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NYÁRI INTENZÍV NYELVTANFOLYAMOK 
10%* kedvezménnyel a

KATEDRA® nyelviskolában!
Államilag minõsített képzések

július 23 – augusztus 17-ig

ANGOL, NÉMET és OLASZ nyelvbõl,  

MINDEN TUDÁSSZINTEN,
vizsgáztató tanárok vezetésével!

JELENTÕS KEDVEZMÉNYEK:
- INGYENES PRÓBAVIZSGA – minden tanulónk számára!
- INGYENES VIZSGA – a legjobb eredményt elérõknek!
- GARANTÁLT NYELVVIZSGA – szerzõdéssel!
- KEDVEZÕ ÓRADÍJ – részletfizetési lehetõség!

BEIRATKOZÁS: személyesen, a jelentkezés sorrendjében 

8 HÓNAP TANANYAGÁT MOST 
4 HÉT ALATT SAJÁTÍTHATJA EL!

Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326-413, 30/400-5253

E-mail: info@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
OM reg.sz.: 20-0129-04

Akkred. sz.: 0584* 10% kedvezmény csak június 8-ig történõ beiratkozás esetén!

NYÁRI LLEÁLLÁS
Ezúton tájékoztatjuk kedves olvasóin-

kat, hogy a korábbi évek gyakorlatá-
nak megfelelõen a Kanizsa Dél-Zalai
Hetilap a nyár idejére leáll. 

Utolsó lapszámunk július 5-én jelenik meg, a
leállás utáni elsõ számunkat pedig augusztus
23-án olvashatják. Ettõl az idõponttól lapunk
ismét folyamatosan, hetente jelenik meg. 

A leállás ideje alatt e-mail címünkre 
várjuk leveleiket, észrevételeiket. 

Régiók, kommunikáció, vi-
dékfejlesztés címmel három na-
pos konferencia-nyári egyetemet
szervezett a Budapesti Mûszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem
Gazdaság-és Társadalomtudo-
mányi Kar Szociológia és Kom-
munikáció Tanszéke, az MTA
Veszprémi Területi Bizottságá-
nak Gazdaság-, Jog- és Társa-
dalomtudományi Szakbizottsá-
ga, valamint a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Telephelye.

A konferencia a címében is
hordozta célkitûzését. Megismer-
ni a regionális és vidékfejlesztés
témakörében a terület elismert ku-
tatóinak és gyakorló szakemberei-
nek legújabb tapasztalatait és vé-
leményét a jövõre vonatkozóan.
Hazánk 2007-tõl a II. Nemzeti
Fejlesztési Terv (Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv) keretében
olyan nagyságrendû Európai Uni-
ós fejlesztési forrásokhoz juthat,
melyek több évtizedre meghatá-
rozzák az egyes régiók és kistér-
ségek gazdasági-társadalmi hely-
zetét. A konferencia plenáris ülé-
sén egyrészt vezetõ hazai szakpo-
litikusok, területfejlesztési szak-
emberek mutatták be, milyen sze-
repe van a régióknak, a területi
szempontoknak Magyarország
fejlesztéspolitikájában, másrészt a
konferencia résztvevõi megismer-
kedhettek a szomszédos országok,
elsõsorban az újonnan csatlako-
zott Románia területfejlesztési
politikájával is. A konferenciát S.
Nagy Katalin, a BME Szociológia
és Kommunikáció Tanszék tan-
székvezetõ egyetemi tanára nyi-
totta meg, köszöntõt mondott
Marton István polgármester. 

B.E.

RRééggiióókk,,
vviiddéékk-
ffeejjlleesszzttééss

A Hóman család vendégsze-
retetét élvezve Balatonfeny-
vesen ünnepelte megalakulásá-
nak ötödik évfordulóját a Roz-
gonyi Polgári Kör. 

A születésnapon megjelent a tiszte-
letbeli polgári körös tag, Marton Ist-
ván polgármester és Cseresnyés Péter
alpolgármester, országgyûlési képvi-
selõ. A közösséget Miha Tamásné
egyesületi elnök köszöntötte. El-
mondta, a szeptember új feladatokat
körvonalaz számukra is. Legközeleb-
bi, július 10-ei találkozójukon a Csó-
nakázó-tónál, az állami gondozott
gyermekek gyermeknapi jutalmazá-
sán pénzadományt adnak át a jó ta-
nulmányi eredményt elért diákoknak.

B.E.

ÖÖtt éévveess 
aa RRoozzggoonnyyii PPoollggáárrii KKöörr

A négy hónapos képzésen el-
sajátított ismereteikrõl adtak
számot a helyi, keszthelyi és len-
ti lánglovagok, akik július else-
jével szolgálatba is álltak. 

– A fiatalok nagyon motiváltak és
felkészültek, viszont az élettapaszta-
lat azt mondatja velem, hogy ez
„csak” egy vizsga, az igazi felké-
szültség és szakmai alkalmasság az
„éles”mentési szituációkban mutat-
kozik majd meg – mondta Egri Gyu-
la alezredes, nagykanizsai tûzoltópa-
rancsnok, a Zala Megyei Tûzoltó
Szövetség elnöke, még a vizsga elõtt. 

(folytatás a 2. oldalon)

AAzz éélleess hheellyyzzeetteekk eellõõttttii ffõõpprróóbbáánn jjóóll sszzeerreeppeelltteekk aazz úújjoonnccookk
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Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltósága történetében megha-
tározó esemény zajlott. Tûzoltósá-
gunk állományából tizennyolcan
vettek részt Budapesten, a Hõsök
terén megrendezett ünnepélyes
tûzoltóavatáson. A frissen végzett
kanizsai kollégák több, mint hét-
száz társukkal együtt mondhatták
el az ünnepélyes eskü szövegét. A
tûzoltókat többek között Dr. Lam-
perth Mónika miniszter asszony,
valamint dr. Tatár Attila tûzoltó al-
tábornagy, országos katasztrófavé-
delmi fõigazgató köszöntötte. 

(folytatás a címoldalról)
A kétnapos vizsga elsõ eleme-

ként írásbeli tesztet töltöttek ki a
vizsgázók, majd a gyakorlati fel-
adatok megoldására került sor a
parancsnokság udvarán. Másnap a
szóbeli feleletekkel zárult a kétna-
pos tûzoltóvizsga.

A gyakorlati feladatok megol-
dása során ötfõs raj-, kétfõs fél
raj kötelékben, illetve egyénileg
adtak számot gyakorlati tudásuk-
ról a fiatalok. A vizsga során ter-
mészetesen jórészt szerelni kel-
lett, s a forgatókönyv szerint a
parancsnokság sarkán álló gya-
korlótornyot „támadták” meg a
tûzoltók, azaz az elképzelt oltási
szituációnak megfelelõen el kel-
lett végezniük a csõvezeték be-
táplálását, miközben egyik társuk
sugárcsõvel a kezében egy inga-
tag létrán szaladt fel a torony má-
sodik szintjéig.

A kanizsai álláshelyekre
egyébként több mint tízszeres
túljelentkezés volt, a jelentkezõk
közül huszonhat-huszonnyolc fõ
bizonyult orvosi szempontból al-
kalmasnak. Az újonc tûzoltók jú-
lius elsejével szolgálatba is áll-
tak. Mint azt Egri Gyula el-
mondta, jelen pillanatban úgy
látszik, Nagykanizsán további
létszámbõvítésre nyílik lehetõ-
ség, ugyanis a parancsnokságot
felsõbb kategóriába sorolták,
amely révén a gyõri után a kani-
zsai lehet a térség második leg-
nagyobb tûzoltó-parancsnoksá-
ga. Az átsorolás következtében a
kanizsai parancsnokság egy gép-
jármûfecskendõ vásárlásához és
a hozzá tartozó állomány, azaz
tizenhat fõ felvételéhez kap
pénzügyi forrásokat.

A parancsnok azt is megje-
gyezte, Nagykanizsa azért ka-
pott lehetõséget ekkora mértékû
bõvítésre, mert a nyugat-dunán-
túli megyei jogú városok tûzol-
tóságai közül a gyõri után a ka-
nizsai vonul a legtöbbször, s itt
a legmagasabb a leterheltség,
viszont a legkisebb a létszám.
Ez a helyzet számos szolgálati
feszültséget generál, hiszen
nem tudják elengedni szabad-
ságra az embereket akkor, ami-
kor éppen szükségük lenne rá, s
a minimum létszámot is nehe-
zen tudják biztosítani a gépe-
ken. Egri Gyula szerint a lét-
számbõvítés megoldást jelent a
problémára.

Horváth Attila

Éremhalmozók. A Magyar Lát-
ványtánc-szövetség országos baj-
nokságát Gödöllõn rendezték, me-
lyen a Szan-Dia Fitness Center
száztíz versenyzõvel, tizenegy for-
mációs és csoportos gyakorlattal
vett részt. Az egységek végül
összesen négy elsõ, hat második és
egy harmadik helyezést hoztak ha-
za az országos megmérettetésrõl.

Debrecenbe kellett menni. A
hajdúsági fõváros adott otthont az
országos egyéni sakk diákolimpia
küzdelmeinek. A nyolc fordulós
svájci rendszerû verseny IV. korcso-
portjában a döntõt a nagykanizsai
Batthyány-gimnázium tanulója,
Kobán Bálint nyerte meg. A fiatal
reménység fejlõdése évek óta töret-
len, ezért sem véletlen, hogy ezúttal
a kiugró eredmény sem maradt el,
ráadásul az ilyen szép sikerek to-
vábbi erõt is adhatnak neki a folyta-
tásra. Felkészítõje Bagonyai Attila,
az Aquaprofit N. Tungsram SK
szakedzõje volt, aki az ifjú sakkozó-
ban ismét egy nagy tehetségre lelt. 

Hárman a legjobbak voltak. Az
NTE 1866. MÁV Rt. dzsúdósainak
négy fõs csapata indult a 7. Nemzet-
közi Tarnamenti-kupán, a szlovéniai
Duplek városában.  A házigazdák
mellett hat országból érkezett
(Ausztria, Csehország, Horvátor-
szág, Magyarország, Olaszország,
Szlovákia) közel kétszáz fõs me-
zõnyben a kanizsai klubot képvise-
lõk közül mindenki dobogón végez-
ve, ezen belül hárman aranyérem-
mel – és az ehhez járó kupával
együtt – tértek haza. Az U11-esek
mezõnyében Huszár Martin 34 kg-
ban a második helyen végzett, az
U13-ban Csonka Richárd a 35 kg-
osok mezõnyében elsõséget ünne-
pelhetett. Ugyanebben a korcsoport-
ban Lukovits Balázs +55 kg-ban
szintén a legjobb volt, és Mihovics
Szabinát sem tudták legyõzni 57
kg-ban, korosztályában.

Házigazdaként második. Az
„Évszakok” versenysorozat kere-
tében ezúttal a Nyári Kupa pool-
biliárd versenyt rendezte meg a
Kanizsa Darts Egyesület biliárd
szakosztálya. A hazai klub képvi-
selõin kívül érkeztek játékosok
Budapestrõl, Letenyérõl, Pécsrõl
és Zalaegerszegrõl is, ezzel is nö-
velve a verseny presztízsét. Az
alapszakasz után még a kanizsai
Berkecz András állt az élen, de az
egyenes kieséses szakaszban vé-
gül az egerszegi Borbás Bertold
megelõzte, aki egyébként a Téli
Kupát is megnyerte már itt Kani-
zsán.

Egy köztes értékelés már csu-
pán azért sem árt a Kanizsa
Boksz Klub esetében, hiszen csa-
pata vezeti a régió-bajnokság
küzdelmeit, s a különbözõ rangos
versenyek lebonyolítása mellett
azért ez sem kis eredmény. Kor-
pics Miklós edzõ azonban nem
csupán visszatekintett néhány
gondolat erejéig az idõben, hi-
szen a jelenben is szép sikert ért
el tanítványa, s civilben egyben
fia, Korpics István.

– Amúgy sem szoktam panasz-
kodni, s ezt jelenleg fõleg nem te-
hetem, hiszen idényünk eleje óta
egyebek mellett megszépült te-
remben készülhetünk – fogalma-
zott az egykori remek öklözõ. –
Természetesen a helyet be kellett

laknunk, de aztán jöttek az ered-
mények, mint például Orsola
Norbert diákolimpiai bajnoki cí-
me.

– No, és a régió-versenyben
kalkuláltak a félidei remek sze-
repléssel?

– Mindez egy folyamat eredmé-
nye, s valóban nem hangzik rosz-
szul, hogy vezetjük a tabellát, s
most már nem is szeretnénk kien-
gedni kezünkbõl az elsõséget.
Mindehhez hadd tegyem hozzá,
hogy tizennégy klub indítja ebben
a mezõnyben sportolóit, tehát az
egykori csapatbajnokság helyett
egy nívós sorozatot sikerült össze-
hozni. Augusztus 25-én egyébként
mi leszünk a házigazdái a követ-
kezõ fordulónak, vagyis az itthoni

közönség elõtt még inkább bizo-
nyítanunk kell.

– A kanizsai egylet ötlete tehát
bevált, de mi a helyzet más fron-
ton?

