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aa mmééllyybbeenn
A parkolási helyzet javításáért a

város 2005. év õszén döntött, bér-
leti szerzõdés keretében területe-
ket biztosít mélygarázsok építésé-
re és azok hosszú távú üzemelte-
tésére. A hazánkban eddig egye-
dülálló beruházás önkormányzati
erõforrás nélkül, befektetõi ala-
pon valósul meg. A tervezett hely-
színek egyike az Erzsébet téri
parkoló területe. 

Az elsõ szerzõdés 2005. no-
vember 8-án került aláírásra a két-
százezer forintnyi törzstõkéjû
Segment Development Investment
and Consulting Comapany Limit-
ed Magyarországi Kereskedelmi
Képviseleti Iroda képviselõjével,
Dr. Körösfalvi Ilona Ágnes vezér-
igazgatóval. A tervek akkor 2006.
augusztusi befejezést-átadást ígér-
tek. 2006. nyarán közgyûlési dön-
tés alapján újabb szerzõdés került
aláírásra az Erzsébet téri második
garázs tárgyában. A jogerõs építési
engedélyt 2006. szeptember 28-án
kapta kézhez a cég.

A kivitelezõ 2006. október 30-
tól kért munkaterületet. A munká-
latok a terület november 6-i kör-
bekerítésével, majd négy nap
múlva az elõzetes régészeti kuta-
tással kezdõdtek.  A 2006. de-
cember 5-én megkötött háromol-
dalú szerzõdések alapján az eddi-
gi szerzõdõ fél helyébe a húsz-
milliós törzstõkéjû, ugyancsak
Dr. Kõrösfalvi Ilona vezérigazga-
tó által képviselt Siloparking
Hungary Parkolási Szolgáltató
Zrt. lépett. A Siloparking törzstõ-
kéjét egyébként az apportként be-
vitt miskolci és városunkbéli
mélygarázsok tervdokumentációi
képezik. A szerzõdõ felek cseré-
lõdése mellett az eredeti elképze-
lések is módosultak. A tervezett
két, egyenként 108 személygép-
kocsi befogadására alkalmas hét
szint mélységû garázs, a 2007.
februári építési engedélymódosí-
tás szerint 2 x 84 parkolóhelyre
karcsúsodott.

Információink szerint a kivitele-
zés elsõ szakaszában folyamatos
munkavégzés várható.  A mélyépí-
tést kivitelezõ PORR AG Wien
Építési Kft. tájékoztatása alapján a
résvezetõk építése és a kútfúrás e
hét elejétõl folyamatos, elkészül-
tük  március elejére, illetve a hó-
nap második felére várható. Az el-
sõ parkolásra egy évi csúszással,
az idei õszön kerülhet sor.

A Szõlõskert Fogadó Étterme a
2007-es Gasztronómiai rendez-
vénysorozatának kiemelt prog-
ramjaként a Pick Rt.-vel közösen,
második alkalommal rendezett
Mangalica Napokat. Tavaly a Bor
és a Gasztronómia éve volt,
mondta tájékoztatásként Gelen-

csér László tulajdonos. Azokon a
helyeken, ahol nagy sikere volt a
sorozatnak, a Gasztronómiai Szö-
vetség és a Magyar Turizmus Rt.
felhívásához csatlakozva idén is
folytatják. A rendezvényt két hét-
tel ezelõtt egy tájjellegû étellel, a
Miklósfai Répafesztivál étkeivel
kezdték meg. S hogy a Mangalica
Napokra miért a Pick Rt.-vel kö-
zösen került sor? Ma Magyaror-
szágon õk a legnagyobb mangali-
ca felhasználók –  mondta.  A
szalámi gyártáshoz az 1800-as
évek végétõl használják fel a
mangalica húsát. Igazából az õ
segítségükkel indult újra a man-
galicatenyésztés Magyarorszá-
gon. Éppen idõben, mert már tíz
alatt volt azoknak az õshonos
mangalicaegyedeknek a száma,
amelyeket tovább lehetett te-
nyészteni. Az érett mangalica hú-
sának a zsírszöveten átszõtt szer-
kezete tökéletes a sonka készíté-
séhez is. Spanyolországban a hí-
res szerránói sonkához is ezt a
húst használják. Népszerûségnek
örvend a mangalicahús Nagyka-
nizsán is. Egy biztos, jóval ízlete-

sebb a húsa, mint a hagyományos
sertésnek. Tenyésztésüknél elõ-
írás, nagy területet kell nekik biz-
tosítani, hogy szabadon tudjanak
mozogni, és természetes táplálé-
kot kapjanak. Hazánkban régen
két-háromszáz kilós disznókat
vágnak le. Jelenleg a száz-száz-
húsz kilós disznókat dolgozzák
fel, és ez nagy hiba. A fiatal álla-
tok húsának nincs meg az az érté-
kes íze, mint az öregnek. A son-
kakészítésnél, és a további feldol-
gozásnál is ez a szempont érvé-
nyesül. Minél érettebb a hús, an-
nál jobban lehet füstölni, haszno-

sítani. A mangalicának rengeteg
zsírja van. Nem volt véletlen,
hogy régen disznózsírral sütötték
a süteményeket is. Gelencsér
László tapasztalata szerint felejt-
sük el, hogy egy igazi pörköltet
olajjal és vajjal jól el lehet készí-
teni. Ahhoz zsír kell! Beszélhe-
tünk modern táplálkozásról, egy
jó pörkölt mangalicazsírral az
igazi! Ugyanez mondható el egy
szelet paprikásszalonnáról, ha ke-
mencében sült kenyérrel és lila-
hagymával tálaljuk, vagy akár a
zsíros kenyérrõl! Ezek a népi éte-
lek reneszánszukat élik napjaink-
ban. Nem véletlenül voltak sike-
resek tavaly is a Mangalica Na-
pok.

Régen nem volt hûtõszekrény,
nem tudták a húsokat lefagyasz-
tani, a mangalica bõséges zsírjá-
val tartósították a közismert és
közkedvelt lesütött húst. Ezt az
ételt közel másfél éve az étterem-
ben is lehet kapni. Kemencében
sütve, mert így minden ízt meg-
õriz a hús. 

Bakonyi Erzsébet
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Tradícionális népi recept
alapján. 

Hozzávalók 4 fõ részére:
0,5 kg mangalica tarja csont
nélkül, 0,7 kg mangalica ol-
dalas, 1 kg mangalica zsír-
szalonna, só.

Az ujjnyi vastagra szeletelt
húst megsózzuk, majd 1-2 napra
hûtõszekrényben pihentetjük. A
mangalica zsírszalonnát 2 centi-
méteres kockákra vágjuk, és
egyenletes tûzön kisütjük a zsír-
ját. Egy tepsinek az alját kevés
zsírral kikenjük és beletesszük a
húst. Kb. 1 dl vizet öntünk alá. A
mangalicaszeletek tetejét kevés
zsírral megkenjük. 220 oC-ra elõ-
melegített kemencében vagy sü-
tõben egyszer megforgatva szép
pirosra sütjük mindkét oldalát.
Ha kihûlt a hús, egy edénybe
szorosan egymásra rakjuk és lan-
gyos zsírral felöntjük. Akár fél
évig is eláll. A zsírból kimelegí-
tett húst megfokhagymázzuk,
borsozzuk és hagymás törtbur-
gonyával, valamint vecsési sava-
nyúságokkal tálaljuk.

A magyar mangalica az egyet-
len õshonos sertésfajtánk. József
nádor kisjenõi birtokán alakítot-
ták ki 1840-re a fajtára jellemzõ
egységes küllemet. A mangalica
azokban az idõkben a magyar
vidék szinte kizárólagos sertése
lett. Az õsi magyar sertésfajtát
1973-ban védetté, 2004-ben pe-
dig több õshonos fajta társaságá-

ban nemzeti kinccsé nyilvánítot-
ták. A mangalica népszerûsége
abban rejlik, hogy húsa rendkí-
vül ízletes, könnyen emészthetõ,
speciális zsírsavösszetétele pe-
dig jótékony hatású az egészség-
re. A mangalicazsír külön elõ-
nye, hogy nehezebben avasodik
meg, és sütéskor többször fel-
használható.

KKeemmeennccééss 
mmaannggaalliiccaa 
ppeeccsseennyyee

AA mmaannggaalliiccaa rreenneesszzáánnsszzaa

A minap került sor a Nagykani-
zsai Hegyközség által megszerve-
zett Parasztegyetem hatodik évfo-
lyamának elsõ összejövetelére,
amelyen a zalaszentgróti Veress-
pincészet alapítója, Veress János
„Mit ér a bor, ha zalai?” címmel
tartott elõadást a Zala megyei
szõlészet-borászat és a családi
pincészet történetérõl.

Elöljáróban Förhénci Horváth
Gyula, a Nagykanizsai Hegyköz-
ség elnöke arról beszélt, hogy a ki-
lencvenes évektõl kezdve Zalában
is elindult egyfajta minõségi válto-
zás, a megyében is megjelentek a
borászatra specializálódó családok,
akik ma már messzire viszik a me-
gye hírét. Ilyen a zalaszentgróti
Veress-féle családi pincészet is. 

Veress János, aki fiával és lányá-
val együtt irányítja a pincészetet, a
Zalai borvidékrõl elmondta, kiváló
adottságokkal rendelkezik, a ki-
egyenlített páratartalom és az évi 7-
800 mm-es csapadék mellett a me-
diterrán hatások is megjelennek. A
mély rétegû meszes lösztalaj kivá-
lóan alkalmas illatos fehérborok
termelésére, de persze, a vörösbor-
ok miatt sem kell szégyenkeznünk.
A leggyakoribb fajták közt a Riz-
lingszilvánit, az Olaszrizlinget, a
Zöldveltelinit, az Ezerfürtût és a
Királyleánykát említette. 

Saját pincészetét is bemutatta a
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház
ban megjelent érdeklõdõnek. A Csá-
fordi-hegyen gazdálkodnak, ahol
harmincöt hektárt foglal el a szõlõ, s
ebbõl tizenkét hektár már terem is.
Veress János hangsúlyozta, õk in-
kább a régi magyar fajtákat részesí-
tik elõnyben, mert tapasztalatai sze-
rint az idelátogató külföldiek nem
azokat a szõlõket keresik, amelyek a
világ bármely részén megtalálható-
ak, hanem azokat, amelyek kuriózu-
mok, kifejezetten helyi specialitá-
sok. Ebbe a kategóriába tartozik a
Szürkebarát, a Sauvignon blanc, a
Pintes és a Királyleányka. 

Kiemelte, a technológia és a
termelés színvonalának erõsítése
mellett meghatározó jelentõsége
van a fajtaválasztásnak. 

Horváth Attila
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A Magyar Szocialista Párt ön-
kormányzati frakciója február 16-
án sajtóközleményt jutatott el la-
punkhoz. Ebben rögzítik, Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város 2007. évi
költségvetését a Magyar Szociálde-
mokrata Párt tagja és a FIDESZ
pártkatonái fogadták el. Álláspont-
juk szerint ettõl kezdve a város pol-
gárai tudni fogják, hogy az
MSZDP és FIDESZ közösen elfo-
gadott költségvetésének végrehaj-
tása folyik! Tény az is, hogy a szo-
cialista frakció egy tagja – akit régi
baráti szálak fûznek a város polgár-
mesteréhez – szintén igennel sza-
vazott. Fontos azonban tudni, hogy
Bicsák Miklós nem tagja és soha-
sem volt tagja a Magyar Szocialista
Pártnak, de baloldali emberként,
immár negyedik ciklusban képvi-
seli Palin városrész lakosságát az
önkormányzatban, tette hozzá Tóth
László frakcióvezetõ.

Annak ellenére, hogy nem tagja
a Magyar Szocialista Pártnak, a
frakció olyan súlyos politikai kér-
désként tekint erre az ügyre, hogy
úgy döntött, kéri a Magyar Szocia-
lista Párt Helyi Szervezet Elnöksé-
gének összehívását. Az elnökség és
a frakció együttes ülésén megtár-
gyalja az esetet és levonja a szük-
séges politikai konzekvenciákat.

A Vasemberház Dísztermében
került sor a Versenyképesebb jövõ
címet viselõ projekt záró konfe-
renciájára. A korábbi döntésnek
megfelelõen Térségi Integrált
Szakképzõ Központ (TISZK) lét-
rehozását tervezik a városban.

A projekt elõkészítéséhez pá-
lyázati forrást nyert az önkor-
mányzat, a kezdeményezéshez
csatlakozott a Nagyatádi Szak-
képzõ Iskola és a Csapi Általános
Iskola és Kollégium is. 

Cseresnyés Péter alpolgármes-
ter köszöntõjében hangsúlyozta,
szükség van a TISZK-re, ugyanis
a szakképzéssel, annak szerkeze-
tével nem csak országszerte, de
városunkban is gondok vannak.
Kevés a kétkezi munkát végzõ
szakember, aki megtalálja számí-
tását a munka világában, miköz-
ben a munkáltatók sem találnak
megfelelõ szakembereket. A
TISZK lehetõséget kínál a képzõ
intézmények, a munkáltatók és a

munkavállalók közötti egyeztetés
erõsítésére is. Szmodics Józsefné,
a mûvelõdési és sportosztály ve-
zetõje elmondta, Nagykanizsán ti-
zennégy, a projektben partnerként
megjelenõ, Nagyatádon pedig hat
szakmacsoportban képeztek szak-
embereket az elmúlt hat évben. 

A rendszert a TISZK révén
olyan irányba lehet továbbfejlesz-
teni, hogy közben megteremtik az
élethosszig tartó tanulás feltétele-
it, s erõsödhet a képzõ szektor és
a munkaerõpiac közötti összhang,
megszûnhetnek a párhuzamos
képzések. Nem kevésbé fontos
szempontként szerepel a célok
között az oktatási intézmények
költséghatékony mûködtetése is.

A projektben résztvevõk meg-
ismerhették a három lehetséges
helyszín, a Zsigmondy SZKI Er-
dész utcai telephelye, a Pannon
Egyetem Zrínyi úti épülete, illet-
ve a Cserháti SZKI infrastruktu-
rális adottságait. 

H.A.

Az SZDSZ helyi szervezetének
politikusai sajtótájékoztatón is-
mertették a költségvetési koncep-
cióval kapcsolatos álláspontjukat.
Kereskai Péter azt mondta, a
költségvetési javaslatnak semmi-
féle jövõképe nincs, s minden-
képpen visszalépést jelent a ko-
rábbi évekhez képest. Röst János
szerint Marton István polgármes-
ter több szempontból is megbu-
kott az elmúlt idõszakban.

Kereskai Péter elmondta, a
közgyûlés elé terjesztett költség-
vetési rendelettervezet elsõ ráné-
zésre egy nyers anyag, amely még
közel sem kidolgozott. Rendkívül
magas mûködési hiánnyal számol,
amely könnyen adósságspirálba
hajtja a várost. Érthetetlenül alul-
tervezi a rendelettervezet az ipar-
ûzési adót, ugyanis abba még egy
teljesen szokásos és reális növek-
ményt sem terveztek be. Ugyan-
akkor, míg a személyi kiadások
valóban csökkentek, addig kísér-
let sem történt a dologi kiadások
visszafogására – hangsúlyozta.

– A nyolcszázmillió forintos mû-
ködési hiányról, ami tulajdonkép-
pen a likvidhitel-felvételt jelenti,
érdemes megjegyezni, hogy az el-
múlt négy évben összesen 880 mil-
lió forint volt, ami alig több, mint
a 2007-re tervezett összeg – szö-
gezte le Kereskai Péter. – Van még
egy súlyos pontja a kiadási oldal-
nak: ez pedig a beruházások és a
felújítások költsége. Az elmúlt
négy évben csaknem tizenhárom
milliárd forint jutott a beruházá-
sokra, a felújításokra pedig 1,6
milliárd. Ezzel szemben az idei
költségvetés ötvenegymillió forin-
tot tervez felújításra, ami azt je-
lenti, hogy a felújításra szánt pén-
zek gyakorlatilag nullára íródnak.

