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Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc évfordulóján a
Nagykanizsához is kötõdõ Gas-
parics Márk Kilit ferences szerze-
tes vértanúra emlékezünk, akinek
életútját Béres Katalin, a zala-
egerszegi Göcseji Múzeum törté-
nész-muzeológusa segítségével
elevenítjük fel.   

– Muraköz és a Muravidék
nemzetiségek által lakott területe
volt a történelmi Zala megyének.
Muravidéken vendek, míg Mura-
közben horvátok éltek. A lakos-
ság túlnyomó többsége horvát
volt, és elsõsorban a városokban
– így például Csáktornyán – él-
tek nagyobb számban magyarok.
Ezek a nemzetiségek azonban
meglehetõsen magyartudatúak
voltak. A horvát nemzetiség
egyik képviselõje – Gasparics
Márk Kilit – élete a példa arra,
hogy elkötelezett hívei voltak a
magyarságnak. Hûségesek vol-
tak a Batthyány-féle kormány-
hoz, késõbb Gasparics Márk volt
az, aki végig részt vett a szabad-
ságharcban, néhány év múltán
pedig életét adta a szabadságért.
Gasparics Márk a ma Horvátor-
szághoz tartozó Cirkovjan-ban –
magyarul: Drávaegyházon –
született egy hatgyermekes, hor-
vát anyanyelvû földmûves csa-
ládban. Nagykanizsán a piarista
gimnáziumban tanult, majd belé-
pett a ferences rendbe és 1833-
ban szentelték pappá. Ezt köve-
tõen hamarosan országos is-
mertségre tett szert éppen azál-
tal, hogy Jan Kolarnak, a Szlo-
vák Nemzeti Múzeum egyik veze-
tõ személyiségének röpiratára írt
választ, amelyben a magyaroso-

dás mellett tette le a voksát, és
ezáltal országos figyelmet szer-
zett magának. Hamarosan a re-
formkori Pest egyik leghatáso-
sabb hitszónoka lett. Kivette ré-
szét a nagy pesti árvíz idején az
emberek megnyugtatásában, sõt,
egyik szónoklatát kinyomtatta
azért, hogy a bevételbõl a káro-
sultakat segítse. Persze radikális
politikai nézeteit az egyház nem
igazán vette jó néven, ezért ha-
marosan vidékre helyezték. Az
1840-es évek elején Székesfehér-
váron találjuk. Ott ismerkedik
meg Perczel Mórral, akivel ké-
sõbb többször is találkozik a sza-
badságharc idején. Az 1848-as
forradalom kitörésekor éppen
szülõföldjén tartózkodik, és na-
gyon jó szolgálatokat tesz, hi-
szen a forradalom vívmányait
hirdeti a horvát parasztoknak és
a magyar kormány iránti hûség-
re bíztatja õket. 1848 nyarán –
amikor egyre inkább elmérgese-
dik a helyzet a magyar kormány
és a horvátok között -, csatlako-
zik a Zala vármegyei nemzetõr-
séghez. Felajánlja szolgálatait
Csány Lászlónak, akit a Dráva-
vonal kormánybiztosának nevez-
nek ki. Gasparics Márk a Dráva-
vonal õrzésére kirendelt zalai
nemzetõrök lelkésze lesz, s mint
ilyen, nemcsak a lelki életükkel
foglalkozik, hanem a haza iránti
hûségre, bátorságra, helyzetük
elfogadására buzdítja a nemzet-
õröket.

– 1848 õszétõl mennyire ra-
gadják magukkal az események a
forradalmár lelkületû szerzetest?

– A szabadságharcban is végig
részt vesz, egyrészt tábori lelkész-

ként, másrészt pedig katonaként
is. A Dráva-vidéken tartózkodik
1848 õszén, részt vesz Perczel
Mór muraközi hadjáratában,
majd 1849 tavaszán a délvidéki
hadmûveletekben találjuk. Szintén
Perczel Mór negyedik bácskai
hadtestében vitézkedik a híres
szenttamási szerb erõd elfoglalá-
sában. Itt katonaként tünteti ki
magát, hiszen maga áll a rohamo-
zó magyar katonák élére és segíti
elõ a szenttamási tábor elfoglalá-
sát. Ennél az ütközetnél embersé-
gével is kitûnik, ugyanis amikor a
magyar katonák a zentai véreng-
zés után bosszút lihegnek, Gas-
parics Márk az, aki megakadá-

lyozza, hogy bosszút álljanak a
menekülõ szerb polgári lakossá-
gon. A szabadságharc bukása
után nem hagyja el az országot,
hanem több helyen is bujkál, és
reménykedik abban, hogy van még
lehetõség egy újabb szabadság-
harc kirobbantására. Ezért aztán
csatlakozik a Makk József és Jubál
Károly által szervezett Habsburg-
ellenes összeesküvéshez. Kapcso-
latot tartanak fenn az emigráció-
ban élõ Kossuth Lajossal, viszont
az összeesküvés leleplezõdik. 1852
februárjában Gasparics Márkot
letartóztatják, pert indítanak elle-
ne és 1853 szeptember 8-án a po-
zsonyi Disznómezõn kivégzik. Így
lesz Gasparics Márk a magyar
szabadságharc mártírja.

– A Göcseji Múzeumban mi-
lyen relikviák õrzik Gasparics
Márk emlékét?

– Vele kapcsolatosan egyetlen,
de számunkra nagyon fontos re-
likviát õrzünk, 1998-ban került a
tulajdonunkba egy festmény,
amelynek az alkotója ismeretlen,
de Torma János stílusában ké-
szült. Gasparics Márk kivégzését
ábrázolja. Ez egy sötét tónusú
kép, középpontjában a bitófán
láthatjuk Gasparics Márkot, a
hold sarlója pedig mintegy glóri-
át fon a vértanú feje fölé. Ezt a
képet a hátoldalán levõ felirat ta-
núsága szerint Kreit Béla festette
talán a 48-as Ereklye Múzeum
számára. A festmény késõbbi sor-
sát nem ismerjük. 1998-ban egy
galéria aukcióján akadtunk rá és
egy bank segítségével vásároltuk
meg a Göcseji Múzeum számára. 

Gelencsér Gábor
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Ló és lovas ábrázolások a ma-
gyar népmûvészetben címmel tar-
tott vetítettképes elõadást Szelestei
László néprajzkutató. A vendégeket
Rajnai Miklós üdvözölte, egyben
megköszönte a DRILL-TRANS
ZRT. és a ROTARY ZRT. támoga-
tását és a Hármas Halom Baráti Kör
szervezõi tevékenységét. 

Begipszelt kezét felmutatva, le-
dobott a ló, kezdte elõadását Sze-
lestei László: 

– Mégis, lóra magyar! Így kell
bíztatnom Önöket, hogy mindenki
találjon vissza a gyökereihez, mert
a zodiákus szerint nyilas nép va-
gyunk, vagyis a teremtett világ õrei. 

E rövid utalás után több évtize-
des gyûjtés eredményét láthattuk, a
sumér, szkíta idõkig visszanyúlva,
a honfoglaláson, a betyárvilágon át
az elsõ világháborús huszárokig. A
csikósokról megtudhattuk, hogy
addig nem léphettek felsõ osztály-
ba, míg a lóra felugorva azonnal
nem tudtak a delfin csillagképre
mutatni. Ez azért volt fontos, mert
a ló többnyire éjjel legelt, ezért a
csikósnak az éjjeli égbolt alatt ép-
pen úgy el kellett igazodni, mint a
tengerésznek. Az est különleges
színfoltja volt a turáni népek saját-
ságos ló és lovas ábrázolása. 

A több évezredet átfogó mûvé-
szettörténeti elõadás után a ló és a
magyar lélek közötti összefüggés-
rõl kérdeztük Szelestei Lászlót.

– A ló a lölköm, mondta Rózsa
Sándor, de kétségtelenül így lehet
ez minden magyar embernél –
kezdte válaszát a néprajzkutató. –
Tehát a lovat léleknek tartották,
ami a legfontosabb. Én azt hiszem
ahhoz, hogy a magyarság végre
megtalálja önmagát, és a régi én-
jét élje meg, ahhoz a lelkületét
kellene átmenteni a huszonegye-
dik századba. Ennek kapcsán óha-
tatlanul vissza kell térni a termé-
szet megbecsüléséhez, a lovak és
más állatok tiszteletéhez. A Dalai
Láma érdekes módon definiálta a
batterfly hatást: ha Dél-Ameriká-
ban egy lepke szárnya megmoz-
dul, az valami módon még Tibet-
ben is érezteti a hatását. Ha így
közelednénk a természethez, akkor
nem ott tartanánk ahol ma, hogy
így lepusztult a magyarság. 

Czene Csaba

LLóórraa 
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A polgármesteri hivatalban tar-
totta sajtótájékoztatóját Cseres-
nyés Péter alpolgármester.

– Minden figyelmeztetést, ké-
rést, szakmai érvet félredobva a
szocialista-szabaddemokrata
kormány az emberek egészség-
ügyi ellátását kockára téve ki-
hirdette drámai döntését. Kihir-
dette, hogy az embereknek keve-
sebb pénz jut az egészségügyi el-
látására, így lehet, hogy hosszú
idõt kell várniuk bizonyos egész-
ségügyi ellátásra. A kormány
megmutatta, hogy nem érdekli
semmi más, csak saját üzleti kö-
reinek érdeke. Az egészségbizto-
sítás 1500 milliárd forintja felett
akarnak osztozni ezek a körök.
Az üzleti körök érdekeinek érvé-
nyesítési szándékát bizonyítja az
is, hogy bizonyos egészségügyi
intézmények eladását már elha-
tározták – kezdte az alpolgár-
mester, majd így folytatta: –
Minden kormánypárti politikus,
politizáljon az egy helyi önkor-
mányzatban, vagy a parlament-
ben, egyenlõen terheli a felelõs-
ség. Azokat pedig végképp, akik
az embereket félre akarják vezet-
ni és másra mutogatva, a fele-
lõsséget másra akarják terhelni.
Kórházcsonkítás történik, nem
más. Amputálják a kórházi ellá-
tási rendszer bizonyos elemeit, s
a meglévõ „szerveket, végtago-
kat” is elgyengítik. Mozgáskor-
látozottá és betegségre hajla-
mossá teszik, hogy könnyû le-
gyen ledönteni. Súlyos a helyzet,
hiszen a kapacitások 20 százalé-
kát megszûntette az egészség-
ügyi miniszter és a kormány, de
ennél is súlyosabb az, hogy
hosszú várólisták alakulnak ki,
az ellátáshoz való hozzáférés
egyre nehezebb lesz, továbbá a
betegek gyógyulása is kétséges-
sé válik.

Városunk helyzetérõl így fo-
galmazott:

– Nagykanizsa városának ve-
zetése az önkormányzati válasz-
tásokon rárótt felelõsséget át-
érezve mindent megtesz annak
érdekében, hogy az itt élõk
egészségügyi ellátását ebben a
drámai és nehéz helyzetben is
garantálja, mert a legfontosabb
az, hogy a betegek meggyógyul-
janak, és az egészségügyi dolgo-
zók ne veszítsék el munkájukat az
elkövetkezõ idõszakban. Mint
fenntartók teljesítjük a törvényi
kötelezettségünket, hiszen a gyó-
gyítás feltételeit biztosítjuk, a
gyógyító szolgáltatás finanszíro-
zása pedig az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár kötelessé-
ge. Hangsúlyozom, az OEP köte-
lessége! Ezért fizetnek az embe-
rek az OEP-nek súlyos biztosítá-
si díjakat jövedelmük után.  Tár-
gyalni fogunk, és ha kell, bíró-
sághoz fordulunk annak érdeké-
ben, hogy a betegellátás minõsé-
ge a régi maradjon. Sajnos a
kormány, hangsúlyozom, a kor-
mány és a kormányzati oldalon
politizáló politikusok olyan hely-
zetbe hozták a nagykanizsai kór-
házat, amely a betegellátás mai
színvonalán komoly beavatkozás
nélkül lehetetlenné teszik. Szak-
mai érvek szólnak ez ellen az in-
tézkedés ellen, de a kormányt, a
kormányfõt Gyurcsány Ferencet
ez nem érdekli. A betegek és a
betegellátás érdekeit szem elõtt
tartva tárgyalni fogunk és csak
akkor írjuk alá a szerzõdéseket,
ha az egészségbiztosítási pénztár
garantálja az intézmények mû-
ködtetéséhez szükséges forráso-
kat. Ez az egyetlen módja a kór-
ház túlélésének – szögezte le
Cseresnyés Péter.

– A baloldal képviselõinek nyi-
latkozatait hallva az ember azt hi-
hetné, hogy mindannyian a város
érdekében tenni akaró, jó gondola-
tokkal rendelkezõ helyi politikusok,
akiknek a gondolatait a Fidesz he-
lyi képviselõi nem fogadják meg –
mondta Cseresnyés Péter alpolgár-
mester, a párt helyi szervezetének
elnöke Bene Csaba frakcióvezetõ-
vel közösen tartott sajtótájékozta-
tóján. – Abba azonban senki nem
gondol bele, hogy vajon miképpen
került jelenlegi nehéz helyzetébe a
város, nem volt-e része ebben
azoknak az embereknek, akik most
az „észt osztják”. 

Cseresnyés Péter hangsúlyozta, a
városban kialakult új többség  átlá-
tott a szitán, s ennek bizonyítékát is
adta az õszi önkormányzati válasz-
tások során. Rájöttek arra, hogy a
kimondott szavaknak a baloldalon
nincs súlya. Kitért arra is, hogy
azok a képviselõk, akik a minap a
városvezetés titkolt kórház-privati-
zációs törekvéseirõl beszéltek, ah-
hoz a párthoz, jelesül az MSZP-hez
tartoznak, akik két évvel ezelõtt
párttársaik révén támogatták a kór-
ház privatizációját. Az elnök-alpol-
gármester szerint ma is minden jel
arra mutat, hogy az MSZP akarja
privatizálni az egészségügyi intéz-
ményeket. Ráadásul úgy véli, a mi-
nap megszólaló szocialista képvise-
lõknek valamilyen módon részük
van a jelentõs kanizsai üzemek
megszüntetésében, a munkanélküli-
ség növekedésében, a város likvid
vagyonának minimálisra csökkené-
sében, valamint az átgondolatlan
fejlesztésekben. – Ezeknek a dönté-
seknek a támogatói – hangsúlyozta
Cseresnyés Péter – most ott ülnek a
közgyûlésben a baloldalon, s úgy
tesznek, mintha semmi közük nem
lenne az elmúlt idõszakhoz.

Bene Csaba frakcióvezetõ mind-
ehhez hozzátette, méltatlannak tart-
ja, hogy a baloldal képviselõi még
nem kértek elnézést a kanizsaiaktól
az elmúlt idõszak miatt. 