– Ötlet van a tarsolyban, hi-
szen már egyeztettünk a szövet-
séggel arról, mi lenne, ha a hat
magyarországi régió váloga-
tottját összeeresztenénk egy
bajnoki rendszerben. Nemrég
pedig Istvánnal Csehországból
érkeztünk haza egy nemzetközi
viadalról, ahol 69 kg-ban elsõ
helyet szerzett. De nincs megál-
lás, hiszen máris megvan a kö-
vetkezõ helyszín, Olaszország,
ahová kell-e mondanom, ismét
nagy reményekkel engedem út-
nak a srácot.

Polgár László

A lábtoll-labdázók V-VI. kor-
csoportjának diákolimpiai döntõ-
jét Jászapátiban rendezték. A ka-
nizsaiak szokásukhoz híven kitet-
tek magukért, bár az V. korcso-
portban aranyat nem szereztek,
de fiú hármasban Farkas Balázs,

Huszár Emil és Schulcz András
(Cserháti-szakközépiskola) máso-
dik, míg egyéniben Arany Bálint
(Dr. Mezõ-gimnázium) harmadik
helyezést ért el. Egy korcsoport-
tal feljebb viszont születtek leg-
jobb teljesítmények, mivel a Har-

tai Attila – Czizmadia Tamás –
Lukács Benedek (Cserháti) trió
hármasban elsõ lett, csakúgy,
mint Hartai Attila és Budavölgyi
Veronika (Dr. Mezõ) egyéniben.

P.L.

Ha részsiker is, de a Nagykani-
zsa Ants baseball-csapata az elsõ
osztály küzdelmeiben legutóbb
10:3-ra múlta felül a Szentendre
Sleepwalkers gárdáját, s ezzel az
alapszakasz nyertese lett. Az
idény pedig úgy indult, hogy az
óbudai és a szentendrei gárda
még inkább elhúz többi riválisá-
tól, ehhez képest szép eredmény,
hogy a fiataljait mind hatéko-
nyabban csapatába építõ kanizsa-
iak tartják a lépést ellenfeleikkel.

Hajdu László, a csapat edzõje

is jólesõ érzéssel vette tudomásul,
úgy tûnik, jó irányba halad az
együttes kicserélése, s az utánpót-
lás képviselõi lassan beépülnek
az elsõ számú gárdába: Nem szá-
mítottunk arra, hogy ilyen jól sze-
replünk a bajnokság elsõ felvoná-
sában. Igaz ugyan, hogy az elsõ
találkozóink döcögõsebbre sike-
rültek, de a nyolc gyõzelem a ki-
lenc meccsünkön nem rossz
arány, s ennek megfelelõen sze-
retnénk folyatatni sorozatunkat a
nyári szünet után.

A kilátások a továbbiakra néz-
ve sem rosszak, mivel a bajnoki
elõdöntõben a Jánossomorja Ras-
cals vár rájuk, s az utóbbi évek
hagyományaiból kiindulva az el-
lenfél nem szokott éles meccse-
ken gondot okozni nekik. Ha eh-
hez hozzátesszük, hogy a ma-
gyar-szlovák Interligában is négy
gyõzelem, négy vereséggel állnak
a kanizsaiak, fejlõdésük jól érzé-
kelhetõ. Néha erre mondják, elõ-
fordul, hogy a szünet is jöhet
rosszkor.

Polgár László
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KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

Az aalapszakasz nnyertesei

Az iidõsebbeknek jjobban mment aa ddiákolimpián

Kevésbé eelõtérben, dde llelkesen ddolgoznak
Negyedik szezonját fejezte be a

Nagykanizsa Utánpótlás Futball
Club, melynek edzõi az Olajbá-
nyász-pályán okítgatják a fiatal re-
ménységeket – egy lehetséges
majdani labdarúgó-karriert (is) a
szem elõtt tartva. Az NB II kor-
osztályos bajnokságokban indult
U19-es, U17-es, U15-ös és U13-
as gárdáik közül a legidõsebbek
bár a szükség-toborzás miatt né-
mileg kakukktojásnak számítottak,
de Koller Zoltán trenírozásával a
tizenkettedik helyet szerezte meg
a társaság a tizenhatos mezõny-

ben. A kirakatcsapatnak tekintett
U17-esek Faller Zoltán vezetésé-
vel a beérési idõszakot egy harma-
dik hellyel élték túl, de a követke-
zõ idény lehet számukra a kiugrás
lehetõsége, hiszen mostanra öre-
gedtek bele korosztályukba. Bár
azt se felejtsük el, ebben a korosz-
tályban az NTE 1866 MÁV tarolt,
s a ZTE elõtt szerezte meg a baj-
noki címet! No, de ezúttal vissza
az NUFC-hez, az U15-ös csapatot
félidõig Buda Péter edzette, majd
tavaszra idõsebb Vlaszák Géza
vette kezébe a kormánykereket, s

zárta a leendõ reményteljes fiata-
lokkal ötödik helyen az idényt.
Szintén a középmezõny, azon be-
lül is a 6. hely jutott Németh Fe-
renc vezérletével az U13-asoknak,
de a még fiatalabbaknál sem ált
meg az élet. Náluk Kiss István,
Gyulai Csaba, Németh István,
Váradi Gábor és Király Endre ve-
zette a szakmai munkát, valamint
az utolsó tréningekre a jelenleg
Cipruson légióskodó ifjabb
Vlaszák Géza is lelátogatott…

P.L.

Élen aa ffélidõben

A Zrínyi utcai oktatási épü-
letben került sor a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Telephe-
lye diplomaátadó ünnepségére,
amelyen majdnem hatvan hall-
gató vehette át oklevelét idegen-
forgalmi és szálloda, mûszaki
informatika, számviteli szak-
ügyintézõ, mûszaki informati-
kai mérnökasszisztens és logisz-
tikai mûszaki menedzserasz-
szisztens szakokon.

A Himnusz hangjai után Birk-
ner Zoltán, a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Telephelyének Ok-
tatási igazgatója köszöntötte a

végzõs hallgatókat és a megjelent
vendégeket, majd Marton István
polgármester lépett a mikrofon-
hoz. A város elsõ embere beszédé-
ben hangsúlyozta, a végzõs hall-
gatók a Kanizsán megszerzett dip-
lomával nemcsak tudást, hanem
emberséget, tartást is. A város elsõ
embere szerint ezek elengedhetet-
lenek ahhoz, hogy a fiatalok meg-
állják a helyüket az életben. 

A polgármester után Göndör Ist-
ván, a város országgyûlési képvise-
lõje is köszöntötte a hallgatókat. A
politikus az élethosszig tartó tanulás
szükségességét hangsúlyozta, vala-
mint azt, hogy véleménye szerint a

fiatalok és szüleik is jól döntöttek,
amikor Nagykanizsát és a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Telephelyét
választották.  

A Mondschein Vonósnégyes
zeneszáma után dr. Gaál Zoltán
rektor köszöntötte a hallgatókat.

A rektor emlékeztetett az egyko-
ri római provincia, Pannónia szel-
lemi örökségére, s arra a tradícióra,
amit a veszprémi egyetem a felsõ-
oktatásban betöltött szerepe, múlt-
ja okán képvisel. Hangsúlyozta az
önkormányzat, az üzleti szféra és a
politikai lobbitevékenység össze-
fogását, amelynek köszönhetõen
egyre sikeresebb a Pannon Egye-
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A hagyománynak megfelelõ-
en az önkormányzati vendég-
háznál rendezték meg a Sem-
melweis Napot. 

Dr. Kovács József fõigazgató a
mindennapi nehézségeket sem el-
hallgatva méltatta a dolgozók mun-
káját. Köszönetet mondott mind-
azoknak, akik segítettek az új
kórházi szerkezet kialakításában.

Ezt követõen kinevezéseket, elis-
meréseket adott át. Kiváló kórházi
dolgozó kitüntetésben részesült dr.
Muzsek István osztályvezetõ fõorvos
és Varga Pálné vezetõ asszisztens.
Fõorvossá dr. Orosházi Attilát, ad-
junktussá pedig dr. Horváth Juditot
és dr. Zsiray Zsoltot nevezte ki. Fõ-
igazgató dicséretben tizennégyen ré-
szesültek. A Magyar Egészségügyi

Szakdolgozói Kamara elismerõ ok-
levelét Gonda Karmen, a gyermek-
osztály diplomás ápolónõje kapta. 

A programot futball kupa és fõ-
zõverseny színesítette. A gyõzte-
seknek Marton István polgármes-
ter és Cseresnyés Péter alpolgár-
mester adta át a jutalmakat. 

B.E.

tem Nagykanizsai Telephelye. S
mint azt megjegyezte, nem szabad
megfeledkezni az itt tanító oktatók
áldozatos munkájáról sem. Emel-
lett méltatta a Kanizsát választó
hallgatók felismerését is, akik vé-
leménye szerint világosan látták,
hogy nyelvek ismerete nélkül nem
boldogulhatnak. Dr. Gaál Zoltán
nem engedte el útravaló nélkül
sem az informatikusokat, sem a
közgazdászokat.  

– A közgazdászokat arra kérem,
hogy valóban legyenek ászok, kivá-
ló kanizsai közgazdászok – mond-
ta. – Informatikusainktól azt kérem,
hogy a tudás + információ = hata-
lom egyenlet megoldásán dolgoz-
zanak! Mert egyáltalán nem mind-
egy, hogy mit kezdünk ezzel a hata-

lommal. A hatalommal ugyanis le-
het élni, lehet nem élni, és sajnos,
visszaélni. A szakemberek feladata
az, hogy a körülményekhez képest
tisztességesen meg- és feloldják
ezeket az egyenleteket. Abban is
elõl kell majd járnotok, hogy ne le-
gyen pesszimista a magyar. Több-
ször elmondtam már itt, Nagykani-
zsán is, hogy nem szabad a sajtból
mindig csak a lyukat látni. Van egy
másik értelmezés is, mégpedig az,
hogy két lyuk közt van harapnivaló
– és még mindig ugyanarról a sajt-
ról van szó. Ne legyünk pesszimis-
ták, semmivel sem vagyunk gyen-
gébbek a riválisainknál.

A ceremónián díjak átadására is
sor került. Elsõként dr. Pintérné
Grundmann Frida, a Kanizsa Fel-

sõoktatásáért Alapítvány elnökhe-
lyettese adta át a kiváló tanulmá-
nyi eredményért járó „Legjobb ka-
nizsai”-díjat Fülöp Zoltán végzõs
hallgatónak, Vince Bernadett pedig

az egyetem közelmúltban elhunyt
oktatója, Garzó Gábor emlékére
alapított díjat vehette át. 

Horváth Attila
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Belvárosban 800 m2-es építési

terület eladó. Érd.: 30/227-3294
(6040K)

Nk-án a Bõsze Kálmán közben
(Olaj telep) 216 m2-es építési telek
12.000 Ft/m2 irányáron eladó.
Érd.: 70/3655-134 (6032K)

41 m2-es (szoba, konyha, fürdõ-
szoba) komfortos, önkormányzati
tulajdonú lakásomat kisebbre cse-
rélném. Tel.: 20/455-1236
(6009K)

Keleti városrészben 63 m2-es,
két és fél szobás, negyedik emele-
ti, központi fûtéses lakás eladó.
Tel.: 30/301-8185 (6043K)

Elcserélném Nk-i 40 m2-es fél-
komfortos, önkormányzati lakáso-
mat másfélszobás belvárosi, ön-
kormányzatira ráfizetéssel. Érd.:
93/322-5376071K)

Nk-án a Városkapu krt.-on má-
sodik emeleti, egyszobás lakás el-
adó. Érd.: 30/937-1133 (6072K)

Nk-án csendes, szép környezet-
ben (Madách utca) három szobás
családi ház garázzsal, 590 m2-es te-
lekkel eladó. Irányár: 18 millió Ft.
Érd.: 30/284-9481 (6071K)

Munkás utcai garázssor keleti

végénél aknás, pincés garázs el-
adó. Érd.: 20/357-7027 (6072K)

Szentgyörgyvári hegy elsõ
hegyháton két birtok eladó
pincékkel. Egyben és külön is.
Víz, villany a telken, buszmegálló
8 percre. Garázs is érdekel. Tel.:
30/410-3660 (6074K)

Csengery úton utcafronti, 58
m2-es, kétszobás (plusz konyha,
fürdõ, spájz, elõszoba), egyedi
fûtéses udvari lakás maximum 8
fõs brigádoknak, vidéki  mun-
kásoknak kiadó. Érd.: 30/227-
3294 (6063K)

Nk-án városközpontban búto-
rozott, két szobás albérlet hosszú
távra kiadó. Kaució szükséges.
Érd.: 30/378-0705 (6073K)

Az Ön számára értéktelen
vashulladékot, forgalomból ki-
vont gépjármûvét készpénzért
átveszem! Lakókocsik is érde-
kelnek. Ugyanitt használt autó-
alkatrészek eladók. Tel.: 30/641-
7375, 30/592-8463 (5485K)

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

Meghibásodott távirányító-
ját (TV, hifi, videó, stb.) megja-
vítom. Érd.: 20/510-2723
(6064K)

Ne dobja ki! Készpénzért vásá-
rolok régi dísz- és használati tár-
gyat, porcelánt, képet, könyvet, régi
újságokat, stb. Érd.: 20/555-3014
(6073K)

Delton, fehér színû, 1,5 éves,
négy lángos gáztûzhely, eladó. Érd.:
30/227-3294 (6069K)

Morzsolt kukoricát házhoz szál-
lítok. Tel.: 93/315-559 (este)

Augusztus 19. 20.30 óra – Mágnás Miska - operett
A veszprémi Pannon Várszínház elõadása. 

