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Kezdõdik
az iskola

A héten megkezdõdött az iskolákban a tankönyvosztás. Hamarosan megszólal az új tanév elérkezését jelzõ csengõ is. A Bolyai
Általános Iskolában közel kilencezer tankönyvet adtak át a pedagógusok a szülõknek, diákoknak. Hozzánk minden könyv megérkezett – tudtuk meg Alpár Zoltán pedagógustól.
Fizetett politikai hirdetés
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augusztus 22.
ZAKÓ LÁSZLÓ VISSZALÉPETT
„A jobboldalnak most történelmi esélye van a
polgármester választás során a gyõzelemre. Mondjuk ezt azért, mert a baloldal kettészakadt. Szeretném bejelenteni, hogy ezért visszalépek a polgármesterjelöltségrõl” – mondta Zakó László legutóbbi
sajtótájékoztatóján az Erzsébet téren. „Nehéz döntés
volt, hiszen a MIÉP országosan sok helyen indul
önállóan és állít polgármester-jelöltet is. Azoktól,
akik nekem adták ajánlószelvényüket, azt kérem,
hogy ne érezzék ezt csalódásnak, a cél jelen esetben
is szentesítette az eszközt, és hosszas megbeszélés
után jutottunk erre az álláspontra” – tette hozzá.
NYÁRESTI CSEVEGÉS
Nyáresti csevegésre hívta barátait Teleki László a
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házba. A barátok közt
helyet foglalt Mága Zoltán világhírû hegedûmûvész,
Fodor Zsóka színmûvész és Gáspár András.
KÖZÖSEN A FIB ÉS A FIDELITAS?
Szervezetünk mint egy négy hónapos fennállása
alatt rengeteg segítséget kapott az MSZP-tõl. A FIB
és az MSZP közötti együttmûködést szeretnénk még
tovább erõsíteni, az MSZP politikai partnerként tekint ránk, támogatja szervezetünk politikai utánpótlásának nevelését, és segít beilleszkedni a nagykanizsai
politikai szférába – mondta a szervezet legutóbbi sajtótájékoztatóján Tamás László, a FIB elnöke. A Fiatal Baloldal célja a gyermek-ifjúsági korosztály érdekeinek képviselete. Mindenki véleményére kíváncsiak, ezért is szeretnének együttmûködést kialakítani a
diákszervezetekkel, diákönkormányzatokkal. A fiatalok érdeke, hogy minél több program, rendezvény,
hasznos idõtöltési lehetõség legyen a városban, s a
FIB ebben is közremûködõ szerepet kíván vállalni.
Kérdésünkre válaszolva elmondták, a szervezet a közeljövõben tárgyalásokat kezdeményez a fideszes fiatalokat képviselõ szervezetekkel is, annak érdekében,
hogy az ifjúság érdekeinek képviselete ne rekedjen
meg a pártok szintjén.

augusztus 23.
A SZOCIÁLDEMOKRÁCIÁRÓL
Két témakörben reagált az MSZP politikusai által
elhangzottakra a Magyarországi Szociáldemokrata
Párt megyei és helyi elnöke, Bogár Ferenc valamint
Stróber Gábor. Stróber Gábor többek között a szociáldemokrata párt által nyújtott baloldali alternatívával foglalkozott. Eközben felidézte, mi
vezetett idáig, hogy sok tenni akaró, a szocialista
eszméért dolgozni tudó aktivistát arra késztetett,
hogy kilépve a helyi MSZP szervezetbõl, életre hívták az MSZDP-t. Tagságuk folyamatosan növekszik,
a városlakók szimpátiája egyre erõsebb irányukban,
és hamarosan létrejön ifjúsági tagozatuk is. A tagok
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vállvetve azon dolgoznak, hogy újra sikeres városvezetése legyen Nagykanizsának Litter Nándor vezetésével. Bogár Ferenc, az MSZDP megyei elnöke felidézte, hogy a szociáldemokrácia klasszikus értelemben a szolidaritásról, a demokráciáról, az egyenlõk
közötti párbeszédrõl szól. A belsõ vitákból való építkezésrõl, a tagok véleményének meghallgatásáról, és
figyelembe vételérõl a döntések meghozásánál. Ezt a
valós alternatívát nyújtotta a baloldali érzelmû embereknek megalakulásakor az MSZDP helyi szervezete. Elgondolkodtató – jelentette ki Bogár Ferenc,
hogy az elmúlt négy évben az MSZP elnöksége nem
válaszolt a Fidesz támadásaira. Lehet, hogy a háttérben zajlik a csendes koalíció? Mindenesetre Litter
Nándornak és a mögéje felsorakozott MSZDP-s képviselõknek van felvállalható programja és eltökéltsége annak megvalósítására.

augusztus 24.
2006 AJÁNLÓ CÉDULA
A helyi Választási Bizottságnak 2006 darab ajánlószelvényt nyújtott át – jelentette be Litter Nándor
polgármesterjelölt az Erzsébet téren tartott sajtótájékoztatóján. Ez a szám jelképes, hiszen több mint háromezer ajánlószelvény érkezett be. Megköszönte a
nagykanizsaiaknak, a különbözõ szervezeteknek, kiemelten az SZDSZ valamint az MSZDP tagjainak a
támogatását. Továbbra is számít mindazoknak a támogatására, akik azt szeretnék, hogy folytatódjon az
a politika, az a munka, amit eddig végeztek. Pártállástól és érzelmektõl függetlenül vár mindenkit a városért való együttgondolkodásra, együttmunkálkodásra. Megismételte: programjában a legfontosabb
többek között az infrastruktúra fejlesztése, hogy vonzóvá tegyük a várost, és ez mindenre vonatkozik a turizmustól kezdve az Ipari Park és Logisztikai Központig. Meg kell építeni a várost elkerülõ utakat kívül
és belül azért, hogy a belváros rehabilitációja befejezõdhessen. Fontos feladat lesz az Innovációs Központ létrehozása az egyetemmel és a vállalkozásokkal közösen. Röst János hozzátette: magabiztosan
várják a választásokat. Stróber Gábor, az MSZDP
városi vezetõje megköszönte a város lakosságának,
hogy támogatják Litter Nándor polgármesterjelöltet,
és a párt önkormányzati képviselõjelöltjeit.

augusztus 25.
SZÉPÜLHET A KELETI-VÁROSRÉSZ
Röst János alpolgármester, a helyi SZDSZ-szervezet alelnöke, Halász Gyula ügyvivõ és Kereskai
Péter elnökségi tag a Keleti-városrész komplex rekonstrukciójával kapcsolatos tervekrõl beszélt sajtótájékoztatóján. Röst János elmondta: a hetvenes
évek elején alakult ki az a tömb, amit a Hevesi út,
Munkás út, a Péterfai út és a Balatoni út határol, ám
az akkori terveket nem a mai forgalmi paraméterek-
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re készítették. Ebben a ciklusban rendkívül sok forrást fordítottak az utak, járdák felújítására. Jelenleg
a Kazanlak körút déli oldalának átalakítása folyik,
ahol újabb parkolóhelyeket alakítanak ki. Az OBIkörforgalomtól kerékpárút épül egészen a Szabadhegy felé menõ kerékpárútig, s megtörténik a Városkapu körút páros oldalán a járda felújítása is. Az
alpolgármester kifejtette: a következõ négy évben
kiemelten kell kezelni a keleti tömb fejlesztését, hiszen itt él a város lakosságának jelentõs része. Halász Gyula hozzátette: kiterjedt zöldfelületen áthaladó járdaszakaszokon nincs megoldva a közvilágítás,
ezért további prioritásként a közvilágítás egységes
koncepció mentén történõ korszerûsítését jelölte
meg. Kereskai Péter elmondta: szükségessé vált a
Hevesi út és a Rózsa út csomópontjában egy körforgalom kialakítása is.
AZ MSZP PROGRAMJÁRÓL
Az MSZP programjáról tartott sajtótájékoztatót
Böröcz Zoltán elnök és Tüttõ István volt polgármester a párt városi szervezetének irodájában. Böröcz
Zoltán bejelentette: az MSZP helyi szervezete az
elõzõ napon, a jelölõszervezetek közül elsõként jelentette be a kompenzációs listáját, amelyet a Helyi
Választási Bizottság elfogadott. Ennek alapján az
október 1-jei önkormányzati választásokon az
MSZP pártlistáján a jelöltek az alábbi sorrendben
szerepelnek: 1. Böröcz Zoltán 2. dr. Fodor Csaba 3.
Tóth László 4. dr. Károlyi Attila 5. Lelkó Tamás 6.
Bárdosi Gábor 7. Teleki László 8. Tüttõ István 9.
Szlávecz István 10. Vargáné Holló Kornélia 11.
Kuti Imréné 12. dr. Szirti Tibor 13. Kovács Béla 14.
Csordás György 15. Papp Gyõzõné. Az MSZP listáján három hölgy szerepel, a listás jelöltek életkora
43 év. Tüttõ István hangsúlyozta: 2002-ben az
MSZP által elkészített Együtt Kanizsáért programot
az akkori polgármesterjelölt kezébe adtuk, hogy azt
képviselve dolgozzon a megvalósításáért. Azóta a
program jelentõs része az önkormányzat által elfogadott Kanizsa Fejlesztési Terv részévé vált. A Fidesz-kormányzat sújtotta a várost, rendkívül fontos
kérdésekben nem támogatta. Ezek közül a legfontosabb az volt, amikor egy olasz ajánlkozás révén a
város iparának fellendítésére, logisztikájának megteremtésére éppen a Fidesz kormánynak köszönhetõen nem jutott hozzá a város az 55 hektáros földterülethez a laktanyák területén. Az olasz fél emiatt
vonult vissza. Ma ez az olasz fél építi ugyanazt a
beruházást a közelünkben, Szlovéniában. Az MSZP
a végleges programjának megalkotása elõtt – mint
már 2002-ben, úgy ma is – széleskörûen tájékozó-
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dott. A nagyszámú lakossági visszajelzés figyelembe vételével történik a Közös jövõnkért program kidolgozása. Mostani helyzetünk sokkal könnyebb,
mint négy éve volt, mert szilárdan támaszkodhatunk
Gáspár András polgármesterjelöltünk több évtizedes szakmai tapasztalatára, városfejlesztõ, városüzemeltetõ tevékenységére, tudására, amellyel aktívan
segíti programalkotó munkánkat. Nem a mûködõ
vállalkozások terheit kell növelni, hanem a kiadásokat kell csökkenteni, ésszerûsíteni, és most nem szabad látvány és látszat beruházásokat, valamint további, az üzemeltetési költségeket növelõ beruházásokat végrehajtani – mondotta többek között.
A FIDELITAS EGYETÉRT
Egy, a baloldal által terjesztett szórólappal kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót Fertig István, a Fidelitas
elnöke és Bizzer András alelnök. Fertig István elmondta: az ominózus szórólapon egy Platón-idézet olvasható: „A jó emberek közügyek iránti közönyösségének
eredménye, hogy rossz emberek uralkodnak rajtuk.”
Fertig István az idézet kapcsán leszögezte: a szocialistáknak ebben igazuk van, csupán azt felejtik el, hogy
jelenleg pont õk irányítják a közügyeket, mind helyi,
mind országos szinten. Bizzer András alelnök elmondta: arra kérik a nagykanizsaiakat, menjenek el október
elsején szavazni, és szavazzanak a Fidesz jelöltjeire és
polgármesterjelöltjére. Böröcz Zoltántól, a helyi
MSZP-elnöktõl pedig azt kérte: kérjen bocsánatot a
kanizsaiaktól, mert õk emelték a polgármesteri székbe
a ma már szerintük alkalmatlan Litter Nándort.

augusztus 26.
FALUNAP BAGOLÁN
Szombaton a bagolai városrészben egész napos
program várta az érdeklõdõket. Délelõtt többek között
különbözõ sportvetélkedõkön mérhették össze erejüket,
ügyességüket az arra vállalkozók, míg délután a táncé,

Elpusztított gyümölcsfák
Lakossági bejelentés nyomán tudtuk meg, hogy az Attila utcában ismeretlen tettes a múlt héten, az
egyik kora délután gyümölcsfákat vágott ki. Mint az egyik lakó elmondta, tudomásuk szerint senki nem
kért engedélyt a fák kivágására, sõt az érintettek megbízást sem adtak senkinek. Bár a fák alatt játszó, gyümölcsöt szedõ gyerekek néha zajongtak, a lakók közül ez – saját bevallásuk szerint – senkit nem zavart.
Érdeklõdésünkre a Via Kanizsa Kht-nál elmondták, tõlük sem kértek hivatalosan engedélyt és információjuk sincs arról, hogy bárki ilyen jellegû kéréssel fordult volna az illetékes szervekhez. Ennek ellenére a fákat kivágták, gyümölccsel teli koronájuk a hét végén még a házak közötti területen torzóként hirdette az
emberi oktalanságot. Ha a fa útban volt, netán beteg, az õszi-tavaszi idõszakban történõ beavatkozás még
érthetõ lenne, de most, gyümölcse teljében elpusztítani nem vall józanul átgondolt cselekvésre. (dé)
Fizetett politikai hirdetés
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a muzsikáé volt fõszerep: elõször a Honvéd Kaszinó táncegyüttese mûsorát láthatták a részvevõk, majd az operett-kedvelõk kalandozhattak el
a mûfaj slágereinek rengetegében. Bár eleredt az
esõ, a nagyszerû hangulatot ez cseppet sem befolyásolta: nagy tetszést aratott a Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar majd a kanizsai Kollár
Judith régebbi és újabb slágerdalokból álló
könnyûzenei mûsora is. Késõ délután Csocsesz
és barátai gondoskodtak arról, hogy mindenki jól
érezze magát, aztán a világ minden táján nagy
sikernek örvendõ slágerek, sanzonok csendültek
fel. A világzenei mûsort követõen a napot a késõ
éjszakáig tartó bál zárta.

