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Halis Istvánra emlékeztek
Halis Istvánra, a könyvtár
névadójára, városunk szülöttére
emlékeztek halálának 81. évfordulóján a hozzátartozók és a
könyvtár munkatársai a városi
köztemetõben.
Halis István városi tanácsos,
múzeumalapító, árvaszéki ülnök,

polgármesterhelyettes, 1927. február 23-án hunyt el. Emlékezõ
szavaiban Czupi Gyula könyvtárigazgató elmondta, Halis István munkásságáról már
halála után két évvel
megemlékeztek
az 1929-ben
megjelent

Barbarits Lajos által szerkesztett
Nagykanizsa Monográfiában. A
’45 utáni idõszakban sem feledkeztek el róla. A már lebontott, Petõfi út 39. szám alatti lakóház
homlokzatán márványtábla idézte
emlékét az alábbi felirattal: Ebben
a házban született Halis István.
(1855-1927). a Városi Múzeum
megalapítója, Nagykanizsa város
történetének lelkes kutatója.
A tábla a könyvtárban található,
keresi méltó helyét.
Társadalmi kezdeményezésre
2001-ben a városi könyvtár felvette a nevét, és Kiskanizsán utcát neveztek el róla.
A sírnál az emlékezés virágait
helyezte el Halis Terézia két
ükonokája Kósa Pálné és Veit
Lajosné, Halis Katalin két leszármazottja Steinhardt László és Dénes, valamint a Halis életutat feldolgozó Illés Mária, pedagógus.
Az életmû feltérképezése
és újbóli hozzáférhetõvé tétele folyamatos.
B.E.

Nembánomból
van a bánom
Európa sokszínû zenei világából
nyújtott ízelítõt a HSMK-ban a magát dél-dunántúlinak valló Hétrét
együttes. A fennállásának tizedik
évét ünneplõ zenekart a tradicionális
ír népzene tolmácsolójaként ismerhette meg a közönség, de az elmúlt
évtizedben bõvült repertoárjuk.
Nagykanizsai koncertjükön a Hetric
Free Folk és a Nembánomból van a
bánom, valamint a megjelenésre váró harmadik albumuk zenei anyagából szemezgetett az együttes.
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Népszavazási igen-n
nem
Nem a kormányról
mondunk ítéletet
Márkus István szerint az elõttünk álló népszavazás nem a valós kérdésekrõl szól, ezért nagyon is elképzelhetõ, hogy az
emberek zömét nem a ráció, sokkal inkább az érzelmek késztetik
majd állásfoglalásra. Sokan már
most is azt hiszik ugyanis, hogy a
voksolással a kormány eddigi
munkájáról kell ítéletet mondaniuk – holott éppen ellenkezõleg,
a jövõnket érintõ intézkedésekkel kapcsolatban kellene állást
foglalnunk így, vagy úgy.

a becsülete sem lesz akkora, mint
annak, amiért meg kell dolgoznunk. Ezt már a nálunk sokkal fejlettebb demokráciákban is felismerték, s itt most csak Svédországra utalnék. Ott elképzelhetetlen,
hogy ne kelljen fizetni tandíjat a
felsõoktatásban.
Márkus István azt is hozzátette:
véleménye szerint elõbb-utóbb a
munkáltatók is jobban megbecsülik azt a diplomát, amelyrõl tudják,
hogy tulajdonosa nem ingyen jutott
hozzá. Azt is hangsúlyozta, elengedhetetlen, hogy anyagilag is elismerjék a diplomások erõfeszítéseit.
Ez egyébként most éppen az egészségügyre jellemzõ a legkevésbé, s
Márkus István szerint a probléma
megoldásában segíthet a vizitdíj és
a kórházi napidíj is – ez viszont
már politikai szándék kérdése. Úgy
véli, a vizitdíjból és a napidíjból
befolyó összeget az államnak meg
kellene dupláznia, s anyagilag is
motiválni kellene az orvosokat a
jobb szakmai munkára.

Alkotmányellenes
a vizitdíj és a napidíj
Ferincz Jenõ ugyan nem támogatja a népszavazás intézményét,
de alkotmányellenesnek tartja a
vizitdíjat és a kórházi napidíjat is.
– Megítélésem szerint az ország
jelenlegi gazdasági, pénzügyi állapotában a népszavazás teljesen felesleges dolog – mondja Márkus
István. – Az utolsó választások óta
történt események ugyanis annyira
eltorzították az emberek értékítéletét, hogy nagy valószínûség szerint a népszavazással nem a konkrét kérdésekre válaszolnak, hanem
gyakorlatilag mindent elítélnek,
ami eddig volt. Holott a rendszerváltás óta rendkívül sok pozitívum
történt az országban, nyilván, voltak negatívumok is. De ha az ember közgazdász szemmel tekint a
vizitdíj, a kórházi napidíj és a felsõoktatási tandíj bevezetésére,
nyilvánvalóvá válik, hogy az
egészségügy és az oktatás ingyenessége már tarthatatlan volt. Hamis álmokat kergettünk lassan már
másfél évtizede, azt hittük, hogy
díjtalanul „megúszhatjuk” a reformokat. Pedig ez nem sikerült Nyugat-Európának sem. Ráadásul, ha
valamit ingyen megkapunk, annak

– Én nem értek egyet már magával a népszavazás intézményével
sem, még ha a mostani céljait támogatom is – mondta kérdésünkre
Ferincz Jenõ. – Kifejezetten alkotmányossági aggályaim vannak,
ugyanis a vizitdíjért és a kórházi
napidíjért semmilyen valós egészségügyi szolgáltatást nem nyújtanak a betegnek. Az Alkotmánybíróság már számos határozatában
megállapította, hogy díjfizetésre
még törvénnyel sem kötelezhetõ az
állampolgár abban az esetben, ha
a díjért cserébe nem történik valós
szolgáltatás. Ez a joghelyzet véleményem szerint ebben az esetben is
fennáll. Ráadásul a társadalombiztosításról szóló törvény értelmében

2008. február 28.
az állampolgár a tb-járulék megfizetésével jogosult a teljes körû ellátásra, ezért sem értem, hogy milyen jogon fizettetik meg a vizitdíjat
és a kórházi napidíjat a betegekkel? Tehát én azt gondolom, hogy
ezek a díjak alkotmányellenesek. A
népszavazás helyett az Alkotmánybíróságnak kellene foglalkoznia a
kérdéssel, s meg kellene semmisítenie az ezekkel kapcsolatos valamennyi határozatot. A népszavazás
pedig szerintem azért nem jó módszer a probléma kezelésére, mert
nem kérdõjelezi meg a felvetett
problémák
alkotmányosságát.
Másrészt a népszavazás eredményének nem lesz visszamenõleges
hatálya sem, az Alkotmánybíróság
viszont hozhat olyan döntést, amely
visszamenõleges hatállyal törli el a
vizitdíjat és a kórházi napidíjat.
Véleményem szerint a tisztességes
az lenne, hogy ha az emberek az
eddig befizetett díjakat visszakapnák – ám ez sem áll fenn a népszavazás esetében.
Ferincz Jenõ kérdésünkre azt válaszolta, a tandíj fizetésével viszont
egyetért, mert álláspontja szerint
igazságtalan, ha a fõiskolákon,
egyetemeken tanulók taníttatásának költségeit az egész társadalom
fizeti az adókon keresztül. Azt
mondja: egyetért azzal, hogy a felsõfokú tanulmányok költségeit elsõsorban azokra terheljék, akik
ténylegesen részt vesznek a képzésben. Másik oldalon viszont az is
igaz, hogy az állam duplán nyerészkedik a fiatalokon, amikor a
nappali képzésben részt vevõ hallgatók után a szülõk már nem kapnak családi pótlékot – s ezen felül
még tandíjat is fizettetnek velük.
Ferincz Jenõ szerint a kettõ nem
összeegyeztethetõ, álláspontja szerint a családi pótlékot a tanulmányok mellett is folyósítani kellene.
A rendszer így lenne igazságos.

A vizitdíj csak
a bizalmat rongálja
Molnár Istvánné több évtizeden keresztül dolgozott az egészségügyben, ma már nyugdíjas.
Szakmabeli, tehát ha valaki, akkor õ pontosan látja, milyen fo-

lyamatokat indítanak el az egyes
kormányzati intézkedések az
ágazatban.

– Egyetértek azzal, hogy eltöröljék a vizitdíjat, a kórházi napidíjat
és a felsõoktatási tandíjat – mondta
lapunknak Molnár Istvánné. – Harminckét évig dolgoztam a kórházban röntgen-asszisztensként, ahol
nagyon sok emberrel, beteggel, kollégával találkoztam. Tudom, mit jelent az egészségügyben dolgozni.
Az utóbbi évek nagyon megdöbbentettek, mert én azt érzékelem, hogy
direkt módon kezdik lejáratni az orvosokat, az egészségügyben dolgozókat, s ebben, bizony, része van a
vizitdíjnak és a kórházi napidíjnak
is. Ezek az újabb terhek nagyon sok
ember számára megfizethetetlenek,
nem egy olyan nyugdíjassal beszéltem, aki egyszerûen nem bírja kifizetni a hatvanezer forintos nyugdíjából. Mert mi is történik? Elmegy
a háziorvoshoz, ahol ki kell fizetnie
a vizitdíjat. Az továbbküldi szakrendelésre, ahol megint csak fizetni
kell, nemkülönben a vizsgálatoknál,
s akkor még nem is beszéltünk a
gyógyszerek kiváltásáról, vagy ha
ne adj’ Isten be kell feküdni a kórházba. Ismerem az orvosokat, s tudom, hogy többségüknek púp a hátán a vizitdíj, mert megalázónak
tartják. Ami azonban a legnagyobb
problémát jelenti, az a kormányzati
intézkedések miatt növekvõ bizalomhiány. Létfontosságú, hogy bármi történjék is, ne veszítsük el a bizalmunkat az orvosokban!
(folytatás az 4. oldalon)
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– Nem bocsátkoznék találgatásokba, még akkor sem, ha elemzõk
becslései az igenek elsöprõ gyõzelmét jósolják. Amit biztosan tudunk,
hogy kétmillió-tizenegyezer körüli
igen szavazatra van szükség ahhoz, hogy mindhárom kérdésben
gyõzzön a népakarat, vagyis hogy
hatályon kívül lehessen helyezni a
vizitdíjról, a tandíjról és a kórházi
napidíjról szóló jogszabályokat.
Egyébként nem hiszek a becsléseknek, mert a magyar politikai élet
ma számokkal nem mérhetõ. Azt
viszont – ahogy járom az országot
– tapasztalom, hogy düh, elkeseredettség, csalódottság és a magára
hagyatottság érzése munkálkodik

s ne hagyja magára az orvosokat és
a felsõoktatást?
– A kormány milliárdokat vont
ki az egészségügybõl és a felsõoktatásból, és most arra kényszeríti
az embereket, hogy vizitdíj, kórházi napidíj és tandíj formájában
immár másodszor is fizessenek
azért, amiért egyszer már – járulék és adó formájában – fizettek.
A megoldás egyszerû: a kormánynak vissza kell adnia azt a pénzt,
amit elvett.
– Jakab István, a MAGOSZ elnöke a minap egy keszthelyi fórumon azt mondta: összeállt a Fidesz
kormányprogramja. Mik a legfõbb
pillérei ennek?