Röst János önkormányzati kép-
viselõ úgy véli, Marton István
polgármester az elmúlt idõszak-
ban több szempontból megbu-
kott. A városatya szerint a köz-
gyûlés vezetése teljesen antide-
mokratikus, elképzelhetõ, hogy
megszüntetik a napirend elõtti
hozzászólások lehetõségét is.

– Megbukott azonban szakmai-
lag is, hiszen a 2007-es költség-
vetés a csõd költségvetése lesz,
Marton István polgármester nem
tudta elkészíteni a saját polgár-
mesteri gazdasági programját –
folytatta a sort Röst. – Eddig még
nem volt olyan ciklus, amelyben a
közgyûlés ne tárgyalta és fogadta
volna el a polgármesteri progra-
mot. Megbukott a polgármester a
költségvetést illetõen is. Túl ma-
gas a mûködési hiány, továbbá
elfogadhatatlan, hogy a költség-
vetés nagyon csekély összeget,
körülbelül harmincmillió forintot
szán pályázati önrészre. A Fi-
desznek döntenie kell, vagy eluta-
sítják a költségvetést, pótvizsgára
bocsátják a polgármestert, s már-
ciusban egy új költségvetést fo-
gadnak el, vagy Marton István
magával rántja a Fidesz-frakciót
és vele együtt a várost is.  

H.A.

Emléktáblát avattak Pusz-
taszentlászlón abból az alkalom-

ból, hogy hatvanöt évvel ezelõtt
indult meg a településen az olaj-
kitermelés. 

A pusztaszentlászlói önkor-
mányzat, az Országos Magyar Bá-
nyászati és Kohászati Egyesület
Kõolaj-, Földgáz- és Vízbányásza-
ti Szakosztálya és a Magyar Olaj-
ipari Múzeum (MOIM) által szer-
vezett eseményen Tóth András
polgármester köszöntötte a vendé-
geket, majd Manninger Jenõ, a
Zala Megyei Közgyûlés elnöke

osztotta meg gondolatait a szép
számban megjelent érdeklõdõvel.
Hangsúlyozta: dicséretes és tiszte-
letre méltó, ha egy település emlé-
kezik múltjának meghatározó ese-
ményeire és az itt tevékenykedõ
emberekre. Paczuk László, a MOL
Nyrt. nyugat-magyarországi ter-
melésvezetõje az olajipar hõskor-
ára emlékezett vissza. A történeti
áttekintés után Manninger Jenõ és
Paczuk László a szalag átvágásá-
val ünnepélyesen felavatta az em-
léktáblát (képünkön). Az ünnepi
események folytatásaként a ven-
dégek megtekintették Deák Fe-
renc Emlékszobát, majd Dr. Dank
Viktor egyetemi tanár, a MOIM
Alapítvány kuratóriumának elnö-
ke mutatta be Dr. Laklia Tibor ju-
bileumra megjelent könyvét,
amely a Maort pusztaszentlászlói
üzemének 1941. és 1951. közötti
fénykorát tárja az olvasók elé. 

H.A
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Talán elõször arról a sikerrõl,
ami nem a kötelek között szüle-
tett, végre telt házat varázsolt egy
sportesemény az NTE-csarnokba.
Közel ezer ember figyelhette,
számolhatta az ütéseket az ököl-
vívó régiós bajnokság második
fordulójának összecsapásain, no
és a kanizsai Szekeres László,
egykori sokszoros korosztályos
magyar bajnok elsõ profi box-
meccsén.

A Dunántúli Régiós Versenyre
az elõzetesen vártnál jóval több
klub küldte el versenyzõit, ami a
számok nyelvére lefordítva any-
nyit takar, hogy tizenegy egyesü-
let, köztük a Kanizsa Box Klub,
62 öklözõvel képviseltette magát
Nagykanizsán.

Az igazi nagy durranás azért a
már említett Szekeres László-féle
profi mérkõzés volt, melyet a hi-
vatásosok között bemutatkozván
Miskóczi Andrással vívott. Az
eredmény, Szekeres négy menet-
ben, egyhangú pontozással nyert.
Nagy örömöt szerezve a hazai
szurkolóknak.

– Jó volt az ellenfél – kezdte a
nap hõse –, és ennek jobban is

örültem, mint ha már az elsõ me-
netben kiütöttem volna, vagy be-
dobták volna a törölközõt. Gya-
korlatilag a négy menet során
kétszer sikerült megfognom. Vé-
gig bírtam erõvel a helyenként
valóban látványos összecsapást.
Hogy a gyõzelmem igazi profi
szerzõdést ér-e? Hát, errõl még
lesznek egyeztetések. Amit tu-
dok, Cséffalvi Péter menedzser
lent volt a mérkõzésen, tehát látta
bemutatkozásom. Ha mégsem si-
kerülne egyesületéhez az elszegõ-
désem, tovább keresõdünk, mivel
én komolyan gondolom a profi
karrierem.

Korpics Miklós szavai arra en-
gednek következtetni, (jól) ala-
kulhatnak az elképzelések.

– A héten történnek tárgyalá-
sok Laci ügyében. Véleményem
szerint nincs annak semmi akadá-
lya, hogy náluk folytassa profi
pályafutását, annál is inkább,
mert egy rendkívül tehetséges
sportolóról van szó. A mérkõzés-
rõl nyilatkozva elmondta: – Na-
gyon színvonalas volt, s az egy-
hangú pontozás mindent elárul
Laci teljesítményérõl. Vélemé-

nyem szerint érvényesült a na-
gyobb tudás, holott az ellenfél
hat kilogrammal többel mérle-
gelt. Ennek ellenére Laci ütõerõ-
ben is fölé kerekedett, a gyorsa-
ságról, valamint az egyéb kritéri-
umokról nem is beszélve. Min-
dent összevetve, remek bemutat-
kozás volt…

P.L.

AAzz eellssõõ kkiippiippáállvvaa

Az Európai Sport Hagyomány-
õrzõ Egyesület, a Zalai Sportmú-
zeumért Alapítvány és a Dr. Me-
zõ Ferenc Olimpiai Baráti Kör
szervezésében rendeztek nemzet-
közi sporttörténeti konferenciát
városunkban, melynek legneve-
sebb vendége 1964. és 1968.
olimpiai bajnoka, a lólengésben
aranyérmet szerzett szlovén
Miroslav Cerar volt. Értelemsze-
rûen akkoriban még jugoszláv
színekben versenyzett, ma pedig
a Szlovén Olimpiai Akadémia el-
nöke. Ebben a tisztségében vált-
hattunk szót vele elõadása után.

– Elnök úr, ha az egykori jugo-
szláv, pontosabban délszláv
sportról esik szó, miért érezzük
azt, hogy különös kultusza volt,
illetve van a testmozgásnak a
nyugat-balkáni térségben?

– Azt hiszem, ez tényleg nem
lehetett véletlen, mivel az akkori
politika is különös jelentõséget
tulajdonított a sportnak, s persze

a délszláv nemzetek egymás kö-
zötti sportversengése is jelentõs
ranggal bírt, egyfajta kifejezõ
erõként is hatott – fogalmazott az
egykori kiváló tornász. –
Ráaadásul ez nem csupán a csa-
patsportokra volt igaz, hiszen
bármifajta sportág egy-egy kü-
lönbözõ színteret jelentett e ne-
mes vetélkedésben, s példát muta-
tott a fiatalságnak.

– A sport presztízse megmaradt
mára is Szlovéniában?

– Meglátásom szerint igen.
Gondoljon bele, nem vagyunk
nagy ország, mindössze kétmillió
lakossal bírunk, de a felnõtt la-
kosság túlnyomó része rendszere-
sen hódol a testmozgásnak. Bát-
ran mondhatom, hogy nagy szere-
pet tulajdonít az állam az egészsé-
ges életre nevelésnek, a tömeg-
sport fontosságának. Ráadásul ez
nem csupán a hagyomásos sport-
ágakra értendõ, hanem példának
okáért a tornára, vagy épp a ke-

rékpározásra, s a példákat hadd
ne soroljam tovább.

– Lépjünk egy kicsit vissza az
idõben. Harminc érmet nyert
nagy nemzetközi tornász-verse-
nyeken, s bár van két olimpiai
bajnoki címe is, talán nem szent-
ségtörés megkérdezni, melyikre a
legbüszkébb?

– Erre nagyon egyértelmû vá-
laszt tudok adni, mivel 1970-ben
az egykori Jugoszláviában ren-
dezték a tornász vb-t, s azon is
aranyérmet nyertem lólengésben.
Ha ehhez hozzáteszem, hogy a vi-
lágbajnokság helyileg Ljubljaná-
ban volt, azt hiszem, nem kell kü-
lön magyaráznom, miért is olyan
kedves számomra az a siker.

– Sportolói pályafutása után
miként alakult élete? 

– A tornászévek után elvégez-
tem a jogi egyetemet, no és termé-
szetesen testnevelési diplomával
is rendelkezem. Dolgoztam a nõi
tornász válogatott mellett és az
utánpótlás területén is, ma pedig
valóban nyugodt életet élhetek,
vagyis elmondhatom, a sport szá-
momra ténylegesen sokat adott.

Polgár László

HHaazzaaii vvbb-aarraannyyáárraa 
aa lleeggbbüüsszzkkéébbbb

A sakk csapatbajnokság leg-
utóbbi fordulójában a tabella má-
sodik helyét elfoglaló Aquaprofit
Nagykanizsai Tungsram SK a fõ-
városban szerepelt a Tabán SK
ellenében otthonában.

A gyõzelem ugyan összejött, a
csapatvezetés mégsem volt fel-
hõtlenül boldog a 7-5-ös siker
után. Az is igaz, hogy a kanizsai-
ak nem számítottak nagy ellenál-
lásra, s elõzetesen 8,5-9 ponttal
számoltak. Ebbõl mindössze hét
jött össze, nem utolsósorban an-
nak köszönhetõen, hogy néhány
játékosuk túlzott kockázatott vál-
lalt, s ez megbosszulta magát. –
A csapat ugyan tartalékosan ült
asztalhoz, de a három vereségre
nehéz mentséget találni – szólt a
csapatértékelés. Ami viszont a
szerencsét illeti: a harmadik
helyezett Paks is gyengén teljesí-
tett, így köztük a pontdifferencia
gyakorlatilag megmaradt.

Eredmények (elöl a fõvárosi-
ak): Varga Z. – Flumbort 1-0, Se-
res – Faragó I. döntetlen, Németh
– Vajda L. 0-1, Fehér – Lenic 1-
0, Jakab – Bánusz döntetlen,
Sinkovics – Bokros döntetlen,
Faragó S. – Bérces 0-1, Haág
–Horváth P. döntetlen, Bors
–Krizsány 1-0, Simonyi – Vajda
Sz. 0-1, Kiss – Bagonyai 0-1,
Kovács – Krutti 0-1.

P.L.

Gyõzelem, 
de nnem 
az iigazi

Férfi kosárlabda, NB I B. Kani-
zsa KK-DKG East – Soproni MAFC
87-101 (26-27, 17-20, 18-28, 26-26).
Ha a kanizsai csapatnak összességé-
ben nem is, Ságinak alighanem so-
káig emlékezetes marad a soproniak
elleni mérkõzés, hiszen bármilyen
szinten hét triplát bevágni egy mér-
kõzésen nem kimondottan szokvá-
nyos, no és a statisztikákban látni
sem rossz. A hazai vereség ellenére
is jó meccs kerekedett a találkozó-
ból, jó ellenféllel, akik fiatalok,
gyorsak voltak, és sokszor cserélhet-
tek. Ezt a kanizsaiak nem bírták erõ-
vel, de Kovács Nándor edzõ játéko-
sai közül többen is jól teljesítettek.

P.L.

Sági ttriplái
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Szabadhegyen 8 db (1070
m2/db) nem közmûvesített építési
telek (2200 Ft/m2 áron) fizetési
könnyítéssel eladó. Érd.:
20/9838-319, 93/319-464 Lipódi
Lászlóné (5996K)

Kanizsa – KKözélet2007. február 22. 3Kanizsa – AApró 2007. február 22.14
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Építési vállalkozók figyelem!

Nk-án a Hunyadi úton 800 négy-
zetméteres (20m x 40m) telek –
társasház építésére kiválóan alkal-
mas, eladó. Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072 (5904K)

Nk-án nyugodt környezetben, fel-
újított, 87 + 25 m2-es lakás beépíthetõ
tetõtérrel, pincével, kerttel és ga-
rázzsal eladó. Kisebb lakást beszámí-
tok! Érd.: 20/9616-404 (5958K)

Kendlimajorban telek házzal (két
szobás, étkezõs, zuhanyzós), mellék-
épületekkel, dupla garázzsal eladó!
Irányár: 7,2 millió Ft. Érd.: 20/519-
5305 (5984K)

A Zerkowicz udvarban a Kinizsi u.
2-ben teremgarázs eladó vagy bérbe-
adó. Érd.: 30/901-9013 (5990K)

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

Befektetõnek Palinban családi ház
+ építési telek eladó. Érd.: 30/380-9778
(6002K)

Bérlemény területen, Csengery 33.
alatt garázs eladó vagy bérbeadó. Érd.:
30/574-8600 (5997K)

Vállalkozók, társaságok teljeskörû
könyvelését, elektronikus bevallását,
valamint magánszemélyek könyvelését
nagy gyakorlattal vállaljuk. Könyvelés
biztos alapokon. Balaskó Gyöngyi:
20/4500-827, 93/310-154 (5987K)

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

Meghibásodott távirányítóját (vi-
deó, TV, hifi, stb.) megjavítom. Érd.:
20/510-2723 (5993K)

Masszírozást vállalok (frissítõ,
alakformáló, talp), hívásra házhoz me-
gyek! Tel.: 30/481-2323 (5998K)

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

FABERLIC kozmetikumok értéke-
sítésére munkatársakat keresek 25% fix
jutalékkal. Tel.: 30/976-6646 (6001K)

Nk-i vendéglátó egységbe gyakorlott
felszolgáló hölgyet vagy felszolgálót
éves állásra felveszünk. Érd.: 30/2948-
313 (6003K)

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

Fenyõgallyat vásárolok, tisztítást is
vállalok! Érd.: 30/542-8757 (6000K)

Eszteregnyei hegyen 500 m2-es,
többszörös aranyérmes, fehér, minõsé-
gi borszõlõ, alatta 4500 m2 akácos erdõ
eladó. Ugyanitt Simson-Sfarbe segéd-
motor eladó. Érd.: 20/268-3373
(6004K)

APRÓHIRDETÉS

Állás –– ÁÁllás –– ÁÁllás
A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykani-

zsai Regionális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve mun-
kakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:

gépbeállító szakirányú megegyezés szerint
CNC-gépkezelõ szakirányú megegyezés szerint
asztalos szakirányú megegyezés szerint   
kárpitos szakirányú 80 000 – 98 000 Ft 
cukrász szakirányú megegyezés szerint
szakács szakirányú megegyezés szerint   
felszolgáló /német nyelv/ szakirányú 70 000 – 90 000 Ft
recepciós /német nyelv/ szakirányú megegyezés szerint
könyvelõ szakirányú 80 000 – 100 000 Ft
gépésztechnikus szakirányú 80 000 – 110 000 Ft
autó értékesítõ érettségi megegyezés szerint
információs+pénztáros érettségi megegyezés szerint
szállodai gondnok /német nyelv/ érettségi 100 000 Ft
mezõgazdasági mérnök egyetem megegyezés szerint
vegyész /angol nyelv/ egyetem 200 000 – 300 000 Ft 
logisztikus /angol nyelv/ fõiskola 100 000 – 150 000 Ft

Bõvebb felvilágosítás: Nagykanizsa, Fõ út 24. szám alatt adunk.
Ügyfélfogadási idõ: Hétfõ – kedd – szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 –
16.00 óra között, péntek: 8.00 – 13.00 óra.

