett klerikális befolyásolását például igen jól lehetett ellensúlyozni az istentiszteletek idején a templom melletti hangszórókból áradó mozgalmi dalokkal.
Vagy rajta keresztül lehetett pellengérre állítani, megszégyeníteni
a beadási kötelezettséget nem teljesítõket, mindenekelõtt a kulákokat.
A hatalom helyszínét pártiroda
képviseli, de lehetne rendõrszoba,
vagy tanácsháza is, ahol a falon
Farkas Mihály 1947. októberében
tett kijelentése: „Itt csak az fog történni, amit a kommunista párt
akar!” jelzi, hogy a párt és a mögötte álló erõszakszervezet szabta
meg a hétköznapok feltételeit. Ide

az állampolgárok általában, mint a
hatalomnak kiszolgáltatott, megfélemlített személyek léptek be adót,
büntetést fizetni, iparengedélyért
folyamodni, elmaradt beszolgáltatást pótolni, kihallgatásra jelentkezni. 1956. forradalmi napjaiban
városon és falun egyaránt a demonstráló tömeg ezeket az irodákat vette elõször birtokba, megsemmisítve a gyûlölt hatalom jelképeit, leverve a vörös csillagot,
összetörve a vezérek képeit, elégetve a beszolgáltatási papírokat.
Az általános iskola tanterme
olyan világot tár elénk, ahol a számoláson és betûvetésen túl az úgynevezett szocialista embertípus nevelése folyt.
A kiállításon elsõsorban fotók,
oklevelek, plakátok idézik meg a
munka világát. Az állami tulajdonba vett munkahelyeken a hatalom
nemcsak a termelõeszközökkel,
hanem az emberi munkaerõvel is
szinte korlátok nélkül rendelkezett. Egekig strófolta a normát,
újabb és újabb munkaversenyeket
hirdetett, teljesítõit sztahanovista
oklevéllel jutalmazta, dicsõségtáblákat állított fel a termelésben
élenjárók tiszteletére, a rosszul teljesítõk kipellengérezésére. Azonban a hatalom forrásának tekintett
dolgozó nép kenyerére csak a Hitler-szalonnának becézett vegyes
gyümölcsíz került.

3

A tárlatot végignézve végül az
otthon világába jut el a látogató.
A korabeli hálószobában a zalaegerszegi bútoripari vállalat elsõ
terméke, a Békés fantázianevû
hálószoba garnitúra látható, melynek gyártását a feltételek biztosítása nélkül, egyik napról a másikra rendelte el az Ipari Minisztérium. Elképzelhetõ, hogy az addig
ajtókat, ablakokat és koporsókat
gyártó üzem kezdetben milyen
minõségû bútorokkal állt elõ. A
konyhában kredenc és Luna
sparhelt látható, a megterített asztalon a gránit tányérok mellé a
magyar ezüstbõl, alumíniumból
készült evõeszközök kerültek. A
falon néprádió, amellyel csak a
megbízható Kossuth adásait lehetett fogni, az ellenséges külföldi
adásokat nem. A bejárati ajtó mögött csengetõ bõrkabátos emberek
látványa jelzi – hogy az ötvenes
években –, az otthon is megszûnt
a magánélet mindenkitõl elzárt,
védelmet nyújtó tere lenni, a
csengõfrász a mindennapok életérzésévé vált. A kommunista párt
alig egy évtized alatt felforgatta
Magyarország addigi életét. Az
ötvenes évek abszurd légköre a
társadalom minden rétegében
számtalan sérelmet, elégedetlenséget halmozott fel, mely törvényszerûen vezetett a zsarnokság lezárását célzó, a korszak drámai csúcspontját jelentõ 1956-os
forradalomhoz.
Bakonyi Erzsébet

,,Fiad fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész Világnak!”

†
Szomorúsággal tudatjuk, hogy

Harkány László
magyar-történelem szakos gimnáziumi tanár,
Nagykanizsa város díszpolgára

2008. március 7-én, életének 77. évében
méltósággal viselt gyötrelmes szenvedés
után megtért õseihez.
Gyászolja családja, barátai, tanítványai
és mindazok,
akik ismerték és szerették.

Temetése 2008. március 14-én, pénteken 1500 órakor
a Nagykanizsai köztemetõben lesz.
(Ekkor a részvétnyilvánítást kérjük mellõzni.)
Engesztelõ szentmisét lelkéért ezen a napon 10 órakor mondanak
a nagykanizsai Piarista kápolnában (Sugár utca13.).
Az elhunytat Nagykanizsa Megyei Jogú Város is saját halottjának tekinti.
Nyugodjék örök békében, a jó Isten szeretetében! Emlékét õrizzük.
A gyászoló család
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A Nagykanizsa és térsége szennyvízberuházás sikere attól is függ,
hogy az állam mennyit vállal a beruházás finanszírozásából. Jelen állás szerint úgy tûnik: minél kevesebbet akar. Három évvel ezelõtt írta alá Nagykanizsa és további tizennégy település képviselõje a térségi szennyvízberuházás megvalósítása érdekében létrehozott társulás
alapító okiratát. A gesztor szerepét Nagykanizsa önkormányzata vállalta magára.

Mennyi? Harminc?!

2008. március 13.
az önkormányzatoknak kell biztosítania, s nem is közvetlenül a
lakosságnak – ezt biztosíthatja
maga a beruházó, vagy a késõbbi üzemeltetõ, esetünkben a DélZalai Víz- és Csatornamû Zrt. is.
Kovács szerint az állam csak az
önrész töredékét biztosítja majd,
azt is pályázati úton a leginkább

nák állandóan a kiírási feltételeket. Ugyanis a Környezetvédelmi
és Energia Operatív Program 1.2.0
Szennyvízelvezetés és tisztítás
kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására (innen reméljük az
uniós támogatást) címet viselõ
program pályázati feltételeit a ta-

Az állam kihátrál a szennyvízberuházásokból?
A város akkori elsõ számú embere a ceremónián elmondta: a tizenkétmilliárd forintot meghaladó projekt keretében Nagykanizsa
még csatornázatlan területeinek
csatornázása, illetve a már meglévõ hálózat korszerûsítése; a többi
tizennégy településen pedig a teljes csatornahálózat kiépítése történik meg. A fejlesztés részeként
korszerûsítik a kanizsai, jelenleg
huszonötezer köbméter befogadóképességû szennyvíztisztító telepet is, amely a szennyvíziszap
megfelelõ kezelésére jelenleg
nem alkalmas. A projekt tényleges kimunkálását 177 millió forinttal támogatta a magyar állam.
Az akkori tervek szerint az EU-tól
maximálisan 85 százalékos támogatásra számítottak, s úgy tervezték, hogy a településekre mintegy
tízszázalékos önrész hárul. A város akkori vezetõje az aláírási ceremónián –valószínûleg megbízható, kormányközeli forrásra támaszkodva- azt is kijelentette: az
uniós támogatás mértéke kérdéses, de ha az mégsem éri el a 85
százalékot, akkor a tízszázalékos
önkormányzati önrész és a tényleges támogatás közti különbséget
az állam finanszírozza. Nem tudni, hogy azóta elfogyott-e az ígéret, pontosabban az annak beváltásához szükséges pénz, az azonban biztos, hogy egy szocialista
kampányrendezvényen azt lehe-

tett hallani, hogy az önkormányzatokra háruló önrész több lesz,
mint azt korábban feltételezték. A
mi olvasatunkban ez csak egyet
jelenthet, hiszen a projektben két
holtbiztos pont van: az egyik az
Európai Unió, a másik a társulásban szereplõ önkormányzatok.
Amennyiben az önkormányzatoknak valóban többet kell hozzátenni a projekthez, akkor abból arra
lehet következtetni, hogy: 1. Az
Európai Unió nem a maximális
mértéket finanszírozza, hanem
kevesebbet. 2. Az önrész és a
tényleges uniós forrás közötti különbségbõl csekély részt vállal
magára a magyar állam.
Ez utóbbit erõsítette meg sajtótájékoztatóján Kovács Kálmán, a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium államtitkára is. Az államtitkár jelezte: az
EU olyan infrastrukturális projekteket támogat, megfelelõ, a
folyamatos karbantartást biztosító ár- és költségstruktúrával rendelkeznek, ugyanis tizenöt-húsz
év múlva a szolgáltatás díjából
kell végrehajtani a rendszer elavult elemeinek cseréjét, felújítását. Az EU egy gazdaságos
rendszert alapoz meg azzal,
hogy az általa nyújtott támogatás
átlagosan csak a hatvanöt százalékot éri el. Az átlagosan fennmaradó harminc-harmincöt százalékos önrészt nem feltétlenül

2008.03.06-05.31-ig vagy a készlet erejéig!