– Nagykanizsa ötszáztizenhat ak-
tív kórházi ágyszáma háromszáz-
hatvanra csökkent, így most már
mindenki láthatja, mit értenek a
szocialisták és a szabad demokra-
ták reformok alatt – mondta Fertig
István, a Fidelitas elnöke Szõlõsi

Márta (Fidesz-KDNP) önkormány-
zati képviselõvel, a Szociális és
Egészségügyi Bizottság tagjával
közösen tartott minapi sajtótájékoz-
tatóján. – Végeláthatatlan várólis-
tákat és drasztikus elbocsátásokat. 

Fertig István úgy véli, hogy az
elmúlt hetekben, amíg az ágyszá-
mok körüli huzavona tartott, a
vak is látta, hogy semmilyen
szakmaiság nem érvényesült az
eljárás során. A politikus szerint
egyértelmû, hogy a szocialista
politikusok belsõ köre döntött sö-
tét pártirodák mélyén a kórházi
ágyszámok alakulásáról.

– Már csak egyetlen kérdés ma-
radt, mégpedig, hogy Göndör Ist-
ván országgyûlési képviselõ és a
városunkhoz majdani rokoni szálon
kötõdõ Horváth Ágnes egészség-
ügyi államtitkár miért nem segítette
Nagykanizsát – tette hozzá Fertig
István. – Göndör István miért a
nagykanizsai embereken torolja
meg, hogy nem az õ pártjának je-
löltjeit választották meg képviselõ-
vé és Litter Nándort polgármester-
ré? Hiszen nem az emberek tehet-
nek arról, hogy az elmúlt négy év-
ben csapnivaló teljesítményt nyúj-
tottak a város élén Göndör István
emberei – hangsúlyozta Fertig.

Szõlõsi Márta önkormányzati
képviselõ pedig így folytatta: 

– Vajon Horváth Ágnes miért ar-
ra használta fel az emberektõl ka-
pott hatalmat, hogy esetleges csa-
ládi, személyes sérelmei miatt
akarjon rosszat a város polgárai-
nak? Az emberek számára elfogad-
hatatlan, hogy csak azért akar
rosszat a kanizsaiaknak, mert leen-
dõ apósa, Papp Péter, az õszi ön-
kormányzati választásokon nem ju-
tott be a képviselõtestületbe, amiért
õ megsértõdött a kanizsai emberek-
re, és halálra ítélte a kórházat.

Szõlõsi Márta még kiemelte, a
város kormánypárti politikusai
most sem azzal foglalkoznak, hogy
miképpen segítsenek a munka nél-
kül maradó ápolókon, orvosokon,
ellentétben a városvezetéssel,
amely azon dolgozik, hogy az el-
bocsátásra ítélt emberek újra mun-
kát kapjanak az egészségügyben,
vagy valamely rokon területen.

H.A.
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Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsá-
gi és Sportbizottság a Rozgonyi
iskola bõvítéses rekonstrukciója
segítésére ad hoc bizottság meg-
alakítását javasolta a közgyûlés-
nek. A bizottság az építkezés
részleteirõl érdemben egyeztethet
a kivitelezõvel, és döntési jogkör-
rel is rendelkezik sok esetben. A
közgyûlés szavazata alapján a be-

ruházást felügyelõ öt tagú ad hoc
bizottság elnöke: Papp Nándor, a
VKIB elnöke. Tagjai: Tóth Lász-
ló a Pénzügyi Bizottság elnöke,
Karádi Ferenc a PB tagja, dr.
Károlyi Attila az OKISB tagja,
valamint Balogh László az
OKISB elnöke. 

B.E.

Javában zajlanak azok a belsõ
munkálatok a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központban, ame-
lyek a felületes szemlélõnek is
szembetûnõvé teszik a változást.
A beltér színvilágára eddig jel-
lemzõ piros és barna színek he-
lyét a zöld veszi át.

Érdeklõdésünkre Kiss László, a
Zalai Általános Építési Vállalko-

zó (ZÁÉV) Zrt. projektigazgatója
elmondta: a több mint hatszáz-
millió forintos, címzett állami tá-
mogatásból zajló rekonstrukció
során kicserélték a ház épületgé-
pészeti és villamos rendszerét, a
mozgássérültek könnyebb közle-
kedését lehetõvé tévõ lift beépíté-
séhez liftaknát és külsõ rámpát
készítettek. Sor került a külsõ ab-

lakok cseréjére, így az eddigi ne-
héz, rendkívül rossz hõszigetelé-
sû vastraverzeket mûanyag nyí-
lászárók váltották fel. Elvégezték
a szakemberek a homlokzat hõ-
szigetelését is, az épület belsejé-
ben pedig több helyütt gipszkar-
ton válaszfalakat és belsõ ajtókat
építettek be. Jelenleg a tetõszige-
telés és a bádogozás folyik, vala-
mint a megújuló, a legmagasabb
igényeket is kielégítõ színpad-
technika szerelése zajlik. Teljesen
megújul a nagyterem és a felnõtt
klub is.  Az elõbbiben új, a koráb-
binál sokkal formatervezettebb
ülések szolgálják majd a kultúra-
kedvelõ közönség kényelmét. 

Mint azt Tárnok Ferenctõl, a
polgármesteri hivatal városfej-
lesztési osztályának helyettes ve-
zetõjétõl megtudtuk, a laikusok
számára is szemmel látható válto-
záson esik át a HSMK belsõ ar-
culata. Az önkormányzat további
hetvenmillió forintos támogatásá-
nak köszönhetõen például zöld
színû tapéta váltja majd a régi pi-
ros mûbõr burkolatokat, és sok
helyütt már nem kerülnek vissza
a megkopott fa falburkolatok
sem. 

H.A.

A kanizsai és a térségben élõ
hátrányos helyzetû emberek mun-
kaerõ-piaci esélyeinek javítása ér-
dekében oktatási, képzési és át-
képzési központot alakít ki kon-
zorciumi partnereivel a cigány ki-
sebbségi önkormányzat, várhatóan
a volt tüdõgondozó épületében,
tudtuk meg Teleki László elnöktõl.

Elmondta, az intézmény elsõsor-
ban halmozottan hátrányos helyze-
tû embereknek nyújt szakképesítési
lehetõséget, de segítséget jelent
azoknak is, akik valamilyen okból
nem fejezték be általános iskolai ta-
nulmányaikat. Itt ezt is megtehetik
a Lépj egyet elõre!-program kereté-
ben. A képzési központ helyszínét
illetõen jelenleg is zajlanak a tár-
gyalások Marton István polgármes-
terrel. A CKÖ a volt tüdõgondozót
épületét szeretné hosszú távú hasz-
nálatba kapni a célra. Az objektum
felújítására pályázati forrásokat kí-
vánnak igénybe venni, akárcsak a
képzési program mûködtetésére.
Teleki hangsúlyozta, ezekkel a költ-
ségekkel nem akarják a települési
önkormányzatot terhelni. A központ
mûködtetésére a másik két fõ part-
ner, a Szombathelyi Regionális
Képzõ Központ és a Nyugat-dunán-
túli Regionális Munkaügyi Központ
közremûködésével konzorciumot
szeretnének kialakítani más cigány
civil szervezetekkel, kisebbségi ön-
kormányzatokkal. A tervek szerint
szeptemberben indulhat az elsõ
képzés, amely során az általános is-
kola hetedik-nyolcadik osztályát el
nem végzõk fejezhetik be tanulmá-
nyaikat, s várhatóan két szakmai
képzés is elkezdõdik, a tervek sze-
rint mintegy hetven fõvel. A szak-
képzés tekintetében az elméleti fel-
készítésben a Zsigmondy-Széchenyi
Szakképzõ Iskola munkatársai nyúj-
tanak segítséget a hátrányos helyze-
tû fiataloknak. 

Teleki László kérdésünkre hoz-
zátette: jelenleg zajlik egy, a Pan-
non Egyetem Nagykanizsai Telep-
helyén indítandó szociális munkás
fõiskolai képzés akkreditációja,
amely várhatóan még az idén elin-
dulhat, teljessé téve a hátrányos
helyzetû emberek és a romák szá-
mára igénybe vehetõ képzési-okta-
tási lehetõségek skáláját.

Horváth Attila
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Tájékoztatjuk Nagykanizsa
város lakosságát, hogy a
Saubermacher-Pannónia Hulla-
dékgyûjtõ Kft. 2007. március
15-én és 16-án a hulladékszál-
lítási program szerint végzi te-
vékenységét, azaz lesz szemét-
szállítás. Kérjük a lakosságot,
hogy az ünnepre való tekintet-
tel reggel 7 óráig helyezzék ki
hulladékgyûjtõ edényeiket.

Via Kanizsa Városüzemeltetõ Kht.

LLééppjj eeggyyeett
eellõõrree!!

HHeevveessii SSáánnddoorr MMûûvveellõõddééssii KKöözzppoonntt

NNyyáárrrraa bbeeffeejjeezzõõddnneekk 
aa ffeellúújjííttáássii mmuunnkkáákk

Várhatóan a második negyedévre fejezõdnek be a munkálatok

ÚÚjj llaakkóótteellkkeekk KKiisskkaanniizzssáánn
Hosszú évek óta elõször újabb

lakótelkeket alakítanak ki
Kiskanizsán, a Haladás utca mö-
götti területen. Tóth Nándor ön-
kormányzati képviselõ érdeklõ-
désünkre elmondta, hogy a Hala-
dás utca mögötti önkormányzati
területen tizennégy új építési tel-
ket alakítanak ki. Az egyes terü-
letek nyolcszáz-ezerháromszáz
négyzetméteresek lesznek, s átla-
gosan egy-másfélmillió forintos
áron vásárolhatják meg õket azok

az érdeklõdõk, akik Kiskanizsán,
nyugodt, békés környezetben sze-
retnék megépíteni az otthonukat.
Az ingatlanok közmûvesítése, il-
letve az azokhoz vezetõ út meg-
építése az önkormányzatra vár, de
így is elképzelhetõ, hogy még az
idén sor kerül a fejlesztésre. 

Polai József, Kiskanizsa másik
részének önkormányzati képvise-
lõje érdeklõdésünkre elmondta, õ
is örömmel fogadja az új ingatla-
nok kialakítását, azonban kifejez-

te azon reményét is, hogy belát-
ható idõn belül nagyobb fejlesz-
tés, konkrétan egy teljes lakó-
tömb kialakítására is sor kerülhet
a városrész valamelyik pontján,
például a Szokoldombon. Egyéb-
ként a Haladás utca mögötti terü-
let nagy elõnye, hogy már önkor-
mányzati tulajdonban van, s vi-
szonylag kis beruházással hasz-
nosítható.

H.A.

RRoozzggoonnyyiiss eelllleennõõrröökk

11.qxd  2007.03.12.  10:46  Page 6



Az elmúlt évben a helyi közvé-
leményt leginkább megosztó
ügyek egyike a Panel-programhoz
kapcsolódó felújítás-sorozat volt.
A lakók nagyobb része elégedett a
szombathelyi székhelyû EU-Com-
fort Kft. által irányított felújítási
program minõségével, de persze
akadtak olyanok is, akik nem csak
a munkálatok szervezettségét, ha-
nem bizony, a minõségi munkát is
hiányolták, sõt, az egyes részfel-
adatokat elvégzõ alvállalkozóknak
is akadtak kifogásaik. A kép tehát
árnyalt, még az sem állapítható
meg egyértelmûen, hogy a Panel-
programmal minden tekintetben
jól jártak-e a lakók.

A házak több évtizedes elha-
nyagoltság után új köntöst kaptak,
s az új, még meghirdetésre váró
Panel-program vélhetõen már egy
egyszerûsített verzió lesz, amely-
lyel az elõzõhöz képest egy sok-
kal kisebb volumenû felújítás
hajtható végre. Ráadásul az ön-
kormányzati felelõsségvállalás
módja is változik. Ha mindezt fi-
gyelembe vesszük, akkor azt lehet
mondani, jól jártak, akiknek volt
bátorságuk belevágni, s felvállal-
ták a lakóközösségre háruló terhe-
ket, ami a beruházás költségeinek
egyharmad része, hiszen a többit
az állam és az önkormányzat adta.
Ha azonban arra gondolunk, ho-
gyan milyen irányban módosult a
gázár-támogatás rendszere, már
nincs sok okunk az örömre.
Ugyanis a panel-lakók javarészt
abban a hitben vágtak bele a
programba, hogy a régi, elhaszná-
lódott, csapnivaló hõszigetelésû
nyílászárók cseréjével megtakarít-
ható energiaköltség majd fedezi a
törlesztõ részletet. Nos, a támoga-
tási rendszer módosításával ez ko-
ránt sem biztos. Az általunk meg-
kérdezett szakértõ szerint ez szá-
mos tényezõtõl függ, például a la-
kás elhelyezkedésétõl, tájolásától,
de az épület helyzetétõl is. Nem
egyszerû tehát a kérdés. 

– Az EU-Comfort által elvállalt
huszonkét darab társasház elké-
szült, ám ezen kívül még volt öt
olyan társasház is, amit nem a
szombathelyi cég, hanem a lakó-
közösségek maguk pályáztattak
meg, és koordinálták a munkálato-
kat – mondja Kámán László, az

Ingatlankezelési Intézmény veze-
tõje. – A Zrínyi út 26.-28. társas-
ház felújítása a tavasszal kezdõ-
dik, a Platánsor 4. esetében határ-
idõ-módosítást kért a társasház,
mert itt az önkormányzat nem tá-
mogatta a felújítást. Így gyakorla-
tilag az 1548 lakásból – az elõbbi-
ek kiesésével – 1435 lakás felújítá-
sa valósult meg, különbözõ mû-
szaki tartalommal. Minden egyes
társasház törekedett a beruházás
maximálására, így a legtöbb he-
lyen komplex felújítás történt. A
tavalyi programban összesen egy-
milliárd-négyszázhatvan millió fo-
rintos beruházás történt. Idén hu-
szonhat társasház pályázott a pa-
nelprogramra, amely összesen
egymilliárd-négyszázkilencmillió
forint volt. Az önkormányzat ezt
280 millió forinttal, tehát nem a
tavalyi beruházás során alkalma-
zott egyharmad résszel kívánja tá-
mogatni. Egyébként 445 millió fo-
rint lett volna az önkormányzati
támogatás összege, de mivel a tár-
sasházak nem teljes felújítást cé-
loztak meg és csökkent a mûszaki
tartalom, ennek megfelelõen ki-
sebb lett a helyhatóság vállalása
is. Az új programba a nyílászáró-
csere, vagy a homlokzatszigetelés
már nem nagyon fér bele, de egy
kazánház-rekonstrukció még igen.
A mostani pályázatokról még nem
született döntés, de a minisztérium
már befogadta õket, minimális hi-
ánypótlásra volt csak szükség.
Úgy gondolom, március végén,
április elején döntés születik ezek-
rõl is – mondta Kámán László.