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

Február 26. és 27. 19 óra
ÉN, SHIRLEY – monodráma

LATINOVITS – BÉRLET 02.26., MÁRKUS – BÉRLET 02.27.
A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház elõadása. Belépõdíj: 1800 Ft

Helyszín: Ifjúsági és Civil Ház

Március  3. 20 óra
TAVASZKÖSZÖNTÕ VIRÁGBÁL

Zene: Mura Band. Helyszín: Ifjúsági és Civil Ház. Belépõdíj: 1100 Ft
Igény szerint vacsora 1400 Ft-ért

Jegyek elõvételben a HSMK Információs Szolgálatánál válthatók
(Halis István Városi Könyvtár)

– Egy személyes vallomással
tartozom: három gyermekemért
vállaltam ezt a feladatot. Nem
akarom, hogy olyan országban
nõjenek fel, ahol a hazugság és az
erõszak az uralkodó – mert bizony
az elmúlt hatvan évnek ez a leg-
visszataszítóbb öröksége – kezdte
mondandóját Babicsné Berta Éva.
– Alapítványunk elõzõ sajtótájé-
koztatóján számba vette, ki tekint-
hetõ joggal a kommunizmus áldo-
zatának. Mivel városunkban annyi
emberre illik ez, sõt, maga Kani-
zsa is megszenvedte az elmúlt hat-
van évet, úgy gondoltuk, helyénva-
ló, ha a teljes lakosságot bevonjuk
az együttgondolkodásba: hol, me-
lyik közterületen épüljön fel a
kommunizmus áldozatainak em-
lékmûve.  

Az ötletpályázat beküldési ha-
tárideje március 15. A helyszínre
vonatkozó javaslatokat a követke-
zõ címek valamelyikére várjuk.
Levélben: Polgári Kanizsáért Ala-
pítvány Nagykanizsa, Liszt Fe-
renc utca 8/C. E-mailben: akom-
munizmusaldozatai@gmail.com

– Arra kérjük városunk polgá-
rait, bátran engedjék szabadon
fantáziájukat, ne csak a megszo-
kott, kézenfekvõ megoldásokban
gondolkodjanak. Fiataljainkat
külön is megszólítjuk felhívásunk-
kal, hiszen ez az embertelen rend-
szer az õ jövõjüket tette tönkre.
Kérjük a helyszín megválasztásá-
nál vegyék figyelembe, hogy a kö-
zelben ne legyen egyéb köztéri al-
kotás. Nagyobb füves terület, és a
közútról való beláthatóság elõnyt
jelent. El tudjuk képzelni azt is,
hogy valamely épülethez csatla-
kozna az emlékmû – hangzott
még el a Polgári Kanizsáért Ala-
pítvány sajtótájékoztatóján.

Az MSZP országos választmá-
nyának tagja, Dr. Károlyi Attila a
minap fontosnak tartotta sajtótá-
jékoztató keretében kijelenteni,
hogy szó sincs a párt és a Ma-
gyarországi Szociáldemokrata
Párt fúziójáról, mert a kanizsai –
ahogy õ fogalmazott – fantom-
szervezet valójában Göndör Ist-
ván és a köréje csoportosuló, az

MSZP-bõl állampárti meggyõzõ-
désük miatt kivált elvbarátok
gyülekezõhelye.

Dr. Károlyi Attila emlékeztetett
arra, hogy a Magyar Szocialista
Párt nagykanizsai szervezete életé-
ben 2005-ben bekövetkezett az,
amire az országos vezetésben csak
néhányan számítottak, feloszlatták
a kanizsai szervezetet, amely a po-
litikai rendszerváltás egyik balol-
dali zászlóshajójának számított. A
politikus úgy véli, az akció külön-
legességét az adta, hogy nyíltan
szembekerültek egymással az
MSZP-ben hatalomra került KISZ-
titkárok és a romantikus, demokra-
tikus elveikbõl semmit fel nem adó
hajdani MSZP-reformerek. Az
eredmény elõre borítékolható volt,
a pártelnök harcias szózataira a
párt parlamentje törvénysértõen
vonta el a helyi szervezet jelöltállí-
tási jogát, amit a szégyenteljes fel-
oszlatás követett, a legszebb
MSZMP-s idõket idézve. Most el-
jött az igazság pillanata, szüksé-
gesnek tartjuk bemutatni a háttér-
ben megbúvó érdekeket, különös
tekintettel a Magyarországi Szoci-
áldemokrata Párt nagykanizsai te-
vékenységére – mondta.

Emlékeztetett arra is, hiába
nyújtott az MSZP nagykanizsai
szervezete békejobbot Göndör Ist-
vánnak, hiába vett részt annak
kampányában, a frakcióvezetõ-he-
lyettes, országgyûlési képviselõ ezt
azzal hálálta meg, hogy amikor
biztosítottnak látta helyét a parla-
mentben, azonnal hátba szúrta po-
litikai elvbarátait, és a kórház-
Kögáz-SZDSZ érdekcsoport újabb
önkormányzati regnálását megelõ-
zõ kampányban vett részt.

– Az ezt követõ események is-
mertek, de az már kevésbé, hogy a
nagykanizsai történések gerjeszté-
sében MSZP-s pártvezetõk is részt
vettek, kiegészülve a város „örö-
kös országgyûlési képviselõ-jelölt-
jével” – mondta Dr. Károlyi. 

– Az önkormányzati választások
eredményei azonban csattanós vá-
laszt adtak a Göndör-féle csoport-
nak – folytatta. – Annak ellenére,
hogy pártot szervezett saját pártja
ellen, amit a titkára irányít, és
olyan ellenjelölteket támogatott a
kampányban, akik megbuktak,
nem adta fel terveit, elvbarátaival
vissza akarja szerezni a hatalmat
Nagykanizsán. Az MSZDP nevé-
ben tovább folytatódik a kútmér-
gezés, a helyi sajtóban az MSZP-t
lejárató kampányt folytatnak ak-
kor, amikor pártjuk tagja együtt

szavaz a Fidesz pártkatonáival a
költségvetésrõl.

Dr. Károlyi Attila végül leszö-
gezte, az MSZP nagykanizsai szer-
vezete idejében figyelmeztetni sze-
retné a város lakóit arra, hogy szó
sincs a párt és az MSZDP fúziójá-
ról, ugyanis a kanizsai fantomszer-
vezet valójában Göndör István és a
köréje csoportosuló, az MSZP-bõl
állampárti meggyõzõdésük miatt
kivált elvbarátok gyülekezõhelye. A
politikus szerint ennek a szervezet-
nek csak egyetlen célja van: négy
év múlva ismét jelöltetni azt a Gön-
dör Istvánt, aki megszakított min-
den kapcsolatot Nagykanizsával és
bünteti annak polgárait ismert dön-
téseik miatt akkor, amikor a város-
nak soha akkora szüksége nem volt
a segítségre, mint most. Szerinte ez
már nem morális kérdés, hanem al-
kotmányossági aggályokat is felvet.

H.A.

Alig néhány óra elteltével, a
Göndör Istvánnal történt megbe-
szélés után, a nagykanizsai civi-
lek mintegy nyolcvan fõs cso-
portja transzparensekkel, zászlók-
kal a Turul szobornál gyülekez-
tek. A demonstráció a Himnusz
eléneklésével kezdõdött, majd
néhány hazafias vers hangzott el.
Ladányi Istvánné beszámolt az
egybegyûlteknek a délelõtti kép-
viselõi vizitrõl. A hallgatóság fél-
re nem érthetõ módon nyilvání-
totta ki véleményét. Kijelentették,
a Gyurcsány kormány távozásáig
kitartanak, legyen vége a soroza-
tos hazugságokra épülõ megszo-
rításoknak. Folytatásként 24-én
szombaton délelõtt, a városból
Letenye felé vezetõ útszakaszon
félpályás útlezárást tartanak.

Cz.Cs.

Mit jelent Zala megyének a
Kórház-törvény?

Erõs karcsúsításon esnek át a
kórházak, de amputációról szó
sincs. Az intézményi reform hozzá-
járul az egészségügyi kassza és raj-
ta keresztül az államháztartás
egyensúlyának javításához. Mun-
kavállalók és munkaadók nem
akarnak több járulékot fizetni, mert
ez már versenyképességi tényezõ.

Betegnek orvosnak egyaránt ér-
deke, hogy a legkorszerûbb
gyógymódokat alkalmazva lássa-
nak el bennünket, ehhez forráso-
kat kell felszabadítani, mert a tb
befizetéseink a jelenlegi színvonal
megtartásához sem elegendõek.

Van két súlyponti kórházunk Za-
laegerszegen és Nagykanizsán, ahol
külön jogszabály szerinti finanszí-
rozásra jogosultak. Nem kell bezár-
ni Keszthelyen a kórházat és Héví-
zen is rendelkezésre áll kapacitás.

A régióban felosztható a törvény
szerint összesen 3 893 aktív és 3 396
krónikus ágy. A súlyponti kórházak
ágyszámainak levonása után maradt
589 aktív ágy ami felosztható a régi-
óban. Ebbõl kellett megoldani a töb-
bi kórház kapacitását, benne a
Keszthely és Hévíz problémát.

Lehetséges döntések?
– Regionális Egészségügyi Ta-

nács (RET) szakmai vita alapján
növeli a súlyponti kórházak kapa-
citását, ezzel növeli a bezárandó
kórházak számát. 

– biztosítani, hogy Keszthe-
lyen, Hévízen kórház legyen,

– megváltoztatni a megyék kö-
zötti elosztást.

A létszámarányos felosztás alap-
ján Zala megye 1 146 aktív ágyra
volt jogosult. 

(folytatás a 6. oldalon)

HHeellyysszzíínntt kkeerreessnneekk
aazz eemmlléékkmmûûnneekk

GGöönnddöörr 
ffaannttoommsszzeerrvveezzeettee 
aazz MMSSZZDDPP??

IIssmméétt 
aa TTuurruullnnááll

KKaarrccssúússííttááss
vvaaggyy aammppuuttáácciióó

Hetedszer került megrendezés-
re az NTE-csarnokában az után-
pótláskorú labdarúgók Lokomotív
Kupája, melyen az 1990-91-es,
valamint az 1997-98-as születésû-
ek meghívott csapatai szerepeltek.

A horvát Medjimurjének sikeres
hétvégéje volt, nagy csapata otthon
az elsõ osztályban nyert a vinkovci
Cibalia ellenben 3-0-ra. Fiataljaik ná-
lunk zsebeltek be szép sikereket. A 9-
10 évesek másodikok lettek, míg az
idõsebbek elhódították a serleget. 

A ‘97-98-asok nyolccsapatos
mezõnyében a döntõben a ZTE FC
a csáktornyaiakat verte 1-0-ra. A
harmadik helyet a Héviz együttese
szerezte meg. Legjobb kapusnak a
Nagykanizsai TE 1866 I. csapatá-
ból Kócza Lászlót választották,
legjobb játékos Marko Vinkovic
(NK Medjimurje Cakovec) lett, a
gólkirályi címet Fujsz Richárd
(ZTE FC) ünnepelhette 8 találattal.

Az 1990-91-eseknél a Med-
jimurje legénysége a fináléban az
NTE 1866 I. gárdáját gyõzte le 5-
1-re, a harmadik helynek itt is a
héviziek örülhettek. Legjobb ka-
pusnak Markek Tamás bizonyult a
Nagykanizsai UFC-bõl, a legjobb
játékos a csáktornyai Velimir
Habrun lett, a legtöbb gólt, kilen-
cet Nagy Tamás jegyezte az NTE
1866 I. gárdájából.

P.L.

Elvitték 
a kkupát

Fuji Finepix S3000 digi-
tális fényképezõgép, 3,2
megapixel felbontású, 6x
optikai zoommal, 4 db ce-
ruzaakkuval, USB kábellel,
szoftverrel, memóriakár-
tyával eladó. Ára: 35.000
Ft. Érd.: 30/9932-534
(5994K)
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Bár már integet a tavasz, a naptár
szerint tél van. Sorozatunk második
részében a megfázásos, influenzás
tünetek enyhítésére ajánlunk még
néhány gyógynövényt.

A Fûzfakéreg és a Réti legyezõfû
virágos hajtása vagy virágai fontos
láz- és fájdalomcsillapító valamint
gyulladáscsökkentõ hatásúak.
Mindkettõt a lázzal járó, hûléses
megbetegedések, influenza tünetei-
nek enyhítésére javasolják. Felhasz-
nálhatjuk gyógytea és gyógyfürdõ
formájában is. A Csipkebogyó ter-
mése roboráló hatású gyógynövény.
Fõzhetünk belõle gyógyteát, de fo-
gyaszthatjuk szörpnek, cukorka for-
mában és lekvárnak is. Hasonló ha-

tású a Homoktövis termése, amely
ráadásul a szervezet ellenálló ké-
pességét is fokozza. Szörp, lekvár,
és olaj formában vehetjük magunk-
hoz. A Hársnak és a Bodzának vi-
rágzatából készített tea vagy szirup
lázcsillapító és immunstimuláns.
Leginkább légúti megbetegedések
kezelésére ajánlott. A Borsmentával
teaként, illóolajként, gyógycukor-
ként találkozhatunk, és légúti meg-
betegedésekre kiváló. A Keskenyle-
velû útifûnek antibakteriális, köpte-
tõ, valamint köhögéscsillapító hatá-
sa ismert, tehát a légúti megbetege-
dések és száraz köhögés kezelésére
ajánlott gyógytea vagy szirup for-
mában, akárcsak a Szöszös ökör-

farkkóró virága. A Bíbor kasvirág-
nak mind gyökerét, mind leveles
hajtását felhasználjuk. Immunélén-
kítõ, antimikrobiális és gyulladás-
csökkentõ hatású, ezért alkalmas a
meghûlés, hörghurut, középfülgyul-
ladás, mandulagyulladás kezelésé-
re. Leginkább cseppekben adago-
landó készítményként találkozha-
tunk vele, de van tabletta, injekció,
és gyógycukor is, mely ezt az ösz-
szetevõt tartalmazza.

A fenti gyógynövények nemcsak
a megfázás tüneteinek enyhítésére,
de egyéb, gyakori panaszokra is jók. 

Fejfájás elleni gyógytea: 2 rész
apróra vágott fûzfakéreg, 1 rész
borsmenta. Forrázzunk le 1
teáskanálnyit a keverékbõl egy
csésze vízzel, várjuk meg, míg
kihûl, majd szûrjük le. Makacs
fejfájás esetén, egyenletesen eloszt-
va 4-5 csésze is megiható egy nap.

BBoosszzoorrkkáánnyykkoonnyyhhaa

A közgyûlés soron kívüli ülése a
napirend elõtti hozzászólásokkal
vette kezdetét, ezúttal utoljára. A
testület többsége ugyanis az ellen-
zéki képviselõk tiltakozása ellenére
elfogadta a közgyûlés szervezeti és
mûködési szabályzatának módosí-
tását, melynek értelmében a képvi-
selõk eztán már csak a közgyûlés
végén mondhatják el álláspontjukat
az elõre meghatározott napirendek-
hez nem kapcsolódó ügyekben.
Tóth László frakcióvezetõ (MSZP)
úgy vélekedett: a módosítás miatt
az állampolgárok információhoz
való joga csorbul. Dr. Fodor Csaba
(MSZP) szerint egyenesen a de-
mokrácia megcsúfolása az intézke-
dés. Marton István polgármester
válaszul elmondta, a közgyûlés ha-
tékonyságának növelése érdekében
van szükség erre, és hogy a képvi-
selõk a politikai, esetleg szemé-
lyeskedõ megnyilvánulásaik he-

lyett az érdemi munkára helyezzék
a hangsúlyt. A közgyûlési többség
megszavazta az elõterjesztést. Az
ellenzék azonban nem szavazott,
de nem is tartózkodott, így fejezte
ki tiltakozását. A polgármester va-
lamennyiük gépét kikapcsoltatta,
amely intézkedés jogosságáról a
késõbbiekben parázs vita alakult
ki.

