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Kanizsa

Világszínvonalú jazzmuzsika
szólt május harmadikán a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Házban.

Lemezbemutató koncert része-
se lehetett a nagyérdemû közön-
ség, ugyanis a napokban jelent
meg a Sheppard & Ferrante &
Genus & Németh Qwartett leme-
ze. A koncert szünetében az
együttes dobosával, Németh Fe-
renccel beszélgettünk.

– Zalacsányból indult el a vilá-
got jelentõ deszkák felé. Milyen
volt az út Amerikáig?

– Nagyon nehéz, hosszú, és bi-
zony rögös is. Sok munka, gya-
korlás és tapasztalatszerzés van
mögötte. Gyõrben kezdtem zenei
tanulmányaimat a Zenemûvészeti
Szakközépiskolában, azután Bu-
dapesten folytattam a fõiskolán.
A fõiskola elvégzése után költöz-
tem Bostonba, ahol három évig
éltem. Ezt követõen két évig Los
Angelesben laktam, és most négy
éve New Yorkban. Nem csak ze-
neileg, hanem emberileg is nehéz
próbáknak voltam kitéve. Hátra

kellett hagyni a családot a célja-
im érdekében. Ez különösen nagy
tehertétel volt. Mára eljutottam
odáig, hogy négy, öt alkalommal
itthon vagyok a szüleimmel, a
családommal. Kárpótol az, hogy
olyan zenét játszok, amilyet sze-
retek, olyan emberekkel zenélek,
akiket nagyra tartok.

– Hogyan indult az amerikai
pályafutása?

– Egy trióval kezdtem, Lionel
Loueke-l, és  Massimo Biolcati-
val. Velük itthon is koncerteztem.
Ezt követõen a lemezünket már
két szaxofonossal, Mark Turner-
rel és Chris Cheek-el vettük fel.
Ezen a lemezen John Patitucci
bõgõzik, Aaron Parks zongorázik.
A lemezt követõen most már több-
féle formációkban játszom.

– A jelenlegi formáció mióta
létezik?

– Ebben a felállásban gyakor-
latilag néhány napja Gyõrben
mutatkoztunk be május elsején. A
jazzben ritkák a hosszú életû ze-
nekarok, itt szinte mindenki ját-
szik mindenkivel. Gyakran csak
egy turnéra, egyetlen lemezre áll
össze egy csapat. A jelenlegi ze-
nekarból, már mindenkivel ját-
szottam külön, némelyikükkel
több évet is, de így egyszerre még
csak most sikerült.

– Hétvégén Budapesten lesz
koncert, hogyan tovább?

– Olaszországban folytatjuk a
koncertezést egy nemzetközi fesztivá-
lon. Fellépünk Torinóban, Milánó-
ban, Veronában és még más városok-
ban is. Ez egy egyhetes turné lesz, az-
tán utazunk vissza New Yorkba.

– Amerikában milyen gyakori-
sággal lépnek fel?

– Korábban húsz-huszonöt kon-
certem volt havonta, manapság
már nem vállalok ennyit. A jelen-
legi tíz-tizenöt buli éppen elég, fõ-
leg úgy, hogy az általam is nagyra
tartott zenészekkel játszom. Remé-
lem nem tûnik szerénytelenségnek,
csak jó zenészekkel játszom, jó he-
lyeken, színvonalas zenét.

– Nagyon sok neves zenésszel
játszott együtt, kikkel szeretne
még fellépni, esetleg lemezfelvé-
telt készíteni?

– Bár Herbie Hancockkal már ját-
szottam, de még nagyon szeretnék ve-
le együtt zenélni. Az igazán nagyok
közül Wayne Shorterrel már lemezt is
készítettem, remélem még összehoz

vele a sorsom. Ki ne hagyjam Charles
Lloyd-ot, aki nagy kedvencem. Termé-
szetesen a fiatalabb generációban is
rengeteg tehetség, világklasszis van.

– Számos fiatal, tehetséges ha-
zai jazz-zenész külföldön építi a
karrierjét, mi lehet ennek az oka?

– Magyarországon nincsenek
meg a kitöréshez szükséges anyagi
feltételek, de a lehetõségekkel is
hadilábon állunk. Kint egész má-
sok a lemezfelvételi, a koncertezé-
si lehetõségek. Lényegesen több a
zenész, így a zenekar is.  Rövidre
zárva egészen mások a léptékek.
Aki itthon marad, többnyire a ha-
zai piacra van utalva. Aki ennél
többre vágyik, az elõtt tõlünk nyu-
gatabbra nyílik ki a világ.

Czene Csaba

ZZaallaaccssáánnyyttóóll NNeeww YYoorrkkiigg

A nagy sikerû koncert után a
nézõkben joggal fogalmazódott
meg a kérdés, miért nem kapott
nagyobb publicitást egy világ-
híres zenész kanizsai fellépése?
Németh Ferenc ugyanis hu-
szonhat jegyzett CD birtokosa,
amelyeket talán szerénységbõl
általa meg sem említett világ-
sztárok közremûködésével vett
fel. A Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával szinte ingyen
látogatható koncertre így csak
80-100 nézõ volt kíváncsi. El-
gondolkodtató...

CCssóó-FFuu-TTóó
nnaapp

2007. május 13.
Az Olajipari Természetbarát

Egyesület és a Nagykanizsai Ter-
mészetbarát Bizottság családi fu-
tónapot rendez a nagykanizsai
Csónakázó-tónál. Táv: 10 km.
Rajt: 9 órától folyamatosan. Ne-
vezés a helyszínen 8.30-tól, neve-
zési díj nincs! Indulhat bárki,
nemre és korra való tekintet nél-
kül. Amatõr és profi futók jelent-
kezését egyaránt várják. Lehet
futni, szaladni, rohanni, kocogni,
menni, sétálni, gyalogolni, ban-
dukolni, ballagni, botorkálni, sõt
még vánszorogni is! A lényeges
csak az, hogy mindenki teljesítse
a távot és jól  érezze magát. Vala-
mennyi résztvevõ emléklapot kap.

Nem nnõsülök

A Városi Színházban, a nagykani-
zsai új Thália-templomban nyolcvan
évvel ezelõtt, 1927. májusában mu-
tatta be a Pécsi Nemzeti Színház,
Szenes Béla: Nem nõsülök címû víg-
játékát, Fodor Oszkár igazgató rende-
zésében.  A Honvéd Kaszinó Színját-
szó Körének vezetõje ugyanezt a da-
rabot vette fel idei mûsortervébe. –
Némi leporolás után az 1910-es évek
elején játszódó darab egy úri kaszi-
nóba viszi el a közönséget. Az ott él-
degélõ embereket a meggazdagodás,
a nõk, az éjszakai élet foglalkoztatja
elsõsorban. Magda az egyedüli kivé-
tel, aki mikszáthi humorral leleplezi
az emberek dologtalan életét és
szembe áll velük. Becsületes embe-
rekkel szeretne találkozni. Két ember-
ben meg is találja, a sportemberben
Andrászkyban, és közeli rokonában,
a Báróné személyében, aki igaz, hogy
arisztokrata, de mai gondolkodású

hölgy. Sok gondolat átültethetõ a mai
korra is – összegezte a rendezõ Dr.
Dobó László. 

A jubileumi elõadás legfiata-
labb színésze a tíz éves Hevesi is-
kolás és fiúszerepet játszó Tollár
Florentina. A legidõsebb pedig a
tizennyolc éves  mezõs gimnazis-
ta, Miksó Péter. A társulat ván-
dorszínészi küldetést is teljesít,
megpróbálják a falvak népét is
megmozgatni. Hat településrõl
várnak választ a levelükre. Egy-
elõre Liszóból és Miklósfáról je-
lezték, hogy szívesen látják õket.
A kétórás szalon vígjátékot
bemutatták az egykori Városi
Színházban, a közelmúltban fel-
újított Medgyaszay Házban, és
három elõadáson a Honvéd Ka-
szinóban. 

Bakonyi Erzsébet
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A képviselõ-testület zárt ülé-
sen tárgyalta a dr. Kelemen Mar-
cell jegyzõ munkaviszonyának
megszüntetésérõl szóló elõter-

jesztést. A jegyzõ zárt ülést kért,
amelyen a testület egyhangúlag
döntött dr. Kelemen Marcell
munkaviszonyának közös meg-
egyezéssel történõ megszünteté-
sérõl. A jegyzõ ennek értelmé-
ben tíz havi bérét, közel három-
millió forintot kapott távozásá-
ért. Az új pályázat kiírásáig a
törvénynek megfelelõen Dr.
Gyergyák Krisztina aljegyzõ lát-
ja el a jegyzõi feladatokat – tájé-
koztatta a Kanizsa Dél-Zalai

Hetilapot Marton István polgár-
mester. (A lapunk által megkér-
dezett szakértõk viszont állítják,
semmilyen törvényi kötelem nem

írja elõ, hogy az átmeneti idõ-
szakban ki lássa el a jegyzõ fel-
adatait.)  

Nagy felzúdulást váltott ki az
ellenzékbõl az MSZP-SZDSZ,
illetve MSZDP frakcióból a
Vízmû vezetõtestületének meg-
választásával kapcsolatos mun-
kaanyag, amelybõl nem derült
ki a képviselõk számára, ki is
lenne az új vezérigazgató. Kép-
viselõi kérdésre Marton István
polgármester elmondta, az igaz-

gatósági tag tisztjére Kassai
Zoltánt, a vezérigazgatói tiszt-
ség betöltésére Molnár Szabol-
csot javasolja. A társaság érte-

kezletén Nagykanizsa Megyei
Jogú Város önkormányzatát
Cseresnyés Péter alpolgármes-
ter képviseli.

Az MSZP-SZDSZ frakció tag-
jai felháborodásukat fejezték ki a
vezérigazgatói posztra vonatkozó
rész miatt, az ülés után kivonultak
a terembõl, és rögtönzött sajtótá-
jékoztatót tartottak a témában. 

A képviselõtestület nyílt ülés
keretében döntött még arról, hogy
pályázatot ad be az utazó szak-

szolgálat fejlesztésére. A pályáza-
ton igényelhetõ négymillió forint-
ból gépkocsit vásárolna az önkor-
mányzat, hogy a logopédusok,
gyógytestnevelõk könnyebben el
tudják látni feladataikat a környe-
zõ településeken. Ezt követõen az
OLLÉ-program keretében meg-
valósuló mûfüves pályák közbe-
szerzésérõl is határoztak, mely
alapján a város önkormányzata is
részt vesz az országos eljárás le-
folytatásában. 

Közel hhárom mmillióért ttávozik aa jjegyzõ

Röst János, szabaddemokrata
önkormányzati képviselõ azt
mondta, a jelöltrõl, Molnár Sza-
bolcsról semmiféle információt
nem kaptak, ráadásul az elõter-
jesztést egyik bizottság sem tár-
gyalta, ezért azt kérte, vegyék le a
napirendi pontot, s csak miután az
a megfelelõ testületeket végigjár-
ta, hozzák vissza a közgyûlés elé.

Dr. Fodor Csaba szocialista
képviselõ arról beszélt, hogy vé-
leménye szerint nem volt indo-
kolt a zárt ülés, hiszen a javaslat
nem önkormányzati hatáskörbe
tartozó választásról, vagy kineve-
zésrõl szólt. Ennek ellenére dön-

töttek zárt ülésrõl a közgyûlési
többség tagjai. 

Böröcz Zoltán pedig bejelentet-
te, az ügy miatt a közigazgatási
hivatalhoz fordulnak. Sérelmezte,
hogy Molnár Szabolcsról semmi-
féle információt nem lehetett
megtudni, így azt sem, hogy mi-
vel foglalkozott korábban, milyen
szakmai kvalitásai vannak.

A jelölés egyébként még nem
jelenti azt, hogy Molnár Szabolcs
lesz a Vízmû Zrt. vezérigazgatója,
a kanizsai önkormányzat ugyanis
csak 47 százalékban tulajdonosa a
cégnek. A kinevezéshez pedig a
fenntartó önkormányzatok nyolc-
van százalékos többségi szavazata
szükséges, így a környezõ kistele-
pülések szavazataira is szükség
van. 

A soron kívüli közgyûlésen tör-
tént vezetõváltások kapcsán tar-
tott sajtótájékoztatót hétfõn a Ma-
gyarországi Szociáldemokrata
Párt városi szervezete választmá-
nyának elnöke, Bogár Ferenc és a
párt önkormányzati képviselõje,
Papp Ferenc.

Bogár Ferenc hangsúlyozta,
úgy tûnik, nem a rátermettség és a
szakértelem, hanem a párttagság
és a pártvezetés iránti feltétel nél-
küli hûség a feltétele egy vezetõi
álláshely elnyerésének. 

– Pozícióosztogatásban nem
partner a Fidesz, volt a párt helyi
csoportjának januári sajtótájé-

koztatóján a válasz azon felveté-
sünkre, miszerint a tervezett va-
gyonkezelõ holding létrehozását a
pozícióosztogatás, a Fidesz-közeli
pártkatonák hatalomba juttatása
motiválja a leginkább – mondta
az MSZDP helyi vezetõ politiku-
sa. – Ez valóban így van, a gazda-
sági-hatalmi pozíciók osztogatá-
sában senkivel nem partner a Fi-
desz, valamennyit megtartja ma-
gának. A múlt heti zárt ülésen kel-
lett a közgyûlésnek javaslatot ten-
nie a Dél-zalai Víz- és Csatorna-
mû Zrt. vezérigazgatójának sze-
mélyére. A képviselõknek küldött
írásos elõterjesztés nem tartal-
mazta a javasolt személy nevét,
pályázati anyagát, szakmai ön-
életrajzát. 

(folytatás a 2. oldalon)
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Fontos lépést tett a megyei baj-
nokság I. osztályának elsõ helyéért
az NTE 1866 MÁV labdarúgó-
csapata. A tavaszi szezon elején
még Zalalövõ ellen nyert Burucz
Barna góljával idegenben, s õrizte
meg négy pontos elõnyét Teskánd
elõtt. Egyes információk szerint
még a januári horvátországi terem-
tornán felkeltette a Dinamo
Zagreb érdeklõdését Nagy Tamás,
az NTE egyik reménysége. A fiatal
labdarúgó elsõsorban az U17-es
csapatban bizonyít rendszeresen.

P.L.

Az OBI/B férfi vizilabda baj-
nokság 9-16.helyéért vívott ráját-
szásában kétszer egymás után
Egerben küzdött a bajnoki ponto-
kért a CWG-KANIZSA legénysé-
ge. Az elsõ mérkõzést a kezdeti
fellángolás után simán vesztették
el a vendégek, a másodikat vi-
szont – tanulva az elõzõ hibáiból
– megnyerték a kanizsaiak.