rászorultak részére, vagy segíthet kedvezményes hitelkonstrukciókkal.
Itt tartunk tehát most. A kérdés
adott: az állam tartja-e magát a
projekt elindításakor tett ígéretéhez, avagy maga minimális részt
vállalva fel a beruházás költségeibõl, annak nagyobbik hányadát az
amúgy is legatyásított önkormányzatok nyakába sózza?
A Nyírségben zajló azonos projektben a Kovács Kálmán által felvázoltaknak megfelelõen jelentõs
részt vállal az ottani szolgáltató.
Nálunk azonban ez komoly nehézségekbe ütközik, hiszen a vízdíjakba csak nemrég építették be azt a
költséghányadot, amely éppen az
üzemeltetõi részt hivatott biztosítani. Ebbõl jó, ha három év múlva
összegyûlik háromnegyed milliárd
forint.
Szerettük volna megkérdezni az
ügyben Göndör Istvánt, a térség
országgyûlési képviselõjét is, aki
azonban megkeresésünkre azt
mondta: ne az õ álláspontját kérdezzük, hanem Marton István polgármesterét és Tóth Nándor, a
szennyvíztársulás elnökéét, hiszen
a városnak kell összeállítani és benyújtani a pályázati anyagot. Utalt
arra, hogy miközben a korábbi tervek szerint idén tavasszal a területen már dolgozni kellene a munkagépeknek, aközben még a pályázatot sem nyújtotta be a város és a
hozzá kapcsolódó tizennégy település. Pozitív példaként hozta fel a
Nyírségben zajló projektet, amelynek pályázati anyagát hamarosan
benyújtják az ottani szakemberek.
Hozzátette: a nemzeti hozzájárulást majd csak az után lehet igényelni, ha az EU befogadja a pályázatot és dönt a támogatás mértékérõl.
A benyújtásról amúgy csak anynyit: a Nyírségben sem járnak
sokkal elõrébb, mint mi. Grabant
János, a Nagykanizsai Regionális
Szennyvíztársulás alelnöke jelezte: már régen beadtuk volna mi is
a pályázatot, ha nem módosítgat-

valy októberi kiírás óta hét alkalommal módosították, elõfordult,
hogy három nap különbséggel.
Grabant János információi szerint
egyébként az Európai Unió a pályázat felügyeletével és minõsítésével megbízott szakemberei pozitívan vélekednek a projekt költséghatékonyságáról, ennek eredményeként jelen állás szerint
majdnem maximális, mintegy
nyolcvankét százalékos támogatást javasolnak. Arra is emlékeztetett: a kormány az 1067-es számú
rendeletében döntött a kiemelt
projektek, köztük a térségi
szennyvízberuházás támogatásáról. Sokatmondó, hogy ezekbõl a
projektekbõl napjainkig egyetlenegy sem indulhatott el – pontosan
az állami támogatás bizonytalansága miatt.
Tóth Nándor elnök ugyancsak
azt mondta: nem rajtuk múlik,
hogy még nem sikerült beadniuk a
pályázatot.
– Reményeim szerint most már
több módosítás nem lesz, s májusban végre be tudjuk nyújtani az
anyagot – mondta Tóth Nándor. –
Az uniós támogatást illetõen nincsenek kétségeim, az önrészt illetõen pedig úgy vélem, maximum tizennyolc százalékot tudunk felvállalni, többet semmiképpen sem,
mert az nagyon nagy terheket róna
a lakosságra. Ezért én bízom még
abban, hogy a kormány tartja magát az elõzetes ígérethez, s finanszírozza az uniós támogatás és az
önrész közti esetleges különbséget.
Marton István polgármester, a
társulás elnöke úgy véli: amennyiben ez mégsem így történik, az veszélyezteti a projektet.
– Nagyon remélem, hogy végül
mégis diadalmaskodik a józan ész,
ezért én ezt az egészet egyelõre
csak ijesztgetésnek tekintem –
mondta kérdésünkre Marton István. – Ha mégsem az, akkor az
mindannyiunk számára beláthatatlan következményekkel járhat.
Horváth Attila
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Azok ócsárolják, akik lezüllesztették
A költségvetés legnagyobb
erénye, hogy van – mondta lapunknak adott interjújában
Marton István polgármester, aki
szerint az ellenzék egyes tagjai
megszólalásaik során igyekeznek maszatolni és másra hárítani az elõzõ ciklus káros tevékenységének felelõsségét.
– A 2003 és 2006 közötti ciklusban összesen 9,96 milliárd forint
összegû fejlesztési forrásból 5,88
milliárd forint volt a külsõ forrás,
a fennmaradó 4,08 milliárd forintot az önkormányzat biztosította,
azt is úgy, hogy 2,26 milliárd forintnyi fejlesztési célú hitelt vett fel
– utalt elöljáróban Röst János korábbi sajtótájékoztatóján elhangzottakra Marton István polgármester. Ezen Röst arról beszélt, hogy
az elõzõ ciklusban minden egyes
önkormányzati forint mellé hét
másikat tettek. – Az elsõ évben
még csak 48,6 millió forint hitelfelvétel történt a fejlesztések kapcsán, a második évben nulla, a
harmadikban 786,3 millió, amely a
választások évében majdnem megduplázódott, 1,4 milliárd forintra
duzzadva. Közben a mûködési hitel négy év alatt kis híján megháromszorozódott. Történt ez egy
olyan idõszakban, amikor még létezett a címzett állami támogatások intézménye, s érkezett az országba uniós forrás is – ellentétben napjainkkal, amikor címzett
támogatások már nincsenek, s az
EU pénzeirõl sem tudni, merre járnak. Nem beszélve a Gyurcsánykormány megszorító intézkedéseirõl… A teljességhez hozzá tartozik
az is, hogy a harmadik, azaz a
Tüttõ-féle idõszak hiteleinek törlesztései mára elfogytak, csak a
negyedik, azaz a Litter-Röst-féle
ciklus hiteleit nyögjük, melyek
érinteni fogják még a tizedik önkormányzatot is, mivel húsz éves
futamidõvel vették fel azokat. Hozzánk, azaz az ötödik önkormányzathoz képest a hatodikat és a hetediket is jobban nyomni fogja ez a
teher, ami jól látszik a költségvetés
7. mellékletébõl is. Nézze csak:
idén a hitel- és kamattörlesztés
durván 250 millió forint, jövõre
azonban már 291 millió, nem beszélve 2010-rõl, amikor majdnem
340 millió forintot törlesztünk –

csak az õ hitelfelvételeikbõl. 2011tõl kezdve pedig jól láthatóan tovább nõ az önkormányzatokra nehezedõ hitel-visszafizetési kötelezettség, hála Litter és Röst urak
„áldásos” tevékenységének. Ezért
különösen felháborítónak tartom,
hogy éppen az utóbbi kritizálja a
költségvetésünket. Korrigálnom
kell Röst úr azon megállapítását
is, hogy minden egyes önkormányzati forinthoz hét másikat tettek. Ez
nyilvánvaló hazugság! Négymilliárd forinthoz nem egészen hatot
szereztek, ez azt jelenti, hogy minden forintra 1,4 forint jut. Vagyis
mégsem hét, mint ahogy azt állítják lépten-nyomon… Megint hazugságon fogtuk õket.
– Mit tart a költségvetés legfõbb
erényének?
– Azt, hogy van. Ezért az év elsõ
hónapjaitól eltérõen – amíg nem
volt költségvetés – az intézményeknek nem kell tovább az elõzõ éves
mûködési költség egytizenketted
részébõl élniük. A költségvetés hiánya tragikus helyzetbe sodorhatta
volna az egyes intézményeket –
meg a sportegyesületeket is, melyeknek most van szükségük a források nagyobb hányadára, s nem
nyáron, amikor a sportban is többnyire uborkaszezon van. Egyébként azt tudom mondani, hogy jó
költségvetés nincs, csak elfogadható és rossz.
– Mibõl fakadt az évrõl-évre növekvõ mûködési hiány?
– Ez egy érdekes kérdés. Amit a
költségvetés nagy erényének tartok, hogy a mûködési célú bevételek és kiadások között mindössze
154 millió forint a különbség
mínuszban. A mûködési célú dologi kiadások között pedig 163,3 millió forint kamattörlesztés szerepel.
Ez azt jelenti, ha ezt az összeget kivehetném – de ezt az elõzõ ciklus
vállalásai miatt nem tehetem –, akkor mintegy tízmillió forint többlet
lenne a bevételi oldalon. Tehát: ha
van valami baj, az is miattuk van.
Tavaly a mûködési célú kiadások
még több, mint hétszázmillió forinttal haladták meg a mûködési
bevételeket, így a mostani helyzet
jelentõs elõrelépés. Az idén egyébként is drasztikusan visszafogtuk a
mûködést, s ennek következtében
még az energiaár-emeléseket figyelembe véve is jó irányba billen

a mérleg. Ezt igen nagy eredménynek tartom! Miként azt is, hogy az
elõzõ testület 2006-ra a költségvetéshez viszonyítva 11,1 százaléknyi
hitel, összesen 2,351 milliárd forint felvételével számolt, melyet
sikerült 1,521 milliárd forintra –
részben a következõ évekre átcsoportosítva – 830 millió forinttal
csökkenteni. Az idei tervezett öszszes hitelfelvétel 1,373 milliárd Ft,
amely már a 2005. elõtti idõket
idézi. Mindez meggyõzõen bizonyítja, hogy kijött a város az adósságspirálból. S habár nem vagyok
elégedett a költségvetéssel, mégis
azt tudom rá mondani, hogy ki-