Belépõdíj: 2100 Ft. 
Nyugdíjasoknak, diákoknak, színházbérleteseknek: 1900 Ft.

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

A HSMK szabadtéri színházi elõadásai a
Péterfy iskola parkjában

Állás 
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regi-

onális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetõséget:

mechanikai mûszerész szakirányú 100.000 – 130.000 Ft
kõmûves oktató szakirányú 150.000 Ft
mélyfúró szakirányú 170.000 Ft
betanított munkás 8. általános 90.000 Ft
operátor 8. általános 75.000 – 80.000 Ft
varrómunkás szakirányú 65.500 Ft
sütõipari munkás szakirányú 65.500 – 70.000 Ft
raktárkezelõ szakirányú 65.500 Ft
könyvelõ szakirányú 180.000 – 210.000 Ft
vegyész szakirányú 70.000 – 90.000 Ft
telekommunikációs operátor érettségi 70.000 – 90.000 Ft
hitelügyintézõ érettségi megegyezés szerint
bérszámfejtõ érettségi 100.000 – 120.000 Ft
hitelközvetítõ érettségi megegyezés szerint
villamosmérnök fõiskola 120.000 – 170.000 Ft

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

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

Pénzre van szüksége?
100.000 – 500.000 Ft-os hitelkeret

Szeretne OLCSÓBBAN tankolni, vásárolni? Szeretné akár
51 NAPIG KAMATMENTESEN KÖLTENI A BANK PÉNZÉT?

Hívjon, vagy sms-ben küldje el telefonszámát és visszahívom.
Tel.: 30/858-9760

Alapfeltételek: 21-65 éves életkor, magyarországi lakó- és munkahely, 
minimum 60.000 Ft-os nettó jövedelem. 

Akár munkáltatói igazolás és bankszámla kivonat nélkül!

Fo
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SSeemmmmeellwweeiiss NNaapp aa CCssóónnaakkáázzóó-ttóónnááll Szombaton hét városban, köz-
tük Nagykanizsán várja a MÁV
dolgozóit vasutasnapi juliálisra. A
helyi rendezvényt az NTE 1866
MÁVAdy úti Sporttelepén tartják.
Az ünnepséget délelõtt tíz órakor
dr. Tahi József területi képviselõ
nyitja meg, köszöntõt Heinczinger
István vezérigazgató mond. Az
eseményen több, mint húsz együt-
tes lép fel, a napot utcabál és tûzi-
játék zárja huszonegy órakor.

ELADÓ!
Belvárosban 900 m2-es,

közmûvesített telek ki-
adó vagy eladó. Érd.:
30/481-2323
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A zárt ülésre ítéltetett napi-
rendi pontokkal kezdte munká-
ját a közgyûlés kedden. A nyil-
vánosság kizárásával döntöttek
a városatyák például az ügyve-
zetõk és az intézményvezetõk
2006. évi célfeladata teljesítésé-
nek értékelésérõl, a céljutalom
mértékérõl. 

Marton István polgármester a
zárt ülés után tájékoztatta a sajtó
munkatársait a fontosabb határo-
zatokról. Elmondta, hogy huszon-
két igen szavazattal, két tartózko-
dás mellett a Hevesi Sándor Álta-
lános Iskola élére augusztus else-
jétõl egy éves idõtartamra kine-
vezték az intézmény pedagógusát,
Horváth Krisztinát, mivel a közel-
múltban kinevezett Takács András
az ellene a szabálytalan nyelv-
vizsga-bizonyítvány miatt indított
rendõrségi eljárás okán lemondott
posztjáról. Szintén nagy arányban
fogadta el a testület a tavalyi év
kapcsán még az elõzõ testület ál-
tal az intézményvezetõk számára
megállapított céljutalmakkal kap-
csolatos elõterjesztést, amely
alapján százezer forinttól kilenc-
százezer forintig terjedõ jutalmak-
kal díjazták az önkormányzati
cég- és intézményvezetõk tavalyi
munkáját. Marton István azt is el-
mondta: ez volt a rendszer hattyú-
dala, ugyanis a testület januárban
már hatályon kívül helyezte ezt a
fajta értékelési rendszert. 

Határoztak a korábban csak a
Zrínyi utca kikötéseként, manap-
ság azonban a belsõ körgyûrû be-
zárásaként emlegetett forgalom-
csillapítási projektrõl is, ez alapján
zöld utat kapott a több mint négy-
százmillió forintos beruházás. 

Marton István utalt a témával
kapcsolatban egy nappal korábban
Halász Gyula által tartott sajtótájé-
koztatóra is, amely során az
SZDSZ helyi szervezetének ügy-
vivõje azt mondta, az erre költött
pénzt inkább újabb területek vá-
sárlására kellene fordítani az ipari
parkban. A polgármester leszögez-
te, amíg õ áll a város élén, ilyen
elõterjesztéssel Halász Gyula nem
fog találkozni, mert nem szeretné-
nek alkalmakat teremteni az eset-
leges ingatlan-spekulánsoknak.

Ezt követõen a nyílt napirendi
pontok tárgyalásával folytatta
munkáját a képviselõ-testület. El-
fogadták a városatyák a kórház

sürgõsségi betegellátási osztályá-
nak beindításához szükséges át-
csoportosításról szóló elõterjesz-
tést, illetve döntöttek arról is,
hogy elfogadva a kórház vezetése
által beterjesztett szakmai fejlesz-
tési tervet, amely alapján sor ke-
rül a rendelõintézet rekonstrukci-
ójára, egy izotóp-diagnosztikai
laborral történõ bõvítésére, vala-
mint a patológia és a mikrobioló-
gia áthelyezésére. 

A fejlesztésekhez a tervek sze-
rint uniós és hazai forrásokat ven-
nének igénybe majd következett az
egyik legnagyobb érdeklõdésre
számot tartó napirend, amely a
Mindenki Sportpályája üzemelteté-
sének vállalkozásba adásáról szólt. 

A pártok egymásnak feszültek,
érvek és ellenérvek hangzottak el
mindkét oldalról. Balogh László
(Fidesz-KDNP), az Oktatási, Kul-
turális, Ifjúsági és Sportbizottság

elnöke arra hívta fel a figyelmet,
hogy az elõzetes híresztelésekkel
ellentétben a városvezetés nem el-
adja, nem privatizálja a sport-
komplexumot, hanem egyszerûen
csak keresi a hatékony mûködte-
tés lehetõségét azzal is, hogy az
üzemeltetést átadja egy vállalko-
zónak, Fekete Lászlónak. A bi-
zottsági elnök arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy a sportszeretõ la-
kosság által a pálya használatáért
fizetendõ díjakban a tekintetben
semmiképpen nem lesz változás,
hogy ami eddig ingyenes volt, az
eztán is az marad. Mindazonáltal
a sportszálló szobahasználati díja
változhat, amennyiben az üzemel-
tetõ vállalja annak felújítását. 

Tóth László (MSZP), a Pénz-
ügyi Bizottság elnöke közölte,
hogy az általa irányított grémium
nem ért egyet az elõterjesztéssel. 

Dr. Fodor Csaba (MSZP) az
egyszemélyes pályáztatást kifogá-
solta, s azt a kérdést tette fel,
hogy vajon miért nem tudja a to-
vábbiakban is az önkormányzat
üzemeltetni a sportkomplexumot?
Mi lesz a sorsa az eszközöknek, a

fûnyírónak, a traktornak? Végül
kijelentette, véleménye szerint fe-
lelõtlenség kiadni vállalkozói üze-
meltetésbe a sportpályát. Polai
József (Fidesz-KDNP) annak ér-
dekében emelt szót, hogy a tervek
szerint az alkalmazottak közül el-
bocsátandó két dolgozó közül leg-
alább az egyik foglalkoztatását
vállalja fel a vállalkozó, míg a
másikat vegye át az Ingatlankeze-
lési Intézmény. 

Végül tizennégy igen, kilenc
nem szavazattal két tartózkodás
mellett úgy döntöttek a képvise-
lõk, hogy Fekete László megkapja
üzemeltetésbe a Mindenki Sport-
pályáját, s támogatták Polai József
javaslatának elõkészítését  is. 

Egy másik napirendi pontban a
többség elfogadta Röst János
(SZDSZ) javaslatát, miszerint a
város hitelkerete a jelenlegi
nyolcszázmillió forintról nõjön
1,1 milliárdra. 

A testület az év végéig újból
megbízta Gõcze Gyulát a Nagy-
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Szorgalmának köszönhetõen új megbízá-
sokra számíthat, sõt, kisebb nyeremények-
re is. Fogadja el a nem épp legkedvezõbb
feladatokat, felkéréseket is. Szerelmi téren
felejthetetlen kalandozásban lehet része. 

A meleg miatt nehezebb, de ne veszítse
el türelmét, lassú tempóban is célba ér-
het. A határozott fellépés és a kommuni-
káció fontos mindenhol, társánál is ked-
ves szavakkal érhet el eredményt.

A családja nagyra értékeli munkáját a hé-
ten. Ismerõseitõl új munkalehetõséget kap,
de szánjon idõt a pihenésre és az egészsé-
gére is. Ne felejtse, az a legfontosabb,
hogy társát mindig maga mellett érezheti.

Ne bízza magát a szerencsére, a sikerért
tervszerûen meg kell dolgozni. Az elmúlt
hetek lazább tempóját el kell felejteni,
lásson munkához. Ha nézeteltérés adódik
a párkapcsolatában, beszéljék meg.

A bolygók állásának köszönhetõen sze-
rencsés napokra számíthat. Amit ottho-
na szépítésében kitalál, sikeresen meg-
valósíthatja. Érzelmi téren elvárásait ne
vegye szigorúan, mert csalódás érheti.

Szakítson több idõt õszinte beszélgetésre
környezetével. Tapintatosan közölje, mit
érez. Így akár a háborgó tengert is képes más
mederbe terelni. Kezdeményezõkészség-
ének fontos szerep jut érzelmi életében is. 

A baráti kapcsolatok ápolása és pénzügyi
lehetõségek kerülnek a középpontba. Ha si-
kert akar elérni, tegyen érte. Szerelmi téren
elõfordulhat, más is szövögeti a hálóját ön
körül, annak ellenére, hogy van partnere.

Ez a hét kedvezõ a pénzügyei elintézésére.
Érdemes új vállalkozásban is gondolkod-
nia, megfelelõ partnerrel. Érzelmi téren is
a szerencse kerülgeti, a magányos skorpi-
óknak a hétvége lázas kalandot ígér.

Elsõsorban szellemi kihívásokra számít-
hat, melyek új tettvággyal vértezik fel. El-
ismerések érik lépten-nyomon. Érzelmi
téren fellángolásra számíthat, akár változ-
tatni is képes lesz a meglévõ kapcsolatán.

Pénzügyi gondjai megnehezítik napjait,
de a szabadság a spórolásra is jó alkalom.
Utazással kapcsolatban a csillagok visz-
szafogottságra intik. A szabadságvágy ér-
zelmi életének megújulását is elõsegíti.

A nagy meleg miatt nem tud határt szab-
ni vásárlási kedvének. Többet akar köl-
teni, mint amennyit a pénztárcája meg-
enged. Párja mondandóját a megszokott-
nál türelmesebben hallgassa végig.

Jó hangulatban telnek napjai, ha megfo-
gadja környezete véleményét. Eredmé-
nyesebbek lesznek a nyári napok, ha
több idõt tölt társaságban. Ha magányos,
a hétvégén induljon kalandtúrára.

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

Az ország legrégebben alapí-
tott egyesülete körül kialakult
inkább politikai, mintsem
szakmai vita kapcsán az egy-
kor szebb napokat élt sportkör
egykori labdarúgóját, ma a Fi-
desz színeiben  önkormányzati
képviselõ Karádi Ferencet kér-
deztük milyen megoldást látna
helyesnek.

