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LLéélleekkttõõll
lléélleekkiigg

Önálló elõadói esttel mutatko-
zott be a Képzõmûvészetek Házá-
ban Tulman Géza.

– Lehet-e szebb pillanata egy
tanárnak, amikor a növendékét
hallja egy ilyen önálló esten sze-
repelni? Azt hiszem, nem – mond-
ta Baráth Yvette zenetanár tanítvá-
nyáról. Jó dolog, amikor az elülte-
tett mag szépen kikel, és fejlõdik.
De ne feledjük el, fontos jó talajra
hullatni a magot, és ebben nagy
szerepe van a szülõknek, akik
olyanná nevelték Gézát, hogy az
értéket, a szépet mindig szeresse.
Tulman Géza már általános és kö-
zépiskolás évei alatt számos isko-
lai és városi rendezvényen szere-
pelt: verset mondott, énekelt, gitá-
rozott. A végzõs magyar-történe-
lem szakos fõiskolai hallgató
Szombathelyen is kitûnt szép or-
gánumával, 2006-ban Kazinczy-
érmes lett. Jelenleg a fõiskola
Színmûvészeti Tanszéken is tanul,
de életében fontos szerepe van a
zenének is. Az önálló est kereté-
ben versekkel és dalokkal mutatta
be a számára oly fontos hangula-
tokat, érzéseket. Borsos Beatrix és
Horváth Edit partnereivel énekelt
operettet, musicalt, Mozart áriát,
filmzenét Krishtop Pavel zongora-
mûvész kíséretében. A váltakozva
elõadott dalok és versek a nõrõl, a
szerelemrõl és a hazaszeretetrõl
szóltak. Lélektõl lélekig, ahogy a
mûsor címe is jelezte. Míg az elõ-
adói est végén õt köszöntötte
énektanára, Tulman Géza sem fe-
ledkezett meg arról a pedagógus-
ról, aki megszerettette vele a sza-
valás szépségét, számtalan fellé-
pési lehetõséget adott neki, és az
ajánlott versekkel elindította ezen
a pályán. A mûsorban elhangzott
kevéssé ismert Csóri Sándor-vers
ezúttal Horváth Jánosné tanárnõ-
nek szólt. A huszonkét éves fiatal-
ember, ha megszerzi a diplomát,
tanítani szeretne, mellette az egye-
temi kiegészítõt is elvégezné. A
tanítás legalább annyira fontos
számára, mint az éneklés, a vers-
mondás, vagy a gitározás. Meg
kell becsülni a munkahelyet –
mondta megfontoltan –, s ha tanít-
hatna, talán ötvözni tudná az éne-
ket és a zenét is.

B. E.

Harmadik alkalommal rendezte
meg a Virág Benedek Országos
Szavalóversenyt a Piarista Általá-
nos Iskola és Gimnázium. Az ötlet
Vereb Zsolt igaztótól származik.
Mivel hiány mutatkozott az istenes
versek szavalóversenyére, a kani-
zsai piarista iskola megpróbálta ezt
az ûrt betölteni. Az elnevezés adott
volt, hiszen Virág Benedek egykor
az iskola diákja volt, és mint pap-
költõ, méltó arra, hogy az õ nevét
viselje a szavalóverseny.  Bár ke-
vés istenes verset írt, nagyon szé-
pek és ismertek a zsoltár fordításai.

Elsõ alkalommal kisebb körben
hirdették meg a szavalóversenyt,
ma már több helyszínrõl, Miskolc-
tól Siklósig, Soprontól Egerig több
városból megkeresték õket. A zsûri
elnöki tisztet Jókai Anna írónõ és
Bánffy György színmûvész után,
idén Eperjes Károly színmûvész
töltötte be. Segítõje Varga Zoltán
atya és Schmidt István, Radnóti-dí-
jas rendezõ volt. Az elõdöntõket
követõen huszonöt versenyzõ
mondta el istenes tartalmú versét
Virágvasárnap, a Piarista Kápolná-
ban.  A verseny, egyben az iskola

lelkigyakorlatának zárónapja is
volt. 

Eredmények: I. hely: Hernádi
Zsófia – Fráter György Katolikus
Gimnázium – Miskolc, Kardos Be-
áta – Piarista Iskola – Nagykani-
zsa. II. hely: Horváth Réka – Bat-
thyány-gimnázium – Nagykanizsa,
Orsós László – Szent Imre Gimná-
zium – Siklós. III. hely: Baracskai
Éva – Batthyány-gimnázium –
Nagykanizsa, Tóth Eszter – Gárdo-
nyi Géza Gimnázium – Eger

Bakonyi Erzsébet
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A Miklósfai Általános Iskola
sokat tesz azért, hogy az iskolai
feladatokon túl másfajta tudással
is felvértezze a tanulóit. Négy éve
nemcsak az iskolában, hanem az
iskola körzetéhez tartozó közsé-
gekben, így Liszóban és Nemes-
pátróban is bemutatják a sokféle
mûvészeti ágat felölelõ mûsoru-
kat. A miklósfai Mindenki Házá-
ban az iskola kétszáztizennégy ta-
nulójából nyolcvanhat diák lépett
színpadra és szórakoztatta a kö-
zönséget verssel, tánccal, zenével
és szép prózával.

B. E.

TTaavvaasszzii mmûûvvéésszzeettii bbeemmuuttaattóó MMiikkllóóssffáánn

A Csíki-havasok és a Hargita
között elterülõ Csíki-medencé-
ben, amelyet az Olt folyó szel át,
található az a római katolikus
székelyek lakta falu, ahol  éppoly
jeles ünnep a húsvét, mint az

anyaországban. A Rozgonyi Pol-
gári Kör egy nemes kezdeménye-
zésnek a folyatójaként, kereszt-
gyereket fogadott a határon túli
magyar családok gyermekei kö-
zül. Az egylet keresztfia 16 éves,

középiskolás és szeretne felsõfo-
kú intézményben továbbtanulni.
Ehhez kap most segítséget a kör
tagjaitól.

B. E.

DDuunnáánnaakk OOllttnnaakk eeggyy aa hhaannggjjaa......
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XIX. éévfolyam 114. sszám
2007. ááprilis 55. DDÉÉLL-ZZAALLAAII HHEETTIILLAAPP

Kanizsa Kellemes
húsvéti ünnepeket

kívánunk
minden kedves
olvasónknak!

Õseik hagyományát ápolva, át-
örökítve a nagykanizsai Horvát
Kisebbségi Önkormányzat ötödik
alkalommal szervezett pirostojás-
festést. A HKÖ Rozgonyi utcai
irodájában már a hét elején lázas
munka folyt. A Mura menti horvát
keresztény családok számára fon-
tos esemény volt a húsvétra ké-
szülõdés. Nagypénteken este,
amikor hazaért a templomból a
család, asztalhoz ültek, megették
a mákos gubát, beszélgettek,
imádkoztak, énekeltek, közben
viasszal és irókával szõlõ- és
tölgyleveleket, barkamotívumokat
rajzoltak a tojásra. Nagyszomba-
ton reggel vöröshagyma héjából
vagy céklalébõl elkészítették a to-
jásfestéket és megfõzték benne a
díszes tojásokat. Míg a pirostojás-
festéssel foglalatoskodtak, közben
megsütötték a kalácsot is. A kerek
fonott kalács, a vrtány a kanászo-
ké és a csordásoké lett, ez volt az
éves fizetségük. A család részére
pedig pletenicát, hagyományos
formájú fonott kalácsot készítet-
tek. Ezt vitték a sonkával, tormá-
val és borral szentelni vasárnap
reggel a templomba. A gyerekek
alig várták, hogy a nagymama ha-
zaérjen a csomaggal, és végre jól
lakjanak a 40 napos böjt után.
Legszebb volt a hétfõ, amikor a
fiúk és a lányok elmentek pirosto-
jást dobálni a rétre, elkezdték a
mondókát: atko, matko piszanica
szlatko, és egy életre barátságot
kötöttek egymással.

TToojjáássffeessttééss hhoorrvváátt mmóóddrraaTToojjáássffeessttééss hhoorrvváátt mmóóddrraa
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Parázs hangulatú kistérségi ta-
nácsülésre került sor március hu-
szonhatodikán, a települések ve-
zetõi ugyanis arról vitáztak, hogy
útjukra engedjék-e a Nagykani-
zsai Kistérség Többcélú Társulá-
sából kiválni szándékozó telepü-
léseket, vagy sem. Aztán kiderült,
nincs döntési kompetenciája a ta-
nácsnak, csak a véleményükre kí-
váncsiak. 

Mint az emlékezetes, Felsõ-
rajk, Alsórajk és Pötréte már ko-
rábban jelezte csatlakozási szán-
dékát a zalaegerszegi társulásból
kiváló új pacsai kistérséghez, míg
tizenöt másik település, Zala-
karos, Garabonc, Nagyrada, Ba-
latonmagyaród, Galambok, Zala-
szentjakab, Zalaújlak, Kisrécse,
Zalasárszeg, Zalamerenye, Zala-
szabar, Orosztony, Sand, Pat és
Miháld önálló kistérség megala-
kítását kezdeményezik Zalakaros
székhellyel.

Nem kíván azonban csatlakoz-
ni ehhez Csapi, Nagybakónak és
Zalakomár. A legnagyobb fejtö-
rést Zalakomár okozta a társulás
elnökségének, ugyanis amennyi-
ben Zalaszentjakab, Miháld, Pat
és Sand települések az új kistér-
séghez csatlakoznak, földrajzi
szempontból elzárják a kanizsai
kistérségtõl Zalakomárt, ebben az
esetben pedig elõfordulhat, hogy
a településnek olyan társuláshoz
kell csatlakoznia a zalakarosihoz,
amihez egyébként nem akar.
Ezért az elnökség azt a határozati
javaslatot terjesztette a tanácsülés
elé, hogy nem támogatják a négy
település csatlakozását az új kis-
térséghez. Az ülésen jelen lévõ
Fehér Lajos, a Zala Megyei Terü-
letfejlesztési Tanács munkatársa
azonban felvilágosította a jelen
lévõ polgármestereket, hogy az új
társulások, így Zalakomár ügyé-
ben is a Parlament mondja ki a
végsõ szót, a polgármesterektõl
csupán véleményezést kértek.
Hosszas vita után végül vala-
mennyi település távozását támo-
gatták a társulás polgármesterei.
Úgy tûnik azonban, hogy a folya-
mat nem áll meg, Rácz József,
Gelse polgármestere ugyanis be-
jelentette, hogy négy másik tele-
pülés vezetõjével közösen szintén
a távozáson gondolkodnak. 

Póczai Zoltán, Sormás polgár-
mestere úgy fogalmazott, szomo-
rú, hogy ide jutottak, aminek sze-

rinte alapvetõen az az oka, hogy
vannak közöttünk hunyók, olya-
nok, akik nem a társulás érdekeit
képviselték. Végül megállapítot-
ta, nem lett volna szabad a tele-
pülésekre kényszeríteni a többcé-
lú társulást. 

H. A.

A Nagykanizsa és Környéke
Foglalkoztatási, Szociális és Köz-
mûvelõdési Kht., Nagykanizsa és
térsége Foglalkoztatási Paktum
létrehozása címmel Workshop-ra
hívta a munkáltatókat és a város
vezetését. A Halis István Városi
Könyvtárban megtartott rendez-
vényen tájékoztató hangzott el a
Foglalkoztatási Paktumokról, leg-
fontosabb szereplõirõl, céljáról,
struktúrájáról és az elvárt ered-
ményekrõl. 

A Foglalkoztatási Paktum be-
mutatása, partnerségépítés cím-
mel Gombás József, a Nyugat-
Dunántúli Regionális Munkaügyi
Központ stratégiai-nemzetközi
igazgatója és Hollósi Szabolcs
ügyvezetõ igazgató, OFA-ROP
kulcsszakértõ (BFH Európa Pro-
jektfejlesztõ és Tanácsadó Kft.)
tartott elõadást. Hollósi Szabolcs
elmondta, a munkáltatói fórum
egy eseménysorozat ötödik állo-
mása volt. Korábban civileknek,
érdekképviseleti szerveknek, kép-
zõintézmények és önkormányzat-
ok képviselõinek adtak tájékozta-
tást. Bíznak benne, a mostani
szerény részvétel inkább az el-
foglaltság miatt adódott és nem
azért, mert nincs érdeklõdés a té-
ma iránt. A projektet vezetõk úgy
döntöttek, hogy egyeztetés törté-
nik a munkaügyi központ, illetve
a város vezetése között. Áttekin-
tik az eddigi eredményeket, és
egy olyan közös fórumot hívnak
össze várhatóan májusban, ahol
már tartalmi kérdések is szóba
kerülnének: Kell-e a Foglalkozta-
tási Paktum a térségben, mi le-
gyen a tartalma, a célja, és kiknek
a részvétele fontos mindenkép-
pen. – Hogy miért lenne jó Kani-
zsán is? A kérdésre ezt a választ

kaptuk. Ez egy kényszerûség is,
hiszen egyrészt a pályázati forrá-
sok megszerzésének is alapfelté-
tele, hogy partnerségben gondol-
kodjanak a pályázók. Véget ért az
a világ, hogy egyéni harcosként
is nagy eredményeket lehet elér-
ni. Fontos motiváció a forrásszer-
zés szempontjából, másrészrõl az
együttmûködési hálózatok világát
éljük, és amelyik térség ebbe nem
tud bekapcsolódni, vagy nem
olyan sikerrel, az nagy hátrányo-
kat szenvedhet, míg mások felis-
merik a lehetõséget és élnek is
vele.

B. E.

A lovassport és a lovasturizmus
tovább fejlesztése céljából együtt-
mûködési szerzõdést írt alá Gyõr-
ben három megye, Gyõr-Moson-
Sopron, Vas és Zala megye lovas-
szövetségének elnöke – jelentette
be a Zala Megyei Lovas Szövet-
ség idei elsõ közgyûlését követõen
tartott sajtótájékoztatón Dobri La-
jos elnök. A Regionális Fejlesztési
Iroda által szervezett programon
részt vett: Dr. Molnár Csaba, a
Nyugat-dunántúli Regionális Fej-
lesztési Tanács elnöke, Gyõrffy
László Gábor, a Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztõ Ügynökség
Kht. ügyvezetõje, Walter Dezsõ, a
Regionális Idegenforgalmi Bizott-
ság elnöke. Az együttmûködési
megállapodás lehetõséget ad EU-s
pályázatok beadására és magasabb
szintû versenyek megrendezésére.
Olyan lovasutakat terveznek ki-
alakítani, ahol a magyar és a kül-
földi turisták is megtanulhatnának
lovagolni. Az elképzelések szerint
azokat az utakat szeretnék kihasz-
nálni, amelyeket gyalogtúrákra
már igénybe vesznek. Fontos az
oktatás fejlesztése is, hiszen na-
gyon sok kimûvelt szakemberre
lenne szükség. A közgyûlésen ün-
nepélyes aktusra is sor került. A
2006. évi megyei ifjúsági bajnok-
ság elsõ három helyezettjének em-
lékszobrot adott át Dobri Lajos el-
nök. 