EGRI VSC – CWG-KANIZSA
17 – 12 (1-4, 3-2, 7-3, 6-3) (A ka-
nizsai gólszerzõk: Kéri 6, Fábry 2,
Szabó G. 2, Dankó 1, Borbély 1.)

CWG-KANIZSA – EGRI VSC 16
– 10 (6-0, 4-2, 3-4, 3-4) (Akanizsai gól-
szerzõk: Szabó G. 4, Borbély 4, Kéri 3,
Karácsony T. 2, Szili 2, Dankó 1.)

Az egri kettõs meccset követõ-
en hazai közönség elõtt is bemu-

tatkozott a kanizsai együttes, el-
lenfele a BWT-BÁNKI VSE csa-
pata volt. A CWG-KANIZSA a
vezetést mindvégig kézben tartva,
végül biztosan nyerte a meccset.

CWG-KANIZSA – BWT-
BÁNKI VSE 19 – 12 (4-1, 6-3, 4-
3, 5-5) (A kanizsai gólszerzõk:
Kéri 6, Fábry 5, Szabó G. 4, Bor-
bély 2, Karácsony T. 2.)

P.L.

Ahogy az utóbbi években a ma-
gyar nõi és férfi kézilabda-váloga-
tott, úgy lassan a labdarúgó U20-
as nemzeti csapat is a dél-zalai vá-
rost tekintheti egyik bázisának.
Legalábbis hétfõtõl szerda délig
Nagykanizsán rendezkedett be és
az Olajbányász-stadionban is
edzett a csapat a szerdai Horvátor-
szág elleni Alpok-Adria Kupa
mérkõzésre hangolódván. A zágrá-
bi összecsapás a múlt év májusi,
nagykanizsai meccs visszavágója

is volt egyben, melyet akkor a ma-
gyarok nyertek 3-0-ra. Abban az
idõszakban Várhidi Péter jelenlegi
szövetségi kapitány érkezett a gár-
dával edzõként, jelenleg pedig
Róth Antal tölti be a szövetségi
edzõ posztját a válogatott mellett.

Természetesen nem maradha-
tott el a Nagykanizsai UFC nö-
vendékeinek aláírás-vadászata
sem a tréningek után, s minõ vé-
letlen, a legtöbben Laczkó Zsol-
tot, a Ferencváros labdarúgóját

rohamozták meg a Bányász-pá-
lyán. Így, ha a kicsik edzése ké-
sett is valamennyit, remélhetõleg
a megszerzett autogramok kárpó-
tolták õket.

Zárásként annyit, az Alpok-Ad-
ria sorozat ugyan valamelyest el-
törpül a korosztályos Eb-selejte-
zõk mellett, azt mégis kellemes ér-
zés konstatálni, hogy a versengés-
ben a magyar válogatott élen áll,
megelõzve a horvátokat, olaszo-
kat, szlovéneket és szlovákokat. 

P.L.

Lehet-e fokozni az izgalmakat,
ez volt a kérdés az Aquaprofit N.
Tungsram SK sakkozói számára
az elsõ osztályú csapatbajnokság
utolsó elõtti fordulója elõtt. Az el-
lenfél sem volt akármilyen szintû,
hiszen az ASE Paks mindig és
minden gárda számára kellemet-
len ellenfél, magyarul (szerfölött)
jó mestereket tudnak asztalhoz
ültetni. A továbbiakban azonban
lássuk Papp Nándor kanizsai csa-
patvezetõ véleményét, melybõl
kiderülhet, milyen hangulat ural-
kodik a Tungsram soraiban:

– Mit mondhatnék? Talán, hogy
elképesztõ teljesítményt nyújtot-
tunk a tolnaiak ellen. 7,5:4,5
arányban nyerni ellenük valóban
szenzációs dolog, fõleg olyan ki-

élezett helyzetben, mint amilyen-
ben most mi vagyunk! Ehhez na-
gyon jó játék, no és valamennyi
szerencse is kellett, de ez már ki-
járt nekünk, úgy érzem. Ha ehhez
hozzáteszem, hogy fél pontos elõ-
nyünk kettõre nõtt a nagy rivális
egerszegiek elõtt, azt hiszem, nem
kell semmit magyaráznom.

– Másfél hét múlva valóban
szállodába költöznek?

– Igen, egy fõvárosi hotel ad
otthont a csapatbajnokság utolsó
fordulójának, tehát valamennyi
együttes ott ül asztalhoz. Ellazu-
lásról persze, szó sem lehet, leg-
alábbis a Vasas elleni partik ere-

jéig. Hogy aztán utána mi követ-
kezik? Nos, azt még magam sem
merem megfogalmazni…

Segítünk, a bajnoki cím a tét,
de elkiabálni semmit nem szabad,
pontosabban nem érdemes. A lé-
nyeg: május 20., Budapest,
Aquaprofit N. Tungsram – Vasas
párosítás. Egy nagyon nehéz
meccs, ami ha nem is egy Holdra
szállással ér fel, de ettõl még igaz
rá: lehet, hogy kis lépés a sakk
globális világában, de nagy lépés
(mattokkal) a kanizsai sakk törté-
netében…

Polgár László
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(folytatás a címoldalról)
Az elõterjesztést egyik bizottság
sem tárgyalta, a javasolt személy
meg sem jelent a közgyûlésen, így
a képviselõk kérdéseket sem tehet-
tek fel neki, s telefonon sem volt
elérhetõ. Az elõterjesztést azon-
ban a fideszes képviselõk, mint
egy biankó csekket, csont nélkül
megszavazták – mondta Bogár Fe-
renc mindezt annak kapcsán, hogy
a közgyûlés az elõterjesztésnek
megfelelõen Molnár Szabolcsot
javasolta a vízszolgáltató cég ve-
zérigazgatói székébe.

Bogár hangsúlyozta: úgy vélik,
ez a gyakorlat köszönõviszony-
ban sincs a demokráciával, sokkal
inkább emlékeztet a Rákosi-éra
gyakorlatára, amely tragédia, ha
megismétlõdhet a XXI. század-
ban. Hozzátette, a klientúra-építés
menetébe beleillik a jegyzõ több-
milliós végkielégítéssel történõ
menesztése is, amely kapcsán kí-
váncsian várják, kit találnak majd
a helyére. 

H.A.

– Megdöbbenve hallottuk a szo-
cialisták pénteki és tegnapi nyilat-
kozatát, és az elhangzottak miatt
felszólítjuk õket, hogy kérjenek
bocsánatot, és hagyják abba a
tisztességes és jóravaló emberek
pocskondiázását. Most épp Mol-
nár Szabolcs került a célkereszt-
jükbe, akit Nagykanizsa Város
Önkormányzata a Dél-zalai Víz-
mû vezérigazgatójának jelölt.
Szemlátomást az ellenzék most
egy kétdiplomás 30-as éveiben já-
ró, szerteágazó gazdasági tapasz-
talatokkal rendelkezõ fiatal szak-
ember nevének meghurcolására
szövetkezett. Egy olyan emberrõl
kiabálnak kígyót-békát, akinek
közgazdász és MBA diplomája
van, nyelvet beszél, a Vízmû gaz-
dálkodásából készítette diploma-
munkáját, és ráadásul jelenleg is
a Vízmû igazgatótanácsának tag-
ja. A jelölt kvalitásaival kapcso-
latban mindenképp ide kívánkozik,
hogy tíz éve sikeresen vezeti saját
vállalkozásait, tehát jelentõs veze-
tõi gyakorlata van. Ezt az õt kriti-
záló urak pontosan tudják, hiszen
a mostanihoz hasonló, más alap-
talan vádakkal már hónapokkal
korábban is illették õt, aminek a
Vízmû nyolcvanöt tulajdonosának
kiküldött bocsánatkérõ levél lett a

vége. Véleményünk szerint a Víz-
mû élére felkészült, dinamikus, a
vállalat gazdálkodását és fogyasz-
tók érdekeit harmonikusan össze-
hangolni képes szakemberre van
szükség. Olyan emberre, aki képes
megõrizni a vállalat értékeit, és
képes felkészíteni a céget a jelen
és a jövõ kihívásaira is. Aki képes
a vízdíjak állandó, drasztikus
emelése helyett a cég üzleti poten-
ciáljának növekedésében gondol-
kodni. A kétdiplomás Molnár Sza-
bolcs ilyen ember – hangzott el a
Bene Csaba frakcióvezetõ, és
Fertig István, a Fidesz helyi cso-
portjának alelnöke által tartott
sajtótájékoztatón.

Felkérik továbbá a szocialistá-
kat, hogy kérjenek bocsánatot alap-
talan vádaskodásaikért, és a város
tekintélyének érdekében tartózkod-
janak a további nevetségessé válás-
tól. „Merthogy mindig nevetséges,
amikor a farkas arról kezd panasz-
kodni, hogy a bárány megharapta
õt”. Véleményük szerint az a szo-
cialista párt beszél pártkatonákról,
amelynek elnöke hosszú évek óta
több tízmilliós megbízással rendel-
kezik a Vízmûnél. 

Végezetül elmondták, hogy
meggyõzõdésünk szerint Nagyka-
nizsának és a Vízmûnek békés,
nyugodt politikai környezetre van
szüksége, ezért remélik, a szocia-
listák is a lehetõ leghamarabb be-
látják balfogásukat, és partnerek
lesznek a mielõbbi nyugodt szak-
mai párbeszéd biztosításában.

Közéleti kávézó címmel be-
szélgetés-sorozatot indított a Ma-
gyarországi Szociáldemokrata
Párt nagykanizsai szervezete. A
program elsõ vendége Göndör
István országgyûlési képviselõ,
frakcióvezetõ-helyettes volt. 

Göndör István egy órás késéssel
érkezett a fórumra, amelynek
helyszíne, a Petõfi utcai Tosca sö-
rözõ dugig megtelt érdeklõdõkkel.
A frakcióvezetõ-helyettes a késés
okáról elmondta, éppen egy
egyeztetésen vett részt, ugyanis az
autópálya-építésekhez kapcsoló-
dóan hamarosan egy minden eddi-
ginél nagyobb volumenû közmun-
kaprogramot hirdet a kormány. 

Göndör István az elõzetesen ki-
adott programnak megfelelõen az
egészségügyi reformról beszélt. A
frakcióvezetõ-helyettes azzal indo-
kolta az egészségügyben zajló
drasztikus átalakítást, hogy e terü-
leten lehet a leghamarabb jól érzé-
kelhetõ változásokat elérni, ugyan-
is az ellátórendszerben és a gyógy-
szerkasszában óriási pénzpocséko-
lás zajlik. Leszögezte azt is, a társa-
dalom elvárása, hogy magasabb
színvonalú ellátást kapjunk az
egészségügyben, de úgy, hogy köz-
ben ne kelljen magasabb összegû
járulékot fizetni. Ezt célozza az
egészségügy átalakítása. Göndör

arra is rámutatott, nem véletlen,
hogy az ágyszám-csökkentés olyan
nagy felzúdulást váltott ki orvos-
szakmai körökben, hiszen szemé-
lyes tapasztalata szerint is az orvo-
sok érdeke az, hogy minél több ágy
legyen, mert – ahogy fogalmazott –
„a tejföl az ágyról csöpög”. 

Göndör István hangsúlyozta, a
kormány a továbbiakban is elkö-
telezett az egészségügy átalakítá-
sa iránt. 

Bogár Ferenc, az MSZDP me-
gyei szervezetének elnöke azt
mondta, szeretnék folytatni a sort,
s a jövõben az oktatáspolitika, a
közbiztonság és a közigazgatás
témakörében is kívánnak elõadó-
kat hívni.

H.A.
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KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

Kispuskások:
Döntés eegymás
között

Hazai vverseny
bronzokkal

Ismét KKanizsán jjártak

Fõvárosba aaz aaranyért

FFiiddeesszz::
AA ffaarrkkaass ééss aa bbáárráánnyy 
eesseettee

MMSSZZDDPP::
GGöönnddöörr 
aa kkáávvéézzóóbbaann

Két ggyõzelem, eegy vvereség

Újra vásárolhatók a Kanizsai Múzeumért Alapítvány által kiadott
metszetmásolatok a Múzeum Fõ út 5. alatti épületében 1500 Ft-ért.

Szabó Istvánné, Weinacht Vil-
ma 1907. május 2-án született
Nagykanizsán. Édesanyja Berger
Anna háztartásbeli, édesapja
Weinacht József mozdonyvezetõ
volt. A család hét lányt és három
fiút nevelt. Vilma néni volt a ki-
lencedik gyermek. A hat elemi is-
kolát Nagykanizsán végzõ Vilma
néni boldogan emlékezik vissza
amúgy nagy szegénységben telt
fiatalságára. 1942-ben, 35 éves
korában ment férjhez Szabó Ist-
vánhoz, aki vasutasként dolgozott.
Házasságukból egy leányuk szüle-
tett. Nyolc évnyi boldogság után
férje meghalt, ezután egyedül ne-
velte gyermekét. Noha több kérõje
akadt, többet nem ment férjhez.

Vilma néni sohasem szégyellte
a kétkezi munkát, dolgozott kötõ-
gyárban, varrodában, de volt taka-
rító és kollégiumban fûtõ. A világ-
háború elõtt szobalányként dolgo-
zott Budapesten. Bár nagyon tet-
szett neki a város, a háború kitöré-
sekor hazajött. Itthon a honvéd-
ségnél a tiszti konyhán dolgozott,
késõbb a vasútnál kapott állást.
1965-ben vonult nyugdíjba.

Ugyanebben az évben férj-
hez ment leánya, aki révén két
unokája és két dédunokája szé-
píti meg napjait. 

110000 éévveesseenn

A Nagykanizsán megrendezésre
került serdülõ lány és fiú kardozók
versenyén az elõbbiek mezõnyé-
ben Mátyás Szabina (NTE 1866),
míg a fiúk versengésében Kancsár
Bálint (NTE 1866) végzett a har-
madik helyen. Egy helyszínnel ar-
rébb, Veszprémben a nyílt újonc
vívó országos és vidékbajnoksá-
gon a kardozóknál Erdõs Gergely
(Batthyány) lett 2007. év újonc vi-
dékbajnoka, míg Somoskõy Péter
bronzérmet szerzett.

P.L.

A Nagykanizsai Polgári Sport-
lövész Egylet lövészei a Keszthe-
lyen megrendezett Dunántúli Re-
gionális Kupa 1. fordulóján remek
eredményt értek el. A nyitófordu-
lóban a sportpisztolyosok 20 lövé-
ses számában Kun László végzett
az elsõ helyen 192 körrel, a serdü-
lõ lányok légpuskás (20 lövéses)
mezõnyében pedig Racskó Tímea
állhatott a dobogó tetejére 163 kö-
rös teljesítményével. A felnõtt kis-
puskások (30 lövés) kategóriájá-
ban a kanizsai Horváth Károly el-
sõként 287 kört teljesített, hason-
lóan a végül harmadik Szobolics
Jánoshoz, akik között az utolsó
sorozat eredménye döntött.