A szakembert arról is kérdez-
tük, hogyan változik az önkor-
mányzati vállalás. Elmondta, az
önkormányzat a programok önré-
szeit hitelbõl finanszírozná, ami
komoly kamatterhet jelent, s
hosszú távon hatással lenne a költ-
ségvetésre. Ezért a döntéshozók
úgy határoztak, hogy az önkor-
mányzat ne vegyen fel hitelt, ha-
nem kérje meg a társasházakat ar-
ra, hogy a helyhatóságra esõ rész
elõteremtésére ezt õk maguk te-
gyék meg, cserébe azonban azt
vállalja az önkormányzat, hogy a
rájuk esõ részt a lakóközösségek
számára minden évben kifizeti. Ez
azért jó, mert a felvett hitel nem az
önkormányzat hitelkeretét rontja.

Ennyit hát a jövõrõl, de térjünk
vissza a panelfelújítási program
elmúlt idõszakára, amelyrõl Fejes
Tibor, az EU-Comfort Kft. ügy-
vezetõje számolt be.   

– A munkálatok 2006. nyár vé-
gén kezdõdtek, így Nagykanizsán
fél év alatt készítettük el a huszon-
két társasház felújítási munkáit, 8
300 ablakot, 51 000 m2 hõszigete-
lést, 11 kazánházat és 11 000 m2

tetõszigetelést. Összességében a
munka méretéhez képest pozitív-
nak értékelem cégünk munkáját,
persze, mint általában minden ha-
sonló méretû munkánál, így ná-
lunk is voltak hibák, amiket folya-
matosan igyekeztünk orvosolni.
Az épületek száz százalékos mû-
szaki átadásai elkészültek, a je-
lenleg folyó apróbb munkák az
üzemelést nem gátló esztétikai hi-
bák javítása. Ezek javításához és
a beruházás végeredményéhez a
lakók egyre pozitívabban állnak,
és örömmel számolnak be lakása-
ik komfortjavulásáról. Például
nem fúj be a szél, jobb hõ- és
hangszigetelés. Mint minden lakó-
közösségben, így Kanizsán is volt,
aki az elejétõl kezdve támogatta
cégünk és a közös képviselõk
munkáját, de sajnos vannak, akik
még az eredményt látva sem tud-
nak köszönettel gondolni az ön-
kormányzat, az állam és a közös
képviselõk szerepvállalására, így
a mi munkánkra sem.

– Több helyütt tapasztaltak a
lakók esetenként több hetes csú-
szást a kivitelezésben. Mi volt
ezek oka? 

– A csúszások egy nagyon ösz-
szetett folyamat eredményei.
Konkrét és egyedi okokat nem le-
het kiragadni, de megemlítenénk
néhány példát, ami országos je-
lenségként is felfogható. A hatal-
mas mennyiségû panelfelújítási
programból adódóan elõfordultak
anyaghiányok, ezáltal beszállítói
késések. Például nem lehetett kap-
ni hõszigetelt üveget, vagy megfe-
lelõ mennyiségû homlokzati hõszi-
getelõ anyagot. Az országban nem
volt annyi állvány, amennyit a pa-
nelprogram kivitelezõi felhasznál-
tak, így cégünk is Ausztriából
hozott be építõipari állványokat.

– Információink szerint több al-
vállalkozójuk hónapok óta nem ju-
tott hozzá a munkabérekre kifizetett
pénze kisebb-nagyobb részéhez. Mi
ennek az oka, és mikor várható,
hogy õket is ki tudják fizetni?

– Olyan alvállalkozónk nincs,
aki a pénzének jó részét már meg

ne kapta volna, csak az utolsó
számlarészekkel vagyunk még el-
maradva. Ez betudható a hiány-
pótlások menetének, garanciális
javításoknak. Az alvállalkozókkal
történõ elszámolások folyamat-
ban vannak és mindenki meg fog-
ja kapni a munkája szerinti díja-
zást. Ez várhatóan március köze-
péig-végéig lezárul – mondta Fe-
jes Tibor, aki hozzátette, már ké-
szülnek a következõ programra.  

A Kazanlak körúton, a Teleki
úton és Zemplén Gyõzõ utcában
szúrópróba-szerûen megkérdezett
lakók nem panaszkodtak, elége-
dettek voltak a felújítás minõsé-
gével. Olyan azonban akadt, aki
nem a minõséget, hanem inkább
a munkálatok rossz szervezett-
ségét említette meg negatív ta-
pasztalatként. A Zemplén Gyõzõ
3.-ban a házmester, Kovácsné
Jakatics Margit elmondta, úgy
érezte, hogy igazán nem volt gaz-
dája az építkezésnek. Példaként
említette, hogy befejezõdött a ház
külsõ szigetelése, s nem volt
munkás, aki szétbontsa az állvá-
nyokat. Ezért arra kellett várni
egy hétig, hogy találjanak szak-
embereket. Vagy a másik eset.
Már végeztek a vakolással, s az-
tán jöttek kibontani az ablakokat,
miközben az állványt már lebon-
tották. Az is bántja a házmestert,
hogy az építkezésen dolgozó
munkások között egyetlen kani-
zsai sem volt, az általa megkérde-
zettek Gyõrbõl, Székesfehérvár-
ról, Tapolcáról jöttek. Úgy véli, a
fõvállalkozó nem tudta, mekkora
munkába kezd, ezért nem is volt
teljes mértékben felkészülve az
óriási feladat pontos levezénylé-
sére. Egy azonban biztos, most
sokkal melegebb van a lakásban,
mint annak elõtte.    

A közös képviselõk valamiért
nem akartak nyilatkozni. Egyikõ-
jük, aki nem kívántja megnevezni
magát, úgy véli, csak azoknak
van problémájuk a felújításokkal,
akik az elejétõl ellenezték azt. 

Budai Istvánné, a Kazanlak
körút 7. közös képviselõje nem
vágna bele a programba. Azt az
utat választaná ma is, amit néhány
évvel ezelõtt már végig jártak tár-
sasház közösségével. Akkor ön-
erõbõl hajtották végre a felújítást,
igaz, nyílászáró-cserére nem ke-
rült sor. Azt mondta, nagyobb biz-
tonságban érzik magukat, ha a la-
kóközösség a saját útját járja. 

Horváth Attila

Kanizsa – ÖÖnkormányzat 2007. március 14.4
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Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy ez évben is megrende-
zésre kerül a tavaszi lomtalanítási akció. Már negyedik éve, hogy a korábbi-
akhoz képest jelentõs változással szabadulhat meg a lakosság a nagy terjedel-
mû hulladékától. Az idei évben is hasonló módon, elõzetes egyeztetés szerint
lomtalaníthatunk.

A lomtalanítási akció március 26-tól április 28-ig tart.
A lomtalanítási szándékot és annak pontos helyét március 19-tõl április 20-

ig munkanapokon 13.00-16.30-ig a Saubermacher-Pannonia Hulladékgyûjtõ
Kft. 93/537-380-as telefonszámán lehet bejelenteni. A társasházak közös kép-
viselõi a lomtalanítást személyesen jelenthetik be a hulladékszállítást végzõ
cég Vár u. 5 sz. alatt lévõ szállítási irodájában. A közösen leegyeztetett idõ-
pontra a szolgáltató a lim-lom mennyiségétõl és összetételétõl függõen az el-
szállításra konténert, a családi házas övezetbe  tömörítõs hulladékszállító jár-
mûvet biztosít. Családi házas övezetben az idei évben is lehetõség nyílik a
hétvégén történõ lomtalanításra.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lom továbbra sem tartalmazhat
háztartási szemetet, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat, elektronikai
hulladékot (pl: hûtõszekrény, televízió), illetve veszélyes hulladékot (pl: fes-
ték, gyógyszer, vegyszer, autógumi)!

A Vár u. 5 sz. alatti hulladékudvarban egész évben, továbbra is térítésmen-
tesen adhatók le a háztartásokból származó szelektíven gyûjtött hulladékok
és a lakossági veszélyes hulladékok. 

A szabálytalan közterületi hulladékkihelyezést a Közterület-felügyelet
munkatársai ellenõrzik és szankcionálják. 

Kérjük együttmûködését környezetünk tisztaságának megóvásában!

LLoommttaallaannííttááss

Tavaly két alkalommal is ellen-
õrizte az Állami Népegészség-
ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat az
iskolai büféket. A tapasztalatok
biztatóak.  

– Magyarországon a halálo-
zás háromnegyed részéért táp-
lálkozással és életmóddal össze-
függõ betegségek a felelõsek,
ami azt jelenti, hogy a nem
megfelelõ táplálkozásnak és
életmódnak döntõ szerepe van a
lakosság kedvezõtlen egészségi
állapotának kialakulásában –
mondta dr. Buzás Judit, megbí-
zott kistérségi tiszti fõorvos. –
A zöldség- fõzelék-, és gyü-
mölcsfogyasztás bizonyítottan
csökkenti számos daganat koc-
kázatát. A rostban dús ételek
gátolják az elhízást, a cukorbe-
tegség és a magas vérzsír szint
kialakulását. Nem mindegy, mit
esznek gyermekeink, milyen táp-
lálkozási szokások rögzülnek
bennük. Ezért illetékességi terü-
letünkön tíz iskolai büfét ellen-
õriztünk, s a tavalyi állapothoz
képest mindenképpen elõrelé-
pést jelent, hogy egyik büfével
sem kellett felbontani a megál-
lapodást. 

A felmérés szerint a három ál-
talános iskolai, a hat középiskolai
és az egyetemi büfé csaknem hat
és félezer gyermeket érint. Vala-
mennyit vállalkozó üzemelteti. A
szakemberek a vizsgálat során a
keleti városrész egyik iskolájában
találkoztak a legkirívóbb esettel,
ahol zöldséget és gyümölcsöt
semmilyen formában sem árul-
tak. A büfék többségében szend-
vicsekben és salátákban árulnak
zöldségféléket, gyümölcs pedig
kivéve a Zsigmondy-Széchenyi
Szakképzõ Iskola Vécsey úti tele-
pét, mindenhol kapható. Pozitív
tapasztalat, hogy sok helyen már
az árlistán feltüntetik, hogy me-
lyek az egészségesebb ételek. A
Thúry SZKI-ban mindemellett az
egészségtelennek tekinthetõ ter-
mékeket magasabb áron is árusít-
ják. Alapvetõ kínálatváltás is be-
következett, a büfék bevezették
például a majonézes és a gyü-
mölcs salátákat, többféle rostos
italt és tejterméket forgalmaznak.

H.A.  

EEggéésszzssééggeess
éétteelleekk Az önkormányzati intézmé-

nyek közbeszerzéseit központosí-
tó rendeletet fogadott el a leg-
utóbbi közgyûlés, igaz, a vissza-
élésekre leginkább okot adó cso-
portot, az élelmiszereket kivonták
az eljárás alól a városatyák.   

Jogilag nem, etikailag azon-
ban kifogásolható jelenséget
tártak fel az önkormányzati in-
tézmények közbeszerzéseit
vizsgáló revizori jelentések,
ugyanis elõfordult, hogy az
egyik intézmény a másikhoz ké-
pest drágábban vásárolta meg
ugyanazt a terméket, ugyanab-
ban az idõpontban, ugyanattól a
beszállítótól. A „gesztus” visz-
szás állapotokra enged követ-
keztetni. A legutóbbi közgyûlé-
sen elfogadott központosított
közbeszerzési rendelet pont ezt
lenne hivatott megszüntetni, s
kiveszi az intézményvezetõk
hatáskörébõl például a jármû-
vek, az irodatechnikai eszkö-
zök, vagy éppen a mosó- tisztí-
tószerek termékcsoportjának be-
szerzését. A legnagyobb falatot
jelentõ élelmiszer-beszerzést
azonban képviselõi javaslatra az
intézményeknél hagyta, egy ide-
ig legalábbis, ugyanis a rendele-
tet a tapasztalatok alapján õsz-
szel felülvizsgálják. 

– A közbeszerzési törvény ta-
valy végrehajtott változása le-

hetõvé teszi, hogy az önkor-
mányzatok helyben központosí-
tott közbeszerzés keretében sze-
rezzenek be bizonyos árukat, il-
letve jussanak hozzá szolgálta-
tásokhoz – mondta lapunknak
dr. Kelemen Marcell jegyzõ. –
Nagykanizsán jelenleg negyven
intézmény szerez be különbözõ
áruféleségeket, rendel meg
szolgáltatásokat saját hatáskör-
ben. A központosított közbe-
szerzés célja, hogy az önkor-
mányzat teljes beszerzési verti-
kummal jelenjen meg a piacon,
mert így lehetõség nyílik arra,
hogy a nagyobb tömegû meg-
rendeléssel alacsonyabb árat
érjen el. Az önkormányzatnak
ugyanis már nem sok lehetõsé-
ge van a spórolásra, tehát új
alternatívákat kell keresni, a
központosított közbeszerzés le-
het az egyik. Sokan szkeptiku-
sak egyébként, hogy így sikerül-
e kedvezõbb árat elérni, mi
azonban úgy gondoljuk, hogy
igen, ha megfelelõ módon írjuk
ki a közbeszerzési pályázatot.
Az alacsonyabb ár azonban
nem mehet a minõség rovására.
A képviselõk a legnagyobbat, az
élelmiszer termékcsoportot ki-
vették a rendeletbõl, ezen ter-
mékcsoport beszerzése azonban
nemcsak hogy sok érdekcsopor-
tot sérthet, de alaposabb átgon-

dolást is igényel, hiszen sok
esetben az õstermelõktõl is vá-
sárolnak az intézmények, példá-
ul zöldségféléket. Ennek azon-
ban nincs nagy volumene, a
húsáru, a tejtermékek és a pék-
termékek a meghatározóak. Az
utóbbiakat mindenképpen indo-
koltnak látom a központosított
közbeszerzésen keresztül meg-
vásárolni, méghozzá úgy, hogy
a piaci ármozgásokat kövesse a
rövid idõn belül ismétlõdõ be-
szerzés. A beszállítói jogot el-
nyerõ cég esetében arra kell tö-
rekednünk, hogy a kizárólagos-
ság ne hosszú távú legyen, ne
évekre szóljon, hanem bizonyos
idõközönként történjen meg a
partneri kapcsolat felülvizsgá-
lata, újra és újra versenyhelyzet
elé állítva az önkormányzat be-
szállítóit. 

Dr. Kelemen Marcell még azt
is megjegyezte, hogy az élelmi-
szer-beszerzést nem saját forrá-
saikból végzik az iskolák, óvo-
dák, hanem a szülõk által befize-
tett pénzbõl. Ha tehát kedvezõbb
áron sikerül jó minõséget vásá-
rolni, akkor várhatóan kisebb
mértékben kell emelni az étkez-
tetés térítési díjait is. A rendelet
révén tehát jól járhatnak a szülõk
és az önkormányzat is.   

Horváth Attila  

KKöözz,, bbeesszzeerrzzééss
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város alsó fokú oktatási-nevelési in-
tézményeiben az óvodai és általános iskolai felvételre történõ jelentkezéseket
2007. március 20-21-én fogadjuk – mindkét napon 8-17 óráig.

