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május 15.
KIS KÖLTÕK, MESÉLÕK

Az immár hagyományos Hevesi Sándor
Vers- és Prózaíró Verseny ünnepélyes eredményhirdetésére és díjkiosztójára került sor a
szervezõ Hevesi Sándor Általános Iskolában.
A város valamennyi általános iskolájából mintegy ötven tanuló nyújtott be alkotást, verset,
vagy prózát a meghirdetett pályázatra. A szakértõ zsûri szerint a gyerekek nagyfokú spontaneitásról tettek tanúbizonyságot, értékesebbnél
értékesebb formában mondták el érzelmeiket,
gondolataikat. A vers kategóriában az elsõmásodik osztályos korcsoportban a Kiskanizsai
Általános Iskola tanulója, Stefics Attila
bizonyult a legjobbnak, a harmadik-negyedik
osztályosok közt Hajdú Petra, a Péterfy Sándor
Általános Iskola diákja érdemelte ki az elsõ
helyet. Az ötödik-hatodik évfolyamból Goór
Annamária (szintén a Péterfy Sándor Általános
Iskola tanulója) állhatott fel a képzeletbeli
dobogó legfelsõ fokára, míg a hetedik-nyolcadikos korcsoportból a lenti Horváth Márk
érdemelte ki az elsõ helyezést. A próza
kategóriában Kertész István, a Zrínyi Miklós
Általános Iskola, Orosz Laura, a Péterfy Sándor
Általános Iskola, Scháb Bereniké, a Bolyai
Általános Iskola, valamint Dömötör Nikolett, a
Zrínyi Miklós Általános Iskola tanulója
bizonyult a legügyesebb „mesélõnek”. Az
ötödik-hatodik osztályosok esetében egy
különdíjat is megítélt a zsûri Márfi Kingának, a
házigazda intézmény diákjának.
V. AKUSZTIKUSGITÁR FESZTIVÁL
A Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház volt az
állomása annak a tizenegy koncertbõl álló turnésorozatnak, melyet az V. Nemzetközi
Akusztikusgitár Fesztivál keretében rendeztek.
A programon ezúttal is – mint minden esztendõben – több neves külföldi akusztikus gitáros mutatkozott be. A koncert házigazdája, Szabó Sán-

dor gitármûvész, zeneszerzõ volt, aki a különbözõ kultúrák húros hangszereinek technikáját
ötvözõ gitározásával és modern darabjaival hívta fel magára a figyelmet. Lemezei Angliában,
az Egyesült Államokban, Németországban jelentek meg, a hazai kiadványokon a SzaMaBa
Trió immár 4 lemezbõl álló sorozatán hallható
játéka. Az idei fesztiválon a latin zene körüljárására vállalkozott az általa meghívott elõadómûvészekkel. A vendégek között volt Veronique
Gillet – akivel az idei év elején duót alakítottak
– Fernando Freitez – aki hazánkban most mutatkozik be elõször – valamint a Silvio Schneider – Jörg Nassler Duo – õk jelenleg Európa
egyik legfoglalkoztatottabb és legnépszerûbb
modern latin zenét játszó párosa. A koncert az
elõadómûvészek közös gitárjátékával zárult.

május 17.
KÖZÖS FOGADÓNAPON SEGÍTENEK
Hagyományosan közös fogadónapot tartott
a CKÖ Ady úti irodájában Teleki László, az
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium politikai államtitkára, a
Nagykanizsa MJV Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke és Röst János alpolgármester.
– Ez már a sokadik alkalom, hogy közösen
tartunk fogadónapot – mondta lapunknak
Röst János alpolgármester. – A fogadónapnak
az az elõnye, hogy az állampolgárok sokkal

szabadabban, a hivatali környezet feszélyezése nélkül mondhatják el panaszaikat, kéréseiket, amelyekre a lehetõ leggyorsabban igyekszünk megoldást keresni.
– Ma is sokan jöttek, mintegy tizenhárom
esetben tudtuk kezelni a felmerülõ problémákat, vagy legalábbis elindítottuk azokat a megoldás útján – vette át a szót Teleki László. –
Volt, aki vállalkozó szeretne lenni, s ehhez kért
tanácsot, más lakásüggyel keresett meg minket, és olyan is akadt, aki a városi közbiztonság erõsítését sürgette. Egy állampolgár azért
jött, hogy segítséget kérjen, mert annyira sokba kerülnek a gyógyszerei, hogy nem tudja valamennyit megvásárolni. Az ilyen és ehhez hasonló ügyeket megpróbáljuk kezelni, s gyakran
elõfordult, hogy azon melegében telefonáltam
például a rendõrkapitány úrnak, vagy épp a
szociális és egészségügyi osztály vezetõjének,
a kórház fõigazgatójának, s a segítségüket
kértem. Ha a hozzánk forduló látja, hogy felemeljük a telefont, és rögtön kezeljük az ügyét,
sokkal nyugodtabban tér haza, az otthonába.
ÚJ DIÁK POLGÁRMESTER
A Városi Diákparlament ülésén az iskolai
diákönkormányzatok küldöttei megválasztották az új tisztségviselõket, a városi diákpolgármestert és a két alpolgármestert. Elõször Kovács Mariann leköszönõ diákpolgármester
számolt be az elmúlt év munkájáról, majd a jelöltek mondták el kortes-beszédeiket, amelyekbõl kiderült: a fiatalok a diákönkormányzat (DÖK) karitatív tevékenységét, az egyes
iskolák közötti kommunikációt erõsítenék, továbbá megszerveznék a DÖK-tagok diákjogokkal foglalkozó továbbképzését. A jelölteknek játékos feladatokkal is meg kellett birkózniuk, így többek között a kezek használata
nélkül kellett elfogyasztani egy krémest. A
küldöttek diákpolgármesternek Szabó Gergõt,
a Mezõ Ferenc Gimnázium diákját választotta
meg, míg az alpolgármesteri posztot Baracskai Anikó, a Bolyai János Általános Iskola és
Szabó Anna, a Zrínyi Miklós Általános Iskola
tanulója érdemelte ki a szavazatok alapján.
TAROLTAK A KANIZSAI RENDÕRÖK
Kettõs hazai sikernek örülhettek a házigazda Nagykanizsai Rendõrkapitányság munkatársai a Kaposvári úti rutinpályán megrendezett motoros rendõrök és járõr gépkocsivezetõk közlekedésbiztonsági versenyének megyei
döntõjén. A motorosok és az autósok között is
a kanizsaiak bizonyultak a legjobbnak a hétköznapi autózónak ránézésre nem könnyû pá-
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lyán. A rend õrei elõször közlekedési teszten
adtak számot tudásukról, majd a rutinpályán
csillogtatták meg gyakorlati képességeiket.
Az autósoknak tizenhárom feladatot kellett
teljesíteniük a pályán, s ezek közt akadt
olyan, amely még a gyakorlott gépkocsivezetõk számára is megoldhatatlannak bizonyult.
A megmérettetésre a megye négy rendõrkapitányságáról tizenkét motoros és tizennégy
gépkocsivezetõ érkezett. A motorosok között
a legjobbnak a nagykanizsai Végvári Zoltán
zászlós bizonyult, míg a dobogó második fokára a megyeszékhelyi Török Krisztián rendõr-törzsõrmester, a harmadikra pedig Nagy
Tamás, szintén kanizsai fõtörzsõrmester állhatott fel. Az autósok párviadalát a nagykanizsai kapitányság állományából az a Magyaródi Balázs törzszászlós nyerte, aki a tavalyi karos forgalomirányító versenyen is sikeresen
szerepelt. Második lett az ugyancsak kanizsai
Gerencsér Árpád törzszászlós, a harmadik helyen pedig a lenti Borsos Sándor õrmester
végzett. A júliusi, Hungaroringen megrendezendõ országos versenyre a kategóriák elsõ
két helyezettje jut tovább.
MINTA-PROJEKT
A Dunántúli Roma Vezetõk Szövetsége tavaly november óta Szociális Gondozó Szolgálatot mûködtet az Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány támogatásával. A projekt célja
Nagykanizsán és vonzáskörzetében olyan szociális gondozóhálózat kiépítése, amelynek keretében a hátrányos helyzetû, elsõsorban roma
származású embereknek segítséget tudnak
nyújtani a házi betegápolásban, a házkörüli teendõk elvégzésében. Mint azt Kollerné Mészáros Adrienn programvezetõ elmondta, decembertõl öten vettek részt azon a házi szociális
ápoló-gondozó képzési programon, mely a
munkatársak szakmai felkészítését tûzte ki cé-
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lul. Az Elsõ Magyar-Dán Termelõ Iskola közremûködésével megvalósított képzésen többek
között elsõsegélynyújtást, anatómiát, gyógyszerészeti alapismereteket, romológiát tanultak
a munkatársak. A tanfolyam zárására a Halis
István Városi Könyvtárban került sor, a képzés
résztvevõinek ekkor kellett szóbeli vizsgán
számot adniuk felkészültségükrõl. Horváth
Kornélia szakmai vezetõ szerint a szolgálat
mûködésével kapcsolatban jók a tapasztalatok,
egyre többen keresik fel õket. Jelenleg tizenegyen vannak, akik rendszeresen kérnek tõlük
segítséget. S hogy miben? A skála meglehetõsen széles: van, aki inkább csak beszélgetne
vagy sétálna valakivel, mert nagyon egyedül
érzi magát, van, aki nehezen mozog vagy éppen beteg, így a gyógyszer-feliratáshoz vagy
annak kiváltásához, vérnyomás-méréshez, a
személyi higiénia területén, esetleg bevásárláshoz, takarításhoz kér segítséget. A minta-értékû
projekt egy éves idõtartamra kapott támogatást
az OFA-tól, de az érintettek bíznak abban, hogy
lesz lehetõség a folytatásra.

május 18.
A TEREMTETT VILÁGEGYETEM

A Halis István Városi Könyvtárban Az ember és a kozmosz – A teremtett Világegyetem
címmel Mizsér Attila csillagász tartott elõadást.
Az elõadó többek között szólt arról, hogy a csillagokra nézõ ember nem sok eltérést talál a
mostani égbolt és aközött, amelyre az ókori ember figyelt. A körülöttünk lévõ csillagvilág emberi léptékkel mérve állandó, millió éveket ölelnek fel a változások. A csillagok vizsgálata
nem egyidõs az emberiséggel, hiszen az égre
kémlelõ – ráérõ – ember csak azokban a korokban élhetett, amikor már nem a mindennapi létfenntartásért kellett küzdeni, hanem ennél több
mindenre is jutott idõ. Egykor a Világegyetem
középpontjának hittük a Földet, ma már tudatában vagyunk mennyire aprók, esendõek vagyunk a bolygók végtelen rendszerében –
mondta többek között a csillagász.
A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁSÉRT
Projektindító szakmai rendezvényt tartottak
a BLG tanácstermében. A rendezvényen,
amelynek célja az intézményi ütemterv elõkészítése és a tájékoztatás volt, többségében azon
intézmények képviselõi jelentek meg, akik a
pályázatban részt vettek. A kompetencia-alapú
oktatás legfõbb célkitûzése az egyes társadalmi