P.L.

Egy llépéssel
közelebb

A rendezvényeken fellépnek a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola növendékei

A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola valamint az Aranymetszés
Alapítvány meghívja Önt az ARANYMETSZÉS MÛVÉSZETI NAPOK rendezvény
sorozatára. A program 2007. május 10-11-12-én kerül megrendezésre.

A KÉPZÕMÛVÉSZET
NAPJA
2007. május 10. 14.30 óra 
Farkas Ferenc Zene- és Aranymet-
szés Mûvészeti Iskola Hangverseny-
terme. A képzõmûvészeti pályázat
díjkiosztója, kiállításmegnyitó. 
17 óra 
Quattro Mobili Bútoráruház

(Ady E. u. 45.) A képzõ- és ipar-
mûvészet  tanszak  kiállításának
megnyitója.

A ZENE  NAPJA
2007. május 11. 17 óra
Általános Iskola, Kiskanizsa
Néprajzi találkozó.
18 óra
A Farkas Ferenc Zene- és Arany-
metszés Mûvészeti Iskola 

Hangversenyterme (Sugár u. 18.)
Klasszikus- és népzenei koncert.

A TÁNC NAPJA
2007. május 12. 16 óra 
Cserháti Sándor 
Szakközépiskola tornacsarnoka
Néptánc
Társastánc
Moderntánc
Balett

PROGRAMOK
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A Város Napján díszpolgári
címet vehetett át Marton István
polgármestertõl Takács János,
aki csaknem negyven hónapot
töltött a Tiszafüred-Kócspusz-
tai kényszermunkatáborban,
ahova családjával együtt hur-
colták 1953-ban. Takács János
az alapítója a Piarista Diákszö-
vetségnek és a Hortobágyi
Kényszermunkára Elhurcoltak
Egyesületének, amelynek tiszte-
letbeli elnöke is. A Kanizsa Bú-
torgyárban 1967-tõl dolgozott
fõkönyvelõ, kereskedelmi igaz-
gató és tanácsadó munkakör-
ben, tevékenyen részt vett az
európai színvonalú bútorgyár-
tást reprezentáló vállalat meg-
teremtésében. A privatizáció so-
rán lett a cég alapító ügyvezetõ-
je, 1999-ben ment nyugdíjba.

– Az, hogy ötvenezer emberbõl
kiválasztanak egyet, vagy kettõt,
már önmagában felemelõ –
mondta lapunknak Takács János a
díszpolgári címrõl. – Azt azonban
nem tudom, hogy ezt hogy érde-
meltem ki, hiszen semmi mást nem
tettem, csak azt, amirõl úgy érez-
tem, szívem-lelkem szerint tennem
kell. Egyik tanárom egyszer azt
mondta, hogy az ember két lábon
áll. Az egyik a család, a másik a
hivatás. Úgy érzem, mindkettõben
értem el eredményt, így boldog
embernek tekinthetem magam. 

– A Kanizsa Bútorgyárban te-
vékeny részt vállalt Közép-Euró-
pa egyik legkorszerûbb gyárának
létrehozásából. 

– Valóban ott voltam a Bútor-
gyár megalapításánál, amikor két
céget összevonva létrejött a
messze földön híres bútoripari
nagyvállalat. A nagy volumenû
fejlesztésben már az elsõ pillanat-
tól kezdve részt vettem. Úgy hi-
szem, ez a cég nemzetközivé tudott
válni, s nagyon jól prosperált.

– Egy társadalom állapotát talán
legjobban a közigazgatás mûködé-
sén keresztül lehet lemérni. Ön pe-
dig több rendszert is megtapasztalt,
a Horthy-korszaktól napjainkig.

– Divat manapság a Horthy-
rendszert szidni. Azt azonban
nem szabad elfelejteni, hogy egy
vesztett háború után, amikor el-

szakították az ország kétharma-
dát, sikerült egy ütõképes, Auszt-
riával egyenrangú gazdaságú or-
szágot teremteni. Aztán jött a Ká-
dár-korszak, amikor a legtöbb
pozíciót káderekkel, feltétel nél-
kül lojális emberekkel töltették
be, s ez bizony, a rendszerváltás-
nak nevezett valami után sem
változott. A régi vezetés nagy ré-
sze megõrizte a helyét, s be kell
vallanunk, ez az egyik legna-
gyobb hibája a rendszerváltás-
nak. Ugyanis emiatt nagyon sok
fiatal kallódik az országban, hi-
szen ezek a bebetonozott emberek
foggal-körömmel ragaszkodnak a
pozícióikhoz. A mai fiatalok nagy
része – s ezzel nem politizálni
akarok – jobboldali, de nem
azért, mert így akarják kimutatni,
hogy utálják a kommunistákat.
Hanem azért, mert az elmúlt
években felnövekedett ifjúság
nem kap kellõ teret. A fiatalok
ezért türelmetlenek, s igazi rend-
szerváltást akarnak. Úgy érzem
egyébként, hogy az ország érde-
kében jobban ki kellene használ-
ni a kompromisszumkészséget.
Engem mindig is jobboldali
embernek tartottak, de én min-
dig, aktív koromban is kompro-
misszumkész voltam. A nyugdí-
jas búcsúztatómon szívesen ven-
dégül láttam a bútorgyári évek
alatt kiszolgált régi párttitkáro-

kat is. Nagyon jó hangulatban
búcsúztunk el egymástól, függet-
lenül attól, hogy azért õk állan-
dóan azt firtatták, vajon hogyan
kerülhettem vezetõ pozícióba
párton kívüliként?

– Ön az ünnepi közgyûlésen el-
hangzott köszönõbeszédében a
piarista atyák hatását említette.
Mit kapott tõlük?

– Apám úgy érezte, képes leszek
elvégezni a gimnáziumot, s talán
még diplomát is tudok szerezni.
Ezért azt gondolta, hogy a piaris-
táknál megfelelõ helyen leszek.
Bölcs döntés volt, úgy érzem, az a
hat esztendõ életem legkelleme-
sebb idõszakai közé tartozik. Nem
azért, mert olyan gondtalan volt,
hanem azért, mert a piaristáknál
arra neveltek, hogy a kemény éle-
tet meg kell szokni. Ez segített el-
viselni mindazt, ami eztán követ-
kezett. 1953-ban a családommal
együtt a Tiszafüred-Kócspusztai
kényszermunkatáborba kerültem.
Kegyetlen körülmények között él-
tünk, a negyven hónap alatt húsz-
ezer kilométert gyalogoltam a
munkahelyre és vissza. Csak az út
volt három órás, s ehhez jött még
a tíz-tizenkét órányi munkaidõ.
Birkahodályban keltünk, feküd-
tünk, amelybõl kézzel raktuk ki a
félméteres trágyát. El lehet kép-
zelni, mi volt ebben az ablaktalan
épületben, ahol egy sorban száz-
negyven ember feküdt. De meg le-
hetett, meg kellett szokni a nehéz
életet, igaz, hosszú volt az a negy-
ven hónap, hiszen az ember életé-
bõl vették el. Tizenkilenc éves vol-
tam akkor, az emberek ebben a
korban szoktak a legboldogabbak
lenni, legalábbis normális körül-
mények között. Engem ott, a kény-
szermunkatáborban ért az elsõ
szerelem, mert az élet nem állt
meg, kikövetelte a maga rendjét.
A legrosszabb az volt az egészben,
hogy rögtön a boldog diákévek
után a pokolba kerültem. Erre a
negyven hónapra úgy emlékezem
vissza, hogy rossz volt, elmúlt, és
szerencsére túléltem, most pedig
itt vagyok, közel a nyolcvanhoz…

– Annyi mindent átélt, kicsit
sem fájnak az emlékek?

– Jó egy kicsit visszagondolni
az ifjúságra, az ifjú évekre, de
válaszul inkább Arany Jánost
idézném: „Minél inkább közeleg
életünk határa, annál inkább te-
kintünk nem elõre, hanem hát-
ra.”  

Horváth Attila
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INGATLAN
Nk-án a Bõsze Kálmán közben

(Olaj telep) 216 m2-es építési telek
12.000 Ft/m2 irányáron eladó. Érd.:
70/3655-134 (6032K)

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 Kaposvári út mellett pano-
rámás, 973 m2-es, közmûvesített zárt-
kerti telek eladó. Irányár: 1.900.000
Ft. Tel.: 30/391-2011 (6027K)

Kazanlak krt.-on 4. emeleti, két-
szobás, központi fûtéses lakás sürgõ-
sen, reális áron eladó, esetleg kisebbre
cserélhetõ. Érd.: 20/490-6066
(6028K)

Deák tér 10.-ben tetõtéri, azonnal
beköltözhetõ, új, 46 m2-es + galéri-
ás, turbókazános lakás 9,99 millió
Ft-ért eladó. Érd.: 30/901-9013
(6029K)

Pogányszentpéteren 125 m2-es (38
éves) kertes ház (mûhely, istálló, paj-
ta, ólak) 4212 m2 gyümölcsössel, ol-
csón eladó. Víz, villany, gáz van
(szoc.pol. szóba jöhet) Érd.: este a
93/315-668 számon. (6035K)

Kendlimajorban kétszobás pa-
rasztház 500 négyszögöl telekkel el-
adó. Érd.: 20/5195-305 (6039K)

A keleti városrészben kétszobás
lakás olcsón kiadó. Érd.: 20/256-4864
(6030K)

Teleki utca elején kétszobás lakás
albérletbe kiadó. Érd.: 93/324-789,
20/313-4565 (6036K)

Az Ön számára értéktelen vas-
hulladékot, forgalomból kivont
gépjármûvét készpénzért átveszem!
Lakókocsik is érdekelnek. Ugyanitt
használt autóalkatrészek eladók.
Tel.: 30/641-7375, 30/592-8463
(5485K)

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

Vállalkozók, társaságok könyve-
lését, magánszemélyek adóbevallását
nagy gyakorlattal vállaljuk. Balaskó
Gyöngyi adótanácsadó 20/4500-827,
93/310-154 (6037K)

A nk-i Keleti Étterembe gyakorlott
felszolgáló hölgyet vagy felszolgálót
éves állásra felveszünk. Érd.: 20/482-
4545 (6031K)

Kanizsa Plázában lévõ ruhaüzletbe
szakképzett eladót felveszek. Jelent-
kezni a 20/9311-283-as telefonszámon
lehet. (6034K)

170 literes prés újszerû állapotban el-
adó. Érd.: 30/448-6072

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

Négerbarna, három égõs, alig
használt gáztûzhely, valamint gyûjtõ-
nek: 1920-ban gyártott SINGER var-
rógép szép mintázatú öntöttvas lába-
zattal eladó. Érd.: este a 93/315-668
(6038K)

Fuji Finepix S3000 ezüstszínû
digitális fényképezõgép, 3,2
megapixel felbontású, 6x optikai
és 12x digitális zoommal, 4 db ak-
kuval, USB kábellel, szoftverrel,
memóriakártyával eladó. Ára:
30.000 Ft. Érd.: 30/9932-534
(6024K)

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

Május 16. 10 és 14 óra
"Szél hozott, szél visz el …" 

A nagyatádi Galagonya Együttes
mûsora – Halász Judit népszerû

dalaiból. Belépõdíj: 350 Ft
Helyszín: Medgyaszay Ház

Május 18. 19 óra
MARGARETA MELZ ÉS

GRACZA ATTILA
(Trekanten, Svédország)

KONCERTJE
Belépõdíj: 500 Ft
Május 18. 11 óra

KIÁLLÍTÁS LENGYEL
ZSÜLIETT MUNKÁIBÓL

A HSMK és a  HYÁNY Galéria
közös rendezvénye. Megnyitja:

Bántó Zsuzsanna
Megtekinthetõ: június 7-éig
Helyszín: Medgyaszay Ház

Május 18. 18 óra
MÁJUSI ZSONGÁS – szabadtéri

koncert a Medgyaszay Ház 
melletti téren

NÉMETH RENÁTA DALESTJE
Belépõdíj: nincs

Állás 
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regi-

onális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetõséget:
villanyszerelõ szakirányú megegyezés szerint
mechanikai mûszerész szakirányú 80.000 – 85.000 Ft
elektromûszerész szakirányú 95.000 – 100.000 Ft
autóvillamossági szerelõ szakirányú 95.000 – 100.000 Ft
hegesztõ szakirányú 80.000 – 100.000 Ft
esztergályos szakirányú 80.000 – 100.000 Ft
festõ-mázoló szakirányú megegyezés szerint
pizzaszakács szakirányú 65.500 – 70.000 Ft
konyhai kisegítõ 8. általános 65.500 Ft
éttermi dolgozó szakirányú 65.500 Ft
tehergépkocsi vezetõ szakirányú megegyezés szerint
tehergépkocsi vezetõ (nemzetközi) szakirányú megegyezés szerint
rakodó szairányú 100.000 – 110.000 Ft
faipari ügyintézõ /német nyelv/ szakirányú 100.000 – 150.000 Ft
gépészmérnök fõiskola megegyezés szerint
villamosmérnök fõiskola megegyezés szerint

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

Ügyfélfogadási idõ megváltozott: hétfõ–kedd–csütörtök: 8.00–12.00 
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra

Fo
tó

: H
or

vá
th

 A
tti

la

900 m2-es belvárosi, közmûve-
sített telek kiadó vagy eladó.
Érd.: 30/481-2323

EEnnggeemm ootttt,, aa kkéénnyysszzeerrmmuunnkkaa-ttáábboorrbbaann éérrtt aazz eellssõõ sszzeerreelleemm

EEmmbbeerrssééggbbõõll jjeelleess

„Hazudni pedig 
nem szabad!”

A város napi kitüntetettek közt
szerepel Tihanyi István, aki a
„Nagykanizsa Sportjáért” elisme-
résben részesült. A javaslathoz
csatolt önéletrajzában azt írja a
„Kanizsa Dél-Zalai Hetilapnál
1990-93-ig – mint nyugdíjas –
fõszerkesztõ-helyettes és város-
politikai rovatvezetõ” ténykedett.

Az olvasók és a majdan heti-
lapunkat alapul vevõ, diploma-
munkát író diákok tájékoztatá-
sa érdekében sajnálattal ugyan,
de le kell írni, a lapnál soha
sem volt fõszerkesztõ-helyette-
si poszt, így azt Tihanyi István
nem is tölthette be. Mivel új-
ságírónak is vallja magát, a
fenti Deák Ferenctõl származó
idézetet reméljük zsinórmérté-
kül használja a jövõben. 

