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Megjelenik: 21.000 példányban

55 év

A Városi Könyvtár megalapításának 55. évfordulójáról szólunk lapunk 10. oldalán
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október 25.
EGY TONNÁVAL KEVESEBB SZEMÉT
Cseresnyés Péter alpolgármester sajtótájékoztatón ismertette a városi takarító akció
eredményét. Elmondta: sikeresnek értékelik az
akciót, hiszen a szeméttel teli zsákokat elszállító Saubermacher közlése szerint csaknem
198 zsáknyi, több mint egy tonnányi szemét
gyûlt össze. A takarítás eredményeként egy
tonnával kevesebb hulladék van a közterületeken, s eztán talán azok sem dobják el a szemetet, akik azokban a napokban látták a közterületeket takarító szorgos embereket. Az akcióban tíz általános iskola, öt középiskola, a Via
Kanizsa negyven közmunkása, valamint a
Corvin lakótelep két lakóközössége vett részt.
Cseresnyés Péter még hozzátette: várhatóan
tavasszal is lesz ilyen akció. Tanulságként az
fogalmazódott meg a szervezõkben, hogy a
város több pontján is hiány van hulladékgyûjtõ edényekbõl. Várhatóan akciót szerveznek,
hogy lakossági és céges felajánlások révén
szaporodjon az edények száma, hasonlóan ahhoz a korábbi akcióhoz, amelynek során padokat lehetett vásárolni a város közterületeire.

október 26.
UKRÁNOK A CSOMAGTARTÓBAN

A Nagykanizsai Határõr Igazgatóság alárendeltségében mûködõ Rédicsi Közúti Határátkelõhelyen jelentkezett kilépésre egy gépkocsivezetõvel és kísérõvel egy Skoda Roomstereket szállító litván kamion. Az útlevélkezelõ és a kutató határvadász – akiknek gyanús
volt, hogy az új Skodák ablaküvegei belülrõl
párafoltosak – a szállított személyautókat átvizsgálva összesen 15 külföldi személyt talált
az új gépkocsikban elrejtõzve. A hajnali meghallgatáson az ukrán személyek (6 férfi és 9
nõ, ebbõl egy fiatalkorú) elmondták, hogy érvényes okmányokkal, legálisan Záhonynál

léptek Magyarország területére. Egy ukrán
kisbuszban utaztak egy általuk ismeretlen
helyre, ahol várta õket a személyautókat szállító litván teherjármû. A két litván férfi mutatta meg a megbújás módját és nyitotta ki a szállított személyautókat. Szlovénián keresztül
Olaszországba akartak eljutni, ahol az ukránok
a jobb megélhetés reményében vállaltak volna
munkát. Ellenük tiltott határátlépés kísérlete
miatt indult eljárás, a két litván férfi ellen embercsempészés megalapozott gyanúja miatt
kezdeményezett eljárást a Határõrség.
MEGNYÍLT A PARKCENTER
Felavatta a Récsei út 26-28. szám alatt található, 1,7 hektáron felépült PARKCenter üzletközpontot Leopold Störk és Peter Raberger, a
beruházó Center Management Invest ügyvezetõi, valamint Marton István polgármester.
Leopold Störk kiemelte: Magyarországon,
Nagykanizsán avatták fel a 3. üzletközpontot,
és az elkövetkezõ két évben további 25
PARKCentert telepítenek. A projekt 1,8 milliárd forintból valósult meg, és 150-180 nagykanizsainak teremtenek munkahelyet. Az épületkomplexum felépítéséhez hat hónapra volt
szükség. A szalagátvágást követõen a sajtó
képviselõivel közösen megtekintették az Intersport áruházat. A vállalat Nagykanizsán nyitotta meg elsõ magyarországi üzletét. A bérlõk
között vannak hazai és nemzetközi fiókvállalatok, világmárkát képviselõ cégek. A kisebb üzletek tulajdonosai többnyire kanizsaiak. Peter
Raberger elmondta, reménykednek benne,
hogy a helyiek szorgalmasan fognak vásárolni
az üzletközpontban, mert ez azt jelenti, hogy a
munkahelyek megmaradhatnak. A város szempontjából pedig fontos, hogy a tulajdonosok
nagyon jó adófizetõk, náluk nincs feketefoglalkoztatás. Legnagyobb tõkéjük a jó munkaerõ
és a jó munkavégzés. Az 5000 négyzetméter
alapterületû bevásárlóközpont mellett 213 pakolóhelyet alakított ki a beruházó.

Ha hiányzik a készpénz,
VAN MEGOLDÁS

ÉKSZERBANK ZÁLOG
Készpénzhitel azonnal!
A Vasemberház sarkán az árkádok alatt!

október 27.
A HÁBORÚ HÕSEIRE EMLÉKEZTEK

A második világháborúban hõsi halált halt
magyar katonákról emlékeztek meg a városi
köztemetõben, a Doni Emlékoszlopnál. A Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon tábori miséje után vitéz Bátki József mondott emlékezõ beszédet a második magyar hadsereg doni kálváriájáról. Az ünnepség koszorúzással és a mécsesek meggyújtásával zárult.

október 28.
FESTMÉNYEK ÉS SZOBROK

A Petró Galéria ez évi negyedik, egyben
utolsó kiállításán köszöntötte Petró Ágnes a tárlatlátogató közönséget. Kiss Andor pécsi szobrászmûvész és a kanizsai Ludvig Dániel grafikus, festõmûvész közös kiállítását Tiborcz Iván
jazz-zenész nyitotta meg. A közös kiállítás létrejöttérõl Ludvig Dánieltõl megtudtuk, a galéria
tulajdonosának felkérésére úgy döntött, izgalmasabb lesz a kiállítás, ha nemcsak festményeket, hanem szobrokat is kiállítanak, ezért meghívta egy volt osztálytársát, Kiss Andort, aki
hasonló formavilágú alkotásokat készít mint õ.
Ludvig Dániel javarészt új képeket hozott magával a Fõ úton található galériába. Mostanában
kezdett el fém-színeket használni, bronz, ezüst
és arany színeket vont be a színvilágába. Képei
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formavilágát ezúttal sivatagi, monumentális, és
õsi formák alkotják. Jellegzetességként több
mûvén feltûnik a Nap és a Hold is. Kiss Andor
régebbi és újabb kõszobrokat, macskaköveket
hozott, igyekezett hasonló típusú alkotásokat
válogatni. A pécsi szobrászmûvész munkáit
Kendlimajorban két alkalommal láthatták, Kanizsán most mutatkozott be elõször. 1999-ben
végzett a Pécsi Mûvészeti Szakközépiskola ötvös szakán. A Pécsi Tudományegyetem Mûvészeti Karának szobrász szakán Colin Foster a
mestere. Ludvig Dániel 1999-ben végzett a Pécsi Mûvészeti Szakközépiskola reklámgrafika
szakán Erdõs János és Molnár Tamás tanítványaként. Rendszeres kiállító, résztvevõje nemzetközi mûvésztelepeknek itthon és külföldön
egyaránt. A pezsgõs koccintást követõen a
Petró Galéria ismét megrendezte a szokásos
nyereménysorsolását a jelenlévõk között. Ludvig Dániel festményét Fazekas Heléna, Kinizsi
utcai lakos vihette haza.
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Eskütétel
Letette az országgyûlési képviselõi esküt a
szocialista Teleki László hétfõn, napirend elõtt
az Országgyûlésben. A politikus Vastagh Pál
helyét veszi át, aki azért mondott le mandátumáról, mert Magyarország kanadai nagykövete
lesz. Teleki Lászlót az MSZP országos választmánya október 21-én választotta képviselõvé a
párt országos listájáról. Teleki László, aki az
elõzõ ciklusban is országgyûlési képviselõ volt,
elmondta: azt a munkát szeretné folytatni, amelyet az elmúlt négy évben megkezdett. (mti)

A közelmúltban Szombathelyen megrendezett 36. Dunántúli Függetlenfilm Szemlén megosztott elsõ díjat kapott Távol címû
filmjével a Kamera ‘67 Filmklub három
tagja, Kotnyek István, Gerócs László és
Kalász Márton. A filmszemlére 38 alkotás
érkezett, ezek közül négyet szavazott elsõ
díjra érdemesnek a zsûri. A 11 perces film
alapmotívumát a börzöncei szõlõhegyen
álló templom és a 300 éves tölgyfa adta.