B. E.

Az elmúlt és az idei év Város
Napjáról, és a gólyalábas rendez-
vényekrõl tartott sajtótájékoztatót
a Régi Jó Hagyományteremtõ és
Õrzõ Egyesület a Vasemberház
dísztermében. Ez alkalommal ad-
ták át a rendezvény támogatóinak,
közöttük lapunknak is az elismerõ
okleveleket. Ferenc József, az egye-
sület elnöke elmondta: ez a csapat
1996-tól szervezi a Város Napját.
Három évvel ezelõtt választották
az egyesületi formát, és elváltak az
addigi, gazdasági hátteret biztosító
gazdasági társaságtól. Az önkor-
mányzat által, a Város Napja meg-
rendezésére négy évvel ezelõtt ki-
írt pályázatot elnyerte az egyesü-
let. Kettõs szerepet vállaltak, meg-
teremtették a gazdasági alapjait, és
szervezték magát a rendezvényt.
Büszkék arra az idõre, hiszen
olyan programsorozatot sikerült
alkotniuk, ami korábban még nem
volt a városban. Az egyesület cél-
kitûzésében a hagyományokat õr-
zõ rendezvények felkarolása és tá-
mogatása szerepel. Ahhoz, hogy
meg tudták valósítani, kellett az
önkormányzat szándéka, támoga-
tása, valamint a kanizsai gazdasági
társaságok nem kis áldozatvállalá-
sa. Újszerû ötlet volt a gólyalába-
zás, amit két évvel ezelõtt önálló
rendezvénnyé, Gólyalábas Világjá-
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Képünkön Kovács Antal, a vízmû
vezérigazgatója veszi át az oklevelet 



Évadnyitó versenyét rendezte
meg a TRI-CO Triatlon Klub
Nyuszi Duatlon néven a Sétakert-
ben, ahol százötvenen sorakoztak
fel a rajtvonalon, hogy teljesítsék
a futás–kerékpározás–futás „váltó-
ját”. Nyolc korosztályban hirdet-
tek gyõzteseket, az óvodásoktól
egészen a felnõttek versengéséig.
Eredmények: óvodások (2001 és
utána születettek). Lányok: 1.
Ferenczi Boglárka (Attila-óvoda).

Fiúk: 1. Ferenczi Gergõ (Attila). I.
korcsoport (1999–2000). Lányok:
1. Ács Gabriella (Hevesi-óvoda).
Fiúk: 1. Karosi Gergely (Kõrösi
Általános Iskola). II. (1997–98).
Lányok: 1. Molnár Flóra (Kõ-
rösi). Fiúk: 1. Péter Brunó (Egry
József Általános Iskola, Keszt-
hely). III. (1995–96). Lányok: 1.
Bodzai Ramóna (Gelsei Általános
Iskola). Fiúk: 1. Pusztai Krisztián
(Gelse). IV. (1993–94). Lányok: 1.

Papp Diána (Egry, Keszthely). Fi-
úk: 1. Bakonyi Márk (Gelse). V.
(1989–92). Lányok: 1. Berke Ad-
rienn (Vajda János Gimnázium,
Keszthely). Fiúk:1. Berke Dávid
(Vajda, Keszthely). VI. (1986–88).
Férfiak: 1. Czigány Róbert. VII.
(1967 és elõtte születettek). Nõk:
1. Horváth Judit. Férfiak: 1. Bene-
dek János.

P. L.
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BBáánnuusszz
aarraannyyaa

A meghívásos magyar sakk ju-
niorbajnokságon fényes kanizsai
siker született, mivel az Aqua-
profit Nagykanizsai Tungsram
SK versenyzõje, Bánusz Tamás
bajnoki címet ünnepelhetett. Fel-
készítõi Pintér József és Ribli
Zoltán nagymesterek voltak.
Bánusz aranya mellett Flumbort
András   remekül szerepelt a hol-
landiai Zwolle városában immár
16. alkalommal megrendezett
Windesheim Sakkfesztiválon. A
60 (közülük tizenkilencen vala-
milyen mesteri címmel büszkél-
kedõ) résztvevõvel bonyolított
versenyen a kiváló kanizsai sak-
kozó a paksi Berkes Ferenccel
holtversenyben az elsõ helyen
végzett.

P. L.

SSééttaakkeerrtt:: ffuuttááss ééss kkeerréékkppáárroozzááss

Ugyan a férfi kézilabdázók
NB I B-s bajnokságának legutób-
bi fordulójában kikapott 37-31-re
a pápai csapattól idegenben az Iz-
zó SE, elõtte viszont a Siklóst
verték hazai pályán 30-22-re. Va-
gyis két gyõzelmet már gyûjtve
állnak a tabella utolsó helyén, s
adódik a kérdés, vajon hogyan
látják a bentmaradási esélyeket az
egyesületnél?

– Képlékeny még minden –
reagált a felvetésre tömören az
edzõ, Tóth László. – Két gyõze-
lemmel kellene legalább többet
szereznünk a bajnokság végéig
az elõttünk állóknál, akkor sike-
rülhetne a megkapaszkodás. Vi-
szont azt is tudni kell, hogy át-
szervezés alá kerül majd az
egész bajnoki rendszer, ezért
sem lehet még semmit biztosra

venni. Jelen állás szerint három
kiesõ lenne, ebben sajnos mi is
benne vagyunk, de nem adjuk
fel, próbálkozunk. Ha azt vesz-
szük alapul, hogy Pápán is ve-
zettünk hat góllal, nem is re-
ménytelen az elképzelés. Csak
sajnos, nagyon rövid a kispa-
dunk...

Polgár László

AA jjaavvuullóó tteennddeenncciiáánnaakk ffoollyyttaattóóddnnii kkeellll

A CWG Kanizsa SE OB I B-s
férfi vízilabda csapata fontos mér-
kõzésen fogadta a Kaposvár
együttesét, melyen a tét a hazaiak
számára a felsõházi rájátszásba
kerülés volt. A játék az elsõ és má-
sodik negyedben ugyan még aka-
dozott, végül azonban nyertek 10-
8-ra a kanizsai fiúk.(Szabó G. 3,
Fábry 3, Kéry 2, Szili és Kará-

csony T. 1-1 gólt jegyzett.) A rész-
feladatukat tehát teljesítették, igaz,
a CWG Kanizsa sorsa nem saját
kezében volt, mert a Tatabányának
is nyernie kellett volna az Ybl Mû-
szaki Fõiskola gárdája ellen. A bá-
nyászvárosiak azonban végül 10-
9-re kikaptak, így a kanizsaiak a
9-16. helyért folytathatják a baj-
nokságban. Apró hiányérzet lehet,

hiszen ha már a szezon elején ütõ-
képesen összeáll a csapat, a kez-
detben elhullajtott pontokból is
meglehetett volna néhány. Így
azonban csak ötödikek lettek, bár
a megszerzett 14 pont így is dicsé-
retes – legalábbis az elõzõ évek-
hez képest mindenképp.

P. L.

EEssééllyy vvoolltt,, ddee vvééggüüll eellúússzzootttt

A Magyar Kupa elsõ fordulójá-
nak mérkõzéseivel megkezdõdött
a baseball bajnokság 2007-es idé-
nye. A címvédõ Nagykanizsa
Ants együttese hazai pályán fo-
gadta a Jánossomorja Rascals
csapatát, s ha nyögvenyelõsen is,
de 3-2-re nyert, ami a következõ
körbe jutást jelentette a kanizsai
gárda számára.

– Szinte ez volt idén az elsõ
pályára lépésünk szabadban, va-
gyis nem csoda, hogy így alakult
a végeredmény. A bajnoki nyitá-

nyig még két hétvége hátra van,
tulajdonképpen akkor lesz az iga-
zi rajt – fogalmazott a mérkõzés
után Gondi Zoltán edzõ. – Nem
lesz majd könnyû dolgunk, hi-
szen, a Szentendre és az Óbuda is
nagyon beerõsített, ráadásul kor-
látozták a két gárdában is  szere-
peltethetõ játékosok számát öt fõ-
ben, ami minket bizonyos mérté-
kig – több csapatunk lévén – hát-
rányosan érint.

P. L.

GGyyõõzzeelleemmmmeell kkeezzddtteekk
aa kkaanniizzssaaii hhaannggyyáákk

EEzzüüsstt
aa MMeezzõõnneekk

A Dr. Mezõ Ferenc szellemi
diákolimpia középiskolai orszá-
gos döntõjében a Kis János felké-
szítette kanizsai csapat a miskolci
egység mögött a második helyen
végzett. A Dr. Mezõ Ferenc Gim-
názium és Szakközépiskola 204
pontot gyûjtött négyesét Eigner
Klaudia, Jakabfi Erzsébet, Varga
Evelin és Farkas Valter alkotta.

P. L.
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INGATLAN
Nk-án a Hunyadi úton 800 négyzet-

méteres (20 m x 40 m) telek – társasház
építésére 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 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)

Bagolán Angyalhegyen, a focipá-
lyához közel szép fekvésû, szélsõ bir-
tok házzal eladó. Víz, villany van.
Tel.: 70-274-6009 (6013K)

A Csónakázó-tónál 2000 m2-es
terület, kétszintes téglaépülettel eladó. Víz,
villany van. Érdeklõdni: 93/313-777
(6014K)

Bérlemény területen Csengery út 33.
szám alatt garázs eladó vagy bérbeadó.
Telefon: 30/574-8600. (6018K)

Az Ön számára értéktelen vashulla-
dékot, forgalomból kivont gépjármû-
vét készpénzért átveszem! Lakókocsik
is érdekelnek. Ugyanitt használt autó-
alkatrészek eladók. Tel.: 30/641-7375,
30/592-8463 (5485K)

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

Mûköröm, manikûr és pedikûr
féláron! (Pedikûrhöz kérésre házhoz
megyek). Ugyanitt kozmetikus és fod-
rász tanulót keresek alkalmanként.
Telefon: 30/270-8592 (6015K)

Eltartási szerzõdést kötnék 60 év
feletti személlyel. Mindenben a segít-
ségére lennék. Tel.: 30/610-6172 (6016K)

Meghibásodott távirányítóját (Tv,
hifi, video stb.) megjavítom. Telefon:
20/510-2723. (6019K)

Nk-án a Keleti Étterembe gyakor-
lott felszolgáló hölgyet vagy felszol-
gálót éves állásra felveszünk. Érd.:
20/482-4545 (6011K)

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

Fuji Finepix S3000 ezüstszínû digi-
tális fényképezõgép, 3,2 megapixel fel-
bontású, 6x optikai és 12x digitális
zoommal, 4 db akkuval, USB kábellel,
szoftverrel, memóriakártyával eladó.
Ára: 35.000 Ft. Érd.: 30/9932-534 

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

Április 11. 19 óra
TAVASZI MÛVÉSZETI

FESZTIVÁL
A KÖLTÉSZET ÜNNEPE

„OPTIMISTÁN BELE
A REMÉNYTELENSÉGBE!”

DÖRNER GYÖRGY
ÉRDEMES MÛVÉSZ 

ÖNÁLLÓ ESTJE
Helyszín: Képzõmûvészetek Háza

Belépõdíj: nincs
Április 12. 19 óra

A KOSSUTH-DÍJAS
MUZSIKÁS EGYÜTTES

KONCERTJE
Sipos Mihály – hegedû, citera,  ének
Porteleki László – hegedû, koboz,

tambura, ének

Éri Péter – brácsa, kontra, man-
dolin, furulyák, ének

Hamar Dániel – bõgõ, gardon,
dob, ének

Helyszín: Medgyaszay Ház
Belépõdíj: 1600 Ft
Április 13. 19 óra

PÉNTEK ESTI JAZZ – KLUB 
A BABOS PROJECT SPECIAL

KONCERTJE
Babos Gyula – gitár

Veres Mónika – ének
Cselik Gábor – zongora

Hárs Viktor – nagybõgõ,
basszusgitár

Balogh László – dob
Helyszín: Medgyaszay Ház

Belépõdíj: 800 

Állás –– ÁÁllás –– ÁÁllás
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regi-

onális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetõséget:
mélyfúró szakirányú 100.000–150 000 Ft
géplakatos szakirányú 72.100–100.000 Ft
vas- és fémszerkezet lakatos szakirányú 70.000–80.000 Ft
hegesztõ szakirányú megegyezés szerint
targoncavez.+darukötözõ szakirányú 80.000–110.000 Ft
fûrészgép-kezelõ szakirányú 75.000 Ft
varrómunkás szakirányú 65.500 Ft
anyagkiadó szakirányú 90.000–130.000 Ft
szállodai gondnok (német nyelv) szakirányú 100.000 Ft
étteremfõnök (német nyelv) szakirányú megegyezés szerint
szobaasszony szakirányú 70.000 Ft
szakács szakirányú 80.000–100.000 Ft
felszolgáló (német nyelv) szakirányú 90.000 Ft
pultos szakirányú 80.000 Ft
ingatlanközvetítõ (német v. angol nyelv) szakirányú 85.000 Ft
telefonos értékesítõ érettségi 70.000 Ft
területi képviselõ (angol nyelv) fõiskola 250.000–300.000 Ft

Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fõ út 24. szám) alatt adunk.

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ–kedd–szerda: 8.00–12.00 és
13.00–16.00 óra között, péntek: 8.00–13.00 óra

MASSZÍROZÁST
VÁLLALOK

(frissítõ, alakformáló, talp)!
Hívásra házhoz megyek!

Telefon:
30/481-2323 

(6012K)

Felszámolt vendéglátóegység-
bõl jó állapotban lévõ hûtõpultot
vennék. Tel.: 30/227-3294 (6017K)

Meghívó
A nagykanizsai Halis István Könyvtárban 2007. április 13-án

Emberismeret és etika tantárgy keretében (elõrehozott érettségi)
fórumot szervezünk. Témája: A fogyatékkal élõk társadalmi
megítélése napjainkban.