Bicsák Miklós (MSZP) napirend
elõtti hozzászólásában Marton Ist-
ván polgármester közbenjárását
kérte annak érdekében, hogy az 1-
es számú Postán ne kelljen min-
den alkalommal hosszú perceket
várni, ha az ügyfél küldeményt
szeretne feladni. Mint elmondta,
hónapról hónapra azt tapasztalja,
hogy tizenkettedike után akadozik
a szolgáltatás, mert csak néhány
ablak van nyitva. Így amikor eset-
leg kevesebb ügyfél tartózkodik a
helyiségben, akkor a szokásosnál

is kevesebb postai dolgozó veszi
fel a küldeményeket, így a várako-
zási idõ szinte ugyanannyi, mint
amikor tömve van a posta. Marton
István polgármester azt válaszolta:
ebbe nincs beleszólása az önkor-
mányzatnak, de azért levélben tá-
jékoztatják a problémáról a Ma-
gyar Posta vezérigazgatóját. 

Döntöttek a képviselõk, az ön-
kormányzat csatlakozik az Igazság-
ügyi és Rendészeti Minisztérium
által kiírt pályázathoz, amely révén
fokozódhat a rendõri jelenlét, javít-
hatják a közlekedésbiztonságot, s
vásárolhatnak egy úgynevezett
fama sebességmérõ berendezést is.
A döntés értelmében a város lesz a
pályázat benyújtója, a húszmilliós
projekt önrészeként 1,4 millió fo-
rintot biztosít az önkormányzat. 

A költségvetési rendelet-javaslat
részletes tárgyalására térve Marton
István polgármester elmondta, a
19,4 milliárd forint fõösszegû költ-
ségvetés a kormányzati intézkedé-
sek, a normatívák és a személyi jö-
vedelemadó helyben maradó ösz-
szegének csökkenése miatt csak-
nem ötszázmillió forint bevételtõl

esik el. A tervezés során azonban a
mûködési célú kiadásokat hétszáz-
hatvan millió forinttal csökkentet-
ték. Ezt jelentõs fegyvertényként
értékelte. A vita során elõkerült is-
mét a Pénzügyi Bizottság ülésén
történtek ügye, amelynek kapcsán
Bizzer András (Fidesz-KDNP) azt
mondta, az ominózus ülésen Tóth
László elnök egyoldalú véleményt
fogalmazott meg, s azt akarta elfo-
gadtatni a bizottsággal.

Marton István polgármester az
üggyel kapcsolatban megjegyez-
te, szerinte a Pénzügyi Bizottság
elnökének kellett volna kicsiholni
a közös véleményt a grémium
tagjaiból. Tóth László visszauta-
sította a vádakat, s arra emlékez-
tetett, az általa kialakított állás-

Három napirendi pont szere-
pelt az Ügyrendi, Jogi és Köz-
rendi Bizottság. Jogi szem-
pontból ez a testület is tárgya-
lásra alkalmasnak találta a vá-
ros 2007. évi költségvetésére
vonatkozó rendelettervezetet,
hasonlóképpen a közgyûlés
szervezeti és mûködési sza-
bályzatának módosításáról
szóló elõterjesztéshez. Szintén
megtárgyalásra javasolták a
közgyûlésnek a vállalkozások
támogatására vonatkozó ren-
delet módosításáról szóló elõ-
terjesztést.   
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HHoorroosszzkkóópp

A héten a Vénusz az ön jegyébe lép.
Most megvalósulhatnak mindazon ter-
vei, melyeket régóta dédelget magában.
Ha meghívást kap valakitõl, semmikép-
pen se mondjon nemet.

Ha felkérik egy munkára, ne habozzon, ne
mondja, hogy nem tudja megcsinálni,
vágjon bele. Ha megoldja, folytatása is le-
het. Ha most magányos, ne búsuljon, egy
Bikában bármikor fellángolhat a szerelem.

A csillagok állása szerint elõnyösen vál-
tozhatnak a kapcsolatai. Érzelmileg
minden nap alkalmas az új szerelem be-
fogadására, ezért mozduljon ki otthon-
ról, látogassa meg barátait.

A lakásfelújítás miatt anyagi gondjai tá-
madhatnak. Ha tetszik, ha nem, anyagi
okokból le kell tennie egy idõre a cigaret-
tát. A kényszerhelyzet miatt el kell fogad-
nia a hétvégékre szóló ebédmeghívásokat.

Ugyan még nincs itt a tavasz, de válto-
zásokat kell beiktatnia életében. Tervei
megvalósítását helyezze elõtérbe. Sétál-
jon többet a napfényes utcán, mert
szembetalálkozhat a nagy Õ-vel.

A héten nehezen veszi az akadályokat,
de egy kis otthoni noszogatásra talán
mégis sikerül. A nemrég kezdett tan-
folyamot csak úgy tudja befejezni, ha
háttérzaj nélkül tanul. Se CD, se tévé.

Próbatételek elé állítja a sors ezen a hé-
ten. Megfutamodnia nem szabad, de
gondolja meg, kiért vállal kezességet a
bankban, mert önnek is van bõven tör-
leszteni valója.

Ne üsse bele az orrát állandóan mások
ügyeibe. Ha nem akar még több ellensé-
get, foglalkozzon a saját gondjával, és
ne erõltesse rá folyton az akaratát a tár-
sára, õ ugyanis nem a rabszolgája. 

Fogékony lesz a tanulásra, nyugodtan
építgetheti a karrierjét. Ne szegjék ked-
vét a környezetében elhangzó irigykedõ
megjegyzések. Sikert könyvelhet el a
párkapcsolatában is. 

Most a jegyében járó Marstól is segítsé-
get kap elképzeléseinek megvalósításá-
hoz. Eredményt érhet el pénzügyekben
is, de azért elõre ne örüljön. Legyen tü-
relmes a barátjához.

Gondolja át az elmúlt hónapok esemé-
nyeit, és vonja le a tanulságokat. A meg-
oldásban mások is sokat segítenek. Pár-
kapcsolatában nyugodt idõszak követ-
kezik, ne legyen türelmetlen.

Sétáljon sokat a szabadban, töltõdjön fel
energiával. Mindehhez hozzásegíti az is,
hogy a Nap a saját jegyébe lép. Ha fogé-
kony a kihívásokra, a legszerelmesebb
napokat élheti át.

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

PPrrééss aallaatttt
AA kkööllttssééggvveettééssii eeggyyeennssúúllyy ffeellttéétteellee 
11,,99 mmiilllliiáárrddooss hhiitteell

A Pénzügyi Bizottság is megtár-
gyalta a 2007. évi költségvetési
rendelettervezet javaslatát. Elõször
Karádi Ferenc, a Fidesz-KDNP
képviselõje firtatta a Zrínyi utca Te-
lekire történõ kikötésének szüksé-
gességét. Véleménye szerint telje-
sen értelmetlen több mint százmil-
lió forintot áldozni a beruházásra,
amelyre szerinte nem feltétlenül
van szükség. Tóth László, a Pénz-
ügyi Bizottság elnöke megállapítot-
ta, a kiadási oldalon a mûködési

elõirányzatok a feladat ellátását, a
hivatal és az intézmények mûködé-
sét vélhetõen biztosítják. Álláspont-
ja szerint a 2007. évi költségvetési
rendelet-tervezet következetes és
szigorú végrehajtása biztosítja a lik-
viditást, az önkormányzati felada-
tok ellátását. A bizottság egy malõr
miatt végül mégsem fogadta el a
tervezetet. Tóth László ugyanis
egy, a bizottság számára készített
állásfoglalással érkezett az ülésre.
Ez tartalmazott több, a költségveté-

si koncepciót bíráló megállapítást.
A grémium fideszes tagjai ezeket
nem támogatták az elnök által ké-
szített bizottsági állásfoglalás-terve-
zetet. Ennek utolsó bekezdése
azonban úgy szólt, Nagykanizsa
Megyei Jogú Város 2007. évi költ-
ségvetési rendelet-tervezetét fenti
észrevételekkel a Pénzügyi Bizott-
ság közgyûlési megtárgyalásra al-
kalmasnak tartja. Így szavaztak vé-
gül az állásfoglalást elutasító képvi-
selõk szándékuk ellenére nemmel a
költségvetési rendelet-tervezetre.

KKoonnfflliikkttuuss aa ppéénnzzüüggyyii bbiizzoottttssáággbbaann

SSzzaabbaadd jjeellzzééss

Legutóbbi ülésén két napiren-
di ponttal foglalkozott a Város-
üzemeltetési Bizottság. 

Gyalókai Zoltán elnöktõl meg-
tudtuk, különösebb módosítás nél-
kül támogatta a bizottság a költ-
ségvetési rendelettervezetet.
Egyúttal elfogadták a Zala Volán

Zrt. részvénycsomagjára vonatko-
zó igény bejelentésével kapcsola-
tos elõterjesztést is. Ennek értel-
mében a közlekedési vállalat eddig
az ÁPV Rt. kezelésében lévõ rész-
vénycsomag-hányada térítés nél-
kül átkerül a megyei önkormány-
zat és a települések tulajdonába. 

AA vváárroosséé aa ZZaallaa VVoolláánn rréésszzvvéénnyyccssoommaaggjjaa

Hat napirendi pontot vitatott
meg legutóbbi ülésén a Városfe-
jelsztési, Környezetvédelmi és
Idegenforgalmi Bizottság. A
költségvetés koncepcióját alkal-
masnak tartották közgyûlési tár-
gyalásra. Az Ipari Parkban lévõ
forgalomképtelen ingatlan egy
részének, forgalomképessé át-
minõsítését is támogatták az
Amidonn Kft. részére történõ
értékesítés miatt. Ugyanerre a
véleményre jutottak az Ipari
Parkban lévõ 649/35. helyrajzi
számú „kivett” közúttal kapcso-
latban, támogatták a forgalom-
képtelen ingatlan egy részének
forgalomképessé minõsítését,
azért is megoldható, mert nincs
szükség 45 méter széles útra. A
meglévõ út melletti terület elad-
ható, hasznosítható.  Ugyanígy
döntöttek a Kinizsi út 23. alatti
1102/1. helyrajzi számú „kivett
csatorna” elnevezésû elõterjesz-
tésrõl. Támogatták a csatorna
miatt, forgalomképtelen ingat-
lan egy részének forgalomké-
pessé minõsítését, mivel így
meg tudja vásárolni az építtetõ.
Az önkormányzati tulajdonú
4277/1. és a 4114. helyrajzi szá-
mú ingatlan kikiáltási árának
megállapításával egyetértettek,
míg az 1488. helyrajzi számú
ingatlan eladásával nem. Ez
utóbbinál egyelõre a bérbeadá-
sát javasolták, mivel a késõbbi-
ekben meg fog nõni az értéke –
kaptuk a tájékoztatást Papp
Nándor bizottsági elnöktõl. 

ÁÁttmmiinnõõssíítteetttt aa
vváárroossffeejjlleesszzttééss

A Szociális és Egészségügyi
Bizottság egyetlen napirendi pont-
ként az ez évi költségvetés-terve-
zetét vitatta meg. A tagok elõzetes

javaslatát a szakosztály beépítette
a tervezetbe. Röst János (SZDSZ)
kérését, miszerint a tervezett 800
millió forintos mûködési költséget
módosítsák 500 millióra, a bizott-
ság nem fogadta el.

NNeemm mmóóddoossííttoottttaakk

FFûûbbeenn,, ffáábbaann oorrvvoossssáágg
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foglalás tárgyalásra alkalmasnak
találta a költségvetési javaslatot.

Balogh László (Fidesz-KDNP) a
Huszti téri körforgalom megépíté-
sére, a Civil Alapban rendelkezésre
álló összeg növelésére, valamint a
gyermekek számára a Thúry György
Múzeum látogatásának ingyenessé
tételére kért forrásokat. Bogár Fe-
renc (MSZDP) bírálta a költségve-
tési tervezetet, ugyanis hozzászólá-
sában kijelentette, a költségvetés
alapjaiban elhibázott, jelenlegi for-
májában nem tárgyalható, mert az
abban szereplõ nyolcszázmillió fo-
rintos mûködési hitel nem kezelhe-
tõ. Ez a visszalépés költségvetése –
mondta. Dr. Fodor Csaba úgy vélte,
az önkormányzati választások után
sem a polgármesternek, sem a Fi-
desznek nem volt elképzelése arra
vonatkozóan, hogy mi is történjen
a várossal, s ez a koncepció-hiány
meglátszik a költségvetésen.
Ugyanõ a költségvetést elõkészítõ
ad hoc bizottság felállítását is hiá-
nyolta. A képviselõ a költségvetés-
ben több tételt kifogásolt, amelyek
visszavonásával véleménye szerint
százharmincmillió forintot lehetett
volna megspórolni. Ilyen például a
Nagy-Magyarország Emlékmû
díszvilágítása, amelyre kétmillió
forintot szán a javaslat. A képviselõ
szerint ez valóban fontos feladat,
de tekintettel a város nehéz pénz-
ügyi helyzetére, nem most kellene
megoldani. Papp Ferenc (MSZDP)
a nem kötelezõen ellátandó felada-
tok megnyirbálásától óvta a képvi-
selõtársakat. 

Ekkor kapott szót a költségve-
tést ellenjegyzõ könyvvizsgálói
iroda munkatársa, aki úgy össze-
gezte a költségvetési javaslatot,
hogy a 2007-es évben nehéz pénz-
ügyi helyzet vár a városra, ám az
egyensúly külsõ források bevoná-
sával, esetünkben 1,9 milliárd fo-
rintnyi hitel felvételével fenntart-
ható. Végül a képviselõk sorban
szavaztak a módosító javaslatok-
ról, amelyek többsége az ellenzék-
tõl érkezett – a többség valameny-
nyit elutasította.   

Az ellenzéki össztûz után végül
tizenhét igen, nyolc nem szava-
zattal fogadta el a költségvetési
javaslatot a testület. Ellenzéki ol-
dalon többen meghökkentek
azon, hogy Bicsák Miklós – ellen-
tétben az MSZP-frakció többi
tagjával – megszavazta a koncep-
ciót. Az ellenzéki oldalról
egyébként Papp Ferenc is így tett. 

A testület elfogadta Bárdosi
Gábornak (MSZP) a vállalkozá-

sok támogatásáról szóló javasla-
tát is, amely szerint a munka-
helyteremtésért igénybe vehetõ
juttatást nem öt, hanem már há-
rom fõ létszámbõvítés után is
megkaphatják a vállalkozások. 

A testület tagjai elfogadták a
február huszonegyedikei két órás
pedagógus-sztrájkkal kapcsolatos
tájékoztatót, bár itt vita alakult ki
arról, hogy a sztrájkoló pedagógu-
soknak fizessen-e bért a fenntartó
a munkabeszüntetés idejére, vagy
nem. Dr. Fodor Csaba azt javasol-
ta, hogy tudomásul kell venni a
sztrájk tényét, azonban fizetni nem
kellene érte. A polgármester vi-
szont úgy vélekedett, nem olyan
nagy összegrõl van szó, hogy ne
tudná azt a város büdzséje elvisel-
ni. Végül kompromisszumos meg-
oldás született, a közgyûlés úgy
határozott, hogy a fizetés-nemfize-
tés döntésének felelõsségét áthárít-
ja az intézményvezetõkre. 

Zárt ülésen határoztak a képvi-
selõk egy, az ipari parkban lévõ
terület értékesítésre való elõkészí-
tésérõl. A testület felkérte az ille-
tékes bizottságokat, a Pénzügyi
és az Ügyrendi, Jogi és Közrendi
Bizottságot, állítsák össze a ver-
senyfelhívás feltételeit ahhoz,
hogy a vásárlási szándékkal je-
lentkezõ cég részére értékesíthetõ
legyen a szóban forgó ingatlan. A
befektetõ egy keményítõ- és gyü-
mölcspüré gyártó üzemet telepí-
tene Nagykanizsára, ami csaknem
hatvanmillió forintos beruházást
jelentene a város számára.        