A jelentkezés helye a kötelezõ felvételt biztosító vagy a szülõ által válasz-
tott óvoda, illetve a kötelezõ felvételt biztosító vagy a szülõ által választott
általános iskola. A jelentkezettek felvételérõl a férõhelyek, illetve az indítan-
dó elsõ osztályok számának ismeretében az intézmény vezetõje dönt, mely-
nek eredményérõl a szülõket 8 napon belül írásban értesíti.

Óvodai felvételre kell jelentkeznie minden gyermeknek, aki 2007. május
31-ig betölti az ötödik életévét és még nem jár óvodába. Felvételre jelentkez-
het és felvételt nyerhet minden kisgyermek, aki 2007. október 1-ig betölti a
harmadik életévét. A jelentkezéshez szükséges okmányok: a gyermek szüle-
tési anyakönyvi kivonata, gyermekorvosi igazolás, lakcímigazoláshoz sze-
mélyi igazolvány, vagy lakcímkártya.

Általános iskolai felvételre kell jelentkeznie minden nagykanizsai gyer-
meknek, aki 2007. május 31-ig betölti a hatodik életévét – azaz 2001. május
31. elõtt született – és elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, ame-
lyet az óvoda, illetve a Szivárvány Fejlesztõ Központ szakvéleménye igazol.

Felvételre jelentkezhet – a szülõ kezdeményezése alapján – minden 2001.
május 31. és december 31. között született 6 éves gyermek, ha iskolaérettsé-
gét az óvoda, illetve a Szivárvány Fejlesztõ Központ igazolja.

A jelentkezés választott helyszínén minden gyermek regisztrálásra kerül,
de felvettnek csak az a gyermek tekinthetõ, aki az adott intézmény felvételi
körzetében levõ, állandó lakcímmel rendelkezõ, nagykanizsai lakos.

A szülõ által választott, nem kötelezõ felvételt biztosító iskolába történõ
felvételrõl a törvényi létszám alapján az iskola igazgatója dönt, amelyrõl a
szülõket 8 napon belül írásban értesíti.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: óvodai szakvélemény eredeti
példánya, gyermekorvosi igazolás, a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
lakcím igazolására személyi igazolvány, vagy lakcímkártya.

Dr. Kelemen Marcell, jegyzõ

ÓÓvvooddaaii ééss áállttaalláánnooss iisskkoollaaii jjeelleennttkkeezzééss
a 22007/2008. ttanévreA Magyar Köztársaság Alkotmányának 46. § (2) bekezdése értel-

mében a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hiva-
tásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben. A helyi önkormányzat
által megválasztott bírósági ülnökök megbízatása 2007. május 22-én lejár.

Jelölni lehet: Nagykanizsai Városi Bírósághoz 15 fõt, (Ebbõl 1-1 fõt a ki-
sebbségi önkormányzatok), Zala Megyei Bírósághoz 2 fõt, Zala Megyei
Munkaügyi Bírósághoz 6 fõt, Fiatalkorúak büntetõ ügyeiben eljáró bíróság-
hoz 1 fõ pedagógust. 

Jelöltet állíthat:
A Bjt 123. §-a alapján ülnököket jelölhetnek:
- a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkezõ

magyar 
állampolgárok
- a bíróság illetékességi területén mûködõ helyi önkormányzatok 
- a bíróság illetékességi területén mûködõ társadalmi szervezetek -pártok

kivételével-  
- A fiatalkorúak büntetõ ügyeiben eljáró bírósághoz a bíróság székhelyén

mûködõ általános iskolák és középfokú intézmények (szakiskolák, középis-
kolák)  

- A munkaügyi bírósághoz elsõsorban a munkavállalók és munkaadók ér-
dekképviseleti szervei jelölik.

Jelölt lehet: büntetlen elõéletû, 30. életévet betöltött, de 70. életévét el
nem ért magyar állampolgár, akinek választójoga van.

Az ülnökök megbízatása 4 évre szól. A jelöléshez csatolni kell a jelölt elfo-
gadó nyilatkozatát, valamint a jelölõ szervezet adatait. A nyilatkozatok, vala-
mint az ülnökök jogairól és kötelezettségeirõl szóló tájékoztató megtalálható a
www.nagykanizsa.hu honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatal portáján.

A nyilatkozatokat 2007. március 26-ig zárt borítékban dr. Kelemen Mar-
cell jegyzõnek címezve kérjük eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).

Dr. Kelemen Marcell, jegyzõ

HHiirrddeettmméénnyy

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

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Továbbképzést szervezett a
megye pedagógusai számára a
Zala Megyei Mûvelõdési és Pe-
dagógiai Intézet és a Mûszaki
Könyvkiadó a Cserháti Sándor
Gépészeti és Informatikai Szak-
középiskolában, ahol az érdeklõ-
dõk megismerkedhettek az inte-
raktív tábla és az E-learning tan-
anyagok használatával. A kani-
zsai intézményben egyébként már
öt darab interaktív tábla található,

amely olyan, a pedagógiai folya-
matban is jól hasznosítható infor-
mációs és kommunikációs tech-
nológiai eszköz, amely egy szoft-
ver segítségével összekapcsolja a
táblát egy számítógéppel és pro-
jektorral úgy, hogy annak vezér-
lése a tábláról végezhetõ, illetve a
táblára került tartalmak elmenthe-
tõk a háttértárolóra. 

H.A.

BBeemmuuttaattttáákk 
aazz iinntteerraakkttíívv ttáábblláátt

A Rozgonyi Úti Általános Iskola
lapzártánkkor rendezte meg a ha-
gyományos városi szintû Arany Já-
nos Szavalóversenyt. A Halis
István Városi Könyvtárban a négy
korosztály versenyzõi két szabadon
választott verset adtak elõ. Míg az

5-6. osztályos versenyzõknek egy
Arany János verset kell választani-
uk, a 7-8. osztályosok esetében a
rendezõk kötelezõ versként a költõ
Vásárban címû versét jelölték meg.

B.E.

AArraannyy JJáánnooss vváárroossii 
sszzaavvaallóóvveerrsseennyy aa HHaalliissbbaann

A Nyugat-dunántúli Régió
TIOK (Térségi Iskola- és Óvoda-
fejlesztõ Központok) – program-
ban érintett oktatási intézmények
szakembereinek regionális tanács-
kozására került sor a Bolyai János
Általános Iskolában. A szakmai
programon elõbb Turbók Arnold
Bertalan, a Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Pedagógiai Intézet igazga-

tója köszöntötte a megjelent peda-
gógusokat, majd Kalamár Márta
igazgató bemutatta a házigazda in-
tézményt. Ezt követõen Baráth
Lászlóné projektmenedzser szá-
molt be az elmúlt idõszak tevé-
kenységérõl, a továbbiakban pedig
szekcióülésekre került sor.  

H.A.

AA kkoommppeetteenncciiaa-aallaappúú 
ookkttaattáássrróóll ttaannááccsskkoozzttaakk

A szép múltra visszatekintõ
Tungsram Hevesi Sándor Vers-
mondó Kör vezetését Horváth Ist-
ván Radnóti-díjas versmondótól
Csere Andrea vette át októberben.
A drámapedagógus által irányított
csoport túl van az elsõ sikeres
megmérettetésen. Pódiumjátékkal
egybekötött versmondásba vetet-
ték be magukat, és a Mûvészeti

Fesztivál zalakomári elõdöntõjébõl
tovább jutottak a gellénházi közép-
döntõbe. A tíz, felsõs általános is-
kolás állandó tag szerdánként a
Medgyaszay Házban találkozik. A
napokban a Városi Arany János és
az Országos József Attila Vers-
mondó Versenyre készülnek. 

B.E.

TTúúll aazz eellssõõ ssiikkeerreenn

11.qxd  2007.03.12.  11:44  Page 11



Kanizsa – VVárosháza 2007. március 14. 7

A 2007. február 15. napjától hatályos vizitdíj fizetési kötelezett-
séggel kapcsolatban tájékoztatom a lakosságot, hogy a háziorvosi alapellátás
(beleértve a fogászati alapellátást) és járóbeteg szakellátás (beleértve a fogá-
szati szakellátást) igénybevételénél a 20. alkalmat követõen fizetett vizitdíj
összege visszaigényelhetõ a lakóhely, illetve ennek hiányában tartózkodási
hely szerint illetékes jegyzõtõl. Fontos, hogy a 20 alkalmat külön kell szá-
molni mind a háziorvosi alapellátás, mind a járóbeteg szakellátás esetében! A
biztosított kizárólag a 300 forintos vizitdíjat igényelheti vissza. A befizetett
vizitdíjak számát naptári évenként kell számolni. A 21. alkalomtól a vissza-
igénylésre a befizetést követõen azonnal, de legkésõbb a visszaigényelhetõ
vizitdíj befizetését követõ év 60. napjáig van lehetõség. Az eljárás illeték és
költségmentes. A kérelem kötelezõ mellékletét képezi a 20 alkalmat igazoló
számla vagy nyugta és a 20 alkalmon felül visszaigényelni kívánt vizitdíj be-
fizetését igazoló számla vagy nyugta eredeti példánya. Ezért fontos vala-
mennyi számla, illetve nyugta megõrzése.

A kérelmek benyújthatók postai úton, vagy személyesen a Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös tér 16.) ügyfélfogadási
idõben. Kérelem nyomtatvány beszerezhetõ a Szociális Osztályon, a házior-
vosi rendelõkben és letölthetõ a www.nagykanizsa.hu weboldalról. A kére-
lemben meg kell jelölni, hogy a vizitdíj visszatérítését postai úton folyósít-
sák, vagy a Polgármesteri Hivatal pénztárában személyesen kívánja a biztosí-
tott felvenni a kiküldött határozat alapján. Ezen kívül arra is lehetõsége nyí-
lik a biztosítottnak, hogy minden hónap utolsó szerdai napján, 13-18 óráig a
Szociális Osztály ügyfélfogadójában a személyesen benyújtott kérelemre a
vizitdíj visszatérítést azonnal készpénzben megkaphassa.

Dr. Kelemen Marcell, jegyzõ

Tájékoztatom a 3 éven aluli gyermeket nevelõ szülõket, hogy az
Egyesített Bölcsõdében 2007. március 19-én és 20-án 8-17 óráig beiratkozást
tartanak az intézmény három bölcsõdéjében: Belvárosi Bölcsõde (Nagykanizsa,
Kisfaludy u. 19.), Napraforgó Bölcsõde (Nagykanizsa, Csokonai u. 5.) és Rózsa
Bölcsõde (Nagykanizsa, Rózsa u.  7/a.) helyszíneken. A beiratkozással kapcso-
latban további felvilágosítást a helyszíneken, a bölcsõde vezetõknél kaphatnak. 

Dr. Kelemen Marcell, jegyzõ

TTáájjéékkoozzttaattááss vviizziittddííjj vviisssszzaattéérrííttéésséérrõõll

TTáájjéékkoozzttaattááss bbööllccssõõddeeii bbeeiirraattáássrróóll

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá-
lyairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekez-
dése alapján értesítem az érintetteket, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális
Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltsége Kirendeltségvezetõje a
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje 6/1658-9/2006. számú tárgybani
építési ügyben hozott határozata ellen benyújtott fellebbezést elbírálta és
döntését meghozta. 

Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül ha-
táros ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs az eljáró másodfo-
kú hatóság javaslatának megfelelõen a további ügyfeleket a határozat meg-
hozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak
megfelelõen az alábbiak szerint.

A hirdetmény 2007. március 7-tõl került kifüggesztésre Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése:  Nyugat-dunántúli Regionális Közigazga-
tási Hivatal Zala Megyei Kirendeltsége 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u.
10., ügyszáma:  93/2007/H., tárgya:  Ryno Kft. építési ügye.

A kérelmezõ ügyfél neve: Ryno Út-, Híd-, Épületkarbantartó és Építõ Kft.
8800 Nagykanizsa, Téglagyári u. 20.

A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös ha-
tárvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület):  Nagykanizsa, 1196. hrsz-ú
ingatlan valamint 1195/1. hrsz-ú társasházi ingatlan, 1195/2., 1197. és 1198.
hrsz-ú ingatlanok.

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a másodfokú építésügyi hatóság
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 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda:
8-12, 13-18, péntek: 8-12.

A Ket. 109. § (1) bekezdése kimondja: „Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá
vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb részvevõje a hatóság
jogerõs határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétõl számított har-
minc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási
ügyekben eljáró illetékes bíróságtól a határozatot hozó hatóság elleni kereset
indításával.”

Erre figyelemmel az eljáró hatóság a bírósági felülvizsgálat lehetõségét
döntésében az alábbiak szerint biztosította: "E határozat jogerõs, ellene fel-
lebbezni nem lehet, azonban a közléstõl számított 30 napon belül a Zala Me-
gyei Bíróság elõtt keresettel megtámadható. A keresetlevél az elsõ fokú épí-
tésügyi hatóság útján terjeszthetõ elõ."

A jegyzõ megbízásából:
Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

HHiirrddeettmméénnyy

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Testvérvárosi Alap 2007. évi támogatásának elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata „Testvérvárosi Alap

2007” címmel pályázatot ír ki a testvérvárosaihoz fûzõdõ kapcsolatok fej-
lesztése, a lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú mû-
ködésének támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elõsegítése
céljából. 

A pályázók köre: Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, intézmé-
nyek, öntevékeny csoportok. 

A tervezett projektnek Nagykanizsa testvérvárosai – Akkó, Csáktornya,
Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Puchheim, Salo – valamelyikében mûködõ
partnerszervezet aktív együttmûködésével 2007. július 1. és 2008. 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 2007. június 30-ig dönt. Az elnyert támogatást –
testvérvárosonként összesen legfeljebb 250 ezer Ft-ot – részletes elszámolás-
sal, 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 le-
tölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában, mun-
kaidõben személyesen is átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és
Sportosztályán.

A pályázatok beérkezésének határideje 2007. április 16. 08.00 óra
Marton István, polgármester

TTeessttvvéérrvváárroossii AAllaapp 22000077..

A 2007. évi július 1-tõl november 1-ig tartó idõszakra pályázatot
hirdetett meg Nagykanizsa MJV Jegyzõje a hatóság által elõírt parlagfû elle-
ni közérdekû védekezési munkák elvégeztetésére. A január közepétõl meg-
hirdetett pályázati felhívásra két pályázat érkezett be a megadott határidõn
belül. A FLORA-FIL Kft., valamint Tóth György vállalkozó nyújtott be érvé-
nyes pályázatot. A pályázatokat a Közbeszerzési Bizottság bírálta el. Több
szempontot megvizsgálva kiválasztották a nyertes pályázót. A nyertes a
FLORA-FIL Kft. Nagykanizsa, Erdész u. 3/B. gazdasági társaság lett.  Az er-
rõl szóló vállalkozási szerzõdés aláírására a napokban kerül sor. 

Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály

TTáájjéékkoozzttaattááss
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Oktatási, Kultu-

rális, Ifjúsági és Sportbizottsága (OKISB) „Civil Alap – 2007” címmel pá-
lyázatot ír ki civil szervezetek 2007. évi támogatására.

A pályázaton részt vehetnek Nagykanizsa megyei jogú város közigazgatási te-
rületén mûködõ, cégbíróságon bejegyzett nagykanizsai székhelyû civil szerveze-
tek. A pályázaton nem indulhatnak pártok, politikai tevékenységet folytató szerve-
zetek, egyházak, vallási felekezetek. A pályázat célja a nagykanizsai civil szerve-
zetek 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 el-
érése, a pályázati feltételek betartása, és az elszámolás elfogadása esetén kerül fo-
lyósításra. A támogatás 2007. január 1. és 2007. november 30. között keletkezett
fizetési kötelezettségek kiegyenlítésére használható fel. A pályázatok beérkezésé-
nek határideje 2007. március 20. 16 óra. A pályázat részletes feltételeit tartalma-
zó felhívás és az adatlap elektronikus úton letölthetõ a www.nagykanizsa.hu
honlapról, vagy nyomtatott formában személyesen is átvehetõ munkaidõben a
Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztályán.

CCiivviill AAllaapp –– 22000077..
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Az elõdök emléke elõtt tisztel-
gõ Rozgonyi Polgári Egylet em-
léktáblát helyezett el az egykori
Polgári Egylet Sugár út 3. szám
alatt lévõ székházának falán. Az
épületet fennállásának 50. évfor-
dulójára 1855-ben építtette ek-
lektikus stílusban a Polgári Egy-

let. A homlokzatterv Geiszl Mór,
az épületterv Hencz Antal mun-
kája. 1888-ban bõvítették a nagy-
termi résszel. 1933-tól az Ipartes-
tület Székháza, majd városi mû-
velõdési ház, illetve könyvtár
lett. Hozzá tartozott a szomszé-
dos park – akkor Egylet-kert –,

amely a városi társas élet kedvelt
színtere volt. A táblaavató ünnep-
ségen a Rozgonyi Polgári Egylet
nevében Miha Tamásné elnök
köszöntötte a megjelenteket.
Szûkebb pátriánknak nemcsak a
jelenét, hanem a múltját is kell
ismernünk – hangsúlyozta. Tud-
nunk kell, ha naponta elmegyünk
a házak mellett, miért épültek,
kik voltak a lakói és mi volt a
rendeltetésük. A helyi jelentõsé-
gû épület történetébõl Horváth
István Radnóti-díjas versmondó
olvasott fel részleteket: A polgári
egylet egy demokratikus szerve-
zet volt, ezt jelképezi a régi pe-
cséten látható két egymást szorí-
tó kéz. Az egylet elsõ elnöke dr.
Bentzik Ferenc, az utolsó
Knortzer György volt, akinek há-
rom dédunokája itt él a városban.
A 2005-ben újjáalakult Polgári
Egylet emléktáblával hívja fel a
figyelmet a patinás épületre. Ba-
logh László, a városrész önkor-
mányzati képviselõje a hagyomá-
nyokat folytató nagy múltú pol-
gári közösség tevékenységét
méltató szavaiban kitért az épület
jelenlegi állapotára is: Az ingat-
lant 1999-ben vásárolta meg a

város önkormányzatától egy
káefté. A tulajdonos 2000-ben
szerzett a meglévõ épület átépíté-
sére építési engedélyt, melynek
érvényessége a megkezdett építé-
si munkák ellenére 2005-ben le-
járt. Az építkezést félbehagyták,
az épület, illetve az abban lévõ
önálló rendeltetési egységek a
használatbavételre nem alkalma-
sak. Az épület egyes részeit meg-
rongálták, ezáltal balesetveszé-
lyessé vált. Amennyiben az idõ-
közben megváltozott építtetõ épí-
tési szándékát fenntartja, úgy a
munkák végzéséhez ismételten
be kell szerezni a szükséges en-
gedélyeket. Az építési engedély
elsõsorban jogosultságot jelent
az építtetõ számára, így az abban
foglaltak végrehajtására az épít-
tetõ általában nem kötelezhetõ. A
Polgári Egylet nevében Kovács
László és Kovácsné Szabó Márta
leplezte le az emléktáblát. Az
elõdök emléke elõtt Knortzer
György három dédunokája, Miha
Tamásné Janda Klára, Horvát
Tiborné Érces Györgyi és dr.
Janda Iván tisztelgett.

B.E.
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EEmmlléékkttáábbllaa aa PPoollggáárrii
EEggyylleett SSzzéékkhháázzáánn

A Kiskanizsai Polgári Olvasókör
és az Együtt Kiskanizsáért Egyesü-
let nagyszabású rendezvényt szer-
vezett a Kiskanizsai Polgári Olva-
sókör megalakulásának 137. évfor-
dulója alkalmából. A Móricz Zsig-
mond Mûvelõdési Házban tartott
több, mint két órás ünnepségen arra
emlékeztek, hogy 165 éve jött létre
az egykori Templom Téri Általános
Iskola, és 125 éve a Nagyrác úti Ál-
talános Iskola jogelõdje. 

A megjelent egykori és mai ta-
nárokat, tanítványokat az olvasó-
kör nevében Horváth Polai

Mária, a városvezetés nevében
Cseresnyés Péter alpolgármester,
országgyûlési képviselõ köszön-
tötte. A kulturális mûsorral színe-
zett programban az alábbi taná-
rok, iskolavezetõk beszámolói
tették színesebbé az emlékek so-
rát: Járosi Károlyné, Baranyai
Kornélné, dr. Sólyom Péterné,
Kaczeus Antalné, Popellár Jenõ,
Popellár Jenõné, Tomasics Lás-
zlóné, Kocsis Tiborné, Gerócs
Györgyné, Siló Zsolt, Udvardi
Gézáné, Farkas Zoltán és Nagy
István. A 83 éves pécsi dr. Szigeti
Gyuláné rajztanár megható sorait
Horváth Jánosné olvasta fel. Vé-
gezetül saját készítésû emléklapot
adott át valamennyi megszólaló-
nak Losonczyné Nagy Bernadett,
az iskola Szülõi Munkaközösség-
ének elnöke. A jeles ünnepség a
régi iskolaéletet bemutató fotóki-
állítás megtekintésével, valamint
fogadással, beszélgetéssel folyta-
tódott a helyi általános iskolában.

B.E.

GGeenneerráácciióókk ttaalláállkkoozzáássaa
NNeemmzzeeddéékkeekk kkéézzffooggáássaa

A Nagykanizsai Szuperinfó és a
Honvéd Kaszinó harmadik alkalom-
mal rendezte meg rajzpályázatát.
Az idén külön hirdették meg az ovi-
sok és az iskolások számára a Ta-
vaszváró rajpályázatot. Ez alkalom-
mal Járási Ildikó iparmûvész is zsû-
rizett. A város, valamint Zalakomár,
Murakeresztúr, és a határon túli
Lendváról, összesen 170 óvodás
rajzát állították ki. Halmos Ildikó
intézményvezetõ köszöntõ szavai
után Marton István polgármester
nyitotta meg a kiállítást, gratulált a

kisgyermekeknek, és átadta az aján-
dékokat. Egyéni kategóriában elsõ
helyezést ért el Sznopek Zsófia sor-
mási óvodás, második helyezést
Bunczom Fanni a Vackor óvodából,
harmadik helyezést Bódi Boglárka
a palini óvodából. Az intézmények
díjazásában elsõ helyen a Platán
sori Vackor óvoda állt, a második
helyet az Attila óvoda, a harmadikat
a Rozgonyi, a negyedik helyet pedig
a Palini óvoda érdemelte ki. 

B.E.

TTaavvaasszzvváárróó rraajjzzppáállyyáázzaatt

Hajmási Edit ötvösmester
volt a vendége a Rozgonyi Pol-
gári Egylet legutóbbi összejöve-
telének. A kiállítás alkalmával a
hallgatók betekintést nyerhettek
a különbözõ ötvözetek és éksze-
rek készítésébe. Kézbe vehették
azt a fehérarany téglatestet,
amelybõl elõvarázsolta a kívánt
fülbevalót, karkötõt, nyakláncot
vagy kitûzõt az ékszerész.
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– Úgy vélem, hogy napjaink
múzeumának alkalmazkodni kell
a kor kihívásaihoz – mondta elöl-
járóban Száraz Csilla. – Minden
múzeum arra törekszik, hogy lá-
togatóbarát legyen, ennek elsõ
lépcsõfoka a jelenlegi tárlatunk,
amely még dr. Horváth László
igazgató úr irányításával készült
el. A kiállítás megnyitása után a
múzeum csapata arra törekedett,
hogy valódi programokkal töltse
meg a kifejezetten e célra kialakí-
tott helyiségeket, s élvezetes isme-
retszerzõ lehetõségeket kínáljon a
város lakosságának. A célcsopor-
tunk egyik felét az óvodások, kis-
iskolások alkották, akiknek múze-
umpedagógiai foglalkozásokat
tartottunk az egyes ünnepekhez,
például a karácsonyhoz, húsvét-
hoz kapcsolódóan, itt elsõsorban

kézmûves programokra kell gon-
dolni. 2006-ban egyébként több
mint 6500 látogatónk volt. A ta-
valyi év legsikeresebb rendezvé-
nyének a Múzeumok Éjszakája
bizonyult, nagyon sok érdeklõdõt
vonzott, mi magunk is meglepõd-
tünk a sikeren. Igyekeztünk a vá-
ros életében is megjeleníteni az
intézményt, elindítottuk például a

Múzeumi Esték címû sorozatun-
kat, amelynek egyes alkalmain
Zala megyei kutatók számolnak
be eredményeikrõl, az elmúlt idõ-
szak munkájáról. A havonta egy-
szer sorra kerülõ programunk na-
gyon népszerû lett, minden egyes
elõadás telt ház elõtt zajlott. Az

elõadásokat mindig beszélgetés
zárja, amikor a látogatóink egy-
egy csésze tea mellett vitathatják
meg az elhangzottakat.

– Mit terveznek idén?
– A június huszonharmadikai

Múzeumok Éjszakáján a tengerek
ékszereit szeretnénk bemutatni
egy, a városba érkezõ kiállítás ré-
vén, ami abból a szempontból új-
szerûnek tekinthetõ, hogy ez egy
természettudományi kiállítás lesz
a szegedi Móra Ferenc Múzeum
gyûjteményébõl. Ehhez kapcsoló-
dóan szeretnénk nyári tengerparti
hangulatot teremteni a múzeum
udvarán. Egyébként már a teljes
évre elkészült a kiállítási tervünk,
anyagi lehetõségeink függvényé-
ben szeretnénk meghívni egy kis-
plasztikákat készítõ erdélyi képzõ-
mûvészt, Kovács Gézát, helyi
fegyvergyûjtõk gyûjteményébõl is
szemezgetnénk, s egy önálló kiál-
lítással emlékeznénk meg a tavaly
elhunyt Kerecsényi Edit múzeum-
alapítóról, múzeumigazgatóról, a

város díszpolgáráról, aki az idén
lenne nyolcvan esztendõs. Az évet
pedig egy esküvõi kiállítással zár-
juk, ami Zalaegerszegrõl indult,
több várost is megjárt már, s a hu-
szadik századi szerelmi, házassági
rituálékba enged betekintést.

– A képviselõ-testület a költ-
ségvetés tárgyalása során úgy ha-
tározott, hogy a továbbiakban
nem biztosítja azt a négyszázezer
forintot, amely révén a gyerekek
tavaly díjmentesen látogathatták
a múzeum új kiállítását. Milyen
tapasztalatokhoz jutottak ennek
kapcsán az elmúlt évben, illetve
hogyan tovább?

– Tavaly négyszázezer forinttal
váltotta meg az önkormányzat a
gyerekek díjmentes látogatását.
Ezt most szerettünk volna ismét
kérni, az Oktatási, Kulturális, If-
júsági és Sport Bizottság támo-
gatta is az igényünket, a közgyû-
lés viszont nem. Marton István
polgármester úr azonban a saját
keretébõl felajánlott a célra há-
romszázezer forintot, további
százezer forinttal pedig helytörté-
neti emlékek vásárlását támogat-
ta, köszönet érte. Tavaly egyéb-
ként rengeteg gyermeket hoztak el
a pedagógusok, összesen 3500 di-
ák tekintette meg a kiállításunkat.
Azt hiszem, az ingyenességgel
mindenki jól járt, ugyanis sokkal
több diák jött el, mint ha fizetõs
lett volna a látogatás. 

Száraz Csilla befejezésül még
elmondta, a korábbi évekhez ha-
sonlóan ki kívánják venni részü-
ket a város nagy ünnepségeibõl,
így a Város Napjából és a Thúry
György emlékére rendezett histó-
riás napokból is. 

Horváth Attila

AA tteennggeerreekk éékksszzeerreeii iiss jjöönnnneekk

Tavaly csaknem hatezerötszáz látogatója volt a Thúry György
Múzeum új tárlatának, köztük 3500 tanuló. Újfajta szemlélettel
lépett a városlakók elé a múzeum vezetése, s idén a tavaly már
bevált programok mellett újabbakat is tervez Száraz Csilla, a
közmûvelõdési intézmény igazgatója.

Egy rendkívüli magyaróra ke-
retében Bence Lajos muravidéki
költõvel találkozott a Batthyány
gimnázium hat osztályának
mintegy 180 diákja. A harcsaba-
juszú halicanumi pennahajder, a
Pannon Tükör fõszerkesztõ-he-
lyettese, Balogh László igazga-
tóhelyettes kérdéseire válaszolt.
Beszélt a 2000-ben megjelent
Ráolvasások és a 2006-ban nap-
világot látott Hazatérítõ címû
kötetérõl. Örök kérdés, mint
függ össze a lokális és az egye-
temes – írja a kötet utószavában

a szerkesztõ Péntek Imre. A
muravidékiség és az egyetemes
magyar szellemi univerzum. A
lokalitás megjelenítése korábban
negatív megítélést kapott, az
újabb idõkben pozitív tartalmak-
kal telítõdött. Az óda a hazatérõ-
höz nyitóverse több rétegû, több
jelentésû lírai kompozíció. Nyitó
és záró sorai hûen fejezik ki e vi-
dék magyarságának ragaszkodá-
sát identitásukhoz, szülõföldjük-
höz. 

B.E.

MMaaggyyaarróórraa BBeennccee LLaajjoossssaall

NNõõ ééss fféérrffiinnaapp A Vasutas Nyugdíjas Klub ha-
gyományos Nõ és Férfi napi ün-
nepsége egy meghitt pillanattal
kezdõdött. A szórakoztató mûsor
elején köszöntötte a 90 éves Nagy
Károlyné klubtagot Göndör Ist-
ván országgyûlés képviselõ, a
Kodály Zoltán Vasutas Mûvelõ-
dési Ház vezetése, és Balogh Ist-
ván, nyugdíjas klub elnöke. A
szórakoztató programban a klub
tánccsoportja népi játékokat, va-
lamint a takarítónõk táncát adta
elõ teljes átéléssel. Versmondás-
sal az unokák is köszöntötték a
Nõ és férfi napot ünneplõ
kilencven nyugdíjast. 