augusztus 27.
EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK

A bajcsai vár védõinek emléket állító dombormûvet avattak Bajcsán. Az 1578-ban épített
bajcsai vár emlékére Dr. Diether Kramer professzor, a Graz székhelyû Landesmuseum Joanneum Õs- és Újkori Történeti részlegének vezetõje kezdeményezte Litter Nándor polgármesternél, hogy egy emléktáblával tisztelegjenek a
vár védõinek. Az ásatások vezetõjeként dr. Vándor László, a Zala Megyei Múzeumok Igazgatóságának vezetõje is csatlakozott a dombormû állításának javaslatához. A Bocföldén élõ Farkas
Ferenc szobrászmûvész által készített bronztábla a bajcsai római katolikus templom falán került elhelyezésre. Az avatási ünnepség az Olajbányász Fúvószenekar ünnepi térzenéjével vette
kezdetét. Ezt követte Litter Nándor polgármester beszéde, aki kiemelte: az emléktábla egyben
az összefogás szimbóluma is, hiszen a bajcsai
várban együtt küzdött horvát, stájer és magyar a
törökkel szemben. Ezután Dr. Diether Kramer
professzor, majd Dr. Vándor László beszéde
hangzott el, melyet Horváth István versmondó
elõadása követett. Az avatás zárásaként az emléktáblát Ódor Imre plébános szentelte meg.

augusztus 28.
VÁLASZ A RÁGALMAKRA
Az MSZP helyi szervezetének múlt héten kiadott szórólapján megfogalmazott, személyét
sértõ rágalmakra reagált sajtótájékoztatóján
Litter Nándor polgármester. Megítélése szerint a szórólapon számos csúsztatás, hazugság
és olyan állítás szerepel, mely a személyét is
sérti. Hivatalosan bejelentette és értesítette
Nagykanizsa lakosságát, hogy nem kíván szó-

rólapokkal operálva vitatkozni, hanem jogi útra tereli az ügyet. Felháborítja, hogy a XXI.
században ilyen módszerekkel folytatják egyesek a kampányt. Õ mást tapasztalt az MSZP részérõl korábban, amikor még Göndör István
vezette a pártot. Meg van döbbenve és visszautasítja az ilyen és ehhez hasonló megállapításokat, mint: „a történelem sötét korszakait idézõ fortélyos félelem igazgatja nagykanizsai közéletet, és nem akarjuk, hogy a helyi sajtó cenzúrázva legyen”.
FIB-MSZP KIFOGÁS
A FIB nyilvánosságra hozta, hogy szeretne
mindenkivel együtt mûködni a kanizsai fiatalok érdekében. Azonban ez a közös munka az
MSZDP leendõ ifjúsági szervezetével a mostani formában nem jöhet létre – mondta Tamás
László, a FIB elnöke a szervezet sajtótájékoztatóján Stróber Gábor augusztus 23-i nyilatkozatára reagálva. Hetesi Éva úgy vélekedett, az
MSZDP-nek tisztáznia kell, hogy kikbõl fog
állni az ifjúsági tagozat és ezt nyilvánosságra
is kell hoznia. Amennyiben az MSZDP ifjúsági tagozata részben vagy egészben FIB-esekbõl áll, nem fogadhatják el õket. A sajtótájékoztató második felében bejelentették, hogy
az MSZP és a FIB elnökei kifogással élnek a
Választási Bizottságnál. A Kanizsa Képújság
oldalán az elmúlt héten megjelent és jelenleg
is olvasható, az MSZDP Nagykanizsai Szervezete által közreadott hirdetés tartalma megítélésük szerint súlyosan sérti a 1997. évi C. törvényben megfogalmazottakat, alkalmas a választópolgárok megtévesztésére.

augusztus 29.
RÓZSÁS JÁNOS ROTARY-DÍJA

TELJES A VÁROSVÉDÕK LISTÁJA
A Kós Károly és Podmaniczky-díjjal kitüntetett Nagykanizsai Városvédõ Egyesületet a helyi választási bizottság augusztus
10-én vette nyilvántartásba, mint jelölõ
szervezetet. Az Egyesület a 2006. évi önkormányzati választások során az egyéni
választókerületekben a következõ személyek jelölését támogatja: 1. Vékási János
vezérigazgató 2. Varga Zoltán személyügyi
tanácsadó 3. dr. Varga Endre ügyvéd 4.
Karmazin József fõépítész 5. dr. Szekeres
András ügyvezetõ 6. dr. Bálint Máté ügyvéd-jelölt 7. Bobay Jenõ nyug. igazgató 8.
Sólyomvári Géza cégvezetõ 9. Johanidesz
István középiskolai igazgató 10. Cserti Tibor, banktanácsos, Nagykanizsai Városvédõ Egyesület elnök 11. dr. Horváth László
nyug. múzeumigazgató 12. Turzó György
könyvvizsgáló 13. Hajdú Zsigmond informatikus 14. Bozsoki Imre mérnök 15. Szendrei Zsolt bankalkalmazott. Az Egyesület
önálló polgármesterjelöltet nem állít.
A MAGYAR FOTOGRÁFIA NAPJÁRA
A Magyar Fotográfia Napja alkalmából „A
hónap fotói” címmel a Kanizsa Fotóklub 30
éves anyagából nyílt kiállítás a Kiskastélyban.
A szeptember 12-ig látható tárlatot Kovácsné
Mikola Mária, a HSMK igazgatóhelyettese
nyitotta meg.
BEMUTATKOZTAK A JELÖLTEK
Élve azzal a joggal és a lehetõséggel, amelyet a nemzeti és etnikai kisebbségi törvény
biztosít a számukra, felállították a jelöltjeiket
Nagykanizsán – jelentette be az augusztus 29én, a Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi Ház konferenciatermében tartott sajtótájékoztatón Teleki László, a CKÖ jelenlegi
elnöke. Az októberi választáson az Európai
Unió Roma Ifjúságáért Egyesület színeiben
indul el az öt jelölt: Teleki László, Váradi
Istvánné, Orsós Vendel, Csontos Sándor és
Lendvai Ferenc. A sajtótájékoztatón a jelöltek
felvázolták elképzeléseiket, terveiket.

Szabálysértés
Nyolcvanadik születésnapja alkalmából
Rotary-díjat kapott Rózsás János egykori
Gulag-rab, író, a Keserû ifjúság, a Duszja nõvér, a Leventesors és a Gulag-lexikon címû
kötetek szerzõje. Az 1991-ben alapított
Rotary-díjat eddig az olajiparban dolgozó
szakemberek vehették át, Rózsás János az elsõ, aki „civilként” (bár mint megjegyezte, rövid ideig õ is dolgozott a MAORT-nál), példaértékû életmûvéért kapta meg az elismerést.
A pénzjutalommal is járó díjat, Bors István
„A magyar lélekforma” címet viselõ alkotásának kicsinyített mását Katona János, az adományozó Rotary Zrt. vezérigazgatója és Rajnai Miklós, a cég fõmunkatársa adta át.

2006. augusztus 16-án a Látóhegyi Polgárõrök jelezték a Közterület Felügyeletnek, hogy
a Bagola felöli lejárónál lévõ konténer mellé
hulladékot raknak le. A helyszínre érkezve a
közterület felügyelõknek a Polgárõr Egyesület
vezetõje megadta a gépkocsi típusát és rendszámát, amellyel a szabálysértést elkövették. Az
elkövetõ pechjére kocsijával mûszaki hibát
szenvedett nem messze a helyszínétõl. A közterület felügyelõk igazoltatták a gépkocsivezetõt,
aki elismerte a szabálysértést. A felügyelõk a
kiszabható legmagasabb 10.000 Ft-os helyszíni
bírsággal sújtották, valamint kötelezték arra,
hogy a lerakott hulladékot szedje fel és gondoskodjon annak elõírás szerinti elhelyezésérõl.

Közgyûlés
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Közgyûlési elismerés az Idõsügyi Tanácsnak
A ki nem hirdetett határozatok ismertetésével
kezdõdött az augusztusi soron következõ közgyûlés. A napirendek elfogadása után zárt ülésen megválasztották a képviselõk a helyi szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait. A
nyílt ülésen napirend elõtt elsõként Halász Gyula a választókerületében lévõ utak állapotával
foglalkozott. Bicsák Miklós régi gondként vetette fel, hogy a Magyar utca GE-hez vezetõ szakasza és a Gesztenyés utca 74-es utat érintõ gyalogátkelõi változatlanul nem megoldottak. Zakó
László tolmácsolta a kanizsaiak véleményét,
mely szerint felháborító, hogy egy szórólap gyalázza a polgármestert illetve az egész elmúlt 4
év képviselõtestületi munkáját kérdõjelezi meg.
„A ventillátorba juttatott barna anyag az egész
képviselõtestületre szóródott” – fogalmazott.
Litter Nándor nem kívánta kommentálni a szórólapot és tartalmát, bejelentette, hogy jogi útra
tereli az ügyet. Szányiné Kovács Mária felvetette, hogy a körzetében újonnan elkészült úttal
sok a probléma – csúszós a kövezet, összegyûlik
az esõvíz – illetve a belvárosban kevés a hulladékgyûjtõ sziget.
A polgármesteri tájékoztató során többek között Zakó László hiányolta a Togliatti úti beszámolót, dr. Kolonics Bálint a határidõk módosítását
nehezményezte illetve megkérdezte, mi késlelteti
a háziorvosokkal a szerzõdések megkötését, Papp
Péter a Szabadhegy és Péterfay utca közötti kerékpárút csúszásának okaira kérdezett rá, Cseresnyés Péter pedig kérte, hogy a polgármesteri tájékoztató legyen részletesebb, informatívabb.
Az interpellációk és kérdések sorát Bicsák
Miklós nyitotta, aki a leendõ palini orvosi rendelõ épülete volt tulajdonosának kifizetését sürgette. Polai József ismét a kiskanizsai ravatalozó
ügyét terjesztette elõ, amely 2002. óta nem rendezõdik megnyugtatóan. Az autópálya építéssel
kapcsolatban megkérdezte, hogy az érintett városrészekben tönkre tett utakat és házakat ki
fogja helyreállítani. Jelezte, hogy az Ipari Parkban nagyon sok az építési törmelék, melyet méteres parlagfû nõ be. Cseresnyés Péter arról
szólt, hogy intézményi jubileumi jutalom
állitólagos kifizetése jutott a tudomására. Dr.
Fodor Csaba azt kérdezte, hogy az önkormányzati gazdasági társaságok ügyvezetõinek költségtérítését ki engedélyezi, tartalmazza-e azt a
munkaszerzõdés, mert „elfogott” egy levelet,
mely szerint 700 ezer forint éves kiküldetési
összeget fizettek ki.
Ezt követõen módosították a 2006. évi költségvetésrõl szóló rendeletet a képviselõk. Ennek
oka többek között, hogy az elkészült Plakátmúzeum mûködtetésére 22 millió, az ingatlankezelési intézmény által elvégzett felújításokra 21
millió, a házasságkötõ terem klímatizálására 6
millió, a Rozgonyi és a Hétszínvirág óvodában,
a Palini és Bolyai általános iskolában életveszély elhárítására együttesen 5,8 millió, szú-

nyogirtásra 3 millió forintot kell biztosítani. Újra tárgyalták a július 21-i közgyûlésen már szereplõ napirendet, amely a Szabályozási Terv és
Helyi Építési Szabályzat jóváhagyásáig rendel
el átmeneti változtatási tilalmat. Hosszas vita
után a képviselõk úgy döntöttek, lehetõvé teszik, hogy magánvállalkozó társasházat építhessen a Kossuth térre. Elbírálták a jelentõsebb városi rendezvények megrendezésére beérkezett
pályázatokat. Ennek értelmében a Város Napja
megszervezésére és lebonyolítására a Régi Jó
Egyesület (azzal a kiegészítéssel, hogy a kanizsai kisvállalkozók élvezzenek kedvezményt a
közremûködésben), a Kanizsa Napok kiállítás
és vásár megszervezésére a Zalaegerszegi Vásár
Kft., a Thúry György Históriás Napok valamint
a Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál megtartására a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ kapott jogosultságot és önkormányzati támogatást.
A képviselõk döntöttek arról, hogy tulajdonrészt szerezzen a város a megújuló energiaforrások hasznosításával foglalkozó Biotherm
2000. Közhasznú Társaságban. Ezt követõen tájékoztatót hallgattak meg a Nagykanizsai Idõsügyi Tanács helyzetérõl. A civil szervezet 12
ezer idõs ember érdekében tevékenykedik a városban negyedik éve. A képviselõk határozatban
köszönték meg a Tanács vezetõinek, Büki Pálné
és Farkas Zoltán társelnököknek, Ferencz Mihály titkárnak sokrétû tevékenységüket, egyúttal
aktívan és egészségben eltöltött évtizedeket kívánva a Tanács tagjainak és valamennyi idõskorú nagykanizsai lakosnak.
Javaslat hangzott el a Nagykanizsai Szociális
Foglalkoztató Közhasznú Társasággá történõ át-

alakítására annak érdekében, hogy pályázat útján
a bértámogatáson túl költségtámogatást is igénybe vehessen. Az elõterjesztéssel egyetértettek a
képviselõk. Módosították az önkormányzati bérlakásokról szóló rendeletet is annak érdekében,
hogy a Fiatal Családok Otthonában üresen álló
lakások hasznosíthatóak legyenek. Megszavazták, hogy a város önkormányzata tulajdonosként
belépjen a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési
Zrt-be. Továbbra is részt vesz a város a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerben. Tavaly a 8 millió forintos keretet teljes egészében kihasználták a diákok.
Döntöttek a köztéri szobrok elhelyezésére szóló
ötletpályázat kiírásáról. Elfogadták a Kisfakos,
Damjanich utca északi területe szennyvízcsatorna
hálózata építésének engedélyokiratát. Felhatalmazták a polgármestert, hogy a 8,4 millió fejlesztési forrás átvételérõl az Iharosberény és Térsége
Víziközmû Társulattal a megállapodás megkötésére. Megvitatták a 2006. évi út- és járdafelújítási
munkákról szóló javaslatokat. Az idén több, mint
234 millió forintot fordít erre a város. A képviselõk elfogadták a helyi tömegközlekedés viteldíjának áfa miatti évközi módosítását. Ennek értelmében a vonaljegy ára elõvételben 135 forint, autóbuszon váltva 200 forint (egynél több jegy vásárlása esetén 150 forint). Az általános havi bérletjegy ára 3.260 forint, a félhavi jegy 2.170 forint, az általános kombinált bérletjegy 1.150 forint, az arckép nélküli bérletjegy 9.770 forintba
kerül szeptember elsejétõl. A nyílt ülés utolsó napirendjén módosították a leendõ automata mélyparkoló területbérleti szerzõdését.
A közgyûlés szünet után zárt üléssel ért véget.