– Megfogalmaztuk azt a kö-
zös szándékot, hogy segítséget
nyújtunk egy, a Nemzeti Baj-
nokság valamelyik osztályában
szereplõ labdarúgó csapat lehe-
tõségeinek kialakításához. A
gondolat szép és jó, de milyen
feltételek megléte szükséges en-
nek teljesítéséhez? A válasz,
rangsorolás nélkül: tárgyi, sze-
mélyi és pénzügyi. A cél elérése
érdekében ezért a jelenlegi és a
várt helyzet értékelése szüksé-
ges. A változtatásokra a szak-
osztálynak kell javaslatot tennie
– mondta lapunknak Miklósfa
képviselõje, majd így folytatta:
– Ha a tárgyi feltételeket (pá-
lyákat, öltözõket, kiszolgáló
eszközöket és helyiségeket, az
utaztatás körülményeit, és min-

den az MLSZ NB-III osztályban
elõírt követelményt) biztosítani
akarunk, elõször is felmérést
kell készíteni a jelenlegi állapo-
tokról, ezt követõen meg kell
határozni a szükséges változta-
tásokat. Mindezt pénzügyi kal-
kulációval alátámasztva. A sze-
mélyi feltételek meghatározása
során ugyanígy kell eljárni. Ám
itt a célt is meg kell jelölni, és
azt is, hogy ennek érdekében,
kell-e változtatni a jelenlegi
edzõk, játékosok létszámán és
minõségén, hogy reális lehes-
sen a feléjük támasztott követel-
mény. A pénzügyi feltételeket a
biztosan felmerülõ mûködési
költségeken túl még olyan igé-
nyek is befolyásolhatják, ame-
lyeket elõre tervezetten meg le-
het határozni, így ezeket csak
akkor szabad vállalni, ha erre
biztosítható a forrás – indokolt
a városatya. – Felelõsen dönte-
ni akkor tudunk, ha egy részle-
tes intézkedési tervet kapunk,
amely, a bevonható támogatók
által nyújtott lehetõségekkel
együtt mindezeket a tételeket
tartalmazza, amelynek mértéke
legalább az önkormányzatéval
azonos  mértékû legyen. Ezt a
kalkulációt a szakosztály és a
sportkör vezetése készítse el, és

tárgyaljuk meg, hogy mi vállal-
ható és teljesíthetõ a számok
alapján. Miután a város költ-
ségvetésébõl juttatott pénzrõl
döntünk a NTE 1866 MÁV el-
nökségének tudomására kell
hozni, hogy utólagos elszámo-
lási kötelezettséggel, csak és ki-
zárólag a meghozott határozat
szerinti felhasználás fogadható
el. Fontos leszögezni, hogy az
önkormányzat az egyesületnek
még akkor sem kíván több tá-
mogatást nyújtani a megállapí-
tott mértéknél, ha a pótigényt
köztartozások kifizetésével in-
dokolják, így a tervezés stádiu-
mában már pontos információ-
juk lesz a bevételi oldalon errõl
a tételrõl.  Természetesen, a
most meghozott döntés a 2008-
as évre is kihatással lesz, mert
a bajnokság õszi-tavaszi rend-
szerben mûködik. Sõt mivel a
sportban minõség folyamatos-
ság nélkül nem képzelhet el
döntésünknél hosszú évekre elõ-
re kell gondolkodnunk.  Ezt a
kérelmet már hetekkel ezelõtt
átadtam Tóth Lászlónak, amire
a reakció mindössze annyi volt,
hogy adjon az önkormányzat öt
millió forintot, mert megszûnik
az egyesület – fejezte be nyilat-
kozatát Karádi Ferenc. 

NNTTEE-11886666
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A közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szó-
ló 2004. évi CXL. törvény (a további-
akban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alap-
ján értesítem az érintetteket, hogy
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegy-
zõje a 6/1701/2007. számú tárgybani
építéshatósági ügyben a benyújtott ké-
relmet elbírálta és döntését meghozta. 

Mivel a fenti építéshatósági eljá-
rással érintett ingatlannal közvetlenül
szomszédos ingatlanokkal rendelkez-
ni jogosultak száma jelentõs, ezért
ezen ügyfeleket a határozat meghoza-
taláról hirdetményi úton tájékoztatjuk
a fenti jogszabályi elõírásnak megfe-
lelõen az alábbiak szerint.

A hirdetmény 2007. június 15-tõl
kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
talának hivatalos hirdetõtábláján. Az
eljáró hatóság megnevezése:  Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16.
Ügyszáma:  6/1701/2007. Tárgya:
építési engedély iránti kérelem. A ké-
relmezõ ügyfél neve: Kanizsa Centrál
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nagykanizsa, Erzsébet tér 23. Ügyve-
zetõ: Koszorú Ferenc. A kérelemmel
érintett ingatlan valamint az érintett

ingatlannal közös határvonalú (telek-
határú) ingatlanok (hatásterület):
Nagykanizsa 1175. hrsz-ú ingatlan va-
lamint az 1174/1., 1174/4., 1176/2.,
1176/3. és 1176/7. hrsz-ú ingatlanok.

Felhívom az érintettek figyelmét,
hogy az elsõfokú építéshatóság fenti
ügyben meghozott döntése és az ügy
iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Épí-
téshatósági Osztályán, az alábbi helyen
és idõpontban megtekinthetõ: Nagyka-
nizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304.
Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda:  8-12,
13-18, péntek: 8-12. A Ket. 98. § (1)
bekezdése kimondja: „Az ügyfél az el-
sõ fokú határozat ellen fellebbezhet. A
fellebbezési jog nincsen meghatározott
jogcímhez kötve, fellebbezni bármilyen
okból lehet, amelyre tekintettel az érin-
tett a döntést sérelmesnek tartja.”

Erre figyelemmel a határozatban
a jogorvoslat lehetõségét biztosítot-
tuk. A határozat ellen a közléstõl
számított 15 napon belül a Nyugat-
dunántúli Regionális Közigazgatási
Hivatal Zala Megyei Kirendeltségé-
hez címzett, de Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályhoz két pél-
dányban benyújtandó és 30.000 Ft
értékû illetékbélyeggel ellátott fel-
lebbezéssel lehet élni.

A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor,
építéshatósági osztályvezetõ

HHiirrddeettmméénnyy

Kisebb médiavihart kavart a Vá-
ros Napját értékelõ sajtótájékoztató
egyik kérdése, amely a Szuper-
hír.hu elektronikus hírportálon je-
lenleg is olvasható. E szerint: Arra
a kérdésre, összeszámolta-e valaki,
hogy a Város Napjának programja-
iba milyen összegeket áldoznak, ál-
doztak az oktatási intézmények, s
rajtuk keresztül a szülõk, nem szü-
letett válasz, mondván eddig még
senki nem kérdezte ezt, de ha a saj-
tó kívánja, amúgy utánanéznek. A
kérdést azért feszegettük, mert mi
összeszámoltuk, hogy a harminc
órát meg nem haladó programfü-
zérbõl – összidõ, nem a programok
külön-külön idõtartama – 18 órá-
nyi idõt, tehát több mint fele mûsor-
programot a város iskolái, óvodái
biztosították a Város Napján. En-
nek költségei ennek ellenére sem
túlórában, sem becsült fellépti díj-
ban, sem a fellépõk szükségleteire –
innivaló, ennivaló, közlekedés, fel-
ügyelet, fellépõruhák, eszközök stb.
– fordított költségekben nem jelen-
nek meg a Város Napi költségvetés-
ben még a tájékoztató adat szintjén
sem, jóllehet, akkor a számok egé-
szen másként alakulnának, s kide-
rülne a legnagyobb szponzor maga
a lakosság volt.

Akérdés fölvetése azért fagyasztotta
meg a légkört, mert érthetetlen, hogy
az egyébként síppal, dobbal, nyakken-
dõvel, más alkalomra föl nem vehetõ
kisdobos és úttörõ egyenruhában fel-
cseperedõ, magát függetlennek valló
médiamunkás, ezt az éveken át bevett
gyakorlatot eleddig miért nem firtatta.
Marton István polgármester a napok-
ban eleget tett az idézett kérésnek.
Mint megtudtuk, a Hevesi Óvoda
gyermekei saját farmer nadrágjukban
és az óvoda pólójában léptek fel. A
szülõktõl nem kértek semmiféle hoz-
zájárulást. Hasonlóan nyilatkozott a
Rózsa Óvoda vezetõje is. A Szivár-
vány Fejlesztõ Központ legkisebbjei
is örömmel vettek részt a Város Nap-
ján. Nekik sem került pénzbe a mû-
sorukhoz szükséges jelmez és más
költségeik sem jelentkeztek. A Vac-
kor Óvoda két mesejátékot adott elõ.
A jelmezeket pályázaton nyert pénz-
bõl, illetve a Szülõi Szervezet támo-
gatásával kölcsönözték. 

Összességében elmondható,
hogy a Város Napja Ficánkoló mû-
sora nemhogy többletköltséget je-
lentett volna a szülõknek, inkább
örömet és büszkeséget, hogy gyer-
meküket szerepelni látták. 

D.J.

HHooggyy iiss vvaann eezz??

A belváros forgalomcsillapítá-
sát szolgáló egyik beruházással
kapcsolatban tartott sajtótájékoz-
tatót hétfõn Halász Gyula, az
SZDSZ helyi szervezetének ügy-
vivõje, önkormányzati képviselõ,
aki szerint fontosabb feladatai is
vannak az önkormányzatnak. Pél-
dául újabb területek vásárlása és
közmûvesítése az ipari parkban. 

A képviselõ elmondta, az ön-
kormányzat a belváros forgalom-
csillapításának egyik elemét, a
Zrínyi-Teleki utcai kikötést, illet-
ve a Huszti téri körforgalom
megépítését a legújabb tervek
szerint csaknem ötszázmillió fo-
rintból valósítaná meg. Halász
Gyula a beruházás kapcsán kije-
lentette, az önkormányzatnak en-
nél fontosabb feladatai is vannak,
például a beruházás helyett in-
kább újabb területeket kellene vá-
sárolni az ipari parkban, s szüksé-
ges lenne elvégezni azok közmû-
vesítését is. Halász Gyula megje-
gyezte, hogy az elõzõ ciklusban
elfogadott tervek szerint a
kikötést a jelenleg tervezett ösz-
szeg ötödébõl oldották volna
meg. A különbség abból adódik,
hogy mivel az újabb elképzelés
megváltoztatta a kikötés nyomvo-
nalát, további területek kisajátítá-
sa válik szükségessé.

Azon kérdésünkre, hogy az új
nyomvonalat a korábbi terv által
kiváltott lakossági tiltakozás in-
dokolja-e, illetve hogy a tervezett
beruházáshoz saját, vagy uniós
forrásokat venne-e igénybe az
önkormányzat, Halász Gyula azt
válaszolta, ez szerinte teljesen
mindegy, ugyanis nem rendelke-
zik akkora önrésszel a város,
hogy valamennyi szükséges beru-
házásra jutna belõle, ezért rang-
sorolni kell – s véleményük sze-
rint ebben a sorban elõl áll az ipa-
ri park fejlesztése. 

H.A.

Emlékeztetõül: Szõllõsi Márta
képviselõnõ, Bizzer András képvi-
selõ és Fertig István a FIDESZ he-

lyi sajtótájékoztatóin a személye-
met érintõen súlyos vádakat fogal-
maztak meg a közelmúltban, a
Vízmûnél és az IKI-nél folyó taka-
rításszolgáltatás kapcsán. (Azt kér-
dezték, takarít-e B.Z. cége a Víz-
mûnél? A válasz: igen. Azt kérdez-
ték, takarít-e B.Z. cége az IKI-nél.
A válasz: igen. Azt kérdezték, ösz-
szeegyeztethetõ-e mindez B.Z. víz-
mûnél betöltött felelõs pozicíójá-
val, önkormányzati képviselõségé-
vel, szocialista párti elnökségével.
A válasz várat magára. Egyébként
meg ha B.Z. a kérdezést  támadás-
nak tartja, az azt sugallja, hogy
nem zörög haraszt, ha nem fújja a
szél – a szerk.)

Az elmúlt héten Cseresznyés Pé-
ter alpolgármestertõl, a FIDESZ he-
lyi elnökétõl kérdeztem meg, hogy
meddig folytatják ezt a személyes-
kedõ, mocskos lejárató kampányt,
amelyet ellenem indítottak. Cseresz-
nyés Péter azt válaszolta a kérdé-
semre, hogy több támadás már nem
lesz. (Lapunk kérdésére Cseresnyés
Péter elmondta: Böröcz Zoltán úgy
emlékszik mindenre, ahogy õ emlé-
kezni szeretne. Ilyen mondatok
közözzük nem hangoztak el.  Az em-
lékezet kiesést pedig annak tudja be,
hogy az elmúlt idõszakban komoly
problémákkal küszködött a szocia-
lista vezetõ, ezért talán nem akart
lemaradni Gyurcsány Ferenc õszödi
beszédétõl.)

Úgy gondolom, hogy a vádas-
kodások lezárásaként most már én
is elmondhatom az álláspontomat
az ügyrõl. Féligazságok, csúszta-
tások és hazugságok halmaza volt
az egész lejárató kampány.

1. Fidesz sajtótájékoztató ke-
retében megfogalmazni vádakat
olyan módon, hogy az érintett
nincs jelen, nem érvelhet, legfel-
jebb utólag magyarázkodhat, ez
gyávaság. (A szocialisták sajtó-
tájékoztatóján sem szokott jelen
lenni a  kritizált személy – a
szerk.) 

2. A féligazságokat, csúsztatá-
sokat és valótlanságokat a sajtón
és a médián keresztül terjeszteni,
azt sugallni, mintha valamilyen
tisztességtelen dolgok történtek
volna a háttérben, meggyõzõdé-
sem szerint, rágalmazás. (Lapunk-
ban visszakereshetõ: a Fidesz saj-
tótájékoztatóin nem élnek az emlí-
tett eszközökkel. Kérdezni szoktak,
amelyre nem kapnak választ. Mint
ahogy most sem. Legfeljebb
féligazságokat, csúsztatásokat…
lásd mint 2. pont – a szerk.)