csoportok, rétegek – nõk, romák, fogyatékkal
élõk – esélyegyenlõségének, versenyképes tudáshoz – képességekhez, készségekhez, kompetenciákhoz – való hozzáférésének biztosítása, ezáltal a késõbbi foglalkoztatási hátrányok
csökkenése. A célok közé tartozik az élethoszszig tartó tanulást megalapozó oktatási programcsomagok elterjesztése térségi, regionális
szinten. A most bemutatott KOMP – átkelés a
kompetencia-alapú oktatás területére – projekt
konkrét céljai: a személyi- és tárgyi feltételek
megteremtése a kompetencia alapú oktatás intézményi bevezetéshez, a szükséges eszközök
beszerzése, a pedagógiai intézet munkatársainak augusztusig történõ felkészítése a kompetencia alapú nevelést-oktatást szolgáló képzések megtartására, a moderátori szerepre. A pedagógusok szakmai hozzáértésének, felkészültségének növelése. A kapcsolat egyébként a felek között úgy jött létre, hogy Nagykanizsa
Megyei Jogú Város 19 közoktatási intézménye fenntartója kereste meg csatlakozás szándékával a Qualitas Pedagógiai Központot.
VÁLASZTÁSI ELÕKÉSZÍTÉS
A 2002-2006. évi kormányzati és önkormányzati munkáról, valamint a 2006. évi
helyhatósági választások elõkészítésérõl tartott sajtótájékoztatót Kovács Kálmán, az
SZDSZ Zala Megyei Választmányának elnöke és Röst János, a nagykanizsai szervezet alelnöke. Kovács Kálmán elöljáróban bejelentette: felkérést kapott Kofi Annan ENSZ fõtitkártól, hogy legyen egy 20 fõs uniós internet
tanácsadó testület tagja. A sajtótájékoztató
másik aktualitását az a tárgyalás adta, amelyet
az SZDSZ nagykanizsai szervezete kezdeményezett a helyi MSZP-vel. Sikeresnek értékelték a 2006-os országgyûlési választási együttmûködésüket, és megegyeztek abban, hogy a
közös önkormányzás céljából továbbra is a
koalíciós együttmûködés a cél az õszi helyhatósági választásokon. Ennek érdekében 3-3
fõs elõkészítõ delegációt jelölt ki a két párt
az elnökségbõl. Legfontosabb feladatnak tartják, hogy június 10-ig megállapodásra jussanak a közös polgármester és önkormányzati
képviselõ jelölési helyekben. Az önkormányzati mûködés szempontjából a polgármester
szerepe meghatározó, ezért mindkét fél számára elfogadható személyt kell találni, akinek
jelölését nemcsak helyi, hanem országos szinten is meg kell erõsíteni.
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TANÁRI EST
A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola tanárainak részvételével Tanári
Estet tartottak az intézmény hangversenytermében. A megszólaltatott darabok között Baráth
Zoltán igazgató zeneszerzõi munkásságából is
ízelítõt kaphattak a zenekedvelõk. A koncert
zárásaként a Szivárvány Énekegyüttes elõadásában felhangzott a Kanizsa Himnusza, melynek szövegét Dezsõ Ferenc írta, zenéjét Baráth
Zoltán szerezte. A tanári koncert mellett a képzõmûvészeti tanszakon tanító kollégák alkotásaiból láthattak kiállítást az érdeklõdõk.
ÚT- ÉS JÁRDAFELÚJÍTÁSOKRÓL
Az út- és járdafelújításokról tartott sajtótájékoztatót Budai István önkormányzati képviselõ. Elöljáróban dr. Horváth György képviselõ
kiemelte: több, mint 30 helyen folytattak
helyszíni bejárást, a járdafelújításokat a város
szakembergárdája az adott terület önkormányzati képviselõjével járta végig. Csak a garanciális javítások befejezését követõen fizeti ki a
felújítás költségeit a város – tette hozzá Budai
István képviselõ, a Pénzügyi Bizottság elnöke.
Az elmúlt évi beruházási tevékenységrõl kiemelte: talán soha nem látott mértékû felújítások és fejlesztések történtek, melynek értéke
meghaladta a 2 milliárd forintot. Az összeg jelentõs részét útfelújításokra fordították. Felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy a Felsõtemplom mögötti macskakövek ismételt felbontása a garanciális munkák közé tartozik,
nem terheli az önkormányzat büdzséjét. A
2006. évi beruházási, fejlesztési, felhalmozási
kiadások összegét közel 5 milliárd forintban
határozta meg május 2-án a közgyûlés. Szeretnék a beruházásokat tovább folytatni, és szeretnék, ha az õszi helyhatósági választások
után olyan önkormányzat állna fel, amely képes ezt a pörgést tovább vinni.
PROJEKTZÁRÓ
Projektzáró címmel rendezett konferenciát a
König Hotelben a Nagykanizsa és környéke
Foglalkoztatási, Szociális és Közmûvelõdési
Kht. A rendezvényt Horváthné Bagó Mónika
projektvezetõ nyitotta meg, majd Litter Nándor polgármester köszöntötte a szakmai program résztvevõit. A nyitó elõadáson Bartal Attila programvezetõ, az Európai Szociális Alap
Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht. munkatársa a HEFOP 2.3.2
intézkedés megvalósításának tapasztalatait

összegezte a szakmai közremûködõ szervezet
szemszögébõl. Dr. Gere Ilona társadalomkutató a hátránykezelés Európai Unióban kívánatos új irányairól tartott tájékoztatást. A szakember a hátrányos helyzet lehetséges okai között az objektív okok mellett a diszkriminációt
említette. Mint mondta, a hátrányos megkülönböztetés ellen az unió megfogalmazta az
egyenlõ bánásmód elvét, de egyes érzékeny
területeken – mint például az oktatás vagy az
egészségügy – szükséges lehet a pozitív diszkrimináció is. A munkaerõpiaci esélyegyenlõség mindenki számára történõ biztosításának
fontosságát is hangsúlyozta. A beilleszkedés
elvárása helyett a társadalom olyan globális
átalakítására van szükség, amely minden szükséglet befogadására és ellátására képes. Törekedni kell arra, hogy az ellátások helyett aktív
programok mûködjenek, amelyek segítik az
ismételt munkavállalást. Szükség van az úgynevezett segélycsapdák eltávolítására is: a segélyek és a munkabérek összege között ma
ugyanis alig van különbség, ezért sok esetben
egyszerûen „nem éri meg” munkát vállalni.
Mint ahogy ügyelni kell arra is, hogy a képzések alkalmával mindenki a „fõáramba” kerüljön, azaz – a nyilvánvaló eseteket leszámítva –
senkirõl ne mondjuk ki a kezdetekkor, hogy
nem alkalmas a követelményeknek megfelelni. A konferencián az érdeklõdõk az Országos
Foglalkoztatási Közalapítvány támogatási lehetõségeirõl, a rendezvényt szervezõ Kht. által
megvalósuló „Közös út…” címû HEFOP
program másfél éves tapasztalatairól valamint
a 4M Programról is hallhattak.

május 19.
A MORPHEUS A ROCK KLUBBAN

A kaposvári, 1998-ban alakult Morpheus
Együttes volt a HSMK Rock Klubjának vendége. A koncertet a NKÖM által támogatott
PANKKK-program részeként ingyenesen látogathatták a rock zene rajongói. Az együttes
a tavaly megjelent Élet és Halál címû lemezének anyagát mutatta be.
A HONVÉDELEM NAPJÁN
A Fegyveres Erõk és Testületek Nyugállományúak Klubja elnöksége és a Zala Megyei
Hadkiegészítõ Parancsnokság a Honvédelem
Napja tiszteletére három napos ünnepségsorozatot szervezett. A Honvéd Kaszinóban a város katonatörténetét és jelenét bemutató hon-

védelmi megemlékezésen köszöntõjében Kónya István, a klub elnöke kiemelte: meggyõzõdésük, hogy katona történelmünk elévülhetetlen színfoltja városunk történelmének.
Mindig, minden esetben egybeforrt a civil lakossággal az itt dolgozó katona-közösség. A

vetélkedõhöz kapcsolódó elõadások és a
tesztlapok kérdései fõleg városunk történelmével foglalkoztak 1948-tól napjainkig. A
vetélkedõt követõen a Zala Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság kihelyezett ügyfélszolgálati napot tartott, ahol a nyugdíjas kollégák, az özvegyek és árvák segélyezéssel és
üdüléssel kapcsolatos kéréseire igyekeztek
megoldást találni. A nyugdíjasok kezdeményezésére videófilmes elõadás keretében tájékoztatást adtak a mai magyar honvédségrõl
helyzetérõl, feladatairól, alakulatairól, az új
technikákról. Németh István õrnagy elmondta,
a gondoskodási körükhöz tartozó mintegy 450
személynek küldtek ki meghívót. Május 20án, a városi köztemetõben felállított kopjafánál koszorúzási ünnepséget tartott a Hadkiegészítõ Parancsnokság, a Fegyveres Erõk és
Testületek Nyugállományúak Klubja, a Honvéd Szakszervezet, és a Honvéd Hagyományõrzõk. Május 21-én a Honvéd Kaszinó és az
Europe Direct Zalaegerszegi Európa Pont
megemlékezõ rendezvényt szervezett az intézmény tükörtermében. A program elsõ részében az Európai Unió kül- és biztonságpolitikájáról tartott elõadást Hóbor József politológus tanár. A kulturális mûsorban többek között fellépett az Eraklin Táncklub és a Honvéd Kaszinó énekkara, Halmos Ildikó vezényletével. Vacsorával, beszélgetéssel és tánccal
zárult késõ este a megemlékezés.

május 20.
SÁSKAJÁRÁS – SÁSKAVARÁZS
Harmadik alkalommal rendezte meg a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház a „Sáskajárás
– Sáskavarázs” elnevezésû Kiskanizsai Rétesfesztivált. A szervezõk mellé társult a városban mûködõ Kanizsa és környéke Gasztronómiai Egyesület, hogy segítse a rétes sütõ verseny megrendezését. A zenés-zajos Sáskajárás vasárnap délelõtt 10 óra után indult meg a
Templom térrõl, és Sáskaországot bejárva, a
Nagyrác utcai iskolánál telepedtek meg, ahol
zsibongó vásári hangulat, kirakodóvásár és
ínycsiklandó rétes illat fogadta az éhes felvo-
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május 22.

nulókat. A kóstolgatás közben sport, vásári
komédia, néptánc, számtalan kulturális program szórakoztatta a környék apraját-nagyját.
Az Áfonya Cukrászat ötféle választéka közül
a szilvás rétes keltette fel leginkább a figyelmet. Nagy sikert arattott a Siófokról érkezett
Kiss Ildikó, aki bemutatót is tartott, pillanatok
alatt kinyújtotta és feltekerte Renáta lányával
együtt a mifelénk különlegesnek számító erdei gyümölcsös, túrós rétest.

JUHARFA KERÜLT AZ ÓVODAUDVARRA
Vöröslevelû juharfát ültetett el a Rózsa
Bölcsõde udvarán Torma Lászlóné intézményvezetõ, Litter Nándor polgármester és
Horváth Balázs, a Saubermacher-Pannónia
Kft. ügyvezetõ igazgatója. Horváth Balázstól
megtudtuk: a csemetét az „Ültessünk ezer
fát!” akció keretében még a Város napi ünnepségen ajándékozta Nagykanizsának Hans
Roth, a cég tulajdonosa, s egyúttal kétszázötvenezer forintnyi támogatást is adományozott
a bölcsõdének, amelynek munkatársai játékok
beszerzésére fordíthatják az összeget. Torma

május 21.
ZALAI HORVÁTOK TALÁLKOZÓJA
A Horvát Kisebbségi Önkormányzata 5. alkalommal rendezte meg a Zalai Horvátok
Kulturális találkozóját. A rendezvénynek
helyt adó volt Úttörõházban a megjelenteket
Vargovics Józsefné, a HKÖ elnöke köszöntötte. Beszédében kiemelte: teljesült az a vágyuk, hogy a zalai horvátok kulturális központja legyenek, hiszen a horvát kórussal és
tánccsoporttal az anyaországi rendezvényeken is képviselték Nagykanizsát. Megnyitó
beszédében Litter Nándor polgármester azt
kívánta, a kulturális nap segítse a zalai és a
nagykanizsai horvátok identitásának megõrzését, segítse Csáktornya és Nagykanizsa,
Muraköz megye és Zala megye, illetve Horvátország és Magyarország közötti együttmûködést. Az esten részletek elevenedtek fel a
zalai horvátok kultúrájából. A mûsorban fellépett többek között a nagykanizsai Rozgonyi
úti óvoda horvát csoportja, a légrádi tamburazenekar, a Murakeresztúri Horvát Asszonykórus, a Tótszentmártoni Kulturális Egyesület tamburazenekara, a Kanizsai Horvát Kórus és a Kanizsai Horvát Néptánccsoport, valamint a Csáktornyai Kulturális Egyesület,
akiket elkísért Branko Salamon, Csáktornya
polgármestere is.

Lászlóné intézményvezetõ lapunknak elmondta: udvari mozgásfejlesztõ fajátékokat
vásárolnak majd a pénzbõl, ami azonban a
teljes vételár csak kis hányadát fedezi. Végül
Litter Nándor polgármester megköszönte a
Saubermachernek a felajánlást.

Elõzetes
HÕSÖK NAPJA
Május 28-án 10.30-tól az Együtt Kiskanizsáért Egyesület és Polgári Olvasókör szentmisével egybekötött hõsök napi koszorúzó ünnepséget tart Kiskanizsán a Templom téren.
TRIATLON KANIZSA KUPA
Nyílt sprint távú triatlon verseny gyermek,
serdülõ ranglista verseny, diákolimpia zala
megyei döntõ lesz a Csónakázó tónál június
4-én vasárnap. További információ kérhetõ a
szervezõbizottság elnökétõl, Csõgör Jánostól
(93/311-627, 30/417-6410).
KANIZSA ANTOLÓGIA NO.3
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. június 6-án 17 órakor mutatja
be a Kanizsa Antológia No.3. kötetet a Képzõmûvészetek Házában (Kiskastély). A mûvet
Szmodics Józsefné irodavezetõ és Szabadi
Tibor szerkesztõ mutatja be.