A Fidesz kész az ország felemelésére
Készen állunk arra, hogy a
magyar gazdaság növekedése
elõtt szélesre tárjuk a kapukat –
mondta lapunknak adott interjújában nagykanizsai látogatása
során Orbán Viktor, a Fidesz elnöke.
– Az egészség, a tudás és a
felelõs kormányzás a siker legfontosabb feltételei – mondta
lapunknak Dr. Orbán Viktor. –
Március kilencedikén arról
döntünk, hogy a rendkívül magas járulékainkért cserébe elvárjuk-e a megfelelõ minõségû,
és idõben érkezõ szolgáltatást
kétszeres fizetés nélkül is.
Döntünk arról is, hogy a kormány hátat fordít-e a fiataloknak, és bezárja-e elõttük a tudás, a tanulás kapuját, s döntünk arról is, hogy mit tûrünk
el, mit lehet velünk megtenni,
meddig lehet figyelmen kívül
hagyni, semmibe venni az emberek véleményét. Hiszen a
tandíj, a vizitdíj és a kórházi
napidíj kérdésében egyszer
már döntöttünk: 2006-ban,
amikor olyan választási programokat támogattunk a voksainkkal, amelyek egyértelmûen
kimondták, hogy nem lesz vizitdíj, tandíj és kórházi napidíj.
Kormánypárti
politikusok
igyekeznek kétségbe vonni ezen
kérdések jelentõségét. De ha
valóban annyira jelentéktelen
ügyek, akkor miért hozták meg
ezeket a döntéseket? Mert mi
értelme jelentéktelen döntésekkel borzolni az emberek idegeit, nehéz helyzetbe hozni õket?
– Milyen részvételi arányt tippel
március kilencedikére?

az emberek döntõ többségében.
Amikor ilyen nagy mértékû az elégedetlenség egy kormánnyal szemben, akkor az emberek politikai beállítottsága is háttérbe szorul.
Ezért óvatosan kell bánni minden
politikai elõrejelzéssel.
– Ki lehet mondani, hogy ma
kormányváltó hangulat van az országban?
– Kormányváltó hangulatnál
immáron többrõl van szó. Az emberek azt mondják: ez így nem mehet tovább, ebbõl elég volt. Azt
mondják, hogy õk ma sem dolgoznak kevesebbet, mint hat évvel ezelõtt, s akkor sikeres ország voltunk. Ugyanannyit, vagy még többet dolgoznak, mint akkor, mégis
tönkrement az ország. Ki tehet errõl? Az emberek biztosan nem. A
kormány alkalmatlansága és hazugságai egyre mélyülõ szociális
válságba taszították az országot.
Az emberek most már azt várják,
hogy mutassuk meg az új irányt,
mutassuk meg a kiutat a válságból.
– Készült-e forgatókönyv a Fideszben egy, az Önök számára sikeres népszavazási eredményt követõ helyzetre?
– A Fidesz már a népszavazás
másnapján benyújtja azokat a törvényjavaslatokat, amelyek a vizitdíj, a kórházi napidíj és a tandíj eltörlésérõl rendelkeznek. A kormánynak ezután le kell vonnia a
népszavazásból fakadó tanulságokat, és szembe kell néznie a következményekkel. Az elsöprõ részvétel
ugyanis elsöprõ következményeket
von majd maga után.
– Hogyan lehet rászorítani a
kormányt, hogy pótolja a népszavazás után kiesõ bevételeket az
egészségügyben és az oktatásban,

– A mi programunk a növekedés
programja. Növekedés nélkül
ugyanis nincs siker. A növekedés
viszont magával hozza a mindennapi élet sikereit: az alacsonyabb
adókat, a magasabb fizetéseket és
a több családtámogatást. Amikor a
statisztika egy százalékos gazdasági növekedésrõl beszél, akkor az
gyakorlatilag azt jelenti, hogy az

3

ország leállt. A helyzet súlyosságára jellemzõ, hogy ez az 1%-os
mérték is csak a megváltoztatott
számítási módszernek köszönhetõ,
hiszen ma már az illegális tevékenységek, így a prostitúció és a
kábítószer-kereskedelem is beleszámít a mutatóba. Ha ezeket kivennénk, akkor az egy százalékos
növekedés nagy valószínûséggel
nulla közelire csökkenne. A növekedést eredményezõ motorokat kell
újraindítani, úgy, hogy közben a
pénzügyi válságot is kezelni kell.
Van ennek egy kimunkált receptje:
adót, járulékot kell csökkenteni, a
költségvetés kiadásait reálértéken
be kell fagyasztani, a felesleges
bürokráciát teremtõ, ezáltal a korrupció melegágyaként szolgáló
szabályokat pedig ki kell iktatni.
Ha a három intézkedés egyszerre
történik, akkor úgy indul meg a
gazdasági növekedés, hogy közben
erõsödik, javul a pénzügyi egyensúly. Ezt a receptet kell a magyar
viszonyoknak megfelelõen alkalmazni. Mi készen állunk arra, hogy
a magyar gazdasági növekedés
elõtt szélesre tárjuk a kapukat.
Horváth Attila
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Népszavazási igen-n
nem
(folytatás a 2. oldalról)
Molnár Istvánné hozzátette, az
sem igaz, hogy a vizitdíj kiváltja a
paraszolvenciát. Mint mondta,
meggyõzõdése, a propagandával
ellentétben nem igaz, hogy mindenki elvárja és követeli a paraszolvenciát, noha nyilván van ilyen
is, de nem ez a jellemzõ.
Molnár Istvánné férje éppen a
rendszerváltáskor hunyt el. Attól
kezdve egyedül taníttatta fiát. Mint
mondja, kétséges, hogy be tudta
volna fejezni a fõiskolát, ha akkoriban létezett volna tandíj. Az a véleménye, a tandíj elzárja a továbbtanulás útját a középosztálybeli fiatalok elõl, nem beszélve a szegényebb sorsúakról.
Horváth Attila

Az érdektelenség
súlyos
következményekkel
járhat
A három díjas népszavazásról
lapunk megkérdezte Balogh Tibor református és Fliszár Károly
római katolikus esperest.
– A református egyház véleménye
sokszor megfogalmazódott már –
mondta Balogh Tibor. – A történelem folyamán egyházunk mindig a
nép mellett állt, és vállalt azzal közösséget. Arra ösztönöztük híveinket, hogy összefogva, közösségben
éljék az életüket. A népszavazás
esetében, a nép oldalára való állást
még inkább egyértelmûvé tesszük.
Ha azt nézzük, hogy mi válik a népünk javára, akkor egyértelmûen a
három igen mellet voksolunk. Hiszen nem mindegy, hogy a szegény
ember el tud menni az orvoshoz,
vagy sem. Gyurcsány Ferenc még
egy évvel ezelõtt úgy vélekedett,
hogy a fizetõs egészségügy kettészakítja az országot. Most õ hirdeti,
ez az üdvös, ez a jó. Mikor látjuk,
hogy jó néhány országban csõdöt
mondtak a nyereség alapú több biztosítós rendszerek. A tandíj bevezetésével ismét a szegény, de tehetséges réteget teszik lehetetlenné. A jelenlegi feltételek mellet is nagy teher a szülõknek gyermekük felsõoktatási intézménybe való járatása.
Tehát elutasítjuk a tandíj bevezetését is. Mindenkit kérünk, menjen el
szavazni. Ne legyünk közömbösek.

– Gyakran hallani, hogy az egyház ne politizáljon. Mi, és személy
szerint én is a népszavazást, nem
politikai, hanem társadalmi kérdésnek tekintem – nyilatkozta Fliszár
Károly. – Mint pártoktól független
fontosnak érzem, hogy ne a pártok
iránti elkötelezettség, hanem a józan ész motiváljon mindenkit. Felelõs döntés elõtt áll a társadalom,
hiszen nem csak a jelenünkrõl, a jövõnkrõl döntünk, hanem az utánunk
jövõ generáció sorsát is megbélyegezhetjük. Az érdektelenség az esetleges távolmaradás súlyos következményekkel járhat. Illene annyi
józan ésszel bírni, hogy átlássunk a
fizetett politikai hirdetések, szórólapok csalfaságán. Vállalnunk kell
azt az áldozatot, hogy igenis elmegyünk, és felelõsen döntünk. Áldozat nélkül nincs siker. Jó lenne, ha
végre ez mindenkiben tudatosulna.
A mondás is úgy tartja, segíts magadon, az Isten is megsegít.
Czene Csaba

Háromszáz forinttal
ellenõrizhetõ az orvos

A március kilencedikei népszavazással kapcsolatban szervezett
fórumot a Magyar Szocialista
Párt helyi szervezete a Halis István Városi Könyvtárban. Az érdeklõdõket Kertész Krisztián
egyetemi adjunktus, a párt Észszerûség és Felelõsség Platformja
vezetõje tájékoztatta a vizitdíj, a
kórházi napidíj és a tandíj szükségességérõl, jelentõségérõl.
A szakember hangsúlyozta,
hogy maximálisan támogatja a tan-

díj bevezetését, s véleménye szerint a vizitdíj és a kórházi napidíj
mellett is több érv szól, mint ellenük.
Álláspontja szerint álságos a
jobboldal tiltakozása a tandíjjal
szemben, mert a tandíjból befolyó pénzösszeg az Orbán-kormány idején több volt, mint mostanság. Akkoriban gyakran csak
a felvételi után dõlt el, hogy ki
lesz államilag finanszírozott, s
kinek kell költségtérítést fizetnie
– sok esetben egyetlen ponton
múlt minden. Mindemellett a
rendszer nem volt átjárható, ellentétben a maival, ahol a költségtérítéses képzések legjobb tanulmányi eredményét felmutatók
átléphetnek az államilag finanszírozott képzésbe, s fordítva, az
utóbbiból le lehet csúszni a költségtérítéses képzésbe, ha a hallgató a legrosszabb tanulmányi
munkát produkáló tizenöt százalékba tartozik.
Kertész Krisztián elmondta, a
tervek szerint 2010-re minden hallgató tandíjat fizet majd, ami ahhoz
is eszköz lehet, hogy mérsékeljék
vele a jogász és bölcsész túlképzést, s inkább a mûszaki képzések
felé tereljék a fiatalokat. A rendszer
átstrukturálásához azonban sok
pénz kell, hiszen a mûszaki képzések meglehetõsen eszközigényesek. Kertész szerint erre is megoldást jelent a tandíj, amelynek ötven-hetven százaléka az intézményeknél marad, amit azok fejlesztésekre, új beruházásokra költhetnek.
A szakember a vizitdíj és a kórházi napidíj elõnyeirõl is beszélt:
általuk jobban ellenõrizhetõ az
egyes orvosok teljesítménye,
munkája, tisztább, átláthatóbb a
rendszer, s a háromszáz forintos
vizitdíjnak köszönhetõ az is, hogy
elmaradtak azok a „betegek”, akik
csak azért jártak orvoshoz, mert
nem volt jobb dolguk, s elvették
az idõt a valóban beteg emberektõl.
Böröcz Zoltán, az MSZP helyi
szervezetének elnöke az egészségügyi reform kapcsán megjegyezte,
hogy tapasztalatai szerint – s ezt
igazolják az orvosok megnyilvánulásai is – a vizitdíj hatására jelentõsen csökkent a paraszolvencia. Az
ágyszám-csökkentések kapcsán
pedig megjegyezte, hogy egy beszélgetés során a Kanizsai Dorotytya Kórház orvosa azt mondta: a jelenlegi ágyszámot sem tudják száz
százalékos kihasználtsággal mûködtetni, ebbõl is látszik, hogy

mekkora pluszkapacitás volt a kórházakban – amely sokak szerint elszámolási trükkökre adott lehetõséget.
Horváth Attila

Szegények
és gazdagok
egészségügyi
és oktatási rendszere
A március 9-ei népszavazással
kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Nagykanizsai
Csoportja nevében Balogh László és Karádi Ferenc önkormányzati képviselõ.