Horváth Attila

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata a helyi önkor-
mányzatok 2006. évi új címzett tá-
mogatásáról szóló törvény értelmé-
ben címzett támogatást nyert el a
Rozgonyi úti Általános Iskola bõví-
téses rekonstrukciójára és új torna-
terem építésére. A kivitelezõi szer-
zõdést ünnepélyes keretek között
február 14-én írta alá Marton Ist-
ván polgármester és Baksa Attila a
ZÁÉV Zrt. elnök-vezérigazgatója.
A 720 millió forintos rekonstrukció
kiterjed a meglévõ épület – alagsor,
földszint, emelet – átalakítására,
bõvítésére, valamint a tetõtér beépí-
tésére. Ezzel mintegy 3 300 négy-
zetméter hasznos alapterületû isko-
laépületet alakítanak ki. A munkák
során elbontják az udvari tornater-
met, helyette új épül, továbbá kül-

téri sportpályát, udvari járdákat,
utakat építenek ki. A beruházás so-
rán új iskolabútorokat, sportszere-
ket, számítógépes multimédiás ok-
tatási rendszert, informatikai és iro-
datechnikai eszközöket is beszerez-
nek. A kivitelezõi munkákat a köz-
beszerzési eljárás nyerteseként a
ZÁÉV Zrt. végzi el. A munkaterü-
let a szerzõdés aláírásának napján
vette át a cég. A felújítás egy teljes
tanévet érint, és két ütemben való-
sul meg. A tervek szerint az elsõ
ütem június 30-ig, a teljes rekonst-
rukció befejezését jelentõ második
ütem pedig jövõ év májusában zá-
rul. Az iskola tanulói 2008. szep-
temberében már a megújult épüle-
tet vehetik birtokba. 

B.E.

MMeeggúújjuull 
aa RRoozzggoonnyyii iisskkoollaa
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A város 2007. évi költségveté-
se volt a fõ témája az Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sportbi-
zottság ülésének. A vita során el-
hangzott: mindenkit érzékenyen
érint a racionalizálás. Papp Fe-
renc (MSZDP) felvetette, a köz-
mûvelõdési intézményeket a he-
lyiségek bérbeadására szorítják,
ami az iskoláknál is járható út
lenne. Bene Csaba (Fidesz) azt
válaszolta, ott, ahol van rá igény,
az oktatási intézmények kihasz-
nálják ezt  a lehetõséget.  

Felvetõdött, hogy néhány
nagy rendezvény terve még
homályos. A Város Napjára négy
millió forint támogatás szerepel,
de még nem hallani semmit a
programok szervezésérõl, je-

gyezte meg Dobri Lajos külsõ
bizottsági tag. 

Balogh László (Fidesz) bizottsá-
gi elnök véleménye szerint kevés,
mindössze félmillió forint folyt be
a Kanizsa Monográfia értékesítésé-
bõl. A város büszke lehetne a kiad-
ványra, mégis alig tudnak róla az
emberek. A kulturális alap felosztá-
sához kisbizottságok megalakítását
tûzték ki. Az aktuális kérdések kö-
zött szerepelt a Kanizsai Antológia
kiadásának folytatása. A fõszer-
kesztõi teendõk ellátásával ifj.
Lehota János esztétát kérik fel, s tit-
kári teendõket továbbra is Halmos
Csaba kulturális referens látja el. 

Végül a közgyûlés elé kerülõ
költségvetés-tervezetet fogadták
el. 

Szmodics Józsefné a Mûvelõ-
dési és Sportosztály vezetõje is-
mertetett néhány beérkezõ kérel-
met. A bizottság tagjainak véle-
ménye szerint a városunkban
megrendezésre kerülõ Lábtoll-
labda Világbajnokság lebonyolí-
tásához kért 15 millió forintos ké-
relmet az önkormányzat nem tud-
ja támogatni. A 250-300 fõ rész-
vételével zajló versengéshez in-
gyenes étkeztetést, szállást és tor-
naterem használatot ígértek, ma-
ximum 4-5 millió forint értékben. 

Egy másik kérelem a Dráva-
Mura összefolyásának környékét
bemutató kiadvány megjelente-
tését kezdeményezte. Az ötletet
jónak tartotta a bizottság, de for-
rás hiányában a Tourinform Iro-
dának továbbítják a levelet to-
vábbi használatra. 

AA rraacciioonnaalliizzáállááss kkööllttssééggvveettééssee

Az Attila utcai óvoda területé-
rõl elloptak egy lezárt, ezüst szí-
nû, duplavázas, 21 sebességes
Mountein Bike kerékpárt. A lopá-
si kár 100 ezer forint.

A Zrínyi utcából is eltulajdoní-
tottak egy 62 ezer forint értékû
kerékpárt.

Ismeretlen tettes ellen tett felje-
lentést egy férfi. Elmondása
szerint az Ady Endre utcában le-
állított személygépkocsijának há-
rom gumiabroncsát szúrta ki.

Egy nagyatádi lakos bejelentet-
te, hogy Nagykanizsán leparkolt
gépkocsijával, majd lezárta az aj-
tajait. Azt azonban elfelejtette,
hogy a központi zár nem mûköd-
teti a jobb oldali ajtó zárszerkeze-
tét! Nem volt tehát nehéz dolga
annak az ismeretlen elkövetõnek,
aki a jobb oldali ülésrõl elemelte
a bejelentõ személyes iratait, pén-
zét, és a gépjármû forgalmi enge-
délyét.

Betörtek a Zemplén Gyõzõ ut-
cában lévõ egyik presszóba. A
pénztárgépet felfeszítették, de
nem volt szerencséjük, mert az
üres volt.

A rendõrségtõl kért segítséget
egy férfi, mert elmondása sze-
rint a keleti városrészben több
személy bántalmazta, és elvették
értékeit. Késõbb azonban kide-
rült, hogy a bejelentõ ismerõsei-
vel veszett össze. A vita tettle-
gességig fajult, ekkor a bejelen-
tõ elfutott, és futás közben hagy-
ta el mobiltelefonját valamint
egyéb értékeit.

A Mentõszolgálat munkatársai-
nak segítettek a járõrök egy sze-
mélyt a Kórház Pszichiátriai Osz-
tályára szállítani.

Egy miháldi hölgy bejelentése
szerint, ismeretlen elkövetõ be-
surrant a lakásába, és onnan 230
ezer forint, valamint 500 euró
készpénzzel távozott.

A Honvéd utcában lévõ játszó-
téren találtak egy eszméletlen álla-

potban lévõ férfit. Sérelmére bûn-
cselekményt nem követtek, a sze-
mélyt beszállították a Kórházba.

Szombat délben Nagykanizsán,
a Principális-csatornában egy nõi
holttestet találtak. Az elsõdleges
adatok szerint az elhunyt közép-
korú nagykanizsai nõ december-
ben tûnt el. A rendõrségi helyszí-
ni szemle során bûncselekményre
utaló körülmény nem merült fel.
A Nagykanizsai Rendõrkapitány-
ságon közigazgatási eljárást indí-
tottak a haláleset körülményeinek
pontos tisztázására.

Egy nagykanizsai férfi tett fel-
jelentést ismeretlen tettes ellen,
aki a Zemplén utca egyik lakóhá-
zának bejáratánál lévõ kaputelefo-
nokat rongálta meg. Az elkövetõ
40 ezer forint kárt okozott.

Egy nagykanizsai kft. képvise-
lõje tett bejelentést, mert ismeret-
len személy hamis okmányokkal
igazolva magát bérbe vett a kft-
tõl egy Ford Transit típusú teher-
gépkocsit. A férfit a megadott te-
lefonszámon nem lehet elérni,
feltehetõen ellopta a gépjármûvet.
A kár 2 millió 500 ezer forint. A
gépkocsi körözését elrendelték.

Egy nagykanizsai férfi bejelen-
tette: võje és annak fia ittas álla-
potban összeverekedtek. Feljelen-
tést nem kívánt tenni. 

A Csengery utca egyik lakóhá-
zában kellett intézkedni a rend-
õröknek, ahol egy férfi ittasan
hangoskodott, és családtagjait
bántalmazta.

Egy hölgy tett feljelentést is-
meretlen elkövetõ ellen, aki az
Ady úton lévõ munkahelyén a
táskájából kilopta a pénztárcáját,
melyben személyes iratai mellett
28 ezer forint készpénze volt.

Egy nagykanizsai férfi tett fel-
jelentést ismeretlen tettes ellen,
aki a korábban eltulajdonított sze-
mélyes okmányait felhasználva
mobiltelefont vásárolt hitelre az
egyik üzletben.

Egy kisrécsei férfi tett feljelen-
tést egy szintén kisrécsei nõ ellen,
aki ellopta a feljelentõ mobiltele-
fonját, amit többszöri kérésére
sem adott vissza.

Egy áruházból érkezett a beje-
lentés, hogy tetten értek egy férfit,
aki 9 ezer forint értékben különbö-
zõ árucikkeket akart fizetés nélkül
elpakolni, s amikor lebukott, ag-
resszívan viselkedett a biztonsági
õrökkel. Két órával késõbb ugyan-
azt a férfit, ugyanabban az áruház-
ban érték tetten, amikor szintén 9
ezer forint értékben lopott.

A bejelentés szerint egy isme-
retlen tettes a 74-es fõút mellõl, az
autópálya építés területérõl elvitt a
Vízmû tulajdonában lévõ 3 darab
l2 méter hosszú, és kb. 0,5 m át-
mérõjû mûanyag csövet. A csövek
értéke mintegy 200 ezer forint.

A járõr Nagykanizsa belterüle-
tén egy pécsi férfi által vezetett
személygépkocsit ellenõrzött. Az
intézkedés során megállapították,
hogy a gépkocsin lévõ forgalmi
rendszám egy másik autó hatósá-
gi jelzése. A férfi ellen egyedi
azonosító jel meghamisítása bûn-
tett megalapozott gyanúja miatt
folyik az eljárás. 

A járõrök ellenõriztek Nagykani-
zsa belterületén egy személyautóval
közlekedõ magyarszerdahelyi lakost,
aki az intézkedés során egy más sze-
mély nevére kiállított vezetõi enge-
délyt adott át. A férfi ellen közokirat
hamisítás bûntettének megalapozott
gyanúja miatt indult eljárás. 

Úgy tûnik, a Csónakázó-tó kör-
nyékére nemcsak kirándulni járnak
mostanában, hanem lopni is. Pa-
naszfelvétel során egy nagykanizsai
lakos azért tett feljelentést ismeret-
len tettes ellen, mert az a tó mellett
leállított személygépkocsiját felnyi-
totta, és kivette autóstáskáját a ben-
ne levõ irataival és hatezerötszáz
forint készpénzzel együtt.

B.E.

LLooppáássookk,, rroonnggáálláássookk,, vveerreekkeeddéésseekk

A hét végén a Zemplén Gyõzõ
utca egyik épületéhez riasztot-
ták a tûzoltókat, mert az egyik
ötödik emeleti lakás ablakából
sûrû füst gomolygott. A kiemelt
fokozatú riasztás elrendelése
után Kanizsáról három, a kör-
nyezõ parancsnokságokról pedig

még hat tûzoltó gépjármûvet
irányítottak a helyszínre, össze-
sen negyvenöt tûzoltóval. A ka-
nizsaiak megérkezése után ha-
marosan kiderült, csak a kony-
hai gáztûzhelyen égett a serpe-
nyõben felejtett étel, és ez okoz-
ta a gomolygó füstöt. 

A szobában tartózkodó tulaj-
donos elnézést kért a tûzoltóktól
és lakótársaitól, majd alaposan
kiszellõztetett.

Legutóbb tavaly október vé-
gén a Garay utcában volt hasonló
eset, akkor a sütõben felejtett túl-
szárított dió füstje okozott ha-
sonlóan nagy riadalmat.

B.E.

LLáánnggoollóó vvaaccssoorraa
Az elmúlt héten négy ifjú

pár mondta ki a boldogító
igent. Kilenc családban gyer-
mekáldásnak örülhettek, míg
tizenötben temetésre került sor.
Városunk lakossága így 51 354
fõre csökkent.

5511 335544

Az ékszerkészítés titkaiba
enged betekintést a Rozgonyi
Polgári Egylet szervezésében
Hajmási Edit ötvösmester, aki ki-
állítással egybekötött elõadást
tart március 1-jén 16 órakor a
Zrínyi út 51. szám alatt. 

A közelmúltban mutatták
be Zalaegerszegen azt a 15+1 év
krónikája címû évkönyvet,
amely készítésében munkatár-
sunk is tevékenyen részt vett. A
kiadvány a Béke-Shalom Ma-
gyar-Izraeli Baráti Társaság jó-
voltából került a nagyközönség
elé, melyben a megalakulást kö-
vetõ tizenhat év jeles eseményeit
örökítették meg. A könyvet
David Admon, Izrael nagyköve-
te, Siklósi Vilmos, a baráti társa-
ság ügyvezetõ elnöke és Matyé-
ka István, a társaság elnöke aján-
lotta, végül Gyimesi Endre, Za-
laegerszeg polgármestere mélta-
tatta a kezdeményezést. Az kö-
zös beszélgetés kapcsán a nagy-
követ kiemelte Izrael magyaror-
szági befektetéseinek fontossá-
gát, s egy majdani testvérvárosi
kapcsolat reményét.

A MOL Bányász Szakszer-
vezet nyugdíjasai a napokban tar-
tották meg hagyományos Borver-
senyüket a VOKE Kodály Zoltán
Vasutas Mûvelõdési Házban. A
borfajták között tizenhárom fe-
hér, és öt vörösbor szerepelt az
értékelésen. A szakavatott zsûri
hat arany, tizenegy ezüst, egy
bronz és egy oklevél minõsítést
adott át. 

A IX. Országos Zeneiskolai
Zongoraverseny döntõjébe jutott
Horváth Krisztina, a Farkas Fe-
renc Zene- és Aranymetszés Mû-
vészeti Iskola ötödik osztályos
zongorista növendéke. Felkészítõ
tanára Erdõs Lászlóné.

Kisiskolások részére kép-
zõmûvészeti és iparmûvészeti
beavató foglalkozásra kerül sor
március másodikán a Farkas
Ferenc Zene- és Aranymetszés
Mûvészeti Iskola hangverseny-
termében.
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az alkotás. Lehet, hogy illetlen
dolog Arany Jánosra hivatkozni,
aki mindig egy kis független nyu-
galmat szeretett volna, de mosta-
nában hasonlóképpen vagyok én
is a festészettel. 

– Hangjában melegséggel szólt
tanítványairól. Ön, amint a díj in-
doklásában is olvasható, kiemel-
kedõ eredményeket ért el a tehet-
séggondozás terén is. 

– Tehetséggondozással 1981-
ben kezdtem el  foglalkozni. Akko-
riban kerültem ide, Nagykanizsá-
ra. Az elsõ tanítványomat, Fábián
Pétert felvették a mûvészeti szak-
középiskolába. Ez nagy elégtétel
volt számomra, hiszen a kollégáim
azt mondták, csak nem képzelem,
hogy egy közönséges iskolából be-
juthat valaki a mûvészeti szakkö-
zépbe. Ilyen nincs, ne is gondoljak
rá… Persze, nyilvánvaló, hogy
akinek adott a szülõi háttér, annak
könnyebb a helyzete. Nekem nehe-
zebb volt, ugyanis amikor szegény
édesapám – Isten nyugosztalja –
rajzoláson kapott, mindig rettentõ
dühös lett, s azt mondta: Majd én
kiverem belõled ezt a baromságot!
Azt hiszem, ez adta a motivációt
arra, hogy tehetséges gyerekekkel
foglalkozzam. Nagyszerû érzés,
olyasmi, mint egy hangszeren ját-
szani. Csak épp ez a hangszer
önállóan gondolkodik, érez és ret-
tentõen kreatív. S ez vissza is hat
valamiképpen rám is, alakítja az
én képességeimet, tudásomat is.
Tehetséges tanítványaim gondola-
tai, alkotóereje engem is hozzáse-
gít a megújuláshoz. A képzõmûvé-
szetet, vagy bármelyik mûvészeti
ágat egyfajta útként kell felfogni,
amelyen el lehet indulni, és el le-
het jutni valahova. Az ember köz-
ben megállhat, gyönyörködhet a
tájban, szétnézhet, élményekben
gazdagodhat. Ezt az utat én a ta-
nítványaimmal együtt jártam, já-
rom be. 

– Ez mind nagyon szép, de
megvalósítható-e az oktatásban, a
mindennapok mókuskerekében?