„Fegyvert s vitézt éneklek…”
A rendezvény helyszínén, a Csónakázó-tónál tartott sajtótájékoztatót a Thúry György
Históriás Napokról a program szervezõbizottsága. A június 16-17-én elõször, hagyományteremtõ céllal megrendezendõ történelmi fesztivál Papp Ferenc, a fõ szervezõ Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ igazgatója szerint alkalmas arra, hogy általa méltóképpen megemlékezzenek Kanizsa várának verhetetlen kapitányáról, Thúry Györgyrõl, és megidézzék a
kor történelmét, mûvészetét, kultúráját. A két
nap során hat helyszínen huszonhat programmal várják az érdeklõdõket, s mintegy kettõszázötven-háromszáz szereplõre számítanak.
Papp Ferenc hangsúlyozta: az elsõ napon a város két, a legendás kapitányról elnevezett intézményére, a Thúry György Múzeumra valamint a Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképzõ
Iskolára támaszkodnak. A programot június
16-án délután fél háromkor a Thúry téren nyitja meg Litter Nándor polgármester, majd koszorút helyeznek el Thúry György szobránál.
Az oktatási intézményben kerül sor a rajzpályázat, a vármakett-készítõ pályázat valamint a
történelmi esszépályázat eredményhirdetésére.
Délután történelmi konferencia, valamint a
korra jellemzõ török és magyar ételekbõl
összeállított gasztronómiai bemutató várja az
érdeklõdõket a Képzõmûvészetek Házában. A
apot virág- és krónikás énekek bemutatója zárja. Másnap Kanizsa várát és Thúry Györgyöt
ábrázoló, a múzeum által õrzött metszetekbõl
nyílik kiállítás, szintén a Kiskastélyban.

Büki Pálné szervezõ elmondta: látványban is
szeretnének megfelelni a történelmi hûségnek,
csaknem hetven szereplõnek varrattak ruhát,
amelyek elkészítésében a Széchenyi-Zsigmondy Iskola varrodája és a Hölgyklub tagjai
segédkeztek. Felvonultatják a város valamenynyi hastáncosát, négy sátorban török-magyar
életképeket mutatnak be. Az egyik helyszínen
Thúry György és udvartartása is megjelenik,
dramatikus játék is lesz. Kiss György, programszervezõ hozzátette: két kanizsai hagyományõrzõ csoport mutat be középkori bajvívást, a Fõnix Hagyományõrzõ Csoport és a
Nagykanizsai Fürkészek Íjászcsoport, akik
egész napos vadász-íjász versenyt szerveztek a
Hét Bükkfa-forrás környékére. Vörös Andrástól megtudtuk, hogy száz-százötven íjászt
várnak egész Dunántúlról. Fehérvölgyi Szabolcs, a polgármesteri kabinet vezetõje megjegyezte: várhatóan egy horvát és egy osztrák
hagyományõrzõ csoport is Nagykanizsán vendégeskedik e két napon, s ily módon azon
nemzetek képviselõi találkoznak a monstre történelmi seregszemlén, amelyeknek fiai anno
Thúry György vezetése alatt is védték a várat.
Bali Judit, a szervezõbizottság tagja megjegyezte: egy tízszer tíz méteres alapterületû történelmi társasjáték is várja a gyerekeket. A tájékoztató végén a sajtó képviselõi ízelítõt kaphattak a díszes ruhákból, a hastáncosok bemutatójából és a bajvívásból: mondhatom, vérfagyasztó volt. Legalábbis a bajvívás…
Horváth Attila
(Részletes program lapunk 12. oldalán)
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Bizalom, tanulás, barátság
A Bogdán János Közösségi Ház a város roma kisebbségi kultúrájának fejlõdéséért, életkörülményeinek javításáért valamint a roma fiatalok felzárkóztatásáért végzett országosan kiemelkedõ tevékenységéért vehette át a „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért”
kitüntetést. Az ünnepi közgyûlésen adományozott elismerés mellé százezer forint támogatást
is kapott az intézmény. Váradi Istvánnéval, a
helyi CKÖ elnökhelyettesével a közösségi házban mûködõ programokról beszélgettünk:
– Lassan tíz éve, hogy a házban beindult a
Hétvégi Kollégium. 1997-ben, amikor útjára
indítottuk ezt az országban egyedülálló programot, még mi sem sejtettünk, hogy ennyire
sikeres lesz, ilyen sokan igénybe fogják venni.
A kollégiumban a tanév során, szombatonként
szaktanárok várják az általános- és középiskolásokat, az õ segítségükkel készülhetnek fel
a gyerekek a következõ hét tananyagára. Min-

dig az igényekhez igazodva, kis csoportokban
vagy akár egyéni foglalkozás keretében történik az oktatás. Az itteni pedagógusokhoz bárki bizalommal fordulhat, mindenki elõtt nyitva
áll az ajtó. Itt nincs tanmenet, amit teljesíteni
kell, így hát nincs szükség rohanásra. Egyetlen dolog számít: senki se menjen úgy haza a
nap végén a diákok közül, hogy ne értette volna meg a leckéjét. Arról egyébként, hogy kinek milyen tantárgyból, milyen tananyagból
van szüksége a segítségre, nem csak a gyerekeket kérdezzük meg. Folyamatosan tartjuk a
kapcsolatot az iskolákkal is, így nyomon követhetjük a tanulmányaikat. De a tanuláson
kívül másik komoly eredménye is van a kollégiumnak. A gyerekek barátokra találnak egymás között, hiszen a közösen elfogyasztott
reggeli, tízórai és ebéd valamint a szünetek
alkalmával van lehetõségük egymást jobban
megismerni.

– A roma fiatalok felzárkóztatását egy másik lehetõség is segíti a közösségi házban.
– 2001. szeptemberétõl a Zsigmondy-Széchenyi Szakiskolával közösen szervezve olyan
két éves intenzív középiskolai képzésre járhatnak ide az általános iskolát és szakmunkás
képzõt végzett fiatalok, amely érettségi vizsgával zárul. Jelenleg egy végzõs és két elsõ osztályunk van, mintegy 160 hallgatóval. (SZM)

Jog, emberség Alázattal a betegek iránt

Partiné Szmodics Györgyi
Paizs Ferenc-díjas lett. A városi
közigazgatási osztály vezetõjét
meglepte a kitüntetés:
– Meglepetésem mellett elsõsorban azért esett jól, mert az én
munkaterületem hatósági munka.
Korántsem személytelen és bürokratikus aktatologatás, mint sokan hiszik. Minden esetben valakinek a személyes ügye, élete húzódik meg a valamilyen jogát
érintõ ügyintézés száraznak tûnõ
felszíne alatt. A közigazgatási
vonalon akár akar az ember találkozni a hatósággal, akár nem,
mindenképpen kapcsolatba kerül
velünk, ha más nem, anyakönyvi
nyilvántartások, házasságkötések
ügyintézése révén. Az emberi sorsot kell észrevennünk a jogalkalmazás mögött, s ettõl lesz a munkám örömteli. Megelégedettséget
vált ki belõlem, amikor egy konfliktushelyzet rendezõdik. Ennek a
munkának is vannak kevésbé kellemes részei, amikor nem jogot

biztosítunk, hanem kötelezettségeket kell megállapítanunk, olyan
konfliktushelyzetekben, amikor az
állampolgár úgy érzi, neki van
igaza. Nem szegi kedvem, hogy
nem születik egyik napról a másikra elõrelépés egy-egy ügyben.
A mi területünkre, a közigazgatási osztály feladatkörére, amúgy
sem jellemzõ hogy évekig elfekszenek az akták, néhány nagyobb
volumenû államigazgatási eset
(építési hatóság, kisajátítás, út
engedélyezése stb.) kivételével.
Próbáljuk tartani az ügyintézési
határidõket, sõt célkitûzésünk és
elvárásunk, hogy az adott határidõn belül szülessen döntés. Természetesen kikerülhetetlen, hogy
néha, az egyes ügyekre szabott
30-60 napon túl, a jogorvoslati
processzus akár egy évig is eltartson. Ezen a területen nagy
elõnyt jelent, ha az ember sokfajta részterületen dolgozott, magam minden lépcsõfokot megjártam. Az évtizedekig gyûjtött tapasztalat hasznára válhat az embernek, aki a lelkiismeretével akkor tud csak elszámolni, ha mindenkivel szemben ugyanúgy járt
el, mindenkivel szemben ugyanazt
a követelményt támasztotta, minden ügyfélnek egyformán segített.
Ezt a következetességet próbáltam munkám során mindig is
megvalósítani.
Markó András

A Szekeres József Díjat csak az
igazán elhivatott egészségügyi
dolgozók kaphatják meg: legutóbb Kovács Józsefné, a kórház
nyugalmazott ápolási igazgatóhelyettese vehette át a Város Napján a jeles elismerést. A ma is aktív, házi ápolási szolgálatot vezetõ
szakember mérhetetlen szeretettel
és alázattal beszél a betegekrõl –
úgy, ahogy csak kevesen tudnak.
– A munkába állásom idõpontját legalább úgy tudom, mint azt,
hogy mikor születtem – mondja
Kovács Józsefné. – 1969. augusztus tizenhatodikától 2005. december harmincegyedikéig dolgoztam aktívan, s ez év januárjától
vagyok nyugállományban – persze, munka most is akad bõven…
Az ápolónõi pálya választása nálam egy belülrõl fakadó döntés
volt, mindig szerettem segíteni az
embereken. Pályám kezdetén rövid idõ alatt aneszteziológus-aszszisztens lettem, késõbb azonban
munkaterületet váltottam, elmentem dolgozni az alapellátásba,
ahol kiváló háziorvosi körzetben,
dr. Kovács Géza és felesége mellett dolgozhattam. Elvégeztem a
fõiskolát, s a késõbbiekben szakoktatóként is tevékenykedtem. Talán emiatt is döntött úgy a kórház
vezetése, hogy vezetõi munkakörbe helyeznek – elõbb alapellátásvezetõi, majd ápolás igazgató-helyettesi feladatkört kaptam.

– Ha az ápolói munkához kedvet érzõ fiatalokat figyelmeztetnie kellene e hivatás szépségeire
és nehézségeire, akkor mit mondana nekik?
– Mindenkinek magának kell eldöntenie, elhivatott-e az ápolói
pályára. Van-e motivációja arra,
hogy igazán a beteggel foglalkozzon, a beteget ápolja, vagy csak az
egészségügyben szeretne dolgozni.
Aki inkább az utóbbit érzi erõsebb
szempontnak, annak valamilyen
diagnosztikai, például laboratóriumi háttér-munkakört kell választania. No és arról sem szabad elfeledkezni, hogy az ápolói képzésben csak az érettségi után lehet
részt venni, tehát végig kell gondolni: az immár felnõtt ember hogyan fogja finanszírozni a nappali
rendszerû tanulmányokat…
Horváth Attila
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Szolgálni a város lakóinak érdekeit
Az idei Város Napon a kitüntetettek között
volt Hans Roth, a Saubermacher AG elnöke
is, akinek munkáját emlékplakettel ismerte el
a városvezetés.
– Hány éve áll kapcsolatban a várossal, s
hogyan jött létre ez a kapcsolat?
– A Saubermacher cégcsoport számos országban rendelkezik leányvállalatokkal, ezek
közül a Saubermacher-Pannonia Kft.-t (akkor
még Saubermacher-Ryno Kft.) 1993-ban alapítottuk akkori magyar üzlettársaimmal.
Kimondott célunk volt Nagykanizsa város és
környékén jelentkezõ hulladékgazdálkodással
összefüggõ feladatok modern, korszerû, európai szintû ellátása. A cég tulajdonosi szerkezete késõbb átalakult, 2002-tõl SaubermacherPannonia Kft. néven látja el 102 település hulladékgazdálkodási feladatait.
– Voltak-e ennek az idõszaknak
nehézségei, és melyek voltak azok a kezdeményezések, projektek, amelyek az Ön számára a legnagyobb sikert jelentik?
– Mint egy házastársi kapcsolatban, úgy az
üzleti életben is elõfordulnak véleménykülönbségek, súrlódások, könnyebb és nehezebb pillanatok. Nyilván a mögöttünk hagyott több mint
10 éves múlt során adódtak kihívást jelentõ fel-

adatok, de azt gondolom, hogy a város jövõjét
szem elõtt tartó polgármesterek mindig is
nagyra értékelték a cég hozzáállását, magas
szintû teljesítését és közösen a legjobb döntést
hozva, a város lakóinak érdekeit tudtuk szolgálni. Rengeteg siker tudhatunk magunk mögött, ha az üzleti életre gondolok. A teljesség
igénye nélkül sorolhatnám a következõket: a
várossal közös leányvállalat (Nagykanizsa
Saubermacher-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltetõ Kft.) megalapítása és annak mûködtetése, 10 éves szolgáltatási szerzõdés megújítása Nagykanizsán 2003-ban, a lerakót üzemeltetõ társaság 10 évre szóló szerzõdésének aláírása; ha a lakossággal való „együttélésben”
gondolkodom, akkor említhetném az évrõl évre
megrendezésre kerülõ Város Napja támogatását, a Kanizsa Vásáron kiállított standunk látogatottságát és szakmai elismeréseit, az iskolák
és sportegyesületek támogatását.
– Mit hozhat a közös jövõ, milyen beruházásokat, közös projekteket?
– Az elkövetkezendõ idõszak legnagyobb kihívása számunkra, hogy a város és a környezõ
települések vezetõivel közösen a lakosság számára is megfelelõ megoldást találjunk az
ISPA pályázat keretein belül megvalósuló be-

ruházások üzemeltetése ügyében. Azt gondolom, hogy kiválóan ötvözhetõ az önkormányzatok hosszú távú érdeke, a polgárok értékarányos díjelvárása és a magasszintû elvárásoknak megfelelõ, általunk nyújtott szolgáltatás.
– Mit jelképez Önnek ez az elismerés?
– Õszintén meglepõdtem, amikor megkaptam a polgármester úr levelét, amiben tudatta
velem az elismerés tényét. Nagyon örültem.
Ahogy a díjátadáskor is elmondtam, köszönöm
ezt az elismerést mindenkinek, és magam, valamint a cég dolgozói nevében is mondhatom,
hogy továbbra is megteszünk mindent azért,
hogy jól szolgáljuk a lakosság érdekeit és ezután is igyekszünk aktívan résztvenni a helyi
közösség életében. -dé-