– A kormánypártok olyan rendszert akarnak ráerõltetni a magyar
társadalomra egészségügyi és oktatási reform címén, amelyet annak akaratával szemben hoztak
létre, és amelyet sehol a világon
nem próbáltak ki gyógyítási területen – mondta elöljáróban Balogh
László. – A profitorientált rendszerek jellegûkbõl fakadóan létrehoz-
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2008. február 28.
zák a szegények és a gazdagok
egészségügyi rendszerét, illetve a
szegények és a gazdagok oktatási
rendszerét, s ennek katasztrofális
következményei lesznek. A Fidesz
által kezdeményezett március 9-ei
népszavazás a fenti okok miatt szeretné elejét venni a kormány szándékának, és a végrehajtását megakadályozni. Amikor Sólyom László tavaly december 27-én visszautasította a kormányzat egészségbiztosítási tervezetét, indoklásában szerepelt, hogy ne tegyék ki az
egész lakosságot egy bizonytalan
kimenetelû kísérletnek. Nem nehéz
kitalálni a köztársasági elnök gondolatait. Ezt a típusú modellt –
amit rá akarnak erõltetni mindenkire –, sehol a világon még nem
próbálták ki. Ami történik, az ugrás a sötétbe. Külön figyelemre
méltó – folytatta Balogh László –,
hogy semmilyen szakmai, társadalmi szervezet, illetve érdekvédelmi csoportosulás sem támogatja
az elképzelést. A kormány teljesen
egyedül maradt a társadalommal
szemben. Hogy miért vakok és süketek, azt csak õk tudhatják. A kormánytöbbség szinte lényegi változtatás nélkül február 11-én újra elfogadta ezt a törvényt, aminek hatása a szakértõk egybehangzó véleménye szerint katasztrofális lesz.
Nemcsak a Fidesz-közeli szakértõkrõl, hanem például az MSZP
Társadalompolitikai Tagozatáról,
és a Ferge Zsuzsa nevével fémjelzett Szegénységellenes Hálózatról
is beszélt a képviselõ. Õk is egyetértenek azokkal a szakértõkkel,
akik azt mondják, a táradalom kettészakad majd gazdag és szegény
egészségügyi ellátásra. Ez lesz a
hosszú távú következmény, ami
megakadályozhatatlan az üzleti
biztosítás jellegébõl adódóan.
Karádi Ferenc önkormányzati
képviselõ személyes tapasztalatával kezdte a gondolatait. Elõzõ nap
Kaposváron járt és Gyurcsány Ferenc érkezésérõl úgy hallott az
egyik üzletben, hogy „most menekítették be a hátsó ajtón a Dorotytyába”.
– Jól mutatja a helyzet abszurditását – mondta –, hogy az MSZP
vezetõit bújtatva, titokban kell
helyszínrõl-helyszínre utaztatni,
ha találkozni kívánnak a kiválasztott közönséggel. Az SZDSZ vezetõje, Kóka Úr pedig az internetet
használja fel, így kerülve el a mindenhol tetten érhetõ ellenszenvet.
Mindenáron meg kell akadályozni, hogy ez a rendszer elkezdhesse mûködését – hangsúlyozta.

Ennek egyetlen módja van, hogy
sikeres legyen a népszavazás azokban a kérdésekben, amelyek az átalakítás lényegét érintik. Más szóval: megakadályozhatjuk, hogy a
profitorientált rendszer életbe léphessen, ha érvényes és eredményes
lesz a referendum.

– A kormány gyakran hangoztatja, hogy ez nem is több-biztosítós
modell. Hát akkor mi? – kérdezte
Karádi Ferenc. – Mivel a Fidesz véleménye szerint sem az egészségügy, sem az oktatás nem lehet a
profitra éhes tõke martaléka, minden kanizsai polgárt arra kérnek,
hogy a népszavazás napján, március 9-én háromszor mondjanak
igent annak érdekében, hogy a kormány ne tegye ki a teljes magyar
lakosságot egy bizonytalan kimenetelû, a lakosság megsarcolásával járó kísérletnek.

Tendenciózus
orvos-llejáratás folyik
Professzor Dr. Bátorfi József, a
Kanizsai Dorottya Kórház Sebészeti Osztályának osztályvezetõ
fõorvosa, a Sebészeti Szakmai
Kollégium Zala megyei képviselõje eljuttatta lapunkhoz a szakmai testület állásfoglalását,
amelyben tiltakoznak az orvosokat lejárató kormányzati kampány és az egészségügyben kialakult helyzet ellen.
A szakemberek szerint a rendszerváltás óta nem volt olyan kormánya az országnak, amely ilyen
mértékben rombolta volna az orvosok szakmai tekintélyét. Úgy
vélik: a kormányzati propagandával ellentétben a reformnak nevezett intézkedésekrõl nem egyeztetett a szaktárca az illetékes szakmai fórumokkal.

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

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM INDUL:
 2008. 03.04-én 16 órakor
hétközi
 2008. 03.07-én 16 órakor
hétvégi elõadásokkal
személyautó, motor
és segédmotor kategóriákban
 2008. 03.03-án 16 órakor
autóbuszvezetõ
Könnyû és nehézgépkezelõi
tanfolyamra jelentkezéseket még
elfogadunk (alap és típusvizsga)

Részletfizetés!
Diákkedvezmény!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
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A Sebészeti Szakmai
Kollégium
állásfoglalása
A Sebészeti Szakmai Kollégium mandátuma idén tavasszal lejár. Tagjai – az ország sebészeinek választott képviselõi – felelõsséget éreznek a betegellátás, a
sebésztársadalom és a fiatal sebészgeneráció jövõje iránt. Ennek a felelõsségnek a jegyében a
testület szükségesnek tartja,
hogy az egészségügyben kialakult helyzetrõl véleményt formáljon.
Az Egészségbiztosítási Törvényrõl állítólag társadalmi vita

zajlott le, és a kérdések a szakmai fórumokkal egyeztetésre kerültek. Kijelentjük, hogy az
egészségügyi kormányzat velünk
semmiféle egyeztetést nem folytatott, sõt az általunk benyújtott
mintegy negyven szakmai javaslatunkra, amelyek felölelték az
ágyszám- és kapacitáscsökkentés, a progresszív betegellátás és
a szakorvosképzés kérdéseit,
egyetlen esetben sem kaptunk érdemi választ. Ugyanakkor írásban felajánlottuk a segítségünket.
Tiltakozunk az intézményesített, és a média segítségével gerjesztett orvos-ellenesség, az orvosokat lejáratni szándékozó
kampányok ellen. A rendszerváltás óta ez az elsõ egészségügyi
kormányzat, amelyik folyamatosan rombolja az orvosi tekintélyt, és szinte ellenségnek tekinti az egészségügyben dolgozókat. Rendkívül bántó minden
becsületes orvos és ápoló számára, hogy az egészségügyi tárca
vezetõi és tanácsadói a rendszerben dolgozókat alapvetõen korruptnak, és velejéig romlottnak
tartják. Néhány, a sajtóban megjelent kommentárt idézünk: “A
kórházakban a betegek egynegyedét félrekezelik”; “A hazai
kórházakban a mûtétek nagyobbik részét feleslegesen végzik.”
“A magyar orvosok nyugat-európai színvonalon élnek és balkáni
szinten gyógyítanak”. Ezek az
állítások mérhetetlen szakmai
hozzá nem értésrõl és rosszindulatról tesznek tanúbizonyságot,
amelyek csak arra alkalmasak,
hogy az állampolgárokat szembefordítsák az orvostársadalommal és az orvosokkal, akik megalapozott szakmai indokokra hivatkozva tiltakoznak az egészségügyi reform elhibázott lépései ellen.
A vezetõ orvosok nettó fizetése
alig több 1000 Eurónál, a kezdõ
orvosoké pedig 500 Euró körül
van. Egy fiatal nyugat-európai
szakorvos fizetése 4-5000 Euró.
Ennek dacára, a hálapénz felvetésével igyekeznek elfedni azt a kiáltó igazságtalanságot, ami az orvosi fizetések terén jelenleg van.
(folytatás a 6. oldalon)
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(folytatás az 5. oldalról)
A vezetõ orvosoknak és specialistáknak – akik alkotják az állítólagos „orvosi lobbyt” – leginkább
az az érdeke, hogy a munkájuk értékén legyen megfizetve, és megszûnjék a hálapénz rendszer.
Kollégiumunk kezdeményezte
az orvos szakmai kollégiumok elnökeinek összehívását. A legmagasabb szakmai vezetõk között teljes egyetértés alakult ki abban a tekintetben, hogy az Egészségbiztosítási Törvény elfogadása elõtt
tisztázni kell az orvosok jogállását. Szülessen orvosi jogállási törvény, az orvos-biztosító közötti
tárgyalási lehetõséget, valamint az
egészségügyi szolgáltatók és biztosítók között a jelenlegi egyoldalú viszony helyett a polgárjognak
megfelelõ kétoldalú tárgyalási
helyzetet garantáló jogszabály. A
legmagasabb orvos-szakmai fórum javaslatára sem történt semmiféle reakció.
A „balkáni színvonal” pedig mélyen sértõ és igazságtalan. A magyar egészségügy éppen az abban
dolgozók szakmai tudása és áldozatvállalása miatt még mindig jobb
annál, mint ami az egészségügyre

fordított költségvetési kiadások
alapján kellene legyen. Érdemtelen
és tisztességtelen arra alapozva
folytatni orvosellenes kampányt,
hogy nagyságrendekkel több a beteg, mint az egészségügyi dolgozó.
Végezetül kihangsúlyozzuk,
hogy a Sebészeti Szakmai Kollégium tagjai változatlanul a jobbítás
és a magyar egészségügy felemelkedésének töretlen hívei a betegek
érdekében.
A Sebészeti Szakmai Kollégium tagjai:
Dr. Acsády György
Dr. Balogh Ádám
Dr. Bátorfi József
Dr. Bende Sándor
Dr. Dzsinich Csaba
Dr. Horváth Örs Péter
Dr. Jakab Ferenc
Dr. Járay Jenõ
Dr. Kupcsulik Péter
Dr. Lázár György
Dr. Lukács Géza
Dr. Márkus Béla
Dr. Mátyás Lajos
Dr. Nagy Attila
Dr. Oláh Attila
Dr. Oláh Tibor
Dr. Sápy Péter
Dr. Svébis Mihály

Pályázat közterület-ffelügyelõi
munkakörök betöltésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot
hirdet közterület-felügyelõi munkakörök betöltésére
Ellátandó feladat: Nagykanizsa közigazgatási területén a Közterület Felügyelet hatáskörébe utalt feladatok ellátása egyéni beosztás szerint. A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján
közszolgálati jogviszonyban határozatlan idõre, próbaidõ kikötésével történik.
A kinevezés feltétele a 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendeletben foglaltak szerinti egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság igazolása.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, az alábbi képzettségek valamelyike: rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel
egyenértékû más korábbi képzési formában szerzett végzettség; rendõr szakközépiskolai, határrendészképzõ szakiskolai végzettség; középiskolai végzettség és
rendõri szakképesítés vagy ezzel egyenértékû más korábbi szakképesítés, határrendész szakképesítés vagy ezzel egyenértékû más korábbi szakképesítés; középiskolai végzettség és közterület-felügyelõi vizsga, "B" kategóriás gépjármûvezetõi engedély. Elõnyt jelent: közigazgatási vagy rendészeti igazgatási gyakorlat, közterület-felügyelõi vizsga, felhasználói szintû számítógépes ismeret.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyi adatait is tartalmazó
szakmai életrajzát, motivációs levelet, három hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban elõírt iskolai végzettséget és az egyéb
feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok másolatát.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a vonatkozó önkormányzati rendelet és a
hivatali Közszolgálati Szabályzat alapján történik.
A pályázatokat dr. Tuboly Marianna jegyzõnek címezve (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. március 14. nap
12.00 óra. A pályázat elbírálásának határideje: 2008. március 31. A munkakör
legkorábban 2008. április 1. naptól tölthetõ be.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706,
93/500-711 vagy 93/500-820 telefonszámon. Részletesebb pályázati kiírás
közzétéve a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ internetes oldalán 2008. február 25-tõl (www.kszk.gov.hu vagy
www.kozigallas.hu).