A töklámpás és a hirsoni diákok

október 29.
ORSZÁGOSAN EGYEDÜLÁLLÓ
Mozart Requiemjével folytatta a Városi
Vegyeskar azt a hagyomány, hogy Mindenszentek és Halottak napja tiszteletére, emlékezve elhunyt szeretteinkre, felcsendül egy gyászmise a Felsõvárosi templomban. Ebben az évben ünnepeljük Mozart születésének 250. évfordulóját, így esett a választás a zeneirodalom
egyik legnagyszerûbb requiemjére. Országosan
is egyedülálló vállalkozást valósított meg a három zalai kórus, a Keszthelyi Helikon Kórus, a
Zalaegerszegi- és a Nagykanizsai Vegyeskar
összefogása, melynek köszönhetõen egy több,
mint 100 fõs énekkar és a kibõvített nagykanizsai szimfonikus zenekar részesítette felejthetetlen élményben a nagyszámú kanizsai közönséget. A kórusokat több éve baráti kapcsolat
fûzi össze, szívesen vállalták a Cantare ‘97
Alapítvány felkérését. Szombathellyel kiegészülve négy városban csendül fel ezekben a napokban Mozart remekmûve. A produkció zeneigazgatója Baráth Zoltán, programigazgatója
Bálint Gyõzõ. Szólót énekelt: Zádori Mária,
Baráth Yvette, László Boldizsár és Jekl László.
Karigazgatók: Hajdú Sándor, Kendeh
Gusztávné és Kovács Kata. Vezényelt Hajdú
Sándor. Szomorú aktualitást adott a hangversenynek a nagyszerû operaénekesünk Gregor
József halála. Ezúttal rá is emlékeztek.

FILMSIKER

Október 19-29. között hirsoni diákok vendégeskedtek a Batthyány Gimnáziumban. A
program részleteirõl Fodorné Koller Zsuzsánna tanárnõvel beszélgettünk.
– 18 francia diák és két felnõtt jött el hozzánk
látogatóba, akiket sok érdekes programmal
vártunk. Tavasszal mi jártunk náluk és szerettük
volna viszonozni a kedvességüket. Az elsõ napon került sor a kincsvadászat elnevezést viselõ
programra. A nevezetességekrõl kapott leírások
alapján kellett felkeresni azokat a magyar diákokkal együttmûködve. A helyszíneken pecsételés volt, illetve aláírásokkal tanúsították, hogy
az egyes csapatok megtalálták a nevezetességeket. A legjobb csapatot díjaztuk és a többieknek
is jutott ajándék. Jártunk a Thúry György Múzeumban, a Plakátházban és természetesen órát
is látogattak. Városunk polgármestere, Marton
István is fogadta a hirsoni vendégeket.

– Miként vélekedtek a diákok a mi iskolarendszerünkrõl?
– Vetítettünk nekik egy filmet az iskolai hagyományainkról, ami nagyon tetszett nekik.
Jelentõs a két iskolarendszer közötti különbség, mások az értékelés módszerei, a tanár-diák kapcsolat, az órák hossza, szünetek, szóval
két külön világ. Meglepõdtek a diákhagyományainkon, a bankettek, gólyabálok rendszerén,
azon, hogy a diákok itt évek múltán is összejárnak, találkozókat szerveznek. Náluk az
érettségit követõen megszûnik kapcsolattartás
a diákok között. A helyi programok mellett
Pécsen, Budapesten jártunk és megyünk
Keszthelyre is. Szerveztünk közös vacsorákat,
táncházat, jó alkalom volt az együttlétre a
töklámpás faragó verseny is.
– Hogyan jött létre ez a kapcsolat?
– Több, mint tíz évre tekint vissza, 1995-ben
Hirson francia város polgármestere vendégül
látta a nagykanizsait. Én kísértem a delegációt, és egy véletlen adott lehetõséget a kapcsolatkialakításra. A hivatalos városi kapcsolatfelvételt kulturális síkra tereltük, az ottani külkapcsolati szakember segített ebben. Hirson
szervezett már nekünk nyári tábort, egy hónapos vándortábort a hegyekbe, és természetesen a diákok is ápolják az iskolai kapcsolatokat. Már elõkészítés alatt van a folytatás is.
-dé-

HELYESBÍTÉS
Elõzõ heti lapszámunkban a képviselõi programokkal foglalkozó írásaink között Jerausek István úgy érzi, hogy az anyag kényszerû rövidítése miatt (minden képviselõ azonos terjedelemben
szólal meg) értelemzavaró hiba került a róla szóló írásba. Elnézést kérve idézzük levelét:
A Kanizsa Hetilap október 26-ai számában a Képviselõink tervei címmel megjelent cikkben
sajnálatos elírás történt. Terveimrõl írásban nyilatkoztam, de ehhez képest több ízben is
olyan átfogalmazás történt, ami mondanivalómnak egész más értelmet adott. Általam leírtak:
„Tisztában vagyok azzal, hogy egy szép és egyben nehéz feladattal bíztak meg. Szép a feladat,
mert olyan normáknak kell megfelelnem, melyek hitem szerint valók. Gondolok itt egyebek
mellett olyanra, mint a tisztesség, becsület, állhatatosság és a szeretet.” Ezzel szemben a cikk
ezeket a nehéz feladatok közé sorolja. Következõ elírás saját írásomból: „Kisfakoson a problémát megoldandó személyesen vittem be levelemet a VIA-KANIZSA KHT. ügyvezetõjének.”
Ezzel szemben: Kisfakoson személyesen vittem be levelem azt írva, hogy nem a probléma,
hanem a VIA-KANIZSA van Kisfakoson. Kérem a Tisztelt Fõszerkesztõ Asszonyt, a következõ
számban szíveskedjen helyreigazítást megjelentetni!

Várospolitika
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MARTON ISTVÁN: „ÚJ MÛSORHOZ ÚJ FÉRFI KELL...”
Sajtótájékoztatón jelentette be Marton István polgármester, hogy a közgyûlés október 27-ével kezdõdõ felmentéssel, 2007. június 27-ei idõponttal
megszünteti dr. Szabó Csaba fõigazgató közalkalmazotti jogviszonyát. A
volt fõigazgatót egyúttal a jövõ júniusig hátralévõ idõszakra a munkavégzés kötelezettsége alól is mentesítették. A fõigazgatói teendõk ellátásával
ideiglenesen dr. Cserháti István adjunktust bízták meg, aki korábban
kórházfinanszírozással foglalkozott. Marton István hozzátette: a testület
emellett a fõigazgató mellett tevékenykedõ három helyettes (ápolási igazgató, orvos-igazgató és a gazdasági igazgató) munkáltatói jogkörét is megszüntette. A polgármester kijelentette: a testület mintegy 70 százaléka támogatta dr. Szabó Csaba felmentését. „Új mûsorhoz új férfi kell, hiszen
kétségtelen, hogy ha valaki túl van egy bizonyos koron, ráadásul másfélkét évtizedes vezetõ tevékenység van a háta mögött, akkor egész egyszerûen elfárad” – indokolta a lépést.
RÖST JÁNOS: BRUTÁLIS BOSSZÚ
Röst János, az SZDSZ helyi szervezetének alelnöke sajtótájékoztatóján azt
mondta: a közgyûlés puccs-szerûen váltotta le dr. Szabó Csabát, a kórház volt
fõigazgatóját. A kórház fõorvosi karának, az érdekképviseletnek a véleményét sem kérték ki, az egész eljárás törvénytelen, kicsinyes bosszú, brutális leszámolás – hangsúlyozta. Hozzátette: a kórház vezetésével ideiglenesen megbízott fõigazgatóról pedig semmit nem tudott meg a közgyûlés, szakmai munkáját nem mutatták be, nem jelent meg a képviselõk elõtt, így kérdéseket sem
lehetett neki feltenni. „A nagykanizsai kórház az ország egyik legjobban mûködõ, legsikeresebb kórháza, a város legnagyobb intézménye, Dr. Szabó Csaba pedig szakmai körökben is országos ismertségnek örvend, hiszen sokat tett