Bármi változzék, mi zalaiak maradunk

A Város Napján „Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Címere” emlékplakettet vehetett át Varga László, a megyei közgyûlés egykori elnöke.
– Mondanom sem kell, nagyon jól esett
Nagykanizsa elismerése. Nagykanizsa megyei
jogú városként idézõjelben nem volt része annak a megyei önkormányzatnak, amelyben én
a zalai mûködésem legnagyobb részét töltöttem, ha mégis úgy érezték a nagykanizsaiak,
hogy én bármilyen formában érdemes vagyok
az elismerésre, akkor ez annak a szándékomnak a megvalósulása, hogy soha nem tudtam
Zala megyét úgy tekinteni, mint két megyei jogú várost valamint a maradék megye együttesét. Mindig úgy tartottam, hogy Zala megye
csak akkor boldogul, akkor mûködik jól, ha
nincs különbségtétel. Ha gazdagok a megyei
jogú városok, ha jól mûködnek, jól boldogulnak, fejlõdnek, csak akkor boldog és akkor
gazdag a megye másik része is. Bármilyen

adódó alkalom volt az életemben, ahol Nagykanizsáért vagy Zalaegerszegért tenni lehetett, akkor ez bennem sosem vált ketté, hogy
ez mások kompetenciája volna, hogy ezért
majd másoknak kell tenni.
– Egyre több szó esik a megyerendszer
megszûnésérõl, a közigazgatási határok változásáról. Önnek mi a véleménye errõl?
– Örülök, hogy ezt megkérdezi. Egyik oldalról azt gondolom, hogy bármi változik az
életünkben, mi zalaiak maradunk, ön is, én is,
a nagykanizsaiak is úgy fogják tartani, hogy
õk zalaiak. Hogy az igazgatásnak lehet racionálisabb léptékét kialakítani, ez viszont a másik nagyon határozott meggyõzõdésem. A megyék ezeréves képzõdmények, Szent István
hozta létre õket. Az internet világában ennél
nagyobb egységekben is meg lehet a hatékony, emberközpontú igazgatást szervezni.
Ha a megyei szervezetek nagyobb, koncentráltabb egységekbe szervezhetõek, sokkal olcsóbb takarékosabb megoldásokat jelentenek.
Ha pedig az igazgatás, a közszolgálat az
elektronikus ügyintézés felé mozdul el, akkor
az átszervezések másként érintenek meg bennünket, hiszen nem a megyeszékhely kerül távolabbra tõlünk. Az ügyintézéshez nem kell
utazni, a hivatal székhelyétõl függetlenül intézhetõ el egy ügy, ettõl a földrajzi távolság
független. Ezzel együtt is zalaiak vagyunk,

ennek a térségnek az idegenforgalmát, hagyományait, vendégforgalmát úgy kell megszervezni, mintha ehhez igazgatási funkció is párosulna, de ha nem párosul, ettõl még minden
civil szervezet, mozgalom, együvé-tartozás,
hagyományok magas szinten ûzhetõk.
– A megyei jogú város cím, és annak tartalma is módosul a közigazgatás reformjával.
Ön miként látja ezt?
– Soha nem értettem egyet a megyei jogú város funkciójával. Azért nem, mert Zalaegerszeg
sohasem hiheti azt, hogy neki nincs köze Bakhoz, Egervárhoz, mint ahogy Nagykanizsa sem
gondolkodhat úgy soha, hogy Szepetnek, vagy
a többi környezõ település õtõle egy külön test,
egy másik megyéhez tartozó képzõdmény volna, hiszen belõlük építkezik, diákok, munkaerõ
áramlik a városba, s a város kulturális hatása
a körülötte élõ településeken tettenérhetõ.
Nagykanizsa persze sokévi mellõzöttség, másodrangúság után két kézzel kapott e lehetõség
után, és én ezt nagyon megértem. De ez egy
olyan felesleges képzõdménye volt a rendszerváltozás utáni igazgatási struktúrának, amelyet
egy nagyobb lépték, egy regionális gondolkodás meg fog szüntetni, és minden város annyi
jogot tud majd vívni magának, melyet szellemi
élete, gazdasága kér, követel, anélkül, hogy ezt
becsült hatalmasságok adományoznák, ez a saját teljesítményébõl fog majd fakadni. -dé-

Esélyegyenlõség
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Akadálymentes sportcsarnok
Ünnepélyes keretek között adták át a Zsigmondy-Széchenyi
SZKI teljesen átépített sportcsarnokát.
– Egy iskola vezetõjének,
igazgatójának feladata az is,
hogy azokat a létesítményeket,
amelyeket rábíztak, megfelelõ
módon megpróbálja rendben
tartani, karbantartani. A sportcsarnokra kora miatt már ráfért
egy felújítás, de ez a felújítás
nem érdemelt volna meg egy
ilyen ünnepélyt. Ez a rekonstrukció azért is fontos, hiszen a csarnok fogyatékkal élõ embertársaink számára is használhatóvá vált. Azokban a
mozgásukban, látásukban, hallásukban korlátozott személyek számára is hozzáférhetõ mostantól az intézmény, akik eddig azt sem megközelíteni, sem az ott zajló eseményeket nyomon követni nem tudták, nem beszélve arról,
hogy a kiegészítõ létesítményeket – illemhelyeket – kialakításuknál fogva nem tudták
használni. Jó ha az ember kap valamit, de
még jobb ha adni tudunk, ha segíthetünk. Azt
ünnepeljük, hogy a csarnok a jövõben lehetõséget ad arra, hogy fogyatékkal élõ embertársaink eljöjjenek ide, sportolhassanak itt –

mondta avató beszédében Mérksz Andor a
Zsigmondy-Széchenyi SZKI igazgatója, aki
köszönetét fejezve ki minden résztvevõnek,
aki segítette a megvalósítást. 2004 februárjában találkoztak azzal a Phare pályázattal,
amelyet sportlétesítmények akadálymentesítésére írtak ki. Az önkormányzattal közösen
pályáztak, komoly feladat elé állítva a tervezõt is, hiszen számos kívánalomnak kellett
megfelelni. Közbeszerzés keretében választották ki a kivitelezõt, de mellettük számos szervezet, személy melléjük állt, hogy végül ünnepélyesen átadhatták ezt a csarnokot.

Ünnepeljük ...
A múlt héten ünnepélyes körülmények között adták át a Zsigmondy-Széchenyi immár
akadálymentes sportcsarnokát. Köszöntõk,
köszönetek és köszöntések sora… Közben
egyre azon gondolkodtam, milyen fura ez a
világ. Ünnepeljük, hogy a fogyatékkal élõk
számára is élhetõ környezetet teremtünk. Ünnepeljük, hogy kerekes székkel is megközelíthetõ egy sportcsarnok, hogy akadálymentes a
WC, a zuhanyzó, hogy a hallássérültek is követhetik, mi zajlik a létesítményben.
Egy kérdés zakatol bennem: miért van az,
hogy bár élnek velünk embertársaink, akiktõl
valamit elvett a sors, mégis csak az utóbbi
évtizedekben figyelünk rájuk? Próbáljuk
könnyebbé tenni a életüket, de nem magától
értetõdõen tesszük ezt. Az indiaiak úgy tartják, hogy a testi vagy lelki fogyatékkal élõ
embertársunkat tisztelni kell, mert vezekel,
vállalta nehéz sorsát. Nálunk félelem és megvetés övezte a fogyatékkal élõket, s legyünk
õszinték, az évszázados beidegzõdések nem
múltak el nyom nélkül. Ma már kultúrember
módjára próbálunk viszonyulni hozzájuk, s
talán össznépi lelkiismeret furdalásunk okán
próbálunk tenni értük. Ám mindig van mire
hivatkoznunk, hogy miért olyan keveset és
miért olyan lassan…(D.É.)

Partnertalálkozó a rászorultakért

A Csónakázó-tónál, a Korona Club Hotelben került sor az „Új típusú közösségi és személyi szolgáltatások fejlesztése Nagykanizsán”
címû vöröskeresztes projekt partnertalálkozójára, melynek során az együttmûködõ felek
megvitatták az elmúlt egy év tapasztalatait.
A találkozó elsõ elõadójaként Szabó Béla
projektmenedzser a projekt általános összetevõirõl beszélt. Elmondta: a megvalósításra
több, mint 54 millió forint támogatást nyertek
az Európai Unió Regionális Operatív Program
pályázatán, amelynek 80 százalékát az Európai Szociális Alap, 20 százalékát pedig a kormányzat biztosította. A pénzbõl megvalósult
az otthonról elszökõ, a kortárs csoportokat választó gyerekeket foglalkoztató Csellengõ Közösségi Ház, a családi viszályok elõl menekülõ anyáknak, gyermekeiknek és néha apáknak
is menedéket nyújtó Befogadó Ház. Kiépült a

negyven idõs embernek biztonságot nyújtó
jelzõrendszeres házi segítségnyújtó rendszer. A komplex rendszer mûködtetéséhez
szükséges tizenkét álláshelyre csaknem ötszázan jelentkeztek, akik közül nem volt
egyszerû kiválasztani a valamennyi elõírt
feltételnek megfelelõ kollégákat. A kiválasztottak egy százhúsz órás képzésen vettek részt, s tavaly szeptembertõl számítva
tizennégy hónapon keresztül garantált a foglalkoztatásuk – a pályázati forrás ennyire elegendõ. A rendszer arra is kötelezi a Vöröskeresztet, hogy legalább öt évig mûködtesse tovább a projekt elemeit, s a dolgozók minimum
felének biztosítsa a továbbfoglalkoztatást is.
Simánné Mile Éva, a polgármesteri hivatal
szociális és egészségügyi osztályának vezetõje elõadásában azt mondta: a célcsoport 13-18
éves fiatalok 1054 alkalommal vették igénybe
a közösségi ház szolgáltatásait, hetente átlagosan harmincnégyen tértek be. A közösségi
házban számos programot kínálnak a gyerekeknek: karácsonyra például ajándékokat készítettek, pingpong-versenyt rendeztek, drogprevenciós felvilágosító elõadásokat tartottak.
A jövõben azt várják, hogy tovább bõvüljön a
szolgáltatást igénybevevõk köre, a prevenciós
hatás tovább erõsödjön. A program novembe-

rig finanszírozható a pályázati pénzbõl, ám az
osztályvezetõ szerint el kell érni, hogy a képviselõ-testület biztosítsa a további mûködtetéshez szükséges anyagi forrásokat, mert a
Csellengõ Közösségi Házra szükség van.
Antal Istvánné, a Zala Megyei Vöröskereszt
Nagykanizsai Szervezetének titkára a jelzõrendszeres házi segítségnyújtó rendszer kiépítésérõl beszélt. Beszámolójából kiderült: elõször egy külföldi út alkalmával, 1999-ben látott ilyen jelzõrendszert, s akkor érlelõdött
meg benne a gondolat, hogy hasonló szolgáltatásra szükség lenne Nagykanizsán is. Ma
már negyven, hetven évesnél öregebb, egyedül
élõ idõs ember számíthat a gondozónõk segítségére, akik átlagosan tíz perc alatt eljutnak a
segítséget kérõhöz. Maximum 200 fõig még
lehet bõvíteni a rendszert, ebben az esetben a
kistérség településein élõ rászorulókat is bevonnák a projektbe. A titkár asszony beszélt a
Befogadó Ház tapasztalatairól is: már többen
vészelték át itt a családi krízis-idõszakot, legutóbb például egy apa (!) a gyermekeivel.
Zárásként Kiss Marietta, a VÁTI Kht.
Nyugat-Dunántúli Regionális Képviselet
programmenedzsere méltatta a nagykanizsai
projektet.
Horváth Attila