A fórumra szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
Rácz Lívia és Süle Fruzsina

a Batthyány Lajos Gimnázium tanulói

A Csónakázó-tó mögötti bel-
sõ tónál, festõi környezetben
250 négyszögöl terület eladó.
Érd.: 20/5195-285. (6021)

Látóhegyen gondozott telek
pincével, fenyvessel, gyümöl-
csössel eladó. Érd.: 93/325-
759 (6020K)



tékokká fejlesztettek ki. Tavaly
azonban anyagi okok miatt le kel-
lett errõl mondaniuk. Az elmúlt
évben egyedüli pályázóként szin-
tén megnyerték a Város Napja
megszervezését. Akkor nem kötöt-
ték meg az írásos szerzõdést, úgy
határoztak, megvárják vele az új
testületet. A hogyan továbbról
azonban még nem kaptak hivata-
los információt. 

B. E.

– Az önkormányzati ülést rend-
szeresen figyelemmel kísérõ pol-
gárok mind többen nehezményezik
azt az ülésvezetési gyakorlatot,
amelyben a polgármester úr min-
den szavazás elõtt megmondja a
képviselõknek, hogy az “igen”
vagy a “nem” gombot nyomják
meg az adott téma kapcsán. Kép-
viselõként rendkívül zavar ez az
eljárásmód – mondta Böröcz Zol-
tán MSZP-s önkormányzati kép-
viselõ a közgyûlést megelõzõen
tartott sajtótájékoztatóján. 

– Ugyanis minden ülésre felké-
szülök, az adott témákban isme-
rem a szakbizottságok álláspont-
ját, a képviselõcsoport megbeszé-
lésén pedig további egyeztetésre
van módom, majd az ülésen tör-
tént hozzászólások alapján bizton-
sággal kialakul a véleményem,
amit a szavazatommal kifejezni kí-
vánok – mondta. – Ezért az MSZP
képviselõcsoportja nevében felké-
rem az polgármester urat arra,
hogy a jövõben ne szólítsa fel a
képviselõket arra, hogy az adott
kérdésben igennel, vagy nemmel
szavazzanak, vagy amennyiben ezt
megteszi, tegye hozzá, hogy melyik
képviselõcsoportnak szól a felszó-
lítása, melyik esetében van olyan
érzése, hogy a képviselõk nem ké-
pesek önállóan kialakítani és sza-
vazatukkal kifejezni álláspontjukat
– tette hozzá Böröcz Zoltán.

H. A.

Az SZDSZ szerint több hiá-
nyossága van a város gazdasági
programjának, például teljesség-
gel hiányzik belõle a Nagykanizsa
fejlesztésére vonatkozó vízió. Ami
meg benne van, az nem tartalmaz
prioritásokat.

Halász Gyula a helyi szervezet
ügyvivõje sajtótájékoztatóján el-
mondta, Álláspont címmel, egy
sorozat keretében, sajtótájékozta-
tón fejtenék ki álláspontjukat a
közélet aktualitásai kapcsán. Elsõ
alkalommal a város gazdasági
programja került terítékre.

– A mostani gazdasági program
már kiindulási pontját tekintve is
elhibázott, hiszen hiányzik a hely-
zetértékelést megalapozó SWOT-
analízis – mondta. – De hiányzik
az a fajta társadalmi kontroll is,
ami az elõzõ önkormányzat gaz-
dasági programját jellemezte,
amelybe a gazdasági szervezetek,
a kamara, szakmai szervezetek ja-
vaslatai is beépültek, hasonlóan a
lakossági véleményekhez, ame-
lyek a fórumokon fogalmazódtak
meg. Az SZDSZ részérõl azt gon-
doljuk, hogy a választások óta el-
telt hat hónap elegendõ lett volna
arra, hogy sort kerítsenek a társa-
dalmi kontrollra is.

Halász Gyula rámutatott, több
hiányossága is van a programnak,
amely például Nagykanizsa regio-
nális szerepkörérõl említést sem
tesz. A politikus úgy véli, nagyobb
hangsúlyt kellene fektetni az M9-
es autópálya elõkészítésére is.

H. A

A Nagykanizsai Polgári
Egyesület szervezésében április 11-
én szerdán 17.30 órától a Halis
István Városi Könyvtárban vetítik
Pesty László Megsebzett ünnep
címû filmjét. Ugyancsak ekkor
nyitja meg Cseresnyés Péter váro-
sunk alpolgármestere a múlt év
október 23-ra emlékezõ, Akit gumi-
botoznak, az szokott sírni címû
fotó- és dokumentumkiállítást.

– Nem volt egyetlen egy fel-
szólítás sem a támadás elõtt. Idõ
és lehetõség sem volt arra, hogy
békésen menjünk haza, de arra
sem, hogy egymás testi épségét
megóvva meneküljünk, ugyanis
megkíséreltünk az öregekbe karol-
va lassan elindulni az Astoria
felé, de a rendõrök és lövedékeik
gyorsabban törtek elõre, mint
ahogy az idõs nénikék és bácsikák
menni tudtak. A rendõrség nem
oszlatott, hanem tömörített –
olvasható a fidesz.hu honlapon.–
Engem például az érdekelne, hogy
miért sír mindenki, amikor a
rendõrség folyamatosan nyomta a
felszólításokat, hogy hagyják el a

teret... és ennek ellenére ott
maradtak... – jegyezte meg erre
az interneten fórumozó Medzsik.

– Akinek kilövik a szemét, vagy
akinek leszakítja egy gránát két
ujját, illetve akit gumibotoznak,
ahol érnek, az szokott sírni, ezek a
dolgok ugyanis nagyon fájnak. A
tömegoszlatásra való felszólítás
nem hallatszott rendesen és nem
mellékesen a rendõrség az összes
menekülési útvonalat lezárta. A
„tömegoszlatásnak” köze nem
volt a vonatkozó jogszabályokhoz
– írta az origo.hu vendégszoba
vendégeként Morvai Krisztina.

– Október 23-án nem csak azokat
verték meg, akiken a gumibot csat-
togott. Itt egy országot vesszõztek
meg gyalázatos módon. Ezen nem
lehet túllépni. Ami tavaly történt,
gyalázat. Aki ezt médiamunkásként,
értelmiségiként segít a szõnyeg alá

söpörni, akár egykor 56-ot, bûnré-
szes gazember. Aki csak kussol, cin-
kos – summázta véleményét Fábry
Sándor a Heti Válasznak. 

Újabb mûtét vár arra a kétgyer-
mekes családapára, akit még októ-
ber 23-án a Dob utcában talált fej-
be egy gumilövedék. Kiss László
három napig volt kómában, és két
hét után engedték ki a kórházból.
A lövés hatására megsérült Kiss
László agya, leszázalékolták, emiatt
kártérítést fog kérni (hirtv.hu).

A Morvai Krisztina vezette civil
jogász bizottság nyilvánosságra
hozott jelentése arra a következte-
tésre jutott, hogy Gyurcsány Fe-
renc miniszterelnök és Demszky
Gábor fõpolgármester aktív felbuj-
tással, utasításokkal járult hozzá a
tömeges tragédiához. 

P. J.
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MMSSZZPP::
NNee mmoonnddjjaa mmeegg,, 
hhooggyyaann sszzaavvaazzzzuunnkk!!

MMeeggsseebbzzeetttt
üünnnneepp

SSZZDDSSZZ::
HHiiáánnyyooss aa pprrooggrraamm

SSzzüünneett
aazz ookkmmáánnyyiirrooddáábbaann

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
2007. ÁPRILIS 10-ÉN

a nagykanizsai Okmányirodában a lakcímigazolványokkal
kapcsolatos ügyintézés technikai okok miatt szünetel.

Megértésüket köszönjük.
Nagykanizsa megyei jogú város jegyzõje

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy a Saubermach-

er-Pannónia Hulladékgyûjtõ Kft. 2007. április 9-én (húsvéthétfõ) a
hulladékszállítási program szerint végzi tevékenységét, azaz lesz
szemétszállítás. 
Kérjük a lakosságot, hogy az ünnepre való tekintettel reggel 7 óráig

helyezzék ki hulladékgyûjtõ edényeiket.

Via Kanizsa Városüzemeltetõ Kht. 
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A közgyûlés kezdetén Marton
István polgármester ellenzéki ja-
vaslatra levette a napirendrõl az
önkormányzat gazdasági program-
járól szóló elõterjesztést, amelyet
külön közgyûlésen vitatnak meg
majd a városatyák. Szintén vissza-
vonta a Kanizsa TV és lapunk
székhelyének áthelyezésével kap-
csolatos elõterjesztést is. Ezek után
a bajcsai településrészi önkor-
mányzat tagjait választotta meg a
képviselõ-testület, majd Babicsné
Bertha Éva, Parély József, Pintér
Bernadett és Vukics József letette
az esküt. A grémium elnöke Polai
József (Fidesz–KDNP) önkor-
mányzati képviselõ lett. 

Második napirendi pontként a
képviselõkv Dr. Nemes Zoltán
megyei rendõrfõkapitány és Dr.
Molnár József városi rendõrkapi-
tány, Nagykanizsa bûnügyi, köz-
biztonsági és közlekedésbiztonsá-
gi helyzetérõl szóló elõterjesztést
vitatták meg. Dr. Nemes Zoltán

elmondta, sikeresnek ítéli a
Nagykanizsai Rendõrkapitányság
munkáját, egyben megköszönte
az önkormányzat támogatását.
Dr. Molnár József arról tájékoz-
tatta a városatyákat, hogy a kapi-
tányság bûnügyi felderítési ered-
ményessége az egyik legjobb a
megyében, a legnagyobb problé-
mát továbbra is a közlekedési
balesetek megelõzése jelenti,
ugyanis a városban drasztikusan
megnövekedett a forgalom. Bene
Csaba, a Fidesz–KDNP frakció-
vezetõje az üzletszerû kéjelgés
növekvõ problematikájára hívta
fel az illetékesek figyelmét, haté-
konyabb fellépést sürgetve. Dr.
Molnár József válaszában el-
mondta, igyekeznek odafigyelni a
legõsibb mesterséget ûzõ höl-
gyekre, ám nem hiszi, hogy van
olyan hely a világban, ahol telje-
sen sikerült felszámolni e tevé-
kenységet. Végül elfogadták a
beszámolót a képviselõk. 

Hosszú és politikai felhangok-
tól sem mentes vita alakult ki a
közgyûlés Szervezeti és Mûködé-
si Szabályzatáról szóló rendelet-
tervezet tárgyalása során, a kép-
viselõk erre a napirendi pontra
fordították a legtöbb idõt. Röst
János (SZDSZ) számtalan módo-
sító indítvánnyal állt elõ, mire dr.
Kelemen Marcell jegyzõ úgy rea-
gált, hogy a javaslatokat a bizott-
sági üléseken, vagy írott formá-
ban kellett volna megfogalmazni,
még a napirendi pont tárgyalása
elõtt. Úgy véli, erre lett volna
ideje mindenkinek, hiszen az
anyagot már korábban megkapták
a képviselõk. Végül Tóth László
(MSZP) javaslatára a polgármes-

ter levette az SZMSZ-rõl szóló
napirendi pontot, amit április ti-
zenkettedikén, soron kívüli ülé-
sen tárgyal ismét a testület.

Ezt követõen beszámolót hall-
gattak meg a képviselõk a Hevesi
Sándor Általános Iskola, a Pipitér-
óvoda, a Rozgonyi-óvoda, vala-
mint az Egészségügyi Alapellátási
Intézmény tavalyi munkájáról.
Majd nyílt ülés keretében újabb öt
éves idõtartamra a Pipitér Óvoda
vezetésével Böjti Istvánnét, a Roz-
gonyi-óvoda irányításával pedig
Borsos Péternét bízták meg. A
Hevesi Sándor Általános Iskola
vezetõi megbízatásával összefüg-
gõ napirendet az egyik pályázó,
Takács András kérésére zárt ülé-
sen tárgyalták a képviselõk, ami
után Marton István polgármester
az õ sikerét hirdette ki. 

Az elektronikus hírközlési épít-
mények elhelyezésérõl szóló ka-
cifántos címû elõterjesztés min-
denkit érint, aki parabolaantennát
helyezett el háza falán.         

Az elõterjesztés szerint a vá-
rosban tömegessé vált a parabola-
antennák elhelyezése, ami nem
éppen kedvezõ hatású a városké-
pet tekintve. Az elõzõ szabályo-
zás  indokolatlanul egy kalap alá
vette a mobil-távközlési antenná-
kat és a családi televíziózás céljá-
ra szolgáló parabolaantennákat.
Ebbõl a szempontból viszont az
új rendelet könnyít a városlakók
helyzetén, ugyanis egyértelmûen
különbséget tesz a kétféle objek-
tum között. A régi szabályozás
szerint ugyanis valamennyi ilyen
jellegû építmény engedélyköteles
volt, csak az építéshatóságon mú-
lott, hogy nem bírságolták végig

a várost. Mostantól a családi há-
zas övezetekben nem kell enge-
dély a parabolák kihelyezéséhez.
Azonban szigorítást is jelent az új
szabály annyiban, hogy a parabo-
lák a homlokzat, illetve a ház
közterületekrõl jól látható oldala
felõl ezután csak a párkány fölé,
a tetõn helyezhetõk el. Az új ren-
delkezést némi vita után huszon-
három igen szavazattal és három
tartózkodással fogadták el a kép-
viselõk. 

Ezt követõen a kórház fejlesz-
tési koncepcióját tárgyalták a
közgyûlés tagjai. Az anyag kap-
csán újból elõkerült a kórházpri-
vatizáció víziója, amely most is
ugyanolyan indulatokat kavart,
mint az elõzõ ciklusban. Az el-
lenzék szerint a munkaanyagban
szereplõ kapacitáshasznosítást
hívják kórházprivatizációnak, a
városvezetés és a másik oldal
képviselõi azonban tiltakoztak a
kifejezés ellen. 