A Kanizsa Újságról
A Kanizsa Újság Kft. ügyvezetõ-fõszerkesztõjének ügye is a közgyûlés
zárt ülésének napirendjén szerepelt. Errõl Marton István polgármester nevében a következõ levélben tájékoztatták a lap ügyvezetõ-fõszerkesztõjét:
Tisztelt Ügyvezetõ Asszony!
Értesítem, hogy a 2006. október 26. napján tartott közgyûlésen felkérést
kaptam Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésétõl, mint az alapvetõ
munkáltatói jogokat gyakorló testülettõl arra vonatkozóan, hogy a Kanizsa
Újság Kft. ügyvezetõje költségtérítését, valamint munkába járásához és kiküldetéséhez kapcsolódó valamennyi iratot könyvvizsgálóval, igazságügyi
könyvszakértõvel vizsgáltassam meg.
Az igazságügyi könyvszakértõ által elvégzendõ vizsgálathoz szükséges
valamennyi, a kiküldetés jogosságát megalapozó iratot, meghívót mely levelem kézhezvételekor a Kanizsa Újság Kft. birtokában van, haladéktalanul, de legkésõbb 2006. október 30. napján délelõtt 10 óráig részemre átadni szíveskedjen.
Amennyiben az iratok átadása nem vagy hiányosan történik meg és ennek következtében az igazságügyi könyvszakértõ vizsgálata során nem a
valóságnak megfelelõ adatok kerülnek megállapításra, az ebbõl adódó teljes felelõsség a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetõjét terheli.
Nagykanizsa, 2006. október 27.
Aláírás: Marton István polgármester helyett
***
A zárt ülést megelõzõ történésekrõl a következõ levélbõl tájékozódhatnak:
Marton István Polgármester Úr részére Nagykanizsa
Tisztelt Polgármester Úr!
2006. október 16-i hétfõi szóbeli megbeszélésünkön Ön arról tájékoztatott – amely az Ön egyetértésével is megegyezik –, hogy az újonnan megválasztott közgyûlés FIDESZ és MSZP frakciója a továbbiakban nem velem
kívánja a városi újság vezetését betölteni.
Tájékoztatom, hogy nem kívánom közös megegyezéssel a Kanizsa Újság
Kft. ügyvezetõ-fõszerkesztõi munkaviszonyomat 2006. október 31-iki dátummal felbontani, és élni azzal az Ön által ajánlott lehetõséggel, hogy közös megegyezéses távozásom esetén Ön nem terjeszti az Ügyrendi, Jogi és
Közrendi Bizottság elé a megelõzõ ciklusban a Kanizsa Újság Kft. kiküldetési utasításait áttekintõ pénzügyi bizottsági vizsgálat megállapításait.

A kórházigazgató felmentésérõl
azért, hogy a nagykanizsai kórházban magas színvonalú betegellátás folyjon”
– hangsúlyozta. Röst János leszögezte: az eljárás illeszkedik a Fidesz politikájába, amit a bosszú, a félelemkeltés és a leszámolás jellemez, hiszen a Kanizsa Újság fõszerkesztõjét lemondatásával zsarolták meg, leváltották a
Közterületfelügyelet vezetõjét, visszahívták több gazdasági társaság tisztségviselõjét, s a polgármesteri hivatalban is megindult a politikai tisztogatás.
BOGÁR FERENC: A PRIVATIZÁCIÓ ELÕKÉSZÍTÉSE?
„Egy jogszerûen összehívott közgyûlésre, annak megkezdése elõtt úgy terjesztettek elõ zárt ülési – személyi kérdéseket érintõ – javaslatot, hogy azt a képviselõknek alaposan áttanulmányozni még lehetõségük sem volt. Az elõterjesztéseket
az illetékes szakbizottságok elõzetesen nem tárgyalták meg, nem véleményezték”
– kezdte sajtótájékoztatóját Bogár Ferenc MSZDP-s képviselõ. Mi okból sürgõs
a polgármesternek és a FIDESZ-nek a több évtizede sikeres munkát végzõ kórház fõigazgató azonnali hatállyal történõ eltávolítása? – kérdezte a képviselõ. Mi
indokolja, hogy most, amikor az egészségügyi reform kapcsán még nem eldöntött, melyik kórház maradjon meg vagy fejlõdhessen tovább, akkor azt a jó minisztériumi kapcsolatokkal rendelkezõ, lobbyképes vezetõt, aki többmilliárdos
fejlesztésekkel az Év Kórházává tette a nagykanizsai kórházat, gyalázatos módon, felelõtlenül kirúgják? Lehet, hogy Marton úr így készíti elõ a kórházprivatizációt, mert Varga Mihály a FIDESZ alelnöke kedden a tévében azt nyilatkozta: a tulajdon maradjon az önkormányzatoké, a mûködtetés más kérdés. Ez lenne
a polgármester úr bejelentett munkahelyteremtõ akciója, hogy levált sikeres embereket, pártkatonák elhelyezésével kockáztatva a folyamatban lévõ többmilliárdos beruházások sikeres megvalósítását? – mondta végül Bogár Ferenc.
Tájékoztatom, hogy munkaszerzõdésem értelmében 2007. október 31-ig
szeretnék posztomon maradni. Amennyiben munkaszerzõdésem felbontása
mellett dönt a képviselõtestület, kérem a munkaszerzõdésben erre az esetre
vonatkozó megállapodás 6. és 13. pontja, valamint a törvényben egyébként
elõírt juttatások megadásának betartását. Jelen levelemet a képviselõtestület és a Kanizsa Újság Kft. felügyelõ bizottsága tagjainak is tájékoztatásul
megküldöm.
Tisztelettel Luif Ibolya ügyvezetõ-fõszerkesztõ Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa 2006. október 19.
***
A Kanizsa Újság Kft. ügyvezetõ-fõszerkesztõje kiküldetéseinek vizsgálata megtörtént, eredménye 2006. november 2-án várható. Ennek ismeretében
dönt a képviselõtestület rendes vagy rendkívüli közgyûlése a vezetõváltásról.
***
Tisztelt Olvasók!
A történet fonala azt jelzi, egy közös munka idõ elõtt véget érhet.
Bárhogyan is alakuljon, ezúton szeretném megköszönni Önöknek az elmúlt 3 évet. Sok nagyszerû esemény krónikásai lehettünk, sok nagyszerû
embert ismerhettünk meg és ismertethettünk meg a lap hasábjain az Önök
jóvoltából. Bepillantást engedtek életükbe, örömeikbe, bánataikba újságíróink közvetítésével. Engedjék meg, hogy Márai Sándor: Az élet értékérõl szóló gondolataival fejezzem be e rövid köszönetnyilvánítást:
„Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé
fordulunk. Egy kissé szigorúan és általánosan hangzik, de ez az egyetlen
igazság, melyet minden következménnyel megismertem. … Ember vagy, tehát ember módra és az emberek között kell élned. Embermódra élsz, ha igazságosan élsz. Ha minden cselekedeted és szavad alján a szándék van: nem
ártani az embereknek. Ha megkísérled – feltûnés és hiú szerep nélkül – segíteni az embereket. Néha csak azzal, hogy nem hallgatod el az egyszerû igazságokat. Néha csak azzal, hogy nem mondod tovább, amit mások hazudnak.
Néha csak azzal, hogy nem mondasz igent, amikor mindenki kiabál: „Igen,
Igen!” Egy életen át, következetesen, nem beleegyezni abba, ami az emberek
hazugsága, nagyobb hõsiesség, mint alkalmilag, hangosan és mellveregetve
tiltakozni ellene. A halálos ágyon csak akkor pihensz nyugodtan, ha minden
nap, minden öntudatoddal, az igazságot szolgáltad. Néha nagyon egyszerû
és kicsinyes az igazság. De te ne válogass. Ennyi az élet értéke.”
Luif Ibolya
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Személyi döntések a közgyûlésen
A novemberi rendes közgyûlésen számos elõterjesztést tárgyalt a képviselõtestület, amelyek között nem egy hosszú távon határozza meg a város
mûködését, s olyan is akadt, amely az ülést követõ napokban alaposan
megbolygatta a közéletet.
Elõször Papp Viktor és Magyar József külsõs bizottsági tagok eskütételére került sor, majd Marton István polgármester a ki nem hirdetett határozatokat ismertette a testülettel.
A napirend elõtti hozzászólások sorában Bicsák Miklós, Palin önkormányzati képviselõje a testület segítségét kérte, hogy a Gesztenyés és a
Magvetõ utcákban mihamarabb alakítsanak ki gyalogátkelõ-helyeket. ÖregPalinban nagyon megnõtt a jármûforgalom, ami már az ott élõk biztonságát
is veszélyezteti. Bárdosi Gábor (MSZP) azt kifogásolta, hogy a városi
nagytakarításban tevékenykedõ gyermekek kesztyû nélkül dolgoztak, kitéve
magukat a fertõzésveszélynek. Halász Gyula (SZDSZ) a Péterfai és az Alsó-szabadhegyi utcát összekötõ kerékpárút közvilágításának legalább részleges kiépítését kérte az úgynevezett Kiserdõ területén áthaladó szakaszon.
Bene Csaba, a Fidesz-MPSZ frakcióvezetõje megköszönte a polgároknak
az október 23-ai ünnepségen való részvételt, valamint köszönetet mondott
Litter Nándor elõzõ polgármesternek és Göndör István országgyûlési képviselõnek is azért, hogy megteremtették az ’56-os emlékmû megépítésének
és a régi mozi felújításának anyagi hátterét. Kifejezte köszönetét a Polgári
Kanizsáért és a Polgári Magyarországért Alapítványnak is a Batthyány Lajos Gimnázium bejáratánál elhelyezett emléktábla kapcsán nyújtott támogatásért. Dr. Károlyi Attila, az MSZP képviselõje Cseresnyés Péter alpolgármester ünnepi beszédével kapcsolatban azt kifogásolta, hogy az alpolgármester abban Károlyi Mihályt, Magyarország elsõ köztársasági elnökét ostobának titulálta. Cseresnyés Péter válaszában azt mondta: a kifejezés valóban elhangzott, azonban egy idézetben, amelyet Gosztonyi Pétertõl vett.
Polai József bejelentette, hogy a lakosság kérésére ismét létre kívánják
hozni a kiskanizsai részönkormányzatot.
A napirend elõtti hozzászólások után a polgármesteri tájékoztatót hallgatták
meg a városatyák, majd hozzáláttak az interpellációk, kérdések tárgyalásához.
Bizzer András, a Fidesz-MPSZ képviselõje három témában interpellációt nyújtott be a polgármesterhez. Elmondta: a termofor kémények felújítását és az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos

Postánkból
Tisztelt Szerkesztõség!
Kérem szíveskedjenek „Nyílt levél”-ként megjelentetni ezt a levelet, melyet természetesen eredeti kézírással
elküldtem Marton Istvánnak is „Nyílt levél a polgármesterhez”
címmel. Elõre is köszönöm!
Tisztelt Marton István!
2006. október 20-án megkaptuk megtisztelõ meghívóját, miszerint
férjem, Kelemen Z. Pál 2006. október 24-én a Szociális Bizottság
ülésén átveheti az elõzõ közgyûlés által megszavazott kitüntetést.
Tisztelt Marton Úr!
Ezt a kitüntetést a város hozta létre. Általában, szokás szerint városi ünnepségeken szokták átadni pl.: Város Napja, illetve állami
ünnepeken rendezett városi ünnepségeken.
Tisztelt Marton Úr!
Úgy érzem, hogy a férjem tett annyit ezért a városért, hogy a kitüntetést ne fû alatt, egy bizottsági ülésen adják át, hanem a városi ünnepen mindenki elõtt tiszteljék meg vele (bár lehet, hogy Önnek derogál egy volt szocialista képviselõnek gratulálni és kezet fogni vele).
Ez nem megtiszteltetés, hanem lenézés a másikkal szemben. Ilyen
körülmények között köszönjük, nem tartunk igényt a kitüntetésre!
Nagykanizsa, 2006. október 20.
Kelemen Z. Pálné

korszerûsítését célzó pályázatok támogatása kapcsán mintegy 308 millió
forintos támogatást osztott ki az önkormányzat a lakóközösségeknek. Az
utolsó közgyûlésen fogadták el az akkori képviselõk azt a javaslatot, mely
szerint az önkormányzat az általa nyújtott támogatás mértékét tíz százalékkal megemeli, ha a társasház vállalja a támogatás hitelbõl történõ finanszírozását. Bizzer András szerint ez a megoldás mindenkinek jó lett volna,
azonban egyetlen társasház sem választhatta a konstrukciót, ugyanis annak
részleteit nem dolgozták ki idõben. Az interpelláció másik témája a Zrínyi
utca Kórház utcába történõ kikötése volt. A városatya rámutatott: építési
engedély nélkül zajlik a beruházás, amelynek megkezdésérõl nem tájékoztatták az ott lakókat, s a félbehagyott építkezés miatt több mint ötmillió forint veszett kárba. Az interpelláció harmadik része a városszerte kialakított
köztéri internet-terminálokra vonatkozott. A képviselõ utalt arra: a 13 millió forintért beszerzett berendezések használhatatlanok, egy részük mûködésképtelen, ami mûködik, azon meg internetkapcsolat nincs.
Bogár Ferenc, az MSZDP képviselõje személyes jellegû kérdést tett fel
Marton Istvánnak a rendszerváltás elõtti politikai közegben betöltött szerepérõl. A polgármester azt válaszolta: szerencsére késõn és rövid ideig volt
az MSZMP tagja, s õ ezt soha nem is tagadta, már a 90-es évek elején is
elismerte. Halász Gyula, az SZDSZ képviselõje az elektronikus információszabadság teljesülését kérte számon dr. Kelemen Marcell jegyzõn.
Az interpellációk és a kérdések után az újszülöttek és a házasságot kötõ
párok jövõ évi egyszeri támogatását vitatták meg a képviselõk. Bárdosi
Gábor azt javasolta, hogy az adható tíz- és ötvenezer forintot duplázzák
meg, hiszen ennek morális-erkölcsi jelentõsége lehet, azonban a költségvetésben csupán 3,5 millió forintnyi többletköltséget jelent. A képviselõ javaslatát elutasította a közgyûlés.
A következõ napirend során a közterület-felügyelet további sorsáról vitáztak a testület tagjai. Dr. Fodor Csaba azt kérte: az elõterjesztõ vonja
vissza a javaslatot, gondolják át még egyszer, s a döntést elõzze meg szélesebb körû elõkészítés. A képviselõ azt is hangsúlyozta: véleménye szerint
a törekvés nem annyira szakmai, sokkal inkább politikai. Dr. Kolonics Bálint, a Fidesz képviselõje válaszában rámutatott: a közterület-felügyelet a
korábban lefolytatott revizori vizsgálatok szerint is szabálytalanul gazdálkodott a közpénzekkel, s a néhány hónnappal ezelõtt végrehajtott átszervezés elõtt is azt ígérte az akkori városvezetés, hogy az átalakítás után hatékonyabb, költségtakarékosabb lesz a felügyelet, ez azonban mégsem így
történt. Dr. Fodor Csaba arra figyelmeztette a városvezetést: amikor a jelentés készült, akkor még más állt a felügyelet élén, s fontosnak tartaná,
hogy az azóta kinevezett új vezetõ, Ring Balázs kapjon még idõt a bizonyításra. A vita lezárásaként végül a közgyûlés október 31-vel megszüntette a közterület-felügyelet önállóságát, Ring Balázst, a közterület-felügyelet
vezetõjét pedig felmentették.
Ezt követõen a képviselõk döntöttek a gyermek- és ifjúsági feladatok ellátására, illetve a kistérségi kerékpárút-hálózat tervezésére kiírt pályázaton való részvételrõl, továbbá határoztak a Szivárvány Fejlesztõközpont kialakítása
kapcsán felmerült többletköltségek biztosításához szükséges egyeztetésekrõl
is. A következõ napirendi pont során a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás Társulási Tanácsába Tóth Nándort, a Fidesz-MPSZ képviselõjét delegálta a közgyûlés, egyúttal megköszönte a korábbi delegált, Kereskai Péter
munkáját. Arról is döntöttek a képviselõk, hogy a Zala Megyei Munkaügyi
Tanács önkormányzati képviseletét a továbbiakban Cseresnyés Péter alpolgármester látja el. Bizottsági szakba utalták a városatyák Balogh László indítványát, mely szerint a Deák téren mindig legyen felhúzva a nemzeti lobogó, illetve a Károlyi-kertet (mozikertet) hívják ezentúl ’56-os emlékkertnek,
tekintettel az ott elhelyezett monumentális emlékmûre.
A képviselõtestület a közgyûlés további részében újabb személyi döntést
hozott: felmentették tisztségébõl dr. Szabó Csabát, a kórház fõigazgatóját.
Horváth Attila
(A történtekkel kapcsolatos sajtótájékoztatók a közgyûlési tudósítás mellett olvashatók.)
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A hét témája: képviselõink tervei
Karádi Ferenc – 13.. körzet