– Az igazság az, hogy az oktatás
valamiért nem nagyon preferálja a
vizuális nevelést. Úgy van ezzel
minden kollégám, hogy külön-kü-
lön mindenki tudja, a vizuális ké-
pességfejlesztés nagyban hozzájá-
rul más egyéb képességek fejlesz-
téséhez is. Különösen kisebb kor-
ban lenne rendkívül fontos, hogy
több idõt töltsenek ezzel a gyere-
kek, hiszen ezt már az agykutatók
is megerõsítették. Ezt azonban a
mi iskolarendszerünk nem nagyon

segíti, mert a „komoly” tárgyak
mindig nyerni szoktak az óraszám-
ok tekintetében. Ha pedig egy ke-
vés óraszámú tárgy esetében van
némi megszorítás (eddig évrõl-év-
re volt), akkor mi többet veszítünk,
mint más, mert a heti másfél órá-
ból marad egy, ami a teljes óra-
szám csaknem egyharmad része!
Ugyanez vonatkozik a fizikára,
vagy a földrajzra is. Van tehát
egyfajta veszteség, ezért kell szak-
köröket tartani. Nekem amióta ta-
nítok, mindig volt. Tulajdonképpen
úgy is felfogható ez a dolog, hogy
ami az órákon történik, az szük-

ségszerûen csak egy szelete a tel-
jes ismeretanyagnak, a felkészítõ
munka nagyobb része a szakkö-
rökben zajlik. A szakkör sokkal
több, mint egy tanóra, azt gondo-
lom, egy kicsit barátság is. Ez a
fajta kapcsolat a legkisebbekkel is
megvan, s ha ez nyolc éven keresz-
tül kitart, akkor abból hallatlanul
gyümölcsözõ együttmûködés lehet.
Az a helyzet tehát, hogy a munkát
– még ha néha darálónak is érzi
az ember – én nem mókuskerék-
ként élem meg, mert (de ezt ne
reklámozzuk) szeretek tanítani.

– Sok tehetséges fiatallal talál-
kozik?

– Mindannyian tehetségesek
vagyunk. A Jóisten arra teremtett
bennünket, hogy alkossunk, s nem
arra, hogy robotoljunk, hogy a
soron kapkodjuk a lámpát. Az
ember egy hallatlanul kreatív és
tehetséges lény, akibõl nagyon
sok minden kihozható. Méltatla-
nul keveset tudunk ebbõl megva-
lósítani, pedig meggyõzõdésem,
hogy a boldogságunkat az alko-
tásban találhatjuk meg. Mindegy,
hogy ez mondjuk a horgászat,
esetleg a hobbikert mûvelése,
vagy éppen az újságírás. 

– Mikor volt utoljára kiállítása
Nagykanizsán? Nem érzi egy ki-
csit mellõzöttnek magát? 

– Hát, elég régen. A helyzet az,
hogy Kanizsa képzõmûvészeti éle-
te részben nagyon gazdag. Itt van
például Ludvig Zoltán tevékenysé-
ge. Ez az egyik dolog. Ugyanak-
kor a kiállítások rendszere, struk-
túrája nem elég változatos. Vala-
hogy a kiállítások nincsenek túl jól
összeállítva és megszervezve. Ami
van, az meg kevés. A képzõmûvé-
szeti élet újbóli felébresztésére
most nagyon jó lehetõséget kínál a

Magyar Plakát Ház, az ott szerve-
zett újszerû programok. Nagyon
remélem, hogy ez kiforrja, kinövi
magát, és egy dinamikus képzõ- és
iparmûvészeti programsorozatnak
adhat helyt. Viszont a Képzõmûvé-
szetek Háza egy rendkívül rossz
koncepció alapján jött létre. Azt
gondolom errõl, hogy a városnak
nem szabadott volna felvállalni.
Úgy vélem, Nagykanizsán állandó
kiállítást csinálni valakinek, ha
még oly jelentõs mûvész is, nem
szerencsés. Ugyanis a tárlatokat
látogatók köre az oktatási intéz-
mények tanulóiból kerül ki, s egy
ekkora nagyságrenddel nem lehet
kellõen kihasználni egy állandó
kiállítást. Nekünk sokkal nagyobb
szükségünk lenne egy olyan hely-
re, mint amilyen a Plakát Ház,
amelyben folyamatosan cserélõd-
nek az anyagok. 

– Erre a célra megfelelne talán
az évek óta üresen álló régi váro-
si képtár a Vasemberházban… 

– Sajnálom, hogy a képtár nem
mûködik, pedig az egy kiváló kiál-
lítóhely volt. Sõt, véleményem sze-
rint az a legjobb kiállítóhely a vá-
rosban. Nagyszerû a miliõje, és
impozáns a mérete is. Nagyon szí-
vesen csinálnék ott még egy kiállí-
tást. A Zsinagóga pedig a szívem
csücske, kiváló adottságokkal bíró
épület. Van benne valami megfog-
hatatlan, ami miatt számomra az
elsõ számú mûemlék épület Kani-
zsán. Gyönyörû, de ebben az álla-
potában, a nedvesség miatt nagy
kockázattal jár kiállításokat szer-
vezni oda. A mûvelõdési központ
kiállítóterme a felújítás megkezdé-
séig mûködött, de ott koncepcióbe-
li problémákat tapasztaltam. Nem
egyszer komoly engedményeket
tettek a színvonal tekintetében.

– Mûvészemberként gondo-
lom, nyitott szemmel jár-kel a vá-
rosban. Mi a véleménye a közte-
rekre kihelyezett, bizony, néhány
esetben már giccsbe hajló alkotá-
sokról?

– Nézze, mindig olyanok a szob-
rok, mint amilyenek a város aktuá-
lis kulturális közállapotai. A prob-
léma gyökerét abban látom, hogy a
rendszerváltás után e tekintetben
sem alakult ki konszenzus arra vo-
natkozóan, hogy milyen szempont-
ok, milyen rendszer alapján lehes-
sen köztéri alkotásokat elhelyezni.
Nem mindig kérték ki a szakma vé-
leményét, a mûvészeti tanácsot,
amelynek én is tagja vagyok, az
elõzõ ciklusban például eléggé
esetlegesen hívták össze. Volt, aki
kapott meghívót, más nem, mond-
juk úgy, ez nem volt egészen
tisztességes. Nem akarok felelõsö-
ket keresni, csak tanácsot szeretnék
adni, hogy jó lenne erre az intéz-
ményre alapozni. Az biztos, hogy a
városban sok helyre kerültek ki
olyan szobrok, amelyek nem túl
nagy mûvészi teljesítményként érté-
kelhetõek. Gondolok itt például a
Széchenyi- és Kossuth-szobrok
posztamenseire. Ugyan a szobor
sem túl kvalitásos egyik esetben
sem, de a posztamens, a talapzat
még anyagában és méretében is el-
hibázott. 

– Úgy hírlik egy kiállításra ké-
szül Fonyódon. 

– Igen, grafikákon dolgozom,
és egy kicsit elkalandoztam a
szobrászat felé is. A fonyódi kiál-
lításra úgynevezett anzixokat, ké-
peslapokat készítek, közös jellem-
zõjük, hogy mindegyiknek ott van
a hátterében a Balaton. 

Horváth Attila

AA jjóóiisstteenn aallkkoottáássrraa tteerreemmtteetttt bbeennnnüünnkkeett

(folytatás a 3. oldalról)
Ezzel szemben a megye a jelen-

legi szakaszban már 1 214 aktív és
1 057 krónikus ágynál tart. A növe-
kedés azt jelenti, hogy esélyt kap a
keszthelyi kórház a továbbmûkö-
désre 104 aktív és 150 krónikus
ággyal, és Hévízen a Szent András
kórház is kap 39 aktív ágyat. A 68
ágy nyereség azt jelenti, hogy a mi
megyénk a létszámarányosnál jobb
pozíciót ért el, szemben a régió
másik két megyéjével.

Lehetett volna másként dönte-
ni? A válaszom igen. A Regioná-
lis egészségügyi tanácsban el
kellett volna végezni a munkát, a
szakembereknek, az intézmény-
vezetõknek kellett volna meg-
egyezni struktúrákról, kiemelt
feladatokról, feladatmegosztásról
és a beteg utakról. Politikai indít-
tatásból a törvényben biztosított
munkát nem végezték el. Bízom
abban, egyszer Borsos képviselõ
úr mint RET elnök elmondja, mi-
ért hagyta magára a megyét és
engedte, hogy külsõ döntés szü-
lessen az intézményi megállapo-
dás helyett. A lelkiismeretével
neki kell elszámolni. Miért nem
hatott oda Manninger Jenõ me-
gyei közgyûlési elnök, hogy a
RET-ben szülessen megállapodás
Keszthelyrõl? Egyszerûbb volt
demonstrálni, mint érvelni, vitat-
kozni a szakemberekkel. A szak-
ma, és nem a politika elõtt kell
megvédeni az álláspontot. Ezt a
szakemberek elõtt kellett volna
megvédeni.

A RET-nek van jogosultsága a
régiók közötti kapacitás átadás-
ról. Nagykanizsa esetében a me-
gyehatár közelsége miatt ez fon-
tos lett volna. Kísérletet sem tet-
tek a tárgyalásra. Vajon miért?

Nagykanizsán 638 helyett 502
ággyal kell dolgozzon a kórház a
jövõben. (21% csökkenés). A tör-
vény a jövõben is elvárja az in-
tézményvezetõktõl, a fenntartók-
tól, hogy legyen párbeszéd, meg-
állapodás, ez betegnek és orvos-
nak is érdeke. A RET 2008. már-
cius 31-ig értékel és tájékoztat.
Súlyponti kórházak a Nemzeti
Fejlesztési Terv Operatív Prog-
ramja keretében pályázhatnak,
bõvülhetnek. A RET minden év
június 30-ig kezdeményezhet mó-
dosítást. Természetesen a döntés
elõkészítésben nõ a szerepe a
fenntartó önkormányzatoknak.

Jelenleg 1 687 aktív és 835 kró-
nikus összesen 2 522 ágyon gyó-
gyítanak Zalában. Ebbõl az intéz-

mények pályázati úton lemondtak
120 ágyról. A törvény bevezetését
követõen 1 214 aktív, 1 057 króni-
kus, összesen 2 271 ágyon lesz be-
tegellátás. A csökkenés a törvény-
bõl eredõen 131 ágy mindössze 5
százalék. Lehet ezt amputációnak
nevezni, én vállalom, ez csak kar-
csúsítás és tudom, lehetett volna
más arány is, ha a RET nem poli-
tikai döntést hoz.

Göndör István

– Most a kórházunkért való
összefogásnak jött el az ideje, hi-
szen az MSZP-SZDSZ kormány
reformnak csúfolt pénzbehajtása
most városunk kórházára, s ezen
keresztül a szocialisták jó szoká-
sához híven a legkiszolgáltatot-
tabbakra, a betegekre sújt le – je-
lentette ki Papp János a Fidesz
nagykanizsai elnökségének a tag-
ja. – Igaz ugyan, hogy súlyponti
kórház lett a kanizsai, vagyis egy-
elõre még megmenekült a bezá-
rástól, de ha valóra válnak a kor-
mány tervei, akkor az 50 ezerrel
több betegre több mint 30 száza-
lékkal kevesebb ágy fog jutni!
Több betegre, hiszen a keszthelyi,
a marcali és a nagyatádi kórház
betegei is Kanizsára jönnek
gyógyulni.

Tiltakoztak a kormány felelõt-
len ágyszám-csökkentési tervei
ellen, hiszen ez végeláthatatlan
várólistákat és tömeges elbocsátá-
sokat jelenthet a kórház életében.
Nem is beszélve arról, ami a múlt
héten megtartott kórházi összdol-
gozói értekezleten is elhangzott,
miszerint több, felelõsséget érzõ
fõorvos megállapította,  sok beteg
idõ elõtti halálát okozhatják a hi-
bás kormányzati intézkedések.
Mivel éppen a sebészetet, a trau-
matológiát, a szülészetet, a pszi-
chiátriát, a kardiológiát és az in-
tenzív osztályt sújtja leginkább a
megszorítás. Csupa olyan osz-
tályt, ahol, ha válsághelyzet van,
nem mondhatják a betegnek,
hogy jöjjön vissza fél év múlva. 

– Súlyos a helyzet, de nem re-
ménytelen. Van rá példa – foly-
tatta Papp János –, hogy az össze-
fogás ekkora bajból is kihúzta
már a közösséget. Hódmezõvá-
sárhelyen a kórház védelmében
összegyûlt ezrek sikerrel akadá-
lyozták meg annakidején a Horn-
kormány bezárási szándékát. 

AA kkóórrhháázzéérrtt
ttüünntteetttteekk

A Kanizsai Civilek négy fõs kül-
döttsége fogadóóráján csokornyi
kérdéssel kereste fel Göndör Ist-
vánt (MSZP) városunk országgyû-
lési képviselõjét. A harmadik meg-
keresés eredményesnek bizonyult,
ha rövid idõre is, de készséggel állt
a delegáltak rendelkezésére.

Az elsõ kérdés a sokat emlege-
tett pénzügyi dolgokat firtatta.
Nevezetesen, ilyen szigorú bank-
törvények mellett, az államkasz-
szából hogyan tûnhetett el észre-
vétlenül ennyi pénz? Göndör Ist-
ván válaszában kiemelte, hogy az
Antall-kormány regnálása alatt az
úgynevezett bank konszolidációk
idején valóban több százmilliárd
forint tûnhetett el. Ha azonban a
kérdés a jelenlegi államháztartás
hiányára utal, a képviselõ azt ja-
vasolta, egy következõ alkalom-
mal akár tételesen is hajlandó is-
mertetni, mibõl is áll össze az ál-
lamháztartás hiánya. Néhány
mondatban azonban kitért a hi-
ányt okozó tényezõkre: – Emeltük
a nyugdíjakat, a közalkalmazotti
béreket és intenzív beruházásokat,
fejlesztéseket kezdtünk. Többet
költöttünk, hitelbõl finanszíroz-
tunk sok dolgot, így az államház-
tartás hiánya nagyobb, mint ami
Európában megszokott – mondta.

Érthetetlennek tûnt a megjelen-
tek számára az államháztartási hi-
ánynak a pedagógusok, közalkal-
mazottak béremelésével történõ
indoklása, hiszen ebben a szférá-
ban történt, történik a legnagyobb
leépítés.

Az autópálya építésrõl elmond-
ta, egy osztrák útépítõ vállalat be-
jelentette, 1,3 milliárd Ft/km-ért
képes folytatni azt az autópályát,
ami eddig 2,5-4 milliárd Ft-ba ke-
rült. Göndör István elmondta,
Letenye és Tornyiszentmiklós kö-
zött több, mint tíz híd van. Meg-
említette, hogy az autópálya épí-
tés külön szakaszokból áll. Mind-
egyiknek más a költség vonzata,

például Balatonfödvárnál Európa
legnagyobb völgyhídja épül. A de-
legáció tagjai kételyüket fejezték
ki, mivel ismerik az osztrák autó-
pályák alagútjait és a horvátorszá-
gi viaduktokat is, ezért nem vilá-
gos, hogy azok építési költségei a
nehezebb építési körülmények el-
lenére miért alacsonyabbak.

A kórházi ágyszám leépítésrõl
szólva Göndör István elmondta:
Ott van a Ház asztalán egy tör-
vény, tudjuk, hogy létezik a kór-
háztörvény. Erre mi történik
Nagykanizsán a polgármester vá-
lasztást követõen? A polgármester
elsõ érdemi tevékenysége, hogy
kirúgja az országosan is szakte-
kintélynek számító kórházigazga-
tónkat. Azt az embert, aki szá-
munkra jobb pozíciót tud kivívni.
Nem tudok Nagykanizsán senki-
vel beszélni arról, hogy hány ágy
legyen, mert nincs kórházigazga-
tó, a kinevezett valakit meg nem
lehet elérni heteken keresztül.
Amit azonban Önök nem tudnak,
a kanizsai kórház önként mondott
le 60 ágyról. Ezt követõen a kép-
viselõ kihangsúlyozta, hogy tudo-
mása szerint a váltáskor elõ volt
készítve egy 100 millió Ft-os pro-
jekt, a kardiológiai osztály fejlesz-
tésére. Érdekes módon ez a pályá-
zat a mai napig nem érkezett meg
az egészségügyi miniszterhez.