3. Valótlanságokat állítani, a

magyar nyelv egyszavas megfo-
galmazása szerint, hazugság. Azo-
kat az embereket pedig, akik
mindezeket elkövetik, a magyar
nyelv egyszerûen minõsíti, ami-
kor õket gyáva, rágalmazó, hazug
embernek nevezi. Az a tény, hogy
engem személyemben megtámad-
tak, sértegettek, nem érdekel. Azt
viszont, hogy vádjaikat minden
esetben az MSZP elnökének is cí-
mezték, azt a kanizsai szocialisták
nevében, határozottan visszautasí-
tom. Visszautasítom azt is, hogy a
megrendelõinket elbizonytalanító
felelõtlen nyilatkozataikkal, a 18
személy által tulajdonolt vállalko-
zásunkban dolgozó mintegy 160
ember és családja munkáját ve-
szik semmibe, és ezzel a megél-
hetését veszélyeztetik. (A magyar
nyelv egyszerû, ezért leírjuk még
egyszer. Az említett vállalkozás – a
céghírek ez év június 25-én lekért
–  adatai a következõk. Tagok (tu-
lajdonosok) adatai: Becze Ibolya
által képviselt üzletrész, Böröcz
Zoltán, a társaság irányítását biz-
tosító befolyásolás mértéke 38%,
Papp Gyõzõné, a társaság irányí-
tását biztosító befolyásolás mérté-
ke 38%, Dr. Szlávecz Géza – a
szerk. )

És a legfontosabb konklúzió,
amiért elengedhetetlenül fontos-
nak éreztem megszólalni: A – ta-
lán még csak 20-as éveikben járó
– két fiatalember esetében tartom
szörnyûnek azt a tényt, hogy
közszereplésüket ilyen módon
kezdik meg.  

Vajon milyen közállapotok ala-
kulnak ki Nagykanizsán akkor,
ha a közélet jelenlegi szereplõi a
város polgáraival együtt, nem
utasítják el kellõ határozottsággal
a hasonló jelenségeket. Az írott
sajtón és a médián keresztül ké-
rek fel minden kanizsai embert,
hogy hasonló megnyilvánulások
esetében soha se fogadják el kriti-
ka nélkül a mások beszennyezé-
sére törekvõ vádaskodásokat, de
közösen törekedjünk arra, hogy
ilyen tulajdonságokkal bíró em-
berek, a mi városunkban soha
többet ne válhassanak a közélet
szereplõivé. (Csak megismételni
lehet: Vajon milyen közállapotok
alakulnak ki Nagykanizsán akkor,
ha egy talán ötvenes évei közepén
járó férfi… – a szerk.)

Nagykanizsa 2007. június 28. 
Böröcz Zoltán

***
Szerkesztõségünk úgy látta he-

lyesnek, hogy a hiteles tájékozta-

tás érdekében szószerint, javítás
nélkül közli Böröcz Zoltán ön-
kormányzati képviselõ sajtótájé-
koztatójának maga által közrea-
dott írásos változatát. Mivel az
ebben állítottak ellenõrizhetõen
cáfolhatók, megjegyzésekkel je-
leztük azokat. Továbbá azt is je-
lezni kívánjuk, hogy Böröcz Zol-
tán mást mond, mint ami a
valóság, ezért cáfolni vagyunk
kénytelenek azon kérdésre adott
válaszát is, miszerint azt mondta,
az õt ért, általa mocskolódó sajtó-
tájékoztatók miatt pert indított és
a tárgyalást õszre tûzték ki. Ezzel
szemben az igazság az, hogy sem
a városi, sem a megyei bíróságon
ilyen tárgyú polgári vagy büntetõ
ügynek nyoma sincs. – a szerk.

A Zalai Hírlap 2007. április 3-
ai számában „Kórházi vita, rend-
kívüli lemondás” cím alatt tájé-
koztatás jelent meg arról, hogy a
nagykanizsai kórház gazdasági
igazgatója, Papp Péter, arra hivat-
kozással, hogy munkavégzését
ellehetetlenítették, közalkalma-
zotti jogviszonyáról lemondott.

Az esettel kapcsolatosan tör-
tént fejleményekrõl az alábbi tá-
jékoztatást adjuk:

A Kanizsai Dorottya Kórház a
közalkalmazotti jogviszony rend-
kívüli lemondással történõ meg-
szüntetését jogszerûtlennek tartot-
ta. A gazdasági igazgató közalkal-
mazotti jogviszonyának megszû-
nésekor a vonatkozó jogszabály-
okban elõírt kötelezettségeinek a
kórház eleget tett, a jogszerûen já-
ró összeget részére kifizette. A volt
gazdasági igazgató ezzel nem ér-
tett egyet, ezért a zalaegerszegi
Munkaügyi Bíróság elõtt a kórház
ellen pert indított, melyben kérte,
hogy a bíróság állapítsa meg, hogy
rendkívüli lemondása jogszerû
volt, ennek következtében kötelez-
ze a kórházat arra, hogy fizessen
meg részére 15.897.600 Ft végki-
elégítést és 4.636.800 Ft-ot sza-
badság megváltása címén. Ez az
összeg a kórház számára járulé-
kokkal együtt 26,7 millió Ft kifize-
téssel járna. A bíróság a rendkívüli
lemondást jogszerûtlennek minõsí-
tette, ezért a felperesi követelést,
mint alaptalant a 2007. június 27-
én kelt ítéletében elutasította.

Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Kórháza, 

Kanizsai Dorottya Kórház

SSZZDDSSZZ::
LLuuxxuussbbeerruuhháázzááss 
hheellyyeetttt 
mmuunnkkaahheellyytteerreemmttéésstt

MMSSZZPP::
„„VVaann oollyyaann hheellyyzzeett,,
aammiikkoorr kköötteelleess 
vvaaggyy mmeeggsszzóóllaallnnii””

KKóórrhháázz::
PPaapppp PPéétteerr ppeerreell

kanizsai Ipari Park és Logiszti-
kai Központ Kft., valamint a
Gazdaságfejlesztõ Kht. ügyve-
zetõi teendõivel. Az önkor-
mányzat felbontotta a Liszó
községgel még korábban meg-
kötött, körjegyzõséggel kapcso-
latos megállapodást, valamint
arról is határoztak, hogy pályá-
zatot nyújtanak be a Sánci te-
metõ, Teleki út, Hevesi körfor-
galom és a Balatoni út közötti
kerékpárút megépítéséhez szük-
séges források elõteremtésére.
Hasonló döntés született a Roz-
gonyi úti gyermekorvosi rende-
lõ és védõnõi szolgálat akadály-
mentesítésével kapcsolatos pá-
lyázat ügyében, az önkormány-
zat mindkét projekthez elkülö-
níti a szükséges önrészt is.
Szintén pályázat benyújtásáról
döntöttek a Balatonmáriafürdõn
található ifjúsági tábor részleges
felújításával, illetve a zöldtábor
fõépületének rekonstrukciójával
kapcsolatban. Egy másik testü-
leti döntésnek megfelelõen a
Zsinagóga-tömbbelsõ és az Er-
zsébet tér északi tömbjének re-
habilitációjára, valamint egy
mûszaki innovációs centrum ki-
alakítására a Norvég Alaptól re-
mélünk forrásokat. 

Óvodai feladatokat vállalunk át
Sormás önkormányzatától, a kö-
vetkezõ tanévben körülbelül ti-
zenegy gyermeket fogadunk a
szomszédos településrõl. 

Foglalkozott a testület a köz-
mûvelõdési intézmények to-
vábbi mûködtetésének felül-
vizsgálatával kapcsolatos napi-
rendi ponttal is. Az elképzelé-
sek szerint a hatékonyabb gaz-
dálkodás érdekében valameny-
nyi városi közmûvelõdési in-
tézményt beszerveznék egyet-
len non-profit gazdasági társa-
ságba. Papp Ferenc (MSZDP)
szerint ezzel nem biztos, hogy
javulna a hatékonyság, s az
sem, hogy a rendezvények
szervezettségében pozitív javu-
lás következne be. Annak okát,
hogy nem egyszer elõfordul,
hogy a városban egyszerre két
program is zajlik, abban látja,
hogy a külsõs rendezvényszer-
vezõk, iskolák, civil szervezõ-
dések nem jelzik elõre tervezett
programjaikat. Böröcz Zoltán
(MSZP) szerint az átszervezés-

sel részben kikerülnének a köz-
gyûlés fennhatósága alól a kul-
turális intézmények. Végül ti-
zenöt igen, kilenc nem szavazat
és egy tartózkodás mellett a
testület úgy határozott, hogy
hozzákezdenek a koncepció
részletes kidolgozásához. 

Ahogy az várható volt, jelen-
tõs vihart kavart az NTE 1866
MÁV Sportegyesület támogatási
kérelmével kapcsolatos napiren-
di pont. Balogh László, az
OKISB elnöke Tóth László
NTE-elnök korábbi, a városi
sportfinanszírozás rendszerét
kárhoztató sajtótájékoztatójára
úgy reagált, hogy az önkormány-
zat erre az évre 15,8 millió forin-
tot ígért az egyesületnek, ami a
teljes felosztható alap mintegy
húsz százaléka, ezen felül garan-
tált a közüzemi számlák kifizeté-
se is, ami majdnem ugyanennyi.
Az elnök abban látja a finanszí-
rozási problémák okát, hogy vé-
leménye szerint az egyesületek
vezetõi nem elég hatékonyak a
szponzorok felkutatásában.
Mindazonáltal a bizottság támo-
gatta az ötmillió forintos támo-
gatásról benyújtott igényt, azon-
ban személy szerint õ maga azt
javasolta, hogy ez legyen meg-
osztva, azaz 2,5 milliót az egye-
sület kapjon, míg a másik,
ugyanekkora rész a focira fordí-
tódjon. Személyeskedések és po-
litikai természetû pengeváltások
után végül a testület többsége
úgy döntött, hogy Balogh László
javaslatának megfelelõen nyújt-
ják a támogatást, egy ad hoc bi-
zottság pedig segít átnézni az
egyesület költségvetését, s
megvizsgálják annak lehetõsége-
it, hogy fenntartható maradjon a
továbbiakban is. 

Döntött a közgyûlés a bölcsõ-
dei férõhelyek bõvítésérõl is,
aminek egyik helyszíne Tóth
Nándor (Fidesz-KDNP) javasla-
tának köszönhetõen akár
Kiskanizsa, pontosabban a Mun-
kácsy út 7. szám alatt megürese-
dett egykori idõsek nappali ott-
hona is lehet. 

Horváth Attila

HHooggyyaann ttoovváábbbb 
kköözzmmûûvveellõõddééss??

TTáámmooggaattááss 
aazz NNTTEE-nneekk

ÚÚjjaabbbb 
bbööllccssõõddeeii fféérrõõhheellyyeekk
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Az oktatás rekvizitumai a vá-
ros mai és korábbi intézményei-
bõl címmel kiállítás nyílt a Halis
István Városi Könyvtárban. 

– Az elmúlt idõszakban többen
foglalkoztak a gondolattal, hogy lét-
re kellene hozni egy iskolatörténeti
kiállítást, és most Tarnóczky Attila
gyûjtõmunkájának köszönhetõen itt
van – mondta megnyitó beszédében

Szmodics Józsefné a hivatal Mûve-
lõdési Osztályának vezetõje. –
Többrõl van itt szó, mint összegyûj-
tött tárgyak, dokumentumok sokasá-
gáról – folytatta az osztályvezetõ
asszony – hiszen találkozhatunk a
múlt egy kis darabjával, és a jelen-
nel is. Az oktatás, az iskola erõsen
meghatározza sorsunk alakulását,
városunk, országunk jövõjét.

A jelvényeket, emlékérmeket, ok-
leveleket, kitûzõket, bizonyítványo-
kat, szórólapokat és iskolai zászló-
kat tartalmazó kiállítás anyagát jel-
képesen átadta Száraz Csillának, a
Thúry György Múzeum igazgató-
nõjének, egyben kérte a város lakó-
it, pedagógusait, hogy minél több
otthon õrzött ereklyét adjanak át a
múzeumnak megõrzésre. Végezetül
köszönetet mondott a régi doku-
mentumokért Benedek Miklósnak,
Gábor Erzsébetnek és Horváth
Jánosnénak. A gyûjtõmunkát és a
kiállítás létrehozását megköszönve,
emléklapot nyújtott át Tarnóczky At-
tila nyugalmazott gimnáziumi ta-
nárnak. A kiállítás szeptember köze-
péig tekinthetõ meg a könyvtárban.

B.E.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a
28/1999 (VI.16.) számú helyi rendelet értelmében az alábbi pályázati
felhívást teszi közzé:

Kollégiumi férõhely-pályázat a Pécsi Tudományegyetem kollégiumába.

Pályázhatnak nagykanizsai állandó lakos, pécsi felsõoktatási intézmény-
ben nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgatók, akiknek kollégiumi
férõhely iránti igényét helyhiány miatt elutasították.

A pályázat elbírálásának szempontjai: a hallgató szociális körülményei, az
elbírálást megelõzõ félévben, illetve a felvételi vizsgán elért eredmény, ki-
emelkedõ tevékenység.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. augusztus 10.
A pályázat a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztályán igényel-

hetõ adatlapon és az azon megjelölt mellékletekkel nyújtható be.

A pályázat benyújtásának feltétele a kollégiumi férõhely iránti igény el-
utasítása, azonban azt pótlólag is, a pályázat benyújtását követõen, de legké-
sõbb augusztus 30-ig, a fellebbezés tényét igazoló levélmásolattal együtt be
lehet csatolni (amennyiben magát a pályázatot a pályázó határidõben benyúj-
totta).

Az önkormányzati férõhelyek odaítélésének elbírálása a pécsi kollégiumi
felvételi eljárás fellebbezési szakaszával párhuzamosan zajlik, a felállított
rangsorból azon kilenc pályázó részesül önkormányzati férõhelyben, akinek
fellebbezését a pécsi kollégium elutasította.
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata bérbe adja az Ipari Park-
ban található két darab irodahelyiségét. Az irodák 14,5 és 31,5 m2 (alapterüle-
tûek, telefonnal, internetes hozzáféréssel, klímával felszereltek. Az irodák
bérleti díja 1.300 Ft/m (+ áfa/hó + rezsi.) Érdeklõdni Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata Ipari Park és Logisztikai Központ  (Nagykani-
zsa, Garay u. 21.) és a következõ telefonszámon lehet: 93/310-256.