Új helyijáratos buszok
A közgyûlés szünetében a képviselõk jelenlétében adták át hivatalosan a Zala Volán Zrt.
központi buszpályaudvarán azt a két új csuklós buszt, amely a hét eleje óta teljesít szolgálatot a város útjain. Mint Horváth Ferencnétõl,
a helyijáratos üzem vezetõjétõl megtudtuk, az
új buszok a 10-es és a 6-os vonalán járnak.
Ennek egyrészt utasforgalmi okai vannak, hiszen ezeken a járatokon gyakori volt a zsúfoltság, másrészt elõdeik „nyugdíjba” mentek, illetve más vonalakon kaptak megbízást.
– Három éve kötött szolgáltatási szerzõdést
a Zala Volán Zrt. és a nagykanizsai önkormányzat, ebben szerepel, hogy évente két új autóbuszt vásárol a szolgáltató. Ez a most átadásra került már az ötödik és a hatodik, a
szerzõdés értelmében beszerzett busz. A buszok
egyenként 60,5 millió forintba kerültek. Egy
ugyanilyen típusú, helyközi járatként mûködtetett busz nemrégiben állt forgalomba. Szeptember végéig újabb jármûvek beszerzésére kerül
sor a 2007-es évi beruházás elõrehozásaként.
Ebbõl három helyközi, egy helyi csuklós busz

lesz. Ez utóbbi a miklósfai vonalon jár majd. A
közeljövõben négy olyan megálló létesül a
buszpályaudvaron, amely a randevú-elv érvényesülését segíti. A beruházás hamarosan elkezdõdik, ennek egyik feltétele az áramszolgáltató energiakiváltása, amely 5,7 millió forintba
kerül. Három megálló október elején készül el
a tervek szerint, nagymértékben javítva a körjáratok utasainak átszállási problémáin, illetve
a helyközi és a helyijáratok kapcsolódási lehetõségein – mondta Zalatnay László, a Zala Volán Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A hét témája: mérlegen 4 év
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Városfejlesztési, környezetvédelmi és idegenforgalmi bizottság

Milliárdok elõ-döntnökei

A következõ hetekben arra vállalkozunk,
hogy az önkormányzat bizottsági elnökeit felkeresve, mérleget vonjunk az elmúlt négy
esztendõ munkájáról. A Városfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság négy éves munkájáról Papp Nándor bizottsági elnök beszélt.
– A kilenc tagú bizottságot öt képviselõ és
négy külsõ bizottsági tag alkotja. A bizottsági
elnöki felkérést megelõlegezett bizalomnak tekintettem. Az, hogy ilyen bizottság vezetését
megkapja az ellenzék, meglehetõsen szokatlan.
Szinte nincsen olyan határozatunk, ami nem a
közgyûlésen fejezõdik be igazából. A városfejlesztéssel, környezetvédelemmel kapcsolatos
tételek mind százmilliós és milliárdos tételek.
A tagok, bizottsági üléseken való aktivitásával
meg vagyok elégedve. A négy év során egyszer
fordult elõ egy soron kívüli ülés alkalmával,
hogy nem voltunk határozatképesek. Talán ennél a bizottságnál volt a négy év alatt a legtöbb személyi változás, de ezek nem érintették
a munkát, az új tagok azonnal be tudtak illeszkedni. Jónak értékelem a bizottság tevékenységét. Nyilván rengeteg veszélyes ügy volt az
évek alatt, de a közgyûlés általában elfogadta
álláspontunkat és aszerint döntött.
– Milyen téma váltott ki sok vitát?
– Az új építési szabályzattal kapcsolatos
munka gyakorlatilag az egész idõszakot végig
kísérte. A sokszorosan átvizsgált helyi építési
szabályzathoz is még 120 módosító indítvány
érkezett, aminek jó részét sikerült beépíteni a
készülõ szabályzatba. Jelenleg belügyminiszteri aláírásra vár és talán még a jelenlegi
közgyûlés szeptemberben el tudja fogadni.
Nagy munka volt, sok vitával. Felemás életet
élt a város, hiszen döntõ részben érvényben
lévõ szabályzat nem volt, a kényszerûen alkalmazott illeszkedési szabályból pedig sok minden adódott. Az Építéshatóság és a Tervtanács is nehéz helyzetbe került ilyenkor. Min-

denképpen pozitívumnak tartom, hogy a Tervtanács fel tudott állni 10-12 évi próbálkozás
után. Köszönettel tartozom annak a 8-10 tagnak, aki fölvállalta a munkát, hiszen a helyzetbõl adódóan egymás munkáit is bírálniuk
kellett, ráadásul az ilyen feladat idõrõl-idõre
megújulást igényel. A Tervtanács véleményezõ szervezet, nem kötelezõ betartani a véleményüket, de döntõen figyelembe lettek azok véve. Tanácskozási joggal én is állandó meghívott voltam az üléseiken. Igazából jelentõs
terhet vettek le a bizottságunk válláról. Fontosnak tartom, hogy összeállt a Mûvészeti Tanács is, de az mégsem tudott annyira gyökeret
verni, mint a Tervtanács. Biztos a feladat sajátossága ennek az oka.
– Ha az utcán sétálunk, lehet látni a bizottság munkájának az eredményét?
– Reményeim szerint igen, lehet látni. Természetesen annak aki itt él, sokkal nehezebb
észrevenni, mert õk úgy érzik, nem történt itt
semmi, pedig ha négy-öt, vagy akár tíz évvel
ezelõtt lefotózták volna a várost, most bizony
látnák az elõrelépést.
– Elõfordult hogy véleményezték, kritizálták a döntéseiket?
– Összességében se nem dicsérték, se nem
kritizálták különösebben a munkánkat. Ahhoz
ragaszkodtam, ha mód volt rá, hogy havonta
egy alkalommal jöjjünk össze a közgyûlés
elõtt, amire igyekeztünk meghívni mindenkit,
akik érdekeltek voltak a témákban. Tettük a
dolgunkat! Mi kimondottan a szigorúan vett
pénzügyekkel nem foglalkoztunk, ezért kevésbé voltunk reflektorfényben.
– A bizottság nevében korábban nem szerepelt az idegenforgalom szó.
– Szerintem egy nagyobb városban, például
Egerben, Szegeden, Debrecenben az idegenforgalom kérdéseivel önállóan foglalkozik egy
bizottság. Az idegenforgalmi fejlesztésekkel
kapcsolatos feladatok, elõkészítések nálunk a
mi bizottságunk hatáskörébe tartoztak 2002tõl. Ezen belül a Tourinform Iroda létrehozása és a vezetõjének a kinevezése is. Az idegenforgalomban rengeteg kihasználatlan lehetõség van még. Az idegenforgalmi fejlesztések
tervbe vannak véve. Az a gond, hogy a környezetvédelemnél is és az idegenforgalomnál
is milliárdos nagyságrendû pénzösszegeket
kell beinvesztálni ahhoz, hogy valami eredménye legyen. A környezetvédelem területén tõlünk függetlenül is „a nagypolitika akaratából” történtek elõrelépések. A területi hulladékhasznosítási projekt eredményeként elkészült a bagolai új hulladéktároló és egy Inert
hulladékfeldolgozó, valamint holladékudvar
is épülni fog. A 6,5 milliárd forint fölötti be-

ruházásokhoz, amire Nagykanizsa is pályázott, szintén országos elhatározás szükséges.
Például nincs egy komoly szállodája a városnak, ezért nulláról indul Nagykanizsa ebben a
témában. A környezetvédelemmel kapcsolatos
beruházások, a geotermikus energia hasznosítása, a bioenergia hasznosítás nagyon sok
okos ötletet és nagyon sok pénzt igényel. A bizottság bármilyen döntése és elõrelépése ebben a témában súlyos százmilliókat és milliárdokat igényel.
– Milyen témákkal, ötletekkel keresi fel a
lakosság, esetleg a vállalkozók?
– A Csónakázó-tóval kapcsolatosan folyamatosan kerestek meg víziversenyektõl kezdve
az álló üdülõ- és konferenciahajó telepítésével és egyéb ötletekkel. Miután a Csónakázótó infrastruktúrája jelenleg még elég alacsony
színtû – a szennyvízcsatornázás még megvalósításra vár, akadályozta az elõrelépést. Sajnos lassú a víz pótlása, talán egy évig is eltart
a teljes vízcsere. Lehet látni, hogy hátrányos
volt a város indulása nemcsak az elmúlt négy,
hanem az elmúlt 16 évben. Nyilván több pénz
kellett volna. Akkor volt sikeres a város, amikor 90 százalékos állami támogatással valósulhattak meg a beruházások. Belegondolva,
ha csak 30 százalékát kellett volna kifizetni a
nagy beruházásoknak, bizony nem valósultak
volna meg. Bármerre nézünk, nagyon sok a
feladat. Ami a városban történt, ahhoz a bizottságnak jó eséllyel köze volt. Ennek megfelelõen sok témát tárgyaltunk meg a mintegy
60 bizottsági ülésünkön. A témák közt voltak
lakossági félreértések is, hiszen úgy gondolták, hogy a tervezett mélygarázsoknak a város
a beruházója, holott teljes egészében magántõkésbõl épülnek, havi rendszerességû bérleti
díj fizetése melletti üzemeltetéssel. Hogyan is
tudtunk volna milliárdos plusz beruházásba
kezdeni? Véleményem szerint a kezdeti idegenkedés után rendszeresen használni fogja a
lakosság a biztonságos mélygarázsokat. Már
csak építeni kellene azokat!
– Véleménye szerint megvalósul a sok vitát
kiváltott patak?
– Szerintem a Fõ utcai patak ötlete hoszszabb távon is csak egy-egy részletében valósulhat meg a számtalan technikai probléma és
a várható költségek miatt. Az üggyel kapcsolatban felkorbácsolt közel három hónapos
hisztériát több mint egy évi távlatból is túlzottnak tartom.
– Be lehet fejezni a bizottsági munkát?
– A bizottsági munkát befejezni nem lehet,
csak abbahagyni. Természetesen jelenleg
megjósolhatatlan, hogy kik folytatják tovább
ezt a feladatot.
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Pénzügyi bizottság

A város költségvetésének õrei

A közgyûlés pénzügyi bizottságának elnöki
pozícióját a korábbi ciklusokban mindig ellenzéki párt tagja töltötte be. A Fidesz 2002ben Scháb Györgyöt jelölte elnöknek, ám mivel õ idõközben Budapesten helyezkedett el,
közös megegyezéses alapon, szakmai kvalitásait is figyelembe véve, a szocialista Budai
Istvánt kérték fel a pozícióra.
– Azzal a feltétellel vállaltam el az elnöki
funkciót, hogy soha nem lesz ez vita tárgya –
idézi fel a kezdeteket Budai István. – Nem
szerettem volna, ha egy idõ után bárki is a
szememre veti, hogy nem ellenzéki képviselõként látom el a PB elnöki funkcióját. Akkor
egy kompromisszumot kötöttünk, és 2002. decemberétõl én lettem az elnök. A hét tagú bizottság minden tagja a szakmai képesítésének
megfelelõ munkát végezte és végzi. Vannak
számviteli, pénzügyi, banki szakemberek és
közgazdász képesítéssel rendelkezõk. Úgy érzem, sikerült pártpolitikamentesen, a szakmai
érvek mentén döntéseket hoznunk. Munkánkat
az SZMSZ határozza meg, a közgyûlés által
jóváhagyott Szervezeti és Mûködési Szabályzat elõírásait igyekeztünk végrehajtani. Természetesen mindenben nem sikerült a kívánt
eredményt elérni.
– Milyen jogai vannak a Pénzügyi Bizottságnak?
– Van döntési, ellenõrzési, javaslattételi, véleményezési és vizsgálati joga. Több esetben
végeztünk helyszíni ellenõrzéseket. Egyik legfontosabb a villamosrekonstrukció, a város
közvilágítási hálózatának pénzügyi vizsgálata
volt. A városüzemeltetés vonatkozásában többször részt vettünk a költségvetés készítésében.
Elég sok vitát folytattunk le ez ügyben, úgy ítélem meg, hasznosan. Ellenõrzési tevékenységünk során bevezettük azt a gyakorlatot – bár
az SZMSZ is elõírja ezt a tevékenységet, de korábban nem éltünk vele –, hogy a Polgármesteri Hivatal revizori csoportja által elvégzett
vizsgálatokat a bizottság mindig megtárgyalja,

véleményezi. Ez jelentõsen közelebb visz az intézmények, a polgármester, a gazdasági társaságok munkájához bennünket, mert megismerjük a fölvetett hibáikat, problémákat és megpróbálunk rajta segíteni. Az én elméletem az
és a bizottság nagyobbik része is ezt vallja, nekünk az a dolgunk, hogy a költségvetéssel kapcsolatos feladatokat – az SZMSZ szerint is –
mi vagyunk hivatottak ellenõrizni. Ez alatt a
költségvetés teljesítését, magát az elszámolást
is értem. Megítélésem szerint ennek a funkciójának a bizottságunk maradéktalanul eleget
tett. Azt az elméletet állítottuk föl, ami régebbi
gyakorlat is volt, hogy a mûködési bevételekbõl lehetõleg mûködési feladatokat hajtson
végre a város vezetése. A felhalmozási, fejlesztési bevételekbõl pedig fejlesztési célokat. Ez a
mutató megvédi a várost az eladósodási folyamattól. Most már választási propaganda szöveg is lett, hogy a város eladósodott! Jóllehet
Nagykanizsa a 2006-os költségvetésében ezt a
szintet még nem érte el. Azok a fölvetések,
amelyek az eladósodásról szólnak, nem fedik a
valóságot! Igaz, hogy a városfejlesztéshez jelentõs mennyiségû hitelt vett fel a város vezetése, általában ezt közgyûlési jóváhagyással,
ám mindig a költségvetés tételeként szerepel
ez a hitelfelvétel. Az évközi változásokat költségvetés módosítással próbáltuk helyretenni.
A közgyûlés amikor errõl döntött, jól döntött.
A városfejlesztés egyik alapja éppen a hitel,
ugyanis jelentõs állami pénzeszköz került bevonásra a városfejlesztésben. Sok minden történt a városban, a látvány magáért beszélUgyan most még sok helyütt zavaró, mert fel
van túrva a város, de ha elkészül, szép lesz. a
mûvelõdési ház, a mozi, az Ipari Park, a laktanyák rehabilitációja jelentõs pénzt emésztenek
fel. Ebben a ciklusban 8,5 milliárd forint pályázati pénzeszköz érkezett a városba. Úgy
gondoljuk, hogy az az önkormányzat, amely a
saját erõt nem tudja a saját folyó bevételeibõl
finanszírozni, hanem hitelt vesz föl, az nem
tesz rosszul, mert nem engedi ki a kezébõl azt
a lehetõséget, amit a pályázati lehetõség nyújt.
Biztos vagyok benne, hogy a késõbbiek során
a város élhetõsége szempontjából jelentõs lépések történtek ebben a 4 esztendõben. Nem
hiszem hogy az utókor úgy emleget majd bennünket, hogy tönkretettük a várost, mint ahogy
néha-néha elhangzanak ilyen kritikák. A Pénzügyi Bizottság tagjainak nagyobb része úgy
ítéli meg, hogy a 22 milliárdos költségvetésnek
el kell viselni azt a 150-200 millió forint körüli
éves hitelesedékességet. Ez nem rázhatja meg
a várost és még egyszer elmondom, a hitelképességünk határát még nem értük el.
– Hányszor tartottak bizottsági ülést az elmúlt négy évben?