Tóth Nándor – 14. körzet

Polai József – 15. körzet

Karádi Ferenc, a 15-ös számú választókerület képviselõje, aki Fidesz-KDNP színekben
jutott be a közgyûlésbe. Mint mondja: túl sok
problémát nem lát a hozzá tartozó területen,
amelynek nagyobb hányadát Miklósfa, kisebb
részét pedig a Ligetváros adja.
– Nagy problémáink nincsenek, bár egyelõre még zajlik a körzetem „felmérése” – mondta elöljáróban Karádi Ferenc. – Ezt a városrészben mûködõ civil szervezetekkel közösen
szeretném elvégezni, s ennek eredményéhez
igazítom a tennivalókat. A végrehajtásba is
szeretném bevonni a kertbarát kört, az egyházat, a Mindenki Házát üzemeltetõ Városszépítõ Egyesületet és a nyugdíjasokat. A Ligetvárosban információim szerint az említettekhez
hasonló civil szervezõdés nem mûködik, de
természetesen megtalálom a módját annak,
hogy felvegyem a kapcsolatot a városrész
meghatározó egyéniségeivel, az itt tevékenykedõ vállalkozókkal. A körzetem nem olyan
nagy, hogy a felmerülõ problémákat ne lehetne rangsorolni. Az egyik nagy „ügy” a félbehagyott kerékpárút, ami meg kell, hogy mondjam, nagyon szúrja a szememet, hiszen mindennap arra jövök el. A környékét valakik
már illegális hulladéklerakónak használják.
Mihamarabb megoldást kell találni a problémára, hiszen a kerékpárosok nap, mint nap
életveszélynek teszik ki magukat, amikor kénytelenek az autók közt közlekedni – mondta
Karádi Ferenc.
A képviselõ még leszögezte: tevékenységét
minden esetben a lakosság igényeinek, kéréseinek megfelelõen alakítja majd. Azt azonban hozzátette: az igényeknek sajnos, határt
szabhatnak a város lehetõségei. Karádi Ferenc
megjegyezte azt is: irreális ígéreteket épp
ezért nem is tett a kampány során.
Azon felvetésünkre, hogy Miklósfa lehet a
majdani termálprogram megvalósításának
egyik lehetséges helyszíne, azt válaszolta: mindent meg fog tenni azért, hogy a városrészben
épüljön meg Nagykanizsa termálfürdõje.

Tóth Nándor, a 14-es választókörzet
FIDESZ-KDNP színeiben nyert képviselõje.
Kiskanizsa keleti, a templomtól a város felé
esõ területe tartozik hozzá, ahol 3000 szavazópolgár él.
– Mit tud tenni a körzet lakóinak érdekében?
– Egységes egészként kívánjuk Kiskanizsát
kezelni a 15-ös körzet képviselõjével, ennek
megfelelõen a célkitûzéseink is közösek. Szeretnénk a ravatalozó felépítését minél elõbb megvalósítani, a temetõ régi útjait rendbe tenni és
új utakat feltárni. A Bajcsy Zsilinszky utcában
lévõ Egészségügyi Centrumban két körzeti orvosi rendelõ mûködik, valamint gyermek és
szemész orvos. Nagyon rossz állapotban van az
épület, reménykedünk, hogy jövõre új centrum
kerül kialakítása. Kiskanizsán is az utak, a járdák összességében rossz állapotban vannak,
ezeken javítani kellene. Szeretnénk felülvizsgáltatni az árkok állapotát is, és kitisztíttatni. Ezek
lennének a legfontosabb feladatok. Sok mindenben visszalépés történt. Megszûnt a Nagyrác úti általános iskola, mert kevés a gyerek.
Új funkciót kellene találni az épületnek. Az öregek otthona is létszámgondok miatt szûnt meg.
A meglévõ intézményeknek mindenképpen meg
kellene maradni. Folytatni kellene a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Ház felújítását. Munkahelyek kellenének a városban. Nemcsak ígérjük, hanem szeretnénk megvalósítani és betartani városi szinten is a tiszta közéletet. Ebben
az új polgármesternek partnere lesz a Fidesz
vezetése és az egész frakció.
– A munkával kapcsolatban sokan azt vallják, hogy nem érdemes semmit sem csinálni,
sem kertészkedni, sem állatokat tartani. Régen
a kiskanizsaiak vonattal vitték a palántát, a
zöldségfélét más városokba!
– Sok aktív korú, és család ebbõl él ma is.
Járnak a városi, és a távolabbi piacokra. Õket
is fel kellene karolni a városnak. A helyi õstermelõk élvezhetnének valamilyen elõnyt a
piaci standok odaítélésénél vagy a Kanizsa
Kártya lehetõségét is meg kellene gondolni.

Polai Józsefnek ismét bizalmat szavaztak a
15-ös körzet lakói.
– Elõször is szeretném megköszönni a megszólalás lehetõségét. Külön öröm számomra, hogy
nem vagyok egyedül, nem érzem magam magamra hagyottnak a döntési folyamatokban. A másik
kiskanizsai körzet képviselõjével, Tóth Nándorral
elhatároztuk, ebben a négy évben együttmûködünk a kiskanizsaiak érdekében. Szeretnénk, ha
újra megalakulhatna a részönkormányzat. A
kampányom szórólapján azt írtam, nem ígérek,
csak annyit, hogy korrekten, aktívan dolgozom
majd. A feladatok sorát a bajcsai szennyvízhálózat megvalósításának segítésével kezdem, hiszen
erre van uniós pályázat, s ezzel fontos volna élni.
Szeretném, ha ennek a pályázatnak a keretében
Kiskanizsán is megvalósulhatna a csatornázás.
Ez azért is kedvezõ lenne, mert a Szokoldomb lakótelkeinek kialakítását is segítené, egyébként
más lakótelkek kialakítására is szükség volna.
– Régi fájó pont a ravatalozó ügye.
– Készen vannak a tervek, a lakosság egy
része látta és elfogadta. Remélem, a beruházás is elkezdõdhet hamarosan. A másik fontos
építkezési folyamat az orvosi rendelõké,
amelynek tervezésérõl döntés van. A beruházás eredményeként két új felnõttorvosi rendelõ, egy gyermekrendelõ, egy védõnõi helyiség
és igény szerint patikabõvítés valósulhat meg.
– Folytatódhatnak a járda- és útfelújítások?
– A településrészen ma is vannak olyan utcák, ahol az ingatlanok csak földútról közelíthetõk meg. A bajcsai temetõben is szükség volna szilárdburkolatú útra, mert most a sírokon
keresztül kell a koporsót a kijelölt helyre vinniük a temetõ munkásainak. Erre mindenképpen gyorsan megoldást kell találnunk.
– Milyen beruházások megvalósítását szorgalmazza a fentieken kívül?
– A vizsgálatok Kiskanizsa környékén is találtak termálkutakat. Ma még nem tudni, hogy fûtésre, kertészeti célokra vagy fürdõzési lehetõségekre érdemes-e gondolni. Négy év alatt ki kell
dolgozni a hasznosítás valamilyen formáját.