A delegáció kérdései érintették
még a már külföldi tulajdonban lé-
võ Makó környéki földgáz és kõ-
olaj készletek kitermelését és annak
belföldi értékesítését, valamint a
város határában lévõ, mintegy hat-
ezer éves régészeti leletek sorsát.

A Szent Korona összetételének
tervezett vizsgálatáról feltett kér-
désre a képviselõ érdemben nem
tudott nyilatkozni, de ígéretet tett
arra, hogy a megfelelõ helyeken
tájékozódik, és a késõbbiekben
válaszol.

Czene Csaba

AA KKaanniizzssaaii CCiivviilleekk
GGöönnddöörr IIssttvváánnnnááll

Hálaadó szentmisével köszöntötték hívei múlt vasárnap Erdõs Gé-
za kiskanizsai plébánost abból az alkalomból, hogy 80. éves lett és 25
esztendeje szolgál a kiskanizsai plébánián. Elõzõ állomáshelyérõl,
Murakersztúrról is felköszöntötték a városi elöljárók társaságában a
tiszteletbeli kanonok, fõesperes, kiskanizsai plébánost.

EErrddõõss GGéézzaa nnyyoollccvvaann éévveess
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Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy városunk
közgyûlése 2007-ben is adományoz kitüntetõ címeket és díjakat mindazok
elismerésére, akik példaértékûen tevékenykedtek vagy maradandót alkottak. 

Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a
következõ kitüntetéseket alapította:

– Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára kitüntetõ cím
– Nagykanizsa Megyei Jogú Városért kitüntetõ cím
– Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért kitüntetõ cím
– Nagykanizsa Oktatásáért kitüntetõ cím
– Nagykanizsa Kultúrájáért kitüntetõ cím
– Nagykanizsa Sportjáért kitüntetõ cím
– Nagykanizsa Környezetkultúrájáért kitüntetõ cím
– Paizs Ferenc Díj közigazgatási kitüntetõ cím
– Szekeres József Díj az egészségügyi és szociális terület kitüntetõ címe
– Nagykanizsa Biztonságáért kitüntetõ cím
– Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere emlékplakett.
A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosí-

tott 18/1997. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely meg-
tekinthetõ a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban és az önkor-
mányzat honlapján (www.nagykanizsa.hu).

Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a Polgár-
mesteri Hivatal Erzsébet téri és Eötvös téri portáján átvehetõ, valamint az ön-
kormányzat honlapjáról (www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc) letölthetõ ûrla-
pokon részletes indoklással, legkésõbb 2007. március 1-én 12 óráig nyújtsák
be Marton István polgármester úrnak címezve. (Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala  8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

Dr. Kelemen Marcell, Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzõje

NNaaggyykkaanniizzssaa MMJJVV KKöözzggyyûûllééssee áállttaall
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Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület ön-
kormányzati képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szer-
dán 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykani-
zsa, Rozgonyi utca 23.): 30/204-0865, balogh.laszlo61@chello.hu

Bizzer András a 4. számú választókerület önkormányzati képvi-
selõje fogadóórát tart 2007. március 2-án, pénteken 17 órakor a Dr.
Mezõ Ferenc Gimnáziumban.

Hrsz. / Megnevezés Kikiáltási ár Hónap/nap Idõpont
1163. Rozgonyi u. 8. volt Tüdõgondozó 30.000.000 + áfa - 04.04 05.02 06.06 07.04 08:00 
961. Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.300.000 + áfa 03.07 04.04 05.02 06.06 07.04 08:30
918/1. Arany János u. 5. volt óvoda 22.700.000 + áfa 03.07 04.04 05.02 06.06 07.04 09:00
964. Arany János u. 7. volt óvoda 21.300.000 + áfa 03.07 04.04 05.02 06.06 07.04 09:30 
131/2. Magyar u. 18. lakóház, udvar 19.692.000 + áfa 03.07 04.04 05.02 06.06 07.04 10:00
4372/1. Alkotmány u. 160. szociális otthon 51.800.000 + áfa 03.07 04.04 05.02 06.06 07.04 10:30
4277/1. Palini beépítetlen terület 25.809.000 + áfa 04.04 05.02 06.06 07.04 11:00
3020. Attila u. 4. volt nõtlen tiszti  szálló 68.230.000 + áfa 03.07 04.04 05.02 06.06 07.04 11:30
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

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii iinnggaattllaannéérrttéékkeessííttééssii aajjáánnllaattookk

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
szabálysértések alakulása 2006. évben:

Beérkezett szabálysértési feljelentések száma: 900. Bírságoló ha-
tározatok száma: 304. Figyelmeztetések száma: 277. Megszünteté-
sek száma: 281, ebbõl ismeretlen tettes: 248, ismert elkövetõ: 33.
Áttételre került ügyek száma: 38.

Szabálysértési ügyekben kiszabott pénzbírság: 3 650 000 Ft.
Bírságátlag: 12 006 Ft. 
Behajtott pénzbírság összege: 2 035 000 Ft.
Kintlévõ hátralék: 1 615 000 Ft. 

Szabálysértési feljelentések megoszlása:

Feljelentések száma Kiszabott pénzbírság 
Tulajdon elleni: 639 2 365 000 Ft
Köztisztasági: 35 35 000 Ft
Tûzvédelmi: 20 60 000 Ft
Jogosulatlan kereskedés: 8 80 000 Ft
Közlekedésügyi: 44 175 000 Ft
Önkormányzati rend.megh.:    16 50.000 Ft
Vásárlók megkárosítása - -
Becsületsértés: 5 15.000 Ft
Fogyasztóvédelmi: 44 510 000 Ft
Áru hamis megjelölése: 6 110 000 Ft 
Élelmiszer minõség:        - -
Közoktatási Törv-ben meg.: 18 40 000 Ft
Egyéb: 57 210 000 Ft

Kiszabott szabálysértési bírságok végrehajtása:
Pénzbírságot befizetettek száma: 189
Adók módjára történt behajtások száma : 20
Közérdekû munkára átváltoztatók száma: 46
Bíróság által elzárásra átváltoztatók száma: 49
Letöltött elzárások száma: -

Az ügyirat forgalom: fõszámon beérkezett ügyiratok: 900, alszá-
mon iktatott ügyiratok száma: 1 921, összesen 2 821. 

SSzzaabbáállyysséérrttéésseekk aallaakkuulláássaa 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzõjeként a kiemelt építésha-
tósági, a gyámügyi és az okmányirodai ügyekben ún. körzetközponti illeté-
kességgel rendelkezem. Illetékességem ezekben az államigazgatási ügyekben
Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén túl, még 40 telepü-
lésre és azok polgáraira is kiterjed. 

A hatáskörömbe utalt fenti államigazgatási feladatok ellátásáról osztályve-
zetõ kollégáimmal együtt számot kívánunk adni Önöknek. Lehetõséget aka-
runk teremteni arra, hogy az illetékességi körömbe tartozó települések pol-
gármesterei, jegyzõi véleményt alkothassanak, illetve a lakosság kérdéseket
intézhessen a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a körzetközponti államigaz-
gatási feladatok ellátásáról, s a felmerülõ problémákat megbeszéljük. 

Mindezek alapján tisztelettel meghívom Önöket a 2007. február 22-én
14.00 órakor megrendezésre kerülõ Körzetközponti Fórumra. Helyszín:
Vasemberház Díszterem, Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2. 

Program: 14.00 Köszöntõt mond Dr. Kelemen Marcell Nagykanizsa Megyei
Jogú Város jegyzõje. 14.10 Tájékoztató a Városi Gyámhivatal munkájáról, tevé-
kenységérõl – Dr. Nemesné Dr. Nagy Gabriella hivatalvezetõ. 14.30 Tájékoztató a
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Építéshatósági Osztályá-
nak tevékenységérõl – Szamosi Gábor osztályvezetõ. 14.50 Tájékoztató az Ok-
mányiroda tevékenységérõl – Deák Tamás irodavezetõ. 15.10 Fórum a közigazgatá-
si feladatok ellátásáról, kérdések-válaszok. A körzetközponti feladatokkal kapcsola-
tos észrevételek, tapasztalatok megvitatása, kérdésfelvetések a meghívottak részérõl.

Dr. Kelemen Marcell, Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzõje

MMeegghhíívvóó KKöörrzzeettkköözzppoonnttii ffóórruummrraa

SSzzíínneess vviilláággoomm

NNöövveennddéékkeekk kkiiáállllííttáássaa

Némethné Pecsics Katalin wax
festményeibõl nyílt kiállítás a
Honvéd Kaszinó galériájában. A
tárlatlátogatókat Halmos Ildikó
intézményvezetõ köszöntötte,
majd Pávlicz Erika a Bolyai isko-
la tanulója énekelt. A vállalkozó
egy budapesti tanfolyamon sajátí-
totta el a wax festés technikáját.
Speciális, forró vasaló segítségé-
vel viszi fel a viaszkrétát az elõ-
készített papírra, lemezre. A kiál-
lítást ifj. Lehota János esztéta
nyitotta meg, aki szólt a techniká-
ról, amelyet már ötezer évvel ez-
elõtt használtak, hiszen ezzel az
eljárással készültek a piramisok
fáraóábrázolásai is. 

B.E.

A közelmúltban a Zala Me-
gyei Közgyûlés elnökétõl, Man-

ninger Jenõtõl kiemelkedõ te-
hetséggondozó és vizuális neve-
lõ munkájáért Alkotói Díjat ve-

hetett át Stamler Lajos
képzõmûvész, a Batthyány La-

jos Gimnázium pedagógusa.
Ebbõl az apropóból beszélget-

tünk vele otthonában. 

– Kategóriájában ez a legran-
gosabb elismerés, de nagyon re-
mélem, hogy ezzel még nem tet-
tem fel a pontot az „i”-re –
mondja nevetve a mûvész-tanár. –
Ilyenkor mindig az jut az ember
eszébe, hogy Jézus Mária, talán
szólt nekik az orvosom, õ már tud
valamit, amit én még nem?! De
komolyra fordítva a szót. Azt re-
mélem, úgy sikerül majd leélnem
az életem, hogy az utolsó percre
is maradjon problémám. Kicsit
rosszul érezném magam, ha úgy
kellene elmennem, hogy már min-
dent megoldottam. Azt hiszem, az
emberi élet lényege, ha zajlik,
újabb és újabb problémákat kell
megoldani, amelyek jó esetben
újabb és újabb eredményeket hoz-
nak. Tehát várok még eredménye-
ket magamtól és a tanítványaim-
tól is… S hogy melyik foglalatos-
ságom kedvesebb számomra, a
tanítás, vagy a festészet? – kérdez
vissza Stamler Lajos. – Ez olyan
kérdés, mint amikor az embertõl
azt kérdezik, a két, vagy a három
gyermeke közül melyiket szereti
jobban. Nyilvánvalóan mindig az
a kedvesebb, amire éppen keve-
sebb idõ jut. Esetemben ez bizony

Stamler Lajos. 1957-ben szü-
letett Kaposvárott. Rajztanári
diplomáját 1980-ban Pécsett
szerezte. Friss diplomásként köl-
tözik Kanizsára. Jelenleg a Bat-
thyány Lajos Gimnáziumban ta-
nít, tehetséggondozó szakköré-
bõl több tucatnyi diák került mû-
vészeti szakközépiskolába.
1981-tõl állandó résztvevõje
csoportos kiállításoknak, illetve
mûvészeti táboroknak. Alapítója
a Z’ART Kör Képzõ- és Iparmû-
vészeti Egyesületnek, tagja a
Kapos Art-nak. Õ hívta életre a
gimnáziumban mûködõ Hyány
Galériát. Kiállításai többek kö-
zött Fonyódon, Zalaegerszegen,
Kaposvárott és Budapesten vol-
tak láthatóak. Tulajdonosa a Ma-
gyarországi Galériák Díjának.

A Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskola
kézmûves tanszaka növendékei-
nek nyílt kiállítása az iskola hang-
versenytermében. A megjelenteket
Baráth Yvette tanár köszöntötte, a
kiállítást Lebár Edit, a Thúry
György Múzeum mûvelõdésszer-
vezõje nyitotta meg. Az ünnepi
pillanatot zenével Bakaja Zoltán
tanár és tanítványa, Krausz Fanni,
valamint Baki Andrea tanárnõ és
tanítványa, Horváth Dorottya tette
ünnepélyessé. A kiállított mûvek
között szerepelt az iskola névadó-
ját, Farkas Ferencet ábrázoló kis-
plasztika is, melyet Novák Natália
készített (képünkön).

B.E.

A közelmúltban zárult az a
közvélemény-kutatás, amely a
Medgyaszay István által tervezett
színház, volt moziépület felújítást
követõ funkciójáról gyûjtött
véleményeket. A legkülönfélébb
ötletek születtek arról, mit is
kezdjen a város az Ifjúsági és Ci-
vil Háznak elkeresztelt épülettel.

– Az ötletpályázatra sok javas-
lat érkezett, amelyekbõl tizenhá-
rom olyan minõséget képvisel,
hogy biztosan jól tudjuk majd
hasznosítani – mondta lapunknak
Balogh László, az Oktatási, Kultu-
rális, Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke. – Számtalan szóbeli köz-
lésbõl is tudtunk információt me-
ríteni, mondhatom, hogy a helyi
közvélemény egy kicsit tema-
tizálva is lett az elmúlt hetekben

az ötletpályázattal. Már korábban
is volt koncepciónk a felújított
Medgyaszay-ház hasznosítására,
de úgy érzem, így van rendjén és
így demokratikus, hogy megkér-
deztük Nagykanizsa lakóit is. Már
készül az elõterjesztés, amelytõl
remélhetõ, hogy márciusban meg-
születik a végleges döntés a régi
moziépület tartalmát és az úgyne-
vezett kulturális negyed struktúrá-
ját illetõen. Az egyes alternatívák
közül választani fogunk. Vélemé-
nyem szerint elsõdlegesen azt kell
eldöntenünk, hogy a Medgyaszay-
házat az önkormányzati intéz-
ményrendszer részeként mûködtet-
jük, vagy létrehozunk egy, a házat
üzemeltetõ közhasznú társaságot
– ebben az esetben azt is figye-
lembe kell vennünk, hogy jövõre a

kht.-k megszûnnek, csak nonprofit
kft.-k mûködhetnek. Aztán azt is
elképzelhetõnek tartom, hogy a
régi mozi, a Magyar Plakát Ház
és a Kiskastély külön intézményt
alkosson, amely méltó partnere,
esetenként versenytársa lehet a
Hevesi Sándor Mûvelõdési Köz-
pontnak. Azt gondolom, hogy egy
ilyen egészséges verseny a kultú-
rát kedvelõ városlakók javára vá-
lik majd. De hogy beszéljünk a
névválasztásról is, azt hiszem, az
épületet úgy becsülhetjük meg a
legjobban, ha a tervezõrõl, a ház
atyjáról, Medgyaszay Istvánról
nevezzük el, így a régi mozit
Medgyaszay István-háznak hív-
nánk. 

Horváth Attila 

MMeeddggyyaasszzaayy IIssttvváánn 
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Lakossági összefogással, és
Jerausek István önkormányzati
képviselõ közbenjárásával a
nagybagolai telektulajdonosok és
lakók régi gondja oldódott meg a
múlt héten.

A Szõlõskert Fogadó mögötti
emelkedõn húzódó út számos
kellemetlenséget okozott már az
arra gyalogosan vagy gépjármû-
vel közlekedõknek. Az áldatlan
állapotok miatt a kanyarban már
baleset is történt. A kétirányú
közlekedésre alig-alig alkalmas
úttest a hegyoldalról lezúduló
csapadékvíz mosta vályúk, vala-
mint a ráhordott föld miatt  még
tovább szûkült. 

A helyszíni szemle során a hi-
vatal szakemberei megállapítot-
ták, a kérdéses hegyi út mellett
húzódó tizenkét méteres földsáv
az önkormányzat tulajdona, így
annak beleegyezésével hozzá le-
het fogni az útszakasz kiszélesíté-
séhez, helyreállításához.