Fotó: Horváth Attila

A polgármester szerint kiegyensúlyozott a költségvetés

egyensúlyozott. S felháborító,
hogy éppen azok ócsárolják, akik
korábban lezüllesztették…
Horváth Attila

Tájékoztatás víz- és csatornadíj
kompenzációról
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a lakossági vízés csatornadíj kompenzációról szóló 7/2008. (II.29.) számú rendelete
alapján 2008. március 1. napjától víz-és csatornadíj kompenzációban
részesülnek a nagykanizsai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ azon fogyasztók, akik
1. lakásfenntartási támogatásban részesülnek,
2. lakásfenntartási támogatásra nem jogosultak, de háztartásukban
az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 25%át meghaladja. Az elismert költség kiszámítása a kérelmezõ által lakott lakás alapterülete figyelembe vételével történik.
Felhívom a figyelmet, hogy a rendelet hatályba lépésekor (2008. március 1. napján) lakásfenntartási támogatásban részesülõk, valamint azon
személyek részére, akiknek lakásfenntartási támogatásra való jogosultságát 2008. március 1. napját követõen állapítják meg, a díjkompenzációt a
helyi rendelet alapján, külön kérelem benyújtása nélkül biztosítjuk.
Azoknak a személyeknek, akik lakásfenntartási támogatásra nem jogosultak, azonban úgy ítélik meg, hogy a díjkompenzáció fenti feltételeinek
megfelelnek, külön kérelem alapján lehet megállapítani a támogatást.
A kérelem benyújtásával, és a jogosultság részletes feltételeivel
kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályától kérhetõ
felvilágosítás (Nagykanizsa, Eötvös tér 16., telefon: 500-809).
A díjkompenzáció mértéke a víz-, és csatorna rendelkezésre állási
alapdíj 50%-a. A díjkompenzációban részesülõknek a szolgáltató a
számlán csupán feltünteti a víz- és csatornaszolgáltatás igénybevétele
után megállapított rendelkezésre állási alapdíjat, azonban annak 50%át nem kell megfizetniük.
Marton István, polgármester
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Májusban folytatják

Tartalékokat
keresnek
a Vízmûnél
A Pénzügyi
Bizottság
rendkívüli ülés keretében
hallgatta meg Kassai Zoltánt, a Dél-zalai Víz- és Csatornamû Zrt. vezérigazgatóját a bizottság négy tagja,
Vukics
József,
Szántó
Zsuzsanna, Bizzer András és
Karádi Ferenc. Azaz, csak
hallgatta volna, mert a cégnél még mindig minden titkos. Kassai Zoltán azonban
ígéretet tett: késõbb az öszszes kérdésre válaszolni fog
– ám lehet, hogy nem a sajtó
nyilvánossága elõtt.
Egyébként a bizottság másik
fele nem vett részt az ülésen, az
elnök, Tóth László személyes elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni. A rendkívüli ülést kezdeményezõk tizennégy kérdést tettek fel a vezérigazgatónak, mint
ahogy azt Bizzer András jelezte,
azért, hogy feltárják a cég mûködésében rejlõ tartalékokat, amivel
szerintük jövõre elkerülhetõvé
válik az ideihez hasonló drasztikus díjemelés. A bizottság
fideszes képviselõinek kezdeményezése többek közt a céges autók használatát, a korengedményes
nyugdíjazásokat,
egy
APEH-vizsgálat eredményét, a
kiszabott mulasztási bírság mértékét, az esetleges felelõsség
megállapítását, a társaság kintlévõségeinek mértékét firtatta.
Kassai Zoltán azonban a kérdések
zömére azt válaszolta: a kérdések
nagyobb hányadára nincs módja
válaszolni, mert jelenleg is zajlik
az átvilágítás a cégnél. A hamarosan lezáruló vizsgálat eredményét
pedig elõbb a felügyelõ-bizottsággal és az igazgatótanáccsal
kell megvitatnia, aztán tud válaszolni a kérdésekre – miután az
elõbbiek pontosan behatárolják,
hogy mi kerülhet nyilvánosságra.
Más kérdéseket pedig titoktartási
kötelezettsége okán nem válaszolhat meg.
H.A.

2008. március 13.

Felmelegítenék a tanuszoda ügyét
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ konkrét lépéseket
sürget a korábban már tervbe
vett tanuszoda ügyében.
– A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola területén kialakítandó tanmedence megvalósíthatósági tanulmányterve 2005. szeptember óta rendelkezésre áll –
mondta Dr. Károlyi Attila. – Fon-

tosnak tartanám, hogy lehetõség
szerint minden erõt megmozgassunk és minden lehetséges forrást
igénybe vegyünk annak érdekében, hogy a tanmedence végre elkészüljön, ugyanis a városban jelenleg nem teljesen megoldott az
általános és középiskolai tanulók
megfelelõ úszásoktatása. A meglévõ fedett uszoda medencéjében
gyakran dideregnek a gyerekek,

mert a víz hideg, aminek ellensúlyozására bizonyos idõközönként
a melegvizes zuhany alá állítják
õket. Úgy vélem, ez nem megoldás, tenni kell azért, hogy az új
tanuszoda elkészüljön.
Dr. Károlyi Attila hozzátette azt
is: véleménye szerint a tanuszodának a Körõsi Iskolánál alkalmasabb helyszínt keresve sem lehetne találni, hiszen a tanulókat szállító autóbuszok a Csokonai utca
négy, a buszközlekedés átszervezésével feleslegessé vált autóbusz-öblöket is igénybe vehetik.
Horváth Attila

Területet
vett a Scania
Másfél hektáros területet vásárolt az ipari parkban a Scania
Hungária Zrt. Mint azt Marton
István polgármestertõl megtudtuk, az errõl szóló megállapodást
a múlt hét végén írta alá a cég vezetõivel. A város elsõ embere a
beruházás részleteirõl nem kívánt
nyilatkozni, mint mondta: ha elérkezettnek látják az idõt, ezt minden bizonnyal megteszik a Scania
képviselõi.
Horváth Attila
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Képviselõi fogadóóra
Balogh László a nagykanizsai 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
Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart március 19-én szerdán 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor Általános
Iskolában.
Papp Ferenc önkormányzati képviselõ fogadóórát tart március 14-én (pénteken) 16 órától a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.

Országos Népszavazás 2008. március 9.
Nagykanizsai összesítés
1. kérdés:
“Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen
kérdésben megtartott népszavazást követõ év január 1-jétõl ne kelljen
kórházi napidíjat fizetni?”
A szavazást megelõzõ nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok
száma: 42.281. A szavazás napján a névjegyzékbe igazolás alapján felvett
választópolgárok száma: 100. A választópolgárok száma a névjegyzékben a
szavazás befejezésekor: 42.381. Visszautasított polgárok száma: 28.
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 19.512.
Szavazólapok száma: 19.505. Eltérés a szavazóként megjelentek számától
(többlet+/hiányzó-): -7. Érvénytelen szavazatok száma: 142 (0,73%).
Érvényes szavazatok száma: 19.363 (99,27%). IGEN szavazatok száma:
15.820 (81,70%). NEM szavazatok száma: 3.543 (18,30%). A bizottság
által vitatott szavazatok száma: 0 (0,00%).
2. kérdés:
“Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a
járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követõ év
január 1-jétõl ne kelljen vizitdíjat fizetni?”
A szavazást megelõzõ nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok
száma: 42.281. A szavazás napján a névjegyzékbe igazolás alapján felvett
választópolgárok száma: 100. A választópolgárok száma a névjegyzékben a
szavazás befejezésekor: 42.381. Visszautasított polgárok száma: 28.
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 19.512.
Szavazólapok száma: 19.495. Eltérés a szavazóként megjelentek számától
(többlet+/hiányzó-): -17. Érvénytelen szavazatok száma: 119 (0,61%).
Érvényes szavazatok száma: 19.376 (99,39%). IGEN szavazatok száma:
15.459 (79,78%). NEM szavazatok száma: 3.917 (20,22%). A bizottság
által vitatott szavazatok száma: 0 (0,00%).
3. kérdés:
“Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsõfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?”
A szavazást megelõzõ nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok
száma: 42.281. A szavazás napján a névjegyzékbe igazolás alapján felvett
választópolgárok száma: 100. A választópolgárok száma a névjegyzékben a
szavazás befejezésekor: 42.381. Visszautasított polgárok száma: 28.
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 19.512.
Szavazólapok száma: 19.503. Eltérés a szavazóként megjelentek számától
(többlet+/hiányzó-): -9. Érvénytelen szavazatok száma: 122 (0,63%).
Érvényes szavazatok száma: 19.381 (99,37%). IGEN szavazatok száma:
15.550 (80,23%). NEM szavazatok száma: 3.831 (19,77%). A bizottság
által vitatott szavazatok száma: 0 (0,00%).