A hét témája: képviselõink tervei
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Bogár Ferenc (MSZDP)

Böröcz Zoltán (MSZP)

Fodor Csaba (MSZP)

Bogár Ferenc a Magyarországi Szociáldemokrata Párt kompenzációs listáján bejutott
képviselõ.
– Mint listás képviselõ a négy év során elsõsorban a városnak, mint egésznek a fejlõdése
érdekében kívánok tevékenykedni, de figyelemmel kísérem választókörzetem mindennapjait,
munkálkodni kívánok fejlõdése érdekében. Stratégiai kérdésekben az önkormányzati egység
megteremtésért kívánok dolgozni. Minden
erõmmel ellene leszek azonban a nyers erõbõl,
a demokrácia játékszabályait figyelmen kívül
hagyó antidemokratikus döntések meghozatalának. Nagykanizsa város gazdasági és kulturális
lecsúszását az elmúlt négy évben sikerült megállítani. Véleményünk szerint Litter Nándor polgármester az elmúlt négy évben eredményes
munkát végzett, és bízom abban, hogy az általa
elõkészített, a város fejlõdését szolgáló projektek megvalósításra kerülnek. Megemlíteném
például a megújuló energia hasznosítási programot, a termálprogramot. A kulturális negyed
kialakítása, az Ipari Park kiemelt Logisztikai
Központtá fejlesztése, a Regionális Innovációs
Központ létrehozása, a Térségi Integrált Szakképzõ Központ létrehozása, a Pannon Egyetem
Kihelyezett Képzési Helyének egyetemi színtû
karrá bõvítése, a Panelprogram folytatása és
megvalósítása lehetõséget ad a FIDESZ-es városvezetésnek alkalmassága, rátermettsége bizonyítására. Mint az MSZDP listás önkormányzati képviselõje, munkám során képviselni akarom a fizikai és szellemi munkából élõ munkások, értelmiségiek, kis- és középvállalkozók,
munkanélküliek érdekeit, a társadalomban hátrányos helyzetbe jutók szempontjait. Közös érdekeltség alapján együttmûködésre törekszem a
szakszervezetekkel, a város civil szervezõdéseivel, bevonva õket a döntéselõkészítésbe. Kiemelt fontosságot tulajdonítok a nyugdíjasok,
valamint az ifjúság problémái megoldásának.
Képviselõvé való megválasztásommal tisztességes, szakszerû és következetes, a város érdekeit
képviselõ munkát ígérhetek.

– Ez a köztársasági államformának egy természetes rendszere, hogy a képviselõk egy része
a lakosságot képviseli általuk közvetlenül választottan, más oldalról pedig vannak képviselõk akik listákról jutnak be a testületbe, ezt a
választási törvény szavatolja. A köztársaság
rendjébõl az is adódik, hogy különbözõ értékrendek alapján születnek döntések, ez pedig a
demokrácia alapja is. A kanizsai választópolgárok többsége 2006-ban úgy döntött, hogy a
jobboldali értékrendnek megfelelõ, praktikus, a
város mûködését szolgáló döntéseket vár el a
közgyûléstõl, ezért juttatott többségében jobboldali képviselõket az önkormányzati testületbe.
Azt remélem, hogy ennek a Fidesz és a polgármester úr mindvégig meg is felel majd, s döntéseiket a jobboldali szemléletbõl adódó sajátosságok és jellegzetességek hatják át – mondja
Böröcz Zoltán a szocialista párt képviselõje.
– Minek kell megfelelnie a listás képviselõnek?
– A listás képviselõ elsõsorban az értékrendjének felel. Beszámolási kötelezettséggel a listás képviselõ is tartozik, elsõsorban annak a
pártnak, amelynek az értékrendjét felvállalta.
Abban nincs kétségem, hogy ennek eleget tudunk képviselõtársaimmal együtt tenni, s négy
év múltán a választópolgárok jól látják, miben
különül el a jobb és baloldal, tudatos döntést
követõen születik meg a következõ testület.
– A városérdek mennyiben játszik szerepet
a döntések meghozatalakor az Ön esetében?
– Azokat a praktikus döntéseket, amelyeket a
város érdekében rendeletekbe, határozatokba
foglaltan meg kell hozni, természetesen vállalnunk kell, hiszen ez a képviselõ feladata, erre
tesz esküt. Ugyanakkor kettõs a feladatunk, a város érdekében fontos rendelettervezeteket egyértelmûen támogatnunk kell. Másrészt azt is szeretnénk egyértelmûvé tenni, hogy bizonyos dolgokat
mi másként látunk, más megoldásokat javaslunk,
más értékrendek mentén végezzük a munkáknak,
de hangsúlyozom, mindenképpen a város érdekében kívánunk a testületben dolgozni.

Dr. Fodor Csaba az MSZP kompenzációs
listáján jutott be a közgyûlésbe. A negyedik
ciklust kezdi önkormányzati képviselõként.
– Elsõdleges feladatunk a város egészének
érdekeit képviselni és ennek megfelelõen dolgozni azokban a bizottságokban, amelyekben
szerepet kaptunk. Ismét a városfejlesztési bizottság tagja vagyok, ebben a bizottságban tudom
hasznosítani mindazokat a tapasztalatokat és
tudást, amelyek az évek során felhalmozódtak.
– Melyek az elsõdleges feladatok?
– Ennek az önkormányzatnak mindenképpen
folytatnia kell azokat az elkezdett fejlesztéseket, amelyek egyrészt már szerzõdéssel lekötött
munkálatokat takarnak, másrészt meg kell találni azokat a fejlesztési pontokat, amelyek valóban Kanizsát kimozdíthatják ebbõl a helyzetébõl, amiben most áll. Nyilvánvaló, itt mindenki munkahelyteremtésrõl beszél. Én azt
gondolom, a munkahelyteremtés nem elsõdlegesen önkormányzati feladat. Az önkormányzat elsõdleges feladata és felelõssége, hogy lehetõséget teremtsen azoknak a gazdálkodó
szervezeteknek, vállalkozásoknak, akik munkaerõt foglalkoztatnak, és az õ számukra tegyük
lehetõvé, kedvezõbbé a tevékenységük bõvítését, mert ezáltal fognak munkahelyeket teremteni. Feladatok vannak, mert a városunk költségvetését mindenféleképpen biztosítani kell.
Ehhez meg kell nézni, melyek azok a források,
amelyek központi állami forrásként érkeznek a
költségvetéshez, és melyek azok a saját bevételek, amelyeket az önkormányzat tud produkálni, továbbá melyek azok a kiadások, amelyeket
racionalizálni lehet. Tisztában vagyok azzal,
hogy a város mûködtetése, a költségvetés elfogadása politikai ügy, e tekintetben a többséget
biztosító pártnak a dolga, hogy ezt kimunkálja,
de azt hiszem, hogy mi, és én magam is, aki
több éve tagja vagyok a közgyûlésnek, a tudásommal kell, hogy segítsem a várost, a városi
költségvetést, hogy mindazokra a megvalósítandónak, és fontosnak vélt feladatokra a pénzek rendelkezésre álljanak.
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Energiatakarékos, megújult otthonok
Nagykanizsán a panelprogram keretében
29, úgynevezett iparosított technológiával
épült társasház pályázott közel másfél milliárdos beruházásra annak érdekében, hogy
az elavult nyílászárók, a korszerûtlen fûtési-rendszerek korszerûsítésre kerüljenek, illetve a termoforkémények okozta évtizedese problémákra is megoldás szülessen.
Az eddig példanélküli méretek öltõ beruházás jelenlegi állásáról, az elmúlt hónapok történéseirõl Mile Zoltánt, a beruházást bonyolító Opifex Mérnök Szövetkezet vállalkozási
igazgatóját kérdeztük.
– A beruházás a vége felé közeledik, bár
aláírt támogatási szerzõdés még nincs a beruházó kezében, jóllehet a társasházaknak három hete kiküldték aláírásra, ám jelentõs részük még nem került visszaküldésre. Ez azért
jelent gondot, mert az aláírt szerzõdések hiányában nem jelenthetjük ki, hogy biztosított a
beruházás fedezete. Ha mindez már augusztusban lezajlik, akkor lett volna a kivitelezõnek esélye arra, hogy az eredetileg kitûzött
határidõre befejezõdjenek a munkálatok. A kivitelezõt dicséri, hogy a jogi gondok ellenére
jó ütemben folyik a beruházás. Ha a szerzõdések aláírására vártunk volna, akkor a beruházás nem indult volna el az idén, csak jövõ tavasszal. Ezzel szemben a munkák legnagyobb
része még az idei áron készül el.
– Eddig mennyibe került a beruházás a lakóknak?
– A lakók még egy fillért sem fizettek a beruházásra. Az elõtakarékossági akciók kezdõdtek el a társasházak közgyûlési döntése
alapján. Olyan hitelkonstrukcióban vettek fel
a lakóközösségek hitelt, amelyre eddig példa
nem akadt még, hiszen májusban-áprilisban
felvett hiteleik egy elkülönített számlára kerültek azonnali lekötéssel, s ennek eredményeként olyan kamatot kapnak, amely meghaladja a kölcsön után kifizetendõ kamat összegét. A közbeszerzési eljárásra olyan technikát
alkalmaztunk, amellyel a társasházak számára több millió forintot spóroltunk meg. Egy
eljárás keretében, részajánlatok megjelentetésével hirdettük meg a közbeszerzést, s ezzel
komoly pénzek kifizetése alól mentesültek a
lakóközösségek. A fûtésrekonstrukciós programban résztvevõ 11 társasházban az új rendszer kialakítása miatt felszerelt kisebb gázmérõ csökkentett alapdíjával éves szinten újabb
százezrek maradnak a lakóközösségeknél.
– Voltak-e gondok, panaszok a munkák elvégzése során?
– Gondok mindenütt akadnak, de a munkálatok nagyságát, az érintettek jelentõs létszámát
tekintve ezek száma elenyészõ. Azt mindannyian
beláthatjuk, nem szerencsés, hogy ezeket a