BBéérrbbeeaaddóó öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii iinnggaattllaannookk
aazz iippaarrii ppaarrkkbbaann

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pá-
lyázatot hirdet városi fõkertész  munkakör betöltésére

A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban heti 30 órában, határozatlan idõ-
re, hat hónap próbaidõ kikötésével történik. A munkakör a pályázat elbírálá-
sát követõ hónap 1. munkanapjától betölthetõ. 

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,  egyetemi
vagy fõiskolai szintû agrár-felsõoktatásban szerzett szakképzettség (ezen belül:
erdõmérnök, kertészmérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, környezetvé-
delmi mérnök vagy táj- és kertépítész, környezetmérnök, növénytermesztési
mérnök, tájgazdálkodási mérnök), legalább két éves szakmai gyakorlat, „B”
kategóriás gépjármûvezetõi engedély. 

Elõnyt jelent: idegen nyelv tudása, közigazgatási gyakorlat 

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázó-
nak a munkakör ellátásával kapcsolatos elképzeléseit,  három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban elõírt iskolai végzettséget és az
egyéb feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok másolatát.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény és a hivatali Köz-
szolgálati Szabályzat alapján kerül sor. A pályázatokat dr. Gyergyák Kriszti-
na aljegyzõnek címezve (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani. 

A pályázatok beérkezésének határideje: a Belügyi Közlönyben való
közzétételtõl számított 31. nap 13.00 óra. A pályázat elbírálására a beérkezé-
si határidõt követõ 30 napon belül kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-708
vagy 500-710 telefonszámon. 

VVáárroossii ffõõkkeerrttéésszz

KKoollllééggiiuummii fféérrõõhheellyy ppáállyyáázzaatt

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 keretösszeg
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 pályáza-
tokat 2007. augusztus 15-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani a
Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt borítékban be-
küldött, vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban. A boríték-
ra kérjük ráírni: Helyi értékvédelem támogatása 2007. 

A kiíró a pályázatokat szeptember 30-ig bírálja el.

ÉÉppííttéésszzeettii öörröökksséégg hheellyyii vvééddeellmmee

százezer forintunk volt, a vívóter-
met hétmillió-kétszázezer forint
értéken vették nyilvántartásba.
Nem árultam soha zsákbamacs-
kát, ha valakinek meg akartam
valamit mondani, nem megüzen-
tem, hanem megmondtam. Soha
senkit nem csaptam be, igaz,
trükközni trükköztem, ilyen volt.
Nagyon sajnálom, és ez szemre-
hányás a sajtónak is, mert nem
törekszenek arra, hogy olyan em-
bereket találjanak maguk köré,
akik segítõi a városnak. Szomorú,
amit néha a tévében hallok. Mi
ketten egymásnak csak azt tudjuk
mondani, hogy kuka a fejed, mert
két fül van rajta, vagy kuka a fe-
jed, mert haj van rajta. Hát ebbõl
állunk? Ezt kell ötvenezer ember-
nek végigélvezni? 

– Volt ideje a sokféle szervezõ-
munka mellett a sportolásra, a ví-
vásra is?

– Nekem nem volt családom és
azt, amit más ember a családjára
költött idõt, pénzt nem sajnálva, azt
én erre költöttem. Van aki kártyá-
zik, vagy színházba jár, nekem a ví-
vás volt a színházam, én oda fizet-
tem. Ez mánia, nem hõstett, nem
vert meg, nem parancsolta meg
senki, hogy nekem ezt kell tennem.
Persze a Kiss Gyurka is sokat segí-
tett anyagilag ebben az ügyben, és
Kanyó Tamás, aki a tervezési mun-
kában tevékenykedett. Ehhez kellett
egy megszállottság is.

– Gondolom, ma is figyeli a
sportág történéseit?

– Ezt az új világot én már nem
ismerem. Tudja vajon egy ma har-
minc éves ember, ki az a Bálits…
De van egy utódom, a Kiss Gyur-
ka – aki tizenöt éves korában ke-
rült oda, s ha egy kicsit mondha-
tom, az én felügyeletem alatt nõt-
te ki magát erre a szintre – õ még
ismeri ezt a világot. Öt év múlva
már õ sem mondhatja el.  Miért
rontsam meg a barátságot? 

– Milyen versenyek lebonyolí-
tására képes a csarnok? 

– Nem sok kellett volna hozzá,
hogy Nagykanizsa rendezze meg
az elsõ Vívó Európa Bajnoksá-
got. A pénzhiány miatt nem tud-
tunk a versenyelõírásoknak meg-
felelni. Sikerült azonban elintéz-
ni, hogy öt alkalommal itt rendez-
zék meg a nõi kard világkupa
versenyek egyikét, és összekötte-
téseinknek köszönhetõen tekinté-
lyes nemzetközi bírókat városunk-
ba hívni. 

Bakonyi Erzsébet

Az ooktatás rrekvizitumai

Juniális a Fogyatékkal Élõk
Integrált Intézményében. Má-
jusban felállították, június köze-
pén kitáncolták a májusfát a Fo-
gyatékkal Élõk Integrált Intéz-
ményének lakói. A több éves
hagyománynak megfelelõen az
ellátottak délelõtt játékos vetél-
kedõn vettek részt, délután pe-
dig ünnepeltek. Ignáczné Király
Rózsa igazgatónõ köszöntõ sza-
vai után az intézet ellátottjai a
húszfõs napközi részleggel kö-
zösen adtak vidám zenés-táncos
mûsort. Az ünnepségen megje-
lent Cseresnyés Péter alpolgár-
mester gratulált a szervezõmun-
kához és a szép mûsorhoz. 
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A HSMK valamint a Kanizsa és Környéke Gasztronómiai Egyesület
2007. augusztus 31-én  és szeptember 1-jén megrendezi az 4. KANIZSAI BOR- ÉS DÖDÖLLE  FESZTIVÁLT, 

amelynek keretében meghirdeti a dödölle és tájjellegû ételek fõzõversenyét, amatõr és profi csapatok részvételével.
Részletes információ és nevezési lap igényelhetõ a 30/2616198-as telefonszámon és a Nagykanizsai Tourinform

Irodában vagy letölthetõ a www.kanizsa-gasztro.hu vagy a www.hsmk.hu honlapokról. Nevezési határidõ: augusztus 22. 

A 4. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztiválon, augusztus 31-én, pénteken
a KANIZSA BORDALNOKA cím elnyeréséért dalvetélkedõt rendez a HSMK. A vetélkedõ helyszíne: Erzsébet tér 
Nevezési lap igényelhetõ a Halis István Városi Könyvtárban (Kálvin tér 5), a HSMK információs szolgálatánál, vagy

letölthetõ honlapunkról: www.hsmk.hu – Nevezési határidõ: augusztus 22. Érdeklõdni lehet a 93/311 – 468-as telefon-
számon és a 30/858-33-24-es mobilszámon. 

A 4. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál keretében augusztus 31-én 18.30 órától az Erzsébet téren
„DÖDÖLLEKIRÁLYOK”címért a Kanizsa és Környéke Gasztronómiai Egyesület vetélkedõt hirdet.

A nevezési feltétel olvasható,  a nevezési lap letölthetõ a www.kanizsa-gasztro.hu és a http://tourinform.nagykanizsa.hu
honlapokról. Nevezési határidõ: augusztus 15. Érdeklõdni lehet a Tourinform Irodában (Csengery u. 1-3), 

telefonon a 93/313-285 és a 30/630-3829-es számokon. 
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Közel ötven évvel ezelõtt,
1959. októberében tették le
szervezett sportágként a vívó-
sport alapjait Nagykanizsán.
Minderrõl és az idevezetõ út
eseményeirõl Bálits Károlyt, a
Zala Megyei Vívó Szakszövet-
ség egykori elnökét és fõtitká-
rát, számtalan elismerés, kitün-
tetés birtokosát kérdeztük.

– Érdemi vívás évtizedekkel ko-
rábban csak a gimnáziumban és a
polgári egyletben volt, ahol Deák
János tanár úr okította a vívást.
Ezen kívül természetesen volt még
vívás bent a laktanyákban, de kife-
jezetten zárt rendszerben. Azok a
tisztek tudtak vívni, akik kötelezõen
katonaiskolában tanultak és egy-
más között a tüzérlaktanyában gya-
koroltak. Néha tiszti versenyekre is
eljártak, ennek azonban nem volt
versenyszerû jelentõsége. Vas Imre
bácsi ugyan egy híres-neves pár-
bajtõrcsapatot hozott létre – közöt-
tük szerepelt Kulcsár, Nemere,
Fenyvesi Csaba, Schmidt Pál –, ka-
tonailag a Károly-laktanya állomá-
nyában volt, de egy percet nem
szolgált Kanizsán. Évente egy alka-
lommal leutazott az itteni karpa-
szományos iskolába. Egy tisztnek
elégtételre képesnek kellett lennie.
Annak ellenére, hogy a párbaj tilt-
va volt, a tisztnek meg kellett a tisz-
ti becsületét védeni, vagyis valamit
tudnia kellett a vívásból. Tiszti pár-
bajozás 1943-ban történt legutoljá-
ra Magyarországon, pontosabban
Nyíregyházán. A jelenlegi helyzetû
vívás 1959 õszén kezdõdött, de in-
tenzíven és eredményesen az akkori
MÁV NTE által alapított és ma is
meglévõ vívószakosztály mûködött.

(Elõzõleg Száva bácsi oktatott a
Postánál). Volt a MAORT –nak is
vívószakosztálya másfél - két évig,
én is ott kezdtem. Oktatással nem
foglalkoztak a MAORT keretein be-
lül, csak baráti protekcióval vív-
tunk. Ugyan szándékoztak edzõt
hozni, de nem lehetett állást, fize-
tést biztosítani számára. A vívás itt
Kanizsán inkább az úri kötelezett-
ségnek tett eleget. Egy érettségizett
ember már elégtételre képes volt.
Magyarországon a párbaj tiltott,
büntetendõ cselekménynek számí-
tott, fogházbüntetést lehetett érte
kapni, ennek ellenére ellentmondás
keletkezett a megítélésében. A tisz-
tek, a rajtuk ért sérelem miatt, a

tiszti becsületnek megfelelõen elég-
tételt kellett, hogy kapjanak. A Du-
nántúlon nem nagyon lehetett hal-
lani ilyen jelenetekrõl, inkább az
Alföldön, ahol sok huszár élt. Kis-
birtokosok voltak, gõgösek és kissé
sznobok. 

– Tudna egy példát említeni a
párbajozásra?

– Az a Szabó János bácsi, aki
Nagykanizsán megalapította a ví-
vást, vívótiszt helyettes volt. A
sportágban kétfajta képzés léte-
zett, a világi sport és a hadsereg
által szervezett sport a tiszti he-
lyettes-képzõ iskolában, ahol
egyébként minden sportágban ké-
peztek ki embereket. Amikor Szabó
János 1943-ban Nyíregyházán
szolgált, történt egy affér egy hu-
szártiszt és a szolgabíró között. A
fiatal huszártiszt, mint ahogy az
lenni szokott állítólag a feleségnek
udvarolt. Mind a két fél felkereste
a mestert, az egyik délelõtt, a má-
sik délután, hogy gyakoroljon vele
a párbaj elõtt. A párbajkódex sze-
rint azonban egy mester csak az
egyik felet képezheti, az ellenfelet
nem. Érdekessége a történetnek,
hogy a szolgabíró felesége meg-
kérte Szabó Jánost, mivel csak egy
vívómester volt a városban, hogy
ad neki kétszáz pengõt, ami na-
gyon nagy pénz volt akkor, sõt
négyszázat, ha a tiszt úr kardját
úgy élezze ki, hogy a férje fejét
rögtön le tudja vágni. Ezek meg-
történt dolgok. Voltak a párbajnak
érdekességei. Súlyosabb ügy ese-
tén a pisztolypárbaj következett.
Persze nem mindig végzõdött ko-
molyan, gyakran kötöttek ki vala-
melyik étteremben, kocsmában,
ahol jól berúgtak a békülés és a

barátság örömére. Csak a becsü-
let kívánta meg a párbajozást.

– Hallhatnánk egy kanizsai tör-
ténetet is?

– Egy nagyon nevezetes párbaj
zajlott le 1924 novemberében, ami
a magyar vívás történetének is fon-
tos eseménye. A párizsi olimpia al-
kalmával az olaszok megsértették a
zsûrit, ám nem gondoltak arra,
hogy a magyarok között sokan tud-
nak olaszul. A magyar vívóváloga-
tott képviselõje provokálta az ola-
szokat, mire a legjobb olasz vívó,
Puliti karddal támadt a magyar bí-
rónak. Az affér egy színházi mula-
tóhelyen folytatódott, és párbaj lett
belõle. Hosszas, egy éves tárgyalás

után a párbajra az olaszok a Puli-
tit, a magyarok dr. Kovácsot jelöl-
ték ki, helyszínül Kanizsát válasz-
tották. Elsõ vérig szólt a megálla-
podás, a küzdelem még idõben
megállt, mert dr. Kovács enyhén
megsértette Puliti karját. Az urak
megegyeztek és kölcsönösen bocsá-
natot kértek egymástól. Akkoriban
ez óriási dolog volt a vívóvilágban.