Gazdaság
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Új garzonlakás rendelet

Vak-kirakat
Szépen megújult az egyik
nagy forgalmú, apró belvárosi
élelmiszerbolt. A belsõ kialakítás szép, kellemes, ám ami a külsõt illeti, hát… elgondolkoztató.
Megértem, hogy nehéz jó kirakatot rendezni egy élelmiszerboltnak, hiszen kínálatának legnagyobb részét a romlandóság
okán nem rakhatja ki, a megfakult, napszítta vegyi- és papíráruk meg nem igazán látványosak. Így hasznosítási ötlet hiányában lefóliázták az ablakokat.
Ha a bolt mûködtetõje nem akar
a kirakattal foglalkozni, hasznosíttassa mással, mutassunk be
ott valamit a városból, tegyük
látványossá, vonzóvá. De ne fóliázzák le, mert az méltatlan,
rossz üzenet hordozó.
-dé-

A legutóbbi közgyûlésen módosították az önkormányzati képviselõk a 32/2001. (VI.27.) számú, a
Garzonházakról szóló önkormányzati rendelet. A
változtatást több ok is indokolta: egyrészt a 2001.
évben pályázat útján elhelyezett garzonházi bérlõk
egy része rosszul mérte fel az általa választott és az
elõ-takarékossághoz kötött önálló lakáshoz jutás
idõpontját, így a helyi rendelet nyújtotta 60 hónapos
maximális idõtartamnál rövidebb idõre kérte a szálláshasználati szerzõdés megkötését. Ahhoz, hogy a
határozott idejû szerzõdés a maximális idõpontig
hosszabbításra kerülhessen, szükségessé vált a rendelet módosítása. Másrészt az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a lejárt lakás-elõtakarékossági szerzõdéses összeg és ahhoz kapcsolódó hitel igénybe vételének túl hosszú az átfutási
ideje. A lakásvásárlás kapcsán felmerülõ más váratlan események folytán a bérlõk – önhibájukon kívül
– nem tudják a szerzõdés lejártakor elhagyni a lakást. Ha pedig a fiatalok a szerzõdés lejártakor a lakást nem hagyják el, nem adják át, akkor a jogosulatlan használat kezdetétõl a szálláshasználati díjon
felül az elsõ két hónapban a mindenkori szálláshasz-

nálati díj kétszeresét, két hónap eltelte után pedig
annak ötszörösét kellett megfizetniük. Mivel ezek a
többszörös használati díjak indokolatlan és behajthatatlan terhet róttak a családokra, ezért szükségessé
vált a rendelet módosítása.
A módosított rendelet immár lehetõvé teszi, hogy
azok, akik eredetileg nem kérték a maximum hatvan
hónap idõtartamra a garzonlakásban történõ elhelyezésüket, a rendelet módosítása értelmében kérhetik
a szálláshasználati szerzõdésnek a beköltözés idõpontjától számított 60 hónap idõtartamig szóló meghosszabbítását. Azok számára pedig, akiknek a hatvan hónapos szerzõdésük lejárt ugyan, de hitelt érdemlõen igazolni tudják, hogy a szerzõdésük lejártakor vagy azt megelõzõen már lakást vásároltak
vagy építkeztek, ám beköltözni még nem tudnak, a
szálláshasználati szerzõdés legfeljebb egy alkalommal hat hónap idõtartamra meghosszabbítható. A
hosszabbításhoz a hozzájárulást a Szociális és
Egészségügyi Bizottság adja meg. A fenti módosításokat tartalmazó jogszabály rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekre is alkalmazni kell.
- szõlõsi -

Virágzik a repce

Mobil autókölcsönzõ
A repce termesztés hosszú távon is jól jövedelmezõ ágazata az
Alkotmány Termelõszövetkezetnek. Nagykanizsa környékén négy
táblán, összesen 316 hektár területet vetettek be e fontos ipari
növénybõl. A repce elvirágzott, bíztató termés ígérkezik, bár az
idõjárástól még sok minden függ.

Mikro-,, k is- é s k özépvállalkozások
FIGYELEM!
Az Önkormányzat rövidesen vállalkozói hitelek
kamattámogatását hirdeti meg 3 év idõtartamra,
maximum 5%-iig.

Kérjük, figyelje a helyi médiát!

Gazdaságfejlesztõ Kht.

A Mobil Autókölcsönzõ 1998-ban alakult meg a palini városrészben,
és 2003-tól az Ipari Parkban folytatja tevékenységét. Jelenleg 26 darab,
többkategóriájú gépkocsival rendelkeznek, tudtuk meg Varga Jenõtõl, a
vállalkozás ügyvezetõjétõl és tulajdonosától.
– Az elsõk között alapítottam meg az autókölcsönzõt Nagykanizsán.
Azóta sok rossz és sok jó tapasztalatot szereztem az ügyfelekkel és a
többi teendõvel kapcsolatban. Visszagondolva, nem bántam meg,
hogy ez a vállalkozás kipattant a fejembõl. Tudni kell kockáztatni, és
ha valaki jól csinálja, akkor lesz eredmény. A lényeg, hogy az ügyfelekkel korrekt üzletet kössünk, illetve az ügyfél is megbízható legyen.
Ma már sok cég viszi hosszú távú bérletre autóinkat szerte az országban, mert tudják, hogy az autók kitûnõ állapotban vannak. Ha mégis
probléma lép fel, 12 órán belül csereautót biztosítunk a javítás idejére, bárhol is legyen a kocsi. A nyári idõszakban a zalakarosi hotelekban megszálló külföldi vendégek is gyakran veszik igénybe szolgáltatásainkat. Ilyenkor a gépkocsit a helyszínre visszük, a bérlet megszûnését követõen pedig vissza is szállítjuk telephelyünkre.
Az autópark terepjárókból, kis és nagy kategóriás személyautókból
illetve kisbuszokból tevõdik össze. A Mobil Autókölcsönzõ a jövõben tervezi a géppark bõvítését és teljes újítását, valamint a telephely
még színvonalasabbá tételét az igényes ügyfélmenet érdekében. (X)
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Mezõs sikerek
A Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola csapata az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Gyakorlócégek szakmai versenyén 4.
helyezést ért el. A csapat tagjai:
Balázs Ivett, Bazsó Marianna,
Farkas Edina és Szabó Tamás,
valamennyien 13.a osztályos tanulók. Felkészítõ tanáraik: Fésüs
Sarolta és Straub Gabriella.
Közgazdasági-marketing alapismeretek tantárgyból a Székesfehérváron rendezett Szakmai Elõkészítõ Érettségi Tantárgyi Verseny országos döntõjén a 30 bejutó diák közül nyolc volt mezõs:
Máté Anett, Csizmadia Kitti, Haszon Hajnalka emelt szintû 100
százalékos érettségit ért el, amely
24 többletponttal járul felvételi
eredményeikhez, Borsos Réka,
Végh Dóra, Bozsó Dávid,
Doszpot Zsuzsanna és Budavölgyi Veronika pedig középszintû
100 százalékos 5-ös érettségit kapott. Felkészítésükért Homonnay
Erzsébet, Csizmadia Rózsa és
Halászné Végh Ilona tanárokat illeti elismerés. (M.A.)

Beíratás
A Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskolába a beíratás és új jelentkezõknek
a felvételi június 12-13-án 10.0012.00 és 14.00-18.00 óra között
lesz. Jelentkezni lehet zenemûvészet, táncmûvészet, balett, néptánc, moderntánc, képzõmûvészet
és színjáték szakokra.
További közérdekû információk
a http://members.chello.hu/zeneiskola/ weblapon olvashatók.

Négykezesek
Május 12-14-én rendezték
Balassagyarmaton az Országos Zeneiskolai Négykezes és
Kétzongorás Versenyt, ahol
szép kanizsai siker született:
Gyana Zsófia és Kanyó Zsombor III. díjat nyert Weiner
Rókatánc címû darabjával.
Mindketten a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola növendékei.
Felkészítõ tanáruk: Dr. Erdõs Lászlóné.
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Kedves középiskolás fiatalok!
Várunk minden komolyzenét szeretõ,
vonós- és fúvós hangszerén jól játszó fiatalt a most megalakuló
Nagykanizsai Ifjúsági Szimfónikus Zenekarba.
Jelentkezni Jakobovics Árpádnál és Cseke Józsefnél lehet a meghallgatásra, amelynek idõpontja:
2006. május 29. 18 óra. Helyszíne: Batthyány Lajos Gimnázium nagyaula. A meghallgatáson
egy kötelezõ, egy szabadon választott, és egy a helyszínen kapott darabot kell eljátszani.
Gyertek minél többen, hogy megalakulhasson Nagykanizsán is az Ifjúsági Szimfónikus Zenekar!
Jakobovics Árpád, zenekarvezetõ
Cseke József, karmester

Kultúra
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Szép volt, nagyon!
Az egykori olajipari mûvelõdési ház igazgatóit hívta
meg összejövetelére a Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban mûködõ Olajipari Nyugdíjas Klub a közelmúltban.
Horváth Gyõzõné, a klub vezetõje köszöntõjében elmondta: az intézmény történetének felelevenítésével
emléket kívánnak állítani a volt Erkel Ferenc Olajipari
Mûvelõdési Háznak. A beszélgetésen a négy egykori
igazgató – Kovács Béla, Horányi Iván, Harkány László
és Fehér Imre – foglalták össze azt a korszakot, amelyet az intézmény élén töltöttek. Juhász János betegsége miatt levélben írta meg gondolatait.
Kovács Béla 1951-tõl 25 éven át volt a ház „mindenese”. Abban az idõben kapta meg a gépgyár a katolikus legényegylet romos épületét, amit nagyon sok társadalmi munkával hoztak rendbe. Országos
dalostalálkozók, 120 tagú énekkar, két színjátszó csoport, fõvárosi mûvészek fellépése, és hosszú lenne sorolni mindazokat a rendezvényeket, amelyek vonzóvá
tették az intézményt. A kulturális életet a szakszervezet
irányította akkoriban.
Horányi Iván szerencsésebb idõszakban kezdte, pedagógusként a ‘70-es években került az Erkelbe. Négy
olajipari cég tartotta fönn az Erkelt, így anyagi probléma nem volt. A közönség nagy része az olajipari dol-

gozókból tevõdött össze. Mivel nem fért be mindenki a
rendezvényekre, klubtagsági igazolványt vezettek be.
Horányi Ivánt rövid idõre Kõszegi István követte, majd
pedagógusi munkája mellett Harkány László vette át a
„széket” 10 évre. Akkorra már egy kicsit átalakult a
kulturális élet, elõtérbe kerültek a társadalmi, családi és
brigádrendezvények, vetélkedõk. Marton Istvánné és
Hegedûs Erzsébet segítették a munkáját. Juhász Jánostól Fehér Imre vette át az irányítást, Harkány László
biztatására. 1990-ben megváltoztak a szabályzók, a
vállalatoknak nem volt többé lehetõségük támogatni az
intézményt. A mûködéshez szükséges anyagi hátteret
pályázatokból, támogatásból és saját bevételekbõl kellett biztosítaniuk.
Az igazgatók az elmúlt több, mint két évtized alatt
fontosnak tartották a hagyományõrzéshez kapcsolódó
tevékenységek, bemutatók rendszeres szervezését.
Büszkék a különbözõ díjakat elért csoportokra, akik a
folyamatos, fejlõdõ munkának köszönhetõen sok elismerést vívtak ki. Az Erkel eladását követõen, 2004. októberében költöztek a csoportokkal együtt a VOKE
Kodály Zoltán Mûvelõdési Házba. Visszatekintve, a
klub tagjaival együtt így összegeztek valamennyien:
szép volt, nagyon! (B.Zs.)

Pünkösdi falunap
Miklósfán
Június 4-én (vasárnap) a
Mindenki Házában és annak
udvarán
 10.30 BMX bajnokság a
labdarúgó pálya mellett 
13.00 fõzõverseny kezdete
(alapanyagot kapnak a csapatok, jelentkezni május 30-ig
lehet a megadott számokon) 
14.00 szórakoztató programok
minden korosztálynak  17.00
a fõzött étkek zsûrizése és közönségkóstoló  18.30 a nap
versenyeredményeinek kihirdetése, díjazása  20.00 a
színpadon: Kadlott Karcsi 
21.00 órától bál, zenél: Simon
& Simon együttes.
További információval Helyes
Zsuzsa (30/354-0607) és Sajni József (30/367-4461) szervezõk szolgálnak. Ezeken a számokon lehet a
fõzõversenyre is nevezni!