„Kattints rá Nagyi!”
A Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház és a Halis István Városi
Könyvtár újra elindítja számítógépes tanfolyamát nyugdíjasok részére.
Jelentkezni a 93/319-202-es telefonon lehet! A tanfolyam tervezett
indítása: március 17. hétfõ 9 óra
Értesítjük Önöket, hogy a Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ
2008. március 21-én 14 órától ismételten megrendezi a Hónapsoroló programját a fent nevezett helyszínen, amely során játékos módon
készülünk a Húsvétra.
(Tojásfestés, ajtódíszek készítése, origami, nyuszis képek készítése).
Várjuk kedves érdeklõdõket!
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Civil Alap 2008. pályázat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottsága (OKISB) „Civil Alap - 2008” címmel pályázatot ír
ki civil szervezetek 2008. évi támogatására.
A pályázaton részt vehetnek Nagykanizsa megyei jogú város közigazgatási
területén mûködõ, cégbíróságon bejegyzett nagykanizsai székhelyû civil
szervezetek. A pályázaton nem indulhatnak pártok, politikai tevékenységet
folytató szervezetek, egyházak, vallási felekezetek.
A pályázat célja a nagykanizsai civil szervezetek Nagykanizsáért végzett
önkéntes, közhasznú munkájának támogatása. Az OKISB az arra érdemes
pályázók között összesen egymillió forintot oszthat szét. A támogatás utófinanszírozás, amely a támogatási szerzõdésben megjelölt célok elérése, a
pályázati feltételek betartása, és az elszámolás elfogadása esetén kerül
folyósításra. A támogatás 2008. január 1. és 2008. november 30. között
keletkezett fizetési kötelezettségek kiegyenlítésére használható fel. A pályázatok beérkezésének határideje 2008. március 20. 16 óra.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és az adatlap elektronikus
úton letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában
személyesen is átvehetõ munkaidõben a Polgármesteri Hivatal portáján
valamint Mûvelõdési és Sportosztályán.
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság

Testvérvárosi Alap 2008. pályázat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata „Testvérvárosi Alap
2008” címmel pályázatot ír ki a testvérvárosaihoz fûzõdõ kapcsolatok fejlesztése, a lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú mûködésének támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elõsegítése céljából.
A pályázók köre: Civil szervezetek, intézmények, öntevékeny csoportok. A
tervezett projektnek Nagykanizsa testvérvárosai – Akkó, Csáktornya, Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Magyarkanizsa, Puchheim, Salo, Shijiazhuang –
valamelyikében mûködõ partnerszervezet aktív együttmûködésével 2008. július 1. és 2009. június 30. között kell megvalósulnia.
A pályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából lehet pályázni költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektre. A pályázatok támogatásáról a Közgyûlés Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága legkésõbb 2008. június 30-ig dönt. Az elnyert támogatást – testvérvárosonként összesen legfeljebb 250 ezer Ft-ot – részletes elszámolással, a pályázó nevére kiállított számlákkal igazolt kiadásokra, legfeljebb az önrész mértékéig,
utólagos finanszírozással biztosítja az alap. Egy pályázó több célra is nyújthat
be pályázatot. A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és pályázati
adatlap letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában,
munkaidõben személyesen is átvehetõ a Polgármesteri Hivatal portáján.
A pályázatok beérkezésének határideje 2008. április 16. 08.00 óra
Marton István, polgármester

Tájékoztató jogi segítségnyújtásról
Az állam feladata, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben lévõk számára
létrehozzon olyan intézményrendszert, amelyben a támogatottak szakszerû jogi tanácsot és eljárásjogi képviseletet kaphatnak jogaik érvényesítése és jogvitáik megoldása során.
Ezt a célt szolgálja a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat, amely 2008. január 1tõl már nem csak peren kívül, hanem a polgári peres eljárásokban és a büntetõeljárásban is támogatást nyújt a rászorultaknak.
Az egy fõre esõ jövedelem alapján adható állam által átvállalt vagy megelõlegezett ügyvédi segítség, de nagyon sok esetben a jogi segítség alanyi jogon
jár az ügyfeleknek. Peren kívül tanácsadással és iratszerkesztéssel, perben pedig pártfogó ügyvéd közremûködésének biztosításával tud a szolgálat segíteni.
A szolgálat eljárása kérelemre indul. A kérelem benyújtásához szükséges
nyomtatvány letölthetõ az IRM internetes oldaláról, vagy beszerezhetõ a Szolgálattól. Hivatalunk minden hétfõn 9-12 között és minden szerdán 13-18 között áll az érdeklõdõk rendelkezésére Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. szám
alatti irodájában, illetve telefonon vagy e-mailben.
Kihelyezett ügyfélfogadást Nagykanizsa, Petõfi u. 5. szám alatti irodánkban
tartunk minden kedden, 9-12 között, illetve Keszthely, Kossuth u. 42. szám
alatt a hónap utolsó pénteki napján 9-12 között. Egyeztetett idõpontban munkatársaink más helyszínen is adnak felvilágosítást, legyen az egyesületi közgyûlés, lakossági fórum, vagy egyéb rendezvény.
A jogi segítségnyújtásról részletesebb tájékoztatás a www.nagykanizsa.hu
honlapon olvasható.
Zala Megyei Igazságügyi Hivatal Jogi segítségnyújtó Szolgálat
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Fotó: Horváth Attila
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„Nincsenek szerzett jogok”

dott az Olvasókör létszáma, s
egyre többen szeretnének bejutni
a báljainkba is – mondják egymás szavába vágva a Dalkör tagjai. – Valóban voltak még jegyek,
de a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház nagyterme rövid idõ
alatt megtelt, mire a levélíró csoportnak felajánlottuk a kistermet,
ám azt nem fogadták el. Pedig
akik itt töltötték a bál alatt az
idõt, azt mondták, legközelebb is
inkább ezt választják, mint a
nagytermet, mert itt családiasabb a hangulat.
Hozzátették: az is igaz, hogy kicsit többe kerültek a belépõk, mint
korábban, hiszen a bálokhoz kapcsolódó mûsorok vendégmûvésze-

hát azt ugye elfelejtik, hogy az
úgynevezett tagokra nem mindig
lehetett számítani. Azt is szerettük
volna, ha fiatalabbak is jönnek az
Olvasókörbe, nemcsak a hozzánk
hasonló öregek.
– Egyesek azt hiszik, hogy szerzett jogaik vannak az Olvasókörben, s mindig arra hivatkoznak,
hogy mert az én nagyanyám, az én
nagyapám. Túl kellene lépni ezen,
ma már azért járnak ide az emberek, hogy tartalmasan szórakozzanak, vagy éppen új ismeretekkel
gyarapodjanak – veszi át a szót
Salamon Sándorné.
Végül egybehangzóan leszögezték: Szak Jenõné az ominózus
olvasói levéllel nemcsak az elnö-