munkálatokat lakott épületekben kell elvégezni,
de sajnos más megoldás jelenleg nincs. A négyezer érintett döntõ többsége örült otthona, társasháza felújításának. Nyilván teljesebb lesz a
megelégedettség, ha mindazt a komfortot megtapasztalják, amit ez a beruházás valójában jelent. A próbaüzem egyébként megkezdõdött, a
melegvízellátás is már egy ideje az új rendszerben mûködik a fûtésrekonstrukcióra (is) pályázó társasházak esetében. A fûtési szezon ezekben az épületekben meg is kezdõdött. Minden
kazánházban a legmodernebb, leggazdaságosabb kazánok kerültek beszerelésre. Az ablakcserékkel is hamarosan végzünk.
– A külsõ burkolatok befejezése jövõre marad?
– Azt tervezzük, hogy addig dolgozunk,
amíg lehet. Ha az idõ ilyen marad, akkor akár
az összes külsõ hõszigetelés elkészülhet. Ellenkezõ esetben tavasszal folytatjuk a munkát.
Egyedülálló, sok szempontból példanélküli,
ami itt Kanizsán történik. Sehol az országban
nincs példa arra, hogy ilyen mennyiségû felújítást végeznek el egy beruházás keretében.
A módszerek és a megvalósulás gyorsasága is
példanélküli. A folyamat áprilisban kezdõdött
a támogatásról szóló döntéssel. Egy hónap
alatt kiírták a közbeszerzést, másfél hónap
alatt lefolytatták a közbeszerzési eljárást. Két
hónap múlva szerzõdést kötöttek a kivitelezõvel. Egy szokásos másik beruházás esetében
akár éveket is igénybe vehet az a folyamat,
ami itt hónapok alatt lezajlott.
– Miként mûködhettek közre a helyi vállalkozások a panelprogramban?
– Magyarországon olyan nagy a mûanyag
ablakok iránti igény, hogy a gyárak is alig képesek teljesíteni. A városban ehhez nem találtunk kapacitást. A beruházás kezdetekor felmértük, milyen munkákban vonhatók be a helyiek. Szomorúan tapasztaltuk, hogy a helyi
ajánlatok az árban messze meghaladták a
nagy gyártók, kivitelezõk által tett ajánlatokat.
Elõírtunk néhány olyan feltételt is, amelyet a
helyi vállalkozók nem tudtak teljesíteni, nevezetesen elvártuk, hogy a beruházás teljes öszszegével rendelkezzen, ezt az összeget helyezze
elkülönített számlára, annak érdekében, hogy
a gyártókat illetve az alvállalkozókat idõben
fizetni tudják. Az elkülönített összegekbõl csak
jóváhagyásunk után fizethették ki a közremûködõket. Ezekkel a megkötésekkel – és más,
most nem említett technikákkal – az volt a célunk, hogy megakadályozzunk egy esetleges
körbetartozási folyamatot. A helyi vállalkozóknak azt ajánlottuk, hozzanak létre projektvállalkozást. Amikor erre nem került sor, akkor a
helyiek alvállalkozóként való bevonására tettünk javaslatot. Erre volt példa az épületgépészet és a homlokzatszigetelés esetében. A beruházás befejezését követõen tudunk csak pontos

adatokat mondani, hogy az összes munkálatok
hány százalékát végezték a helyiek, de a véleményem szerint ez a szám nagy.
***