Városi kitüntetését vette át a 82 éves ember. A fogadásról jött ki a
bácsi két kísérõjével, akiket – hozzátartozója nem lévén – öröme ré-
szeseivé avatott. Említette, hogy nem is érzi jól magát, az izgalomba
kicsit beleszédült. Érdeklõdésünkre egyik társuk megnyugtatott ben-
nünket, hogy éppen a bácsi hazaszállítását szervezik. Ekkor még úgy
tettek, mint akik szívükön viselik a sorsát. 

Mi a dolgunkra mentünk, aztán jó tíz perc múlva, már este 9 után
arra lettünk figyelmesek, hogy az idõs ember egyedül baktat a Roz-
gonyi utcában. Nem akartunk hinni a szemünknek, hogy magára
hagyták a sötét utcán. Aggódtunk érte, és távolabbról követni kezd-
tük. A Huszti térnél beértük, s hazáig beszélgettünk. Kérdésünkre,
hogy hová lettek a hölgyvendégei, elmondta, hogy el kellett menni-
ük; ki a lányához sietett, kiért a férje jött. 

Hát csak addig volt fontos a bácsi, amíg be lehetett gyûjteni a
gratulációkat? Vagy amíg el lehetett fogyasztani az ingyen vacsorát
a fogadáson? Akkor lett volna kerek az ünnep, ha nem így látjuk
végzõdni. Vajon mit takarhatnak a hétköznapok? 

Keleten erre azt mondják: „a hulló levél mutatja meg a színét és a
fonákját.”

(név és cím a szerkesztõségben)

Kitüntetések sszíne éés ffonákja

HIRDESSEN 
A KANIZSÁBAN!
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A minap a városrész házior-
vosaival szervezett beszélgetést
a Kiskanizsai Polgári Olvasó-
kör Egészségügyi és Szociális
Klubja a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Házban.

Elsõként dr. Joós Lászlóné, a
városrész nyugalmazott gyermek-
orvosa köszöntötte a szép számú
megjelent érdeklõdõt, valamint dr.
Dénes András, dr. Zámodics Imre,
dr. Gazdag Rózsa felnõtt háziorvo-
sokat, dr. Spingár Andreát, a város-
rész gyermekorvosát, valamint az
önkormányzat képviseletében
megjelent Tóth Nándor képviselõt. 

Dr. Joós Lászlóné elöljáróban
elmondta, a kiskanizsaiak egész-
ségügyi helyzete nem éppen a
legoptimálisabb. Véleménye sze-
rint saját egészségünkért mi ma-

gunk tehetjük a legtöbbet, ezért is
tartották fontosnak az egészség-
ügyi fórum megszervezését. 

A háziorvosok közül elsõként
dr. Zámodics Imre tartotta meg
elõadását, aki kemény szavakkal
illette az egészségügy javában zaj-
ló átalakítását. Kijelentette, a re-
formnak nevezett átalakítás lénye-
ge, hogy a legjobb beteg a halott.
A szakember nem állítja, hogy
nincs szükség egy átfogó egész-
ségügyi reformra, azt azonban két-
ségesnek tartja, hogy ilyen hirte-
len és ennyire gyorsan. Elmondta,
hogy az átalakítás szükségességét
jól jelzi, hogy ma hazánkban
mintegy kétmillió ember fizet tár-

sadalombiztosítási járulékot, akik
ily módon kénytelenek eltartani a
többieket is. Zámodics doktor pra-
xisában például kétezerötszáz be-
tegkártya van, amelynek durván
tíz százaléka érvénytelen TAJ-
számú. Ez rendkívül magas arány,
ami azt jelenti, hogy minden tize-
dik páciens ellátását a többiek fi-
nanszírozzák. A szakember ta-
pasztalata szerint akad olyan be-
teg, aki annak ellenére sem fizeti a
társadalombiztosítási járulékot,
hogy jó színvonalon él, s drága, a
nagy tömegek számára megfizet-
hetetlen autóval közlekedik. 

A reform elemei közül külö-
nösen sérelmesnek nevezte a vi-
zitdíj bevezetését, amely idõt
rabol orvostól, betegtõl egy-
aránt, ráadásul az elterjedt pro-
pagandával ellentétben nem
gazdagítja a praxist. Ugyanis a
vizitdíj bevezetése elõtt kedve-
zõtlenül változtak a finanszíro-
zási feltételek, példának okáért
jelentõsen csökkent az OEP ál-
tal a körzetbe tartozó betegek
után fizetett kártyapénz, a mara-
dékból pedig adót, járulékokat

kell fizetnie az orvosnak. A
helyzet tehát az, hogy a vizitdíj
nem hogy bevétel-többletet je-
lentene a praxis költségvetése
számára, hanem valamennyi
változást figyelembe véve szin-
te mínuszba kerültek a praxisok
úgy, hogy a vizitdíj bevezetésé-
vel az adminisztrációs teher je-
lentõsen nõtt. 

Dr. Dénes András inkább a szak-
mai tapasztalatait osztotta meg az
érdeklõdõkkel, s elmondta, hogy a
kiskanizsai népesség körében ma-
napság szerencsére ritkább szám-
ban fordul elõ olyan, katasztrofális
hatással járó, hirtelen jött, súlyos
károsodás, mint az agyvérzés, vagy
a szívinfarktus, ellenben megszapo-
rodtak az anyagcserezavarok, jelen-
tõs mérteket öltött például a cukor-
betegség, amely a lakosság csak-
nem tíz százalékát sújtja. A szakem-
ber a jólét, a mozgásszegény élet-
mód, a túltáplálkozás kockázatát
hangsúlyozta. Nagyobb számban,
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Jókedvûen kezdje a napot. Ha en-
nek ellenére sem úgy történnek a dolgai,
mint szeretné, ne csüggedjen el. Alud-
jon rá egyet, és kezdje újra. Ha egyedül
él, a hétvégét szánja ismerkedésre. 

A hétvégén a Merkúr kihátrál a Bika
jegyébõl. Ez jó hatással lehet önre. Ha
megfontolja a lépéseit, akár nagy fába is
vághatja a fejszéjét. Terve hosszú távon
sikerülni fog. 

A héten még kihasználhatja a Vénusz ked-
vezõ hatásait. Számíthat emberi kapcsola-
taira is. Nyitottá válik új ismeretek befo-
gadására, de ne feledkezzen meg a párjá-
ról sem, az õ jelenléte is biztonságot ad.

A Vénusz ezekben a napokban eléri a
Rák jegyet. Ez határozott, megfontolt
döntések meghozatalára készteti érzelmi
életében is. Ha szingli, változtatnia kel-
lene ezen is.

A csillagok állása segítheti, hogy megta-
lálja a harmóniát környezetében. Bár in-
gadozó a hangulata, igyekezzen észre-
venni a jót a külvilágban. Tervezzen
utazást, kirándulásokat a nyárra.

Érdemes lenne néhány régi szokását
újakra felcserélni. Az anyagiakat illetõen
pozitív változásokra számíthat, de tarta-
lékoljon a váratlan helyzetekre. Hívja
hosszú sétára, beszélgetésre a párját.

A napfény jót tesz szellemi aktivitásá-
nak. Kortyolgasson mértéktelenül a má-
jusi esték édes illatából. A kommuniká-
ciós készsége nem hagyja nyugodni ezen
a héten, tobzódik a tennivalókban.

Pénzügyei jól alakulnak, ezzel együtt nõ-
het aktivitása a költekezés terén is. Érzel-
mi életében sincs gond, párjával stabil a
kapcsolata. Aki az egyedül élõk szomorú
sorsát tengeti, járjon többet társaságba.

Pihenjen, lazítson, gyûjtsön erõt a termé-
szetben és ismét kiegyensúlyozott lesz az
élete. Így könnyebben tud nemet monda-
ni, ha a helyzet úgy kívánja. Ha szingli,
hétvégére szervezzen házibulit.

A Hold a héten az ön jegyében jár.
Szüksége lehet energiagyûjtésre, ha si-
keresen akarja venni a feladatokat. Ha
magányos, szabadidejét ne töltse otthon
a négy fal között. 

Kellemes hét ígérkezik, de nem árt, ha
több idõt szán családjára. Céljai elérésé-
hez határozottságra, magabiztosságra van
szüksége. Ha még nincs párja, szervezzen
romantikus estéket, és hívjon ismerõsöket.

A hét végén a Hold a Halak jegyében jár.
Kibontakoztathatja elõnyös képességeit.
Nagy lendülettel veti bele magát a mun-
kába, szerettei is alig tudják pihenésre
ösztönözni. Meg lesz az eredménye.

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

KKeevveesseebbbb aaggyyvvéérrzzééss,, ttööbbbb ccuukkoorrbbeetteegg

ÁÁttaallaakkuulltt aa kkiisskkaanniizzssaaiiaakk
bbeetteeggssééggttéérrkkééppee

AA hhaallootttt bbeetteegg 
aa jjóó bbeetteegg

KKeevveesseebbbb iinnffaarrkkttuuss,,
ttööbbbb ccuukkoorrbbeetteeggsséégg

Erõs penészszag, pergõ fes-
ték, nedvességtõl foltos falak.
Ez fogadja a sánci orvosi ren-
delõbe betérõket. Nem sokkal
jobb a helyzet a paliniban sem.
Mindkét, tavaly felújított épü-
let állapota kívánnivalót hagy
maga után.

Pedig az elõbbire huszonhat-,
az utóbbira huszonegymillió fo-
rintot költött az elõzõ önkor-
mányzat. A sánci rendelõben dr.
Busznyák László rendel, aki ott
jártunkkor azt mondta, már letett
róla, hogy a politika szereplõi kö-
zül bárki is figyelembe vegye a
felvetéseiket, pedig a problémá-

kat már az átadás elõtt is számta-
lanszor jelezték az illetékesek-
nek. A penészszag szinte mellbe
vágja a belépõt, fõleg, ha a dur-
ván három négyzetméternyi
gyógyszeres helyiségbe nyit, ami
a tervezõi, vagy a kivitelezõi sze-
szélynek köszönhetõen ablak nél-
kül készült, így a szellõzése
egyenlõ a nullával. A helyiségek
a sarkokban jól láthatóan nedve-
sednek, a falról több helyen pereg
a festék, itt-ott már a penész is
megjelent. A felújítás, illetve az

átalakítás során valahogy a tájo-
lás is félresikerült, ugyanis a vá-
rót tették a napos oldalra, míg
maga a rendelõ egész nap árnyék-
ban van. Nyári nagy melegekben
még az is elképzelhetõ, hogy ez
örömteli lehet a doktor és munka-
társa számára, télen viszont ab-
szolút elõnytelen, ugyanis Busz-
nyák doktor elmondása szerint
majd’ megveszi õket az Isten hi-
dege, fõleg, hogy a váróban talál-
hatókhoz képest jóval vékonyabb
radiátorokat szereltek be.

Valamivel jobb a helyzet a
palini rendelõben, ahol egy felújí-
tott családi házban dr. Hajdu Ka-
talin fogadja a betegeket. Itt
ugyanis nem érezni a penészsza-
got. Igaz, kis túlzással éjjel-nap-
pal szellõztetnek. 

– Nézzen körül, jön le a falak-
ról a festés, amin mondjuk, nem
csodálkozom, ugyanis már a ta-
valy õszi átadás idején is nedve-
sedtek, de amikor szóltam, azt
mondták, majd elmúlik, ez csak
építési víz – mondja a doktornõ. –
Nézze meg a betegfogadó ajtaját,
két centis rés van az alja és a já-
rólap között, így aztán az égadta
világon minden kihallatszik a vá-
róba. Ez komoly aggályokat vet
fel, miközben mindenütt az orvos-
beteg kapcsolat fontosságát
hangsúlyozzák.

– A falak vizesedését szinte
biztosan az okozza, hogy a kör-
nyezõ terepszint magasabb,
mint az épület lábazata – véli a
sánci rendelõ kapcsán Papp
Nándor, a Városfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenfor-
galmi Bizottság elnöke. – Az
pedig elképesztõ, hogy a gyógy-
szertároló helyiség szellõzését
nem alakították ki, legalább egy
ventillátort be kellett volna épí-
teni. A problémák kialakulásá-
ban szerintem nagyon komoly

ÉÉppííttééssii vvíízzttõõll mmáállllóó ffaallaakk

A kormány döntése értelmé-
ben július 1-tõl nem kell majd
kórházi napidíjat sem fizetni
azoknak, akik eddig mentessé-
get kaptak a vizitdíj fizetése alól. 

1000 forintra nõ ugyanakkor
az eddigi 600 forintos térítési díj
azokban az esetekben, ha valaki
beutaló nélkül megy szakrende-
lésre, vagy nem ott veszi igény-

be az ellátást, ahová a beutalója
szól – jelentette be Horváth Ág-
nes egészségügyi miniszter a
csütörtöki kormányszóvivõi tájé-
koztatón.

Az 1000 forintos díj azokra is
vonatkozik majd, akik egyébként
mentesülnek a vizitdíj fizetése
alól, így a gyerekekre és a hajlék-
talanokra is. A kormány azt szeret-
né ugyanis elérni, hogy senki ne

kerülje meg a háziorvosát. Bõvül a
vizitdíj-mentességi kör, a 300 fo-
rintos díjat a jövõben a rendõrök-
nek, a katonáknak és a mentõsök-
nek sem kell megfizetniük, ha
szolgálat közben sérültek meg, és
mentesülnek a vizitdíj fizetése alól
azok a véradók is, akik legalább
30 alkalommal adtak vért. (FH)

http://www.hirszerzo.hu/cikk.
php?id=34711 

MMoosstt aakkkkoorr kkiinneekk iiss kkeellll 
vviizziittddííjjaatt ffiizzeettnnii,, ééss mmeennnnyyiitt??
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Három macska- és két erdei
fülesbaglyot (képünkön) nevel-
nek a szakemberek a fenék-
pusztai madárgyûrûzõ állomá-
son. Az állatok láthatóan jól ér-
zik magukat, s bõ két hónap
múlva szabadon engedhetik
õket. Nagy Gyula, a Magyar
Madártani Egyesület Zala me-
gyei csoportjának fenékpusztai
madárgyûrûzõ és repatriáló ál-
lomásának vezetõje lapunknak
elmondta, március huszonhete-
dikén került hozzájuk öt macs-
kabagoly fióka, akik alól Gel-
sén kivágták a fát. Sajnos, az
ötbõl csak három maradt meg.
Az életben maradt állatokat
két, két és fél hónap múlva sza-
badon lehet engedni. A másik

két kicsi bagoly pedig erdei fü-
les, õk Zalaegerszegrõl érkez-
tek. A bíróságnál található pla-
tánfákon költött az anyjuk, a fi-

ókák azonban kimásztak a fé-
szekbõl az ágra, és leestek. 