Az elõterjesztésben ugyanis
szerepelt az üzleti alapú finanszí-
rozás kifejezés, aminek bõvebb
kifejtését kérte a jelen lévõ fõ-
igazgatótól dr. Károlyi Attila
(MSZP). Dr. Kovács József fõ-
igazgató válaszában elmondta: új
feladatokkal szeretnék megtölteni
a kórház megüresedõ egységeit,
ami azt jelenti, hogy például az
OEP által nem finanszírozott
plasztikai sebészet céljára kiadják
bérbe a helyiségeket és az eszkö-
zöket, ami többletbevételt hoz a
kórháznak. Bárdosi Gábor
(MSZP) úgy vélte, ez nem esik túl
távol a kórházprivatizációtól.
Hangsúlyozta, nem kételkedik ab-
ban, hogy az ágyszámcsökkentés
miatt megüresedõ kórházi egysé-
geket hasznosítani kell, de arra is
emlékeztetett, hogy a Fidesz az
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Az Oktatási, Kulturális, Ifjú-
sági és Sportbizottság megtár-
gyalta és elfogadta a Roz-
gonyi-óvoda, a Pipitér-óvoda
és a Hevesi Sándor Általános
Iskola ötéves tevékenységérõl
elõterjesztett beszámolót, egy-
ben köszönetüket fejezték ki az
intézmények dolgozóinak,
óvodapedagógusainak és veze-
tõinek eddig végzett szakmai
tevékenységükért. A nevelési-
oktatási intézmények maga-
sabb vezetõinek kinevezésérõl
az alábbiak szerint döntöttek:
A Pipitér-óvoda vezetésével to-
vábbi öt évre a jelenlegi veze-
tõ, Böjti Istvánné kapott meg-
bízást. A Rozgonyi-óvoda ve-
zetésével szintén a jelenlegi
vezetõt, Borsos Péternét bízták
meg. A Hevesi Általános Isko-
la vezetésére a három pályázó,
Huszár Hajnalka, Sósné Kutasi
Margit és Takács András közül
a legtöbb szavazatot Takács
András kapta. A végsõ döntést
a közgyûlés hozta meg.

IInnttéézzmméénnyyii 
bbeesszzáámmoollóókkrróóll

A Városüzemeltetési Bizottság.
tagjai tájékoztatót hallgattak meg a
polgármesteri hivatal tavalyi
munkájáról, amely kapcsán Takács
Zoltán azt kérte, hogy a Via
Kanizsa Kft. két hónapon belül
készítsen hasonló beszámolót a
városüzemeltetés 2006-os feladatai-
ról is, s azt terjessze a bizottság elé.
A hivatal beszámolóját elfogadta,

Takács Zoltán javaslatát pedig
megszavazta a testület. 

Tárgyalták a Vásárcsarnok hatása
a város életére és az önkormányzat
gazdálkodására jól hangzó, ám sokak
számára megfoghatatlan címet viselõ
napirendi pontot is, melynek során
szóba került a Vásárcsarnok felsõ
szintjének problematikája, tudniillik,
hogy évek óta kiadhatatlanok a helyi-
ségek, ha mégis, egy-két hónapnál
tovább nem maradnak a bérlõk, az
alsó szintrõl felszálló hurkaszag és az

alacsony vásárlószám miatt. Gáspár
András, a Via Kanizsa ügyvezetõje
azt mondta, az alapproblémát az
okozza, hogy a tervezõ és az építte-
tõk két különbözõ funkciót, egy
plaza-jellegût és egy tipikus vásár-
csarnokit akartak összeházasítani. Az
is elhangzott: az önkormányzat job-
ban járna, ha minél hamarabb meg-
szabadulna az ingatlanoktól, amelyek
csak veszteséget termelnek. A gon-
doktól eltekintve végül elfogadta a
grémium a beszámolót. 

VVáássáárrccssaarrnnookk
kkeerriinnggõõ



Április 7-e Nagyszombat. Este
tartják Jézus feltámadásának ünne-
pét. A tüzet õsi módon – dörzsö-
léssel, csiholással – újra meggyújt-
ják és megszentelik. Az esti ha-
rangszó a böjt befejezését jelenti.

8-a Húsvétvasárnap. A keresz-
ténység egyik legnagyobb ünnepe
a pogány tavaszkezdõ ünnepek-
bõl származik. Ezen a napon tart-
ják a húsvéti határjárást. Ilyenkor
az egész falu népe körbejárja a

földjeit, kitisztogatja a forrásokat.
Sok helyen bált rendeznek.

9-e húsvéthétfõ. A legnép-
szerõbb húsvéti népszokások, lo-
csolás, a hímes tojás ajándékozá-
sának ideje. Mindkettõ õsi termé-
kenységvarázslásra utal. A tojás
Jézus újjászületését jelképezi. 

15-e Fehérvasárnap. Húsvét utá-
ni vasárnap a fiatal leá-nyok „mát-
kát”, barátnõt választanak, vagy
komatálat küldenek egymásnak. 
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Nagyon aktívvá teheti a Nap ezen a hé-
ten. Vigyázzon, hogy ne forgassák ki a
szavait. Legyen a partnerével is õszinte,
ne beszéljen mellé, ha a közös jövõ épí-
tésére kap elõjeleket az élettõl.

Valami maradandót alkothat a héten. Ki-
tartó munkájával a karrierjét is megala-
pozhatja. Társára továbbra is mindenben
számíthat. A magányos bikáknak a ta-
vasz új szerelmet hoz.

Ha úgy érzi, nem találja a helyét a világ-
ban, lépjen ki a négy fal közül. Közeled-
jen, legyen érdeklõdõbb. Tapasztalni fogja
a viszonzást. A partnerével nézeteltérés
alakulhat ki, de hamar elmúlik.

Érdemes elkerülnie a hétközben adódó vi-
tákat, csak idõveszteséget okoznak. Új ter-
vek megalkotásával foglalja le tobzódó in-
dulatait. Ajándékozza meg szeretteit, és ha
magányos, keressen társaságot hétvégére.

A karrierépítés köti le gondolatait. Tartson
szünetet, készüljön fel lélekben az ünnepek-
re. Látogasson zenei rendezvényeket, vi-
gyen magával valakit. Ha nincs partnere, a
húsvéti ünnepek meghozhatják a nagy Õt.

Fontos dologra kell koncentrálnia a na-
pokban. Ne dugja fejét a homokba, ren-
dezze dolgait. Számíthat támogatásra,
hogy kellemesen teljenek az ünnepek,
bátran adjon feladatokat partnerének is.

A Hold a saját jegyében jár, s ez lelassít-
hatja gondolatait. Terveit tegye talonba,
késõbb megvalósíthatja valamennyit. Ha
még nem vette meg a húsvéti ajándékokat,
gyorsan pótolja be, és lazítson hétvégén. 

A közelgõ ünnepek miatt unottan és
kedvetlenül lát neki otthona szépítésé-
nek, takarításának. Érzelmi téren kelle-
mes meglepetést hoz a nyuszi, és mind-
járt vidámabban látja a világot.

Erõsítést kap a Holdtól, s ezt érdemes
kihasználnia. Munkalehetõség is kínál-
kozik. Tartózkodjon többet a párjával a
szabad levegõn. Ha még szingli, nézzen
be egy locsolóbálba. 

Ne halogassa a tennivalóit, mert csak sza-
porodnak. A húsvéti ünnepeket barátok lá-
togatásával és nagy beszélgetésekkel tölt-
se. Ha nem üres kézzel érkezik, hanem
ajándékkal, nagyobb örömet okoz.

A héten elhagyja a Mars a Vizöntõ jegyét.
A húsvéti ajándékok bizonyára már a
szekrényében sorakoznak. Érzelmi téren
napsütéses napokra számíthat. Ha magá-
nyos, ne utasítsa el senki közeledését. 

A Halak jegyébõl kihátrálóban van a
Hold. Harmónia, nyugalom. Az ünnepe-
ket használja fel energiagyûjtésre. A ki-
egyensúlyozott viselkedése felkeltette
mások érdeklõdését is. 

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

JJéézzuuss
ffeellttáámmaaddáássáánnaakk üünnnneeppee

Május hatodikán a Csónakázó-
tónál lévõ vendégháznál kerül
sor a Wass Albert Emlékver-
senyre és Törzsi Viadalra. 
Vörös András, a Zalai Fürkész
Íjászegyesület tagja lapunk-
nak elmondta, a tavalyi ren-
dezvény sikerén felbuzdulva
idén már második alkalommal
kerül sor a megmérettetésre,
amely minden bizonnyal ezút-
tal is számos érdeklõdõt vonz
majd. A hagyományõrzõ íjász-
verseny egyben a törzsek via-
dala Zala megyei elõselej-
tezõje is lesz.

Í jászverseny
Kanizsán

Egy pesszimista minden lehetõségben látja a nehézséget; egy opti-
mista minden nehézségben meglátja a lehetõséget.

(Winston Churchill) 



A kellemes meleg napok után
hûvös idõvel, hóval köszöntött be a
meteorológiai tavasz – Melyek az
elsõ legfontosabb teendõink a kis-
kertekben? – kérdeztük Gózner Ka-
talin szakmérnöktõl. 

– Mivel nem volt hideg telünk a
rovarkártevõk nagy szaporulatával
kell számolnunk. A nyugalmi álla-
potból elõjövõ atkák és rovarok éré-
si táplálkozást folytatnak. A szívo-
gatással, rágással okozott sérülések
pazar támadási felületek a vesszõ-
kön, illetve az avarszinten telelõ
kórokozó gombák számára. Tehát a
legelsõ és legfontosabb feladatunk
a lemosó permetezés, amellyel gyé-
ríteni tudjuk a kár – és kórokozók
áttelelõ alakjait. Javaslom a

Vegesol eReS, ismertebb nevén ola-
jos rézkén készítményt. Az olaj le-
zárja a vesszõkön található alako-
kat, a réz meg a kén gondoskodnak
az esõ és szél által felverõdõ csírá-
zó gombaspórák elpusztításáról. A
már virágzó gyümölcsfák permete-
zésére rezet ne használjunk, mert
perzsel. Biztonsággal alkalmazha-
tók viszont a rézpótló készítmények
a virágzásban fertõzõ monília, va-
rasodás és az õszibarack levélfod-
rosodást okozó gombák ellen. (ME-
RPAN, ORTHOCID, BUVICID K-
kontakt szerek; CHORUS, TOPAS,
SCORE felszívódó készítmények).
Ne feledkezzünk meg az atka- és ro-
varölõ szerek használatáról. Az at-
kák kora tavaszi alakja a legsebez-

hetõbb. Kiváló atkaölõ szer a
FLUMITE 200. Az egyéb rovarölõ
szerek kiválasztásánál figyeljünk a
méhveszélyességi kategóriára. 

– Milyen növényeket ültethetünk
ki a szabadba?

– A gyümölcsfák, örökzöldek és
egyéb gyökeresek ültetésére ideális
évszak a tavasz, de késõbb is lehet
ültetni, ha van öntözési lehetõség. A
kerti növényeink közül a cukorbor-
só, fokhagyma, dughagyma, saláta-
palántok biztonsággal vethetõk és
ültethetõk. A többi mag csak akkor
kerüljön a talajba ha már melegebb
lesz. Mivel száraz tavaszt és nyarat
ígérnek az idõjósok, igyekezzünk a
vetéssel, hogy megerõsödjenek a
növényeink a szárazság beálltáig. A
magágy készítésével egyidejûleg
dolgozzuk be a talajfertõtlenítõ sze-
reket a talajlakó kártevõk ellen
(BASUDIN 5G, DIAZON). A pa-
lántaneveléshez edénybe lehet vetni
a magokat (paprika, paradicsom,
padlizsán, karfiol). A kikelt palán-
tokat hetente egyszer jól öntözzük
meg. Hagyjuk a talajfelszínt kiszá-
radni, ezáltal is csökkentjük a pa-
lántadõlést okozó gombák esélyeit.
A paradicsom, káposzta, karalábé
vethetõ szabadföldbe is. 

– Hogyha szép zöld pázsitot sze-
retnénk, mi a teendõnk?

– Gondoskodnunk kell a táp-
anyag-utánpótlásról. Ha õsszel nem
mûtrágyáztunk, akkor most a há-
romkomponenses NPK 15:15:15
mûtrágyát használjuk minél hama-
rabb. Aztán a nyár folyamán leg-
alább még két alkalommal juttas-
sunk ki 27 százalékos nitrogén mû-

trágyát (május végén és augusztus
végén).  A pázsittelepítés ideális idõ-
pontja március második fele vagy
szeptember. Az udvart díszítõ örök-
zöldeket is permetezzük meg atka- és
rovarölõ szerrel (TALSTAR), mert ha
a belsejük szárad, ezen kártevõk
szorgoskodásának tulajdonítható.
Szeretném figyelmükbe ajánlani a
VOLLDÜNGER komplex mûtrá-
gyát, amely használható a konyha-
kerti növények, dísznövények és szo-
banövények tápanyag-utánpótlására
egyaránt. Adagja három lapos evõ-
kanállal tíz liter vízben feloldva. A
növény számára könnyen felvehetõ
makro-és mikroelemeket tartalmaz,
ez utóbbiak nélkülözhetetlen létfon-
tosságúak a növények számára. Ne
ragaszkodjunk csak a pétisó (nitro-
gén) mûtrágya használatára, mert a
nitrogén ha csapadékkal társul, na-
gyon gyors növekedésre készteti a
növényt, megnyúlnak a sejtek és se-
bezhetõbbé válnak, megbetegednek. 

– Mi a teendõnk a gyümölcsfák
metszésével?

– Arra törekedjünk, hogy szép,
szellõs legyen a korona, a befele ke-
resztezõ ágakat vágjuk ki. Ha vasta-
gabb ágakat távolítottunk el, a sebe-
ket zárjuk le fasebkezelõvel, mert a
növénynek energiába kerül begyó-
gyítani a sebeket. Jelzik a növények
ha nem elegendõ számukra a táplá-
lék, ha túltápláltak, vagy betegek.
Nekünk az a dolgunk, hogy észreve-
gyük a jeleket és megszüntessük. az
okokat. Ehhez kívánok mindenkinek
eredményes jó munkát!