B.E.
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– Ami a családi gyökereket il-
leti, voltaképpen az ezerkétszáz
lelket számláló Mura menti tele-
pülésen, nõttem fel. Gyermekko-
romra a legjellemzõbb az volt,
hogy – miután nagymamám ne-
velt fel – horvát környezetben,
horvátajkú emberek között nõt-
tem fel. A nagymamám is min-
denhová vitt, és már akkor be-

lém ívódott a horvát szó, a hor-
vát hagyomány és kultúra. Hi-
szen azokon a régi horvát esté-
ken õszinte érdeklõdéssel hall-
gattam azt a sok-sok érdekes
történetet, amit a horvát embe-
rekrõl meséltek. Amit átéltek,
ami egész életüket végigkísérte.
Azt sem szabad elfelejtenünk,
hogy a hatvanas években na-

gyon sok megpróbáltatáson
mentek keresztül a Mura menti
horvátok. Többek között  mert
kisebbségi komplexusuk volt. A
magyar nyelvet nem igazán
használták, viszont az intézmé-
nyeknél mégiscsak rá voltak
kényszerülve, hogy valamennyi-
re megértessék magukat. És ezek
a nehézségek azokon a szép téli
estéken felszínre törtek, de aki
közelebbrõl ismeri a horvát em-
bereket, az tudja, hogy legna-
gyobb bánatán is mindig felül
tudott emelkedni, és az optimiz-
musa megmaradt a legsötétebb
idõszakokban is. 

– Hogyan kapcsolódott be a
Mura menti horvátság közéleté-

be, hiszen tudomásunk szerint pe-
dagógusként kezdte munkássá-
gát?

– Így igaz, de hat visszatekin-
tünk, már úttörõs koromban is
foglalkoztam különbözõ szerve-
zõdésekkel. Mint már említet-
tem, valamelyest közel állt hoz-
zám a horvát nyelv a nagyma-
mám révén, de elsõsorban pe-
dagógusként tudtam kibontakoz-
ni, amikor horvát nyelven fog-
lalkoztam az általános iskola
alsó tagozatos gyerekeivel. Szá-
momra ez egy rendkívül nagy
ajándék volt. Évenként láttam a
fejlõdésüket, az érdeklõdésüket
a horvát nyelv és kultúra iránt.

Arról nem is beszélve, hogy ak-
kor már nemcsak a nagyszülõk,
hanem a szülõk is kezdtek büsz-
kék lenni horvát mivoltukra.
Büszkék voltak gyermekeik hor-
vát nyelvû színjátszására, a
horvát versmondáson elért
eredményeikre. Ez számomra
dupla öröm volt, lépten-nyomon
tapasztalhattam, hogy naponta
szembesülök azzal az identitás-
tudattal, amirõl annak idején a
fõiskolán tanultam. Mindez
rendkívül sok energiát ad az
elõttem álló feladatokhoz. 

– Miután a dél-zalai városba
került, létrehozta a Nagykanizsai
Horvát Kisebbségi Önkormány-
zatot, amely az itteni társadalmi
élet egyik fontos tényezõjévé
vált.

– Ilyenkor kicsit zavarban va-
gyok, mert igazságtalan lennék,
ha egyes szám elsõ személyben
beszélnék. Itt már többes szám-
ban kell fogalmaznom, mert ma-
gam mögött tudhatom azokat az
aktív – a környezõ horvát tele-
pülésekrõl  bevándorolt – embe-
reket, akik  – miután megértet-
ték, hogy mit akarok –, az elsõ
pillanattól kezdve mellettem áll-
tak, s magukénak tekintették ezt
a nemes feladatot. Magyarán, a
horvát hagyományok életre kel-
tését itt Nagykanizsán, ahol va-
lójában a horvátajkú emberek
legfeljebb csak a vásárokon for-
dultak meg. Itt Nagykanizsán,
ahol kezdetben még a szomszéd-
nak is csak félszegen mondták

– Az egészségügyi dolgozók
nem ismerik még eléggé a beteg-
jogi képviselõ munkáját, pedig
tudniuk kellene, hogy azért fontos
a velem való együttmûködés, mert
így a lehetõ legalacsonyabb szin-
ten lehetne megoldani a problé-
mákat – véli Szûcsné Dóczi Zsu-

zsanna, betegjogi képviselõ, aki a
megye több városában is ellátja e
feladatokat.

– Ez a fajta képviseleti rend-
szer hat évvel ezelõtt kezdte meg
mûködését, azóta dolgozom én is
e munkakörben. Családom több
tagja is az egészségügyben dol-
gozott, vagy dolgozik. Iskolás
éveim alatt a humán tárgyak ér-
dekeltek, nem készültem egész-
ségügyi pályára, de valahogy
mégis törvényszerû volt, hogy
ide keveredtem. A betegjogi kép-
viselõ feladatai közé tartozik a
betegek és az egészségügyi dol-
gozók tájékoztatása a betegjo-
gokkal kapcsolatban, ha pedig
megbízást kapok valakitõl, akkor
el is járok az ügyben. A panasz-
eljárásra többféle forma létezik,
a bírósági út azonban  már kívül

áll a betegjogi képviselõ munká-
ján. Azt a panaszos betegnek kell
kezdeményezni. Egyfajta mediá-
tori szerep a képviselõé, a pana-
szokkal egyrészt és leggyakrab-
ban az adott intézmény vezetõjé-
hez fordulhatok, másrészt az in-
tézmény fenntartójához, illetve
az ÁNTSZ-hez, esetleg a Zala
Megyei Orvosi Kamara Etikai
Bizottságához. Van még egy le-
hetõség, a közvetítõ eljárás, ami-
vel megelõzhetõek a peres ügyek.
A mediátor szerepe békítõ, nem a
feszültséggenerálás a feladata,
épp ellenkezõleg. Nagyon fontos,
hogy minél alacsonyabb szinten
oldódjanak meg az ügyek, ne
jussanak el a bíróságig. Azért
fontos ez különösen a beteg
szempontjából, mert a bizalom
fél gyógyulás. Ha helyben sike-

rül korrigálni a panaszokat, ak-
kor könnyebben helyreállhat az
orvos és a beteg közötti bizalmi
viszony. Elsõ lépésként megpró-
bálom egy asztalhoz ültetni a be-
teget az egészségügyi dolgozó-
val, feltéve, hogy kívánja ezt a
panaszos. Amennyiben nem sze-
retné, akkor elindítjuk a panasz-
eljárást. 

– Mi a tapasztalata, a betegek
inkább önállóan küzdenek az ér-
dekeikért, vagy szívesebben ve-
szik igénybe a szakértõ segítsé-
gét?

– Éves szinten harminc-negy-
ven panaszos ad meghatalmazást
arra, hogy ügyüket én segítsem,
telefonon és személyesen azonban
több százan fordulnak hozzám ta-
nácsért, elsõsorban szociális el-
látás vagy rokkantosítási ügyben.
Fontos azonban hangsúlyozni,
hogy a betegjogi képviselõ nem a
betegek jogi segítségnyújtója, ha-
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KKoooorrddiinnááttoorr vvaaggyyookk 
aa kkaanniizzssaaii hhoorrvvááttookk kköörréébbeenn

A Zala Megyei Közgyûlés Kisebbségekért Díjat adományozott
Vargovics József Árpádnénak (képünkön) a Nagykanizsai Horvát
Kisebbségi Önkormányzat elnökének a dél-zalai városban, illetve
a régióban élõ horvátság kulturális életében és hagyományõrzésé-
ben évek óta kifejtett színvonalas tevékenységéért. A kisebbségi
grémium elnökét elõször a Mura menti horvátsághoz való kötõdé-
sérõl kérdeztük.
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szegen mondták el, hogy õk
horvát származásúak, és abban
a városban, ahol – bár körül-
vették az ittenieket a horvátok –
de némiképp mégis elhatárolód-
tak tõlük. Tehát a kezdeti fél-
szegség után olyan csoport ver-
buválódott mellém, akikkel
együtt kell ezt a harcot felven-
nünk, együtt kell megmutat-
nunk, hogy kik vagyunk mi, ka-
nizsai horvátok. Nem szabad
azt sem elfelejtenünk, hogy
miként örültünk a kezdeti sike-
reknek. Miután megalakult a
horvát kórus, jöttek a különbö-
zõ felkérések, nemcsak belföld-
ön, hanem külföldön is, és lát-
tam, hogy az emberek maguké-
nak érezték az elismerést, ami
már nem csak nekem szólt. Úgy
szoktam fogalmazni, hogy iga-
zából én egy koordinátor va-
gyok itt a nagykanizsai horvá-
tok körében.  

– Példaértékû volt ahogy annak
idején az anyaországi menekültek
mellé álltak. Emellett a figyel-
mük más karitatív tevékenységre
is kiterjed, mivel számos jóté-
kony célú rendezvényen is részt
vesznek.

– Annak idején 1998-ban –
miután megalakultunk, s nem
sokkal voltunk túl az anyaor-
szági háborún – horvátországi
menekültek érkeztek  városunk-
ba, máris tettre készek voltunk,
Erkölcsi kötelességünknek tar-
tottuk, hogy valamilyen módon
támogassuk az anyaországbeli

menekülteket. Nagyon szép
eredményt értünk el, és talán
az volt az elsõ olyan helyzet,
ami a többit már úgymond elõ-
mozdította: s valóban, ahol
tudtunk, az elsõk között vol-
tunk, amikor segíteni kellett.
Mindez nekünk horvát embe-
reknek természetes, s ezt talán
megint visszavezethetném a
gyökerekhez.

– A rangos megyei elismerés
várhatóan ösztönzést ad a további
munkához. 

– A feladatokat általában há-
rom csoportra szoktam osztani.
Az elsõ, hogy itt Nagykanizsán
minél szélesebb körben megis-
mertessük a horvát kultúrát és
hagyományokat. A második na-
gyon fontos feladatunk: min-
dent meg kell tennünk annak
érdekében, hogy a Zalában le-
võ horvát településeket koordi-
náljuk, együtt próbáljunk ered-
ményeket elérni. A harmadik
fontos dolog az anyaországgal
való kapcsolat kiépítése és ki-
szélesítése. Ebben az évben ta-
lán ez utóbbi tûnik a legrango-
sabbnak. Úgy érzem, van még
mit tennünk annak érdekében,
hogy az anyaország alaposab-
ban megismerjen bennünket,
még többet tudjunk felmutatni
a kultúra, a hagyományok ápo-
lása terén, s még többet kell
tennünk azért, hogy erõsödjék
horvátjaink identitástudata. 

Gelencsér Gábor
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nem a betegjogokat képviseli.
Például, ha a beteg úgy érzi,
hogy nem megfelelõen tájékoztat-
ták a betegségérõl, eredményei-
rõl, akkor sérülhet a betegek jo-
ga. A betegjogok közül a leggyak-
rabban az emberi méltósághoz
való jog, úgy mint a várakoztatás,
a különbözõ korlátozások, a sze-
méremérzet megsértése, a nem
megfelelõ hangnem sérül. Gyak-
ran nem megfelelõen teljesül a
tájékoztatáshoz való jog, sem de
az is elõfordul, hogy a beteg úgy
érzi, nem kapta meg a szakmailag
elvárható megfelelõ szintû egész-
ségügyi ellátást. 

– Hol találkozik a legtöbb
hiányossággal?

– Nagyon sok a probléma a do-
kumentálásokkal, a szakemberek
gyakran bizonytalanok, hogy a
beteg akadályoztatása esetén kit
illet meg a beleegyezés joga, ki
írhatja alá az esetleges beavatko-

zással kapcsolatos beleegyezõ
nyilatkozatot. Gyakran hiányoz-
nak a dokumentációról a dátu-
mok, sok esetben elírások van-
nak, pedig ezek bizonyító erejû,
nagyon fontos okiratok, épp ezért
elvárható a pontosság. 

– Mennyire segítõkész, vagy
ellenséges az orvos szakma? 

– Két éve vagyok Kanizsán,
minden kezdet nehéz, de úgy ér-
zem, most már kezdenek elfogad-
ni.  Az egészségügyi dolgozók
nem ismerik még a betegjogi
képviselõ munkáját, pedig tudni-
uk kellene, hogy azért fontos a
velem való együttmûködés, mert
így a lehetõ legalacsonyabb
szinten lehetne kezelni a problé-
mákat. Néhányan még nem ba-
rátkoztak meg a betegjogi képvi-
selet rendszerével, de azért nem
adom fel.

Horváth Attila  

Március 14. 19 óra
A FESZTIVÁL
MEGNYITÓJA
Köszöntõt mond: Marton 
István polgármester
AZ 50 ÉVES BENKÓ 
DIXIELAND BAND 
KONCERTJE
Helyszín: Ifjúsági és Civil Ház

Március 23. 18 óra
TÖRTÉNETI PLAKÁTOK
AZ I. VILÁGHÁBORÚ
IDÕSZAKÁBÓL
Kiállítás a Hadtörténeti Múze-
um és a Fõvárosi Szabó Ervin 
Könyvtár Plakáttárának anya-
gából. A kiállítást megnyitja: 
Kõfalvi Csilla
Helyszín: Magyar Plakát Ház

Március 23. 19 óra
TULMAN GÉZA
ELÕADÓI ESTJE
Közremûködnek: Baráth
Yvette, Borsos Beatrix, Hor-
váth Edit - ének, Krishtop
Pavel - zongora
Helyszín: 
Képzõmûvészetek Háza

Március 24. 10 óra
ZALAI GYERMEKEK 
MÛVÉSZETI 
TALÁLKOZÓJA
(kistérségi bemutató)
Helyszín: Ifjúsági és Civil Ház

Március 25. 19 óra
KONCZ ZSUZSA ÉLETMÛ
KONCERTJE
Közremûködnek: 
Závodi Gábor - gitár
Lengyelfi Miklós - basszusgi-
tár, Maróti Zoltán - billentyû-
sök, Tiba Sándor - dob, ütõ-
hangszerek
Helyszín: 
Zsigmondy - Széchenyi 
Szakképzõ Iskola 
tornacsarnoka

Március 26. 10  és 14 óra
MEKK MESTER 
MENYEGZÕJE
mese-musical
Szabad Ötletek Színháza, 

Budapest
Helyszín: Ifjúsági és Civil Ház 

Március 26. 19 óra
AZ ADAGIO EGYÜTTES 
MÛSORA
Homonnay Zsolt, 
Nagy Sándor, Balczó Péter
Helyszín: Ifjúsági és Civil Ház

Március 31. 19 óra
A PREMIER TÁNCKLUB 
GÁLAMÛSORA
Sztárvendég: 
OLTER VANDA, a
„Megatánc” ezüst érmese
Közremûködnek a zalaeger-
szegi Gála Társastánc Klub
táncosai, Kuzma Péter 
vezetésével
Helyszín: Ifjúsági és Civil Ház

Április 2. 19 óra
Dallal, tánccal Zalában
A TÜTTÕ JÁNOS 
NÓTAKLUB ÉS 
A KANIZSA
TÁNCEGYÜTTES 
MÛSORA
Helyszín: Ifjúsági és Civil Ház

Április 4. 19 óra
KOVÁCS SZILVIA
MUSICAL ESTJE
Helyszín: Képzõmûvészetek
Háza

Április 10. 19 óra
A KAMERA '67 AMATÕR
FILMSTÚDIÓ 40 ÉVE
ünnepi filmvetítés
Helyszín: Ifjúsági és Civil Ház

Április 11. 18 óra
MEGTALÁLT
VILÁG - EÖRI SZABÓ
ZSOLT FOTÓKIÁLLÍTÁSA
Az 5 éves Nemzeti Színház
elõadásainak színészarcai és
ellesett pillanatai. A kiállítást
megnyitja: Lehota János tanár
Helyszín: Magyar Plakát Ház

Április 11. 19 óra
A KÖLTÉSZET ÜNNEPE
Helyszín: 
Képzõmûvészetek Háza

2007. március 14. - április 11.