H.A.

– A szabadhegyi részönkor-
mányzat egyik összejövetelén ve-
tõdött fel az elhanyagolt Szabad-
hegyi út, és a mellette haladó ga-
zos vízelvezetõ árok problémája

– mondta el Jerausek István, a
terület önkormányzati képviselõ-
je. Elsõ lépésként az ott élõk tár-
sadalmi munkában és a Via Kani-
zsa Kht. segítségével kitisztítot-

ták a kikövezett vízelvezetõ ár-
kot, felszedték az évtizedek alatt
lerakódott, befüvesedett földet.
Megkeresték az Alkotmány Ter-
melõszövetkezet vezetõjét is, aki
megígérte, hogy a szerelõmûhely
bejáratának környezetét rendbe
teszik. Felvetõdött az út kivilágí-
tásának hiányossága is. A részön-
kormányzat tagjai megígérték, ha
a város nem tudja megoldani,
gyûjtéssel, vagy akár saját erõbõl
megvásárolják és felszereltetik a
világítótesteket. A Szabadhegyi
út is felújításra szorul. Ezzel kap-
csolatban Jerausek István a hiva-
taltól azt a választ kapta, hogy a
szennyvízcsatorna építése után a
Szabadhegyi út teljes felújítása
megtörténik. 

B.E.

szerepet játszott az is, hogy té-
len zajlott a kivitelezés, a fagy,
a hó, és az esõ tetõ nélkül talál-
ta az épületet.

A palini rendelõvel kapcsolat-
ban Papp Nándor úgy gondolja,
nem lett volna szabad ráfesteni a
még vizes falakra, ezért jön le
most a festés. A sáncihoz hasonló-
an itt is a terepszint alatt van a lá-
bazat teteje, a szakember szerint
ez is okozhatja a problémát. A
doktornõ viszont nincs meggyõ-
zõdve arról, hogy a szakemberek
a felújítás során megfelelõ figyel-
met fordítottak a vízszigetelésre,
megjegyezte, hogy a ház elõzõ tu-

lajdonosa úgy tájékoztatta, nem
készült vízzáró szigetelés.

Papp Nándor egyébként a
problémákról tájékoztatta a
közgyûlést is, s arra kérte az il-
letékeseket, tegyenek meg min-
dent annak érdekében, hogy a
problémák megszûnjenek, s ha-
sonló esetek ne fordulhassanak
többet elõ. 

Szerettük volna megkérdezni a
kivitelezõ Cameron 2000 Kft.
vezetõjét Nagy Imrét is, akit
azonban lapzártánkig nem sike-
rült elérnünk.

Horváth Attila  
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közel negyven százalékos arányban
élnek a körzetben magasvérnyo-
más-betegségben szenvedõk, ami
azt jelenti, hogy minden harmadik
ember ilyen problémával küszkö-
dik. Dr. Dénes András megjegyezte,
e kór a fiatalok közt ritkább, a fel-
nõttek körében viszont már a negy-
ven éves kor tájékán jelentkezhet.
Nyolc és fél százalékos a magas ko-
leszterinszinttel küzdõk aránya,
amely azonban a háziorvos szerint
nem feltétlenül pontos adat, ugyanis
a szûrõvizsgálatok rendszere nem
elég szervezett. 

Dr. Gazdag Rózsa a szûrõvizs-
gálatok jelentõségét hangsúlyozta,
amelyek akár életmentõek is le-
hetnek, amennyiben sikerül idõ-
ben diagnosztizálni egy rákos
megbetegedést. Kedvezõtlen a ta-
pasztalata e tekintetben, ugyanis
véleménye szerint a szûréseket
nem veszik igénybe az emberek
olyan arányban, mint ahogy elvár-
ható lenne. Nagyon sok elhanya-
golt esettel találkozik, ezért már

elképzelni sem tudja, mi módon
lehetne a vizsgálatok igénybevé-
telére buzdítani az embereket, úgy
véli, többségük addig nem veszi
komolyan a betegségeket, amíg
nem velük történik valami. A
szakember felhívta a figyelmet ar-
ra is, hogy mivel a behívó-rend-
szer megszûnt, ezért már senki ne
várjon a tüdõszûréssel kapcsola-
tos felszólításra, hanem legalább
évente egyszer, de kétévente min-
denképpen menjen el szûrésre. 

Dr. Spingár Andrea gyermek-
orvos arra hívta fel a figyelmet,
hogy a kórházból a születés után
kikerülõ gyerekek fele kapott
már valamilyen gyógyszert, amit
szakmai hitvallása miatt elkese-
rítõnek tart. Legfõképp az anti-
biotikumos kezelések káros ha-
tását emelte ki, s arra kérte a
szülõket, legyenek egy kicsit
több türelemmel, ha beteg a kicsi
és az orvos nem rögtön nagy ha-
tékonyságú antibiotikummal

próbálkozik, s ezért a gyógyulási
folyamat egy kicsit tovább tart.
Ugyanis az antibiotikumoktól
való tartózkodás nem véletlen.
Egyre több gyermeknél tapasz-
talnak mozgásszervi eltéréseket
is, amelyekrõl azonban nem tud-
ni, mibõl adódnak, az azonban
biztos, hogy a születés után
rendszeresen gondozni kell eze-
ket a problémákat.

Tóth Nándor (Fidesz-KDNP)
képviselõ kérdésre válaszolva ar-
ról tájékoztatta a kiskanizsai vá-
lasztókat és a jelen lévõ háziorvo-
sokat, hogy a Bajcsy-Zsilinszky
Endre úton lévõ, a város talán
legrosszabb állapotban lévõ ren-
delõje helyett új egészségügyi
centrum épül, elõreláthatóan már
az idén elkezdõdnek a munkála-
tok, s várhatóan jövõ nyárra bir-
tokba is vehetik a betegek és az
egészségügyi szakemberek az új
épületet. 

Horváth Attila  
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A Nagykanizsai Nagycsalá-
dosok Egyesülete által szerve-
zett program keretében kedden
a gyermekvállalásról rendeztek
konferenciát a Magyar Plakát
Házban, s e napon, illetve csü-
törtökön a Mikkamakka Játéktár
nyílt napján is részt vehettek az
érdeklõdõk. Szerdán a Kodály
Zoltán Mûvelõdési Házban az
örökbefogadásról, a szoptatás
mûvészetérõl, a babamasszázs-
ról, valamint a várandósságról
és a szülésrõl, mint az életprob-
lémák terápiájáról szerezhettek
értékes és érdekes ismereteket
az elõadások hallgatói. Szomba-
ton a Hevesi Óvodában az
Aranyfény Civil Egyesület szer-
vez családi napot, de hasonló,
ám egész napos programra kerül
sor a Csónakázó-tónál lévõ
zöldtáborban is, ahol Kiss Tibor
a gabonafélék táplálkozásban
betöltött szerepérõl, valamint az
apává és anyává válásról tart
elõadást. Május tizenharmadi-
kán az Alsóvárosi templomban
este tizenkilenc órai kezdettel a
családokért celebrálnak szent-
misét, amely után orgonahang-
versenyre kerül sor.

JJóó 
aazz aannyyaagg

– Csak ötvenhárom fõ munkája
kerül veszélybe a kórházban, a ko-
rábban hangoztatott kilencvenhá-
rom helyett – mondta sajtótájékoz-
tatóján Röst János önkormányzati
képviselõ, az SZDSZ helyi szer-
vezetének alelnöke, utalva arra a
sajtótájékoztatóra, amelyen Mar-
ton István polgármester és dr. Ko-
vács József, a kórház fõigazgatója
kilencvenhárom fõ elbocsátását
jelentette be. Egyúttal méltatta a
kórház menedzsmentje által az in-
tézmény átalakítására vonatkozó
koncepciót is.  

A közgyûlés által tárgyalt, a
kórház átalakítására vonatkozó
koncepcióban azonban más szá-
mokat talált Röst János, aki
amúgy az anyagot jól elõkészített,
alapos koncepcióként jellemezte,
amely jó kiindulási alapot jelent-
het a jövõre nézve. Ám arra fi-
gyelmeztetett, az átalakítás kap-
csán felesleges tömeges elbocsá-
tásokkal riogatni a közvéleményt. 

– Kilencszáznegyvenkettõ fõ dol-
gozott a kórházban, ez a munka-
anyag szerint 857-re csökken –
részletezte az elbocsátásokkal kap-
csolatos adatokat. – Az aktív lét-
számmozgás ebbõl összesen ötven-
három fõ, ez a korábbi teljes lét-
számnak az 5,6 százaléka. A koráb-
ban közölt kilencvenhárom fõs adat
nem csak az aktív helyeket jelentet-
te, hanem olyan üres álláshelyeket
is, amelyeken nem dolgozott senki,
vagy nyugdíj melletti foglalkozta-
tás történt. Én azt hiszem, hogy a
hisztériakeltés helyett inkább a se-
gítségnyújtást kellene elõtérbe he-
lyezni a városvezetésnek. 

Az SZDSZ városi szervezeté-
nek alelnöke azt is megjegyezte,
hogy dr. Kovács József, a kórház
fõigazgatója arról biztosította a
képviselõket, hogy a tényleges le-
építés veszélyével küzdõ dolgo-
zókat megpróbálja más részlege-
ken elhelyezni. 

Röst János végül hozzátette, a
szerkezetátalakítás következtében
arra is számítani lehet, hogy 2008-
ban jelentõs, mintegy kétszázmil-
lió forintos többletbevételhez jut a
kórház, ami azt jelentheti, hogy
nem lesz szükség a mûködéshez a
város pénzeszközeire.     

H.A.

Születés hhete

MMPP33-aass
lleettjjááttsszzóó
lleetttt aa tteejjeess 
ddoobboozzbbóóll

A Saubermacher–Pannonia
Hulladékgyûjtõ Kft., az Öko-
Pannon Kht. és az Italoskarton
Környezetvédelmi Egyesülés
által még tavaly októberben
meghirdetett italos karton-gyûj-
tõ akciójának záró eseményére
került sor a Bolyai János Általá-
nos Iskolában és a Piarista Álta-
lános Iskola és Gimnáziumban.
A Doboz Napon minden, leg-
alább harminc italos kartont
összegyûjtõ gyermek ajándékot
kapott, a legtöbbet gyûjtõ pedig
egy MP3-lejátszóval térhetett
haza. Az italos dobozok újra-
hasznosításának népszerûsítését
célzó akció során ez év március
harmincadikáig közel kéttonná-
nyi dobozt gyûjtöttek össze a
kanizsai iskolások és óvodások.
Az akció április harmincadikán
zárult. 

– Nagykanizsán három iskola
és tíz óvoda vett részt az akció-
ban – mondta el lapunknak Ba-
ka Éva, az IKSZ Egyesülés
ügyvezetõ igazgatója. – Nagyon
ügyesek a gyerekek, akad olyan
óvoda, amelynek ovisai egy hó-
nap alatt csaknem százhatvan-
hét kilogrammnyi italos kartont
gyûjtöttek össze. A mai akciónk
ünnep utáni takarításnak is fel-
fogható, amikor lényegében az
ünnepek alatt megüresedett ita-
los dobozokat gyûjtjük össze,
hogy azok már ne kerüljenek ki
a gyûjtõedényekbe. Érdekes,
hogy az akció kezdete óta eltelt
idõszakban érezhetõen több ita-
los karton került ki a gyûjtõszi-
getekbe, mint korábban. Úgy
tûnik, a gyerekek sikeresen ad-
ják át a szemléletet a szülõk-
nek. 

S hogy ki lett a Doboz Nap
legjobbja? Tóth Zsigmond, a Bo-
lyai János Általános Iskola 3/A
osztályos tanulója négyszázhar-
minc darab dobozt gyûjtött össze,
így õ egy MP3-lejátszóval térhe-
tett haza. 

Horváth Attila
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TTeejjeett hhoorrddttaakk aa bbeerrnnii ppáásszzttoorrookk
A Csónakázó-tónál került sor

a berni pásztorkutyák hatodik al-
kalommal megrendezett találko-
zójára, a Berner Sennenhund
Klub regionális szervezete szer-
vezésében. 

– Minden évben összejövünk
egy találkozón, hogy tapasztala-
tokat cseréljünk, s megmutassuk
egymásnak a kutyusainkat –
mondta Szarka Sándor, a rendez-
vény egyik szervezõje. – A ren-
dezvényünk nem verseny, hanem
találkozó, ezért kifejezetten igyek-

szünk is kerülni az éles verseny-
helyzeteket. Játékos feladatokat
kell megoldaniuk a kutyáknak,
kocsit kell húzniuk, futniuk kell,
no és persze tanúbizonyságot kell
tenniük az engedelmességükrõl is. 

Szarka Sándor elmondta még:
gyakran összetévesztik a berni
pásztorkutyákat a filmekbõl is-
mert, nyakában hordócskával me-
redek sziklákon fel-feltûnõ svájci
hegyi mentõ kutyával, ami azon-
ban nem a berni, hanem a bernát-
hegyi. Az igaz, hogy a pásztorku-

tya is Svájcból származik, itt
azonban a paraszti udvarok lakója
volt, õrizte a területet, s a tejszál-
lításra használt kis kocsikat húzta.   

Szarka Sándor és kollégája,
Varga Zsolt is hozott kutyust a se-
regszemlére, az öt hónapos Xan-
der’s Hill Ivory a találkozón „A
találkozó legszebb kutyája” és a
„Közönségkedvenc” kategóriá-
ban is az elõkelõ harmadik helyet
szerezte meg. 

H.A.
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A Bolyai János Általános Iskola
tanulóinak a közelmúltban lezaj-
lott országos tanulmányi verse-
nyek megyei és területi fordulóján
elért kiemelkedõ eredményeire
hívta fel figyelmünket Kalamár
Márta igazgató. Külön kiemelte
Patus Eszter és Hegedüs Veronika
7.g osztályos tanulókat, akik több
tantárgyból is indultak a tanulmá-
nyi versenyeken és három illetve
kettõ tantárgyból eljutottak az or-
szágos döntõig. Az országos álta-
lános iskolai történelem tanulmá-
nyi versenyen elért elsõ és
második helyezésük igazán kima-
gasló teljesítményt jelent, hiszen
nem kis dicsõséget szereztek az is-
kolának és városunknak. Az ered-
mények eléréséhez természetesen
felkészítõik kiemelkedõen lelkiis-
meretes munkája is nagymérték-
ben hozzájárult. 