2008. február 28.

Pályázat a Kanizsa Kulturális Központ
igazgatói állására
A pályázatot hirdetõ szerv: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Meghirdetett munkahely: a Kanizsai Kulturális
Központ (Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.) igazgatói álláshelye.
Képesítési és egyéb feltételek: a.) szakirányú egyetemi végzettség, vagy
nem szakirányú egyetemi végzettség és felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy fõiskolai (könyvtárosi), közmûvelõdési képzettség, és b.) legalább ötéves szakmai gyakorlat, továbbá, c.) kiemelkedõ szakmai vagy tudományos tevékenység. A pályázathoz mellékelni kell: részletes szakmai önéletrajzot; a végzettséget igazoló okirat másolatait; 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt; az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot és gazdálkodásra épülõ fejlesztési elképzeléseket; nyilatkozatot arra
vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot a megbízón és a jogszabályban elõírt
bizottságon kívül megismerheti más személy
A munkakör betölthetõ: 2008. május 1-tól. A magasabb vezetõi megbízás
2008. május 1. napjától 2013. április 30. napjáig, 5 év határozott idõre szól. A pályázat beadási határideje: Kulturális Közlönyben való megjelenést követõ 30 napon belül, azaz: 2008.03.05-ig (szerda). A pályázat elbírálásának határideje:
2008. április 30. Illetmény: Kjt alapján. A pályázatot két példányban kell eljuttatni a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Mûvelõdési és Sportosztály 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Szmodics Józsefné osztályvezetõ címére. Tel.: 93/500-780

Értesítés építéshatósági
döntéshozatalról
Ügyintézõ: Gerencsér Mária, tárgy: értesítés döntéshozatalról, szám: 6/7253/2008.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a
6/725/2008. számú tárgybani építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet elbírálta és döntését meghozta. Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett valamint
az érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi
úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2008. február 19-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16. ügyszáma: 6/1937/2007. (6/725/2008.), tárgya: használatbavételi engedély iránti kérelem. A kérelmezõ ügyfél neve: Barabás Lajos, Nagykanizsa, Platán sor 7. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa, 3462/22., 3462/33., és a 3462/34. hrsz-ú ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. III. emelet 305. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-18, péntek: 8-12.
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: „Az ügyfél az elsõ fokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni
bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.”
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két
példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.
A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

Lakossági tájékoztató
Értesítjük az érintett lakosságot, hogy a Központi Védõnõi Tanácsadó és az
Anyatejgyûjtõ Állomás a Csokonai u. 5. szám alól, új telephelyre költözik és
2008. február 25-étõl az Attila utca 5. szám alatt üzemel, változatlan munkarendben (csecsemõ-tanácsadások) és változatlan telefonszámmal. Telefon:
311-385.
Megközelíthetõ az Attila Óvoda elsõ épülete déli szárny, a „Kresz Park” felõl.
A III. sz. gyermekorvosi körzet Dr. Barna Gyöngyi és a VI. sz. gyermekorvosi körzet Dr. Tóth Katalin gyermekorvosok a fenti, új telephelyen, az eddigi
idõpontokban tartják a csecsemõtanácsadásokat. A XI. és VI. védõnõi körzet:
Kránicz Józsefné, VII. és XII. védõnõi körzet: Rajkóné Budai Tünde.

8.qxd

2008.02.27.

11:29

Page 7

2008. február 28.

Pedagógus díszoklevelek
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedõ
munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben részesülõ 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 Díszoklevél másolata) az aranydiploma - várományosoktól a munkakönyvük másolatát is.
A díszoklevél-kérelem benyújtásához szükséges adatlap a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztálya (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8.
sz.) átvehetõ.
Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élõ nyugdíjas pedagógusokat, akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2008. március 10-ig
juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és
Sportosztálya (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8. sz.), hogy továbbíthassuk a képzõ intézményekhez.

Szociális bérlakás-p
pályázat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a 42/2007. (IX.25.) számú, az önkormányzati bérlakásokról szóló helyi rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások
bérleti jogának szociális alapon történõ elnyerésére.
LEGFELJEBB NÉGY FÕS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/E/1.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1 + fél szobás, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület, épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 12.100 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/E/3.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület, épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 12.050 Ft. A lakás állapota: felújított.
A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/G/6.
a. A lakás alapterülete: 48 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület, épületen belüli fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 13.200 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
4. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3/H. III. em. 1.
A lakás alapterülete: 59 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése:
III. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 20.414 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
Háztartás: az egy lakásban együtt élõ, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ, a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvényben meghatározott közeli hozzátartozók és hozzátartozók közössége.
Közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és nevelõszülõ, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon
házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a
testvér házastársa.
GYERMEKES CSALÁD RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa, Attila u. 8/C. III. em. 1.
A lakás alapterülete: 56 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése:
III. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 12.650 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
2. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. III. em. 23.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése:
III. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 19.030 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:
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Képviselõi fogadóóra
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától 19 óráig a kenyérgyári PERGO
lottózóban (Kinizsi u. 95.).
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, Ûrhajós, Hársfa, Ifjúság
utca lakói) önkormányzati képviselõje 2008. március 5-én, szerdán 16 órától
17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzõgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Bizzer András a 4. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2008. március 7-én, pénteken 17 órakor a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.
Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban.
Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart március 4-én, kedden 17 órakor a Vécsey Zsigmond Általános Iskolában, 18 órától a Zárda utcai kollégiumban.
1. Nagykanizsa, Fõ u. 8. III. lh. I. em. 2.
A lakás alapterülete: 98 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen belüli fekvése: I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 40.964 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
2. Nagykanizsa, Irtás u. 8/A. I. em. 1.
A lakás alapterülete: 78 m2, szobaszám: 1+3 fél szobás, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli
fekvése: I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 29.094 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
idõpontja: 2008. március 3. 14.00-15.30 óráig.
EGYEDÜLÁLLÓKNAK:
1. Nagykanizsa, Kossuth tér 3. fsz. 9.
A lakás alapterülete: 31 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: félkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi lakás. A lakásbérleti díj öszszege: 4.743 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama:
5 év.
CSERÉRE:
1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 10/E. I. em. 3.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése: I.
emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 13.750 Ft. A lakás állapota: felújított.
A bérleti jogviszony idõtartama: eredeti szerzõdéssel megegyezõ.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázatot hirdet továbbá az alábbi,
Garzonházban lévõ üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére.
Elhelyezésre a 35. életévet be nem töltött fiatal házasok/élettársak jogosultak
lakásigényük végleges rendezéséig, de legfeljebb 60 hónap idõtartamig, elhelyezésük átmeneti megoldásával és takarékosságra ösztönzéssel.
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 9.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1+fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése: II. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: maximum 60 hónap.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: maximum 60 hónap.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. II. em. 9.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése:
II. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: maximum 60 hónap.
A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2008. március 7.
Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16.
Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
Csákai Iván, bizottsági elnök
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Kanizsa – Voks

Népszavazási igen-n
nem
Lassú mondatok,
s ami mögöttük van
– vagy utánuk

– Jelentõsen megnõtt a szociális népszavazás tétje, miután az
elmúlt napokban olyan hírek
láttak napvilágot, amelyek – ha
igazak – tovább ronthatják az
emberek életét – állapította meg
keddi sajtótájékoztatóján Bene
Csaba, a Fidesz frakcióvezetõje.
– 2006-ban még minden párt
egyetértett abban, hogy nem lesz
vizitdíj, tandíj és kórházi napidíj
sem, s az emberek elsöprõ többsége erre a programra adta a
voksát. Ehhez képest mindhár-

mat bevezette a kormány –
mondta a frakcióvezetõ. – Az
emberek elsöprõ többsége ma
sem ért egyet a vizitdíjjal, a tandíjjal vagy a kórházi napidíjjal.
Az elmúlt napokban a vizitdíj és
a tandíj megemelésérõl szóló hírek láttak napvilágot. 2006-ban
még tagadták, hogy bevezetnék
ezeket, ma pedig az emelést tagadják. Vajon mire számíthatunk
ezek alapján?
Bene Csaba emlékeztetett arra:
2002. április tizenegyedikén
Lendvai Ildikó még azt mondta:
„Lassan mondom, hogy az ország minden választópolgára
megértse, megértse Orbán Viktor
is: nem lesz tandíj.” Bene Csaba
folytatta a hiteles nyilatkozatok
sorát, ezúttal a kisebbik kormánypárt egyik képviselõjének
szavaival:
– Sándor Klára 2006. február
tizennegyedikén ígérte, hogy „az
SZDSZ nem akar tandíjat bevezetni”, s Arató Gergely is csatlakozott a be nem váltott ígéretek
sorába, amikor 2006. március 9én ezt nyilatkozta: „Ami a tandíjat illeti, ebben nekünk is egyértelmû az álláspontunk, szeretnénk fenntartani az államilag finanszírozott helyek jelenlegi
rendszerét”. Manherz Károly
2008. február 18-án a következõket mondta: „Léteznek a Magyar Nemzet által közölt alternatív tandíjjavaslatok, amelyek a
jelenleginél is kedvezõtlenebb

2008. február 28.
rendszer bevezetését szorgalmazzák”. Ezek után kérdés, mire
számíthatunk. A népszavazással
nemcsak az értelmetlen sarcoktól szabadulhatnak meg az emberek, hanem azt is megakadályozhatják, hogy a terhek tovább
emelkedjenek. A vizitdíjnak is
hasonló a története. Kökény Mihály 2006. március 16-án a következõket mondta: “még egyszer megerõsítem, hogy sem a
kormány, sem az MSZP programjában a fizetõs szolgáltatások bevezetése nem szerepel”.
Vojnik Mária ehhez tette hozzá
április 16-án, hogy “az MSZP
nem teszi fizetõssé az egészségügyet, az MSZP nem adja el a
kórházakat”. Kuncze Gábor pedig hosszasan fejtegette április
4-én: “a jelenleginél nem kell
többet fizetni az egészségügyi
szolgáltatásokért. Mindenkinek
jár majd ez, ugyanúgy, ahogy eddig, csak más módon szervezzük
meg a rendszert. Minden olyan
megjegyzés, ami arról szól, hogy
fizetõssé akarják tenni az egészségügyet (...), egyszerûen hazug
állítás”. 2006-ban tehát még a
kormánypolitikusok cáfolták,
hogy vizitdíjat akarnak bevezetni, mégis megtették.
Bene Csaba kijelentette: ha biztosra akarunk menni, akkor március kilencedikén igennel kell voksolnunk a vizitdíj, a kórházi napidíj és a tandíj eltörlésére, mert eddig a kormány részérõl már többször is tapasztalhattuk, amit cáfoltak, azt késõbb mégis megtették.
Horváth Attila