Vihar egy pohár vízben egy báli belépõ miatt
Az elmúlt hetekben lapunk
hasábjain éles pengeváltás tanúi lehettek olvasóink, amely a
Kiskanizsai Polgári Olvasókör
vezetõsége és egyes tagjai között zajlott. Az Olvasókör „kemény magját” adó Árvácska
Dalkör tagjai állítják: a lapunkban megjelenõ olvasói levelet író volt tag és a köré csoportosuló emberek nem csak az
Olvasókör elnökét, Horváthné
Polai Máriát sértették meg, hanem azt, a rendezvényszervezésbõl oroszlánrészt vállaló tizenöt embert is, akik maximálisan kiállnak az elnök mellett, s
visszautasítják az olvasói levélben foglaltakat.
Emlékezetes: a Szak Jenõné által aláírt levélben többen sérelmezték, hogy a Polgári Olvasókör február másodikai farsangi báljára
nem kaptak belépõt – állításuk szerint a baráti kör élvezett elsõbbsé-

get. A Polgári Olvasókör gerincét
adó Árvácska Dalkör tagjai szerint
errõl azonban szó nincs.
– Nem tehetünk arról, hogy –
köszönhetõen Horváthné Polai
Mária munkájának – az elmúlt
néhány évben megháromszorozó-

it is ki kellett fizetni és vacsorát is
biztosítottak – akik most tiltakoznak, szóvá tették ezt is.
– Azt mondták, hogy nem kellett
volna jegyet adni a vendégeknek,
akkor jutott volna mindenkinek –
mondta. Szokol Boldizsárné. – De

köt, hanem valamennyiüket megsértette. Horváthné Polai Mária
mellett az egyesület vezetõsége és
a dalkör tagsága egyöntetûen kiáll.
Horváth Attila

Még több program, még több tag
Két év alatt megháromszorozódott a Kiskanizsai Polgári Olvasókör tagjainak száma. Míg
2006-ban csupán ötvenen voltak, addig ma már mintegy
száznegyven tagot számlál a civil szervezõdés – mondta a Polgári Olvasókör hagyományos
éves közgyûlésén Horváthné
Polai Mária, elnök.
Az elnök kijelentette, az elmúlt
idõszakban növekvõ sikerrel vonták

be a kiskanizsaiakat a programokba,
az Olvasókör sikeres rendezvényeibe. Hozzátette: sajnos, a rendezvények helyszínéül szolgáló Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Ház befogadó képessége gátat szab a látogatók
számának, s nem mindig jut jegy
mindenkinek – ez már konfliktusok
forrása is volt. A célok közt
Horváthné Polai Mária megfogalmazta: a jövõben még több programot szeretnének szervezni, s várnak
további tagokat is az Olvasókörbe.

Az idei programtervben többek közt a szervezõdés fennállásának 138. évfordulójának méltó
megünneplése,
egészségügyi
elõadások, a Város Napján és az
Idõsek Hetén való részvétel, valamint elõadások, bálok szerepelnek. A Zalai Hírlappal és a
Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Házzal közösen szeretnék megrendezni
a
falujárást
is
Kiskanizsán.
H. A.

Március 15. (szombat) Ünnepi mûsor

„Habár fölül a gálya,
S alúl a víznek árja,
Azért a víz az úr”

Deák tér
Közremûködik: Kanizsa Fúvós
Egyesület Zenekara

gyûlési képviselõ. Szerepelnek: Cserháti Sándor Mûszaki Szakképzõ Iskola diákjai.
Magyar Plakát Ház

9.15 ÜNNEPÉLYES

15.00 EMLÉKKIÁLLÍTÁS

ZÁSZLÓFELVONÁS

Deák Ferenc emléktáblája
(Sugár út 13.)

9.00 ÜNNEPI TÉRZENE

Petõfi Sándor

Tisztelettel meghívom Önt
az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc
160. évfordulójának
nagykanizsai rendezvényeire

Marton István
polgármester

9.20 A FELÚJÍTOTT 48. GYALOGEZRED
EMLÉKMÛVÉNEK ÖKUMENIKUS
MEGSZENTELÉSE ÉS ÁLDÁSA

Közremûködnek: Fliszár Károly római katolikus esperes-plébános, Balogh Tibor református esperes, Deme Dávig evangélikus lelkész

9.30 KOSZORÚZÁS

Útvonal: Rozgonyi utca - Erzsébet tér Aradi vértanúk emlékmûve - Ady Endre
utca - Deák Ferenc tér
Medgyaszay Ház
19.00 ÜNNEPI TÁNCHÁZ A BUDAPESTI

FONDOR ZENEKARRAL

Medgyaszay Ház

10.00 EMKLÉKMÛSOR A 160 ÉVES
Tisztelettel kérem a város polgárait, hogy az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc 160. évfordulójára lakóépületeikat szíveskedjenek fellobogózni!

18.00 FÁKLYÁS EMLÉKEZÕ SÉTA

ÉVFORDULÓ ALKALMÁBÓL

Köszöntõt mond: Göndör István ország-

(Koszorúzási szándékukat március 14.,
16 óráig a 93/311-468-as számon kérjük
jelezzék elõre!)
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Szembeszállnak
a gyurcsányi bosszúval
A népszavazás vitathatatlan
gyõztesei az emberek, akik képesek voltak összefogni nemzedékeken túlmutatóan annak érdekében, hogy megállítsák a
kormánypártok agresszív, mindenkin átgázoló, saját ígéreteiket is meghazudtoló szándékait.
Ezért köszönet illet mindenkit –
mondta a Fidesz népszavazást
értékelõ, Szõlõsi Mártával közösen tartott sajtótájékoztatóján Bene Csaba, a párt frakcióvezetõje.
A képviselõ hozzátette, a népszavazásnak vesztesei is vannak,
mégpedig a kormánypártok, melyeknek egyértelmû üzenetet
küldtek az emberek: azt, hogy
elegük van a hazugságokból, abból, hogy a kormány egyfolytában a zsebükben turkál, s hogy
olyan országban szeretnének élni,
ahol nem hazugsággal nyerik meg
a választásokat.
Bene Csaba leszögezte, arcátlanság, hogy most a Gyurcsánykormány csak részben akar fejet
hajtani a referendum eredménye
elõtt, s a három díj eltörlésével