Patus Eszter tanulmányi verse-
nyeken elért eredményei. Az Or-
szágos Történelmi Tantárgyi Verse-
nyen országos 1. helyezést ért el. A
Jedlik Ányos Országos Fizikaver-
seny területi fordulóján 1. helye-
zett, bejutott az országos döntõre.
A „Curie” Kémiaverseny területi
fordulóján 1. helyezést ért el, beju-
tott az országos döntõre. A Hevesy
György Országos Kémiaverseny
megyei fordulóján 3. helyezést ért
el, és dolgozatát felterjesztették az
országos fordulóra. „Nyelvünkben
Élünk” Magyar Nyelvi Kommuni-
kációs Verseny megyei fordulóján
9. helyezés ért el. A Zrínyi Ilona
Matematikaverseny megyei fordu-
lóján: 17., a Varga Tamás Matema-
tikaverseny megyei fordulóján: 18.,
és a Nemzetközi Kenguru Mate-
matikaverseny megyei fordulóján
17. helyezést ért el.

Szintén szép sikert ért el
Trepess Beatrix 4. és Erdõs
Márton 3. osztályos tanuló a
Nemzetközi Kenguru Matemati-
kaversenyen. Az 1. helyekért já-
ró díjakat április 28-án vették át
Budapesten az ELTE Bolyai ter-
mében.

A Zrínyi Ilona Matematikaver-
seny megyei fordulójának ered-
ményei: Szermek András 3.d osz-
tályos tanuló 1. helyezett. Erdõs
Márton 3.d osztályos tanuló 2.
helyezett.

Csapatban 1. helyezést értek el:
Szermek András, Erdõs Márton
3.d, Tóth Zsigmond 3.a osztályos
tanulók.

A Kalmár László Matematika-
verseny megyei fordulóján és az
Országos Logo Számítástechni-
kai Verseny megyei döntõjén Er-
dõs Márton 3. d osztályos tanuló
1. helyezést ért el. 

A „Curie” Kémiaverseny terü-
leti fordulóján Patus Eszter 7. g

osztályos tanuló 1., Benedek
Ádám pedig 3 helyezést ért el.
Mindketten bejutottak az orszá-
gos döntõbe. 

A Hevesi György Országos
Kémiaverseny megyei fordulóján
Benedek Ádám 7.g osztályos ta-
nuló 2., Patus Eszter pedig 3. he-
lyezést ért el. Mindkettejük dol-
gozatát felterjesztették az orszá-
gos fordulóra. 

Az országos Német Nyelvi Ta-
nulmányi Verseny megyei fordu-
lóján Hegedûs Veronika 7.g osz-
tályos tanuló 2. helyezést, B. Kiss
Marcell 8.g osztályos tanuló 3.
helyezést ért el, és bejutottak az
országos döntõbe. 

A Jedlik Ányos Országos Fizi-
kaverseny területi fordulóján
Patus Eszter 7. g osztályos tanuló
1. helyezést, Benedek Ádám 2.
helyezést ért el, és bejutottak az
országos döntõbe. 

B.E.

A két napos, aranyat érõ májusi
esõ után, ragyogó napsütésben
került megrendezésre május
hatodikán a Csónakázó-tónál a
Wass Albert Emlékverseny, Tör-
zsek Viadala Íjászfesztivál. A ren-
dezvényt a szervezõ, Vörös And-
rás, a Nagykanizsai Fürkészek
vezetõje nyitotta meg, majd Hor-
vát István Radnóti-díjas versmon-
dó Wass Albert mûveibõl idézett.

– Az egész napos monstre prog-
ram elõtt elõször Vörös Andrást
kérdeztük, milyen hagyományai
vannak a mai íjászversenynek?

– Másodszor kerül megrende-
zésre Nagykanizsán íjászverseny,
túl nagy hagyományokkal nem
rendelkezünk. Tavaly rendeztük
az elsõt, az ideit pedig Wass Al-
bert emléke elõtt tisztelegve, az Õ
nevét választottuk.

– Mit kell értenünk a törzsek
viadala alatt?

– A mi törzsünk Vérbulcsú tör-
zse, amely a honfoglalás körül élt
ezen a vidéken.  Most a mai via-
dalon azt játsszuk el, hogy Vér-
bulcsú egy harcos toborzást vé-
gez, ahol megméri a legjobb íjá-
szokat, és majd azokat küldi csa-
tába. Tehát ez egy olyan selejte-
zõ, egy olyan lehetõség, amely az
országos versenyre történõ beju-
tást hivatott eldönteni.  

– Több korosztályt, gyermeke-
ket, férfiakat, nõket látok itt tal-
pig íjban. Õk külön kategóriában
indulnak?

– Külön kategóriák vannak kor-

osztályok és íjak szerint. Az íjakon
belül is többféle kategória van, csi-
gás, vadász, olimpiai és tradicioná-
lis. A mai versenyen a tradicionális
íjasok vannak többségben, ami
nem is baj, hiszen jobban beleille-
nek a mai nap koreográfiájába.

– Milyen a pálya, amin a „küz-
delem” folyik?

– Az íjászpálya nagyon látvá-
nyos és nem kifejezetten könnyû.
Részben a military pálya adottsá-
gait, részben a parkos területet
használjuk ki. Ez a nézõk számá-
ra ígér több látványt, jobban át-
tekinthetõ a viadal, mint az elõzõ
évben, mert akkor az erdõben ke-
rült megrendezésre a verseny.
Ezen kívül célpontnak van még
három életnagyságú szivacs ál-
latfiguránk, amelyek még színe-
sebbé teszik a mulatságot. 

– Hányan neveztek eddig be a
versenybe?

– Száz nevezés érkezett be. A
Dunántúlról, sõt még Budapest-
rõl is érkeztek versenyzõk.

– Ez kifejezetten nemzeti viadal?
– A törzsek viadala kifejezetten

az. Furcsa lenne, ha mi mint
szittya harcosok, német páncélos
lovagok ellen küzdenénk. Európai
szinten ilyen íjászverseny nincs.
Különösen azért, mert az íjászat
nem annyira népszerû hazánk-
ban, mint amekkora figyelmet
kellene érdemelnie, mint nemzeti

sport. Más országokban közel
sem ennyire ügyesek az íjászok,
és nem is ápolják így a hagyomá-
nyokat mint nálunk. Igaz, egy kül-
földinek nem is áll a kezében
olyan jól egy íj, mint egy magyar
embernek. Azok a gének öröklõd-
tek, vagyis azok az emberek ma-
radtak fenn, akik jól tudtak lõni.
A gének nem felejtenek. A tapasz-
talatok szerint tíz emberbõl nyolc,
jól tudja használni az íjat.

A résztvevõk közül néhányan
korhû ruhákban vettek részt a ver-
senyen, így Mihalovics László a
Zengõ Nyilak Íjászai, Hagyo-
mányõrzõ Baráti Társaság tagja is.

– Milyen indíttatással csaptak
fel hagyományõrzõnek? – kér-
deztük a honfoglalás korabeli ru-
hába öltözött íjászt.

– A magyar történelem alapos
és vitathatatlan hitelessége adta
az apropóját. Szégyen és gyalá-
zat, hogy a gyerekeknek a mai
napig is hazudnak történelem ok-
tatás során az iskolákban. Nép-
rajzi gyûjtemények közt, múzeu-
mokban végzünk kutatásokat. Is-
mernünk kell honnan jöttünk, kik
vagyunk! Ismernünk kell a kultú-
ránkat, a történelmünket, a ha-
gyományainkat. Mit adtunk mi
Európának, és mit adott nekünk
Európa.

– Mekkora költséggel jár egy
ilyen korhû ruha beszerzése?

– Ezeknek többségét saját ma-
gunk készítjük el. Így többnyire
csak az alapanyagok beszerzése
jelent komolyabb terhet. A ruhák
mintájához kutatások, ásatások
során jutottunk hozzá. Régi sírok-
ból elõkerült több száz ruhada-
rabból ki lehetett következtetni,
hogyan is néztek ki ezek a ruhák
egykoron. Ezt elõttünk történé-
szek, magyarságkutatók is elvé-
gezték, hozzáteszem, elég magas
fokon. A két kutatást összevetve
készültek el a ruháink.

– Beszéljünk egy kicsit az íjak-
ról. Régen rettegték a magyarok
íjait. Milyen minõségûek a mai
korhû utánzatok? 

– Ez nagymértékben a készítõ
mestertõl függ. Sok íjat próbál-
tam már, változó a minõségük.
Mi, zalaiak azonban büszkék le-
hetünk arra, hogy a legjobb íjké-
szítõ itt él Zalában, Tarcsai Veres
Imre személyében, Barlahidán. Õ
tartja magát a régi mondáshoz,
miszerint „az íjnak lelke van.”

Az íjászverseny a késõ délutáni
órákban az eredményhirdetéssel
zárult. Megtudtuk, hogy mind a
szervezõk, mind a versenyzõk
elégedettek voltak a verseny
eredményeivel és színvonalával.
Így aztán Vérbulcsú harcos tobor-
zója sikeresen zárult.

Czene Csaba

Kanizsa – MMérlegen 2007. május 10. 11Kanizsa – VVárosháza 2007. május 10.6

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

Bizzer András a 4 sz. vk. önkormányzati képviselõje fogadóóráját 2007.
május 11-én (pénteken) 17.00 órakor  tartja a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.

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.

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

Papp Ferenc önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2007. május 18-án
(pénteken) 16-17 óráig a dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.

Papp Nándor a 12. sz. választókerület önkormányzati képviselõje fogadó-
órát tart 2007. május 8-án (kedden) 17.00 órától a Vécsey Zsigmond Általá-
nos Iskolában, 18.00 órától a Zárda utcai kollégiumban.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa
A II-IV számú Gyermek Háziorvosi Szolgálatok 2007.04.16-tól új telep-

helyen a Dózsa György út 119. alatt mûködnek tovább. Telefonos elérhetõsé-
gek: II. számú Gyermek Háziorvos – Dr. Teffer Éva 93/310-059, IV. számú
Gyermek Háziorvos – Dr. Kolonics Gyula 93/310-089.

Tanácsadások helye változatlanul a Hevesi u. 6. alatti tanácsadóban.
II. sz. GYERMEK HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT
8800 Nagykanizsa Dózsa György út 119. Háziorvos: Dr. Teffer Éva – Te-

lefon: 310-059 (rendelési idõben) 06/30/3760929 (rendelkezésre állási idõ
alatt). Rendelési idõ: hétfõn8.00-11.00, kedden  13.30-16.30, szerdán 8.00-
11.00, csütörtökön 13.30-16.30, pénteken 8.00-11.00. 

Tanácsadás:  hétfõn 11.00-14.00, helye: Hevesi u. 6.
IV. sz. GYERMEK HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT
8800 Nagykanizsa Dózsa György út 119. Háziorvos: Dr. Kolonics Gyula –

Telefon: 310-089 (rendelési idõben) 06/20/8084-789 (rendelkezésre állási idõ
alatt). Rendelési idõ: hétfõn 13.30-16.30, kedden 8.00-11.00, szerdán 13.30-
16.30, csütörtökön 8.00-11.00, pénteken 8.00-11.00. 

Tanácsadás: csütörtökön 11.00-14.00, helye: Hevesi u. 6.

ÉÉrrtteessííttééss ggyyeerrmmeekk hháázziioorrvvoossii sszzoollggáállaattrróóll

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot ír ki az
építészeti örökség helyi védelmérõl szóló 52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati
rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló ke-
retösszeg 2007. évben 2 millió Ft. 

A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek
megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, épít-
mények tulajdonosai és használói pályázhatnak. A részletes pályázati feltéte-
lek Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az építészeti örökség
helyi védelmérõl szóló 52/2003. (X. 1.) számú rendelete tartalmazza, ame-
lyet a Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II. em. 15. a. ) lehet beszerezni ügyfélfogadási napokon (hétfõ, szerda,
péntek). Megtalálható még a www.nagykanizsa.hu honlapon is.)

A pályázatokat 2007. augusztus 15-ig lehet beküldeni, vagy személyesen
benyújtani a Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt
borítékban beküldött, vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálás-
ban. A borítékra kérjük ráírni: Helyi értékvédelem támogatása 2007. 

A kiíró a pályázatokat szeptember 30-ig bírálja el.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése

PPáállyyáázzaattii ffeellhhíívvááss

Nagykanizsa Megyei Jogú Város SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
BIZOTTSÁGA PÁLYÁZATI  HIRDETMÉNYE a Nagykanizsa Kodály Z. u. 10.
számú Nyugdíjasházban megüresedett lakás bérleti jogának elnyerésére

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészségügyi Bi-
zottsága a 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelet alapján pályázatot hirdet  a
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14. szám alatt található Nyugdíjasházban
lévõ bérlakás bérleti jogának elnyerésére. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. május 18. 12.00 óra. 
Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. fsz.

ügyfélfogadó. 
A licitálás idõpontja: 2007. május 24. 9.00 óra. 
A licitálás induló összege: 2.000.000 Ft. 
Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 
A pályázat célja: az alább megjelölt ingatlan bérleti jogának elnyerése, határo-

zott idõre. A bérlemény leírása: 
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14. 
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszá-

ma: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja: önkormányzati bérlakást
leadó pályázó esetén 8.122 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsi-
költség, adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett, szolgáltatásokért fize-
tendõ díj + rezsiköltség. Megtekinthetõ: 2007. május 10. (csütörtök) 8-10 óráig. A
bérlemény nem örökölhetõ!

A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek: Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû

nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi
nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább
egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket
vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pá-
lyázati tárgyaláson történõ licitálást elfogadja.

2./ Egyéb feltételek: Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/,
aki/k/ pénzadományt ajánl fel, önkormányzati bérlakását ajánlja fel.

Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) átve-
hetõ PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a pályázó/k/
személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyug-
díjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülõ önkormányzati bérla-
kás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérle-
ti szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, hely-
rajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos ada-
tát. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgála-
tán (Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesí-
tést nem küldünk. 

A licitálás szabályai: A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határ-
idõben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meg-
hatalmazottja is képviselheti. A licitálás induló értéke:  2.000.000 Ft. A licitálás
során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik. A nyertes pályázóval a lakásra vo-
natkozó bérleti szerzõdést az Ingatlankezelési Intézmény köti meg a kijelölés, az
adomány befizetését, vagy az önkormányzati bérlakás leadása esetén a megállapo-
dás aláírását követõ 15 napon belül. Amennyiben a bérlõ a bérbeadó Ingatlankeze-
lési Intézménnyel a bérleti szerzõdést nem ezen határidõn belül nem köti meg, a
bérleti szerzõdés megkötésének lehetõségét elveszíti.

Dr. Csákai Iván, bizottsági elnök

PPáállyyáázzaattii hhiirrddeettmméénnyy
Az 1997. évi CXL törvény értelmében a közmûvelõdés helyi, la-

kossági képviselete érdekében településenként legfeljebb hároméves idõtar-
tamra egy-egy Közmûvelõdési Tanács alakítható. 