– Ön mikor kapcsolódott be a
vívósportba?

– Egy baráti felkérésre 1961. vé-
gén kerültem a csapathoz azzal,
hogy kísérjem el a gyerekeket Bu-
dapestre. Szabó János bácsi három
szakosztályt irányított, és nem tu-
dott egyszerre foglalkozni a gyere-
kekkel. Eleinte az adminisztráció-
ban és a csoportbeosztásban segí-
tettem. Fél év múlva a három fiú,
Kiss Gyurka, Vaska és Felde arra
kért, hogy legyek velük továbbra,
segítsek nekik, mert tulajdonképpen
nem is tudják, mivel kellene foglal-
kozni. Aztán annyira belejöttem,
hogy nem tudtam otthagyni õket.
Érdemben négy évvel ezelõtt fejez-
tem be a tevékenységemet. Még
1970. után közremûködtem a világ-
kupa rendezésében, hiszen nemcsak
a hazai, hanem a külföldi vívásban
is nagy ismeretségem volt. Régen a
tisztek, akik késõbb edzõkké váltak,
tartották a maguk a hierarchiáját,
idegen nem kerülhetett be közéjük,
de nekem nem dicsekvésként mon-
dom, sikerült. A vívásban is voltak
nagyszerû emberek, nem szabad el-
felejteni õket. Volt bennük egyfajta
hazafias érzület is. Nem az a hazafi-
as érzület, ha kiállok valahova és
hivatkozom István király, Imre her-
ceghez intézett intelmeire, hanem a
tevõlegesség, hogy mit tettek a

gyermekeinkért és embertársain-
kért. Tessék megnézni, 1990. óta
semmi  mást nem csinálunk, csak
lopunk. Nem vagyok jobboldali, én
baloldali nevelést kaptam. Munkás-
gyerek lettem, noha a szüleim értel-
miségiek voltak. A háború úgy ala-
kult, hogy nem tanultam tovább,
hanem inas lettem, a környezetemre
erõs szociáldemokrácia volt a jel-
lemzõ. Ott tanultam meg tizennégy-
tizenhat éves fejjel olyan történelmi
munkásmozgalmi igazságokat,
amelyeket nem lehet letagadni. Ak-
kor tanultam meg, a munkás azért
szervezkedett, hogy legyen munkás-
pénztára és a meghalt bányásztár-
sát el tudja temettetni. A családom,

indíttatása szerint fontosnak tartot-
ta ezeket a dolgokat. Sajnos nagyon
korán meghalt az apám. Amikor
nagy szükségünk lett volna rá, már
nem élt, de amíg élt, nagyon sokat
kaptunk tõle. Harmadikas elemista-
ként arról beszéltünk, mi különbség
van Széchenyi és Kossuth között.
Nem foglalt állást, egyszerûen azt
mondta, egyik szabaddá, a másik
gazdaggá akarta tenni az országot,
és azt is elmagyarázta, mi az, hogy
gazdagnak és szabadnak lenni. A
kettõ között mikor milyen különbsé-
gek vannak, és én megértettem. Az-
tán erre rásegített a szociáldemok-
rata ideológia.  Akinek nincsen
múltja, aki nem lelkes és nem emlé-
kezik, az nem érdemli meg, hogy él-
jen. Nagyapám táblabíró, dédapám
pedig Keszthely térségében földbir-
tokos volt. Apám közös hadseregi
hadapródiskolába járt Nagyszeben-
be, ott tanult meg vívni, ennek kö-
szönhetõen katona magatartású
ember volt. (Anyám több nyelven
beszélõ pedagógus volt.) Azt a gon-
dolatot vitte tovább tevékenységé-
ben, hogy a parasztifjúság elsõsor-
ban ne a kocsmába járjon, és min-
dent elkövetett a jó helyzetû leven-
teotthon létrehozásáért, ahol nem
csak a katonai dolgokat, hanem a
sportot is megismerhetik a leventék.

– Városunk azzal is büszkél-
kedhet, hogy az országban egye-
düliként vívócsarnoka van a
sportágnak. A megépüléséért ön
is sokat tett.

– Ebben Mózes Pál akkori ta-
nácselnöknek van a legnagyobb
érdeme. Amennyi pénzt maga sze-
rez, annyi pénzt adok én is hozzá,
válaszolta nekem, amikor felke-
restem a kéréssel. Induláskor
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A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. §-aiban foglaltak végrehajtására a vá-
ros lakosságának a közérdeket érintõ, nem személyes jellegû kérelmei, pana-
szai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés) szervezett módon kerülnek
elbírálásra. Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri
hivatallal, a szûkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény vagy más
szervezet mûködésével kapcsolatban a 06-80/200-848-as üzenetrögzítõre
kapcsolt zöld számon, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének /
Alpolgármesterének/Jegyzõjének címezve a Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén. A bokan_peter@nagykanizsa.hu ,  ter-
mecz_marianna@nagykanizsa.hu e-mail címen. A törvény vonatkozó részei
megtalálhatók a www.nagykanizsa.hu honlapon.

KKöözzéérrddeekkûû ppaannaasszz bbeejjeelleennttééssee

Hrsz. / Megnevezés Kikiáltási ár Hónap/nap Idõpont
961. Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.300.000 + áfa 08.01 08:30
964. Arany János u. 7. volt óvoda 21.300.000 + áfa 08.01 09:30 
131/2. Magyar u. 18. beépítetlen terület 19.692.000 + áfa 08.01 10:00
4372/1. Alkotmány u. 160. szociális otthon 51.800.000 + áfa 08.01 10:30
4277/1. Palini beépítetlen terület 25.809.000 + áfa 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 07.25 09.00

Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórá-
ját 2007. június 29-e helyett 2007. július 6-án 18 órától 19 óráig tartja a baj-
csai kirendeltség épületében. 

Bene Csaba, Bicsák Miklós, Bizzer András, Dr. Károlyi Attila, Tóth
Nándor önkormányzati képviselõk fogadóórája július-augusztus hónapban
elmarad. 

Balogh László, a nagykanizsai 3. számú választókerület képviselõje,
OKISB – elnök fogadóórái szerdánként július 4-tõl augusztus 14-ig elmarad-
nak. 

A képviselõ elérhetõsége nyáron is él: 30/20 40 865,
balogh.laszlo61@chello.hu

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata hasznosítani kívánja az alábbi ingatlanait:
Hrsz. Nagyság (m2) Megnevezés Megnevezés

4188/2. 38.920 beépítetlen terület A palini városrészben lévõ Magvetõ utca vége
4062. 5.000 lakóház, udvar A palini városrészben lévõ templom mögötti területek
4058 782 agyagbánya
4059 358 beépítetlen terület
4064 2.179 lakóház, udvar
4291/37 1.016 beépítetlen terület A palini városrészben lévõ Diófa utcai területek
4291/41 1.016 beépítetlen terület
4291/44 1.016 beépítetlen terület
4291/45 1.016 beépítetlen terület
4291/46 1.011 beépítetlen terület
4291/47 1.116 beépítetlen terület
4307/2 12.132 szántó A palini városrészben lévõ Iparos utcai területek
4307/3 898 beépítetlen terület
4307/4 900 beépítetlen terület
4307/5 900 beépítetlen terület
4307/6 900 beépítetlen terület
4307/7 900 beépítetlen terület
4307/8 899 beépítetlen terület
4307/9 899 beépítetlen terület
4307/10 899 beépítetlen terület
4307/11 899 beépítetlen terület
4307/12 899 beépítetlen terület
4307/13 899 beépítetlen terület
4764 14.946 beépítetlen terület A Herkules és a Vadrózsa utcák végén lévõ területek
4762 14.960 beépítetlen terület
4767 15.598 beépítetlen terület

A bérleti szerzõdések megkötésénél 2007. június 30.-ig elõ-bérleti jogot biztosítunk a nevezett ingatlanok jelenlegi
használóinak. Érdeklõdni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó) és a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724.

BBéérrbbeeaaddóó öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii iinnggaattllaannookk
Az egészséges környezet ki-

alakítása érdekében a parlagfû-
mentes környezet megvalósulá-
sához kérjük a lakosság közre-
mûködését. 

A parlagfû virágzást meg
kell akadályozni, mert minden
ötödik ember allergiás. A véde-
kezés leghatékonyabb módja a
gyepfelületek kaszálása.

A parlagfûmentes környezet
elérése érdekében a civil szerve-
zetekkel közösen "Parlagfû-
mentes Ház" akciót indítunk. 

A civil szervezetek javaslatára
azok a háztulajdonosok kaphatják
meg a "Parlagfûmentes Ház" mat-
ricát, akik környezetük teljes men-
tesítésérõl a nyár folyamán folya-
matosan gondoskodnak.

A matricák odaítélése 2007. év
augusztus 25. – szeptember 30. kö-
zött történik.

Nagykanizsa, 2007. június 29.

Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási Osztály
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Felháborító és megdöbbentõ
– e szavakkal minõsítették a
Dél-zalai Víz- és Csatornamû
Zrt. elmúlt években lebonyolí-
tott ingatlanügyleteit a többségi
tulajdonosok képviselõi. Emlé-
kezetes: lapunk június huszon-
egyedikei számában megírtuk,
hogyan bízta meg 2002-ben a
Vízmû  vezetése a komlói
Expertus Kft.-t egy majdnem
hatezer négyzetméteres telek és
a rajta lévõ többszáz négyzet-
méteres épületegyüttes megvá-
sárlásával, amelyben késõbb
megjelent tulajdonosként Ko-
vács Antal, a cég minap távozott
vezérigazgatója is. 

Miközben zajlott az ingatlan-
fejlesztés, a Vízmû éppen hogy
csak elkerülte a veszteségességet,
gépvásárlásra pedig hitelt vett fel.
Az ügy pikantériája, hogy a tör-
téntekrõl a tulajdonosok csak
most, lapunkból értesültek, állítá-
suk szerint õket senki nem tájé-
koztatta arról, hogy milyen beru-
házásra készül a Vízmû, s legfõ-
képpen kinek a pénzébõl.

Hogy a cégnél, illetve annak
felügyelõ-bizottságánál mennyire
komolyan veszik a tulajdonosok
korrekt tájékoztatását, azt az is
bizonyítja, hogy amikor a minapi
bizottsági ülésen a nagykanizsai
delegált Gyalókai Zoltán kérte,
hadd tekintsen be a letenyei in-
gatlanvásárlás dokumentumaiba,

ezt az ülésen jelenlévõ tagok
többsége nem támogatta. Mond-
ták ezt a többségi tulajdonos (!)
Nagykanizsa delegáltjának.
Gyalókai szerint most már csak
az a kérdés, hogy akkor mit is
felügyel ez a bizottság?

– Kértem az iratokat, ám sem-
mit nem kaptam – mondja
Gyalókai Zoltán. – Tislér István, a
felügyelõ-bizottság elnöke a kér-
déseimre valamilyen szintû választ
adott, azt is szóban, ám ezektõl
nem lettem okosabb. Közben kide-
rült számomra, hogy a felügyelõ-
bizottság nem rendelkezik sem
ügyrenddel, sem ellenõrzési terv-
vel. Ha nem kötelezõek e doku-
mentumok, és ha nincs rögzítve
egy tervben, hogy mit is vizsgál az
adott év folyamán a felügyelõ-bi-
zottság, akkor felmerül a kérdés,
hogy mit felügyel és minek alap-
ján? Úgy vélem, nem így kellene
mûködnie egy olyan testületnek,
amelynek pontosan az lenne a fel-
adata, hogy a Vízmû mûködését, a
gazdálkodás szabályosságát ellen-
õrizze.

Úgy tûnik tehát, a gépezet olajo-
zottan mûködik, s akik ebben érde-
keltek, nem segítik hozzá a tulajdo-
nosokat, de legfõképpen a fogyasz-
tókat a tisztán látáshoz. Ez egyéb-
ként jól látszott a minapi tulajdono-
si közgyûlésen is, amikor egy-egy
szavazás során tanácstalanság ült ki
a településeket képviselõ polgár-
mesterek többségének arcára.   

Pávlicz Lajos, Murakeresztúr
polgármestere ugyancsak meg-
döbbenéssel értesült a letenyei in-
gatlanvásárlással kapcsolatos té-

nyekrõl. Mint mondta, a tulajdo-
nosokat errõl soha, senki nem tá-
jékoztatta. Mindazonáltal nem
helyesli azt, hogy ha a többségi
tulajdonos ilyen információkkal
rendelkezik, akkor azt a sajtón
keresztül tárja a nyilvánosság elé,
véleménye szerint nem ártott vol-
na ezeket elmondani a tulajdono-
si közgyûlésen is, ugyanis a pol-
gármesterek nagy része nem tud a
történtekrõl, ezért aztán sok eset-
ben valóban tanácstalanul szem-
léli a láthatóan politikai szakadék
mentén zajló iszapbirkózást. 

– Különösebb információm
nincs a történtekrõl, ugyanis ben-
nünket senki nem tájékoztatott –

mondja Pávlicz Lajos. – A véle-
ményem az, hogy ha az ügyben
bárki részérõl visszaélés történ-
hetett, akkor a törvényi keretek
között azt ki kell vizsgálni, s meg
kell tenni a szükséges szankció-
kat, a felelõsöknek pedig vállalni
kell a következményeket. Azt
azonban nem tudom elfogadni,
hogy ezeket az információkat a
sajtóban szellõztessék meg,
ugyanis a tulajdonosok talán
csak tíz százalékának van rálátá-
sa az ügyre, az önkormányzat
lapja meg nem jut el mindenki-
hez, s csak a személyes érzelmei
alapján tud állást foglalni. Úgy
érzem tehát, a tájékoztatásunk
nem kielégítõ, nem tudjuk, hogy
kinek is higyjünk... 