Bakonyi Erzsébet
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Elkészült a nagykanizsai Csó-
nakázó-tó és környezetének hidro-
ökológiai vizsgálata. A tanulmányt
készítõk a Városfejlesztési, Kör-
nyezetvédelmi és Idegenforgalmi
Bizottság elé terjesztették vélemé-
nyezésre. Elkészítésének az volt a
célja, hogy a Csónakázó-tó és kör-
nyékének turisztikai  fejlesztési
tervével kapcsolatos elképzelése-
ket hidroökológiai szempontból
megalapozza. Az idegenforgalmi
célú fejlesztések koncepciójának
kidolgozási szándékával egyidejû-

leg merült fel az igény, hogy meg
kell vizsgálni, a Csónakázó-tó víz-
háztartása, vízminõsége, környe-
zetökológiai állapota miként befo-
lyásolja és határozza meg egyes
esetekben a fejlesztési lehetõsége-
ket. A tanulmányban leírtakkal a
bizottság tagjai egyetértettek és
kérték, hogy a fejlesztési koncep-
cióval kapcsolatos további munka
során vegyék figyelembe az észre-
vételeiket.

B. E.

CCssóó-ttóó tteerrvveekk

VVíízz vviilláággnnaappjjaa
A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában megrendezésre került a

víz világnapjához kapcsolódó programsorozat, mely egy elõadással kezdõ-
dött. Ezt a hasznos ismertetõt iskolánk védõnõje, Iza néni tartotta. Megtud-
tuk, hogyan takarékoskodhatunk a vízzel, és mennyire fontos számunkra. 

Ezt követõen iskolánk tanulói egy „vizes” ügyességi vetélkedõn vet-
tek részt. A verseny külön megrendezésre került az 5–6-as és 7–8-as
évfolyam között. A csapatok osztályonként 5 lányból és 5 fiúból álltak. 

Iskolánk egyik tanulója a versenyrõl így nyilatkozott: „Szerintem érde-
kes és különleges versenysorozat volt. Az elsõ feladat Iza néni elõadásá-
hoz kapcsolódott, ami mindenkinek jól sikerült. A második feladat: ping-
pongütõn kellett vízzel teli poharat egyensúlyozni egy kisebb akadálypá-
lyán átszlalomozva úgy, hogy minél kevesebb loccsanjon ki a pohárból.
Az értékelésnél számított a gyorsaság, és a túloldalon lévõ kancsóban
összegyûlt víz mennyisége. A harmadik feladat szinte ugyanez volt, csak
most a pohár helyett merõkanál volt a „vizet szállító eszköz”. A negyedik
erõpróba egy gólyalábas, gyorsasági verseny volt. Az ötödik és egyben
utolsó feladat bizonyult a legnehezebbnek. Egy papírhajót kellett hajto-
gatni, mellyel ügyesen át kellett haladni egy akadályokkal teli pályán.”

A versenyben a 6. b és a 8. a osztály lett a gyõztes.
Kantó Szimonetta és Toperczer Dorina

Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola  7. osztály

TTeeeennddõõkk aa hháázziikkeerrttbbeenn
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elõzõ ciklusban pontosan a mû-
ködtetés vállalkozásba adása ellen
ágált minden eszközzel. Marton
István polgármester cáfolta a kép-
viselõ állításait, hangsúlyozta,
hogy semmit nem adnak el, sem-
mit nem értékesítenek, egysze-
rûen csak olyan tevékenységet
akarnak a kihasználatlan helyisé-
gek falai közé hozni, amivel a mí-
nusz 156 ágy veszteségét némileg
kompenzálni lehet. Röst János
(SZDSZ) azt mondta, támogatni
tudja a hasznosítást, abban az
esetben, ha az nem a jól termelõ
részek kimazsolázásával történik. 

Dr. Kolonics Bálint (Fidesz–
KDNP) kijelentette, szó sincs ar-
ról, hogy a mûködtetés vállalko-
zásba adása történne meg bizo-
nyos osztályok vagy részlegek
esetében. Arra figyelmeztetett,
hogy bérbeadás eddig is volt, az
orvosok magánrendeléseikre bé-
relték ki a rendelõket, ezért a po-
litikus úgy véli, ezt tovább kell
fejleszteni, a kapacitást pénzzé
kell tenni. Böröcz Zoltán (MSZP)
úgy vélekedett, hogy valamennyi
képviselõ ugyanarról a dologról
beszél, tudniillik, hogy a felsza-
baduló kapacitást hasznosítani
kell. Azonban teljesen mindegy,
hogy az üres egységeket eladják,
vagy bérbe adják, a lényeg, hogy
bevétel lesz belõlük, ami minden-
képpen pozitívumként értéke-
lendõ, ám mindenkinek szembe
kell néznie azzal, hogy ezt hívják
privatizációnak. Cseresnyés Péter

alpolgármester (Fidesz–KDNP)
arra figyelmeztette a baloldal po-
litikusait: ne próbálják az embe-
rekkel elhitetni, hogy ez a kór-
házprivatizáció, s arra is emlé-
keztetett, hogy ha nem lett volna
ágyszámleépítés, akkor most nem
lennének problémák. 

Hosszú vita után elfogadták a
képviselõk a kórház fejlesztési
koncepcióját. 

Következõ napirendi pontként
az Arany János utca 8. ügye ke-
rült a testület elé. Az eredeti tu-
lajdonos értékesítette egy vállal-
kozás számára a területet, ám az
önkormányzatnak elõvásárlási
joga van a területre. A kérdés az
volt, hogy a város lemondjon-e a
jogról, s legyen az új tulajdonosé
a terület, avagy vásárolja meg az
ingatlant? Marton István polgár-
mester azt javasolta a közgyûlés-
nek, hogy mivel a költségvetés-
ben nem biztosítottak a források
a megvásárláshoz, ezért azt ne
támogassák a képviselõk. Cse-
resnyés Péter alpolgármester
azonban úgy vélekedett, minden-
képpen élni kellene az elõvásár-
lási joggal, ha a város a késõb-
biekben tevékenyen részt akar
venni a környezõ tömb rehabili-
tációjában. A polgármester arra
figyelmeztetett, hogy a környezõ
területek révén az Arany János
utca 8. nélkül is megkerülhetet-
len az önkormányzat egy esetle-

ges tömbrehabilitáció során. A
végszavazás során érdekes szi-
tuáció alakult ki, elõbb hét igen,
tizenkét nem szavazattal és hat
tartózkodással a testület elvetette
azt a határozati javaslatot, ami
úgy szólt, hogy az önkormányzat
nem él elõvásárlási jogával. Azaz
kinyilvánították, hogy a határo-
zati javaslattal ellentétben az ön-
kormányzat élni kíván az elõvá-
sárlási joggal.

(folytatás a 6. oldalon)

VViittaa aazz eellõõvváássáárrlláássrróóll

ÉÉppííttééssii tteerrüülleett

úútt nnééllkküüll
A Pénzügyi Bizottság többek

között tárgyalta a vállalkozások
támogatásáról szóló rendelet mó-
dosítását is. Az elõterjesztés sze-
rint beépítik a rendeletbe Cserti
Tibor korábbi javaslatát, misze-
rint a támogatás igénybevéte-
léhez szükséges beruházás alsó
határa tízmillió forintról módo-
suljon huszonöt millióra. A bi-
zottság ülésén ezt Bizzer András
nem támogatta, mondván, a vál-
lalkozások számára elõnyösebb a
tízmilliós értékhatár. Vukics Jó-
zsef és Tóth László, a bizottság
elnöke viszont támogatta a javas-
latot, amit végül elfogadtak. Tár-
gyalt a grémium a Hevesi Sán-
dor Mûvelõdési Központ és a
Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Ház által beadandó pályázati
anyagról is, amelyben a HSMK
számára mintegy 450 ezer forint,
a Móricz számára pedig 437 ezer
forintnyi önrészt kellene biztosí-
tania az önkormányzatnak. A bi-
zottsági ülésen felmerült, hogy a
HSMK vajon ki tudná-e maga
gazdálkodni a pályázati önrészt?
Tóth László megjegyezte: ha ke-
vesebb ingyenjegyet osztanának
ki a fizetõs elõadások elõtt, ak-
kor vélhetõen igen, de összessé-
gében hatékonyabb gazdálkodást
várnak az intézmény vezetõségé-
tõl. Az elõterjesztést végül támo-
gatták. Szó esett az ipari parkban
lévõ, 267/16. hrsz-ú ingatlan
közúti megközelítésének megol-
dásával kapcsolatos javaslatról
is. Itt az egyik vállalkozás által
vásárolt terület megközelítése
nem volt megoldott, ugyanis az
ingatlan értékesítésekor még
nem rendelkezett hatályos rende-
zési tervvel, így a végleges útra
vonatkozó koncepcióval sem az
önkormányzat. Eddig ideiglenes
út segítette az ingatlan megköze-
lítését, azonban belátható idõn
belül ki kell jelölni és meg kell
építeni a végleges nyomvonalat.
A probléma most megoldódni
látszik, azonban a történtek több-
letkiadást jelentenek a területet
megvásárló vállalkozó és az ön-
kormányzat számára is. Vukics
József a bizottsági ülésen azt fir-
tatta, hogy lesz-e felelõse a tör-
ténteknek, hiszen 2003-as hiá-
nyosságokról van szó?

SSzzoocciiáálliiss
sszzoollggáállttaattáássookk

A Szociális és Egészség-
ügyi Bizottság megtárgyalta
és elfogadta a szociális szol-
gáltatásokról és a személyes
gondoskodást nyújtó gyer-
mekjóléti ellátásokról szóló
10/2005. (III. 7.) sz. rendele-
te módosítására elõterjesztett
javaslatot. – Az országgyûlés
tavaly módosította a szociális
ellátásokról szóló törvényt, és
a jogszabályi változások érin-
tik a biztosított szolgáltatások
körét, valamint a szolgáltatá-
sokért fizetendõ térítési díja-
kat. Az új szabályozás szerint
a személyes gondoskodás kö-
rébe tartozó szociális ellátá-
sok intézményi térítési díja a
szolgáltatási önköltség és a
normatív állami hozzájárulás
különbözete. Az intézményi
térítési díj meghatározásának
változása miatt az önkor-
mányzat által biztosított szo-
ciális szolgáltatások intézmé-
nyi díjának összege is jelen-
tõsen eltér a 2006. évben
megállapított díjaktól. A nö-
vekedés mértéke természete-
sen nem azt jelenti, hogy a
szolgáltatások igénybevevõi
is ilyen mértékû emeléssel
szembesülnek, ugyanis az el-
látásban részesülõk által fize-
tett személyi térítési díj az
igénybevevõ rendszeres havi
jövedelmének a szociális tör-
vényben meghatározott mér-
tékét nem haladhatja meg.
Sok esetben nem lesz változás
a befizetéseknél, mert az ön-
kormányzat olyan rendeletet
alkotott, hogy a támogatás ki-
egyenlíti a térítési díjak nö-
vekedésének mértékét – fog-
lalta össze dr. Csákai Iván, a
SZEB elnöke.

EEnnyyhhíítteenneekk
aa sszziiggoorroonn

A közgyûlés elõtt ülésezett az
Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizott-
ság. A számos napirendi pont kö-
zött módosító javaslatokat tettek a
közgyûlés szervezeti és mûködési
szabályzatára, illetve tárgyaltak a
víz- és csatornadíjak megállapítása
során bevezetett rendelkezésre ál-
lási díjjal kapcsolatos törvényessé-
gi észrevételrõl is.

Ugyanis egy állampolgár pa-
naszát követõen kifogást nyúj-
tott be az önkormányzathoz a
víz- és csatornadíjak megállapí-
tása miatt a Nyugat-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hiva-
tal Zala Megyei Kirendeltsége.
A bizottság elé kerülõ anyagból
kiderült: mivel a város szerint
ez a díjelem hivatott fedezni a
vízellátó rendszer és a csatorna-

hálózatfenntartási és -üzemelte-
tési költségeinek azon részét,
amely a fogyasztás mértékétõl
csak kis mértékben függ, ezért
az elõterjesztõ nem ért egyet a
törvényességi észrevétellel, s
nem kívánja módosítani korábbi
díjmegállapításról szóló dönté-
sét. Az ügyrendi bizottság a kér-
dést megtárgyalásra alkalmas-
nak tartotta. Szó esett a hírköz-
lési építmények elhelyezésével
kapcsolatos rendelettervezetrõl
is. Dr. Kolonics Bálint lapunk-
nak elmondta, hogy az új ren-
delkezés voltaképpen enyhít az
eddigi szigorú szabályozáson,
amely értelmében mindenféle
ilyen építményhez, a parabola-
antennától a mobiltelefon bázis-
állomásig építési engedélyt kel-
lett (volna) kérni. 

Az elõterjesztést a közgyûlés
számára tárgyalásra alkalmas-
nak tartotta a bizottság. 



(folytatás az 5. oldalról)
Ezt követõen a polgármester

ismét szavazásra bocsátotta a ha-
tározati javaslatot, s ezúttal ti-
zenkét igen, hét nem szavazattal
és négy tartózkodással a testület
úgy határozott, hogy a város nem
él az elõvásárlási joggal, azaz tá-
mogatta Marton István javaslatát. 

A testület a továbbiakban töb-
bek közt elfogadta a helyi érték-
védelmi pályázat létrehozásáról
szóló elõterjesztést, amely értel-
mében a helyi védettséget élvezõ
épületek tulajdonosai vissza nem
térítendõ támogatást, illetve ka-
matmentes hitelt vehetnek igény-
be az önkormányzat által létreho-
zott, idén kétmillió forintos alap-
ból az ingatlanok felújítására,
karbantartására.

H. A.

Egy, a közelmúltban megalkotott,
a víz- és csatornadíjak megállapítá-
sáról, a számlázás és a díjfizetés fel-
tételeirõl szóló rendeletben a képvi-
selõ-testület jóváhagyta a szolgálta-
tó által javasolt rendelkezésre állási
díj bevezetését. Úgy tûnik, az újabb
díj eljut az Alkotmánybíróságig. 

Januártól ugyanis úgynevezett
rendelkezésre állási díjat kell fi-
zetni a városban élõknek a szol-
gáltató részére, amiért Ferincz
Jenõ álláspontja szerint a Vízmû
nem nyújt semmit. 

Ferincz Jenõ ezért panaszt tett
az ügyben a Nyugat-dunántúli Re-
gionális Közigazgatási Hivatal Za-
la Megyei Kirendeltségénél, amely
megalapozottnak találta az amúgy
a MÁV-nál dolgozó állampolgár
felvetéseit, s megállapította, hogy
az ellenkezik az ármegállapításról
szóló, illetve a vízgazdálkodással
kapcsolatos törvénnyel is. Törvé-
nyességi észrevétellel fordultak a
nagykanizsai önkormányzathoz,
ugyanis úgy vélik, hogy az alapdíj
független a fogyasztástól, ami jog-
szabályellenes. Mindezeket figye-
lembe véve arra kötelezték az ön-
kormányzatot, hogy december har-
mincegyedikéig módosítsa az omi-
nózus rendeletet. 