A Tanács elsõdlegesen a lakossági igények megjelenítésének, a kulturális
érdekérvényesítésnek és a közmûvelõdési tevékenységek önkéntes összehan-
golásának rendszeres és folyamatos fóruma. A Tanácsot azok a közmûvelõ-
dési célú társadalmi szervezetek hozhatják létre, amelyek bejegyzett székhe-
lye az adott település. Az Értékközvetítõ és Környezetvédõ Kanizsa Alapít-
vány a Tüttõ János Nótaklub és a Kanizsa Csillagai Mûvészeti Együttes csat-
lakozásával kezdeményezi a nagykanizsai Közmûvelõdési Tanács megalakí-
tását. Felhívom a tanács megalakításához csatlakozni kívánó szervezetek fi-
gyelmét, hogy csatlakozási szándékukat a kihirdetéstõl számított 30 napon
belül, 2007. június 2-ig nyújthatják be a Polgármesteri Hivatalhoz Dr. Kele-
men Marcell jegyzõnek címezve (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).

Dr. Kelemen Marcell, jegyzõ

KKöözzmmûûvveellõõddééssii TTaannááccss 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Ingatlankezelési
Intézménye versenytárgyalást hirdet az alábbi ingatlan bérbeadására:

Nagykanizsa, Ady u. 12. alatt található 200 m2 alapterületû üz-
lethelyiség. Az induló licit díj: 2.500 Ft/m2/hó + áfa. A versenytárgyalá-
son a licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó + áfa. 

A versenytárgyalás ideje: 2007. május 16. 9 óra. 
A bérlemény megtekinthetõ: 2007. május 15. 10 óra. 
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa MJV Ingatlankezelési Intéz-

ménye Nagykanizsa, Deák tér 5. I. emeleti tárgyaló. 
Érdeklõdni lehet: Nagykanizsa MJV Ingatlankezelési Intézménye

Nagykanizsa Deák tér 5., vagy telefonon a 311-241 vagy 516-533 szá-
mon
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A mélygarázs-építéssel foglal-
kozó Silóparking Hungary Zrt.
felügyelõ-bizottságának elnöke,
Nagy Gábor azt állítja, már
nem dolgozik a cégnél. Akirõl
pedig azt mondta, tud informá-
cióval szolgálni, lapunktól tud-
ta meg, hogy õ a mûszaki osz-
tályvezetõ.

A minap arról próbáltunk meg
érdeklõdni Nagy Gábortól, a
Silóparking Hungary Zrt. fel-
ügyelõ-bizottságának elnökétõl,
hogy vajon belátható idõn belül
kezdenek-e valamit az Erzsébet
téri gödrökkel?

Nagy Gábor legnagyobb megle-
petésünkre azt mondta, már nem
dolgozik a cégnél, ami azért is fe-

lettébb furcsa, mert dr. Körösfalvi
Ilonával közösen õk maguk alkot-
ják a Silóparking Hungary nevû
vállalatot. A hölgy egyébként úgy
tûnik, elérhetetlen, az azonban
mindenképpen jó hír, hogy Nagy
Gábor két hét alatt felgyógyult az
infarktusából. Talán emlékeznek
olvasóink, a cég képviselõinek áp-
rilis huszonnegyedikén kellett vol-
na egyeztetniük a mélygarázsok-
ról Marton István polgármesterrel,
azonban erre nem kerülhetett sor,
ugyanis a Silóparkingtól senki
nem jött el, súlyos betegségre,
többek között Nagy Gábor infark-
tusára hivatkozva. 

Azon kérdésünkre, hogy miért
vált meg a cégtõl, Nagy Gábor
nem kívánt válaszolni, ellenben
azt javasolta, forduljunk Pék
Zoltán mûszaki osztályvezetõ-
höz, akinek a telefonszámát
megtaláljuk a gödrök mellett lé-
võ projekttáblán, õ ugyanis fej-
bõl nem tudja. 

Pék Zoltán azonban nem tudott
mondani semmit sem, csak any-
nyit, hogy más vállalkozásokhoz
hasonlóan az övé is a pénzére
vár. Talán élete legnagyobb meg-
lepetése érte, amikor megemlítet-
tük neki, hogy hiszen õ a Siló-
parking mûszaki osztályvezetõje.
Mint mondta, soha nem volt al-
kalmazottja a cégnek, mûszaki
osztályvezetõje meg fõleg nem,
csupán alvállalkozóként szállt be
a projektbe. Mélyépítéssel fog-
lalkozik a vállalkozása, s annyi

közük van a Silóparkinghoz,
hogy õk kerítették körbe az Er-
zsébet téri gödröket, illetve a
vasbetonszerelést végezték vol-
na, ha a kacsaúsztatónál tovább
jutnak. Amúgy pedig az ezért fi-
zetendõ járandóságára vár, ami
több millió forintot jelent. Azt
pedig nem tudja, hogyan kerül-
hetett ki a neve és a telefonszáma
a projekttáblára, ugyanis erre
senki nem kért tõle engedélyt.
Pék Zoltán azt mondta, vélhetõen
jogi útra terelik az ügyet. Megje-
gyezte azt is, sokáig reményke-
dett abban, hogy minden jóra
fordul, ugyanis a Silóparking az
egyeztetéseken nagy neveket vo-
nultatott fel, többek közt a Porr
képviselõjét. Most már azonban
õ is úgy látja: futhat a pénze
után. 

Csakúgy, mint a Zala Megyei
Múzeumok Igazgatósága, ugyanis
információnk szerint a mélygarázs
területén elvégzett régészeti feltá-
rás 1,85 millió forintos költségét
sem fizették ki még részükre.     

Így áll hát az ügy. Megkeresé-
sünkre Marton István polgármes-
ter elmondta: keresik a lehetõsé-
gét, hogyan lehetne felbontani a
Silóparkinggal kötött megállapo-
dást úgy, hogy a várost a legki-
sebb kár érje. Közben pedig már
tárgyalások folynak befektetõkkel,
akik befejezhetnék a budapesti
cég által elkezdett beruházást.

Horváth Attila
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a többször módosított 55/2000. (XII.13.) számú he-
lyi rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások
bérleti jogának szociális alapon  történõ elnyerésére:

Három vagy több gyermekes család részére:

Nagykanizsa, Kazanlak krt. 1/C. III. em. 3. 
A lakás alapterülete: 70 m2, szobaszám: 2+2 fél szobás, komfortfokozata: össz-

komfortos. Településen belüli fekvése: keleti városi terület. Épületen belüli fekvése:
III. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 22.712 Ft. A lakás állapota: felújított. A
bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. 

A lakás megtekintésének idõpontja: 2007. május 10. 10-12 óráig. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. május 18. 

Kettõ vagy több gyermekes család részére:

Nagykanizsa, Csengery u. 117/14. fsz. 4. 
A lakás alapterülete: 68 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos.

Településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Épületen belüli fekvése: föld-
szinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 9.425 Ft. A lakás állapota: felújított. A bér-
leti jogviszony idõtartama: 5 év. 

A lakás megtekintésének idõpontja: 2007. május 7. 14-15 óráig. 
A pályázat benyújtásának határideje:  2007. május 18. 
Nagykanizsa, Csengery u. 117/20. fsz. 1. 
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos. A

lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. A lakás épületen belüli fekvé-
se: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 8.732 Ft. A lakás állapota: felújított. A
bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. 

A lakás megtekintésének idõpontja: 2007. május 8. 14-15 óráig. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. május 18.

Egy vagy kettõ gyermekes családok részére:

Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/5.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+fél szobás, komfortfokozata: összkom-

fortos. Településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 10.478 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. 

A lakás megtekintésének idõpontja: 2007. május 7. 14-15 óráig. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. május 18.
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 75. 1/fsz/2.
A lakás alapterülete: 67 m2, szobaszám: 1+fél szobás, komfortfokozata: félkom-

fortos. Településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 4.754 Ft. A lakás állapota:  felújított. A
bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. 

A lakás megtekintésének idõpontja: 2007. május 7. 14-15.30 óráig. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. május 18.

Egyedülállóknak:

Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 75. 3/I/19.
A lakás alapterülete: 22 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: komfort

nélküli. Településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Épületen belüli fek-
vése: I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 1.155 Ft. A lakás állapota:
felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. 

A lakás megtekintésének idõpontja: 2007. május 7. 14- 15.30 óráig. 
A pályázat benyújtásának határideje:  2007. május 18. 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázatot hirdet továbbá az
alábbi, Garzonházban lévõ üres önkormányzati bérlakások bérleti jogá-
nak elnyerésére. Elhelyezésre a 35. életévet be nem töltött fiatal háza-
sok/élettársak jogosultak lakásigényük végleges rendezéséig, de legfeljebb
60 hónap idõtartamig, elhelyezésük átmeneti megoldásával és takarékos-
ságra ösztönzéssel.

1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. em. 5.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: össz-

komfortos. Településen belüli fekvése: keleti városi terület. Épületen belüli
fekvése: I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 13.002 Ft. A lakás álla-
pota:  helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: maximum 60 hónap. 

A lakás megtekintésének idõpontja: 2007. május 7. 13-15.30 óráig. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. május 18. 
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: össz-

komfortos. Településen belüli fekvése: keleti városi terület. Épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 11.143 Ft. A lakás álla-
pota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: maximum 60 hónap. 

A lakás megtekintésének idõpontja: 2007. május 10. 13-15.30 óráig. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. május 18. 
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: össz-

komfortos. A lakás településen belüli fekvése: keleti városi terület. A lakás
épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 11.762
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: maximum
60 hónap. 

A lakás megtekintésének idõpontja: 2007. május 10. 13-15.30 óráig.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. május 18.

A pályázatok benyújtásának helye:
Polgármeseri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16.
Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi Bizottság
Dr. Csákai Iván, elnök

SSzzoocciiáálliiss bbéérrllaakkáássookk

Hrsz. / Megnevezés Kikiáltási ár Hónap/nap Idõpont
961. Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.300.000 + áfa 06.06 07.04 08.01 08:30
964. Arany János u. 7. volt óvoda 21.300.000 + áfa 06.06 07.04 08.01 09:30 
131/2. Magyar u. 18. beépítetlen terület 19.692.000 + áfa 06.06 07.04 08.01 10:00
4372/1. Alkotmány u. 160. szociális otthon 51.800.000 + áfa 06.06 07.04 08.01 10:30
4277/1. Palini beépítetlen terület 25.809.000 + áfa 06.06 07.04 08.01 11:00
A nyilvános versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Er-

zsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó). Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson együttesen értékesíti a Nagykanizsa Erzsébet tér északi

tömbben lévõ alábbi ingatlanait:
Hrsz. / Megnevezés Kikiáltási ár Hónap/nap Idõpont
984. Magyar út 7. – utcafronti épület nélkül
986/1. Erzsébet tér 12.
987. Erzsébet tér 13.
988/1. Erzsébet tér 14. – 219 m2-t
Az értékesítendõ ingatlanok: mûemléki környezetben találhatók, a vevõ köteles az érvényes rendezési terv szerint a területet 3 éven belül

beépíteni, a vevõ köteles az adásvélteli szerzõdés megkötésétõl számított 60 napon belül a versenytárgyaláson elnyert vételárat kiegyenlíteni, a
vevõ köteles a 984.-988/1. hrsz-ú ingatlanok telekmegosztását elvégeztetni.

A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. II. emelet, 6. ajtó)

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii iinnggaattllaannéérrttéékkeessííttééssii aajjáánnllaattookk

173.000.000 + áfa 05.21 06.13 07.04 07.25 09.00

TTááttoonnggóó üürreesssséégg

AA mmééllyyggaarráázzss nneemm ééppüüll,, 
ddee aazz iinnffaarrkkttuuss ggyyoorrssaann ggyyóóggyyuull

Tavaly decemberben lejárt az
Idõsügyi Tanács tagjainak a
mandátuma. Az újjáalakulásra
és a tisztségviselõk megválasz-
tására a Vasemberház Díszter-
mében került sor. Az eddig ti-
zenhárom fõvel mûködõ szerve-
zet az alakuló üléstõl tizennégy
fõvel folytatja munkáját. A ta-
nácsba az idõsügyi klubok há-
rom fõt delegálhattak. A Család-
segítõ Központ és az Egyesített
Szociális Intézmény egyet-
egyet, a Polgármesteri Hivatal
négyet, továbbá a palini, a mik-
lósfai, és a kiskanizsai városrész
egyet-egyet. Felmerült az igény,
hogy Kiskanizsát két fõ képvi-
selje, mivel a városrész két kör-
zetbõl áll, és lakosainak száma
is kétszerese mint Paliné és
Miklósfáé együttvéve. A tagok
az SZMSZ módosítását egyhan-
gúlag megszavazták. A tizen-
négy tag Horváthné Polai Mária,
a kiskanizsai Polgári Olvasókör
vezetõje. Az Idõsügyi Tanács el-
nöke Marton István polgármes-
ter, társelnöke Büki Pálné és
Horváthné Polai Mária, titkára
pedig Boa Sándor.

B.E.

Idõsügyi
tanács

NNee zzáárrjjáákk llee aa KKaappoossvváárrii uuttaatt!!
Jerausek István képviselõ a

polgármesterhez fordul a Kapos-
vári út lezárása ügyében. 

Mint arról már korábban be-
számoltunk, a 61-es út elkerülõ-
jének megépítésével zsákutcává
alakítanák a Kaposvári utat,
ugyanis a tervek szerint lezárják
a vasúti átjárót, amelyen azt kö-
vetõen csak gyalogszerrel, vagy
biciklivel lehet áthaladni, autó-
val nem. Ez sokak érdekét sérti,
így az útszakasz vállalkozóiét,
valamint a külsõ szõlõhegyeken
lévõ birtokok gazdáiét, akik
nagy kerülõvel tudnák csak elér-

ni lassú jármûveikkel, lovas ko-
csijaikkal a területeiket.

Cikkünk nyomán Jerausek
István, a körzet önkormányzati
képviselõje a következõ köz-
gyûlésen azt indítványozza
Marton István polgármesternek,
tegyen lépéseket az ügyben,
hogy ne zárják le a vasúti átjá-
rót, ugyanis szerinte az csupán a
tervezõ szeszélye, hiszen úgy
tudja, a lezárást sem a MÁV,
sem a Közlekedési Hatóság nem
kérte. 

H.A.

EElliissmmeerrttéékk
mmuunnkkáájjuukkaatt

Szent Flórián-nap alkalmából
hivatásos tûzoltókat köszöntött
és jutalmazott május másodikán
Marton István polgármester és
Egri Gyula tûzoltó alezredes, a
lánglovagok parancsnoka. 