– A közgyûléseket megelõzõ rendes bizottsági üléseken túl rendkívüli bizottsági üléseket több esetben is tartottunk, amikor olyan
napirendek jöttek össze, amelyeket nem lehet
halasztani. Évente megközelítõleg 150-200
határozatot hoztunk, ami nagyrészt szakmai,
pénzügyi kérdés. Véleményeztük a beruházási
programot, az önkormányzat által alapított
gazdasági társaságok mérlegét. Ezek szigorúan számviteli, pénzügyi vizsgálatok. Segítõ
szándékkal próbáltunk hozzáállni, hiszen azok
a gazdasági társaságoknál, amelyeknél a saját vagyon a törvényes mérték alá csökkent,
pótbefizetéssel rendeztük az alaptõkét. A vagyongazdálkodást is mi felügyeljük közösen a
Gazdasági Bizottsággal, véleményezési jogunk van. Úgy ítéljük meg az önkormányzat
vagyongyarapodását, hogy jó irányban halad.
Talán azt a részt nem sikerült úgy megváltoztatni, amit a választások idején szerettünk volna, hogy az Ipari Park által létrehozott vagyongyarapodás elsõsorban nagy létszámú
munkahelyteremtéssel járjon. Megszûnt az a
világ, hogy nagy multinacionális cégek települjenek be az ipari parkokba, inkább a kis-és
középvállalkozások jelentkeznek. Ha nem is
sokat, ez is munkahelyet teremtett. Az iparosoknak is helyet adtunk ahhoz, hogy kifejthessék tevékenységüket. Ez jó irányban halad, és
bízom benne, ha az autópálya eléri Nagykanizsát, segíteni fogja a város gazdasági helyzetét. Nehéz helyzetben vagyunk, amikor az önkormányzati vagyonértékesítésérõl beszélünk,
hiszen sok olyan vagyontárgya van az önkormányzatnak, amit régóta próbálunk értékesíteni, de nem kellenek. – például ilyen a lazsnaki kastély, aminek a hirdetését 180 millió
forinttal indítottuk, de most már 30 millióért
is odaadnánk, ha valaki megvenné, mert
olyan állapotban van, hogy nagyon sok pénz
kell a felújításához.
– Jó partneri kapcsolat alakult ki a bizottság
és a polgármester között, észrevételeinket általában figyelembe vette döntéseinek meghozatalánál. A napirendi pontok elõkészítése, elõterjesztése kisebb hiányosságoktól eltekintve jónak értékelhetõ. Munkánkat nagymértékben segítette a Polgármesteri Hivatal, különösen a
Kontrolling Osztály megfelelõ információkkal
szolgált. Az ülések jegyzõkönyvének elkészítése
precízen, pontosan megtörtént, ezek irattározása is jónak értékelhetõ. Ezért ezúttal is köszönetet mondok. Úgy látom, hogy az elmúlt 4 évben elég sok vitával születtek meg a döntéseink, de mindig a város érdekét szolgált. Azt kívánom az utánunk jövõ Pénzügyi Bizottságnak,
hogy hasonló módon kiemelten kezelje a városfejlesztést – mondta a négy év mérlegét
megvonó beszélgetésünk végén Budai István.

Esélyegyenlõség
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Maxival a csúcson

Kanizsai cserkészek Dániában
A nyáron tizenöt,
fogadalmat
tett cserkész indult Dániába Kanizsáról,
hogy
részt vegyen a
cserkészek négy
évente megrendezésre kerülõ nemzetközi táborozásán, a Camporeen. A fiatalok táborban szerzett
tapasztalatairól Jakab Judit cserkészvezetõvel beszélgettünk:
– A cserkészet önkéntes, politikamentes, vallásos ifjúsági nevelõ
mozgalom, mely játékos formában, a tíz cserkésztörvényre alapozva
önnevelésre tanítja a gyerekeket. Úgy is mondhatnánk, a gyakorlati
kereszténység egy formája. Nagy szerepe van a cserkészek életében a
természetnek, hiszen ha csak tehetjük, idõnket ott töltjük. Megtanuljuk,
hogyan lehet a természetben élni, s kiváló alkalom nyílik arra, hogy
olyan környezetben ismerhessük meg egymást, és persze saját magunkat is, ahol magunkra vagyunk utalva. Nagykanizsán 2002-ben másodmagammal kezdtem újjáéleszteni a cserkészetet. Lelkes kis csapatunk
jelenleg mintegy tizenöt fõbõl áll. Kéthetente az õrsi foglalkozások alkalmával találkozunk – mondja bevezetõként Jakab Judit.
– Milyen emlékekkel tértek haza a dániai táborból?
– A Camporee-n 24 országból háromezren vettünk részt, Magyarországról negyvenen utaztunk. Egy hatalmas réten kerültek felállításra a
sátrak, egy kis tó partján. Minden ilyen tábornak van egy úgynevezett
keretmeséje, ami azt jelenti, hogy egy adott történet köré csoportosulnak
a napi programok. Mivel a tábor közelében egy viking falucska található, a keretmese ezúttal a vikingek életérõl szólt. A gyerekeket hét csoportba osztották, mindegyik csoport mint egy-egy viking királyi birodalom élte a tábori mindennapjait, sok- sok játékkal, megannyi megoldásra
váró feladattal. Fõként angol nyelven folyt a társalgás. Ámulatba ejtõ
volt, ahogy a gyerekek a hiányos nyelvtudásukat pillanatok alatt képesek
voltak áthidalni, s tökéletesen megértették egymást. A napi program elengedhetetlen kelléke volt az esti tábortûz, de volt alkalmunk részt venni
éjszakai túrán is. Volt egy nap, amikor a tábor lakói az otthonról vitt apró kis emléktárgyaikat kínálták jelképes összegekért megvételre egymásnak. Ez a Camporee történetében hagyománynak számít, most a befolyt
összeggel a grönlandi fiatalokat támogattuk. Nehéz szívvel vettünk búcsút a tábortól, s mi mással is köszöntünk volna el, minthogy találkozunk
a következõ Camporee-n, négy év múlva, Finnországban.

Olvasói levél
Tisztelt Szerkesztõség!
„Legdrágább kincs az egészség”. De azt
már csak akkor értékeljük, ha már nincs. Igen
szomorúan olvastam, hogy megszûnik az
egészségügyi szakközépiskolai osztály. Ápolónõ voltam 35 éven keresztül. Debrecenben végeztem 1951-ben. A végzés után ott dolgoztam,
ahova helyeztek. Három évig híres, neves orvosok tanítottak... Szerettem az embereket, a
munkát. Ha kalácsot nem, de kenyeret adott.
22 éve vagyok nyugdíjban. Ma a másik oldalra
kerültem. Régen az egészségügyi szakiskola
adta az ápolónõket, ennek hiánya egyre jobban

Szeretni kell, ennyi az egész – így foglalta össze a Nagykanizsai
Rendõrkapitányság állományába tartozó Tislér Zoltán rendõr törzszászlós, minek is köszönhetõ, hogy a Rúzsa Attiláról elnevezett kutyás
emlékversenyen Szigligeten csakúgy, mint tavaly, idén is a minõsítõ
versenyen elsõ helyen végzett.
– 2003-ban rendezték meg elõször, egy szigligeti körzeti megbízott
kolléga halálát követõen, az õ tiszteletére ezt a versenyt. Akkor még Lexi
kutya volt a társam, vele az elsõ helyen végeztünk. Aztán sajnos meghalt,
így a következõ esztendõben én sem voltam ott a versenyen. Nevelgettem,
tanítgattam Maxit, akivel 2005-ben és az idén is hazahoztuk a vándorkupát. A versenykiírás szerint, ha háromszor egymás után nyer valaki, a kupa végérvényesen az övé marad… A versenyen egyébként konkrét rendõri
intézkedéseket kell végrehajtani, konkrét szituációkban kell helyt állni.
– Mit jelent Önnek a kutyája?
– A kutya számomra a legmegbízhatóbb társ, aki velem együtt él. Ismerjük egymás legkisebb mozdulatait is, ennek köszönhetõ, hogy a legkisebb pisszentésre szót fogad. Nem a legdrágább étel az, ami az igazi
köteléket jelenti a kutya és a gazdája között. Egyszerûen csak szeretni
kell õt, ennyi az egész. Keményen és nagyon következetesen bánok vele, hiszen mindent tökéletesen kell, hogy csináljon – mi nem tévedhetünk a munkánk során, annak komoly következményei lennének.
Ugyanakkor neki is vannak igényei, melyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ha azt akarom, hogy az éles helyzetekben minden pillanatban rám figyeljen és velem együtt, a lehetõ leggyorsabban és legpontosabban dolgozzon, gondoskodnom kell arról, hogy nyugodt, kiegyensúlyozott legyen. Egyébként nagyon sok idõt töltünk együtt, hiszen körzeti
megbízottként, ha a hozzám tartozó településeket járom, mindig velem
van, õ a társam. Sokszor hívnak falunapokra, bemutatókra is bennünket, ha lehetõségünk van, elfogadjuk a meghívásokat.

érezhetõ. Fogy a betegágy melletti nõvérek
száma, amikor az ellátásra, ápolásra szoruló
betegek száma egyre szaporodik. Ki fog ápolni? Az ápolás nem diploma kérdése... Az ápolás nem könnyû feladat. Igen magas szellemi és
fizikai megterhelést jelent. Alapja az emberi
szeretet, a beleérzõ képesség és a munka szeretete. Enélkül nem megy. Jó orvos mellett jó lesz
a nõvér, fordítva nem megy. Nekem szerencsém volt. Nagy tudású, kiváló ember és munkaszeretõ orvosok mellett dolgoztam. Azt is
megállapítottam, hogy nem elég gyógyítani, a
megelõzés talán sokkal fontosabb, hogy kevesebb legyen a beteg. Már Széchenyi István azt
mondta „a megelõzés sokkal nagyobb jótétemény mint a kúra, amely drága és költséges... s

néha eredménytelen.” Ma sem értem, hogy
amíg a kórház kapuján belül, még a halottat is
fel akarják támasztani, addig a kapun kívül
arat a halál az egészséges emberek között. A
közlekedés, munkahely és a háború áldozatai,
ami elkerülhetõ lenne... a természeti katasztrófák, ami szintén sújtja az emberiséget... Kell
valami megoldást találni, hogy a betegágy
mellett jól képzett emberek, munkaszeretõ kedves nõvérek álljanak a jó orvosok mellett.
Megköszönöm, ha valakinek lesz türelme
soraim végig olvasni. Nagy tisztelettel a beteg
ember iránt egy 80. évében járó volt ápolónõ,
aki ma már a betegek számát szaporítja.
Molnár Ferencné
(cím a szerkesztõségben)