keletkezõ ûrt nem akarja pótolni.
Ugyanis az emberek nem arra
szavaztak, hogy vegyék el a
pénzt a kórházaktól, az orvosi
praxisoktól, az egyetemektõl, hanem arra, hogy ezeket az összegeket ne nekik kelljen sokadik
sarcként befizetni a költségvetésbe.
Képviselõtársa, Szõlõsi Márta
kijelentette, a napnál is világosabb, hogy a népszavazással nem a
társadalom vette el a pénzt a nemzetgazdaság ezen területeitõl, hanem Gyurcsány Ferenc, az MSZP
és az SZDSZ.
Szõlõsi Márta hozzátette azt is,
felkérik Marton István polgármestert, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetsége soros ülésén
kezdeményezze a tagok összefogását annak érdekében, hogy
vizsgálják meg, mit tehetnek hazánk nagyvárosai a háziorvosi
praxisokért, amennyiben a kormány kivételesen szavatartó lesz,
s fenyegetésének megfelelõen
valóban nem pótolja a hiányzó
forrásokat.
H.A.
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Ébred a nép
Valóban ébred a hosszú és megalázó mélabús álmából, a mesék birodalmából. Most nem delegál, de szavazataival, melyre sok-sok évtized óta nem
volt példa, kér. Kéri a mesék, a mesélések beszüntetését. Hallják azok,
akikre tartozik a figyelmeztetés. Csak az igazat – ez enyhítõ körülmény!
Nehogy újra mesébe kezdj! Tudnod kell! Itt sem a mellébeszélésnek, sem az
ígérgetésnek nincs már helye, mert itt a demokrácia, és nem a gyurcsányizmus törvénye lesz az úr. Etették itt több, mint fél évszázadon át, akit lehetett. Eddig úgy tûnt a mesézés kifizetõdõbb, mint az igazmondás. Mesézésért még nem törték be senki fejét, sikerült is jelentõs többséggel elaltatni vele a nemzet öntudatát, hazug bíztatásokkal, az eszmék gyûlölet melegágyában keltetett izmusokkal. Kergették, üldözték itt egymást a politikai és
gazdasági izmusok, melyekért félrevezetett és megalázott emberek, a sosem
volt elvek mondvacsinált harcmezején üldözték egymást a semmiért. Most
nem mesézni kell, hanem tenni! A nép, az Isten adta nép: szavazataival kér önbecsülést. Kéri alkotmányos jogait az élet minden területén, demokráciához való jogát – „népuralmát”. Olyan döntéshozatali rendszert, amely
a többség akaratát juttatja érvényre. Szavazatainak súlyával kéri a látszatdemokrácia felszámolását, a való és hiteles demokráciára való áttérés
folyamatát, a demokratikus elvek meghonosodását a mindennapi gyakorlatban. Kéri a jelenlegi hatalom arcátlan, fölényes, cinikus az egész magyar társadalom negligálásának (figyelmen kívül hagy, nem törõdik vele,
leértékel, semmibe vesz) azonnali beszüntetését, kéri a vele való párbeszéd
megkezdését. A sátáni jóslások idõszaka, a felelõtlen ígérgetések a magyar
gyalázkodások korának vége. Mert ébred a nemzet! Pedig a hatalom mindent, még törvénytelen eszközöket is bevetve igyekezett, hogy a magyar
eszmék, a nemzettudat demokratikus jogállam keretein belül ne gyõzedelmeskedjék. De válaszolt a nép: hazánk magyarul és nemzetben gondolkodik és érez. Felmérte, csak egyet tehet minden becsületes, gondolkodó, itt
élõ – vallási és etnikai származástól és pártállástól függetlenül – ember, el
kell gondolkodnia jelen helyzetünkön és összefogni továbbra is. Pártérdekeken felül kell kerekedni a magyar eszmének, melynek újrateremtésében
fajtól, világnézettõl függetlenül helye van mindenkinek, aki a nemzetet tekinti és óvja a mesélõktõl. A nemzet akaratát tudomásul kell venni, hogy
Magyarországon a magyar társadalom fogja megteremteni életének feltételeit, ami szerint élni akar. Nem a múlt rendszer „kiválóságai”, akik átmentették vagyonukat, nem is a liberális (romboló) eszmerendszer hirdetõi. Nem is a külföldiek. Csak egyszerûen a magyarság. Mi, magyarok
egyike voltunk a bolsevistáknak koncként odadobott nemzeteknek, de túléltük. Ahogy korábban a tatárdúlást, a százötven éves török megszállást. Nagyon régi emlékkép jut eszembe: április negyedikén, egy falragaszon Magyarország térképe volt, fehér mezõbe tustollal írt szöveg: „Ne búsulj kenyeres – nem tart örökké – százötven év alatt sem váltunk törökké” Minden mulandó a jelenlegi is. Aki becsapja nemzetét, meghazudtolja önmagát és szembemegy saját választói akaratával is, áthágva minden erkölcsi
normát – megfeledkezve a népképviseletrõl, mely a nemzet szolgálatát jelenti, amely önmagában dicsõséget és nem önkényuralmat jelent, nem is
egy Rt. vezetését , olyan helyzetet teremt, amelyben a nép tehetetlenül sodródik a végzete felé – nincs helye a magyar politikai életben. A helyzet napról-napra aggasztóbb, az önkormányzatok az állam kivonulásával ellehetetlenülnek, közben olyan alapvetõ feladatokat kell ellátnia mely állami
feladat, az ország életszínvonala folyamatosan romlik. Állandóak az áremelkedések, elviselhetetlenek a lakosság terhei. Romlik a nemzet egészségi állapota. Egekbe szökött az államadóság, küszöbön a gazdasági-politikai összeomlás. De a kormányfõ beteges hazudozásai szerint: „Dübörög a
gazdaság és nagy a jólét”! Ezek ellen és nem csak a három mellett szavazott most a nemzet, és fejezte ki nem tetszõ akaratát. Ne biztassák a magyar
népet azok, akik idejuttatták, ha egyszer elfogy a türelme és kezébe veszi
sorsának intézését. A több évtizedes türelem mára kezd elfogyni, nem a
nemzet tehet arról, hogy a legfontosabb, az erkölcsi tõke nem csak megkopott, de teljesen elillant olyannyira, hogy felmerül a jogos kérdés, volt-e
valaha egyáltalán ilyen valutájuk? Most ismét jöhet a „magyarázom a jövõmet”, a vereség miért is gyõzelemsorozat, az általuk birkanépnek nevezetteknek az agymosása. De nekik szól, nem engedhetjük továbbra is
szennyezni azt a nemzeti zászlót, melyre vérünkkel írtuk. Senkinek, soha
többé nem leszünk gyarmata még akkor sem, ha az anyagi javaink kiárusításából lett kapitalisták egy petákot sem juttatnak vissza. De felhívjuk a
figyelmüket, hogy ezen a földön, amelyen apáink vére folyt: „Vagyunk!
Maradunk!”
Szalai Ferenc
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos

Örömhír
Vallási mûsor
a Kanizsa
Rádióban

Kattints rá! Kattints rá! Kattins rá!
www.kanizsaujsag.hu
Ami a z ú jságban v an, é s m ég t öbb

vasárnap
reggelente
6:30-kor

Az elmúlt hetek nyüzsgést jelentettek az
ön számára. Úgy érzi, a legapróbb értetlenség is könnyen kizökkenti rövid idejû
nyugalmából. Töltsön több idõt kedvesével, a feszültséget így elkerülheti.

IV.20.–V.20. Bika
Tettvágya szinte kipirosítja arcát, de amikor
a dolgok közepébe kellene vágni, a gyakorlatban is meg kellene valósítani elképzelésit, úgy tûnik, csõdöt mond az ereje. Ennek
miértjén érdemes elgondolkodnia.

V.21.–VI.21. Ikrek
A Mars hatásának köszönhetõen ezekben
a napokban tele lesz jókedvvel, energiával. Jó lehetõségekbe botlik, csak járjon
nyitott szemmel és lélekkel, engedjen
idõt magának a szerelemre is.

VI.22.–VII.22. Rák
Mostanában nem tûri a kompromisszumokat, pedig szüksége van rá ahhoz, hogy
függõben lévõ problémáit végre megoldja. Érzelmi életében is feszültség mutatkozik. Ha enged, ön lehet a gyõztes.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Kellemetlen dolgok jutnak eszébe egyfolytában. Mindez azért van, mert rossz érzéssel, negatívan közeledik a történésekhez. Változtasson hozzáállásán, és mindjárt színesebb lesz ön körül a világ.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Vidám, derûs napokra számíthat. Vidámságával megragadhatja a szintén társat
keresõk figyelmét. Titokban azon töpreng, milyen változást hozhatna életébe
egy költözködés.

IX.23.–X.22. Mérleg
A kozmikus erõterek kedvezõen hatnak
mindenféle otthoni tevékenységre, ezért
használja ki lendületét, s tegyen rendet.
Menet közben azonban ne legyen túl szigorú és kritikus önmagához.

X.23.–XI.22. Skorpió
Nyugodt, harmonikus napok elébe néz.
Itt vannak a Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
programjai, melyek nemcsak a szórakozásra, szellemi feltöltõdésre nyújtanak
lehetõséget, hanem ismerkedésre is.

XI.23.–XII.21. Nyilas
A Vénusz hatásának köszönhetõen kellemes meglepetések érhetik a napokban.
Bár a pénzszerzés határozza meg a napjait, gondoljon a pénzköltésre is, idejében
gondoskodjon a húsvéti ajándékokról.

XII.22.–I.20. Bak
A Vénusz hatásának köszönhetõen emberi
kapcsolatai jelentõs szerepet játszanak mindennapjaiban. Bár az utóbbi idõben családi
ügyekkel volt elfoglalva, kikapcsolódásként töltsön több idõt barátai társaságában.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Úgy érzi, ismét egészséges, fiatal és vonzó
lehetne, ha gyökeres változás történne életében. Tegyen érte, változtasson környezetén. Költözzön egy másik lakótelepre, vagy
lakóparkba, és keressen új munkahelyet.

II.20.–III.20. Halak
Kissé szétszórtnak érzi magát. Fogyaszszon több gyümölcsöt, és sétáljon délutánonként a friss levegõn. Hogy megtörje a
szürke hétköznapokat, akár belemerülhet
egy futó kalandba is.
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Kanizsa – Apró
INGATLAN

A Hunyadi utcában 700 m2-es építési terület eladó. Érd.: 30/227-3294
(6040K)
Nk-án Csengery u. elején 57 m2-es,
2,5 szobás, jó állapotú, III. emeleti lakás 9,5 millió Ft-ért eladó. Érd.:
30/348-9669 (6100K)
Nagybakónakon kétszobás családi
ház nagy telekkel eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559 (6099K)
Szép természeti környezetben, kicsi
szõlõbirtok olcsón eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559-es telefonszámon.
(6101K)
Kaán Károly utcai garázssoron
nagyméretû aknás garázs eladó. Irányár: 700.000 Ft Érd.: 30/904-1169
(6152K)
Homokkomáromban (Örömhegyen) a buszmegállótól 5 percre, szõlõbirtok pincével, teljes felszereléssel eladó. Érd.: 93/356-431 (6172K)
Nk-án frekventált helyen, Kinizsi u.
2. szám alatt másfél szobás, földszinti,
42 m2-es lakás eladó. Érd.: 93/325-787
(6173K)
Nk belvárosához közel kétszobás,
összkomfortos, egyedi fûtéses, jó állapotú, kívülrõl hõszigetelt udvari lakás
garázzsal, pincével eladó. Irányár: 5,7
millió Ft. Érd.: 20/9726-721 (6175K)
Kazanlak körúton kétszobás, két erkélyes, 56 m2-es, 4. emeleti lakás eladó, hitel intézéssel. Érd.: 20/490-6066
(6176K)
Nk-án a Fõ úton 77 m2-es polgári lakás jó állapotban eladó. Érd.: 93/321906 (6200K)
Városközpontban irodák – nettó 1.200 Ft/m2-tõl – és üzlethelyiségek kiadók, ingyenes parkolási lehetõséggel.
Érdeklõdni:
20/9390-745, 20/9683-517

2008. március 13.