A város elsõ embere köszöntõ
beszédében emlékeztetett arra,
hogy a képviselõ-testület a leg-
utóbbi ülésén értékelte és elis-
merte a tûzoltók múlt évi tevé-
kenységét. 

Egri Gyula Szent Flóriánról ejtett
néhány szót, aki Diocletianus csá-
szársága idején élt és mártírhalált
halt. Tisztelete a kiegyezés utáni idõ-
szakban terjedt el az Osztrák-Magyar
Monarchiában, így hazánkban is.

– Szent Flórian kései leszárma-
zottaiként úgy gondolom, mi, a
nagykanizsai tûzoltók beágyazód-
tunk mind Nagykanizsa, mind a
körzetünk társadalmába, hiszen
nagyfokú társadalmi elismertséget
és megbecsülést tudva magunk mö-
gött vállalhatjuk a kockázatokat,
azokat a veszélyeket, amelyek mun-
kánk során jelentkeznek – hangsú-
lyozta. – Hiszen eskünkben is az
szerepel, hogy életünk és testi épsé-
günk kockáztatásával kell mások
életét és anyagi javait védenünk.
Úgy gondolom, Szent Flórián napja
méltó arra, hogy megemlékezzünk
önmagunkról, azokról, akik nagyon
sokat tettek a nagykanizsai tûzoltó-
ság magas színvonalú tevékenysé-
géért és kedvezõ megítéléséért. Ez-
úton kívánok mindenkinek erõt,
egészséget, és jó szolgálatot. Szeret-
ném megköszönni a városnak, és
polgármester úrnak is a figyelmet
és azt a segítséget, amelyet techni-
kai feltételeink javítása érdekében
kaptunk, igyekszünk megszolgálni a
bizalmat – mondta köszöntõjében
Egri Gyula parancsnok.

Hozzátette azt is, hogy feszített
tempóban, sokat dolgozott az állo-
mány, annak ellenére, hogy sokan
hiányoztak. Az éppen nem betegál-
lományban lévõ tûzoltók magas
szolgálati óraszámban teljesítették
a feladataikat, ezért is döntött úgy
a vezetõség, hogy a társadalombiz-
tosítási járulékból megmaradt
pénzt azoknak adják vissza, akik
kollégáik távollétében helytálltak.

H.A.
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Legrosszabb – amúgy sajnos,
elég reális – esetben 2008. év
végéig be kell zárni a város
szinte valamennyi játszóterét,
azok ugyanis nem felelnek meg
a szigorú uniós elõírásoknak. 

Egy uniós rendelkezés szerint
ugyanis a balesetveszélyes, a kö-
zösségi szabványoknak már nem
megfelelõ, elavult játszótereket
2008. végéig kell korszerûsíteni,
amennyiben ez nem történik meg,
az érintett eszközöket le kell bonta-
ni. Gáspár András, a városüzemel-
tetéssel megbízott Via Kanizsa
Kht. ügyvezetõ igazgatója érdeklõ-
désünkre elmondta, hogy mindösz-
sze öt olyan játszótér van a város
területén, amely mindenféle igényt,
EU-s elõírást kielégít. A több, mint
nyolcvan régi játszótér korszerûsí-
tésére azonban egyelõre nincs
pénz, s remény sincs arra, hogy va-
lamennyit sikerül megmenteni pá-
lyázati források révén. Azaz, nagy
részük bezárásra ítéltetett.

– Valóban meg kell tenni azokat
az intézkedéseket, amelyek az EU-
tagság által Magyarországra is ér-
vényesek – mondja a szakember. –
Idén el kell végeztetnünk játszóte-
reink TÜV-minõsítését, ami egymil-

lió forint körüli összegbe kerül
majd. Ha cinikus lennék, akkor azt
mondhatnám, hogy egy negyed
modern játszótér ára. A több, mint
nyolcvan játszótér közül csak né-
hány felel meg maradéktalanul a
rendelkezéseknek, illetve talán a
közízlésnek is. Ezek az utóbbi évek-
ben épültek Kiskanizsán, Palinban,
a Thury téren, s a Székelykertben,
vagy az Európa-parkban is kettõ
kisebb, ami szerintem többet érne,
ha egy nagy lenne. Úgy vélem, a
kiterjedés szempontjából is jelentõs
méretûnek nevezhetõk játszótérnek,
így érdemes ezt a fogalmat is újra-
gondolni. Két libikóka ugyanis vé-
leményem szerint még nem játszó-
tér. Az önkormányzat, illetve a Via
az elmúlt idõszakban elég sokat
költött külön is a Thury téri játszó-
térre, amely a legékesebb bizonyí-
téka annak, hogy a szép, esztétikus
játékok sok gyermeket vonzanak, s
ami igazán pozitív, a vandálok sem
rongálják. Egy-egy ilyen játszótér
bekerülési költsége azonban milli-
ós nagyságrendû, azaz több millió
forintot kellene pályázati források
útján szereznünk ahhoz, hogy az

igények kielégítéséhez szükséges
újabb öt nagyméretû játszóteret
építhessünk a város több pontján.
Ennél csak többe kerülne a régi
játszóterek felújítása, átalakítása,
amire azonban úgy tudom, nincs

pénze a városnak. Ezért elképzel-
hetõ, hogy jövõre lakat kerül a vá-
ros játszótereinek kilencven száza-
lékára.     

H.A.

Kanizsa – AA mi üügyeink 2007. május 10. 9Kanizsa – AA mmi üügyeink 2007. május 10.8

Polai József lapunk érdeklõdé-
sére elmondta, a probléma nem
új, hiszen tavaly tavasszal már
erõteljes lakossági tiltakozás bon-
takozott ki Kiskanizsán, a Bajcsai
utcában, ugyanis az M7-es sztrá-
da Nagykanizsa-Becsehely kö-
zötti szakaszához a Mura-
keresz túr-F i tyeház-Bajcsa -
Kiskanizsa útvonalon keresztül
hordták a teherautók a kavicsot a
murakeresztúri bányából. A kép-
viselõ azt mondja, tavaly három-
szor kellett interpellálnia az ügy-
ben, mire valamit sikerült elérni.
Kiderült, hogy az említett útvo-
nalra nincs engedélyük a szállí-
tóknak. Közben a házfalakban,
utakban károk keletkeztek, azon-
ban mivel az említett útvonal

nem szerepelt az építési forga-
lomra engedélyezett útszakaszok
között, ezért az említett sztráda-
szakaszt építõ Betonút Zrt.-nek
nincs helyreállítási kötelezettsége
sem, így kártalanítás és helyreál-
lítás nélkül zárult le a panasz. 

Úgy tûnik, idén önmagát is-
métli az ügy, ugyanis a Polai Jó-
zsef által kezdeményezett tavalyi
egyeztetést követõ hosszabb szü-
net után ismét monstrumok dübö-
rögnek a viszonylag szûk kereszt-
metszetû Bajcsai utcában.

Polai József a közelmúltban is-
mét több alkalommal felvetette a
közgyûlésen a kérdést, azonban
úgy érzi, kielégítõ választ nem
kapott az ügyben. A legutóbbi
képviselõ-testületi ülésen éppen

ezért el sem fogadta Marton Ist-
ván polgármester válaszát, s be-
adta írásban is a kérdést. Így vár-
hatóan a bizottságok elé kerül a
Bajcsai utca ügye. 

Megkérdeztük a Betonút Zrt.
projektmenedzserét, Árkai And-
rást is, aki érdeklõdésünkre azt
válaszolta, a szállítást végzõ vál-
lalkozások függetlenek a Betonút
Zrt.-tõl, ennek ellenére jelentõsen
mérsékelték az erre elhaladó te-
herautók számát, s mivel õk már
szinte végeztek az építkezéssel,
alig-alig jön egy-két teherautójuk
a bányából. Úgy véli, elképzelhe-
tõ, hogy más hordja a kavicsot. 

A Bajcsai utca egyik lakója azt
mondta, több alkalommal is látta,
hogy a trélerek Zalakomár köze-
lébe mennek, tehát a
Nagykanizsa-Balatonkeresztúr
közötti szakaszra, ahol már a
PORR-VIADOM épít. 

Halász Tibor, a Magyar Közút
Kht. fõmérnöke érdeklõdésünkre
elmondta, úgy tudja, a tavalyi
egyeztetés óta nyugalom van a
Bajcsai utcában. Eddig ugyanis sem
az önkormányzattól, sem a lakóktól
nem érkezett hozzájuk jelzés az is-
mét megnövekedett teherforgalom-
mal kapcsolatban, amennyiben ez
megtörténik, kivizsgálják az ügyet.
Leszögezte, azt õk sem szeretnék,
ha megismétlõdne a tavalyi eset.
Kérdésünkre elmondta, az biztos,
hogy sem a Betonútnak, sem a
PORR-VIADOM-nak nem engedé-
lyezték, hogy az építési forgalomra
használják a város utcáit, hanem a
már meglévõ sztrádaszakaszon kel-
lene végezniük a szállítást. 

A polgármesteri hivatal illeté-
kesétõl megtudtuk, felveszik a
kapcsolatot a kivitelezõvel, a Ma-
gyar Közút Kht. munkatársaival,
valamint az ügyben illetékes ha-
tóságokkal.

Horváth Attila  

AAbbllaakk aallaatttt ddüübböörrggõõ mmoonnssttrruummookk
Ismét sóderszállító teherautók dübörögnek a Bajcsai utcán, kárt

okozva útban, házakban. Polai József, a körzet képviselõje inter-
pellált az ügyben, azonban úgy érzi, nem kapott érdemi választ.  

AA MMiinnddeennkkii SSppoorrttppáállyyáájjaa
bbéérrbbeeaaddáássáárróóll

Balogh László, az Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sportbi-
zottság elnöke a bizottság két, a
közgyûlés elé nem kerülõ elõter-
jesztésrõl hozott döntésrõl szá-
molt be lapunknak. 

A Mindenki Sportpályája pályá-
zat útján történõ bérbeadására elõ-
terjesztett javaslattal kapcsolatban
mindenekelõtt egy félreértést kí-
vánt tisztázni. Az önkormányzat
nem adta, nem adja el, nem priva-
tizálja, hanem keresi a sportpálya
leghatékonyabb mûködtetésének
módját úgy, hogy garanciákat épí-
tenek be. Nem csak spórolni akar-
nak, hanem azt, hogy továbbra is
mindenkié legyen és ugyanolyan
feltételekkel, mint eddig. Két bi-
zottság hatókörében történik a pá-
lyázat kiírása. Szeretnének ott len-
ni minden lépésnél, a pályázati
anyag bontásától kezdve a végle-
ges döntésig. Ez egyféle kísérletet
is jelent, van-e olyan pályázó, aki
hajlandó az önkormányzat által
megszabott elég kemény feltéte-
lekkel mûködtetni a Mindenki
Sportpályáját oly módon, hogy az
önkormányzat havi ötszázezer fo-
rintot fizet az üzemeltetésért. Nem
kell megijedni, nem szedhetnek
több pénzt mint idáig, illetve nem

szedhetnek többet bizonyos extra
szolgáltatásokért sem. Például a
futópályák használata továbbra is
ingyenes lesz, a kispályás focipá-
lya használata pedig minimális
összegért történik. A meglévõ ön-
kormányzati és iskolai rendezvé-
nyeknek továbbra is helyet kell
biztosítania az üzemeltetõnek.
Bíznak benne, hogy egy „váro-
son” kívüli üzemeltetõi szemlélet
bekapcsolódása, a magánérdeke-
ket is pluszban hozzá téve és a kö-
zösségi érdekeket nem sértve akár
minõségibb színvonalúvá tudja
tenni az országos szinten is egye-
dülálló sportpályáját. A Civil Alap
új, ez évi kiírása megtörtént, befu-
tottak a pályázatok. Összesen
harmincöt pályázat született, közel
öt millió forintos igénnyel. A bi-
zottság figyelembe vette a Civil
Kerekasztal véleményét, de voltak
szubjektív szempontjaik is.  Ez a
döntés bizottsági hatáskörû, az
alapítványokról a következõ köz-
gyûlés dönt majd. A támogatások
mindegyike azt a civil életet és kö-
zéletet szolgálja, amelynek meg-
erõsödésére nagy szüksége lenne
Nagykanizsának. 

Bakonyi Erzsébet

66.. DDrrooggmmeenntteess
MMaaggyyaarroorrsszzáággéérrtt 
MMaarraattoonn

Sportolók, úszók, atléták, bir-
kózók, gólyalábasok, és a Holly-
wood Nyelviskola csapata fogad-
ta a városunkba érkezõ Drogmen-
tes Magyarországért Maraton csa-
patát az Erzsébet téren, és együtt
futottak tovább a plázáig, ahol le-
tették a Drogmentes Kapitány es-
küjét. A szervezõk a maratoni fu-
tással és a hozzá kapcsolódó ren-
dezvénysorozattal a civil társada-
lom figyelmét akarják felhívni a
drogproblémára, hogy ki-ki a le-
hetõsége szerint, de tegyen ellen
valamit. A Drogmentes Magyar-
országért Maraton csapata a kiált-
ványában elmondja, hogy mára
már világossá vált mindenki szá-
mára, hogy a drogfogyasztás ri-
asztóan növekvõ statisztikáinak
megfordításához nem elegendõ,
ha pusztán a kormányok és más
hivatalos szervek, továbbá né-
hány tiszteletreméltó egyén meg-
szállott munkájára hagyatkozunk.
Nekik is hathatós segítségre van
szükségük, ami nem más, mint
az, hogy az ország állást foglal a

drogok kérdésében. A Drogmen-
tes Magyarországért Maraton ci-
vil és hivatásos sportolói elviszik
a hírét annak, hogy az ország la-
kossága nemre, etnikumra, fele-
kezeti hovatartozásra, világnézet-
re való tekintet nélkül összefogott
ebben a kérdésben, és teremtõ
szándékával meg kívánja azt állí-
tani. Tisztában vannak vele, hogy
a drogproblémát mindig megelõzi
az élet valamilyen más problémá-
ja, viszont azt a tényt is tudomá-
sul kell venni, hogy ezek a prob-
lémák csak drogmentes élettel
oldhatók meg. Észak-Amerika és
Nyugat-Európa társadalmainak
intõ példája arra figyelmeztet
mindnyájunkat, hogy gyerekeink
jövõje, utcáink biztonsága, kultú-
ránk szinte minden lényegi ele-
me, de még a társadalombiztosí-
tásunk stabilitása is komoly ve-
szélybe kerül, ha nálunk is
ugyanúgy elharapódzik a drogje-
lenség, mint náluk. 

B.E.

AA ddrrooggpprroobblléémmaa mmiinnddaannnnyyiiuunnkk üüggyyee

LLaakkaatt kkeerrüüllhheett aa jjááttsszzóótteerreekkrree
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