Információ:
www.hsmk.hu
Tel.: (93) 311-468
E-mail: nk.hsmk@chello.hu
Jegyárusítás: Halis István 
Városi Könyvtár, Kálvin tér 4.
munkanapokon 10-17 óráig

11.qxd  2007.03.12.  11:00  Page 12



Nagykanizsa város területérõl
elõállítottak egy lányt, aki sze-
xuális szolgáltatásokat ajánlott
fel férfiaknak az utcán. Kiderült,
a lány még csak tizenhárom
éves, és az egyik gyermekott-
honból távozott el engedély nél-
kül, ahová a rendõrök vissza-
szállították.

Egy nõ tett feljelentés ismeret-
len tettes ellen, aki a nagyvásár
területén kézitáskájából eltulajdo-
nította pénztárcáját, melyben sze-
mélyes iratok és készpénze volt.

Egy férfi tett feljelentést is-
meretlen tettes ellen, aki a Látó-
hegyen nyitott gépkocsijából el-
tulajdonította személyes iratait
és lakáskulcsát. Ezt követõen a
kulccsal bement a lakásába,
ahonnan 30 ezer forint kész-
pénzt vitt el.

A buszpályaudvar várójának
bejárati üvegajtaját éjszaka négy
ismeretlen fiatal betörte, majd el-
futottak a helyszínrõl.

A rendõrség nyomozói a város
egyik bevásárlóközpontjának
parkolójában egy jármûszerel-
vény vezetõjét ellenõrizték. A te-
repjáróhoz kapcsolt tréleren egy
rendszámnélküli Lada Niva állt,
melyet a rendõrkapitányság kö-
rözött. A gépkocsit a nyomozók
lefoglalták. 

A járõr a Katona József utcában
ellenõrzött egy Lada gépkocsival
közlekedõ helybeli férfit. A jármû
vezetõje a vezetés megkezdése elõtt
alkoholt fogyasztott, ezért megszon-
dázták. A 33 éves férfi nem rendel-
kezett vezetõi engedéllyel, és az au-
tó mûszaki érvényessége is lejárt.

A járõrök elõállítottak egy nagy-
kanizsai férfit, mivel a nála lévõ
kerékpár tulajdonjogát nem tudta
igazolni. Kiderült, hogy a férfi a
Bartók utca egyik lakóházának
alagsorában lévõ kerékpártároló-
ból tulajdonította el azt. A rend-
õrök a kerékpárt lefoglalták, a férfi
ellen lopás bûncselekmény elköve-
tése miatt megindult az eljárás.

Az Alkotmány út egyik telep-
helyérõl eltulajdonítottak száz da-
rab, kanapék gyártásához szüksé-
ges rugós vázat. A lopással oko-
zott kár 205 ezer forint.

A MÁV forgalmi szolgálatte-
võje jelezte, hogy a Nagykanizsa
és Újudvar vasútállomások között
ismeretlen személy eltulajdonított
egy „lassúmenet elõjelzõ” táblát,
mellyel veszélyezteti a vasúti
közlekedés biztonságát.

A Szent Rókus utcában isme-
retlen tettes egy nyitott gazdasági
épületbõl eltulajdonított egy lezá-
ratlan Simson típusú motorkerék-
párt. A lopási kár 50 ezer forint.

Ismeretlen tettes ajtóbefeszítés-
sel behatolt egy autósiskola épü-
letébe, onnan 80 ezer forint kész-
pénzt tulajdonított el.

Egy kiskanizsai férfi bejelen-
tette, hogy ismeretlen személy az
udvarban lévõ, nyitott gazdasági
épületébõl kéziszerszámokat és
horgászbotokat tulajdonított el 25
ezer forint értékben.

A Múzeum téren lévõ egyik sö-
rözõbe a betört ablakon keresztül
bemásztak, és dohányárút tulajdo-
nítottak el 50 ezer forint értékben.

A homokkomáromi Közép-
hegy egy kútjában egy 40 éves
helyi lakos holttestét találta meg
a bejelentõ. A halálesettel kap-
csolatban idegenkezûségre utaló
körülmény nem merült fel, a
rendõrség közigazgatási eljárás
keretében vizsgálja az esetet.

A Csengery út végén egy épít-
kezési területrõl ismeretlenek egy
köbméter sódert tulajdonítottak el.

Egy szolgálaton kívüli rendõr
jelentette, hogy az egyik benzin-
kúton feltehetõen megtalált egy
lopott gépkocsit. Kiderült, hogy a
rendõr nem tévedett, a jármûvet a
Nagykanizsai Rendõrkapitányság
Bûnügyi Osztálya körözte. A
rendõrök a jármûvet lefoglalták, a
bûncselekmény elkövetõjét elfog-
ták, ellene megindult az eljárás.

Egy nõ tett feljelentést ismeret-
len tettes ellen, aki az egyik
nagykanizsai áruházban eltulaj-
donította kézitáskáját, melyben
étkezési jegyek, mobiltelefon és
készpénz volt.

A Mol benzinkutak távfelü-
gyeletétõl érkezett a bejelentés,
hogy a Kemping úton lévõ ben-
zinkút betörést jelez. A járõrök
azonnal a helyszínre mentek, és
megállapították, hogy ismeretlen
személy a benzinkút shop részén
lévõ ablakot egy fém szemetessel
betörte, az épületbõl dohányárut
tulajdonított el.

B.E.
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Az elmúlt héten
négy ifjú pár

mondta ki a boldogító igent.
Hat családban gyermekáldás-
nak örülhettek, míg tizenhárom
temetésre került sor. Városunk
lakossága így 51 340 fõre
emelkedett.

5511 334400

BBeessuurrrraannóókk,, rroonnggáállóókk 
ééss jjáárrmmûûttoollvvaajjookk

A képen látható Marton Zsolt-
né, született Nagy Andrea orszá-
gos körözését rendelte el eltûnés
miatt a Nagykanizsai Rendõrka-
pitányság.

A 33 éves újudvari nõ 2006.
december 12-én távozott el

édesanyja lakásáról, azóta mun-
kahelyén nem jelent meg, életje-
let nem adott magáról, tartózko-
dási helye ismeretlen.

Személyleírása: 180 cm ma-
gas, vékony testalkatú, arca
hosszúkás, haja rövid, vörösre fes-
tett, szeme barna, fogazata felül
hiányos. A derekán hátul és az
egyik lábán a boka részen ismeret-
len alakzatú tetoválás látható.

Utoljára viselt ruházata:
zöld garbó, kék színû farmernad-
rág, barna mûszõr bunda, fehér
színû, ún. munkavédelmi cipõ.

Kérjük azokat, akik Marton
Zsoltné, született Nagy Andrea
tartózkodási helyével kapcsolat-
ban információval rendelkez-
nek, jelentkezzenek személye-
sen a Nagykanizsai Rendõrkapi-
tányságon, vagy a következõ te-
lefonszámok valamelyikén: 107,
93/312-190 (57-24 mellék).

FFeellhhíívvááss

HHoolltttteesstt 
aa kkúúttbbaann

Az elmúlt héten két mûszaki
mentéshez, egy avartûzhöz és há-
rom alkalommal segítségnyújtás
miatt vonultak ki mûködési körze-
tûkbe a kanizsai tûzoltók. A rend-
õrség kérésére a Homok-
komáromi hegyen a rendõrség ké-
résére a kútból emeltek ki egy
több napja elhunyt személyt, majd
a helyszínt a további vizsgálatok-
ra átadták az illetékes szervnek.  

B.E.

TTûûzzoollttóókk lleesszznneekk

Megkezdték felkészülésüket a
város leendõ tûzoltói, akiket Mar-
ton István polgármester is köszön-
tött. A tizennyolc fiatal négy hó-
napos intenzív képzésen vesz
részt a tûzoltó-parancsnokságon,

ahol a helyi szakemberek készítik
fel õket a hivatásra. Júniusban
vizsga során adnak majd számot a
megszerzett ismeretekrõl. 

H.A.
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HHoorroosszzkkóópp

Vállalkozó kedvében van mostanában.
A lendületének köszönhetõen azonban
olyasmibe is belevág, amihez nincs elég
tehetsége. Nem baj. Kérje ki mások vé-
leményét is, és akkor menni fog.

A szerelem lesz a legfontosabb az életé-
ben. A természetbe, a zöldbe vágyik. Ha
nincs telke, ezt a vágyát kiélheti a rokon-
ságban, vagy a barátoknál. Szívesen fo-
gadják segítségét a tavaszi munkáknál. 

A csillagok állása szerint emberi kap-
csolatai jól alakulnak, itt az ideje azon-
ban, hogy kompromisszumokat kössön
családjával. Élénksége, mozgékonysága
továbbra is fiatalossá teszi megjelenését. 

Személyisége megnyeri a környezete tet-
szését, de érdemes többet törõdnie külsejé-
vel. Lassan eltesszük a télikabátot, itt a ta-
vasz, figyeljen alakjára. Testének karban-
tartása érdekében tornázzon minden héten.

Az otthon töltött csendes estéken ösztö-
nösen rá fog jönni, mi is tulajdonképpen
a célja, és azt hogyan tudná elérni. Ez
azonban sok energiát igényel. Ne feled-
je, nem lehet folyton csak a mának élni. 

Érzékenyebben fogadja az elkövetkezõ
napok eseményeit. Folytassa tovább a je-
gyének megfelelõ gyûjtögetést, takarékos-
kodást, de gondoljon a nyári szabadságra
is. Annak is meglesz a maga haszna.

Konfliktus keletkezhet családjában. Hallgas-
son meg mindenkit, s úgy válaszoljon. Ez
nem azt jelenti, hogy akaratgyenge, egysze-
rûen csak a harmóniát, a nyugalmat keresi,
hiszen együtt jobb eredményt lehet elérni.

Nyugtalan természete újabb meglepetést
okoz környezetének. Közös programra,
kirándulásra hívják ismerõsei. Fogadja
el nyugodtan, a friss levegõ jót tesz, a
feszültségek oldódhatnak a lelkében.

Kellemes beszélgetõtársa lehet újabb is-
merõseinek. Tudják, hogy békeszeretõ
és jó akaratú ember. Optimizmusa má-
sokat is lelkesít, magával ragad. A part-
neréhez is önnek kell közelednie.

Tele van energiával. A kihívásoknak,
feladatoknak meg tud felelni. Ne csak
annak a dolognak örüljön, amit fáradsá-
gos munkával tud megszerezni. Fogadja
el az élet által felkínált lehetõségeket. 

Rejtett képességeket fedezhet fel magá-
ban, s ez jó alkalom arra, hogy más elfog-
laltságba kezdjen. Érdemes bekapcsolódni
akár külsõ tagként is valamilyen civil
szervezet, szakkör vagy klub munkájába. 

Rugalmasságának köszönhetõen köny-
nyedén veszi az akadályokat, pedig örö-
kös várakozásban, készenlétben él. Kikap-
csolódásként keressen egy szórakoztató
közösséget vagy hasznos hobbit.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

IX.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

18-án, Sándor napján szól a fá-
ma: „Sándor, József, Benedek,
zsákban hozza a meleget”.

19-én, József napján hajtják ki
elõször a marhákat a legelõre és
ekkor engedik ki a méheket is.
Ezen a napon kezdik el a kinti,
kerti munkákat, ültetik a fokhagy-
mát, a krumplit, a kaprot. Negyve-
nes rámutató nap is Péter-Pálra és
a szénahordás idejére, és ekkor
várják vissza a gólyákat. Az iparo-
sok egyik legnagyobb ünnepe,
ezen a napon céhes zászló alatt
vonultak a templomba, és közösen
imádkoztak. 

21-e Benedek, amely a tavasz el-
sõ napja, a napéjegyenlõség ideje.
Eredete a bencés rendet alapító

Szent Benedekhez köthetõ, kinek
napján zsírt és fokhagymát szentel-
tek, amelynek azután gyógyító erõt
tulajdonítottak. A népi idõjóslás há-
rom jeles nap együttes megfigyelé-
sébõl vont le következtetést: ha
ezekben a napokban kisüt a nap,
akkor hosszú, meleg nyár várható,
ha nem süt ki, akkor hosszú, lucs-
kos õszre lehet számítani.

Gábor napján, 24-én van a ká-
posztaültetés ideje. 

25-e Gyümölcsoltó Boldogasz-
szony napja, és Jézus Szentlélek-
tõl való fogantatására utal. A pa-
lánta ültetés, fatisztogatás ideje.
Fecskehajtónak is mondják, mert
a jó idõ ekkorra hazahajtja a ván-
dormadarakat.

KKaalleennddáárriiuumm
Szerény körülmények között

élõ gyermekeknek hirdetnek
gyûjtést a Polgári Egyesület
tagjai, a Fidesz szimpatizánsai,
illetve a Plánder Ingatlanközve-
títõ munkatársai. A szervezõk
kérik, hogy amennyiben rendel-
keznek felesleges, gyermekeik
által már nem használt játékok-
kal, akkor azokat adományoz-
zák a hátrányos helyzetû gyer-
mekek megsegítésére. Az ado-
mányokat húsvéti ajándéknak
szánják. A tárgyakat a Plánder
Ingatlanközvetítõ Irodáiban: Ki-
rály u. 47. illetve a Kazanlak
krt. 9. szám alatt adhatják le.