Kóka ismét
adócsökkentést ígér
Adóreform-alapot hozna létre az
SZDSZ, akik azt javasolják koalíciós partnerüknek, hogy az ebben a
többletadókból összegyûlõ pénzt
semmi másra ne lehessen költeni,
csak a költségvetési hiány és az
adók csökkentésére – közölte Kóka
János elnök egy online sajtótájékoztatón. A politikus szerint meg
kell állapodni egy adóprogramban,
mert Magyarországon a gazdaság
szereplõi túl vannak adóztatva.
A tavalyi esztendõt értékelve az
SZDSZ elnöke azt mondta, 2007 a
liberális fordulat éve volt. Kitért a
felsõoktatás átalakítására, amelyet
úgy jellemzett, hogy a Magyar Bálint által megkezdett reform európai szintre emeli az egyetemeket
és a fõiskolákat. A tandíjat Kóka a
felsõoktatási reform egyik legfontosabb elemének nevezte, amely
megteremti az öngondoskodást,
miközben az intézményeket is új
bevételi forráshoz juttatja.
Az egészségügyi reform elindításával szerinte „fordulatra kényszerítették a szocialista matuzsálemet, az évtizedek óta tehetetlenül
romló magyar egészségügyet.”
A március 9-ei népszavazás kapcsán Kóka János arra buzdított,
hogy minél többen szavazzanak
nemmel a referendumon.
A politikus „fideszes rágalomkampánynak” nevezte azt a bejelentést, hogy a kormány fel akarja emelni a vizitdíjat és a kórházi napidíjat.
Cser-Palkovics András, a Fidesz
helyettes szóvivõje a Kóka János
által elmondottakra úgy reagált:
Kókának csak azt kellett volna
tisztáznia, hogy milyen minõségében is tartott sajtótájékoztatót?
Horváth Attila

És a rémhírek
valóra válnak...
Az SZDSZ elnöke, Kóka János „fideszes rágalomkampánynak” nevezte azt, hogy a
kormány fel akarja emelni a vizitdíjat és a kórházi napidíjat.
Ilyenek ezek a fideszesek.
Mindig csak rémhíreket terjesztenek. Ezt csinálták a gázáremelés, a tandíj, meg a fizetõs
egészségügy kapcsán is. És mi
lett belõle? Gázáremelés, tandíj
és fizetõs egészségügy.
Horváth Attila
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Menetrend az igényekhez hangolva
A legutóbbi kiskanizsai lakossági fórumon megfogalmazott
kéréseknek megfelelõen módosul a 4-es számú járat menetrendje – tudtuk meg Horváth
Ferencnétõl, a Zala Volán Zrt.
helyi üzemének vezetõjétõl. A kiigazítással nem várták meg az
ilyenkor szokásos egy hónapos
átfutási idõt sem, a módosítás
már március elsejétõl életbe lép.
Azon a bizonyos fórumon több
igényt is megfogalmaztak az utasok, többek között a 4-es számmal
közlekedõ járatok indulási idejének
néhány perces változtatását, hogy a
csatlakozó járatokról, illetve járatokra könnyebb legyen az átszállás.
Szó esett a csatlakozás helyérõl is,

többen kérték, hogy a 4-es járat
érintse az Erzsébet téri megállót.
– December kilencedike, az éves
menetrendváltozás óta a 4-es és a
4y-os járatok nem érintik az Erzsébet téri megállópárt – mondta lapunknak Horváth Ferencné. – Ennek több oka is van. Egyrészt a Kalmár utcai csomópont kialakítása,
ahonnét minden irányba biztosított
az eljutás, itt lehet átszállni szinte
valamennyi járatra, kivéve a 6-ost,
amelyre a gépgyári megállóban lehet és kell átszállni. A másik ok pedig, az, hogy a Centrál elõtti tér átalakításával és a Magyar úti körforgalom megépítésével jelentõs
forgalomtechnikai változás történt,
ráadásul a jövõben arra is számítani lehet, hogy a belváros forgalom-

MotoGP Kanizsán?
Dr. Kolonics Bálint önkormányzati képviselõ szerint akár
városunk is lehetne a MotoGP
magyarországi futamának helyszíne. Az egyébként maga is
szenvedélyes motoros képviselõ
az ügy érdekében levélben fordult a város vezetõihez, az országgyûlési képviselõkhöz és az
illetékes szakminisztériumi államtitkárhoz.
„Tavaly a MotoGP világbajnoka lett 125 cm3 kategóriában
Talmácsi Gábor. Az õ folyamatos,
egyre feljebb ívelõ sportsikere és a
Tóth Imre által vezetett Team Toth
csapat eredményes részvétele a
250 cm3- es kategóriában felkeltette a világ motorsportjának az
érdeklõdését Magyarország iránt.
A világbajnoki futamsorozat rendezõje, a Dorna szeretne új helyszínen világbajnoki motorverseny
futamot rendezni. Annak érdekében, hogy Magyarország legyen az
új helyszín, Újhelyi István államtitkár úr már tárgyalásokat kezdeményezett a Dorna képviselõjével
2007. augusztus 18-19-én a csehországi Brno-ban – ahol errõl személyesen értesültem államtitkár
úrtól-, valamint 2007. november
5-6-án a spanyolországi Valenciában. Az mára teljesen világossá
vált a szakma képviselõinek, hogy
a Hungaroring a verseny rendezésére alkalmatlan, ezért új pályát
kell építeni.” – áll Dr. Kolonics
Bálint indítványában. Az anyagból

csillapítása kapcsán a buszainknak
el is kell kerülni a városközpontot.
Horváth Ferencné hozzátette:
ezért várhatóan elõbb-utóbb a többi járat útvonalát is ennek megfelelõen kell módosítaniuk. A
kiskanizsaiak által a fórumon jelzett átszállási problémákat addig is
igyekeznek kezelni, már március
elsejétõl módosították két járat indulási idejét, hogy a csatlakozásra,
vagy a csatlakozásról biztosan át
lehessen szállni. A járatok útvonala azonban természetesen nem változik.
– Az elmúlt idõszak az egyeztetéssel telt – mondta Tóth Nándor,
önkormányzati képviselõ. – Ennek
eredményeként két apró, ám véleményem szerint annál jelentõsebb
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finomítást végzünk a rendszeren.
Az egyik, hogy a 4-es jelzéssel az
autóbuszállomásról munkanapokon 18.25-kor induló járat tíz
perccel késõbb, 18.35-kor, míg a
Bornemissza utcától 18.40-kor induló járat öt perccel késõbb,
18.45-kor indul. Hamarosan újabb
változások is lesznek, például a
Kalmár utcában rövid idõn belül
fedett váró szolgálja majd az utasok kényelmét, s a jövõben további
várókat szeretnénk kialakítani a
város több pontján egy majdani,
reményeink szerint sikeres pályázat révén, melynek benyújtásáról a
késõbbiekben születik döntés.
Tóth Nándor hozzátette: a Tõzike utcai megállóban járdaszigetet
alakítanak ki, s még a nyáron két
új kényelmes, alacsony padlós autóbusz is érkezik a 4-es vonalra.
Horváth Attila

A lom(talanítás el)marad

az is kiderül, hogy már több önkormányzat is jelezte, szívesen adna otthont egy ilyen nagy versenynek.
– Helyi képviselõként a magam
részérõl óriási hibának tartanám,
ha Nagykanizsa tétlenül szemlélné
az új helyszín kiválasztását és abba
önmaga érdekének érvényesítésével nem kapcsolódna be – mondta
érdeklõdésünkre Dr. Kolonics Bálint. – Városunk földrajzi fekvése,
határokhoz, a sármelléki repülõtérhez való közelsége és az épülõ autópálya miatt Magyarországot tekintve a legkedvezõbb adottságokkal rendelkezik. Amennyiben Nagykanizsához közel épülne fel egy új
motor versenypálya, az rendkívül
gyors turisztikai fejlõdést eredményezne. Egy ilyen létesítmény a
megrendezendõ versenyeken túl
egész éven át folyamatosan üzemelhetne, és helyet biztosíthatna
Európa profi és amatõr motorsport képviselõinek. Levelemben
arra kértem a polgármester urat,
hogy városunk országgyûlési képviselõivel együtt képviseljék Nagykanizsa érdekeit és kezdeményezzen tárgyalásokat Magyarország
kormányával, Talmácsi Gábor menedzserével, Stefano Favaroval,
valamint a Team Toth csapat tulajdonosával, Tóth Imrével annak érdekében, hogy a MotoGP magyarországi futamának helyszíne Nagykanizsa lehessen.
Horváth Attila

Szegény az eklézsia, a város
büdzséjében ugyanis számos eddig megszokott városüzemeltetési szolgáltatásra nem jutott pénz.
A város anyagi helyzetét mutatja, hogy az idei esztendõben nem
jutott három millió forint a szokásos növényvédelmi permetezésekre. Ugyancsak pénz híján a városüzemeltetési cég nem tudja az eu-s
szabványokhoz igazítani városunk
játszótereit sem. Az erre szánt három millió forint híján csak azokat
a munkákat tudják elvégezni, me-

lyekhez csak úgynevezett élõmunka szükséges. A nem megfelelõ
játszószerek javítására, illetve elbontására már nem telik.
Ennél látványosabb hiányt szenved a lakosság, mivel az amúgy
számára ingyenes lomtalanítás is
elmarad. Azaz felgyülemlett, a kukába nem elhelyezhetõ, megunt
vagy elhasználódott tárgyaiktól
nem tudnak megszabadulni az eddig megszokott lomtalanítási akciók keretében. Az ehhez szükséges
közel tízmillió forint szintén hiányzik.
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Emlékeim (Kárpáti rapszódia…)
Apám emlékére, aki Szibériában
lágerban halt meg.
Azt, hogy megírom ezt a visszaemlékezésemet 2003. február 25-én határoztam el, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján, mert a dátum egybeesik apám halálának napjával. Írom ezt a visszaemlékezést
azzal a szándékkal is, hogy ezzel is
emléket állítsak a lágerben meghalt
édesapám, Balogh Sándor jeltelen
sírjára valahol Oroszországban.
A háborút megelõzõ, a háború
alatti és utáni években Kárpátalján laktunk, Eszeny községben.
Mint közismert, Kárpátalját az
1945-ben megkötött szovjet-csehszlovák szerzõdés értelmében
egyesítették Szovjet-Ukrajnával,
így mi is, ott élõ magyarok, szovjet
állampolgárok lettünk. Magyar állampolgár (visszahonosítás) és
nagykanizsai lakos 1971-ben lettem, mert 1969-ben családommal
áttelepedtem Magyarországra.
Édesapámat 1946. október 7-én
váratlanul letartóztatták. Ezen a napon, délután elhívták a községházára. Estére már két KGB-s tiszt és
tolmács kísérte haza. Házkutatást
végeztek, felforgatták az egész lakást, fegyvert kerestek. Az összes
könyvet, iratokat autóra rakták, és
apámmal együtt az ungvári börtönbe szállították. A könyvek közül csak
a nagy képes bibliát nem vitték el.
Hetenként egyszer-kétszer vihettünk
a börtönbe csomagot a fogoly részére, a szabad ég alatt, négy fal között
kellett álldogálni a hozzátartozóknak, mert soha nem lehetett tudni,
mikor adják ki az edényt, vagy az
esetleges üzenetet.
Az elsõ tárgyalás 1946. december 31-én lett megtartva (zárt tárgyalás). Hogy elítélték, csak egy hét
múlva tudtuk meg a hivatalból védelemre kirendelt ügyvédtõl. Tõle
tudtuk meg, hogy az USZSZK 54-4
törvénycikke alapján 5 évi szabadságvesztésre, teljes vagyonelkobzásra ítélték. A tárgyaláson a családtagok természetesen nem lehettek jelen, de még védõtanúkat sem
engedtek meghallgatni, csak a vád
tanúi lehettek jelen a tárgyaláson.
Azt, hogy mivel vádolták, az ügyvéd
nem mondhatta meg nekünk (?).
Természetesen fellebbeztünk a Népbíróságnál. (Apámat az Ukr. Legf.
ügyész 1991-ben "rehabilitálta!")
A második tárgyalás 1947. május 10-én volt megtartva, ott már