Csengey, hetedszer
Május 13-án, szombaton a Honvéd Kaszinóban került sor az immár
hetedik alkalommal megrendezett Csengey Dénes Vers- és Prózamondó Verseny döntõjére. Az András Gyula színmûvész, Juhász Judit, a
Nemzeti Alapítvány alelnöke, dr. Klujber László színész-pedagógus,
Schmidt István Radnóti-díjas rendezõ, Vándorfi László színmûvészrendezõ és Virág László a Magyar Versmondásért Alapítvány titkára
alkotta zsûri ez alkalommal sem volt könnyû helyzetben, hiszen harminchárom, az ország minden részébõl és a határon túli magyar lakta
területekrõl érkezett kiváló képességû versmondó közül kellett kiválasztani a legjobbakat. A megmérettetésen jól szerepeltek a zalai szavalók, s ismét remekelt Bazsó Adrienn, a Batthyány Lajos Gimnázium
és Egészségügyi Szakközépiskola diákja.
– Hosszú évek óta járok ide zsûrizni és az a tapasztalatom, hogy
mindig egyenletesen magas a színvonal – mondta lapunknak a verseny
után Vándorfi László színész-rendezõ, a Pannon Várszínház igazgatója, a zsûri elnöke. – Az elõzsûrinek óriási érdeme van abban, hogy egy
ilyen erõs, nagyon magas nívójú mezõny alakult ki idén is. Külön öröm
számomra, hogy ebben az évben minden eddiginél több volt a szépkorú
versmondó. A választott mûvek kivétel nélkül magyar alkotók versei,
bár annak ellenére, hogy vers- és prózamondó versenyrõl beszélünk,
az elõadók kilencvenkilenc százalékban a lírai mûfajt választották. Ennek azonban örülök, mert a magyar költészet mostohább helyzetben
van, mint a próza – mondta.
Este került sor a díjkiosztó gálamûsorra, amelyen Litter Nándor polgármester is köszöntötte a megjelenteket. Hangsúlyozta: nagyon jó elhatározás volt, amikor a szervezõk megálmodták a Kárpát-medencei
Csengey Dénes Vers- és Prózamondó Versenyt. Litter Nándor köszöntõje és Vándorfi László értékelõje után került sor az eredményhirdetésre. A felnõttek kategóriájában három erdélyi versenyzõ remekelt, harmadik helyezést ért el Opra Levente, második lett Bálint Piroska, a dobogó legfelsõ fokára pedig Kiss László állhatott fel, aki a legjobb romániai szavalóként megkapta a magánszemélyek által alapított Fábián
Ernõ-díjat is. A szépkorúak számára meghirdetett kategóriában Herbály

Jánosné, a nagykanizsai Lengyák István és Mach András bizonyultak a
legjobbnak. Az ifjúsági kategóriában ugyancsak két nagykanizsai versmondó remekelt: a harmadik helyezést Czupi Dániel szerezte meg, az
elsõ helyezett, egyben a versmondó verseny legmagasabb pontszámot
elért abszolút gyõztese pedig Bazsó Adrienn, a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola tanulója lett. Kettejük közé
Erdélyi Tímea állhatott fel a dobogó második fokára.
– Hat éve formálom Adriennt, igaz, õ már a közös munkánk kezdetén
is igazi gyöngyszem volt – dicsérte boldogan tanítványát Schmidt István
Radnóti-díjas rendezõ. – Amikor elsõ alkalommal neveztünk a Csengeyre, rögtön harmadik helyezést ért el, aztán két évvel ezelõtt már – az
ideihez hasonlóan – õ lett a verseny abszolút, legtöbb pontszámot elérõ
versmondója. Adrienn emberileg és teljesítmény szempontjából is kiváló, ez az eredmény csupán csak a pontot tette fel az „i”-re, egy eddig
kimagasló teljesítményt koronázott meg. Hiszem, hogy lehet még magasabbra törni: õsszel a Radnóti-versenyre megyünk.
Horváth Attila
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Thúry György Históriás Napok
Nagykanizsa, 2006. június 16-17.
Június 16. (péntek)
Thúry tér
 14.30 A Thúry György Históriás Napok ünnepélyes megnyitója.
Köszöntõt mond: Litter Nándor polgármester. Koszorúzás Thúry
György szobránál. Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola  15.30 A Thúry György rajzpályázat,
a Vármakett készítõ pályázat, valamint a Történelmi esszépályázat
eredményhirdetése és a kiállítások megnyitója  16.00 Thúry György
és kora - történelmi konferencia (nyilvános és ingyenes)  18.00
Gasztronómiai bemutató – kóstoló a kor magyar és török ételeibõl
Képzõmûvészetek Háza (Kiskastély)
 19.00 Virág- és krónikás énekek bemutatója – helyi pályázók részvételével  20.00 Históriás énekmondók hangversenye: Kónya István –
lantmûvész; Joós Tamás – gitármûvész; Kátai Zoltán – gitármûvész
Június 17. (szombat)
Képzõmûvészetek Háza (Kiskastély)
9.30 Kanizsa vára és Thúry György metszeteken – kiállítás a
Thúry György. Múzeum gyûjteményébõl. Megnyitja: Száraz Csilla,
a Thúry György Múzeum igazgatója.
Erzsébet tér (Török kút) – volt Thúry György laktanya útvonalon
 10.00 Történelmi jelmezes felvonulás és karnevál. Résztvevõk:
diákok, a Honvéd Kaszinó Hölgyklubja, a Zafira és Kelet Fényei
Hastánc-csoport, az Arasinda zenekar, a Fõnix Hagyományõrzõ
Csoport, a Mathias Rex Hagyományõrzõ Egyesület, a Zrínyi Gárda,
valamint a stájer kosztümösök
Csónakázó-tó, a Hét Bükkfa forrás környéke
 9.00-16.00 A Nagykanizsai Fürkészek Vadász – Örömíjász versenye  16.30-18.00 Vitézek vitéze – a "Thúry György kapitány
legvitézebb katonája" címért ügyességi vetélkedõ az íjászverseny
kategóriáinak gyõztesei között
Csónakázó-tó
 10.00-19.00 Kóstoló és vásár a kor gasztronómiai ínyencségeibõl
(török kávé, törökméz, baklava, stb.) a Korona Club Hotel és a Szõlõskert Fogadó kínálatában  10.00-19.00 Kézmûves kirakodó vásár
és sokadalom  11.00 Történelmi játszóház kicsiknek és nagyoknak
Csónakázó-tó, szabadtéri színpad
 11.30 A hagyományos és feldolgozott török zenét játszó
Arasinda zenekar mûsora  12.00 Középkori divatbemutató  12.30
Hastánc bemutató – a Zafira és a Kelet Fényei Hastánc-csoport elõadása  13.00 A Virág- és krónikás énekek pályázati díjazottjainak
mûsora  14.00 Hétpróbás vitézek – erõpróba, ahol mindenki megmutathatja testi erejét, ügyességét, kardforgató tudományát. (Jelentkezni a helyszínen lehet)  16.00 Vitézi párbaj – a Fõnix Hagyományõrzõ Csoport és a budapesti Mathias Rex Hagyományõrzõ
Egyesület korhû bemutatója
Csónakázó-tó, a szabadtéri színpad környéke
 15.00-16.00 Életképek a török kori Magyarországon – korabeli
életmód, zene, hastánc bemutató, étkek és édességek a korhû török
sátorban. Közremûködik: a Végeknek Tüköri Haditorna Egyesület
(Eger), a Honvéd Kaszinó Hölgyklubja, valamint a Zafira és Kelet
Fényei Hastánc-csoport
Csónakázó-tó, a szabadtéri színpad közelében lévõ korhû sátor
és környéke
 17.00-19.00 A Végeknek Tüköri Haditorna Egyesület (Eger)
bemutatója.
Szabadtéri színpad
20.00 A Thúry György Históriás Napok gálamûsora helyi táncegyüttesek, énekmondók, vitézek, valamint az Arasinda zenekar

Városháza
Képviselõi fogadóóra
Bicsák Miklós az I. számú választókerület (Garai, Ûrhajós, Hársfa, Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselõje 2006. június 7-én, szerdán
16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzõgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Változás! Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart június hónap második hétfõjén 18.0019.00 óra között a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban. A fogadóóra
július és augusztus hónapban elmarad.
Halász Gyula önkormányzati képviselõ a 9. sz választókörzet lakóinak (
Péterfai u., Városkapu krt., Zemplén u. páros oldal, Munkás u. páros oldal
a 14 számtól, Kazanlak krt 14. ) május 27-én (szombat) 10 órától 11 óráig
fogadóórát tart a Városkapu krt-i buszvégállomásnál ( volt hírlapbolt ).
Dr. Horváth György a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje 2006. június 7-én szerdán 18 órától 20 óráig fogadóórát tart a
Pálma étteremben (Magyar u. 80.).
Kereskai Péter és Halász Gyula önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2006. május 26-án, pénteken 17 órától 18 óráig az SZDSZ
nagykanizsai irodájában (Nk., Zrínyi u. 42).
Litter Nándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere
minden hónap elsõ szerdáján, Röst János alpolgármester minden
hónap második szerdáján, Dr. Kelemen Marcell jegyzõ minden hónap harmadik szerdáján 9-12 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatal Eötvös téri épületében (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.).
A fogadóórán tisztelettel várják a város lakosságát, észrevételeiket,
javaslataikat.
Nagy József György önkormányzati képviselõ fogadóórát tart mindennap reggel 08-12 óráig a Dunántúli Roma Vezetõk Szövetségének
irodájában Nagykanizsa, Zrínyi u. 42. szám alatt.
Sajni József a 13. számú választókerület önkormányzati képviselõje
minden hónap elsõ péntekén 16.00-17.00 óráig a miklósfai Általános
Iskolában, 17.00-18.00 óráig a ligetvárosi óvodában fogadóórát tart.
Változás! Stróber Gábor a 12. számú választókerület önkormányzati
képviselõje június hónap második hétfõjén 16.30 órától a Vécsey Zsigmond Általános Iskolában, 18 órától 19 óráig a Zárda utcai kollégiumban
fogadóórát tart. A fogadóórán tisztelettel várja a lakosság észrevételeit,
javaslatait.
Szányiné Kovács Mária, a 11. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap elsõ szerdáján 17-18 óra között az
IKI földszinti helyiségében, minden hónap elsõ csütörtökén 17-18 óra
között a Bolyai János Általános Iskola földszinti helyiségében. E-mail
cím:11vk@nagykanizsa.hu
Tóth László a 4. sz. választókerület képviselõje 2006. június 7-én,
szerdán 17 órakor fogadóórát tart a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.
Telefon: 30/304-3161, e-mail: toth_laszlo@nagykanizsa.hu

Légzésfunkciós vizsgálat is
Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény szervezésében, május 31-én
10-16.30-ig vehetnek részt a Dohánymentes Világnap kanizsai rendezvényein a Kanizsa Pláza parkolójában. Az érdeklõdõket légzésfunkciós
vizsgálattal, COPD teszt kitöltési lehetõséggel várják. Aki hajlandó cigarettájától helyben megválni, gyümölcsöt, mûzliszeletet kap cserébe.
Ezen kívül rajzpályázatot hirdetünk óvodás, általános iskolás és középiskolás csoportoknak. A rajzpályázat célja: A világ a dohányzással
és a dohányzás nélkül. A rajzok tetszõleges formátumban, szabadon választott eszközökkel készíthetõk. Az elkészült alkotások leadhatók a tanácsadókban, iskolákban, óvodákban, a védõnõknél vagy az Egészségügyi Alapellátási Intézményben (Eötvös tér 16., III. emelet) 2006. május 25-ig. A rajzpályázat eredményhirdetésére a dohánymentes világnapi rendezvények kerül sor, ahol a legjobbak díjazásban részesülnek!
Egészségügyi Alapellátási Intézmény

Kanizsa Média

13

A Zrínyi Miklós Általános Iskola (8800 Nagykanizsa,
Zrínyi u. 38.) GAZDASÁGI TITKÁR MUNKAKÖRBE
munkatársat keres.
ELÕNY:
Z mérlegképes könyvelõi végzettség,
Z költségvetési gyakorlat.