OOvviissookknnaakk 
ggyyûûjjtteenneekk
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Mohácson, a Regionális Rang-
sorverseny és Bajnokság I. fordu-
lóján vettek részt az NTE 1866
MÁV judósai. Három megye ti-
zenhat klubjának közel 170 fiatal-
ja között a mieink tizenkét érmet
szereztek. Hét arany, három ezüst
és két bronz érmen a következõk
osztoztak:

Diák D (10 év alatt) Horváth
Ádám 33 kg-ban II. Diák C (10
évesek) Huszár Martin 33 kg-ban
I. Diák B (11 évesek) Orsós Györ-
gy 29 kg-ban II., Csöndör Olivér

35 kg-ban I., Lukovits Balázs +66
kg-ban I. Diák A (12 évesek) Hor-
váth Benedek 30 kg-ban I., Csonka
Richárd 38 kg-ban I., Kardics
Konrád 45 kg-ban  II., Kulik Kár-
oly 45 kg-ban  IV. Serdülõ (13-14
évesek) Tar Bence 40 kg-ban IV.,
Pintér Péter 45 kg-ban III. , Pálffi
Attila 73 kg-ban III. Barátságos
Diák C – Serdülõ 33 kg-ban Hu-
szár Martin I., Diák B – Diák A 63
kg-ban Lukovits Balázs I.

VVEEGGYYEESS

TTÁÁRRSS

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS
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INGATLAN
Építési vállalkozók figyelem! Nk-

án a Hunyadi úton 800 négyzetméte-
res (20m x 40m) telek – társasház épí-
tésére kiválóan alkalmas, eladó. Érd.:
30/227-3294, 30/448-6072 (5904K)

Kendlimajorban parasztház szép
telekkel (két szobás, étkezõs, zuhany-
zós), melléképületekkel, dupla ga-
rázzsal eladó! Irányár: 6,4 millió Ft.
Érd.: 20/519-5305 (5984K)

A Zerkowicz udvarban, és a Kini-
zsi u. 2-ben teremgarázs eladó vagy
bérbeadó. Érd.: 30/901-9013 (5990K)

Nk-án a Tárház utcában családi
ház eladó. Irányár: 7 millió Ft. Tel.:
70/319-7334 (5992K)

Nk-án a keleti városrészben IV.
emeleti, kétszobás, nagykonyhás lakás
eladó. Érd.: 70/5632-084 (6006K)

Nk-án nyugodt környezetben
87+25 m2-es lakás beépíthetõ tetõtér-
rel, kerttel, garázzsal, pincével eladó.
Kisebb lakást beszámítok. Érd.:
20/9616-404 (6008K)

41 m2-es (szoba, konyha, fürdõszo-
ba) komfortos, önkormányzati tulaj-
donú lakásomat kisebbre cserélném.
Tel.: 20/455-1236 (6009K)

Nk-án a Kazanlak körúton kétszo-
bás, két erkélyes, 4. emeleti lakás el-
adó. Érd.: 20/490-6066 (6010K)

Nk-i Király út 21. földszint 3.
szám alatti félkomfortos, önkor-
mányzati lakásomat (40 m2) kicsit
nagyobb belvárosira cserélném ér-
tékegyeztetéssel. Érdeklõdni a fenti
címen lehet.

Az Ön számára értéktelen vas-
hulladékot, forgalomból kivont

gépjármûvét készpénzért átveszem!
Lakókocsik is érdekelnek. Ugyanitt
használt autóalkatrészek eladók.
Tel.: 30/641-7375, 30/592-8463
(5485K)

Építési vállalkozó kõmûves, ács,
tetõfedési és szigetelési munkákat,
régi házak felújítását, lépcsõházak
burkolását, festését vállalja. Érd.:
70/503-9407, 30/639-8825
(5999K)

Nk-i jól mûködõ vendéglátó egy-
ségbe gyakorlott felszolgáló höl-
gyet vagy felszolgálót éves állásra
felveszünk. Érd.: 20/482-4545
(6011K)

170 literes prés újszerû állapotban
eladó. Érd.: 30/448-6072 (5986K)

Ne dobja ki! Készpénzért vásáro-
lok régi dísz- és használati tárgyat,
porcelánt, képet, könyvet, stb. Érd.:
20/555-3014 (6005K)

Fenyõgallyat vásárolnék bármek-
kora tételben: luc, zöldezüst, nord-
mann! Tel.: 30/482-4931 (6007K)

Fuji Finepix S3000 ezüstszínû di-
gitális fényképezõgép, 3,2 megapix-
el felbontású, 6x optikai zoommal,
4 db ceruzaakkuval, USB kábellel,
szoftverrel, memóriakártyával el-
adó. Ára: 35.000 Ft. Érd.: 30/9932-
534 (5994K)

49 éves magas, jó megjelenésû, jól
szituált férfi keresi társát hasonló ko-
rú, ápolt, csinos, egyedülálló hölgy
személyében. Akár hosszú távra is!
Jelige: „Együtt a jövõben”

APRÓHIRDETÉS

HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI KÖZPONTHEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
Tel.:  311– 468 e-mail: nk.hsmk@chello.hu

Március 23. 18 óra
TÖRTÉNETI PLAKÁTOK AZ 

I. VILÁGHÁBORÚ 
IDÕSZAKÁBÓL

kiállítás a Hadtörténeti Múzeum 
és a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár

Plakáttárának anyagából. 
A kiállítást megnyitja: Kõfalvi Csilla.
Helyszín: Magyar Plakát Ház. Megte-

kinthetõ: július 15-éig

Március 23. 19 óra
TAVASZI MÛVÉSZETI 

FESZTIVÁL TULMAN GÉZA
ELÕADÓI ESTJE

Közremûködnek: Baráth Yvette, 
Borsos Beatrix, Horváth Edit – ének

Krishtop Pavel – zongora
Helyszín: Képzõmûvészetek Háza

Belépõdíj: 500 Ft

Március 25. 19 óra
TAVASZI MÛVÉSZETI 

FESZTIVÁL
KONCZ ZSUZSA ÉLETMÛ

KONCERTJE
Közremûködnek: Závodi Gábor – gitár.
Lengyelfi Miklós – basszusgitár. Maróti

Zoltán – billentyûsök, Tiba Sándor –
dob, ütõhangszerek, Helyszín: 

Zsigmondy – Széchenyi Szakképzõ 
Iskola tornacsarnoka. 

Belépõdíj: 2800 Ft

Március 26. 10  és 14 óra
TAVASZI MÛVÉSZETI 

FESZTIVÁL: MEKK MESTER
MENYEGZÕJE – mese-musical
Szabad Ötletek Színháza, Budapest.

Helyszín: Ifjúsági és Civil Ház 
Belépõdíj: 300 Ft

A Móricz Zsigmond Mûvelõ-
dési Ház és a Metál Légtechnika
Kft. immáron tizenegyedik alka-
lommal rendezte meg az amatõrök
számára meghirdetett asztalitenisz
versenyét. A jó hangulatú össze-
csapás eredményei így alakultak.

A párosoknál I. Anda Zoltán és
Németh Zsolt, II. Kövesi József és

Lukács Zsolt, III. Notny Gábor és
Tóth István. Egyéniben a Móricz
csoportban I. Újházi György, II.
Póczak Attila, III. Peti József, a
Metál csoportban I. Novotny Gá-
bor, II. Lukács Zsolt, III. Tóth Ist-
ván. 

Kedvükre ppingpongoztak

Éremesõ MMohácson
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A mai világban az internet, a té-
vécsatornák, s a nyomtatott sajtó is
ontja a híreket a nyugat-európai
labdarúgó ligák topcsapatairól, egy
Bajnokok Ligája nyolcaddöntõt
személyesen átélni azonban más
dimenzió – még a jelen korban is.
Fõképp ha a párosítás egy Bayern
München – Real Madrid mérkõ-
zést takar a bajor fõvárosban.

A kiskanizsai Horváth-család
utánajárt a csodának, vagyis az
Allianz Arena volt az úticéljuk,
ahol Oliver Kahn és Ruud van
Nistelrooy kaliberû játékosok
várták õket a pályán- ha csupán
átvitt értelemben is.

– Csupa közhely kérdést lehet-
ne feltenni az élményekkel kap-
csolatban, mégis mi az, ami külön
érdekességként hatott?

– Mondjuk az, hogy egyértelmûen a
Realnak szurkoltunk, s ez nem okozott
gondot a körülöttünk helyet foglaló
méretes bajor drukkereknek – elevení-
tette fel a történteket egy nagy mosoly
kíséretében az ifjabbik Horváth Ferenc

(képünkön középen). – Persze, a min-
denkinek kiosztott piros-fehér Bayern-
zászlókat azért mi is lobogtattuk, de ez
a show részeként természetes volt.

– Ha már a szurkolóknál tar-
tunk, mennyien voltak a Real
spanyol hívei a stadionban?

– Körülbelül 3500-an lehettek,
s a csodálatos aréna egyik felsõ
zúgában kapták az elhelyezést.
Maga a vörösben pompázó stadi-
on olyan volt, mint egy ûrállo-
más, s hát a telt ház hatása tény-
leg felülmúlhatatlan egy ilyen lé-
tesítményben.

– Kényes kérdés, de látták a 11.
másodpercben esett Bayern-gólt?

– Hát, maradjunk annyiban, hogy
a kivetítõkön rengetegszer megismé-
telték, tehát volt min csemegéznünk.
Számunkra az már tényleg csak rá-
adás volt,hogy a BL eddigi leggyor-
sabb góljának is tanúi lehettünk,
még ha a müncheni továbbjutásnak
nem is nagyon örültünk.

Polgár László

Férfii Kézilabda NB I B. N. Iz-
zó SE – Szigetvári KSE 26-25
(11-12). Nagykanizsa, 100 nézõ.
Jv.:Bóna, Miskei. Izzó SE:
Dolezsár-Vincze 1, Bedic 8/1,
Ányos 6/4, Tompek 3, Varga A. 4,
Simigh. Csere: Loncaric (kapus),
Kovács T., András Zs., Nagy B. 2,
Farkas M., Gál R., Ujvári. Edzõ:
Tóth László.

– Változatos mérkõzést vívtunk a
szigetváriakkal, legyen elég annyi,
ha csak azt mondom, hogy elõször a
60. percben vezettünk. Teszem hoz-
zá, a legjobbkor – fogalmazott jó
kedvvel hangjában a hazaiak tréne-
re. – Mindkét félidõt nagyon rosszul
kezdtük, mivel mindkétszer rögtön
elhúzott az ellenfél, ami után mindig
nagy energiákat kellett mozgósíta-
nunk a visszakapaszkodáshoz, de
végre eredményesen küzdöttünk, s
ennek meg is lett a gyümölcse.

– Az ilyenkor szokásos, bent-
maradási esélyeket firtató kérdés
helyett inkább arra lennénk kí-
váncsiak, hogyan tovább a követ-
kezõ mérkõzésig?

– Jelen pillanatban bármire azt
tudnám csak válaszolni, hogy
mindent megteszünk a továbbiak-
ban, ráadásul konkrétan igaz ez a
Balatonfüred elleni idegenbeli
meccsünkre is. Elég legyen annyi
velük kapcsolatban, hogy gárdá-
juk úgymond a veszprémi kézisek
fiókcsapata, és ez szerintem min-
dent elmond róluk...

P.L.

A XI. CWG Víz Világnapi
nemzetközi vízilabda tornát
rendezték meg a múlt hét végén
a Városi Uszodában, ahol öt
csapat körmérkõzéses formában
döntött a végsõ helyezésekrõl.
Mint utólag kiderült, a nyitó-
mérkõzésként rendezett Ferenc-
város Aprilia – Vojvodina
(szerb) összecsapás egyben a
döntõ is volt, melyen a IX. ke-
rületiek 11-7-re nyertek, s ké-
sõbb ennek is köszönhetõen vi-
hették haza a kupát. A harmadik
helyen kellemes meglepetést
szerezve a házigazda CWG Ka-
nizsa VSE gárdája végzett, dön-
tetlent játszva a szlovén Kranj-
jal, a horvát zágrábi Dinamót
pedig megverve (13-10). A Fra-
di (6-15) és a Vojvodina (8-14)
együttese már nagyobb falat
volt számukra, ellenük érvénye-
sült is a papírforma.

A torna legjobb kapusa. a
Vojvodinából Branislav Mitro-
vics lett, a legjobb játékosnak pe-
dig a ferencvárosi Vindisc Feren-
cet választották. A torna gólkirá-
lyát (18 találattal) szintén a zöld-
fehérek adták Dávid Zoltán sze-
mélyében.

P.L.

Férfi kosárlabda NB I B. Ka-
posvári Egyetem Meló-Diák –
Kanizsa KK-DKG East 60-83.
Kaposvár, 100 nézõ.

A gyõzelmen túl rögtön egy
másik örömteli tényrõl sem sza-
bad megfeledkezni, hiszen a kani-
zsai kosarasok ebben a bajnoki
idényben elõször nyertek idegen-
ben. Az már viszont egyáltalán
nem hathat az újdonság erejével,
hogy a csapatból ismét a Szabó B
– Sági – Beck hármas emelkedett
ki teljesítményével, akikhez Millei
társult még jó játékával. A vendé-
gek az utolsó percekben már azt is
megengedhették maguknak, hogy
három saját nevelésû ifistájukat
(Kiss, Lovas, Kordély) bevessék,
s így õk is tevékeny részesei le-
gyenek a kaposvári sikernek.

P.L.

Kanizsa – SSport2007. március 14. 15

Nõi asztalitenisz Extraliga
mérkõzés. Bojtor Busz Kanizsa
Sörgyár SE - Statisztika PSC I.
2:6. A kanizsai csapat két gyõ-
zelme: Vass Tímea - Nyitrai
3:2; Vass - Boros 3:2.

A mérkõzésre alaposan fel kel-
lett forgatni a hazaiak felállását,
hiszen sem Viski, sem pedig
Stoian nem tudott asztalhoz lép-
ni,helyettük Ladányi Dóra és
Szász Kinga játszott. Vass Tímea
azonban kitett magáért a hazai nõi
asztalitenisz legendás klubja ellen,

mivel két gyõzelmet is aratott a ta-
lálkozón. 

– Azt úgy gondolom, fölösleges
tagadnom, hogy mindkét sikernek
örülök, melyek közül az elsõt Nyi-
trai a másikat pedig a horvát vá-
logatott Európa-klasszisa, Boros
Tamara ellen arattam – fogalma-
zott már útban a fõváros felé Tí-
mea. – Persze, ehhez illik tudni,
hogy Tamara az utóbbi idõben
sokat kihagyott sérülés miatt...

– Azért érdemeit nem kell kiseb-
bíteni, a remek siker az remek siker.

– Ha így gondolják, akkor az szá-
momra külön öröm, s ehhez hozzá-
tenném, hogy párosban Szásszal a Li
Bin, Nyitrai kettõst is megszorongat-
tuk. Az apró sikerek remélem erõt
adnak a továbbiakhoz, hiszen a kö-
vetkezõ mérkõzés lesz számunkra az
igazán fontos. Akkor közvetlen rivá-
lisunkat, a kecskeméti együttest fo-
gadjuk, amely ellen mindenképp sze-
retnénk nagyon jó eredményt elérni,
ami a meccs megnyerését jelenti.

P.L.

VVaassss TTíímmeeaa eelleemméébbeenn vvoolltt

Plusz 
huszonhárom

A FFradi 
gyõzött
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