mi fogadhattunk ügyvédet. Tudtuk
mikor lesz a tárgyalás, ott álltunk
a bíróság épülete elõtt, egyszer
csak látjuk, hogy két milicista kíséri apámat a tárgyalásra. Az egyik
elõtte ment, a másik utána, amelyik hátul ment, az apám hátához
tartotta a fegyverét, így kísérték,
hogy meg ne szökjön a fogoly.
A tárgyalás szünetében találkozhattunk apámmal, amíg a bíróság
elvonult ítélethozatalra. Ekkor láttuk utoljára. A bíróság az elsõfokú
ítéletet, annak megváltoztatása
nélkül jóváhagyta.
A SZU-ban az volt a gyakorlat,
hogy a foglyot csak a tárgyalásig
tartották börtönben, utána elvitték
lágerbe. Így a fellebbezési tárgyalás után apámat is kivitték Oroszországba.
Hetenként legalább egy alkalommal vitték a rabokat a lembergi gyorsvonathoz kapcsolt rabszállító kocsiban valahová. A rabszállítót mindig a
mozdony után, elsõ kocsiként sorolták
a vonatba. Ebben a rabszállítóban
ugyanúgy fülkék voltak, mint a normál vasúti kocsiban, csak mindenütt
vasrács, vasrács, vasrács…
A raboknak ülni nem lehetett,
fekve szállították õket, fülkénként 68 fõt, az e célra kiképzett polcokon.
Csak késõbb tudtuk meg, hogy az
egyik vádpont az volt ellene, hogy
Eszeny községben gyûjtést szervezett
az 1938-as felszabadulás után egy I.
világháborús emlékmû felépítésére.
Az akció sikeres volt, az emlékmû elkészült. Azt ünnepélyesen felavatták,
és apám, mint a falu református lelkipásztora, megáldotta, felszentelte
azt. Ezt az emlékmûvet 1945-ben a
szovjet hatóságok utasítására egy
éjszaka alatt lerombolták.
A tárgyaláson az ítélõbíró megkérdezte tõle: "Pap létére miért
foglalkozott ilyennel?" Azt válaszolta: "Mert nemcsak pap voltam,
hanem magyar is!"
Egyszer Leningrádban Sándor
testvéremnek - aki az apánk letartóztatása idején mindössze 5 éves volt azt mondta egy KGB-s tiszt: "Tudjae, hogy az apja áruló volt?" Miért mi
köze volt a szovjeteknek ahhoz, hogy
ki mit csinált pl. 1940-ben? Ki gondolta akkor, hogy Kárpátalja a Szovjetúnióhoz fog tartozni?
Engem is többször kihallgatásra
rendelt a KGB, szerettek volna beszervezni az 50-es, 60-as években,
hogy ügynök, besúgó legyek. Nem
vállaltam, de ez már külön történet.

Apámat kivitték Szibériába, lágerbe, a Gulágra! … Fájdalmát és
bánatát a rabságban azzal próbáltuk enyhíteni, hogy néha-néha küldtünk neki postán csomagot. Jöttek a
háromszögletûre hajtogatott levelek, amelyekben még õ bíztatott bennünket, hogy még talán jóra (jobbra) fordul a sorsa, s ezzel együtt a
mi sorsunk is. Nem így történt! Pedig annyira bízott egy amnesztia
rendeletben, amelyet nagyon várt…
Valahol az Ural hegység keleti oldalán fenyõfát termeltettek ki a rabokkal, mínusz 40-45 fokos hidegben. A szverdlovszki (most Jekaterinburg-i) terület Tabori járás, Kercseny nevû helységbõl, egy lágerbõl
adott utoljára életjelt magáról.
1948. január végén azt írta levelében: „az ujjaim vége kezemen és lábamon megfagyott”. Az utolsó levelet már más írta helyette, a megfagyott ujjakkal nem tudta megfogni a
ceruzát.

2008. február 28.
1948. tavaszán jött az értesítés
az ungvári anyakönyvi hivatalból,
hogy meghalt, a halál oka: a végtagok elfagyása.
Nagyon nehéz éveket éltünk át abban az idõben. A lakásból kitettek bennünket, édesanyám három gyerekkel
hajlék nélkül maradt. Albérletbe kellett mennünk, jó emberek fogadtak be.
A „teljes vagyonelkobzást” csak
azért nem hajtották végre, mert
még ebben az embertelen rendszerben is volt egy olyan törvény,
hogy ahol az elítélt után gyermekek maradtak, ott ezt nem hajtották
végre. Ezért csak a bútorzat egy
részét vitték el tõlünk.
A hivatalos értesítés ellenére
még sokáig reménykedtünk, hogy
hátha megjön édesapánk, hátha
nem igaz, hogy meghalt! De hiába
vártunk! Csak az mentett meg bennünket a teljes kétségbeeséstõl (én
akkor már 18 éves voltam), hogy a
két kisebb testvért föl kell nevelni.
A húgom 12, az öcsém 7 éves volt.
Senkinek nem kívánom, hogy
olyan élete legyen, mint a mi családunknak kijutott abban az idõben. A
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2008. február 28.
társadalomból kitaszítottan, szegényen, nélkülözések között éltünk, a
megaláztatásról nem is beszélve.
Remélem és bízom benne, hogy
most már egy olyan élet következik
itt Magyarországon, de mindenütt
máshol is Európában, még a volt
Szovjetunióban is, amikor nem kell
attól tartani senkinek, hogy családjától elszakítják, börtönbe zárják, hamis vádak alapján elítélik.
Apám a kommunizmus áldozata
lett, mert magyar volt, mert pap volt
és hazafi, szerette a népét, hazáját!
Jómagam, mert nem jó helyre születtem: "Trianon gyermeke" vagyok.
Sorsa ez sok határon túli magyarnak.
Eszeny községben a templom falán tábla õrzi apám emlékét, de
visszaállították a lerombolt emlékmûvet is, azok nevének feltüntetésével, akik valahol messze idegenben, jeltelen sírban alusszák örök
álmukat. Ezen az emlékmûvön az
apám neve is fenn van, mert a végtelen orosz mezõkön nem jutott egy
fejfa, de talán még koporsó sem az
ártatlanul elhurcolt, ártatlanul elítélt raboknak. Csak emlékezetünkben él emlékük, amíg élünk. Nyugodjanak békében!
Balogh László,
nyugalmazott MÁV fõtanácsos
Nagykanizsa

Tisztelt Szerkesztõség!
Szomorú tapasztalat indíttatott e levél megírására.
Felnõtt fiam tályogos mandulagyulladása miatt december óta „része lettem” a Kanizsai Dorottya Kórház életének.
Gyermekem 2007. december 13-án került a Fül-orr-,
gégészeti és fej-, nyaksebészeti osztályra, ahonnan ötnapos kezelés után távozott, ahol közölték vele, hogy a
teljes gyógyulás érdekében hat hét múlva mandulamûtét
elvégzése szükséges. A kezelõorvos, azaz a mb. osztályvezetõ fõorvos tanácsát megfogadva jelentkezett is nála, amikor is megbeszélték a mûtét elõtti teendõket és
annak idõpontját is, de mire az operációra sor került
volna, ezen orvos idõ elõtt távozott posztjáról, így gyermekem kénytelen volt kezelõorvost váltani, aki elvégezte a mûtétet 2008. február 4-én. E napon egy egyszerû
mandulamûtét három hetes tortúrává vált, négyszeri
mûtét, és örök emlékként nyakán egy vágott sebhellyel.
Ez idõszak részleteire nem térek ki, de elképzelhetik,
hogy fiam sorozatos szenvedéseit látva min mentem és
mentünk keresztül. Kezdeti elkeseredés, majd tehetetlen
düh, s végül a teljes kétségbeesés.
Fiam kezelését az osztályon három szakorvos látta el,
akiknek szakmai munkáját nem tisztem bírálni. Hozzáállásukat pedig nem akarom véleményezni, mert ott, és
most teljes mértékben érvényesül a kollektív felelõsségvállalás. Értük szólva, helyt kell állniuk az osztályon, a
rendelõintézetben, a sürgõsségi betegellátási osztályon,
és nem utolsó sorban a mûtõben is.
Családtagok, barátok és ismerõsök véleménye szerint
komolyabb lépéseket kellene tennünk, de szerintem felesleges, mivel a mûtéti kockázat fogalmába sok minden
belefér. Ezek után viszont engedtessék meg véleményem
kinyilvánítása.
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Fõigazgató Úr kinevezése elõtt a Fül-orr-gégészet
egy jó hírû, jól mûködõ osztály volt, ahol öt szakorvos
látta el a feladatokat. Ha az osztály elsorvasztása volt a
cél, az sikerült, de szerintem sokkal elegánsabb lett volna egy tollvonással, „idõben” megszüntetni a betegek
érdekében.
Érdeklõdéssel követem a közgyûlési eseményeket.
Fõigazgató Úr közgyûlési szereplését is végignéztem. A
kórházi beszámoló kapcsán felmerült, hogy miért távozik a kórházból több fül-orr-gégész szakorvos, hogyan
oldják meg a zökkenõmentes ellátást? Megnyugtatott,
hogy az intézet zökkenõmentes mûködéséhez szükséges
lépéseket már megtette a menedzsment. Valóban? Kitért
az orvoshiányra is, melyet azzal indokolt, hogy az orvosok nem szívesen jönnek el a világ végére. Ezt elhiszem,
de Ön mégis megtalált minket „a világ végén”.
Rendszeresen olvasom a Kanizsa Dél-Zalai Hetilapot
is. Egyetértek Fõigazgató Úr elképzeléseivel, otthonosabb körülmények biztosítása, még több növénnyel. De
nyugodtabb lennék, ha növénytelepítés helyett orvosokat „telepítenének”, utána már jöhetne a muzsika is.
A Kanizsai Dorottya Kórház Betegtájékoztatója tényleg egy nagyon színvonalas kiadvány, de az abban szereplõ KÜLDETÉSI NYILATKOZAT kiemelt mondata,
hogy: „Minden tevékenységünkkel és döntésünkkel a
MINÕSÉGI BETEGELLÁTÁST SZOLGÁLJUK, amely
biztosítja a betegeink gyógyulását.” – Sajnos most még
nem igaz.
Kérem, higgyék el, soraimat nem a rossz szándék, a
benne levõ személyeskedést is csak az objektív, azaz a
tárgyilagos vélemény kinyilvánítása vezérelte.
Nagykanizsa, 2008. február. 25.
Tisztelettel: Varga Józsefné
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos

Csaknem 8800
hírblokk, közte
több mint
1100 helyi krónika
Mintegy 2700 interjú
és 1100 sportmûsor
Többtucatnyi
sportközvetítés
és több mint
8 ezer óra zene

Kattints rá! Kattints rá! Kattins rá!
www.kanizsaujsag.hu

Ami a z ú jságban v an, é s . ..

Ez volt
a KANIZSA RÁDIÓ
2007-ben!
Tartson velünk idén is!

Jó formában érzi magát mostanában, a
hajával azonban nincs megelégedve. Ez
abból is látszik, hogy akkor is igazgatja,
amikor tökéletesre vágta a fodrász. Tüzes
alkatát csillapítsa több gyaloglással.

IV.20.–V.20. Bika
Ha úgy érzi, nem tud úrrá lenni a borongós
hangulatán, cserélje ki a megszokott parfümjét, és keressen a régi baráti köre helyett újat. Új környezetben az új barátok
akár csodát is tehetnek önnel.

V.21.–VI.21. Ikrek
Szerencsés alkatának köszönhetõen nem
hajlamos a hízásra, titokban mégis fogyókúrázásra gondol. Mágikus helyre vágyakozik, de egyelõre nem tudja eldönteni, a
hegyeket vagy a vizeket hódítsa meg.