– Korábban, más ügyek kap-
csán már kimondta az Alkotmány-
bíróság is, hogy az önkormányzat
a víz- és csatornadíj fogyasztási
árán fölül más díjat nem állapít-
hat meg. Másrészt egy másik ha-
tározatában azt is kifejezetten
megállapította, hogy a víz- és csa-
tornaárak mellett alkalmazott
rendelkezésre állási díj alkot-
mányellenes – mondta lapunknak
Ferincz Jenõ. – Ugyanis állás-
pontjuk szerint a víz- és csatorna-
díjak mellé felszámított rendelke-
zésre állási díj a fogyasztott víz
mennyisége alapján számított dí-
jon felül a fogyasztástól független
díjtétel megfizetését jelenti. Mivel
ez a díj a felhatalmazó törvényi
elõírásoktól eltér, ezért ennek a
díjnak a megállapítása a jogsza-
bályban adott felhatalmazás kere-
teit túllépte, így annak bevezetése
alkotmányellenes. Mindezek alap-
ján úgy vélem, megállapítható,
hogy Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Képviselõ-testülete törvé-
nyi hatáskörét túllépte, és ezáltal
olyan díj megfizetésére kötelezte a
város lakosságát, amelyet törvé-
nyes keretek között nem tehetett
volna meg. Az Önkormányzat a
díj megállapítását, míg a szolgál-
tató a díj beszedését végzi törvé-
nyes jogalap nélkül. Így meggyõ-
zõdésem szerint ez a díj az Alkot-

mánybíróság hivatkozott határo-
zatai alapján a szolgáltató részé-
re a szolgáltatás-ellenszolgáltatás
aránytalanságából adódóan jog-
alap nélküli gazdagodáshoz vezet.

A képviselõ-testület legutóbbi
ülésén foglalkozott a témával, s a
törvényességi észrevétel ellenére
a rendeletet változatlanul hagyta.
Az önkormányzati álláspont sze-
rint ugyanis a törvényességi ész-
revétel nem vette figyelembe,
hogy a rendelkezésre állási díj
mértéke a vízmérõóra méretététõl
függ, így voltaképp ez a díj is
arányos a fogyasztás mértékével.
Ez a díjelem hivatott fedezni a
vízellátó rendszer és a csatorna-
hálózat-fenntartási és -üzemelte-
tési költségeinek azon részét,
amely ugyan kis mértékben függ
a fogyasztás mértékétõl, viszont
elengedhetetlen a biztonságos és
folyamatos ellátáshoz. 

Az Alkotmánybíróság hivatko-
zott határozatai szerint viszont az
érvelés valójában a törvény kike-
rülését jelenti, ugyanis a vízmé-
rõóra-mérettel nem áll arányban a
tényleges fogyasztás – reagált er-
re Ferincz Jenõ, aki a hatályban
hagyott rendelet miatt azt fontol-
gatja, hogy az ügyben az Alkot-
mánybírósághoz fordul. 

Horváth Attila
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MMaarraadd aa ddííjj

A városi kórház fõigazgatója a
minap aláírta az intézmény új finan-
szírozási szerzõdését. A dokumen-
tumhoz véleményeltérési nyilatko-
zatot is csatoltak, a fenntartó ugyan-
is továbbra is veszélyben látja a be-
tegellátást. 

– Egy átlagos betegre 146 ezer
forint finanszírozás jut a korábbi
136 ezerrel szemben, a járóbeteg-
szakellátásban a pontrendszerben
egy pont értéke 1 forint 36 fillér
volt, ami 1,40-re változik, a króni-
kus osztályok esetében pedig a
4900 forintos napi ápolási finanszí-
rozás összege 5300-ra nõ – sorolta
a finanszírozásban bekövetkezõ
változásokat dr. Kovács József, a
kórház fõigazgatója. – Ezek azok a
paraméterek, amelyek ismeretében
most már pontosan ki tudjuk szá-
molni, hogy mennyi lesz a kórház
várható bevétele. Ezeket az össze-
geket megszorozzuk a teljesítmény-
nyel, a betegek számával, s így kap-
juk meg azt a pénzösszeget, amibõl
a nagykanizsai kórház gazdálkod-

hat. A megkötött szerzõdéssel azon-
ban az a gond, hogy az aktív fekvõ-
beteg-ágyunkból a miniszteri hatá-
rozat alapján elvesz 156 ágyat, ami
harminc százalékos csökkenést je-
lent. Egy alacsonyabb kapacitással
pedig kevesebb beteget tudunk el-
látni, márpedig az ellátott betegek
száma határozza meg a gazdasági
lehetõségeket. Sok beteg kiszorulá-
sa várható a fekvõbeteg-ellátásból,
mi azonban a szakmai koncep-
ciónknak megfelelõsen szeretnénk
ezeket a betegeket ellátni a járóbe-
teg-szakrendelések, vagy az egyna-
pos sebészet, illetve nappali kórházi
rendelés keretében. 

– Gondolom, már elindultak az
ehhez szükséges infrastrukturális
átalakítások a kórházban. 

– Így van. E napokban alakítjuk
ki az új ellátási struktúrát, az elmúlt
héten például az volt a feladatunk,
hogy minden osztályon kijelöljük az
OEP által finanszírozott ágyakat. A
sebészeten például ennek megfele-
lõen a korábbi hetvenkét ágy közül

kiválasztottuk azt a negyvenet,
amely benne lesz a finanszírozás-
ban. El kell döntenünk azt is, hogy
a késõbbiekben mi történik a fenn-
maradó kapacitással. Úgy tûnik,
ezek egy része a sürgõsségi ellátás-
ba kerül, vagy készenléti ágyak
lesznek, más részükön pedig úgyne-
vezett nem OEP-finanszírozott ellá-
tást tervezünk végezni azért, hogy
ne porosodjanak, ne álljanak, ha-
nem továbbra is bevételt termelje-
nek. Ugyanis nem csak a helyisé-
gekrõl, a berendezésekrõl van szó,
hanem az itt dolgozó munkatársak-
ról is. 

– Mit értsünk nem OEP-finan-
szírozott ellátás alatt?

– Privát finanszírozású feladato-
kat szeretnénk ellátni, akár ápolási
tevékenységet, akár különleges, ma-
gas szintû hotelszolgáltatást nyújta-
nánk azon betegeink számára, akik
ezt igénylik és meg tudják fizetni.
Egészségügyi szolgáltatóknak adjuk
át a kapacitásokat, hogy õk végezze-
nek benne olyan tevékenységet,
amelyre megvan a saját keresletük. 

H. A.

Jön aa mmagánfinanszírozás

Zártan
a kkitüntetésekrõl

A képviselõk a nyilvánosság
kizárásával négy napirendi
pontban foglalkoztak az ipari
parkban lévõ ingatlanok érté-
kesítésével. Döntöttek a Nagy-
kanizsa Megyei Jogú Város
Díszpolgára kitüntetõ cím és a
Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Címere emlékplakett ado-
mányozásáról. Szavaztak a
Pajzs Ferenc-díj, a Nagykani-
zsa Biztonságáért és a Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Ki-
sebbségeiért kitüntetõ címek
várományosairól és odaítélték
a Nagykanizsa Kultúrájáért és
a Nagykanizsa Sportjáért cí-
meket is. Ugyancsak megegye-
zés született a Szekeres József-
díj valamint a Nagykanizsa
Környezetkultúrájáért kitünte-
tések várományosairól. Mivel
a díjazott személyekben nem
tudtak egyezségre jutni a
FIDESZ–KDNP illetve az
MSZP–SZDSZ képviselõi
konszenzus hiányában az el-
lenzékiek Papp Ferenc és
Cserti Tibor kivételével kivo-
nultak az ülésterembõl. 

A továbbiakban felmondták
az eddig érvényben lévõ biz-
tosítási és alkuszi valamint
bankszámla-szerzõdéseket. Az
ülés végén határoztak a hivatal
döntései ellen való fellebbezé-
sek ügyében.
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ÍÍzzuuttaazzááss
Testvérvárosi kapcsolatokról

számoltak be a Thúry György Ke-
reskedelmi, Vendéglátó és Idegen-
forgalmi Szakképzõ Iskola tanárai
és tanulói. Hat szakácstanuló, Kiss
Kitti, Dénes Krisztián, Kovács Lil-
la, Havasi Patrícia, Szabó Melinda
és Bognár Nikolett egyhetes olasz-
országi szakmai gyakorlaton vett
részt a Velencétõl északra, Vittorio
Venetoban. Az olaszországi test-
vériskola által szervezett progra-
mokról Varga Tünde pedagógus
többek között elmondta, a három
szakmai gyakorlaton elsõsorban a
hagyományos tartományi ételeik-
kel ismertették meg õket. A thúrys
tanulók együtt dolgoztak az olasz
diákokkal. Ellátogattak a Garda-tó-
hoz, sikerült bejutniuk egy öt csil-
lagos szállodába, ahol megismer-
kedtek a szálloda séfjével. Jártak a
Valdoca-i  habzóbor készítõ üzem-
ben, ahol végigkísérték a gyártás
folyamatát. Az olasz kollégák
olyan programokat állítottak össze,
mely minden pillanatában kapcso-
lódott a vendéglátó szakmához. A
tanulók megismerkedhettek az ot-
tani alapanyagokkal, készítési
technológiákkal, és nem utolsósor-
ban a korszerû gépekkel. A sza-
kácstanulók véleménye szerint az
olaszok egyszerûbben és gyorsan
készítik el ételeiket. A két intéz-
mény kapcsolata három éves múlt-
ra tekint vissza. Április végén az
olasz diákok látogatnak Kanizsára.
Horváth István gyakorlati oktatás-
vezetõ, egyben a testvériskolákkal
tartandó kapcsolat felelõse Erdély-
ben tett kirándulásukról számolt
be. A kézdivásárhelyi testvérisko-
lát látogatta meg tizenöt diák kísé-
rõtanáraival, ahol elsõsorban a ma-
gyar-magyar összetartozás erõsíté-
se volt a cél. Ezer kilométeres utat
tettek meg, míg eljutottak Nagy-
Magyarország legkeletibb városá-
ba, ahol lélekemelõ városi ünnep-
ség részesei lehettek. Útközben
többek között megálltak Déván és
Nagyszebenben, élménygazdag
elõadást hallgattak meg a sepsi-
szentgyörgyi Székely Nemzeti
Múzeumban. Mivel eléggé gyer-
mekcipõben jár testvériskolájuk-
ban a szakképzés, a Thúry-iskola
már második alkalommal, nyolc
kézdivásárhelyi diákot vár három-
hetes pincérgyakorlatra.

B. E.

A MOL Rt. 1999-ben három
szakembert delegált Pakisztánba
olyan kutatási feladattal, hogy
vizsgálják meg, hol lehet kõola-
jat és földgázt találni. A delegá-
ció tagja volt a geokémiával fog-
lalkozó nagykanizsai dr. Koncz
István is. Õ gyûjtötte azokat a
kõzeteket, amelyekbõl szénhid-
rogén képzõdhet, illetve a felszí-
nen lévõ olajfolyásokból is min-
tát vettek további vizsgálat céljá-
ból. 

– A közel kéthetes kint tartóz-
kodásuk alatt milyen szakmai
eredményt lehetett elérni? 

– A felszínen látni lehetett,
hogy az egészen fiatal üledékes
kõzetek 15–21 millió évvel ez-
elõtt nagy erõhatásoknak voltak
kitéve, tektonikailag erõsen
igénybe vett területet vizsgáltunk.
A felszínalakulást jelzõ térképek
alapján azt néztük meg, hol talál-
hatók olyan felszíni formák, ame-
lyek alatt olaj- és gázfelhalmozó-
dás sejthetõ. A késõbbi szeizmi-
kus mérések alapján kijelöltek
egy olyan pontot, amelyre 2002-
ben az elsõ fúrás mélyült, és
3550 méteres mélységbõl gázt
hoztak a felszínre. Sejtéseinket
igazolta a késõbbi fúrási ered-
mény. Azóta több fúrásponton ta-
láltak gázt, és egy helyen olajat. 

– Milyen volt a kapcsolatuk a
helybéli lakossággal? 

– A három MOL-os delegálton
kívül még a peschawar-i egyetem
két geológusa is részt vett a min-
tagyûjtésben. Ez azért volt fontos,
mert nagyon jól ismerték a terület
geológiáját, és beszélték a helyi
pastu nyelvet, a patán törzsek

nyelvét. Jelenlétüknek köszönhe-
tõen zökkenõmentes volt a kap-
csolatunk a lakossággal. Törzsi
területen dolgoztunk, akik úgy él-
tek, hogy a központi kormányzat-
ra gyakorlatilag fittyet hánytak.
Az volt a legfontosabb számunk-
ra, hogy a törzsükbõl származó
fegyveres is legyen velünk. Az
úgynevezett népi milícia emberei
kísértek bennünket, és egy pár re-
guláris katona is volt velünk, ami
nem számított, sõt, bizonyos mér-
tékig ellenérzést keltett bennük.

– Ezek szerint nem fogadták
ellenségesen a delegációt!

– Maga a lakosság nagyon
kedves, megértõ volt hozzánk, se-
gítettek, semmilyen inzultus nem
ért. Éppen az érkezésünket köve-
tõ napokban zajlott a katonai
puccs, az összes légi járat szüne-
telt, a repülõtereket bezárták, de
ebbõl a váltásból mi semmit nem
észleltünk. Nagy segítséget kap-
tunk a lakosságtól abban a tekin-
tetben, hogy ismerték az olajfo-
lyások helyét és azokat a nagy
széntartalmú rétegeket, amelye-
ket felhasználtak például ebédfõ-
zéshez. Arról faggattuk õket,
hogy mivel tüzelnek, mert a me-
leg éghajlat miatt nem kellett fû-
teniük, de az ételt viszont meg
kell sütni, vagy fõzni. Így elvezet-
tek bennünket azokra a helyekre,
ahonnan szenet vagy égõpalát
vittek haza a tûzrakáshoz. 

– Magyarországra mi a jellem-
zõ e téren?