Nk-án a Turul madárnál 100
m -es, I. emeleti lakás extrákkal
eladó. Érd.: 30/9124-674 (6177K)
2

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

BÉRLET
Buda belvárosában másfél szobás
lakás kiadó. Irányár: 70.000 Ft/hó.
Érd.: 93/318-485 (6201K)

SZOLGÁLTATÁS
Fürdõkád, zuhanytálca felújító zománcozás helyben, beépített állapotban, fehérben, színesben. Érd.: 20/4751793, 82/423-691 (6142K)

VEGYES
Költözés miatt eladó: Whirpool
kombinált (8 éves) hûtõszekrény, 72
cm-es LG 100 Hz (extra) televízió, új
fürdõszobaberendezés (még dobozban,
fa + bambusz kombináció). Érd.:
20/226-4144 (6144K)
Etüd típusú Pianino eladó. Érd.:
30/901-2482 (6146K)
Asztali számítógép, nyomtató, fénymásoló eladó. Érd.: 30/916-1600 (6150K)
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok
régi dísz- és használati tárgyat, porcelánt, képet, könyvet, régi újságokat,
stb.! Érd.: 20/555-3014 (6083K)

Nevada étkezõgarnitúra (tálaló
szekrény + sarokelem + asztal + hat
szék) eladó. Érd.: 20/396-9816
(6167K)
Jó állapotú Olimpia Midi 20-as
gyermekkerékpár eladó. Irányár:
9.500 Ft. Érd.: 30/2627-496
(6202K)

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

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM
INDUL:
Könnyûés nehézgépkezelõi:
 2008. 03.17-én 16 órakor

Személyautó, motor
és segédmotor:
 2008. 03.18-án 16 órakor

“C” és “C+E”
kategóriákban:
 2008. 03.20-án 16 órakor
Részletfizetés!
Diákkedvezmény!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!

Állás
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:
AWI hegesztõ
szakirányú
170.000 – 180.000 Ft
marós
szakirányú
170.000 – 180.000 Ft
lakatos
szakirányú
82.800 – 95.000 Ft
kõmûves
szakirányú
87.000 – 130.000 Ft
esztergályos
szakirányú
110.000 – 130.000 Ft
varrómunkás
szakirányú
70.000 – 90.000 Ft
villanyszerelési cikk eladó
szakirányú
90.000 Ft
SHOP eladó
szakirányú
70.000 – 90.000 Ft
eladó + pénztáros
szakirányú
megegyezés szerint
cukrász
szakirányú
90.000 – 100.000 Ft
szakács
szakirányú
100.000 – 140.000 Ft
pincér (német nyelvism.)
szakirányú
90.000 Ft
bérszámfejtõ
szakirányú
megegyezés szerint
telemarketing ügyintézõ
8. általános
69.000 Ft
gyermek animátor
fõiskola
100.000 – 110.000 Ft
üzleti tanácsadó
fõiskola
90.000 – 160.000 Ft
Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban
(Nagykanizsa, Fõ út 24. szám) alatt adunk, vagy a http://www.nyugatrmk.hu
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
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2008. március 13.

A kanizsai retro-csapat. Álló sor (balról): Bocskor György, Béli József, Bécs
Lajos, Csepregi András, Héder Kálmán, Nincsics István. Guggolnak: Horváth
Ferenc, Varga László, Péntek Gyula, Magyar József, Kepe Tibor, Csordás László.

ri, vagy inkább baráti társaság legutóbbi vasi túrájának. Persze-persze, jó dolog ilyen korban még a
mozgás, de a gyõzelem ízét sem
tudják és akarják feledni azok,
akik egykor a futballt bármilyen
szinten ûzték. Igaz, az évek elõrehaladtával maga a társaság már
legalább ilyen fontos akár az egykori NB I-es játékosok, mint például Kepe Tibor, vagy Csepregi
András számára is – tehát nem
csupán a játék miatt fogadtak már
el korábban is ilyen jellegû invitálásokat az esztendõk során. Így, ha
idõvel esetleg a kiesés sorsára is
jutott az egyébként rangosnak számító versengésben a Sáskák csapata, azért megbocsátható nekik,

Vasi retro-ffoci baráti társaságban
Annak mindig megvan a külön
varázsa, ha bármely sportágban
egy csapat idegenbe készül, s ez
még akkor is igaz, ha netalántán
adott esetben egy öregfiúk labdarúgó együttesrõl van szó. Így volt
ez a Kiskanizsai Sáskák név alatt
futó gárda esetében is, mivel a legénység meghívást kapott a II.
Nemzetközi Teremlabdarúgó Öregfiúk Focikavalkád elnevezésû
tornára Szombathelyre, a már-már
legendás Rohonci úti stadion mö-

götti Haladás Sportcsarnokba. A
40 év feletti korosztályba benevezettek esetében talán nem az elsõ
randevú érzésével illene példálózni, de az érzet mindig ugyanolyan,
amikor egy futballcsapat idegenbe
látogat: pályára lépéskor az a kis
gombóc azért ott van a gyomorban, mivel soha nem lehet tudni,
mire számíthat az együttes, de a
cél örök, vagyis a lehetõ legtovább eljutni – a küzdelmek során.
Talán ez volt az igazi bája a have-

Kosaras kudarcok
A nõi kosárlabda NB I A-csoportjának küzdelmeiben a Kanizsai Vadmacskák együttese a Cegléd elleni siker után a tabella elsõ
felében tanyázó Gyõr csapatához
látogatott. A találkozót végül a papírforma alapján a kisalföldiek
nyerték 97-71-re Sztevan Csupics
edzõ játékosai ellen, akik továbbra
is a táblázat tizenegyedik helyén
állnak a tizenhárom csapatos mezõnyben. Ami figyelemre méltó,
hogy a Vadmacskák szerb irányítója, Ana Purics összeszedte magát,

hiszen ezúttal is jól muzsikálva 20
pontig jutott, s csak eggyel szerzett
kevesebbet, mint az amerikai
Rachill Robinson. Varga Zsófiára
viszont mind jobban figyelnek az
ellenfelek, hiszen õ ezúttal halványabban teljesített, ami öt pontra
volt csupán elegendõ. (Az más
kérdés, hogy 17,22-es pontátlagát
tekintve még mindig második a
bajnokság eddigi statisztikájában.)
Sajnos nem járt jobban a férfi NB
I B-ben szereplõ Kanizsa KK
DKG-East gárdája sem, mely a

ha a meccsek utáni trécselés még a
döntõig is eltartott a sok nagy csatát látott Haladás-csarnokban. No,
és nem utolsósorban még a Színészválogatott tagjaival is parolázhattak egy fotózás kedvéért, s
azt is alaposan átbeszélhették, vajon legközelebb milyen meghívásnak tehetnének eleget az éveiket
büszkén számolgató örökifjú focisták…
Polgár László
bajnokság 1-10. helyéért bonyolított keresztbejátszásos szakasz elsõ fordulójában az Óbudai Kaszások vendége volt. Ha azt vesszük,
hogy Kasza Dánielék rendkívül
enerváltan játszottak, a 73-66-os
vereség még nem is oly szörnyû,
így viszont utólag csak sajnálhatják Kovács Nándor kosarasai,
hogy nem voltak képesek nagyobb
koncentrációra a mérkõzés folyamán. Folytatás következik március
16-án 18 órától, amikor is a KKK
a Jászberényi KSE-t fogadja Russay-csarnokban.

Minden(ki) út(ja) Kanizsár(ól)a vezet…
Akárhogy is nézzük, szombaton egy olyan sportesemény kerül megrendezésre, ami kanizsai drukkerek százait fogja megmozgatni – Zalaegerszegen. Ugyanis bárhogyan csûrjük-csavarjuk, senkinek ne legyen kétsége afelõl, hogy a ZTE FC –
DVSC NB I-es bajnoki labdarúgó mérkõzés apropóján százak pattannak majd közlekedési jármûbe, hogy a helyszínen izgulják végig a futballrangadót. Ahogy tették ezt két hete az Újpest ellenében.