Pávlicz Lajos azon véleményét
sem rejtette véka alá, hogy sze-
rinte cirkusz, ami mostanában
történik a vezérigazgató és a ve-
zetõ testületek megválasztása
kapcsán. Úgy véli, a többségi tu-
lajdonos Nagykanizsa visszaél az
erõfölényével és ellehetetleníti a
Vízmû mûködését.

Halmi Béla, letenyei polgár-
mester megfelelõ információk hi-
ányában nem kívánt véleményt
mondani a települését érintõ in-
gatlanügyletrõl, ellenben úgy vé-
li, a történtekben felvetõdik a fel-
ügyelõ-bizottság felelõssége.  

– Én tavaly október óta, amió-
ta polgármesternek választottak
látok bele kicsit a Vízmû mûködé-
sébe. Ezért aztán úgy gondolom,

vagy legalábbis remélem, hogy a
felügyelõ-bizottság és annak tag-
jai, illetve elnöke megvizsgálták
ezt az ügyet és kialakítottak egy
álláspontot – mondja a Mura-
menti kisváros polgármestere. –
Õk azért vannak ott és azért kap-
ják a fizetésüket, hogy õrködjenek
a szabályos mûködés felett, hi-
szen nyilván a polgármesterek
nem tudnak mindenre idõt szakí-
tani, legfeljebb az éves beszámo-
lóból tájékozódhatnak, persze, ha
ki bírnak rajta igazodni. Ugyanis
nem éppen közérthetõ ez a doku-
mentum, komolyan neki kell gyür-
kõzni az értékeléséhez. 

Halmi Béla a vezérigazgató-
választás kapcsán úgy véleke-
dik, hogy a többi tulajdonosnak
el kellene fogadnia a többségi
tulajdonos jelöltjét, Molnár
Szabolcsot – ahogy azt eddig is
tette Kovács Antal esetében.
Azt mondja, nem kell rögtön
személyében támadni Nagyka-
nizsa jelöltjét, hiszen a vezér-
igazgató bármikor visszahívha-
tó. Halmi Béla szerint gyenge
érv, amikor a kanizsai jelölt
szakmai tapasztalatait firtatja a
másik oldal, hiszen az legin-
kább a munka közben szerezhe-
tõ meg. Amikor azt mondják,
hogy a szakmaiságot kell fi-
gyelni, mert ez nem politikai
ügy, akkor pont az az oldal fe-
ledkezik meg errõl, amelyik
minduntalan ezt hajtogatja. Aki
tud a sorok között olvasni, az
láthatja, hogy az egész színtisz-
ta politika.

Varga Miklós zalakomári pol-
gármester megdöbbentõnek és
felháborítónak nevezte a letenyei
ingatlan-ügyletet. Õ is azt sérel-
mezi, hogy õket sem tájékoztatta
senki, pedig Zalakomár a Zrt.
egyik alapítója.

– Halvány fogalmam sincs ar-
ról, hogy mi is történt Letenyén,
ugyanis errõl semmiféle infor-
máció nem hangzott el a közgyû-
lésen, pedig évente három-négy
ilyen összejövetelre is sor került.
A felügyelõ-bizottságnak tavaly
március óta vagyok tagja, ott
sem került elõ a téma, hogy az-
elõtt mi történt, ahhoz viszont
nem tudok hozzászólni. Azt azon-
ban nem hiszem, hogy az igazga-
tóság döntése nélkül lebonyolít-
ható lett volna az ingatlanvásár-
lás. Mindenesetre megdöbbentõ,

HHaallllggaattaagg hháázzaassssáágg

hogy ilyen elõfordulhat. Hogy
miképpen lehet ezt az egész Víz-
mû-hercehurcát lezárni, azt most
nem tudom megmondani. Az
azonban biztos, hogy a követke-
zõ közgyûlésen én is szólni fo-
gok, ugyanis eddig még nem
nyilvánítottam véleményt, de
legközelebb elmondom, amirõl
úgy érzem, hogy most már el kell
mondanom. Az ugyanis a véle-
ményem, hogy itt már egyértel-
mûen bal- és jobboldal áll szem-
ben egymással. Hogy úgy fogal-
mazzak, vannak balosnak tûnõ
településvezetõk, akik számára
teljesen mindegy lenne, hogy
Nagykanizsa kit jelöl vezérigaz-
gatónak, mert bárki lenne a je-
lölt, akkor sem támogatnák. Töb-
bet most nem szeretnék mondani,
majd az augusztusi taggyûlésen,
amikor úgy érzem, le kell ránta-
ni a leplet egy politikai színjá-
tékról.

Rácz József, Gelse polgármes-
tere a letenyei ügyben felveti
azok felelõsségét is, akik az el-

múlt években a többségi tulajdo-
nos Nagykanizsát képviselték. Õ
is azt mondja, a tulajdonosokat
sem akkor, sem most nem tájé-
koztatta senki arról, hogy mi fo-
lyik a Vízmûnél. 

– Csak a sajtón keresztül ér-
tesültünk ezekrõl az ügyekrõl –
mondja. – Alapvetõen egyébként
én úgy látom, hogy tisztán poli-
tikai okok miatt kerültek most
napvilágra ezek az információk.
Az a véleményem, hogy akkor
kellett volna ezt az ügyet a nyil-
vánosság elé tárni, amikor meg-
történt, azaz 2002-ben. A Vízmû
vezetésének, illetve a többségi
tulajdonos képviselõinek akkor
kellett volna egyértelmû és kor-
rekt tájékoztatást adni a tulaj-
donosi körnek. A kérdés az,
hogy hol volt akkor a többségi

tulajdonos Nagykanizsa, és hol
volt a cég felügyelõ-bizottsága?
Én azt mondom, hogy komoly
felelõsség terheli azokat, akik a
politikai, vagy a gazdasági ér-
dekek mentén csak most hozták
felszínre, s azokat is, akik eddig
eltussolták, mert úgy gondolom,
mindenképpen önmagáért be-
szél, hogy több mint öt év után
derült fény a történtekre. Meg-
gyõzõdésem, ha simán átmegy
Nagykanizsa jelöltje, akkor ezek
a dolgok nem kerülnek napvi-
lágra. 

Rácz József azon kérdésünkre,
hogy elõfordult-e volna, hogy
csont nélkül átmegy Nagykanizsa
jelöltje, legyen szó bárkirõl, azt
válaszolta, minden bizonnyal, ha
a város nem az általuk tapasztalt
erõvel akarja átverni a kisebb tu-
lajdonosokon. 

Azon felvetésünkre pedig,
hogy vajon ez nem a többségi tu-
lajdonrésszel bíró önkormányzat
privilégiuma-e, Rácz József azt
mondta: de, természetesen, ám

nem mindenáron, kihagyva a
döntésbõl a kistulajdonosokat.

Rácz József végül leszögezte,
a Letenyén történtekkel, és a cég
mûködésének elmúlt öt évével
kapcsolatban egyértelmûen állást
kellene foglalnia a felügyelõ-bi-
zottságnak és az igazgatótanács-
nak, s minden információt meg
kellene osztani a tulajdonosi
körrel. 

Szerettük volna megkérdezni
még Szepetnek polgármesterét,
Grabant Jánost és Becsehely elsõ
emberét, Németh Gézát is, azon-
ban õket lapzártánkig nem sike-
rült elérnünk. 

Tislér István, Tótszerdahely
polgármestere, a felügyelõ bi-
zottság elnöke pedig érdeklõdé-
sünkre azt mondta, nem nyilat-
kozik a Kanizsa Dél-Zalai Heti-
lapnak. 

Horváth Attila  
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Folytatódik a birkózás Víz-
mû-ügyben, Kovács Antal volt
elnök-vezérigazgató mandátu-
ma június tizenharmadikával
lejárt, munkaviszonyát pedig
július másodikával felbontják.
Õ maga jelezte, hogy „kiszáll a
játékból”, s lemondott igazga-
tótanácsi tagságáról is. 

Zajzon Imre mûszaki igazgató
névtelen rágalmazó levelet ka-
pott, amelyben a levélíró arra
szólítja fel az igazgatót, hogy
mondjon le posztjáról, ellenke-
zõ esetben a nyilvánosság elé
tárja a birtokában lévõ doku-
mentumokat, amelyek állítása
szerint más megvilágításba he-
lyezik az elmúlt évek tevékeny-
ségét. Zajzon Imre a történtek-
rõl tájékoztatta a minapi, a Dél-
zalai Víz. és Csatornamû Zrt.
tulajdonosai részére összehívott
közgyûlés résztvevõit, s azt is
bejelentette, már megtette a
szükséges lépéseket az ismeret-
len rágalmazó ellen.

(A sors iróniája, hogy az omi-
nózus e-mail alján a következõ
reklám szerepel: „Nyaraljon
gondtalanul! Egyéni utasbiztosí-
tási ajánlatok már napi három-
száz forinttól!”) 

Mivel vezérigazgatói megbí-

zása június tizenharmadikán le-
járt, Kovács Antal ezen a köz-
gyûlésen elköszönt a tulajdono-
soktól, s hangsúlyozta, reméli,
hogy az elmúlt évtizedek mun-
kája után többségükben nem
azok a rágalmak maradnak meg,
amelyek a napokban láttak nap-
világot. Tislér István, a felügye-
lõ-bizottság elnöke kicsivel ké-
sõbb bejelentette, hogy Kovács
Antal eredetileg októberben lejá-
ró munkaszerzõdését július má-
sodikával felbontják, s egyúttal
eltekintenek attól, a dokumen-
tumban szereplõ moratóriumtól
is, amely megtiltaná, hogy a volt
vezérigazgató az üzleti titkok
védelme miatt két évig nem he-
lyezkedhet el. Így ha akar, január
elsejétõl akár dolgozhat is a volt
vezérigazgató, igaz, így elesik
attól, az eddigi bérével meg-
egyezõ bánatpénztõl is, amit
munkaszerzõdésének megfelelõ-
en ez idõ alatt a nyugdíj mellett
kapott volna.

Cseresnyés Péter, Nagykani-
zsa alpolgármestere a város kép-
viseletében kijelentette, hogy a
Vízmû életében új helyzet állt
elõ, a cégnek mielõbb vezér-
igazgatóra van szüksége. Ezért
ne írjanak ki pályázatot a vezér-
igazgatói posztra, inkább au-

gusztus ötödikéig hívjanak ösz-
sze újabb közgyûlést, s a meg-
szokott eljárásrendnek megfele-
lõen válasszanak vezérigazgatót.
Addig a régi vezetõség mandá-
tumát hosszabbítsák meg. Cse-
resnyés Péter azt is kérte, hogy
ne döntsenek az igazgatótanács
összetételérõl sem. 

Dr. Kocsis Péter, a cég jogásza
azonban rámutatott, az igazgató-
tanácsot most kell megválaszta-
ni, hiszen június harmincadiká-
val az elõzõ mandátuma lejárt, s
amennyiben a helyére nem vá-
lasztanak újat, a tulajdonosi köz-
gyûlés törvénysértést követ el.
Cseresnyés Péter erre visszavon-
ta az igazgatótanáccsal kapcsola-
tos javaslatát. 

Több település polgármestere
is ellenkezését fejezte ki Cseres-
nyés Péternek a pályáztatással
kapcsolatos javaslata kapcsán,
azt hangoztatták, hogy ilyen
nagy volumenû cég, mint a Víz-
mû esetében szükség van pályáz-
tatásra.  Végül a szavazás során
a tulajdonosok majdnem hatvan
százaléka azt támogatta, hogy
kerüljön le a napirendrõl a ve-
zérigazgatói poszt pályázatának
elõkészítése. 

Nem volt ilyen hatékony az új
igazgatótanácsi tagok megválasz-

tása, ugyanis a szavazatok 47, 5
százaléka érvénytelen lett. Cse-
resnyés Péter azt javasolta, hogy
ez esetben hosszabbítsák meg a
régi igazgatóság tagjainak man-
dátumát augusztus ötödikéig, s
akkor válasszanak ismét igazga-
tóságot. A településvezetõk tet-
szését ez a javaslat sem nyerte el,
Tóth Lucia kisrécsei polgármes-
ter-asszony egyenesen felháborí-
tónak nevezte a fejleményeket. 

Cseresnyés Péter a polgármes-
ter-asszony szavaira úgy reagált,
nem kell abból politikát csinálni,
ahogy Nagykanizsa képviseleté-
ben fellép, hiszen a közgyûlésen
mindenki a települése érdekeit
képviseli, így õ is. 

Végül hosszas vita után a régi
igazgatótanácsi tagok kerültek fel
a jelölõlistára, így Török Henrik,
Gál István, Keszericze Jenõ és
Molnár Szabolcs vállalta a meg-
mérettetést, s a korábbi grémium
mandátuma augusztus végéig
meghosszabbodott, igaz, mint
ahogy arra a cég jogásza többször
is rámutatott, jogszabály-ellene-
sen. Egyedül Kovács Antal jelez-
te, hogy kiszáll a játékból, azaz
lemond igazgatótanácsi tagságá-
ról is. 

Horváth Attila  
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