A tereprendezésnek a környék-
beli szõlõsgazdák neki is láttak
(képünkön). Boda Balázs vállal-
kozó munkagépével, míg Lakatos
Gyula a föld elszállításával segí-
tette a munkát. A munkálatok so-
rán kivágták az útszéli és partol-
dali fákat-bokrokat. Kijavították a
leomlott partoldalt, majd a föllel-
kesült csapat az útfelület mart
aszfalttal történõ felújítását is
tervbe vette.

B.E.
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Fotó: B
akonyi E

rzsébet

Rövid idõ alatt parázs hangu-
lat alakult ki azon a lakossági fó-
rumon, amelyre a két hete elin-
dított kiskanizsai körjárat miatt
került sor a Nagyrác úti iskola-
épületben. Az Alsótemetõ és a
Felsõtemetõ utcák lakói ugyanis
sérelmezik, az ügyben még alá-
írásokat is gyûjtöttek, hogy az
autóbusz közvetlenül az ablakaik
alatt halad el, ráadásul mióta el-
indult a járat, nem is parkolhat-
nak autóval ingatlanjaik elõtt,
ugyanis azóta tábla tiltja azt. Az
ebédlõt teljesen megtöltõ lakók
végül elérték, márciusban meg-
szûnik a körjárat.

Elõször Tóth Nándor és Polai
József önkormányzati képviselõk
köszöntötték az érdeklõdõket, az
utóbbi az ügy elõzményeit taglal-
ta. Elmondta, hogy a körjárat öt-
letét még Csordásné Láng Éva,
az elõzõ ciklus képviselõje vetet-
te fel, lassan már mintegy három
éve. A cél az volt, hogy a
Kiskanizsa két részét összekötõ
járat a Bornemissza utca térségé-
bõl is könnyû eljutást biztosítson
a városrész másik felében lévõ
templomhoz, iskolához, gyógy-
szertárhoz, esetleg az orvoshoz.
Polai József azt mondta, hogy
többen is jelezték, szükség lenne
egy ilyen buszjáratra, amely eset-
leg érintené Kiskanizsa temetõjét
is. Ehhez azonban a városrész
másik felébõl az érintett utcákon
keresztül lehet legkönnyebben el-
jutni. Az ötletrõl egyébként több
alkalommal hírt adott a sajtó, az

utóbbi idõben már az útvonal is
szerepelt a híradásokban, a meg-
jelent tiltakozó lakók mégis azt
állítják, õk az egészrõl semmit
sem tudtak. Pedig nem egyszer
foglalkozott vele a részönkor-
mányzat is, amelynek tagjai
ugyancsak támogatták az ötletet,
eleget téve az állítólagos lakossá-
gi igénynek.

Mára azonban kiderült, az ott
lakók nem igénylik ezt a járatot,
amely elmondásuk szerint leg-
többször szinte üresen közlekedik. 

A tiltakozók sérelmeiket így
összegezték: a közvetlenül a házak
ablaka alatt elhaladó buszoktól re-
megnek a falak, az úttest gödrei-
ben összegyûlõ vizet felcsapják a
házak falaira. A legrosszabb, hogy
a járat elindítása, azaz február else-
je óta a Felsõtemetõ és az Alsóte-
metõ utca lakói nem állhatnak meg
autóval a saját ingatlanjaik elõtt,
ugyanis az útszakaszok mindkét
oldalára kihelyezett Megállni tilos!
táblák tiltják azt. 

– Ezekbe a szûk utcákba nem
lett volna szabad beengedni a bu-
szokat – mondta az egyik felhá-
borodott lakó. – Ki látott már
olyat, hogy az utca mindkét olda-
lán megtiltják a megállást?! Nem
tudunk parkolni, nem tudjuk meg-
közelíteni az ingatlanjainkat,
mert mindig attól kell rettegnünk,
hogy mikor jön a busz! Miért nem
a Varasdi úton megy a körjárat? 

Közben elõkerült a két út ki-
szélesítésének problematikája is,
ugyanis a szûk aszfaltfelületeket

alkalmassá kellett tenni a busz-
közlekedésre. 

– Meg lehet nézni, mit csinál-
tak a mi utcánkban, az nem útfel-
újítás, hanem útfelbontás –
mondta Baranyai István, aki a
Felsõtemetõ utcában lakik. –
Tönkretették a gyepfelületet is! A
buszok kihasználtságáról meg
annyit, négy ember utazik rajtuk,
az egyik a sofõr, a másik három
meg nem száll le a temetõnél,
ahova teljesen feleslegesen tér be
a busz.

Ezután egy idõs bácsi emelke-
dett szólásra, aki alighanem a nap
tanulságát fogalmazta meg. Õ azt
mondta, hogy a körjáratból nem
lett volna ekkora konfliktus, ha
az azt szorgalmazó képviselõk
elõtte egy hasonló fórumon meg-
kérdezik a két utca lakóit, hozzá-
járulnak-e ahhoz, hogy autóbusz
járjon a házaik elõtt. 

Tóth Nándor erre viszont úgy
reagált, ha a most háborgók el-
mentek volna a képviselõk fóru-
maira, fogadóóráira, akkor ott el-
mondhatták volna a problémái-
kat. A két képviselõ végül meg-
szavaztatta a jelenlévõket a busz-
ügyben, s mivel õk egyhangúlag
úgy határoztak, hogy nincs szük-
ségük a körjáratra, ezért az már-
ciustól megszûnik. 

A fórumon részt vevõ Marton
István polgármester kijelentette,
meggyõzõdése, hogy nem lesz
körjárat Kiskanizsán, mert hiába
jelölnének ki újabb útvonalakat,
azok mindenhol tiltakozást válta-
nának ki. 

Horváth Attila

LLeesszzaavvaazzttáákk aa kköörrjjáárraattoott

KKiisszzéélleessíítteettttéékk aazz úúttkkaannyyaarrtt

MMaaggaadd uurraamm,, hhaa sszzoollggáádd nniinnccss

Nem múlik el év, hogy Nagy-
kanizsa ne kerülne fel a szén-
monoxid mérgezéses esetek
képzeletbeli térképére. Kezdõ-
dött a termoforkéményekkel
összefüggõ Teleki úti esettel,
majd a legnagyobb port felvert
Huszti téri tragédia következett,
utóbb pedig a Bõsze közben
hunyt el egy kislány emiatt. A
szakember szerint az, hogy az
elmúlt években jelentõsen nõtt a
szén-monoxid mérgezések szá-
ma, leginkább annak tudható be,
hogy divatba jöttek a fokozott
légzárású nyílászárók. Az ener-
giatakarékosság jegyében min-
denki igyekszik ilyenre cserélni
a régi fa ablakokat. Ez nem len-
ne baj, a probléma, hogy az em-
berek megvásárolják a lakást a
külvilágtól szinte hermetikusan
elválasztó új nyílászárót, ám, a
gyártók által elõírt szellõzõrend-
szerekrõl már elfelejtkeznek. A
nap, mint nap leselkedõ veszé-
lyekre sajnos, legtöbbször az ab-
lakokat beépítõ kivitelezõ sem
figyelmezteti a tulajdonost, mi-
közben tisztában van a lehetsé-
ges következményekkel.

– Megdöbbenti talán, amit
most mondok, de a szén-mono-
xid mérgezések száma szerencsé-
re még nem is nõtt olyan draszti-
kus mértékben az elmúlt idõszak-
ban, mint amekkorára számítot-
tunk, noha tagadhatatlanul volt
növekedés – mondta lapunknak
Németh László, a Kögáz Zala-
Javszer Kft. ügyvezetõje. – Az
emberek szeretnének spórolni a

OOrroosszz rruulleetttt
aa nnyyíílláásszzáárróókkkkaall
gázszámlán, tegyük hozzá, jogo-
san, ezért mindenütt kicseréltetik
a régi, jól szellõzõ fa nyílászáró-
kat modern, fokozott légzárású
nyílászárókra, fém és mûanyag
ablakokra. Ha nem megy ki a me-
leg, akkor kevesebbet kell fûteni,
gondolják, ami így alapvetõen
igaz is. Csak az a probléma, hogy
a lakások zömében kéményes
gázkészülékeket találunk. Ezek-
hez azonban levegõt kell biztosí-
tanunk, mert csak így mûködik a
kéményünk. Ha nem jut be levegõ
a lakásba, akkor a kémény nem
fog mûködni, a készülék jó eset-
ben kikapcsol, leáll. Egyre több
háztartásba vásárolnak konyhai
elszívó-berendezéseket is, amivel
tovább tetézik a bajt. Ha egy la-
kásba nem áramlik be levegõ,
van egy kémény, s mellette be-
kapcsolom a páraelszívót, akkor
a fûtõtest honnan próbál levegõ-
höz jutni? Egyszerû, a kéményen
keresztül, s szinte visszaszívja a
lakásba az égésterméket. Sajnos,
ilyen esetben lehet bármilyen mo-
dern készülék, kialakulhat egy
olyan állapot, mondjuk úgy, hogy
a körülmények együttállása, ami
halálhoz vezethet. A minapi tra-
gédia esetében sokakban felme-
rülhet a kérdés, hogy eddig miért
nem történt ilyen baleset, hiszen
a szóban forgó házban már évek-

kel korábban sor került a nyílás-
záró-cserére. Az, hogy egy életve-
szélyes helyzet alakul ki, nem te-
kinthetõ automatikusnak, több té-
nyezõnek is be kell következnie
egy idõben, együtt, hogy problé-
mát okozzon. Elõre kiszámítani
tehát nem lehet, de ha kéményes
fûtõberendezésünk van, fokozott
légzárású nyílászárónk és elszí-
vónk, vagy esetleg valamilyen
ventillátorral szívjuk ki a levegõt,
akkor nagyon jó esélyünk van ar-
ra, hogy elõbb vagy utóbb, de baj
lesz. Olyan ez, mint az orosz ru-
lett. És a szén-monoxid érzékelõk
sem jelentenek száz százalékos
biztonságot, hiszen gondoljunk
csak bele, négy-ötezer forintért
vásárolunk egy ilyen kis mûszert,
amelytõl hat-hét év múlva is el-
várjuk, hogy figyelmeztessen
minket a veszélyre, miközben a
mi mûszereinket évente újra kell
hitelesíteni.

Németh László hozzátette, ez
nem azt jelenti, hogy ne építsünk
be fokozott légzárású nyílászá-
rót, sokkal inkább azt, hogy eze-
ken a rendszereken nem érde-
mes, nem szabad spórolni, s bi-
zony, életet menthet, ha megvá-
sároljuk hozzá a gyártó által
ajánlott szellõzõket is. 

Horváth Attila

A vasárnap délelõttönként meg-
rendezett bolhapiac továbbra is
nagy népszerûségnek örvend, gon-
dot jelent azonban a parkolás a gép-
kocsival érkezõ látogatók számára,
mivel ilyenkor a Vásárcsarnok par-
kolóját az árusok foglalják el. A kö-
zeli bevásárlóközpont parkolója ha-
mar megtelik, a késõbb érkezõk kö-
zül pedig sokan figyelmen kívül
hagyják a tiltó táblákat. A Közterü-
let Felügyelet felhívja az autósok fi-
gyelmét, hogy a közlekedés szabá-
lyait ekkor se hagyják figyelmen
kívül. Elsõsorban a Kalmár utcai
mindkét irányból behajtani tilos, az

Európa Tanács utcai és a Kanizsa
Plaza elõtti megállni tilos jelzõtáb-
lák hatályának be nem tartása, vala-
mint a zöldterületen történõ megál-
lás jelent problémát. A közterület
felügyelõk a rendõrséggel közösen
a továbbiakban is jelen lesznek, és
szükség esetén intézkednek. Felhív-
ják a gépjármûvel érkezõk figyel-
mét arra, hogy a közelben több
(hétvégén ingyenes) parkolási lehe-
tõség is adódik. Ilyen a régi piac te-
rülete, az Alsótemplom elõtti, vala-
mint a Zrínyi utcai parkoló.

K.T.F.

PPaarrkkoolláássii ttaannááccss 
aa bboollhhaappiiaaccoozzóókknnaakk

KANIZSA Dél-Zalai Hetilap SZERKESZTÕSÉGE
8800 Nagykanizsa, Király u. 47. I. em.

Tisztelt Cím!

Alulírott, Dr. Kelemen Marcell (cím: 8800 Nagykanizsa, Vadrózsa . 21/A.)
képviseletében kérem, hogy az alábbi közleményt a címoldalon, saját költ-
ségükön, a XIX. évfolyam 6. számában (2007. február 8-án) megjelentekkel
egyezõ helyen és formátumban, legközelebbi lapszámukban megjelentetni
szíveskedjenek, mivel a hivatkozott számban és helyen a cikk írója valótlan
tényeket híresztelt Ügyfelemrõl.

A Közlemény szövege:
„SAJTÓHELYREIGAZÍTÁS

A 2007. február 8-ai lapszámunkban tévesen, minden alapot nélkülözõen állí-
tottuk, hogy Litter Nándor polgármestersége, Röst János alpolgármestersége ide-
jén bekövetkezett perekért, városunkat ért károkért Dr. Kelemen Marcell Jegyzõ
urat felelõsség terheli. Cikkünkben valótlanul, minden alapot nélkülözõ módon azt
a látszatot keltettük, hogy a Jegyzõ Úr jogszabályban rögzített feladatait,
kötelezettségeit nem megfelelõen látta el, így a közbizalmon, feddhetetlenségen
alapuló munkáját nem megfelelõen végzi.

Hamisan keltettük azt a látszatot, hogy Dr. Kelemen Marcell Úr a törvényesség
õreként nem lépett fel a visszás ügyekkel kapcsolatosan.

KANIZSA Dél-Zalai Hetilap”

Amennyiben kérésünknek nem tesznek eleget, úgy kénytelenek leszünk peres
eljárást kezdeményezni Önök ellen.

Bejelentjük, hogy az Önök híresztelései miatt Ügyfelem személyhez fûzõdõ
jogaiban keletkezett sérelmek vonatkozásában jogfenntartó nyilatkozatot teszünk.

Tekintettel arra, hogy a sérelmezett cikkhez szervesen kapcsolódott a mellette
lévõ kép, felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a fenti közleményt a címoldal
teljes terjedelmében tegyék közzé, mindennemû kommentár nélkül.

Nagykanizsa, 2007. február 13.

Üdvözlettel:

Dr. Kelemen Marcell 
képviseletében:

Tisztelt Dr. Kelemen Marcell!

Mint a jogban járatos embernek tudnia kell, a sajtóhelyreigazítási eljárás-
nak tételes szabályai vannak. Tehát a helyreigazítási kérelemnek tartalmaznia
kell, hogy a kérelmezõ szerint melyek a való tények, melyek a közlemény
valótlan tényei, melyeket tüntetett fel hamis színben. Azt is tudnia kell, ha a
helyreigazítási kérelemben elõadottak nyomban megcáfolhatók, a helyreiga-
zítás közlését meg lehet tagadni.  

Ön a kérelme megírásakor a fentieket figyelmen kívül hagyta, a kötelmeknek
nem tett eleget, ezért szükségszerûen levelét legfeljebb csak kifogásainak tudom
tekinteni. Közlésére ezért egyrészt jóindulatból vállalkoztam – ízlésem ellen va-
ló, ha az újság magáról szól –, másrészt úgy vélem, a közvéleménynek tudnia
kell, hogy Ön milyen nyomásgyakorlással kíván élni a helyi sajtóval szemben.

Tisztelt Jegyzõ úr!

Kérelmében Ön minden indoklás nélkül elhárítja a felelõsségét. A többtu-
catnyi per ennek ellent látszik mondani. Ezek jogalapját ugyanis, híven a he-
lyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, illetve helyi szabályo-
zások szelleméhez olyan határozatok, rendeletek teremtették meg, amelyeken
megtalálhatók a törvényességi szempontból ellenõrizte vagy a jegyzõ megbí-
zásából kifejezések.

Tisztelt Dr. Kelemen Marcell! 

Ön a törvényesség õre, tegye hát a dolgát!

Nagykanizsa, 2007. február 21.
Tisztelettel: 

Dóró János
fõszerkesztõ
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