Gazdaság
Indulhat a tervezés
Újabb állomásához érkezett a
Nagykanizsa és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep
fejlesztése
projekt:
Nagykanizsán, a Vasemberházban múlt héten pénteken
ünnepéyles keretek között került
sor az ehhez kapcsolódó tervezõi
tevékenységek vállalkozási szerzõdésének aláírására. Nagykanizsa Megyei Jogú Városa önkormányzata nevében Litter Nándor
polgármester, majd a Nagykanizsa Regionális Szennyvíztársulás
képviseletében Kereskai Péter elnök köszöntötte a résztvevõket.
A projekt elsõdleges célja,
hogy Nagykanizsán és a környezõ 14, még csatornázatlan településen megfelelõ szennyvízelvezetést és tisztítást biztosítson. A
projektben érdekelt településeken
mintegy 65 ezren élnek, a beruházás társadalmi, gazdasági és környezeti hatásai azonban ennél is
több, összesen mintegy 313 ezer
fõt érint. A tervek szerint kiépülnek a hiányzó helyi gyûjtõcsatornák és nyomóvezetékek, s ennek
köszönhetõen a csatornázott településrészeken a talajvíz szennyezése is csökkenni fog.
A fejlesztés becsült bruttó
összköltsége 9,38 milliárd, a sikeres elõkészítést követõen a projekt támogatási kérelme várhatóan 2007. januárjában kerül benyújtásra az Európai Bizottsághoz. A beruházás megvalósítása
2007. júniusától 2010. decemberéig tart majd, amikor megépül
többek között 84,1 km gravitációs csatorna, 53,7 km nyomóvezeték, 31 db átemelõ és mintegy
2500 db házi-bekötés is. A feladatok megvalósítására közbeszerzési eljárás került kiírásra,
melynek eredményeképpen a
nyertes ajánlattevõ 192 millió forintért vállalta el a csatornahálózat tervezési munkálatait, mely
díjnak 75 százalékát a Magyar
Állam, a fennmaradó részt a társult önkormányzatok biztosítják.
A projektrõl szóló tájékoztatást
követõen Kereskai Péter, a társulás elnöke valamint Mohari Ferenc, a tervezést végzõ K+K Környezetgazdálkodási és Közmûtervezõ Kft. ügyvezetõ igazgatója
aláírták a vállalkozási szerzõdést.
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Az angolok szeretik, ha belesüppednek
Sikerrel, 4,3 százalékos adózás elõtti nyereséggel
zárta üzleti évét a Kanizsa Trend Kft., amelynek
élén Miklós Zsolt, korábbi kereskedelmi igazgató
váltja Wilheim Gábort, a cég eddigi vezetõjét, aki a
jövõben a Steinhoff cégcsoport piaci pozícióinak javításának érdekében tevékenykedik majd. Persze, a
fejlõdés nem áll meg a váltással, a cégnél jelenleg is
a termelési hatékonyság növelését célzó beruházások folynak mintegy 250 millió forint értékben.
– Úgy vélem, nagyon pozitív évet zártunk, fõleg,
ha figyelembe vesszük a nem kifejezetten kedvezõ világpiaci történéseket – mondta lapunknak adott interjújában Wilheim Gábor, aki július elsejétõl a
Steinhoff Hungary ügyvezetõ igazgatója. – Európában ma fogyasztási válság van, s ez alól a tartós fogyasztási cikknek minõsülõ bútor sem kivétel. Mi
tudtuk tartani a tavalyi szintet, sõt, a legyártott bútorok száma még egy picit növekedett is. Ez azt jelenti, hogy csaknem kilencmilliárd forintos árbevételt értünk el. Legyártottunk körülbelül negyvenezer
garnitúrát, amelybõl tizenkétezret a belföldi piacon
tudtunk értékesíteni – ez mintegy kétezer darabos
növekedést jelent a korábbi idõszakhoz képest. Az
andante-kampányunknak köszönhetõen sikerült elérnünk, hogy a vásárlók „éhesek”, szeretnék birtokolni a termékeinket. Olyan érzelmi kötõdést tudtunk kialakítani termékeink irányába, ami szerencsére serkentõen hat a fogyasztásra.
– Milyen új termékeket kívánnak piacra vezetni a
következõ idõszakban?
– Nem általánosan fejlesztünk termékeket, hanem
a célországban tapasztalt specifikus igényeknek, a
lakosság szokásainak megfelelõen. Ennek szellemében a következõ idõszakban a szeptemberi vásárunkra, elsõsorban a belföldi vásárlók igényeire koncentrálunk. Németországba pedig konkrét megrendelésre
terveztünk nyolc, nagyon modern design-nal bíró
terméket. Fontos elem a stratégiánkban, hogy partnereinkkel, a vásárlókkal közösen fejlesztjük a termékeinket, õk segítenek minket abban, hogy a lehetõ
legszélesebb mértékben tudjuk kielégíteni a piac igényeit. Szándékaink szerint megjelenünk francia és
német vevõk számára szervezett kiállításokon is, s
azért fontos ezt külön hangsúlyozni, mert mást várnak egy bútortól a németek és mást a franciák.
– Kifejtené ezt bõvebben?
– Németországban és attól északra a nagyon modern irányzat válik egyre kedveltebbé. A hagyományos, sûrûn tûzött, túldíszített termékek helyett a letisztult, egyenes vonalú termékeket keresik. Ennek
van most reneszánsza, pedig néhány évvel ezelõtt
még a retro-garnitúrák voltak a „menõk”. Franciaországban a sokkal lágyabb vonalú, lényegesen puhább komfortú garnitúrákat keresik a vásárlók. Ide
nagyobb méretû darabokat is gyárthatunk, hiszen a
francia lakások tágasak. Magyarországon pedig egyfajta eklektika dívik, azonban a lakásméretek és az
életmód-szokások miatt többfunkciós bútorokat készítünk a belföldi piacra. S akkor még nem beszéltünk
az angol piacról, ahol egy nagyon erõs távol-keleti
importtal versenyzünk. Vaskos, anyaggal teli termék-

formát kell készítenünk, rendkívül lágy komforttal. Az
angolok szeretnek belesüppedni a garnitúrába. Ezen
a piacon a sötétebb, bordó színvilágot szeretik.
– Volt idõ, amikor munkaerõ híján voltak. Változott a helyzet azóta?
– A munkaerõ problémáink részben oldódtak csak
meg, méghozzá úgy, hogy átszerveztük a belsõ gyártási rendszerünket: a jövõben sokkal jobban koncentrálunk a kárpitozási tevékenységünkre. Belsõ
átszervezés révén szeretnénk a már meglévõ kollégákból kárpitosokat képezni, s emellett havonta veszünk fel új, fiatal munkatársakat, akik kedvet éreznek a szakmához. Itt megtanulhatják, persze csak
akkor, ha van hozzá kedvük. Változtattunk a képzési
stílusunkon: ha látjuk valakin, hogy nincs affinitása
a kárpitos szakmához, akkor attól hamar megválunk. Az alapelv az, hogy ne fektessünk be feleslegesen energiát azokba, akik nem éreznek tehetséget a
szakmához – igaz, így nagyobb a lemorzsolódás,
ami nem kellemes, de az eljárás eredményessége vitathatatlan. Úgy tervezzük, hogy szeptember, októberre meglesz a szükséges létszám.
– Mit takar az a 250 millió forint értékû fejlesztés, amit a hatékonyság növelése érdekében a közeljövõben hajtanak végre?
– Röviden arról van szó, hogy folyamatosan fejlesztjük a mûködési rendszerünket. Rájöttünk
ugyanis arra, hogy a gyártási folyamat nem eléggé
hatékony, nem elég nagy sebességû. Hozzájutottunk
egy adathoz, amely szerint három nap szükséges ahhoz, hogy a beérkezõ alapanyagokból kész garnitúra legyen. Mi azt mondjuk: felezzük meg ezt az idõt!
Át kellett szerveznünk az egyes egységek helyét,
mert minden, ami anyagmozgatás, szállítás, le-felpakolás, hatékonyságcsökkentõ, hiszen nem teremt
értéket. Ezeket a „felesleges” elemeket kiszûrtük, s
az optimális rendszer kiépítésére fordítjuk ezt a bizonyos 250 millió forintot.
Wilheim Gábor beszélt új feladatáról is, és elmondta: a Steinhoff Hungary (ez az a cégcsoport,
amelybe a Kanizsa Trend is tartozik) ügyvezetõjeként a jövõben a magyarországi és kelet-európai terjeszkedést felügyeli majd.
Horváth Attila
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A zene nem luxuscikk, hanem éltetõ forrás
Dr. Kokas Klára a nemzetközi hírû zenepedagógus, a Kodály-módszer világszerte
híres tovább örökítõje. Kanizsai elõadásán
módszerével a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskola zenetanárai,
óvodapedagógusai is megismerkedhettek.
KODÁLY TANÍTVÁNYA
– Elsõ emlékem Kodályról, hogy a nevét
betûztem apám kottásfüzetein. Négyéves lehettem akkor. Tizennégy voltam, amikor elhatároztam, hogy az õ útján szeretnék haladni.
Érettségim után a Tanár Úr – mindnyájan így
szólítottuk – a középiskolai ének zenetanárképzõt tanácsolta, amely akkoriban alakult és
a zeneelméleti és zenei ismereti tantárgyakon
kívül kórusvezetésre is kiképzett. Szombathelyen gimnáziumi tanár lettem. Soha olyan
készséges és jóindulatú, tanítványokkal nem
találkoztam, mint akkori tizenéves fiúgimnazistáim. Az ének-zenei tagozatos iskolákról
addig keveset tudtam, amikor a szombathelyi
zenei általános iskola létrehozását Kodály kérésére elvállaltam, elutaztam Kecskemétre,
Sopronba, Budapestre, hogy énekes osztályokat lássak. A mindennapos énekórákkal nemcsak zenei képzettséget adtak tanulóiknak.
Már akkor felébredt bennem a kíváncsiság,
amely késõbb a zenei nevelés transzferhatásainak vizsgálataihoz vezetett és évek múltán
doktori disszertációm témája lett.
A ZENE KISKERTJÉBEN
Sokan ismerik a szót: „zenei képesség”, de
kevesen fogják fel, mit is jelent ez a bonyolult,
sok szálból szõtt, titokzatos valami, amely
megszámlálhatatlan változatban bukkan fel a
gyerekekben. Van, aki érzi a ritmust, de a
hangmagasságok közt tévelyeg. Mások észreveszik tulajdon hibás hangjaikat, csak éppen
hangjuk nem engedelmeskedik. Ritka ajándékot kap, akinek belsõ hallása kész a zene befogadására és hangja a pontos reprodukálására. S mi legyen azokkal, akik nem így születtek? Nem hoznak magukkal biztos zenei
hallást, fogékony zenei memóriát, de telve
vannak éneklési kedvvel és vágyódnak a zenére? A zenei hallás: csoda. Köszönjük Teremtõnknek! Fogyatékosai vagyunk? Dolgunk
van vele. Mûködik az, csak másféleképp. Szûk
utcában hiába keressük. Van, aki nem találja
a dallam vonalát, körüldörmögi. Saját dallamot énekeltél – mondjuk biztatva gyerekeinknek. – Szép, mert a tiéd. Várandós anyákat
biztatok: „Énekelve beszélgess a gyermekeddel, odabenn jobban hallja. Nem baj, ha nincs
biztonságos énekhangod, nem baj, ha senki
másnak nem mersz énekelni, nem baj, ha dallamoddal körülkanyarognád az ismert éneket.
A magad éneke szólal meg, és neki szól egyedül, vagy nekik, ha ketten vannak odabenn,
mint az én új unokáim.” Kodály kívánságára

minden évben felvettünk néhány „botfülû” elsõst, akik nem tudtak énekelni. Az õ zenei és
személyi fejlõdésükhöz fûzõdnek tanítói pályám legszebb emlékei. Megindító, szinte
megszállott zene-imádatuk minden akadályon
átlendítette õket. „Nincs botfülû gyermek – írta Kodály. Minden gyermeket el kell juttatni a
zene kiskertjébe.” A zenéhez vezetõ útnak meg
kell nyílnia, mert a zene, az értékes, jó zene
nem luxuscikk, hanem éltetõ forrás. A gyerekek nem ûzhetõk el a közelébõl.
A tanítás semmihez nem fogható lélekfrissítõ. Minden óra új kérdést vetett fel. Miért
pontosabb a zenei képzettségû gyermekek helyesírása? Csakugyan jobb-e az egyensúlyérzékük? Igazán jobban gazdálkodnak a levegõvel az éneklésben gyakorlott óvodások? Eszközöket kerestem, hogy megbizonyosodjam:
igaz-e, amit a tanítványaimnál tapasztalok?
Amikor elkészült az elsõ felmérésünk anyaga,
Kodályhoz vittem.
ÁLLAMI GONDOZOTTAK KÖZÖTT
Aztán helyet kerestem, ahol a vizsgálatokat
tovább folytathattam. Így kerültem – Kodály
személyes közbenjárásával – állami gondozott, intézetben nevelkedõ gyermekekhez. A
Zeneakadémián sokoldalú, értékes zenei képzést kaptunk. Azt azonban nem említették, mit
tegyünk, ha elkeseredett, magányos kisgyerekek ülnek elõttünk a padokban, és hátat fordítanak a tanítónak. Amikor az elsõ óvodáspavilonba léptem, ketten azonnal megkérdezték:
„Te vagy az anyukám?” és összeszólalkoztak:
„Nem, nem a te anyukád! Az én anyukám!”
Összeszorult torokkal álltam köztük, ujjaimat
nyolc-tíz kis kéz egyszerre húzta. Az iskolák,
ahol tanítani tanítottak, s azok is, amelyekben
addig magam tanítottam, mind, mindenütt a
szülõkre apelláltak.. S honnét tudhattam volna,
mit jelent az, ha nincs? Mit jelent tanulásban,
figyelemben, érzelmekben, akaratban, tájékozódásban, kapcsolatteremtésben, beszédfejlõdésben, alkotó készségben, mozgási egyensúlyban, képzeletben, lélegzésben, létezésben?
Mindennap küzdeni kellett a közös figyelemhez
szükséges csendért. Intézeti gyerekeimnél hiányzott a belsõ koncentráció lelki alapja. Hatalmi fölénnyel könnyen csöndre szorították
õket, de ezt az elutasító, visszavonuló csöndet
én semmire sem használhattam. Eszközeimmel
mélyre kellett hatolnom, a rétegekig, ahol az
érzelmek válaszolnak és fordítják termõvé a lélek talaját. Ebben az idõben tanultam meg,
hogy a pedagógiát egyénekre szabott mûveletként kell napról-napra megteremtenem. Minden gyerek külön világ volt, csak egyéni útján
megközelíthetõ.
ZENÉBÕL ÉPÜL A LÉLEK
Aztán végigéltem három esztendõt az amerikai Kodály Intézetben. Figyelemmel követtem
a Kodály adaptációk sorsát angolszász nyelvû

és latin eredetû népek sajátos nyelvi, zenei,
társadalmi, oktatási és lélektani problémái
közt. Tanítványaim, szép perceikben, saját
mozdulat kompozícióikkal mutatják meg, mit
ébresztett fel bennük a zene. Felfedezik hogy a
testük, a tagjaik zenére mozdulnak. Anyjuk
méhében, az õket körülvevõ lágy folyadék meleg közegében is ilyenforma ösztönbõl válaszolhattak zenei rezgésekre. Mennyi emléket
õrizhet a gyermek lelke mélyrétegeiben ebbõl
az életszakaszából? Milyen lehet a mozgás-élménye odabenn, ha az anyja énekel és a hangszálaiból támadt rezgés szétárad a testében, a
lágy szövetekben, keringõ nedvekben, vérben,
hormonokban, csontokban, zsigerekben, a bõr
rétegeiben? Ha az anya énekel, az a test zenél,
amelyben a gyermek él, ahol lélegzik, pihen,
erõsödik, fejlõdik, növekedik. Ilyenkor megzendül a gyermeket körülvevõ világ és harmonikus hangokba rendezõdik. Az orvostudomány
évtizedekkel késõbb fedezte fel a magzat hallásának funkcionális kifejlettségét a méhen belüli
élet hatodik hónapjától. S én közel három évtizedig dolgoztam már Kodály útján, amikor
végre igazán megvilágosodott elõttem az õ
gondolata, amelyet 1929-ben a párizsi konferencián elmondottakhoz késõbb fûzött: A gyermek zenei nevelését az anya születése elõtt kilenc hónappal kell elkezdeni.”
Kodály írta: „Az anya nemcsak testét adja
gyermekének, a lelkét is a magáéból építi
fel.” Milyen zenébõl épüljön a lélek? Ez is az
anya felelõssége. Öreg parasztasszonyok,
nagyanyák, dédszülõk falun, tanyán ölükben
ringatták, kocogtatták, dalokkal, mondókákkal csitították, vagy vidították a kicsinyeket.
Testük melege, mozdulataik ritmusa zenét
közvetített. Hogyan lehetne átmenteni ezekbõl
valamennyit a mi csoportos zenei nevelésünk
körülményei közé? Megpróbáltam és sikerült.
Még kilencéves tanítványaim is örömmel
megtelepedtek karjaimban, ha az új dalt ilyen
anyai helyzetben tanítottam nekik. A szülõket
pedig együtt tanítottam a gyerekeikkel. Közös
óráinkon egymás szeme közelében ülünk a
földön, úgy énekelünk. A zene átadásának
ilyen személyes közelisége õsi örökségünk,
mélységes gyökerekbõl táplálkozik.
A MÓDSZER TANULHATÓ
Az Agape Zene-életöröm Alapítványt dr.
Kokas Klára alapította 1990-ben. Az alapító
zenepedagógus nemzetközileg elismert módszere alapján olyan csoportos foglalkozásokat szerveznek, ahol a zene által inspirált mozgás és ábrázolás segíti a résztvevõk személyiségének fejlõdését. Céljuk, hogy minél szélesebb körben
terjedjen a komolyzene és az autentikus népzene szeretete a gyerekek és a szülõk, tanítók körében, hogy segítsék õket mindennapjaikban.
Dr. Kokas Klára szavait lejegyezte
Dukát Éva