VI.22.–VII.22. Rák
Szinte semmit sem kell tennie azért,
hogy vonzó legyen. Változatosságra vágyik mostanában, s ezért csak azt tegye,
amit vándorösztöne diktál. Kalandozzon
el rövid idõre hazulról.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Találékonynak tartja a környezete, de nincsenek megelégedve önnel, mert nem használja fel semmire erejét, csak várja a készet.
A párjával szemben is közömbös. Válogasson magának vágyfokozó italokat.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Egy ideje a szokásosnál többet foglalkozik külsejével. Ha befejezte a nagy mûvet, kapcsoljon át laza stílusba, s ha az új
külsõ megvan, keressen új szórakozóhelyet, és megjelennek az új barátok is.

IX.23.–X.22. Mérleg
Használja ki jó diplomáciai érzékét.
Uralkodó bolygója a Vénusz, most arra
ösztönzi, kényeztesse magát. Látogasson
meg egy masszõrt, aztán fogékonyabb
lesz más élményekre is.

X.23.–XI.22. Skorpió
Mozgékonyságát lekötheti sportolással.
Igaz, egyelõre csak nézegetni lehet a Csónakázó-tó vízét, de ami késik, nem múlik.
Talán egyszer fürödni is lehet benne. A víz
látványa is erõsíti idegrendszerét.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Könnyedén tudja mostanában pénzre
váltani a munkáját. Lelkesedése a régi,
szereti a kalandozással járó feladatokat.
A szürke hétköznapokat szabadtéri sportolással könnyedén elkerülheti.

XII.22.–I.20. Bak
Jót tenne néhány csendes nap az egészségének. Ez idõ alatt kipróbálhatna akár
egy új gyógyteát. Táplálkozásába a zsíros ételek helyett iktasson be több zöldséget, gyümölcsöt.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Nyugalomra vágyik ezekben a napokban. Változtatást szeretne véghezvinni
életében, csak nem tudja, hogyan kezdjen hozzá. A hullámvölgybõl pihenéssel
könnyedén kikerülhet.

II.20.–III.20. Halak
Nagy kedvet érez a beszélgetésre. Töltsön
több idõt társaságban, s örömteli kapcsolatok részese lehet. Ha már van társa, hangolódjon rá jobban a lelkivilágára, és ne a
munka, a feladat foglalkoztassa.
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Belvárosban 700 m2-es építési terület
eladó. Társasház építésére kiválóan alkalmas. 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)
Nk, Csengery u. 1. szám alatti társasházban 81 m2-es, II. emeleti lakás eladó. (Autó
tárolása zárt udvarban) Érd.: 30/256-2632
(6158K)
Keleti városrészben 63 m2-es, részben
felújított, amerikai konyhás lakás eladó.
Irányár: 6,5 MFt. Tel.:70/454-0476 (6168I)

Dr. Nagy Éva
radiológus adjunktus
Szûrõ- és diagnosztikai
jellegû ultrahang
vizsgálatok!
(hasi, nyaki, egyéb lágyrész)

Nagykanizsa Kórház
Rendelõintézete földszint
ultrahanglabor
Rendelési idõ:
kedd 16.00-18.30

Telefon: 30/526-5944
Városközpontban irodák –
nettó 1.200 Ft/m2-tõl – és üzlethelyiségek kiadók, ingyenes
parkolási lehetõséggel.
Érdeklõdni: 20/9390-745,
20/9683-517

2008. február 28.

Teleki úton egyedi fûtésû, 1+2 félszobás
lakás eladó. Irányár: 7,5 MFt. Tel.: 70/4540476 (6169I)
Nagykanizsa belvárosának közelében 3
szobás, azonnal költözhetõ lakás eladó! Irányár: 7,3 MFt. Tel.: 06/70/454-0477 (6170I)
Nagykanizsa kiskanizsai részében négyszobás családi ház eladó! Irányár: 11 MFt.
Tel.: 06/70/454-0477 (6171I)
Homokkomáromban (Örömhegyen) a
buszmegállótól 5 percre, szõlõbirtok pincével, teljes felszereléssel eladó. Érd.: 93/356431 (6172K)
Nk-án frekventált helyen, Kinizsi u. 2.
szám alatt másfél szobás, földszinti, 42 m2-es
lakás eladó. Érd.: 93/325-787 (6173K)

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

ben, színesben. Érd.: 20/475-1793, 82/423691 (6142K)
Meghibásodott távirányítóját (TV, hifi,
videó, stb.) megjavítom. Érd.: 20/510-2723
(6174K)

VEGYES
Költözés miatt eladó: Whirpool kombinált (8 éves) hûtõszekrény, 72 cm-es LG 100
Hz televízió, új fürdõszobaberendezés (még
dobozban, fa + bambusz kombináció). Érd.:
20/226-4144 (6144K)
Etüd típusú Pianino eladó. Érd.: 30/9012482 (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.: 20/5553014 (6083K)

Eltartási szerzõdést kötne saját vagyonnal rendelkezõ hölgy olyan idõs emberrel,
aki saját háza fenntartásához és önmaga eltartásához segítségre szorul. Jelige: “Egyedül nehéz”
Nevada étkezõgarnitúra (tálaló szekrény
+ sarokelem + asztal + hat szék) eladó. Érd.:
20/396-9816 (6167K)

VEGYES
Jól szituált, középkorú üzletember, kevés
szabadidõvel diszkrét kapcsolatot keres egy
csinos, hasonló korú hölgy személyében. Leveleket a szerkesztõségbe (Pf.: 154) kérem,
„Maxima” jeligére.
Rendezett anyagiakkal rendelkezõ férfi
társat keres házasság céljából. Fényképes
leveleket (mindenképpen telefonszámmal)
várok „Fehér szegfû” jeligére a szerkesztõségbe (Pf. 154.) (6159K)

SZOLGÁLTATÁS
Fürdõkád, zuhanytálca felújító zománcozás helyben, beépített állapotban, fehér-

Az Ingatlankezelési Intézmény
felvételt hirdet
EGY FÕ ÁLTALÁNOS
LAKATOS
állásra
Érdeklõdni:
Nagykanizsa, Deák tér 5.
Telefon: 93/311-241

Tetõ teljes cseréjéhez
vállalkozókat keres
nagykanizsai
társasház!
Árajánlat elkészítéséhez a
munkaterület megtekinthetõ
idõpont egyeztetés után
bármikor.

Március 2. 18 óra
„AZ IGAZAT MONDD”
EPERJES KÁROLY Kossuth-díjas színmûvész önálló estje
Belépõdíj: felnõtt 1000 Ft; nyugdíjas, diák 700 Ft
Március 3. 14 óra
DR. BOLDIZSÁR ILDIKÓ MESEKUTATÓ ELÕADÁSA
A belépés díjtalan

Március 6. 18 óra
Testi, lelki, szellemi egészségünk
(földsugárzások, csontkovácsolás…)
KOVÁCS - MAGYAR ANDRÁS TÁLTOS ELÕADÁSA
Belépõdíj: elõvételben 1000 Ft, a helyszínen 1300 Ft
Március 7. 20 óra
NÕ(NAP)I BLUES KOCSMA
Közremûködik: TOM WHITE ÉS BARÁTAI
Fergeteges blues és rock and roll muzsika
Belépõdíj: 600 Ft

Telefon: 93-321-258

Állás
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:
elektromûszerész
szakirányú
100.000 – 140.000 Ft
mechanikai mûszerész (angol ny.ism.) szakirányú
megegyezés szerint
mûszakvezetõ (angol ny.ism.)
szakirányú
megegyezés szerint
minõségi ellenõr (angol ny.ism.)
szakirányú
megegyezés szerint
mûanyagipari fröccsöntõ
szakirányú
90.000 – 120.000 Ft
AWI hegesztõ
szakirányú
170.000 – 180.000 Ft
esztergályos
szakirányú
170.000 – 180.000 Ft
marós
szakirányú
170.000 – 180.000 Ft
lakatos
szakirányú
82.800 – 95.000 Ft
varrómunkás
szakirányú
70.000 – 90.000 Ft
élelmiszerbolti eladó
szakirányú
megegyezés szerint
takarító
8. általános
70.000 Ft
takarítási csoportvezetõ
érettségi
85.000 Ft
CNC mûvezetõ
technikum
150.000 – 200.000 Ft
mûszakvezetõ (német ny.ism)
technikum
megegyezés szerint
angol tanár
fõiskola
KJT. szerint
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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Tulajdonképpen történelmi siker…
Kanizsai Vadmacskák SE – Ceglédi EKK 74 – 59 (21-20, 20-8, 1512, 18-19). Nagykanizsa, 150 nézõ.
Játékvezetõk: Forrai, Tóth K. Kanizsa: Purics 14/3, Fitos 2, Varga Zs.
15/3, Robinson 26, Ivana Podrug 8.
Csere: Fekete 9, Horváth B., Tálosi,
Fuisz, Csáki, Bencze, Nagy V.
Edzõ: Sztevan Csupics.
A fentebb leírt mérkõzés-jegyzõkönyvi részletnek azért van jelentõsége, mert az NB I A csoportos nõi
kosárlabda bajnokságban a kanizsai
csapat történetének eddigi páratlan
sikerét könyvelhették el Sztevan
Csupics edzõ kosarasai. S hogy miért éltünk a kiemelõ jelzõvel? Nos,
a gyõzelem elõször sikerült egy
olyan együttes ellen, mely nem az
abszolút hátsó régióban tartózkodott. Ehhez rögtön tegyük hozzá,

hogy a mérkõzés folyamán sorra
dõltek meg a legnagyobb különbségû csúcsok is. Mirõl beszélünk
konkrétan? A KDKK/Kanizsai
Vadmacskák SE együttesének
2005. õsze óta íródó NB I A-csoportos történetében még soha nem
vezetett adott ellenfelével szemben
16, 17, vagy éppen 18 ponttal.
Utóbbira egyébként a találkozó 33.
percéig kellett várni, s a végsõ gyõzelemre sem sokkal többet, hogy
aztán a meccs után boldogan boruljanak egymás nyakába a lányok és
a szakvezetõk. Szép gesztus volt a
hazaiak szerb edzõjének részérõl,
hogy az utolsó pillanatokban valamennyi kispadon ülõ játékosát becserélte, tehát valóban felejthetetlen péntek estében volt része a társaságnak. Ahogy aztán Csupics

Milyen is a szerb virtus?
A Kanizsa – Cegléd NB I A
csoportos nõi kosárlabda-mérkõzés utáni apró történések éppen
olyan szerves részei voltak a gyõzelemnek, mint például a 25.
perc eseményei. A meccs után
mindenki örült, s azon sem lepõdtünk meg, hogy Gábor Erzsébet és Sztevan Csupics edzõ is
egymás nyakába kapaszkodott…
– Sztevan, most akkor Crvena
zvezda vagy Partizan Beograd? –
szólt a 36 esztendõs szabadkai tréner
felé a viccesen provokatív kérdés.
– Hülyéskedsz, hagyjál engem
békén a Partizannal – szólt fülig
érõ mosoly kíséretében a gyors
replika. – Ha gondolod, beszéljünk inkább a Dinamo Zagrebrõl,

mert velük is vívtunk nagy mecscseket még a jugoszláv érában, de
a fekete-fehérekkel ne foglalkozzunk. Tudod mit? Megmutatom a
telefonomon a zvezda-szurkolók
indulóit, meghallgathatod…
– Most azért jobb lenne kicsit a
lányok sikerérõl mondani valamit, mert…
– Ne is folytasd, kérdezd inkább
a csajokat, ez a gyõztes meccs
mégiscsak legfõképp róluk szólt.
Az, hogy én végig vezénylem a
meccset, egy dolog, a pályán viszont már csak rajtuk múlt minden. De már tényleg nagyon kellett valami, ami felrázza a csapatot. Hál’ Istennek bejött.
– Úgy látom, azért sokat jelent
neked is egy ilyen siker.