Május 27 – Június 2-ig
Május 27. szombat

Jelentkezés személyesen: Faller Zoltán igazgatónál
(Telefon: 93/312-078)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének 3/2003. (I.29.)
számú rendelete alapján versenytárgyalást hirdet az alábbi ingatlanok bérbeadására:
1. Nagykanizsa, Fõ út 9. szám alatt található 168 m2
alapterületû és 170 m2 alapterületû pincehelyiség.
Az induló licit bérleti díj (bruttó):
 üzlethelyiség: 0-50 m2-ig
50 m2
118 m2
50-168 m2-ig
 pincehelyiség
170 m2
A versenytárgyaláson a licitlépcsõ (bruttó):
Üzletnél: 120 Ft/m2/hó, pincénél: 60 Ft/m2/hó

MÛS ORA

Ft/m2/hó
4.320
3.900
840

06:30 Krónika 06:53 Nyugati régió
07:20 Jelkép – katolikus 07:30
Krónika 07:40 Peppi Spiss kiállítása, Szirmok 2., Ars Renata koncert
08:10 Adjuk magunkat 08:20 Krónika 08:30 Teleshop 09:30 Grand
Prix – autó- és motorsport krónika
10:30 Irányjelzõ 11:00 Pénzhalász
17:00 Golf-magazin 18:00 természetfilm 18:30 Adjuk magunkat
18:40 TV mozi: A harag napja –
magyar film 20:10 természetfilm
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Bencze
show 21:30 Dinotópia – Õslények
szigete 2. rész – amerikai-angolnémet kalandfilm

Május 28. vasárnap

1. Nagykanizsa, Király út 47. szám alatt található 29 m2
alapterületû üzlethelyiség.
A versenytárgyalás ideje: 2006. május 29. 10 óra
Az induló licit bérleti díj (bruttó): 1.800 Ft/m2/hó
A versenytárgyaláson a licitlépcsõ (bruttó): 120 Ft/m2/hó
A versenytárgyalás ideje: 2006. május 29. 10 óra
A versenytárgyalások helye:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ingatlankezelési Intézménye
Nagykanizsa, Deák tér 5. I. emeleti tárgyaló
Érdeklõdni lehet:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ingatlankezelési Intézménye
Nagykanizsa, Deák tér 5.
Telefon: 93/311-241 vagy 93/516-533

06:30 A harag napja – magyar film
07:50 Adjuk magunkat 08:00 Magyarország tájai: Nyugat- Magyarország 08:20 Jelkép – Krisztus Szeretete Egyház 08:30 Teleshop 09:30
Egészségmagazin 10:00 A Krisztus
Szeretete Egyház mûsora 10:30
Infománia 11:00 Pénzhalász 17:00
Csillagszem 18:00 Magyarország tájai: Nyugat-Magyarország 18:15
Adjuk magunkat 18:25 Életjel - magyar film 20:05 Sajt 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Varian háborúja (12) –

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Széchenyi tér 5-9.
93/516-634

törvényben elõírt adókedvezmény)

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket,
hogy 2006. június 1-tõl új helyre költöztünk a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Ház felújítása miatt.
(Rendõrség utcája)
Tel.: 30/653-77964

TANFOLYAMAINK:
 június 6. 16 hétközi
 június 19. 8.30 délelõtti gyorsított
 június 19. 16.30 délutáni gyorsított
személyautó, motor és segédmotor
kategóriákban 70 %-os elméleti
kedvezménnyel.
Részletfizetés! Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!

06:30 Tv mozi 07:10 Sajt 17:00
Hálózat TV 18:00 Krónika 18:14
Mese 18:17 Jelkép – adventista
18:27 Hírösszefoglaló 19:00 Krónika 19:14 Jövõ 7 19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:01 Nyugati régió 20:30 Hálózat TV

Május 30. kedd
06:30 Krónika 06:52 Jövõ 7 07:19
Jelkép – adventista 07:30 Krónika
07:42 Nyugati régió 08:08 Adjuk
magunkat 08:19 Krónika 17:00 Közgyûlés közvetítése felvételrõl 19:00
Krónika 19:13 Közgyûlés közvetítése felvételrõl 20:30 Hálózat TV

Május 31. szerda
06:30 Krónika 06:42 Közgyûlés
közvetítése felvételrõl 17:00 Hálózat TV 18:00 Krónika 18:14 Mese
18.17 Jelkép – evangélikus 18:27
Hírösszefoglaló 19:00 Krónika
19:14 Jövõ 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 Házban ház
körül 20:30 Hálózat TV

Június 1. csütörtök
06:30 Krónika 06:53 Jövõ 7 07:19
Jelkép – evangélikus 07:30 Krónika 07:42 Házban ház körül 08:08
Adjuk magunkat 08:19 Krónika
17:00 Hálózat TV 18:00 Krónika
18:14 Mese 18:18 Jelkép – református
18:28
Hírösszefoglaló
19:00 Krónika 19:14 K'arc 19:40
Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:00 Jövõ 7 20:30 Hálózat TV
06:30 Krónika 06:53 K'arc 07:19
Jelkép – református 07:30 Krónika
07:42 Jövõ 7 08:08 Adjuk magunkat 08:19 Krónika 17:00 Hálózat
TV 17:30 Nyugati régió 18:00
Krónika 18:14 Mese 18:18 Jelkép
– katolikus 18:28 Hírösszefoglaló
19:00 Krónika 19:14 Dombország
19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:01 K'arc – kulturális magazin 20:30 Hálózat TV

Akkreditált Felnõttképzési
Intézmény, Akkreditált programokkal! (Igénybe vehetõ a

(Buszpályaudvar fölött)

Május 29. hétfõ

Június 2. péntek

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 3448

Új címünk: Nagykanizsa,
Zárda út 2.

amerikai háborús filmdráma 23:30
Bencze show.

DIÁKAKCIÓ! DIÁKAKCIÓ!
VHS – egyet fizet, hármat vihet!
DVD – kettõt fizet, hármat vihet!

Nyitva:
minden nap 9-221-iig

Új filmjeink:

Köd, Utcai igazság, Doom, Zorro legendája, Barlang,
Kis hal, Pénzed vagy az életed, Ütõs játék

Hirdetés
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APRÓHIRDETÉS
INGATLAN
Nk-án a belvárosban közel 700
négyzetméter telek, rajta bontható
családi házzal eladó! Társasház
építésére is alkalmas, 40 %-a beépíthetõ! Érd.: 30/227-3294, 30/4486072
Mórichelyi hegy elején kis szõlõ,
kis házzal eladó. Érd.: 93-323-737,
20-371-6065 (5886K)
Borsfán (letenyei, bázakerettyei
termálfürdõhöz közel) 90 m2-es,
kisebb felújításra szoruló családi ház
közös udvarban, erdõvel, 5 millió Ft
irányáron eladó. Érd.: 30/9130-043,
18 óra után: 93/329-544. (5852K)
Palinban 150 m2-es családi ház +
építési telek eladó. Érd.: 70-530-8513
(5856K)
Ûrhajós utcában aknás garázs
eladó. Érd.: 70-530-8513 (5857K)
Platánsoron egyszobás, 35 m2-es,
földszinti, egyedi fûtéses lakás eladó.
Irányár: 5,1 millió Ft. Érd.: 30/2709881 (5872K)
Csónakázó tónál Látóhegyen telek
pincével eladó. Érd.: 93/325-759
Zalaegerszegtõl 20 km-re Becsvölgyén tanya sürgõsen eladó. 5500
2
m elkerített terület, összkomfortos
családi házzal, melléképületekkel,
gyümölcsössel. Irányár: 4,9 millió ft.
Érd.: 20/45-46-584
Csótónál a Látóhegyen 672 négyszögöl terület, épülettel (konyha, szoba, kamra, pince, gazdasági épület)
eladó. Tel.: 20-379-7719 (5877K)
Ipari Parkban 405 m2 közmûvesített területen hangár eladó vagy bérbeadó, akár megosztva is, több vállalkozónak. Érd.: 30/281-4843, 30/6310282 (5878K)
Kiskanizsán 3 szobás családi ház,
gazdasági épületekkel, 776 m2-es telken sürgõsen eladó. Irányár: 14,1 millió Ft. Tel.: 93/319-565 (5883K)

BÉRLET
41 m2-es üzlet-iroda az új Városkapu Lakóparkban öltözõvel, zuhanyzóval, garázzsal egyben vagy külön-külön, hosszú távra bérbeadó. Érd.:
30/2044-556, 30/4540-529, 93/313271 (5879K)

JÁRMÛ
20.000 Ft-ért eladó egy Trabant
kombi 1986-os, mûködõképes, korának megfelelõ állapotban, lejárt
mûszakival. Extrák: tetõcsomagtartó, sportkormány, új gumik és új akkumulátor. Érd.: 20/3327-927

VEGYES
170 literes prés újszerû állapotban
eladó. Érd.: 30/448-6072
Gyári kerti traktor utánfutója (plusz 2 db
szabadon futós kerék), Trabant motor (42
ezer km-rel, plusz karosszéria alkatrészek),
gyorsvágó gép tartozékokkal, hegesztõ trafó
(hegeszthetõség 2-4 méterig), elektromos
sokkoló disznóöléshez, trafók, folytó (220
voltról), emelõ. Tel.: 93-325-119 (5881K)

Fõnixpálma, kaktuszok eladók!
Érd.: 93/312-996 (5884K)
Vágásérett erdõt, gyérítést, kitermelt és mindenfajta fát vásárolnék.
Tel.: 30/953-0053 (5885K)

SZOLGÁLTATÁS
Számítástechnikai szaktanácsadás,
hardver-szoftver karbantartás azonnali
kiszállással. Érd.: 30/6500-494
Az Ön számára értéktelen vashulladékot, forgalomból kivont gépjár-

mûvét
készpénzért
átveszem!
Lakókocsik is érdekelnek. Ugyanitt
használt autóalkatrészek eladók. Tel.:
30/641-7375, 30/592-8463 (5485K)
Vállaljuk: új síremlékek készítését,
betûvésést, régi sírok tisztítását,
felújítását számlára is. Érd.: Horváth
Zoltán, vállalkozó. Nagykanizsa, Ady
Endre u. 65. Tel.: 06-93-333-449, 0670-511-7863 (5641K)
Személyi hitelek, hitelkártyák,
jelzálog hitelek, akár jövedelemigazolás nélkül is, gyors, díjmentes ügyintézés. Érd.: 20/263-9870 (5845K)
Fûnyírást, kaszálást vállalok!
Érd.: 20-510-2723 (5870K)

Alkalmi
munka
lehetõség!
(Költöztetés) Tel.: 20/5195-325

TÁRS
Középkorú, fiatalos megjelenésû,
független nõ keresi azt az embert, aki
intelligens, komoly, tele van életkedvvel, nem múlt el 53 éves, és nem
lehet nélküle élni. Leveleket a Szerkesztõségbe (Pf.154.) “Víz” jeligére
kérek.
Csinos, harmincas hölgy egy gyermekkel keresi társát intelligens, jó
humorú, hasonló korú férfiban.
Leveleket a Szerkesztõségbe város
“Tavasz” jeligére.

Sport
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7 induló, 7 érem
Két hete Kaposváron küzdöttek a kanizsai judókák a Dél-dunántúli
Regionális Bajnokság III. fordulóján. A 10 év alattiaktól a 15 éves korosztályig voltak igazolt versenyzõk, közel 150-en. Az NTE csupán hét
fõvel képviseltette magát, de hét érmet is hozott.
Egyéni eredmények: Diák D. Huszár Martin 28 kg-ban két gyõzelemmel, jó teljesítménnyel I. lett. Horváth Ádám 30 kg-ban, élete elsõ
versenyén II. helyezést ért el. A Diák C korúak között Orsós György
27 kg-ban I., a Diák B korcsoportban 30 kg-ban pedig II. lett. Két
éremmel térhetett haza. A hasonló korú Csöndör Olivér 36 kg-ban a
dobogó második fokára álhatott. A 11 évesek között Kardics Konrád
38 kg-ban, két, nagyon kemény küzdelemben megszerzett gyõzelemmel aranyéremmel tért haza. A Diák A korú Tar Bence 34 kg-ban a II.,
míg a serdülõ Balogh Szabolcs 48 kg-ban a IV. helyen végzett.