Oktatás
London, Párizs
A nagykanizsai Dr. Mezõ Ferenc
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola diákjai tanulmányi kiránduláson vettek részt Nyugat-Európában a nyáron. Az útvonal
Brüsszel – London – Párizs volt.
Elsõ állomásunk Brüsszel, ahol egy
kellemes délutánt töltöttünk el. A
La Manche-csatornát a Csalagúton
szeltük át. Útunk Angliában elõször a Canterbury Katedrálishoz és
a leeds-i kastélyba vezetett. Az elkövetkezõ három nap tartalmas
programjában megnéztük a British
Múzeumot és a Natural History
Múzeumot. Különleges élményt kínált a Madame Tussaud’s Panoptikum, ahol hírességek viaszfiguráival fényképezkedtünk. A városnézõ séták során láttuk London nevezetességeit, többek között: a Tower
of Londont, a Tower Bridge-t, a
Parlamentet a Big Bennel, a Buckhingham Palotát, a London Eye-t, a
Trafalgar teret, a Picadilly Circust,
a Westminster Apátságot és Greenwichben a 0 hosszúsági fokot. A
sétáik végén London gyönyörû
parkjainak gyepén pihenhettünk. A
kirándulás utolsó két napját Franciaországban töltöttük. Az elsõ nap
párizsi városnézéssel telt. Sétálhattunk a Champs Elysié-en, a Tuillerie-ák kertjében, a Louvre környékén, megnéztük a Notre Dameot és a Sacré-Cour Bazilikát a
Montmartre-on. Az utolsó napon
jártunk a Párizs közelében fekvõ
Disneylandben.
Programokkal sûrûn teletûzdelt,
fárasztó, de tartalmas, tapasztalatokban és élményekben gazdag kiránduláson vettünk részt, melynek
során diákjanik gyakorolhatták az
iskolában tanult idegen nyelveket.
Kaczeus Hajnalka
angol nyelvtanár

FÉRFI
FODRÁSZAT
Nagykanizsa, Fõ út 10.
(Húsáruház udvarában)
Várom régi és új
vendégeimet:
ERZSI

Nyitvatartás:
H-K
K-P
P: 7-1
13 óra,
Sz-C
Cs: 13-1
19 óra
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Tábor az ifjú állatvédõknek
Az Élettér Állat- és Természetvédõ Egyesület évek
óta minden nyáron megrendezi az Ifjú Állatvédõk Országos Táborát. Idén két turnusban fgadták az állatbarát
gyerekeket és fiatalokat a tábor fõhadiszállásán, a
kiskanizsai Nyírfás Campingben.
– A tábor az Állatmenhely közremûködésével zajlott
– mondta Varga Károlyné, az egyesület elnöke. – A gyerekek az elsõ napon választottak maguknak egy-egy
kutyát, akivel egy héten keresztül a nap jelentõs részét
együtt töltötték. Néhány nap alatt megtanulták, hogyan
kell a kutyáról gondoskodni, pórázon vezetni, mi mindenre kell odafigyelni, ha azt akarják, hogy kis társuk
örömmel szót fogadjon nekik. Megtapasztalhatták,
hogy a kutyának is van lelke, a törõdésért, a szeretetért
nagyon hálás. A táborban a növény- és állatvilágot is
szemmel tartottuk: felfedeztük és óvtuk a természetet,
nem volt helye az ágak letördelésének vagy a bogarak
széttaposásának. Kisebb elõadásokat is hallgattak a
gyerekek – természetesen a téma itt is a kutya volt. Volt
idõ a kis kedvencek tanítgatására, fürdetésére, közös
játékokra. Belekóstolhattak a gyerekek a kutyakiképzésbe. A táborlakókat a szállásukon, a kempingben is
változatos és érdekes programok várták: a rendõrkutya-bemutatótól a kézmûves bemutatóig, az ügyességi
versenyektõl a vidám játékokig vagy a tábortûzig,
mind-mind azt a célt szolgálták, hogy az ifjú állatvédõk
maradandó, szép emlékekkel térjenek haza.
S hogy a gyerekek miért döntöttek a tábor mellett?

A kanizsai Nagy Zsófia és a budapesti Sas Eszter
például ötödik alkalommal töltött el egy-egy feledhetetlen hetet itt. Zsófi gyakran ellátogat év közben
is a menhelyre, hogy meglátogassa kedvencét, a volt
kutyájához hasonlító Happy-t. Eszti elsõ alkalommal
a megérzéseire hagyatkozva választotta ki Sárit, azóta is õ a párja. Mivel nem kertes házban laknak, sajnos otthon nem tarthat kutyát. Egy fõvárosi fiú,
Fejérvári Máté másodszor jött a táborba, s a nem
egészen két hét leforgása alatt úgy megszerette Lexit, hogyha minden jól megy, a kutyus nem sokáig lesz
a menhely lakója… Ami pedig a programokat illeti:
az ifjú állatbarátok egybehangzó véleménye szerint
mind-mind nagyon jó volt, a legeslegjobb mégis,
amikor együtt lehettek kedvenceikkel.

Szakmai kapcsolatok
A nyár során Csáktornyán járt a helyi Ekonomska
Skola meghívására a Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola
tantestülete. A két intézmény közötti szakmai kapcsolatról beszélgettünk Dusanka Novak és Csordásné Láng Éva igazgatónõvel.
– Elõször 1998-ban találkoztunk – kezdte Dusanka –
de a kapcsolatunk valójában 1999-ben azzal kezdõdött,
hogy a horvát nyelvû kereskedõ képzésükhöz tankönyveket kértek a kanizsaiak, majd sport találkozókkal, vásárokkal és történelmi konferenciákkal folytatódott a kapcsolatunk. A turisztikai vezetések alkalmával a horvát
gyerekeket a kanizsai tanulók kalauzolták a városukban,
míg nálunk fordítva történt ugyanez.
– Milyen, szemmel látható különbségek vannak a
két intézmény között?
– A beszélgetések során kiderült – vette át a szót
Csordásné Láng Éva – hogy náluk a pedagógusok
nem végeznek túlmunkát, illetve ha végeznek is, nem
kapnak érte díjazást. Hétvégi iskolai rendezvényeik
nincsenek, ezt a fogalmat õk nem ismerik. A testületnek évközben is sokkal több szabadideje van, mint nekünk. A kétmûszakos tanítás náluk kényszerhelyzetbõl
adódik, az iskola befogadóképessége miatt.
– Mi keltette fel az érdeklõdésüket Kanizsán?
– A tantestületünk számára legérdekesebb, hogy egy
mûszakban dolgoznak – válaszolta a csáktornyai igazgatónõ. – Nekünk valamivel kevesebb, 860 tanulónk
van, de a Thúry iskola területe háromszorosa a miénknek. Reggel 7-tõl este 7 óráig dolgozunk. Nagyon jónak

tartjuk azt a módszert, hogy Kanizsán az elsõ két évben
általános képzés történik, és utána döntik el a tanulók,
hogy milyen szakmát választanak. Nálunk sokkal kevesebb a gyakorlati órák száma. Öt szakmára készítjük
fel a gyerekeket, és 70 százalékuk folytatja a tanulmányait. Idén indult egy fél-fõiskolai jellegû képzés,
és van két magasabb, szakmai továbbképzést jelentõ
felsõfokú képzésünk.
– A magyar közoktatás jellegébõl adódóan a szakmai, illetve a szakközépiskolai osztályok a munkára
képeznek, ennek megfelelõen a tanulóink többsége
elhelyezkedik – folytatta Csordásné Láng Éva. – Aki
igazán akar, az el is tud helyezkedni. A nemzetközi
kapcsolatainknak köszönhetõen, egyre többen vállalnak külföldön munkát. Nálunk is mûködik a felsõfokú
akkreditált szakképzés és sokan tovább tanulnak.
– Mi lesz a következõ lépés, a folytatás?
– Kiforrt rendszere van a kapcsolatunknak, amit ki
szeretnénk bõvíteni Duska ajánlatával, az õ osztrák testvériskolájukkal. Nagyon örülünk annak, hogy Nagykanizsa és Csáktornya között létrejött a testvérvárosi kapcsolat. Bízunk benne, ez tovább erõsíti majd az intézményeink közötti együttmûködést, és várjuk az alkalmat,
amikor mi láthatjuk vendégül a csáktornyai tantestületet. Iskolánk jövõre ünnepli fennállásának 150 éves évfordulóját, az ünnepségre minden testvériskolánkat
meghívjuk – mondta a kanizsai igazgatónõ, amihez a
csáktornyai mosolyogva annyit fûzött hozzá, hogy õk
pedig a 75. évfordulójukat ünneplik októberben. Tehát a
következõ találkozó idõpontja már adott. (B. Zs.)

Városháza
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Egészségvédelmi Alap
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága pályázatot hirdet a 2006. évi Egészségvédelmi Alap támogatásának elnyerésére.
A pályázat célja: olyan közösségi programok eszköz igényének támogatása, melyek csatlakoznak a Népegészségügyi Program minél
hatékonyabb és eredményesebb megvalósításához (lakosság egészségének megõrzését, állapotának javítását,...stb.).
A pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén mûködõ intézmények, minden bejegyzett nagykanizsai székhelyû civil szervezet, egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek,
melyek pályázatukkal a fenti célok megvalósítását szolgálják. A pályázaton nem indulhatnak: pártok, politikai tevékenységet folytatók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2006. szeptember 11.
Benyújtás módja: A pályázati adatlapot zárt borítékban, „Egészségvédelmi Alap támogatása” jeligével lehet benyújtani.Benyújtás helye:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátási Intézménye Nagykanizsa Eötvös tér 16. III. emelet 313-314. iroda.
Pályázati adatlap kérhetõ: Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa Eötvös tér 16. porta és Egészségügyi Alapellátási Intézmény.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, a pályázó címét,
székhelyét, a pályázó nyilvántartásáról szóló igazolás másolatát, az
igényelt támogatás összegét, a kérelem tételes indoklását, a megvalósítás módját.
A pályázat elbírálásának határideje: 2006. szeptember 21. A határidõre beérkezett pályázatokat az Egészséges Városok Koordinációs Bizottsága bírálja el. Az elnyert pályázatok kifizetésének határideje:
2006. október 31. Az odaítélt támogatások elszámolásának határideje:
2006. december 30.

Rózsa, napraforgó, pipacs és kála

A nyarat alkotással töltötte a galamboki hétvégi házukban Röszler
Mária festõmûvész. Az OKIT szervezésében, a december elején, Gyõrben megrendezésre kerülõ kiállítására készül. Három éve tagja a budapesti központú országos egyesületnek. Az egyesület évente szervez tagjainak országos kiállítást, és több helyszínen biztosít számukra egyéni
bemutatkozási lehetõséget is. Segíti tagjai szakmai önképzését, információkat közvetít, vállalja egyéni pályázataik bonyolítói hátterét. A gyõri
kiállítás után egy jubileumi tárlat is szerepel a festõmûvész tervei között,
aki a festészettel 30 éve foglalkozik komolyan. Egy balatoni nyaralás alkalmával megismerkedett dr. Bacsa Antal orvos-festõmûvésszel, aki
ecsetet adott a kezébe, és öt nyáron át festeni tanította. Röszler Mária
hangulatától függõen fest tájképeket, csendéleteket, figurális és elvont
képeket. Kedvenc virága a rózsa, a napraforgó, a pipacs és a kála. Az
egykori sörgyár személyzeti osztályvezetõjének festményeit az érdeklõdõk a zalakarosi gyógyfürdõben lévõ galériájában tekinthetik meg. (bzs)

Értékbecslés
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet ingatlanok ingatlanforgalmi értékbecsléseinek elkészítésére 2006. december 1-tõl 3 éves idõtartamra.
A pályázati kiírási dokumentáció megvásárolható Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Vagyongazdálkodási Irodáján (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6.).

Bérelhetõ lakások
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a többször módosított 55/2000. (XII.13.) számú helyi rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális alapon történõ elnyerésére:
Gyermekes családok részére:
1. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/E/4.
A lakás alapterülete: 44 m2, 1 + 1 fél szobás, összkomfortos, felújított, földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege:10.516.-Ft. A bérleti
jogviszony idõtartama: 5 év.
2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/8.
A lakás alapterülete: 44 m2, 1+ 1 fél szobás, összkomfortos, felújított
földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 10.516.-Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/D/3.
A lakás alapterülete: 44 m2, 1 + 1 fél szobás, összkomfortos, felújított földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 10.516.-Ft. A bérleti
jogviszony idõtartama: 5 év.
A lakások megtekintésének idõpontja: 2006. szeptember 11. 13-15 óráig.
Egy gyermekes család részére:
1. Nagykanizsa, Bajza u. 13.
A lakás alapterülete: 34 m2, 1 szobás, komfortos, felújított, udvari
lakás. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
idõpontja: 2006. szeptember 12. 14-15 óráig.
Egy gyermekes család részére vagy cserére:
1. Nagykanizsa, Deák tér 6.
A lakás alapterülete: 35 m2, 1 + 1 fél szobás, helyreállított, komfortos, udvari lakás. A lakásbérleti díj összege: 8.200.-Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év, csere esetén az eredeti szerzõdéssel megegyezõ.
A lakás megtekintésének idõpontja: 2006. szeptember 12. 13-14 óráig.
Gyermekét egyedül nevelõ szülõ részére:
1. Nagykanizsa, Zárda u. 3. II. em. 14.
A lakás alapterülete: 34 m2, 1 szobás, felújított, komfortos, II. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 9.414.-Ft. A bérleti jogviszony
idõtartama: 5 év. Megtekinthetõ: 2006. szeptember 13. 10-11 óráig.
Egyedülállók részére:
1. Nagykanizsa, Magyar u. 7.
A lakás alapterülete: 25 m2, 1 szobás, felújított, félkomfortos, udvari
lakás. A lakásbérleti díj összege: 3.320.-Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. Megtekinthetõ: 2006. szeptember 13. 13-14 óráig.
2. Nagykanizsa, Csengery u. 28.
A lakás alapterülete: 24 m2, 1 szobás, felújított, félkomfortos, udvari
lakás A lakásbérleti díj összege: 2.197.-Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2006. szeptember
13. 14-15 óráig.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 73. II/I/19.
A lakás alapterülete: 22 m2, 1 szobás, komfort nélküli, helyreállított, I.
emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 1.309.-Ft. A bérleti jogviszony
idõtartama: 5 év. Megtekinthetõ 2006. szeptember 13. 14-15 óráig.
A fenti lakásokra a pályázat benyújtásának helye és határideje:
2006. szeptember 20. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.