Mihovics
jó úton halad

mester a villámértékelésében fogalmazott: most már nincs mese, a hasonló kaliberû ellenlábasok megfogása a cél. S ha valóban oldódik a
kosaras hölgyekben a mérkõzés
közbeni görcs, ez nem is megvalósíthatatlan elképzelés. Persze, az
igazsághoz az is hozzátartozik,
hogy a legutóbb érkezett horvát
Ivana Podruggal már nem is olyan
gyenge a kanizsai keret. Számoljunk csak: három légiós, egy külhoni edzõ, aztán itt van Varga Zsófia
személyében egy igazi pontgyártó,
szóval kellett már nagyon ez a siker. Mindenesetre a munka java
csak most következik, s nem is elsõsorban technikailag, taktikailag,
erõnlétileg, sokkal inkább fejben…
Polgár László
– Viccelsz? Ez nálunk nagyon
komoly dolog. Ahol pattog, süvít a
labda, ott mi nem állhatunk le.
Nézd meg a teniszezõket, a férfiak
mezõnyében például Novak
Djokovicsot, a nõknél Ana
Ivanovicsot, Jelena Jankovics, az
összes csapatsportot, melyben
labda van… Mind, mind olyan helyen állnak, ahol számolni kell velük, s közülük senki nem felejti,
hogy honnan indult, illetve rájuk
határtalanul büszkék is az otthoniak.
– Ez a titok?
– Nincs ebben semmilyen titok,
csak dolgozni kell. Amúgy meg,
ha gondolod, nézzük meg majd a
férfi kosárlabda Euroliga meccseket. Oké, rendben, ugyan a Partizan játszik, de el kell ismerni, azt
jól teszik…
P.L.

Ez évben eddig hengerelnek
Meló-Diák KK – Kanizsa KK
DKG-EAST 79 – 84 (18-18, 1424, 26-23, 21-19.) Kaposvár, 150
nézõ. Kanizsa: Kasza 18, Beck
14/6, Kiss 7, Zsámár 15, Szabó
24/12. Csere: Szegedi, Fodor 6/6,
Vertetics. Edzõ: Kovács Nándor.
Jók: Szabó B., Beck, Zsámár, Kasza.
Az alapszakasz utolsó mérkõzésén Zsámárék Kaposváron visszavágtak az õszi kanizsai vereségért.
Már az elején nagy csata bontakozott ki a palánkok alatt, viszont a
második negyedben elléptek a

vendégek, s már 16 ponttal is vezettek. A center Szabó Balázs a
fordulás után a hármasokat is eredményesen hajigálta, ráadásul róla
még egy hazait is kiállítottak. Persze, most sem ment minden simán,
hiszen az utolsó percben a vendéglátók feljöttek egy pontra, de a
megoldás most is a korábbiakhoz
volt hasonló: Kaszát faultolták, õ
ezúttal is biztos kézzel értékesítette a büntetõket, ami meghozta végül a kanizsai sikert.
A KKK DKG East gyõzelme
egyben azt is jelenti, hogy a csapat

15

az NB I B Nyugati csoportjának
harmadik helyén végzett, így a felsõházi rájátszásban lesz érdekelt.
Ezt a szép sikert idei remek teljesítményének köszönheti: nyolc
mérkõzésükbõl hatot nyerve értek
el impozáns mérleget. Folytatás
egy hét múlva, egy lépcsõfokkal
feljebb...
Kovács Nándor: „Kitettük szívünket-lelkünket, így elmondhatjuk: megcselekedtük, mit Kanizsa
megkövetelt.”
P.L.

Tavaly júniusban lapunknak a
cselgáncsozó Mihovics Szabina az
alábbiakat nyilatkozta: „Másrészt
jövõre még nagyobb reményeim lehetnek, hiszen még akkor is indulhatok ebben a korcsoportban, így egy
esztendõvel még több tapasztalatom
lesz a mezõnyben.” Nos, javában
benne járunk abban a bizonyos évben, s az ifjúságiaknál 57 kg-ban
versenyzõ dzsúdós meg is nyerte
korcsoportja magyar bajnokságát
súlycsoportjában. Az NTE 1866
sportolójának mezõnyében a teljes
hazai mezõny indult, mely tizennégy indulót takart. Szabina végül
négy nyert párharccal lett korosztálya magyar bajnoka úgy, hogy az
Eb-re vele szemben pályázó szegedi
ellenfelét már az elõdöntõben elütötte a csillogóbb érmek megszerzésének lehetõségétõl. Jelen pillanatban a kanizsai cselgáncsozónak
12 pontja van a kontinensviadalhoz,
míg az alföldi lánynak csupán hat.
Elkiabálni azonban semmit sem
szabad, már csak azért sem, mert
jönnek a nemzetközi válogatók,
elõbb Miskolcon, majd Zágrábban.

Elsöprõ gyõzelem
után, idegenbeli
csúcsrangadó elõtt
Közel két hónapos szünet után
folytatódtak az NB I-es sakk csapatbajnokság küzdelmei, melynek
keretében a Halis István Városi
Könyvtárban az Aquaprofit NTSK
a fõvárosi (amúgy sereghajtó)
BEAC együttesét fogadta. A tabellán a második helyen tanyázó kanizsai gárda, ha lehet így fogalmazni
a szellemi játék esetében, szinte szó
szerint kiütötte ellenlábasát, mivel
11,5:0,5 végeredménnyel abszolválta a kötelezõ feladatot. Az egyesület elsõ osztályú történetében
még soha nem gyõzött ilyen arányban, de milyen a sport, döntetlenre
éppen annak a Luka Lenicnek futotta csupán, aki amúgy a gárda abszolút húzóembere. A még húsz esztendõs sincs szlovén fiú az ötödik táblán remizett, de ettõl függetlenül a
csapat kitett magáért a megyei
rangadó elõtt. A Zalaegerszsegi
Csutival szemben a nagyarányú
gyõzelemnek köszönhetõen a délzalai egyesület hátránya mindössze
két pontra zsugorodott, s a csúcsmeccset a két zalai klub március 2án vívja Egerszegen.
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ni a mi 1956-os forradalmunk és a
litván szabadságvágy között. Így
aztán természetesen nem véletlen,
hogy éppen a litván nagykövet látogatott városunkba a kommunizmus
áldozatai emléknapján. Darius
Jonas Semaška elõbb Marton István polgármesterrel (képünkön) ta-

os Szövetség, a Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület és a Vitézi
Rend is koszorúzott.) Innen a
könyvtárba ment a nagykövet, ahol
sor került a litván ellenállással kapcsolatban még korábban meghirdetett középiskolás vetélkedõ eredményhirdetésére.

lálkozott, majd Cseresnyés Péter
alpolgármester és a meghívó Nagykanizsai Polgári Egyesület alelnöke, Papp János társaságában átsétált az 56-os Emlékkertbe, ahol koszorút helyezett el az emlékmûnél.
(Ugyanitt egy órával késõbb az 56-

A megmérettetésre öt csapat jelentkezett, az elsõ helyezett díját a
Litván Nagykövetség ajánlotta fel,
amelyet a Batthyány Lajos Gimnázium csapata érdemelte ki.

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Kanizsán járt a litván nagykövet

A kommunizmus
áldozataira emlékeztek

A Nagykanizsai Polgári Egyesület meghívására a kommunizmus
áldozatai emléknapja alkalmából városunkba látogatott Darius
Jonas Semaška litván nagykövet, aki koszorút helyezett el az 56-os
Emlékkertben lévõ emlékmûnél.
Kevéssé ismert, de nagyon is közös a sorsunk a litván nemzetével,
amely a nagy orosz medvével

szembeni ellenállás során 1940 és
1952 között 780 ezer embert veszített. Nem árt tehát párhuzamot von-

Fotó: Horváth Attila
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A szeretet és az emberség ereje
A Magyar Mûveltség Kincsestára legutóbbi elõadása a szeretet és az emberség jegyében zajlott. Meghívott elõadói Balczó
András, Kovács János, Rózsás
János, és Takács János voltak.
A rendezvényen Kovács Jánostól, Takács Jánostól, és Rózsás Jánostól hallhatunk vallomásokat,
visszaemlékezéseket. Megjegyezték, hogy megbocsátanak az ellenük vétkezõknek, még akkor is, ha
õk nem vállalják a bocsánat kérés
terhét.
Ezt követõen Balczó András
többszörös Európa, olimpiai, és világbajnok öttusázó szólt a jelenlévõkhöz.
– Megbocsátunk? Kétségtelen –
csatlakozott az elsõ rész záró gondolatához, majd hozzáfûzte – a
megbocsátás kérdéskörén azonban finomítani kell. Ugyanis megbocsátani annak jó, akit megbántottak. Jézus azonban szigorúan
megköveteli a megbánást. Igazából az a szerencsés, ha a megbánás megelõzi a megbocsátást.
Utóbbiban, a keresztényeket illetõen van egy kis félreértés. Nem
szabad ugyanis mindjárt odasza-

ladni a megbántóhoz, hogy én
megbocsátok. Ami ma Magyarországon van, az a teljes fizikai ellehetetlenítés. Közben a médiumokból zúdul ránk a szenny. Ennek
árnyékában ellopnak tõlünk mindent, privatizációnak feltüntetve.
Közben nemzetrablás, nemzetgyilkosság történik, demokráciának minõsítve. Ha mi, a magunk
védelmében azokat az eszközöket
használjuk, mint az „uralkodóink”, vagyis lopunk, csalunk, hazudunk, abban a pillanatban elbukunk. Erre megy ki a játék. Tehát nagyon kell vigyázni, és távol
kell tartanunk magunkat ezektõl
az aljas eszközöktõl – hívta fel a
hallgatóság figyelmét az elõadó. –
Magyarországon az emberek
többsége nem ismeri el, hogy teremtõje van, és teremtményként
kell léteznie. Tudomásul kellene
vennünk Jézus szavait: „Nálam
nélkül semmit sem cselekedhettek.” Ha valaki nem ismeri el,
hogy a sátán létezik, az nem képes
megérteni, ami ma a világban folyik. Akik Jézus megfeszítését elkövették, elszegõdtek a sátánhoz.
A sátán póráza a pénz. Ez tény. Az
is tény, hogy az említettek a Roth-

schildeken keresztül a pénzvilágot
uralják. Ma Magyarország zsidó
hódoltsági terület. Ne gondoljuk,
hogy ez antiszemitizmus. Mért
lenne az? Egy egyszerû példa: ha
a Kovács ellopja a tyúkomat, és
én tudom, hogy õ volt, akkor a
Kovács egy tyúktolvaj. Ezért én
még nem vagyok „antikovács”,
vagyis Kovács-ellenes. Tudjuk,
hogy Magyarországra ötszázezer
zsidó származású embert fognak
betelepíteni, míg Lengyelország
és Németország százezer fõt fogad be. Nem lehet, hogy ez hasznunkra fog válni? – tette fel a
kérdést a többszörös bajnok. –
Hiszen akiket az Isten szeret,

Horváth Attila
azoknak elõbb-utóbb minden
hasznukra válik. Ide jönnek és
megtérnek. Elfogadják Jézust Isten fiának. Mi meg ott állunk
majd a Jézus nélküli életünkkel.
Lehet, hogy itt lesz az ébredés
Magyarországon. Istennél minden lehetséges. Kényes kérdés ez
ma Magyarországon. Könnyen
sütnek az emberre antiszemita bélyeget. Aki történész, irodalmár,
vagy éppen a közélettel foglalkozik, ma könnyen megkapja ezt a
bélyeget. Aki ezt nem kapja meg,
az nagyon vigyázzon magára,
mert utolsó ítéletnél meg fogják
kérdezni, hogy kaptál-e ok nélkül
ilyen bélyeget – kérdezte végezetül Balczó András.
Czene Csaba

Intézzen mindent egy helyen!
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