– Hazánkban éppen a zalai te-
rület ehhez hasonló a felszíni
olajfolyásokat tekintve. Már az
1700-as évek végén is ismert

volt, hogy a muravidéki ásott ku-
takban megjelent az olaj. Keve-
sen tudják, hogy talán a világon
az elsõ olajdesztillációs vizsgála-
tot éppen magyar ember végezte.
A világ elsõ olajtermelõ kútja is
az akkori Osztrák-Magyar Mo-
narchiában volt a Kárpátok gyû-
rûjén kívül. Ezt is kevesen tudják,
mert mindenki Texasra emléke-
zik. 

– Mi lehet ennek az oka?
– Az amerikaiak úgy hiszik,

hogy õk bányásztak elõször ola-
jat. 1993-ban Bécsben részt vet-
tem egy geológiai kongresszuson,
ahol a házigazda osztrák geoló-
gus elmondta, hogy a világon az
elsõ olajtermelõ kút az elõbb em-
lítetten kívül a  mai Lengyelor-
szág területén létesült és mûkö-
dött. Az Osztrák-Magyar Monar-
chia területén nagyon sok olajfo-
lyást találtak, amire felfigyeltek
és a késõbbiekben sikeres fúrás
mélyült. Ide lehet sorolni gyakor-
latilag a Budafa–Lovászi mezõ-
ket is, valamint a szlovén oldalon
Lovászi folytatását. Napjainkban
is lehet látni a Peklenica közelé-
ben lévõ felszíni olajfolyást. En-
nek a mintáit begyûjtöttük, és itt
a Vár úton lévõ laboratóriumban
megvizsgáltuk. 

– Járt azóta még másfelé a vi-
lágban?

– A munka a részvénytársaság
elsõ külföldi koncessziós terüle-
tén Tunéziában kezdõdött, aztán
folytatódott Jemenben, Pakisz-
tánban, most úgy néz ki, hogy
Ománban lesz a következõ. Én az
elmúlt idõszakban kétszer voltam
hasonló jellegû munkán Omán-
ban. 2002-tõl nyugdíjas vagyok,
a MOL szerzõdéses keretben al-
kalmaz 67 évesen. Ha az ember
terepi munkán vesz részt, meg
tudja õrizni a fizikai kondícióját,
mert az nagyon sokszor expedíci-
ós nehézségû. Igencsak talpon
kell lenni, bírni kell a klímát és
fizikailag a hegymászást, ami
nem mindig volt veszélytelen a
hegyes gipszrétegek miatt. A geo-
lóguskalapácson kívül volt ve-
lünk egy terepi mûszer, amivel
megállapítottuk, hogy a kõzetek
tartalmaznak-e szénhidrogént
vagy sem. Az összes begyûjtött
mintát itt Magyarországon a ka-
nizsai labor vizsgálta meg.

Bakonyi Erzsébet
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A Kanizsai Tavaszi Fesztivál
nyitórendezvényén a Medgyaszay
Házban  megalakulásának fél év-
százados jubileumát ünneplõ
Benkó Dixieland Band adott kon-
certet. A remek hangulatú estén a
közönség a zene szárnyán a lustán
hömpölygõ Missisipitõl, a Moszk-
va partig utazhatott. Louis Arm-
strog korai szvinges hangvételû
slágerei és bluesban gyökerezõ
szerzeményei, valamint John Len-
non örökzöldje a dixi köntösébe
bújtatva vastapsra késztette a hall-
gatóságot.  A teltházas koncert
elõtt a zenekar vezetõjével, klari-
nétosával Benkó Sándorral be-
szélgettünk

– A zenekar évente 200–250
koncertet ad, ezen túl lemez- és
tévéfelvételeket készít, ez renge-
teg energiát igényel. Polgári hiva-
tását tekintve villamosmérnök, az
Önben lévõ nem mindennapi
energiát a villamosmérnöki karon
töltötte fel? 

– Jó poén, de nem loptam az
áramot. Ha az embernek sikere

van és imádja  amit csinál, akkor
a fizikuma is sokkal jobb, ez egy-
fajta motorikus erõt ad. Ezzel
sajnos az emberiség többnyire
nem él. A fõnök nem dicséri a
beosztottját, az állam nem dicsé-
ri az állampolgárait. Ha jól dol-
gozik,  természetes, nem kell di-
csérni, ha kevésbé akkor jól le-
szúrják. A közönség szeretete, a
majd minden esti siker, amelyben
részesülünk, nagyon feldobja az
embert. Tehát folyamatos töltés
alatt állok.

– A zenekar rengeteg kitünte-
tést, számos elismerést kapott,
különbözõ fesztivál és állami dí-
jakban részesült, elismerésben
nem lehet hiány…

– Én személy szerint Magyar-
országon mindent megkaptam
amit lehetett, Liszt-díj, Kossuth-

díj, de a nemzetközi elismeré-
sekbõl is kijutott. Külföldi jazz-
fesztiválokat nyertünk, kitünte-
tést vehettünk át Ronald
Reagentõl. Nem akarok szerény-
telen lenni, de azt hiszem már
mindent elértünk, amit egy ze-
nész elérhet. Ma már a közönség
szeretete lényegesebb minden
díjnál.

– Számos világsztárral koncer-
teztek együtt, közös lemezek is
készültek. A vendégzenészek kö-
zül kikkel játszottak a legszíve-
sebben?

– Rangsorolni nem lehet, hi-
szen mindenki kitûnõ és neves
zenész. Fennállásunknak ötven
éve alatt megadatott, hogy szá-
mos világsztárral zenéljünk. Az
igazi nagyok közül sikerült
együtt játszanunk Chris Barber-
ral, Acker Bilkel, Dizzy Gile-
spievel, Tony Scottal és még so-
rolhatnám. A nagyobbik baj,
hogy néhány nagy öreget ki-
hagytunk, ilyen volt Armstrong,
Ellington és még sokan mások,
mert az ember sajnos halandó..
Mi is érezzük az idõ múlását,
már én is 67 éves vagyok. Egy
zenész 70–75 éves koráig ma-
radhat viszonylag aktív, de ter-
mészetesen akad néhány kivétel.
Néha már érezzük az utánunk
következõ generáció türelmet-
lenségét. Érthetõ is ez egy bizo-
nyos fokig, mert mi nagyon fog-
lalkoztatottak vagyunk, így má-

sok kevesebb lehetõséghez jut-
nak.

– Egy jazz-zenész pályafutása
során többféle stílussal is próbál-
kozik, kísérletezik, esetleg vál-
toztat. Ön, önök megmaradtak a
dixieland mellett, mi ennek az
oka?

– 1957 a dixieland legnagyobb
korszaka volt az egész világon.
Ezt a hatvanas években a rock
and roll törte meg. Ez az idõszak
nálunk is tagcserékhez vezetett,
ekkor váltak ki olyan zenészek
mint Benkõ László, Laux József
és Oroszlán György. Én lelkileg,
érzelmileg megmaradtam ennél a
muzsikánál, hiszen végtelen tár-
háza van a tradicionális jazznek.
A másik oldala pedig az, ha az
ember elmegy egészen a free jaz-
zig, akkor elveszti a közönsége
nagy részét. Engem, bennünket a
közönség éltet. Már 80 lemezünk
jelent meg és azt hiszem nálunk
többet nem koncertezett egyik ze-
nekar sem.

– További terveik?
– Nagyon készülünk a Papp

László Sportarénában, május 5-
én megrendezésre kerülõ nagy-
szabású jubileumi koncertünkre.
Szépen fogynak elõvételben a je-
gyek, teltházas koncertre van ki-
látás. Biztosan jó buli lesz, ahova
minden érdeklõdõt szeretettel hí-
vunk és várunk.

Czene Csaba

Sajátos látásmód címmel nyílt
meg Tímár Zoltán letenyei ama-
tõr alkotó harmadik önálló kiállí-
tása a Halis István Városi Könyv-
tárban. A valóban sajátos látás-
móddal készített alkotások Vasa-
rely-t idézik – a fiatal, amúgy ha-
tárõrként dolgozó alkotó nem is
titkolja az indíttatást.

– Elõbb megszerkesztem a ké-
peket, majd tussal, vagy alkoho-
los filccel kiszínezem az egyes
motívumokat – magyarázza a stí-
lus alapját Tímár Zoltán. – Ez
egy nagyon aprólékos munka,
valódi türelemjáték. A rajzaim
nagy része nonfiguratív, tehát
nem a külsõ világ elemeinek le-

képezése, másik fele viszont ki-
fejezetten ábrázolni szeretne va-
lamit, egy békát, vagy például
egy templomot – mutat a háta
mögé. – Ifjú koromban Vasarely
nagyon megragadott, s mivel ak-
koriban faipari szakközépiskolá-
ba jártam, megismerkedtem az
intarzia-készítéssel, ami szorosan
kapcsolódik ehhez a látásmód-
hoz.

Tímár Zoltánnak elõbb Lenti-
ben, majd Letenyén nyílt kiállítá-
sa, kanizsai tárlatán pedig április
tizenharmadikáig tekinthetõ meg
harminckét alkotása.

H. A.
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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 – Akko, 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. 8.00 óra
Marton István, polgármester

TTeessttvvéérrvváárroossii AAllaapp 22000077..
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.): 30/204-0865, balogh.laszlo61@chello.hu

Papp Ferenc önkormányzati képviselõ fogadóórát tart április 4-én (szer-
dán) 17 órakor a Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium földszinti tantermében.

Dr. Károlyi Attila, a 6. sz. választókerület önkormányzati képviselõje fo-
gadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor
Általános Iskolában.

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

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

NNaaggyykkaanniizzssaa MMeeggyyeeii JJooggúú VVáárrooss PPoollggáárrmmeesstteerrii HHiivvaattaallaa
nnyyiillvváánnooss vveerrsseennyyttáárrggyyaalláássoonn éérrttéékkeessííttii aazz aalláábbbbii iinnggaattllaannáátt::

A Nagykanizsa, Rozgonyi u. 8. (1163. hrsz) ingatlanra meghirdetett nyilvános versenytárgyalások elmaradnak.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – Vagyongazdálkodási Iroda                                                               

(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó)

Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724

A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (8800 Nagy-
kanizsa, Erzsébet tér 7) és a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza (8800
Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2–8.) közös pályázatot hirdet a NAGYKANI-
ZSAI KÓRHÁZ ELNEVEZÉSÉRE.

A pályázat tartalma: Olyan személy életútjának, munkásságának hiteles is-
mertetése, aki kimagaslóan sokat tett a kórház fejlõdése érdekében. Méltó és
megérdemelt viselõje lenne a Nagykanizsai Kórház nevéhez.

A pályázat elbírálása: A benyújtott pályázatokat az erre kijelölt Bizottság
végzi. Benyújtási határidõ: 2007. április 30. Díjazás: A nyertes pályázót brut-
tó 50.000 Ft-ban honoráljuk.

A pályázat benyújtása: A pályázatokat „Névadó Pályázati Felhívás” jeligé-
vel ellátva, hiteles  dokumentumok másolataival, mellékletekkel felszerelve,
postai úton kérjük beküldeni az alábbi címre: Dr. Kovács József fõigazgató

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza. 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2–8. 

PPáállyyáázzaattii ffeellhhíívvááss

EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGNAP
2007. április 5.

„EGÉSZSÉGÉRT DOLGOZUNK”

Szervezõ: – Egészségügyi Alapellátási Intézmény
– ÁNTSZ Nagykanizsai, Letenyei Kistérségi Intézete

Helye: PLAZA-színpad elõtt
Idõpont: 2007. április 5. (csütörtök) 10.00–15.00
Programok: – Szûrõvizsgálatok:

– Koleszterinszint-mérés
– Vércukorszint-mérés
– Testzsírmérés
– Vérnyomásmérés 
– PSA-mérés (férfiaknak)
– Csontsûrûség-vizsgálat (1.800 Ft/mérés kedvezményes áron

a világnap alkalmával)
Az Ön egészségéért is dolgozunk, tisztelje meg részvételével rendezvényünket!

MMeegghhíívvóó

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki Nagyka-
nizsán és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezõk, valamint a városból
elszármazottak részére a Kanizsai Antológia No. 5. számában való megjele-
nésére és a kötet alcímének ötleteire.
Pályázat tárgya: Irodalmi, mûvészeti, tudományos, valamint megjelenõ ver-
sek, prózák, grafikák.
Pályázati feltételek:

Egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6 A/4-es oldal (70 le-
ütés, 45 sor 12-es betûtípussal) terjedelemben. A kéziratokat kinyomtatva és
merevlemezen, vagy CD-n kell benyújtani (Polgármesteri Hivatal Mûvelõdé-
si és Sportosztály Halmos Csaba Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).

A beérkezett pályamûvek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem
õrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.

A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia No. 5-ös számában a nyári
könyvvásár alkalmával jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak
tiszteletpéldányokban részesülnek.

A pályázat beadásának határideje: 2007. április 23.

PPáállyyáázzaatt 
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A Városi Diákönkormányzat
ismét megszervezte a 24 órán át
zajló Kanizsai Vasember Kupát,
amelyen az öt középiskola mellett
a Pannon Egyetem és a Kollégium
vett részt 15 fõs csapatokkal. A
versengés nyitányát a csapatok öt-
letes, szórakoztató bevonulása,
majd mûsora jelentette a Cserháti
Sándor Mûszaki Szakképzõ Iskola
és Kollégium tornacsarnokában,
ahol Marton István polgármester
köszöntötte a résztvevõket és a
szurkolókat. A verseny célja az
volt, hogy város középiskolásai
megismerjék egymás iskoláját,
közelebb kerüljön egymáshoz a
város diáksága. A jó hangulatban,
barátságban együtt töltött 24 órá-
ban számtalan feladatot oldottak

meg a diákok: többek között volt
tájékozódási verseny, tûzoltás,
akadályverseny, retro parti, kvíz,
karaoke, kolbász és hurkaevõ ver-
seny, íjászat, táncverseny, gólyalá-
bazás, kötélmászás, horgászás, ka-
jakozás és fõzõverseny. A 2007.
évi Kanizsai Vasember Kupát a
Batthyány Lajos Gimnázium csa-
pata nyerte el. Második helyezett
a Cserháti Sándor Mûszaki SZKI,
harmadik a Dr. Mezõ Ferenc Gim-
názium, negyedik a Thúry György
Kereskedelmi, Vendéglátó és Ide-
genforgalmi SZKI, ötödikek holt-
versenyben a Zsigmondy–Széche-
nyi SZKI és a Kollégium, hatodik
a Pannon Egyetem csapata lett.