Városháza
Kibõvült az ügyfélelõjegyzés
Kibõvült a Nagykanizsai Polgármesteri Hivatalban a telefonos ügyfélelõjegyzõ rendszer szolgáltatás. 2006. június 7-tõl az ügyfeleink nemcsak az
Okmányirodában, hanem az Építéshatósági, a Közigazgatási, a Szociális
Osztályon és a Gyámhivatalban is bármely hatósági ügyben kérhetnek telefonon ügyintézési idõpontot. Az ügyfélelõjegyzõ rendszer mûködésének
lényege, hogy az elõre egyeztetett idõpontban az ügyfelet biztosan fogadja az ügyintézõ, így csökken a várakozási idõ. Az ügyintézési idõpont
egyeztetését az ügyfelek a 93/500-854 számú telefonszámon kérhetik.
A Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás rendje nem változik.
Az ügyfélelõjegyzõ rendszer mûködésével párhuzamosan a továbbiakban is folyamatosan mûködik a nem elõjegyzett ügyfelek fogadása, kiszolgálása is. A Polgármesteri Hivatal kibõvített szolgáltatásával ügyfeleink gyorsabb és kényelmesebben intézhetik ügyeiket. Reméljük, az
ügyfélbarát közigazgatás jegyében ezzel is hozzájárulhatunk ügyfeleink elégedettségéhez.
Dr. Kelemen Marcell jegyzõ

Pályázat városi fõépítész munkakörre
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a
nyugdíjba vonulás miatt megüresedõ Városi fõépítész munkakör
betöltésére.
A munkakör tartalma: a 9/1998. (IV.3.) KTM rendeletben foglaltaknak megfelelõen Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzati fõépítészi feladatok ellátása. A munkakör a pályázat
elbírását követõen azonnal betölthetõ. A köztisztviselõi kinevezés
határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ kikötésével.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
okleveles építészmérnöki diploma, a településrendezés, építészeti
tervezés, építésügyi igazgatás körében eltöltött összesen legalább
nyolcéves gyakorlat.
Közigazgatási alapvizsgát és szakvizsgát a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény. 25. §-ának rendelkezései
szerint kell megszerezni. Szükség esetén a szolgálati lakás megoldható.Illetmény és egyéb juttatások a Ktv. és Polgármesteri Hivatal
Közszolgálati Szabályzatának vonatkozó rendelkezése szerint.
A munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó pályázatokat dr. Kelemen Marcell jegyzõ részére kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., telefon: 93/500-700 vagy
500-708), melyhez csatolni kell: iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítványt, szakmai gyakorlat hivatalos igazolását.
A pályázatok beérkezésének határideje a pályázati hirdetmény
Belügyi Közlönyben való megjelenését követõ 31. nap (Várható
megjelenés: 2006. szeptember 15.)
A benyújtott pályázatok elbírálására a pályázati határidõ lejártát
követõ 15 napon belül kerül sor.

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

Szeptember 7. 18 óra
Képzõmûvészetek Háza (Kiskastély)
„Kussoltat a sors”
– PÁLFY MARGIT SZÍNMÛVÉSZ ESTJE
Latinovits Zoltán emlékezetére,
születésének 75. évfordulója alkalmából
Mûvészeti tanácsadó: Nyilassy Judit
Szerkesztõ-rendezõ: Szokoly Tamás
Belépõdíj: nincs
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Képviselõi fogadóóra
Bicsák Miklós az I. számú választókerület (Garai, Ûrhajós, Hársfa,
Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselõje 2006. szeptember 6-án,
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.
Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 18.00-19.00 óra között a Nagyrác utcai Általános Iskolában és minden hónap második hétfõjén 18.00-19.00 óra között a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban.
Dr. Horváth György a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje 2006. szeptember 6-án szerdán 18 órától 20 óráig fogadóórát
tart a Pálma étteremben (Magyar u. 80.).
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.
Stróber Gábor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselõje
minden hónap elsõ 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. szeptember 6án, szerdán 17 órakor fogadóórát tart a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban. Telefon: 30/304-3161, e-mail: toth_laszlo@nagykanizsa.hu

Elnyerhetõ Szociális Alap
Nagykanizsa Megyei jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága pályázatot hirdet a 2006. évi Szociális Alap támogatásának elnyerésére. A pályázat célja: olyan közösségi programok, karitatív és érdekvédelmi tevékenységek, természetbeni támogatások, szociális formák segítése, melyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetben lévõk
szociális élethelyzetének minõségi javulásához.
Pályázok köre: Nagykanizsa MJV közigazgatási területén mûködõ
intézmények, minden bejegyzett nagykanizsai székhelyû civil szervezet, egyesület, alapítvány és egyéb szervezet, mely pályázatával a fenti
célok megvalósítását szolgálja. A pályázaton nem indulhatnak: pártok,
politikai tevékenységet folytatók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2006. szeptember 20. Benyújtás
módja: A pályázati adatlapot zárt borítékban „Szociális Alap támogatása” jeligével lehet benyújtani. Pályázati alaplap a Szociális Osztályon
igényelhetõ, illetve letölthetõ a www.nagykanizsa.hu weboldalról. Benyújtás helye: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala Szociális Osztálya Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (I. em. 103. sz. iroda) A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, a pályázó címét, székhelyét, a pályázó
nyilvántartásáról szóló igazolás másolatát, az igényelt támogatás összegét, a kérelem tételes indokolását, a megvalósítás módját.
A határidõre beérkezett pályázatokat a Szociális és Egészségügyi
Bizottság bírálja el. Az elnyert támogatások kifizetésének határideje:
2006. október 31., felhasználásának határideje: 2006. december 31.

Hirdetés
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APRÓHIRDETÉS
INGATLAN
Építési vállalkozók figyelem!
Nk-án a Hunyadi úton közel 700
négyzetméteres telek – társasház
építésére kiválóan alkalmas, eladó. Érd.: 30/227-3294, 30/4486072 (5904K)
Kendlimajorban falusi ház
szép telekkel eladó. Érd.: 20-5195305, 30-641-4780 (5891K)
Szepetneken 800 négyszögöl
szántó eladó. Érd.: 30/330-6605
(5909K)
Zalakomárban
kétszobás,
gázfûtéses családi ház, 395 négyszögöl telekkel eladó vagy 1/2
szobás lakásra cserélhetõ. Érd.:
93/386-799 (5911K)
Kisrécse-Kendlimajor Kossuth L. ut 17. alatt családi-lakóházként, üdülõépületként használható, három önálló komfortos
apartmannal, 150 m2 összes alapterülettel, gazdálkodásra alkalmas, melléképülettel, nagy területtel eladó. Érd.: 93/312-419
(este)
Budapesten a XI. kerületben
(Budán, a Mûegyetemhez, a Skálához közel, a 4-es, 6-os villamos útvonalán) téglaépületben I. emeleti,
38 m2-es, 1,5 szobás lakás eladó.
Irányár: 13 millió Ft. Érd.: 20/9566136, 20/931-1283 (5912K)
Nk-án a keleti városrészben
központi fûtéses, földszinti, 1 szobás lakás eladó. Érd.: 93-323-631
(5917K)
120 m2-es, jó állapotú ház eladó
Nk, Jakabkúti u. 49. szám alatt.
Érd.: személyesen: Õrtorony u.
10. (5918K)
Palinban tetõtérbeépítéses családi ház eladó! Érd.: 70/530-8513
(5919K)
Ûrhajós utcában aknás garázs
eladó!
Érd.:
30/530-8513
(5920K)
Nk-án a Dózsa György utcában polgári típusú családi ház udvari épülettel, garázzsal, ipari
árammal eladó. Érd.: Nk, Dózsa
Gy. u. 79., tel.: 93-325-944
(5924K)
Nk-án a Csokonai utcában 48
m2-es, egyedi fûtéses, felújított,
III. emeleti lakás eladó. Irányár:
6,7 millió Ft. Tel.: 70/609-7307
(16 óra után) (5925K)
Nagybakónakon
kétszobás
családi ház nagy telekkel eladó.
Érd.: 20 óra után 93-315-559
(5926K)

98 ezer Ft-os m2 áron
Nagyrécsén családi ház eladó.
Tel.: 30/916-1600 (5927K)
Nagycserfõn kettõ 3700 m2-es
beépíthetõ telek, aszfaltos út mellett, villannyal, olcsón eladó.
Tel.: 06-20-970-1052, 06-1-2008032 (5928K)
Galamboki Rigó hegyen alápincézett, téliesített hétvégi ház,
450 négyszögöl területen eladó.
Víz, villany van! Tel.: 06-306500-518 (5929K)

BÉRLET
Belvárosban I. emeleti, kétszobás, bútorozott lakás irodának, lakásnak kiadó. Kaució
szükséges! Érd.: 30/635-1230
(5892K)
Teleki 9/a-ban kétszobás lakás
kiadó. Kaució szükséges! Érd.:
30/9564-887 (5930K)

JÁRMÛ
MZ-TS-125 motorkerékpár és
pedálos gyermek gokart eladó.
Érd.: 20 óra után 93-315-559
(5931K)

VEGYES

A Physiomins Fogyasztó Központ azok számára nyújt segítséget, akik minden erõfeszítés nélkül, relaxálással egybekötött
ellazító kezelésekkel szeretnének megszabadulni feleslegüktõl.
Professzionális gépek, luxus termékek és a legmodernebb
testkozmetikai kezelések garantálják, hogy a kúra után minimum 5 kg-mal és 2 ruhamérettel „kevesebbel", feszes bõrrel,
méreganyagoktól mentesen távozik tõlünk.
Személyre szabott kezelési és étkezési programjainkkal nemcsak azokat várjuk, akik egész alakjukat szeretnék átváltoztatni, de azokat is, akik rövid idõ alatt szeretnének pár kg-tól
megszabadulni, vagy épp hasukat, combjukat, csípõjüket, popsijukat szeretnék formálni. Ha csak a mellén és felsõtestén szeretne feszesíteni, netán ráncait tüntetné el,
méregtelenítésre, relaxálásra vágyik,
vagy lábát felfrissítené, akkor is a legjobb helyen jár!
Az egymás hatását erõsítõ kezelések miatt döntöttem a Physiomins mellett –
árulta el a pár hónap alatt 15 kg-tól
megszabadult Kata. – Fáradtság és
éhségérzet nélkül, a testem méregtelenítése mellett értem el ezt az eredményt. Bõröm rugalmas maradt, eltûnt
a narancsbõröm, s 3 számmal
kisebb ruhákat viselek! Sõt az
izom-stimulációnak hála nem is
jöttek vissza a leadott kilók! Elégedetttt vagyok!

170 literes prés, újszerû állapotban eladó. Érd.: 30/448-6072
(5923K)
140 literes, három fázisú betonkeverõ eladó 28.000 Ft-ért.
Tel.: 30/813-0000 (5932K)

Nyitva: Hétfõ – Péntek: 9 – 20
Szombat: 9 – 13

SZOLGÁLTATÁS
Az Ön számára értéktelen vashulladékot, forgalomból kivont
gépjármûvét 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. Nk,
Ady Endre u. 65. Tel.: 06-93333-449,
06-70-511-7863
(5641K)
Építési vállalkozó vállal: kõmûves és tetõfedõ munkákat, régi házak felújítását, épületek szigetelését, lépcsõházak festését,
stb.!
Tel.:
30/6398-825,
70/5039-407 (5900K)
Szegény lány gyógyíthatatlan
beteg nénit vagy bácsit keres, akit
tisztelettel, becsülettel gozdozna
ápolna és szebbé tenné hátralévõ
napjait. 30-610-6172 (5910K)

GUMIABRONCS ÉRTÉKESÍTÉS
GUMI- ÉS FUTÓMÛ SZERVÍZ
OLAJCSERE
Nagykanizsa,
Csengery út 111/b.
Tel.: 93/310-103, 30/315-9288
Fax: 93/536-237