Kettõs gyõzelem
Az elmúlt hetekben zajlott a Dunántúli Gyermek II. Vízilabda Bajnokság (1993-ban és késõbb születettek) 7. fordulója Nagykanizsán.
Kettõs gyõzelmet ünnepelhetett a CWG Kanizsa legfiatalabbakból álló
csapata a hazai fordulóban. A Vasi Aligátorok ellen papírformának
megfelelõ (CWG Kanizsa – Vasi Aligátorok 16:9), míg a Pécsi VSK
ellen (CWG Kanizsa – Pécs 15:8) meglepetés gyõzelem született.
A nyitómérkõzésen (Vasi Aligátorok) biztos elõnyt szerzett a társaság. Góllövõ: Bedõ 9, Hegedüs 3, Vitári, Kovács 2 – 2.
A Pécsi VSK ellen villámrajtot véve 5:2-re elhúzott a csapat, amely
eredményben Hajas Balázs 3 góljával oroszlánrészt vállalt. Ezt követõen okos játékkal növelte elõnyét a cwg-s alakulat, így az utolsó negyed már a fiatalok tapasztalatszerzését szolgálta. Góllövõk: Bedõ 6,
Hajas 4, Kovács 3, Skriba, Vitári 1-1. CWG Kanizsa: Németh – Bedõ,
Hajas, Hegedüs, Kovács, Skriba, Vitári. Csere: Lukács, Simon, Borosán, Balázs, Mikó, Gergina, Gyergyák. Edzõ: Szabó Szilárd.
A CWG Kanizsa Csapata 4. helyen álla bajnokságban.

Svájci siker
Május elején a Zalaerdõ-Hevesi
DSE sportakrobatái Genfben,
nemzetközi sportakrobatika viadalon vettek részt. A kanizsaiakat
Horváth Viktória – Gulyás Dorottya nõi páros, valamint a Bódi
Szabolcs – Faller Nóra összetételû
felnõtt vegyes páros képviselte.
Az erõs mezõnyben ifjúsági párosunk a negyedik helyen, míg felnõtt kategóriában vegyes párosunk
az elõkelõ második helyen végzett. Felkészítõik: Farkasné Bolin
Ildikó és Vízlendvai László voltak.

Megérdemelten
Közgáz – Kanizsa KK DKG
EAST 77 – 97 (17-21; 13-18; 2029; 27-29) Vezette Kovács Z., Hervai T. Kanizsa KK: Ács Péter 5/3,
Millei Attila 9, Sági Péter 26/12,
Zsámár Krisztián 14, Beck Attila
15 Csere: Becze Barnabás 6, Kiss
Viktor 5, Murvai Dániel 11, Kovács Csaba 6. Ebben a szakaszban
a fiataloké volt a fõ szerep. Összességében a Sági vezérelte kanizsai
csapat megérdemelten nyert.

Magyarország-Horvátország: 3-0

Május tizenhetedikén a magyar nemzeti tizenegy gyõzelmével zárult az Olajbányász-pályán a magyar és horvát U20-válogatottak Alpok-Adria MIROP Kupa keretében megrendezett összecsapása.
Rögtön az elsõ percekben a horvát kapu elõtt alakult ki helyzet, aztán a magyar fiatalok fölényesnek nem nevezhetõ, de a horvátokéhoz képest céltudatosabb és néhol kifejezetten ügyesebb játékkal
megérdemelten gyõztek. Vlaszák Géza, a város és a városkörnyék
utánpótlás-neveléssel foglalkozó Utánpótlás FC elnöke a mérkõzés
elõtt elmondta: a találkozó apropójából a tulajdonos Kögáz Zrt. felújíttatta a stadion gyepszõnyegét, valamint megjavították a vizesblokkokat és elvégezték a szükséges festéseket is. Röst János alpolgármester pedig azt jegyezte meg: az esemény elõremutató lehet a
2012-es, kis szerencsével horvát-magyar közös rendezésben zajló
labdarúgó Európa-bajnoksággal kapcsolatban. A Kupa során Magyarország ellenfele egyébként Horvátországon kívül Olaszország,
Szlovákia és Szlovénia is.

Csoportelsõként
A csoportmeccseket követõen május elsõ hétvégéjén lezajlottak a
Dunántúli Gyermek I (1991-1992) vízilabda bajnokság A és B csoportja között a kiegyenlítõ fordulók, amelyek azt döntik el, hogy melyik négy csapat jut be a legjobb négy legjobb közé.
A CWG Kanizsa Vízilabda Egyesület Gyermek I csapata csoportelsõként a csoportmásodik Szombathelyt és a másik csoportban harmadik helyen végzett, Budafok együttesét fogadta a kanizsai uszodában.
CWG Kanizsa VSE – Szombathely: 20 – 17 (6:4, 5:5, 5:3, 4:5). Csapat: Szabó Máté (kapus), Gyana Dániel, Virt Mátyás, Erhetics János,
Tóth Richárd, Bedõ Krisztián, Sashalmi András, Kovács Kristóf, Berkenyés Kármen, Bácsai Róbert, Havasi Ádám, Herczeg Dániel, Lukács
Zsolt, Molnár Markó. Góllövõk: Virt M. 6, Gyana D. 4, Kovács K. 3,
Sashalmi A. 3, Bedõ K. 2, Tóth R. 1, Erhetics J. 1. Edzõ: Kaszper Dániel.
– Annak ellenére, hogy már többször találkoztunk és meg is vertük a
szombathelyi csapatot kicsit izgultunk, mert ha vasárnap nem gyõztünk volna, az elõzõ gyõzelmek és a pontveszteség nélküli csoportelsõség sem ért volna semmit. Ezen a két mérkõzésen múlt, hogy a legjobb
négybe bekerülünk-e vagy sem? Izgultunk, hogy kijöjjön az a háromnégy gól, ami a két csapat között van. Szerencsére minden a számításaink szerint alakult. Külön dicséret illeti Szabó Mátét (kapus), Virt
Mátyást, Gyana Dánielt, Sashalmi Andrást és a sérülése után három
góllal visszatért Kovács Kristófot.
CWG Kanizsa VSE – Budafok: 17 – 11 (6-4, 5-3, 3-3, 3-1). Góllövõk: Virt M. 8, Bedõ K. 5, Sashalmi A. 3, Herczeg D. 1.
Miután láttuk, hogy a Szombathely nagyon simán megverte a Budafok együttesét a második mérkõzésen, a csapat már nyugodtan várta a
harmadik mérkõzést, ahol egy viszonylag szerényebb képességû
együttes ellen nyertünk hat gólos fölénnyel.

Körforgalmak, mélygarázs, szépülõ belváros
Az önkormányzat elkészíttetett egy komplex városközpont
közterületfejlesztési programot, amely tartalmazza az Erzsébet tér
északi részétõl az Eötvös tér keleti térfaláig a teljes közterületi
rendszert, utakat, tereket, és ezeknek a burkolatát, berendezési tárgyait. Mindezt megelõzte egy belvárosi forgalomcsillapítási koncepció. A készítés során számos kérdés felvetõdött, olyan problémák is
napvilágra kerültek, mint például a Rozgonyi utca közlekedési
rendje, vagy a Bolyai iskola körüli parkolás lehetõségei.

A Fõ út a Kanizsa Áruháztól
A várható, tervezett, és eztán tervezésre kerülõ változásokról Karmazin József fõépítészt kérdeztük.
– Valóban lesz körforgalom a Rozgonyi utca és az Erzsébet tér találkozásánál?

– A Rozgonyi utca és az Erzsébet tér találkozásánál ötágú csomópont
van. Az itt összefutó utakat valami módon rendszerbe kell szedni, és a forgalom folyamatosságát biztosítani. Az elején úgy tûnt, a Magyar utcai
körforgalom megold sok mindent. Az élet nem ezt igazolta, ezért kértünk
ajánlatot attól a közlekedéstervezõtõl, aki az egész városra kidolgozta a
koncepciót, vizsgálja meg, mekkora körforgalom, milyen paraméterek
mellett valósítható meg ebben a csomópontban. Nyilván ehhez hozzátartozik az alépítmények vizsgálata, a közmûvek kiváltása, hiszen a tapasztalatok azt mutatják, hogy egy ilyen kiváltás nagyon megdrágítja a beruházást. Ez a körforgalom terv szinten is alig létezik. Az utca másik végén, a
Huszti térnél viszont már az átfogó rendezési terv korábban is tartalmazta
a körforgalmat, és a kivitelezés a jövõ évben megvalósulhat.
– Hogyan változik az Erzsébet tér?
– Elsõ ütemben a Centrál elõtti terület átalakítására kerül sor, valamint
az önkormányzat által kötött szerzõdés alapján kezdõdik a mélygarázsok
kialakítása. Az Erzsébet tér északi felében, a Török-kút zöldterületétõl délre
két mélygarázs épül, ami azt jelenti, hogy ott megszûnik a felszíni parkolás
lehetõsége. Ezzel párhuzamosan – a Rozgonyi úti körforgalom lehetõségeinek vizsgálatával együtt – vizsgáltatjuk meg a Bolyai iskola körüli parkolás
lehetõségeit, hiszen a néhány perces várakozáshoz nem volna célszerû, sem
életszerû, ha a szülõk a mélygarázsok igénybevételére kényszerülnének. Az
Erzsébet tér rekonstrukciójának elsõ üteme a Centrál elõtti terület átalakítása, ahol jelenleg a közlekedéstervezõk által is furcsának tartott megoldással mûködik a forgalom. A most még szétszakított két irány összehozásával
a Centrál elõtti tér kitágul, több helyet kapnak vissza a gyalogosok, ahol teraszok, zöldterület kialakítására nyílik lehetõség. Nyilván a bérlemények és
a szálloda érdekeit is figyelembe kellett vennünk, a ki- és berakodáshoz, a
ki- és beszálláshoz biztosítanunk kell egy sávot. Arra számítottunk, hogy a
két beruházás – a mélygarázsok, és a Centrál elõtti tér átalakítása – idõben
egybeesik, de sajnos nem így van. A térrendezés két hónapot vesz igénybe,
a mélygarázsok kialakítása 5-6 hónapot igényel.
(-dé-)

Bringás Klub 2.0. – A Spinning Club

Nagykanizsa sport-közelmúltjának egyik legsikeresebb csapata
volt a kerékpáros klub. Sajnos az olasz szponzor 2003-ban kiszállt a
kerékpársportból, így a klub valamivel szerényebb körülmények között, de változatlan lelkesedéssel folytatja mûködését:
– A kitartás változatlan – mondta Jankovich Ferenc klubvezetõ. – Rövidesen kiérlelõdik a profi csapatunk az amatõrbõl, ahová folyamatosan
várunk jelentkezõket, minden korosztályból: ez még nem élsport, mindenki kiválaszthatja, hogy melyik, a képességeinek leginkább megfelelõ túrán
vesz részt, az 50, 80 vagy a 100 kilométeresen. 1995-ben indultunk amatõrként, de most több tudásanyag van a hátunk mögött, gyorsabb fejlõdési pályát mutatva a profizmus felé. Gayer Tamás barátommal 3 klubot
csináltunk. Az amatõr túrás mag nagyrészt azokból alakult ki, akik bejár-

tak „spinningelni”. (A Zrínyi utcai edzõteremben 30 spinner (=szobakerékpár ) gép várja az új klubtagokat, érkezésünkkor épp egy hetvenéves
hölgy pattant le egyikrõl és viharzott el.)
– Másik célunk hogy a kerékpározás mint szabadidõsport megtalálja a helyét – folytatja a klubvezetõ, aki számtalan gyõzelmet tudhat
maga mögött a sportágban. – Nyugat-Európában minden faluban van
kerékpáros egylet, itt is az a jövõképünk hogy a sportot kedvelõ baráti körök többekkel kedveltessék meg a bringázást, ami végsõ soron
már egyfajta népnevelés is. Sok tagunk letette az autót, amióta hozzánk jár. Inkább az országúti kerékpárra fókuszálunk, hamarosan lesz
utcai megmozdulás is a városban, bringás maratonikat mindenképp
tervezünk. Hévízt, Keszthelyt is bevontuk ebbe a projektbe. A mountainbike ugyan meghódította az országot a rendszerváltás után, de az
infrastruktúra szokás szerint nem követte – úgy tekerni nagy sebességgel a hegyekben, hogy azon parázz, mi jön a következõ fa után, izgalmas és adrenalindús, de csak az elsõ szakadékig.
Fontos, hogy mindenki testre szabott kerékpárt használjon. A hipermarketekben vagy nem szakértõ vezette bringaboltokban a legdrágábbat akarják rád sózni, ami nem biztos, hogy jelenlegi képességeiddel, igényeiddel
összhangban van. A klubvezetõ tudja, hogy kinek mi az erõssége, mik a
céljai, miben szenved még hiányt, és ennek tükrében tud neki járgányt,
váltót, cipõt, stb. ajánlani. Mivel támogatójuk Magyarország legnagyobb
forgalmazója, ezért minden kiegészítõt nagykeráron tudnak ajánlani, ami
nagyobb értékû áru esetén többszörösen is behozza az évi hatezer forintos
tagsági díjat, amiért egyébként egy mez is jár.
További info: Kanizsa Spinning Club, 8800, Nagykanizsa, Zrínyi
u 46. Jankovics Ferenc (a volt MATEI edzõje) 06/30/2461-388 (X)