B. E.

HHaattooddiikk VVaasseemmbbeerr KKuuppaa

ÁNTSZ, Berényi fogadó, Betû-
varázs könyvesbolt, Bianca piz-
zéria, Bobay Jenõ, Casanova es-
presso, Channel 2000 KFT,
Cheers kávéház, Coca-Cola Beve-
rages, Coca-Cola Disco, Cserháti
Szakközépiskola, Dél-Zalai Víz-
mû, Dömötörfy István-Virágüzlet,
Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium és
SZKI., Draskovics Gravír Stúdió,
Egry Cukrászüzem Novinics Jó-
zsef, Fega Húsüzem, Fiore Divat-
áru, Ford Kanizsa, Fornetti, Fré-
zia virágbolt, Gázgép, Gránit
gyógyfürdõ, Háló-Terem, Hede-
rics Lászlóné Fornetti, Holly La-
kástextil, Horvát Kisebbségi Ön-
kormányzat, Horváth Mónika ma-
nikûr-mûköröm, István Fogadó,
Kanizsa Íjász mester üzlet, Kani-
zsa Pékség, Kanizsa Trend, Kani-
zsa újság, Kanizsai Kangoo cso-
port, Keleti gyógyszertár, Kiska-
kas étterem, Kiss Brigitta kozme-
tikus, Kiss-Gerencsér Opel autó-

ház, Koktél Divat, Leguán Akva-
risztika, Leveli optika, Major
órásmester, Marlin horgászbolt,
Megacity, Mini ABC és Szilvia
cukrászda, Molnár Zsoltné Harcz
Mariann kozmetikus, Móricz Zs.
Mûvelõdési Ház, Nelson étterem,
Palin Hús, Palingl pékség, Pati
Orsolya fodrász, Peageut Nagyka-
nizsa, Pingvin Szeráj, Platanus ét-
terem, Polgármesteri Hivatal
Nagykanizsa, Polgárõrség, Profi
Hús 2000 Bt., Rambo himzõstú-
dió, Rendõrség, Satu Club, Skoda
Várkapu autóház, SZEKO-Stúdió
Kft., Szokol Zöldséges, Szõlõs-
kert étterem, Szunyog horgász-
bolt, Szuperinfó, Tavasz utcai
horgászbolt, Technika autósisko-
la, Tûzoltóság, Uszoda, Záhony
Optika, Zalaerdõ, Zöld Fenyõ
gyógyszertár, Zrínyi Dance Klub.

A szervezõk Baliné Zalavári
Ágota és Sebestyén Nikoletta
köszöni a felajánlásokat.

AA VVaasseemmbbeerr KKuuppaa ttáámmooggaattóóii

Tizenegyedik alkalommal ren-
dezték meg a Batthyány Lajos
Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskolában a Zemplén
Gyõzõ Fizikaversenyt. A megmé-
rettetés nem a klasszikus értelem-
ben vett verseny volt, hanem in-
kább fizikatudományi csemege,
hiszen a megye hét középiskolá-
jából érkezett diákok nem csak
feladatokat oldhattak meg, hanem
megtekinthették a Zemplén Gyõ-
zõ munkásságát bemutató kiállí-
tást is, meghallgathatták a legen-
dás fizikus kedvenc zongorada-
rabját, Beethoven Tavaszi szoná-
tájának elsõ tételét, a vállalkozó
kedvûek pedig levegõbe emel-
kedhettek a gimnázium udvaráról
egy hõlégballon és Horváth Fe-
renc ballonpilóta segítségével. 

De ez még nem minden, a ver-
seny és a jól megérdemelt ebéd
után a diákok érdekes és értékes
elõadásokat hallgattak meg Prof.
Dr. Kovács Lászlótól, a Zemplén

Gyõzõ Fizikaversenyek atyjától,
a BLG egykori tanárától, aki ma a
Berzsenyi Dániel Fõiskola fizika
tanszékének vezetõje, valamint a
versenyek örökös zsûrielnökétõl,
dr. Radnai Gyulától, az ELTE do-
censétõl. 

A verseny résztvevõi megko-
szorúzták Zemplén Gyõzõnek az
udvarban lévõ mellszobrát is. 

– A mai találkozó nem is any-
nyira verseny, mint inkább egy fi-
zikus randevú – mondta lapunk-
nak Balogh László, igazgatóhe-
lyettes. – Úgy is fogalmazhatnák,
azért vagyunk itt, mert szeretjük a
fizikát, vagy mert szeretnénk, ha
a diákok jobban szeretnék a fizi-
kát. A fizika, sajnos, a XX. szá-
zad „latinja” volt, ma pedig álta-
lában látványos, hátrányos hely-
zetû „mumus” tantárgy. Ezen sze-
retnénk változtatni élményt adó
rendezvényünkkel.

H. A.

HHooggyy aa ffiizziikkaa
nnee mmuummuuss lleeggyyeenn

A múlt hétvégén hetedik alka-
lommal került sor a hagyomá-
nyos Pintyõke Fesztiválra a kis-
kanizsai Pipitér-óvodában. Elõbb
Böjti Istvánné óvodavezetõ,
majd Cseresnyés Péter alpolgár-
mester és Szmodics Józsefné, a
polgármesteri hivatal mûvelõdési
osztályának vezetõje köszöntötte
a megjelenteket. A kulturális se-
regszemlére tizenhét óvodás cso-
port érkezett a megye több tele-

pülésérõl, sõt, a határon túlról,
Muravidékrõl, Lendváról is. A
zsûriben helyet foglalt Marton
István polgármester, Cser György
néptáncoktató, Horváth István
Radnóti-díjas versmondó, Erdõs
Géza esperes, valamint a buda-
pesti Zsákay Gyõzõ, aki évrõl
évre segítséget nyújt a szakmai
munkában.

H. A.

PPiinnttyyõõkkee FFeesszzttiivvááll,,
hheetteeddsszzeerr
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ÜÜllnnöökk-
vváállaasszzttááss

Elõször választanak ülnököket
a kisebbségi önkormányzatok –
mondta május másodikai sajtótá-
jékoztatóján dr. Lomnici Zoltán,
a Legfelsõbb Bíróság elnöke,
miután részt vett a Zala Megyei
Bíróságon a bírák évi rendes
összbírói értekezletén. 

Dr. Lomnici Zoltán a sajtótá-
jékoztatón elmondta, óriási az
érdeklõdés a kisebbségek részé-
rõl a bírósági ülnökválasztás
iránt. Hangsúlyozta, hogy idén
elsõ alkalommal választhatnak a
települési és területi kisebbségi
önkormányzatok is ülnököket,
összesen 534 fõt. Õk is részt
vesznek majd a bíróságok mun-
kájában, elsõsorban a munka-
ügyi perekben, illetve büntetõ-
ügyekben. A teljes ülnöki lét-
szám 4783 fõnyi lesz, aminek ti-
zenhárom százaléka a kisebbségi
önkormányzatok által delegáltak
köre. 

A Legfelsõbb Bíróság elnöke
kijelentette, nagyon örülnek az
aktivitásnak, nem hitték volna
ugyanis, hogy ekkora érdeklõdés
mutatkozik a kisebbségi önkor-
mányzatok részérõl a bírósági
munka iránt.    

Dr. Lomnici Zoltán értékelte a
Zala megyei bíróságok tavalyi
munkáját is, s elmondta, hogy a
megye bíróságai 2006-ban im-
már hagyományosan jól teljesí-
tettek, a panaszok száma mini-
mális volt, a megindított perek
többsége úgy zárult, hogy meg-
állapították, a bíróság nem köve-
tett el mulasztást.

Az elmúlt évben valamennyi
ügycsoportot tekintve mérséklõ-
dött a Nagykanizsai Városi Bíró-
ság leterheltsége, az elõzõ évhez
képest az 1007 büntetõügy he-
lyett 947 érkezett, az 1474 pol-
gári és gazdasági ügy helyett
1355-tel, a peren kívüli ügyek
tekintetében pedig a 2035 he-
lyett 1909-cel kellett foglalkoz-
niuk a kanizsai bíráknak. Nõtt
viszont a szabálysértési ügyek
száma.  

Az LB elnöke arról is beszélt:
az év végéig valamennyi bírát
ellátják számítógéppel.

H. A.

A Városfejlesztési, Környezetvé-
delmi és Idegenforgalmi Bizottság
többek között megtárgyalta a Vitéz
Forró Pál emléktábla elhelyezésére
elõterjesztett javaslatot. Knoll Gyu-
la nyugállományú repülõezredes, a
Magyar Repüléstörténeti Társaság
nevében írt levelet, amelyben arra
kéri a testületet, hogy állíttasson
emléktáblát májusban, a Hõsök
Napján városunk szülöttének, For-
ró Pál repülõ fõhadnagy tiszteleté-
re. Vitéz Forró Pál 1920-ban Nagy-
kanizsán született. Itt járt iskolába

és a kereskedelmi érettségi után
1941-ben repülõakadémiára jelent-
kezett, majd 1943-ban hadnaggyá
avatták. 1944-ben már arany sasos
repülõként harcolt hõsiesen. Ké-
sõbb eredményes, öt légi gyõztes
„ász” vadászpilóta lett. 1945-ben
fogságba esett, a háború után az új
légierõben század, majd ezredpa-
rancsnoki beosztásban dolgozott.
Koholt vádak alapján 1951-ben
tizenöt évre elítélték, szabadulása
után a családjával együtt nyomor-
gott. Fonyódon hunyt el 1981. ok-

tóberében. A II. világháború hõs
repülõkatonáját nem szabad elfe-
lejteni, mert az egész magyar repü-
lõtársadalomnak a hõs pilótája, és
példaképe lett – írja a levelében
Kaposvárról Knoll Gyula. A VKIB
támogatja az emléktábla állítást, de
úgy döntöttek, nem kell májusig el-
kapkodni, hiszen jövõre lesz 70.
évfordulója a repülõezred megala-
kulásának. Vitéz Forró Pál szülõhá-
za a Csányi utcában található.

B. E.

EEmmlléékkttáábbllaa VViittéézz FFoorrrróó PPáállnnaakk

A mozgáskorlátozottak nagyka-
nizsai városi egyesülete a Zala
Megyei Mozgáskorlátozottak
Egyesületébõl vált önállóvá. A
több mint két évtizede mûködõ
szervezet tagsága a térségi cso-
portokkal együtt meghaladja a

nyolcszáz fõt. A csoport mûködé-
sérõl, helyzetérõl kérdeztük Kar-
dos Ferencet (képünkön), az
egyesület titkárát.

– A rendszerváltást követõ évek,
a nemzeti civil alap program
megjelenése örvendetesen átala-
kította a költségvetésünket. Há-
rom forrásból kapjuk támogatá-
sunkat. Elsõdleges az önkormány-
zaté, amiért külön köszönet illeti a
város vezetõségét. A szociálpoliti-
ka szakembereivel mindig jó kap-
csolatot ápoltunk, nagyon sok pá-
lyázatot nyertünk, ezek ugyan
nem nagy összegek, de fontos cé-
lokat tudtunk belõlük megvalósí-
tani. Ide sorolnám a szegényebb
rokkantnyugdíjasok karácsony

elõtti támogatását. A másik támo-
gatás központi, egyesületi támo-
gatás, a mozgáskorlátozottak egye-
sületének országos szövetségének
létszámarányos támogatása. A
harmadik forrás saját támoga-
tóinktól és a tagdíjakból befolyó
összeg.

– Mire fordítják a támogatáso-
kat, van-e fontossági sorrend?

– Az irodánk mûködtetése lét-
szükségletünk. A legfontosabb,
egyben a legbonyolultabb a lakás
átalakítási támogatás. Érezzük a
szegényedést, szegényedünk mi is
és a tagság is. Egyre többen kér-
nek szociális jellegû támogatást.
Elmondható, költségkímélõ, racio-
nális gazdálkodást folytatunk, és
alkalmazottaink is mozgáskorláto-
zottak.

– Ha már a munkavállalásnál

tartunk, milyenek a mozgáskorlá-
tozottak elhelyezkedési esélyei?

– Erre a kérdésre többféle vá-
lasz is lehetséges. Annak is igaza
van, aki azt mondja, hogy nincs
javulás, annak is aki az ellenke-
zõjét vallja. Ugyanis bõvül a
mozgáskorlátozottakat alkalmazó
munkahelyek száma, de ezek nem
stabil munkahelyek. Ahogy meg-
szûnik a központi támogatás,
megszûnik a munkalehetõség is.
A munkahely elvesztésével vissza-
esik a munkavállaló korábbi éle-
tébe, amikor úgy érzi már nincs
rá szükség, felesleges a társada-
lom számára, elveszti az anyagi
forrásait, biztonság érzetét, lelki-
leg és ambícióiban is sérül. Döb-

benetes, mert ezzel maradék vál-
lalkozó kedvüket is elveszítik. Ez
azonban országos probléma.

– Milyen lehetõségeket lát a
foglalkoztatás bõvítésére?

– Fontos szerepet játszhat az
úgynevezett adatfeldolgozásban
váló részvételünk. Ez esetben a
munkaadók zömében budapestiek,
ezért fontos, hogy tagjainkat tá-
mogatott számítógép-kezelõ tanfo-
lyamokra küldjük, és az internet-
elérhetõségben is támogatjuk õket.
Szerencsés lenne a közszférában
való munkavállalás is.  Az uniós
országokban már mûködik egyfaj-
ta kvótarendszer, amely meghatá-
rozott számú mozgáskorlátozott-
nak biztosít munkát. A közszféra
nem versenyszféra, ilyen közeg
emberibb helyzetet teremt a mun-
kavállalók számára.

– Ön szerint mennyire megol-
dott városunkban a középületek
akadálymentesítése? 

– A városban nagyon sok épüle-
tet akadálymentesítettek már,  de
elõtte nem minden esetben kértek
szakvéleményt. Úgy lett megépítve
ahogy a tervezõ, vagy a tulajdonos
gondolta. Tudunk olyan esetrõl,
ahol az emelõszerkezet megvan, de
az ajtón nem lehet bemenni. Elõfor-
dult olyan eset is, hogy az ajtó nem
jó irányba nyílt. Szerencsés lenne
egy ilyen beruházás elõtt, ha láthat-
nánk a terveket, véleményezhetnénk
azokat és részt vehetnénk az átadás
elõtti mûszaki bejárásban.

Czene Csaba
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