Nyitva tartás:
Hétfõ – Péntek: 7 – 19
Szombat: 7 – 12

Web: www.maratonkft.hu  E-mail: maratonkft@invitel.hu

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

(Rendõrség utcája) Tel.: 30/653-796 Nyitva: minden nap 9-21-ig
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Európa Kupa és Hungarian Open
GYÕZELEM AZ EURÓPA KUPÁN
Az Európa Kupán hat versenyszámban: nõi hármas,
nõi páros, nõi egyéni, férfi hármas, férfi páros, vegyes
páros a ZDSE játékosaiból Budavölgyi Veronika,
Gozdán Ágota, Végh Dóra, Balikó Attila, Csizmadia
Tamás, Hartai Attila, Takács Endre állt a válogatott,
míg egyben, a férfi egyéniben az újszászi Tóth Gábor
férkõzött a legjobbak közé. A fõtábla elsõ helyén elõször Lengyelország, majd Szerbia ellen nyertek, kötelezõen 7:0 arányban, majd következett a döntõ, ahol a
nagy ellenfelet, Németországot 6:1 arányban elõzték
meg. A gyõzelemmel 5. alkalommal végzett az élen a
Budavölgyi Kálmán szövetségi kapitány által irányított magyar válogatott, és nyerte el a kupát, ami Nagykanizsára került a ZDSE válogatott játékosainak sikeres szereplésének jutalmául. Most szerepelt elõször a
legjobbak között a tehetséges kanizsai játékos Csizmadia Tamás, aki remekül végezte el a rábízott feladatot. A ZDSE csapata jelen pillanatban 4 ifjúsági
Arany Bálint, Göncz Annamária, Lukács Benedek,
Huszár Emil és 9 felnõtt Budavölgyi Veronika,
Dominkó Dóra, Gozdán Ágota, Végh dóra, Balikó Attila, Barócsi Andor, Csizmadia Tamás, Hartai Attila,
Takács Endre válogatottal rendelkezik.
HÁZI DÖNTÕ A HUNGARIAN OPENEN
A Nyílt Magyar Nemzetközi Bajnokságon a nõknél
a Budavölgyi Veronika, Gozdán Ágota, és Végh Dóra
összetételû nõi csapat lengyel és magyar ellenfeleken
túljutva került a döntõben, ahol a házigazda újszásziakat gyõzték le. Sikerükkel a torna történetének 6.
gyõzelmét tudhatták magukénak. A férfiaknál a 32-es
mezõny elsõ kiemeltjeként a ZDSE játékosai Balikó
Attila, Barócsi Andor, Csizmadia Tamás, Hartai Attila és Takács Endre magyar hármasokat megelõzve jutottak a fináléba, ahol szintén a házigazdákat elõzték

meg, sorozatban a 4. alkalommal. Az egyéni versenyben a nõknél szokás szerint kanizsai házi döntõnek
szurkolhatott a közönség, amit Budavölgyi Veronika
nyert meg Gozdán Ági elõtt. A férfiaknál Hartai Attilát csak régi ellenfele az újszászi Tóth Gábor tudta
megelõzni a 108 fõs nemzetközi mezõnyben.
Kanizsai eredmények. V. Európa Kupa, augusztus 2. Újszász: 1. Magyarország (Budavölgyi Veronika, Gozdán Ágota, Végh Dóra, Balikó Attila,
Csizmadia Tamás, Hartai Attila, Takács Endre –
ZDSE, Tóth Gábor – Újszász, szövetségi kapitány:
Budavölgyi Kálmán).
Hungarian Open, Újszász. Nõi hármas 1. ZDSE
Budavölgyi Veronika, Gozdán Ágota, Végh Dóra.
Férfi hármas 1. ZDSE Balikó Attila, Barócsi Andor,
Csizmadia Tamás, Hartai Attila, Takács Endre. Nõi
egyéni 1. Budavölgyi Veronika ZDSE, 2. Gozdán
Ágota ZDSE, 6. Végh Dóra ZDSE. Férfi egyéni: 2.
Hartai Attila ZDSE, 11. Takács Endre ZDSE, 12.
Barócsi Andor ZDSE, 14. Balikó Attila ZDSE.
Budavölgyi Kálmán

Ügyelnek az utánpótlás-képzésre
Nagy hangsúlyt fektetnek a színvonalas utánpótlás-képzésre az NTE 1866 MÁV labdarúgó-szakosztályánál, ugyanis a tehetséges fiatalokat egy kis
idõre a ZTE-be küldik, hadd tanulják ott is a szakmát – akikben pedig több ambíció lakozik, azok a
PEN-re mehetnek az egyetem és a klub közös programja révén.
– A felnõtt csapatunk nagyon ügyes fiatalokból
áll, olyanokból, akik arra is alkalmasak, hogy magasabb osztályban futballozzanak – mondta el lapunknak Kozma Lajos, az NTE 1866 MÁV labdarúgó-szakosztályának vezetõje. – Ezek a gyerekek nagyon jó képzést kaptak, amit bizonyít az elmúlt
idényben elért jó eredmény is. Különösen büszkék
vagyunk arra, hogy a húszas keretben szinte mindenki vasutas családból származik, egyetlen olyan
játékosunk van, akinek nincs vasutas kötõdés a családjában. A minél színvonalasabb képzés érdekében
megállapodást kötöttünk a zalaegerszegi ZTE FCvel, amely szerint a tizennégy év feletti gyermekeink
náluk játszhatnak, s a profi klubban fejleszthetik
még jobban a tudásukat, ám miután elmúlnak tizennyolc évesek és befejezik a középiskolai tanulmá-

nyaikat, vissza kell jönniük hozzánk, s itt kamatoztathatják a megszerzett tudást. Mi pedig hasonló
szisztéma szerint várjuk a város környéki csapatok
fiataljait, tanulják nálunk a labdarúgást. Van egy
másik programunk is, ez akkor indult, amikor még
az Interfruct volt a szponzor. A szponzor azt vállalta, hogy a klubhoz hûséges, tehetséges gyerekek taníttatási költségeihez hozzájárul, akik így talán még
jobban kötõdnek a klubhoz. Közben a cég kiszállt,
de a szakosztályunk Balogh Istvánnal (az Interfruct
munkatársával, aki immár magánszemélyként támogat bennünket) együttmûködve átvállalta a program
terheit. Van egy oktatási megállapodásunk a Pannon Egyetem nagykanizsai képzési helyével (PEN),
amely révén jelenleg négy fiatal vesz részt az intézmény és az NTE közös programjában, egy játékos
pedig a Mezõ Ferenc Gimnáziumban tanul a mi támogatásunkkal. A fiataloktól a támogatásért cserébe csak annyit kérünk: focizzanak nálunk és játszanak jól – mondta el a sportvezetõ.
Kozma Lajos megjegyezte: éppen most, szeptemberben kezdik meg tanulmányaikat a gyerekek – immár NTE-színekben. (H.A.)

Nyáron
sem tétlenkedtek
Nyáron sem tétlenkedtek a Kanizsa Diákkosárlabda Klub kosarasai, hiszen már a vakáció alatt
megkezdték a felkészülést az õszi
szezonra. A lányok a zalakarosi
iskolában két hétig edzõtáboroztak, a kemény munka eredményességét pedig egy komoly
megmérettetésen bizonyították. A
csapatépítõ együttlétet – a hagyományokhoz híven – most is egy
torna zárta. Az immár XIII. alkalommal meghirdetett Leány Serdülõ Kosárlabda Tornán, majd az
azt követõ XIII. Leány Kadet Kosárlabda Tornán a Kanizsa DKK
versenyzõin kívül a szélrózsa
minden irányából érkezett csapatok vettek részt. A két napig zajló
serdülõ körmérkõzések gyõztese
a Csata DSE lett, míg a Kiss
Lenke KS és a Nyíregyháza megelõzésével a KDKK az ezüstérmet szerezte meg. A tornán a legjobb dobókat és a legeredményesebb játékosokat is díjazták, a kanizsaiaknál mindkét esetben
Fuisz Viktóriát jutalmazták.
Ugyancsak két napig küzdöttek
egymással a kadet kosarasok,
akik közül a Nyíregyháza csapata
bizonyult a legjobbnak, a dobogó
második fokára a kanizsaiak állhattak, a harmadik helyen a BSE,
a negyediken a Kiss Lenke KS
csapata, az ötödiken pedig a Székesfehérvár végzett. A legjobb játékosokat természetesen itt is jutalmazták, aki a kanizsaiaknál
Riba Viktória lett.

Lõttek
A Nagykanizsai Sportlövész
Egylet sportolói a Szent István Kupán az alábbi eredményeket érték
el. Nyílt irányzékú légpuska 20 lövés: 2. Horváth Károly felnõtt ffi,
1. Racskó Tímea Anikó serdülõ leány. Zárt irányzékú légpuska 40 lövés: 1. Racskó Tímea Anikó serdülõ leány. Nyílt irányzékú sportpuska 30 lövés felnõtt ffi: 1. Horváth
Károly, 3. Obermaier Nándor, 4.
Szobolics János. Nyílt irányzékú
sportpuska 30 lövés felnõt nõ: 1.
Pölöskeiné Hertelendi Erika. Légpisztoly 20 lövés: 1. Sinkovics Róbert. Sportpisztoly 20 lövés: 5.
Sinkovics Róbert.

Tisztelt Kanizsaiak!
A 3. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál rendezvényei
miatt a Deák tér - Fõ út közötti útszakasz
szeptember 2-án 10 és 11 óra között, valamint
az Erzsébet tér - Fõ út - Rozgonyi út közötti útszakasz
6 - 21 óra között a forgalom elõl le lesz zárva.
Megértésüket köszönjük.

Egy tál dödölle féltonna krumpliból
Harmadik alkalommal kerül megrendezésre a soron következõ hét végén a Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál. A szervezõk az idén is figyelmet
fordítottak arra, hogy a korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan jóhangulatú rendezvény várja az érdeklõdõket. Tájjellegû étkeket fõz majd közel
harminc csapat. Újdonság, hogy a rendezvény az idén az Erzsébet téren
lesz. Számos kiállító, és kirakodó várja majd a vásárba vágyókat, lesznek
borok neves vidékekrõl és újdonság a Guinness-rekord kísérlet is. A 2500
adag dödölle egy 4,1 m x 2,2 méteres serpenyõben pirul majd szombaton
délelõtt. A dödölle elkészítése harminc közremûködõvel már elõzõ nap elkezdõdik, másnap a lánggyújtással és a hagyma pirításával folytatódik,
hogy harangszóra nyálcsorgató dödölleillat lengje be az egész belvárost. A
2500 adag dödölléhez ötszáz kiló burgonyát, kétszáz kiló lisztet, 12,5 kiló
sót használnak, a pirításhoz harminc kiló zsírt és száz kiló hagymát, s az
egészet 75 liter tejföllel öntik majd nyakon. (dé)

A DIALÓG
NYELVSTÚDIÓ

MINDENKI ISKOLÁJA!
Õszi – téli tanfolyamok

ANGOL, NÉMET, OLASZ
nyelvbõl minden tudásszinten!
3 normál és intenzív ütemû képzések
3 cégeknek kihelyezett oktatás (akár költségmentesen is)
3 jelentõs kedvezmények (30 + 10*%)
3 ingyenes próbavizsga
3 ingyenes vizsga (a legjobbaknak)
3 garantált nyelvvizsga (szerzõdéssel)
3 kedvezõ óradíj

tehát GARANTÁLTAN

A TE ISKOLÁD!

Újdonságok:
3 gyermekcsoportok 10 - 14 évesek számára
3 szaknyelvi tanfolyamok
3 havonta is fizetheted a tandíjat**
3 tanfolyamkezdés: szeptember 18-tól folyamatosan

30% TANDÍJ VISSZATÉRÍTÉS CSAK NÁLUNK!
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.

Tel.: 93 / 326 413
E-mail: info@dialognk.hu; Web: www.dialognk.hu
* 10% kedvezmény csak szeptember 8-ig beiratkozóknak ** a Cetelem Bank ZRt. hitelével

10.00 Szüreti felvonulás, útvonal: Deák tér – Fõ út – Erszébet
tér
10.30 A fesztivál és fõzõverseny ünnepélyes megnyitója, a
dödölle Guiness rekord kísérlet
lánggyújtása
11.00 Mohácsi busók
11.30 Karos Táncegyüttes
12.00 Dödölle Guiness kóstoló
12.30 A Zalaszentbalázsi Népdalkör és a Nyugdíjas Klub
Énekkara
13.00 Drávagyöngye Ifjúsági
Néptánc Egyesület
13.30 Dalvetélkedõ a Kanizsa
Bordalnoka címért

17.00 Fúvószenekarok és mazsorettek közös mûsorszáma
17.15 Kanizsa Csillagai Együttes
18.00 Dödölle és tájjellegû étkek fõzõversenyének eredményhirdetése
18.30 A „Kanizsa Bordalnoka”
gyõztesének és helyezettjeinek
mûsora
19.00 Orosz Zoltán harmonikamûvész triója
20.00 „Táncolj még!” Szûcs Judit mûsora
21.00 Utcabál a Little Flamingó
Együttessel
24.00 A fesztivál zárása
Állandó programok:

Mazsorett és Fúvószenekari
Találkozó a Kanizsa Fúvós
Egyesület szervezésében
14.15 Zalaegerszegi Fúvószenekar és Mazsorett Csoport
14.45 Olajbányász Fúvószenekar és Gelsei Mazsorett Csoport
15.30 Tüttõ János Nótaklub
16.00 Ajka Városi Bányász Fúvószenekar és Mazsorett Csoport
16.30 Csepreg Város Fúvószenekara és Mazsorett Csoportja

– Dödölle és tájjellegû étkek országos fõzõversenye és kóstolása 10.30 – 17.30 óráig
(Étkezési bón a helyszínen
vásárolható)
– Borvidék bemutatkozása
– Népi kismesterségek játszóháza 11-17 óráig
– Népmûvészeti kirakodóvásár
– Stiller Gábor népi iparmûvész
gyermekhintája 11-17 óráig
– Egészségsátor 11-17 óráig

Augusztus 20-a és a Semmelweis Nap alkalmából kitüntetésben részesült személyeket köszöntötte Litter Nándor polgármester és Röst János alpolgármester. Dr. Pintérné Grundmann Frida, a hivatal mûvelõdési és sport osztályának vezetõje Tréfort Ágoston-díjban részesült. Takács János, a Kanizsa Trend Kft. nyugalmazott ügyvezetõ igazgatója
Magyar Gazdaságért-díjban részesült. Ekler Istvánt, a Zala Volán Rt.
üzemvezetõjét Közlekedésért Érdeméremmel jutalmazták. Németh Ferenc nyugalmazott erdésztechnikusnak az „Életfa emlékplakett” elismerés bronz fokozatát adományozta az FVM. Dr. Szabó Szilárd, a kórház szülészet-nõgyógyászati osztály osztályvezetõ fõorvosa „PRO
SANITATE” elismerést kapott. Dr. Novák Enikõ a kórház röntgen osztályának szakorvosa Egészségügyi Miniszteri Dicséretben részesült.
Milávecz Lászlóné, a VIII. számú Gyermek Háziorvosi Szolgálat körzeti gyermekápolója az Egészségügyi Miniszter Díszoklevelét vette át.
Az Egészségügyi Miniszter Elismerõ Oklevelében részesültek a kórház
Kontrolling Osztályának dolgozói: Savanyú Zoltán osztályvezetõ, Rikli
Ferencné, Metz Józsefné és Molnár Ferencné. A Honvédség Kiegészítõ Parancsnoksága a Honvédelem Napja alkalmából fõhadnagyból századossá léptette elõ Bodnár Attilát, a Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület elnökét. (Az ünnepségen nem tudott megjelenni, így nem szerepel a
képen Ekler István, dr. Novák Enikõ és Savanyú Zoltán.) -bzs-