A lelátókon fedezhettük fel a kanizsai polgármestert, képviselõt, szimpla focikedvelõt, dél-zalai
ZTE-drukkert, de a lilák táborában sem kellett sokat várni a Nagykanizsa drapéria elõkerültére, a
pálya körüli sajtómunkások felbukkanásáról nem
is beszélve. Aztán azon a bizonyos újpestiek elleni
összecsapáson volt kit ünnepelni is, hiszen éppen
a Nagykanizsáról elszármazott Soós István a ZTE
FC színeiben pályára lépett játékosok rekordere

P.L.
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Ismét várja
Olaszország
A sajtótájékoztatóra edzõjével,
Tóth Tamás Tiborral érkezvén a
jellegzetes három csíkos magyar
címeres melegítõ sejtetni engedte,
hogy az már nem akármilyen
szint, amelyre Mátyás Szabina vívóként eljutott. A Batthyány-gimnázium másodikos tanulója
ugyanis csapatban bronzérmet
szerzett az olaszországi kadett Európa-bajnokságon kard fegyvernemben. Ezt egyéniben egy tizedik hellyel toldotta meg, ráadásul
úgy, hogy a nyolc közé jutástól
csapattársa, a késõbbi harmadik
helyezett ütötte el. No, de a lényeg
az a bronz, melyrõl Szabina így
nyilatkozott: „Az élesbe fordulásnál elsõként az angolokat vertük,
majd jöhetett az elõdöntõ a lengyelek ellen. Sajnos, akkor nem
jött ki a lépés, viszont a harmadik
helyért a franciákat már 45:40
arányban múltuk felül.”
Szabina az EB-t megelõzõen
számtalan válogatón vett részt, így
a nemzetközi mezõnyt már ismerte, de: „… kivéve az olaszokat, hiszen õk egyedi szisztémában készülnek, vagyis õk nem mentek el
az ilyen versenyekre.” S milyen a
sors, egyéniben éppen egy talján
nyert Rovigóban.
S ha már Olaszország, Szabinát
nem is olyan soká ismét oda szólítja a sport-sors: „Eredményeim
alapján jogot szereztem arra, hogy
néhány hét múlva a kadett VB-n is
szerepelhessek a leány kardcsapat
színeiben. Azt a seregszemlét Szicíliában, közelebbrõl Cataniában
rendezik. Ott a mezõny tovább erõsödhet a most megismertek mellett
az amerikaiakkal, no és a kínai
sportolókkal, akikre nagyon kell
majd figyelni. Viszont érzésem szerint ott sem leszünk esélytelenek.”

403 meccsel, s a kék-fehérek színeiben szerzett találatok számát tekintve is elsõ (már csupán társbérletben) 69 góllal. Ez utóbbi titulusát az egykori kiváló labdarúgó úgy tûnik, nem sokáig tarthatja meg, s sokan már a legközelebbi ZTE-meccstõl
trónfosztást „várnak”, ami talán Zete sikert is
hozhat a kék-fehérek szurkolói szerint. Ismételjük,
egy olyan találkozó következik, mely kanizsai
drukkerek százait fogja megmozgatni – Zalaegerszegen. Körülbelül annyit, amennyi egy sokszor
nem is olyan átlagos dél-zalai sporteseményre jó,
ha összejön… (Polgár László)
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Sándor György:
Március 14. 19 óra
(Tavaszi Mûvészeti Fesztivál)

Tolcsvay László-Tolcsvay Béla:
MAGYAR MISE (rock-oratórium)
Belépõdíj: 1500 és 2000 Ft
Március 17. 14 óra
(Tavaszi Mûvészeti Fesztivál)

MURAVIDÉKI HÍMES TOJÁSOK
Urisk Erzsébet tojásfestõ munkái
Március 18. 10.30 és 14 óra
(Tavaszi Mûvészeti Fesztivál)

Március 15. 19 óra – "TÁNCRA
LÁBAM" Népzenei táncház sorozat
Fellép: Fondor zenekar.
Belépõdíj: 500 Ft
Március 17. 18 óra
(Tavaszi Mûvészeti Fesztivál)

KONCERT A LA CARTE

A HÁROM BAJUSZ - a debreceni
Szeredás Együttes gyermekmûsora
Belépõdíj: 400 Ft
Március 19. 16.30 óra – HÚSVÉTI
LAKÁSDÍSZEK KÉSZÍTÉSE
Március 19. 18 óra –
HUMÁNÖKOLÓGIAI
SZABADEGYETEM
Az éghajlatváltozás hatásai az emberi
szervezetre. Elõadó: dr. Szij Gábor
fõorvos. A belépés díjtalan

A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Mûvészeti Iskola diákjainak hangversenye.
Belépõdíj: 400 Ft

Március 19. 19 óra
(Tavaszi Mûvészeti Fesztivál)

A MAGYAR JAZZ ÜNNEPE
Fellépnek: ÜSSDOB és a Quartet Four
Belépõdíj: 1000 Ft

Életem egyik legjobb
elõadása volt ez a mai
A pótszékek is elõkerültek hétfõn este a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban, ahol Sándor
György A semmit tudás egyeteme
címû mûsorával tette próbára a
nézõk rekeszizmait.
A „humoralistával” a közel háromórás elõadás után beszélgettünk.
– Ma este egy nagyon jó közönség láthatott és hallhatott egy nagyon jó elõadót. Inspirálta a közönség, mindenki együtt élt a produkcióval, amit láthatóan élvezett.
Hosszú évekig, talán évtizedig alig
hallottunk önrõl. Hogy élte meg a
közönség hiányát?
– Nem akarok nagy szavakat
használni, de életem egyik legjobb elõadása volt a mai. Nem
azért, mert én voltam olyan jó,
hanem mert a közönség volt fantasztikus, minden nüanszot értettek, nem csak a felszínes poénokat. Visszatérve a kérdésre, voltak kisebb-nagyobb szünetek pályám során, de közben azért ha
nagy ritkán is, hallattam magamról. Nagykanizsán, ha jól tudom
tizennyolc éve nem voltam. A
visszatérések mindig olyanok voltak – még ha tíz év is eltelt közben –, mintha el sem mentem volna. Most nagyon jó passzban vagyok, sok minden történik velem,
ismét járom az országot. Évekre
visszavetett a feleségem súlyos
betegsége. Meghalt, elment. Most
sok olyan helyre megyek, ahova
az évek során nem jutottam el.
Debrecenben például húsz éve
nem voltam. Kanizsán korábban
többször voltam, sok ember felelevenítette a korábbi találkozásokat. Nagyon sok arcra emlékszem, többek között Harkány Laci bácsiéra. Emlékszem a HSMKra, az egykori tiszti klubra, szemben a valamikori Olajipari Mûvelõdési Házra. Ide mindig szívesen
jöttem, jó emlékeim vannak. Ilyen
élményekért érdemes élni. Amikor az embert így, ilyen szívvel
fogadják valahol. Tudják, mit
kapnak tõlem, érzik, hogy a közegemben vagyok. Ez a teljes Európa. Ilyen fogékony közönséget talán fénykoromban láttam utoljá-

ra, vagy talán akkor sem. Nagy
pillanat volt a mai este az életemben, most még fel sem fogom,
csak emésztem. Az elszálló szó
mûfaja az enyém.
– Az elszálló szó mûfajaként definiálta mûfaját. Pont a sajátját,
mikor manapság a humor gyakran
nem több az ízléstelen idétlenségnél.
– Ez egy nagyon érdekes kérdés. A mai este bebizonyította,
hogy amit csinálok, arra van
igény. Az, hogy egy ilyen kis városban ennyi európai mûveltségû
és érzékenységû ember van, ez
elégtétel nekem. Persze attól még,
hogy valaki az én humoromat nem
szereti, vagy más tetszik neki, még
lehet nagyon intelligens, és jó humorérzékû.
– Több meghökkentõ címû elõadása van. A lyukasóra után jött A
legvidámabb barokk, majd A több
õrült naplója és most A semmit tudás egyeteme. Hogy keletkeznek
ezek a címek?
– Nem tudom. Ezek valahogy
adódnak, vagy benne vannak a
mûsorban ragozott alakban.
Vagy jönnek, mint a poénok és a
gondolatok. Én magam sem tudom nyakon csípni, hogy mikor
és hogyan születnek, vagy mi a
titkuk.
– Ma eléggé kitárulkozott a közönség elõtt…
– Igen. Talán ennyire még soha.
Ez Pilinszkynek a mezítelenségi foka. Remélem nem volt bántó. Talán
annak a családias hangulatnak
volt ez köszönhetõ, ami itt ma kialakult. Ebben persze benne van
Farkas Tibor fantasztikus munkája
is. Ha csak annyit értem el, hogy a
mûsoromra ilyen szépszámmal jöttek el, mint bevezetõ mûsorra, és
látogatják a következõ színvonalas
elõadásokat is, már megérte. Úgy
tudom, jön majd Jordán Tamás és
Eszenyi Enikõ is.
– A semmit tudás egyetemén
mikor kezdõdik a második szemeszter?
– Ezt még nem tudom. Az is lehet, hogy egy lyukasórára megyünk vissza.
Czene Csaba