2006-ban is megjelent a pályázat, így a panelprogram folytatódhat. A termofor-kémények felújítására beadható pályázatok határideje szeptember végén lejárt, a panelprogram
másik részére e hónap végéig lehet még pályázni. Elõbbi esetben a pályázatokat augusztus 15-ig kellett beadni az önkormányzatoknak. A közgyûlés szeptember végén döntött a
támogatások mértékérõl. A 11 termofor-kémény pályázatot teljes egészében támogatták,
az önkormányzat által biztosított 30 százalékos önrészt a pályázók megkapták. A panelprogramra 26 darab pályázat érkezett, amelynek az önkormányzati támogatásigénye meghaladja a 445 millió forintot. Lényegi változás
volt a tavalyi és az idei pályázatok között,
hogy a tavalyi pályázatok esetében a mûszaki
tartalom komplex felújításra vonatkozott, a
most beadott pályázatok mûszaki tartalma
visszafogottabb, ám a támogatási igény az
elõzõvel azonos volt (1.200 eFt/lakás).
Kámán László, az IKI vezetõje érdeklõdésünkre elmondta, hogy a pályázók az áremelkedések mellett jelentõsen megnövekedett bonyolítási költségekkel számoltak (esetenként
8-10 százalék ) amely az önkormányzat számára elfogadhatatlan. Az önkormányzati beruházások bonyolítási költsége nem több mint
1,8 százalék, ennek megfelelõen az önkormányzati bonyolítási támogatás 0,6 százalék.
Az önkormányzati támogatás odaítélésénél a
tavalyi fajlagos felújítások négyzetméter árainál tizenöt százalékkal magasabb árakkal
kalkuláltak, illetve figyelembe vették tavalyi
felújítások százalékos arányait is. A beruházás költségeinek kalkulálásakor figyelembe
vették a gázszolgáltató elõírásait, miszerint a
nyílt égésterû gázüzemû berendezések füstgázát el kell vezetni, s ehhez lakásonként húszezer forintot ad az önkormányzat. Az önkormányzati támogatás teljes összege így meghaladja a 280 millió forintot.
Újdonságnak számított az is, hogy az elõzõ
évekkel ellentétben az önkormányzat a jövõben már nem hitelbõl kívánta finanszírozni a
program önkormányzati részét, hanem más
városokhoz hasonlóan, a támogatást nulla forintban állapítja meg úgy, hogy a társasháznak vállalnia kell, hogy az önkormányzati
egyharmadot hitelként felveszi, s az önkormányzat évenként a tõkerészt fizeti vissza a
társasháznak. Ezen önkormányzati lehetõséget a pályázó társasházak egyike sem vette
igénybe, holott a támogatás mértéke 10 százalékkal magasabb lehetett volna.
Dukát Éva
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Kanizsai termálprogram: más, mint a többi
Mit takar a város termálprogramja? Van-e létjogosultsága egy kanizsai termálfürdõnek Zalakaros szomszédságában? Az új önkormányzat folytatja-e a megkezdett fejlesztést? Ezekre vártunk választ szakértõktõl és politikai döntéshozóktól.
– Egy elõtanulmányt készített az Aquaprofit Zrt. a fejlesztéssel kapcsolatban – mondta lapunknak Nádasi Tamás, a cég igazgatótanácsának elnöke. – Ebben azt a kérdést boncolgattuk, hogy érdemes-e Nagykanizsán termálprogramban gondolkodni, s ha igen, akkor milyen területek, helyszínek jöhetnek számításba, mekkora méretû projektrõl lehet
szó? A város régi álma, hogy a területe alatt található nagy mennyiségû
és jó minõségû hévizet több célra hasznosítsa, egyrészt a „Megújuló
energiák mintavárosa” címet viselõ projekt keretében, amely során a
termálvizet energetikai célokra használnák, másrészt pedig a gyógyászatban. A megyei jogú városok közül igazából már csak Nagykanizsa
nem rendelkezik saját termálfürdõvel.
– Az elõzetes tanulmányok alapján lenne igény egy nagykanizsai
termálfürdõre a zalakarosi szomszédságában?
– Persze, hogy lenne! Nem csak a turistákra kell gondolnunk, hanem
a helyi vendégekre és az agglomerációban élõkre is. Zalakaros elsõsorban a külföldi vendégekre alapoz, akik nagy távolságokról, Németországból, Nagy-Britanniából érkeznek a térségbe, mi azonban nem ezt
tartjuk a célcsoportnak, hanem a helyben és a térségben élõket. A környék kisebb fürdõihez képest a miénk más lenne, hiszen inkább a wellness és a gyógyászat irányába mozdulnánk el. Nagykanizsa termálvízkincse kiválóan alkalmas erre. A városunkban lévõ, MAORT által fúrt
kút az egyik legrégebbi az országban. Kevesen tudják, de a strand vize
már most is hûtött termálvíz. Nem az a cél, hogy az országban meglévõ
termálfürdõk mellé még egy épüljön, hanem olyan beruházás valósuljon
meg, amely egyedi, sajátos. A nyugat-dunántúli régióban várhatóan három-négy zöldmezõs beruházásra jut majd uniós forrás, úgy gondoljuk,
hogy ebbe beleférhetne a hiánypótlóként jelentkezõ nagykanizsai fejlesztés is. Több helyszín is felmerült, ahol megépülhetne a fürdõ. Szóba került a volt lõtér területe, a Csónakázó-tó, Miklósfa, Kiskanizsa, valamint
a jelenlegi uszoda környezete. Fontos szempont, hogy az adott terület az
önkormányzat birtokában legyen, illetve lehessen tovább bõvíteni a
komplexumot. A városnak kell majd dönteni arról, hogy melyik területet
választja. Arra különösen büszke vagyok, hogy az elõzõ testület az utolsó
közgyûlésen gyakorlatilag ellenszavazat nélkül határozott úgy, hogy
Nagykanizsának szüksége van a termálprogramra, és úgy döntött, hogy
zöldmezõs beruházásként épüljön meg a városi termálfürdõ. A beruházáshoz megpróbálunk uniós forrásokat is igénybe venni, hiszen mintegy
két-, két és félmilliárd forintba kerülhet majd. Ha ezzel sikerrel járunk,
akkor lehet majd tovább bõvíteni a fürdõnket.
Tanczenberger Sándor geológus, vízföldtani szakértõ is úgy vélekedik: Nagykanizsának a régióban betöltött szerepét határozottan erõsítené, ha megépülne egy termálkomplexum a városban. Azonban csak sajátos, speciális szolgáltatásokkal lehetne talpon maradni az egyre növekvõ wellness-piacon, amelybõl újabb és újabb piaci szereplõk próbálnak kisebb-nagyobb szeletet kihasítani maguknak. A szakember
úgy véli, szomorú, hogy Nagykanizsa – mindig Zalakaros közelségére
hivatkozva – nem lépett már évtizedekkel korábban az ügyben.
– Sajnos, sokakban felmerült a kérdés, hogy minek Nagykanizsára
egy termálfürdõ, amikor itt van a közelünkben Zalakaros – kezdte
mondandóját Tanczenberger Sándor. – Ezzel nem értek egyet, ugyanis
megvan a lehetõsége annak, hogy Nagykanizsán egy kiváló termálprojektet lehessen létrehozni, olyant, amelyik különbözik mindegyik mástól, akár a vizek összetételében, akár a hatásmechanizmusában. Meg
kell céloznunk a piac egy másik szegmensét, egy olyan szolgáltatási
struktúrát kell kialakítanunk, amilyen máshol nincs.
– De mivel lehetne Kanizsán többet nyújtani?

– Két út kínálkozik elõttünk: az egyik mostanában nagyon divatos, s
elegendõ hozzá az, ha a felhozott víz megfelelõen meleg. A másik út, ha
olyan vízzel rendelkezünk, amely kifejezetten gyógyító hatású. Ilyen
gyógyfürdõ közel, s távol egyetlen van, ez pedig Zalakaros. Vannak
azonban a térségben, így városunk területén is a karositól eltérõ összetételû vizek, amelyekkel meg lehet valósítani a kanizsai termálprogramot.
Egy adott kútban több réteg található, amelyek megfelelõ mennyiségû
víz adására képesek. Azt is tudjuk, hogy melyik réteg milyen összetételû,
hõmérsékletû, s nem utolsósorban mennyi vizet képes adni. Ezért azt a
koncepciót kell megtalálni – közösen az orvosokkal –, amelyben a legjobb hatásmechanizmussal rendelkezõ vizet használjuk fel a termálprogramunk megvalósításához. Ha Nagykanizsán egy ilyen megvalósulna,
akár három, négy vagy öt fajta vizet is tudunk produkálni egyazon fürdõn belül. Így mindenki kiválaszthatná a neki legmegfelelõbbet.
Tanczenberger Sándor szerint mindenképpen a wellness vagy a gyógyfürdõ szerepkört kellene megcélozni ahhoz, hogy a majdani komplexum
rentábilis legyen. A felmerült helyszínekkel kapcsolatban elmondta: tapasztalatai azt mutatják, hogy a látogatók fürdés közben szeretik legeltetni a tekintetüket is, ezért nem lényegtelen, ha egy szép természeti környezetbe helyezik Nagykanizsa új fürdõjét. Ez alapján a projekt megvalósítására a Csónakázó-tó környéke lehetne a legalkalmasabb.
Bácsai Attila alternatív energiagazdálkodási szakmérnök, energiaauditor véleménye igazodott a két prominens szakember okfejtéseihez.
Elmondta, hogy az egyediség, a sajátos jelleg, egy komoly marketingstratégiával kiegészítve lehet az üdvös megoldás. Azon túlmenõen,
hogy a szakértõk véleménye alátámasztja a gyógyító hatással is rendelkezõ hõforrás(ok) kiaknázásának lehetõségét az említett területeken, a
fejlesztéshez szükséges pénzügyi-gazdasági feltételek alapos vizsgálata is szükséges – jegyezte meg a szakember.
– Hazai szakmai konferenciákon az utóbbi idõben mindig jelen vannak a bankok szakértõi, s a pályázatok elkészítéséhez komoly szakmai
összeköttetésekkel bíró teameket javasolnak – mondta. – A pénzügyi lehetõségek tárháza a 2007-2013. közötti idõszakban kiszélesedik. Alaposan meg kell majd tervezni, hogy a nagykanizsai és a terület mûvelésében már jártasságot szerzett vállalkozások milyen mértékben kívánnak
belefolyni a projekt kialakításába. Természetesen szigorúan üzleti alapon! Emellett a beruházás meg kell, hogy feleljen az Európai Unió
mindazon direktíváinak, amelyeket a tárgykörben mind a környezet védelme, mind pedig a jobb energetikai hasznosítás érdekében célul tûztek
ki. Értendõ mindez a magas oldott anyag tartalommal rendelkezõ vizek
tisztítására, illetve visszasajtolására, az épületenergetika vonatkozásaira, a hõhasznosítás elõírásaira, a piaci esélyegyenlõség elvére, a Víz
Keretirányelv betartására és még lehetne sorolni. Energiagazdálkodás
szempontjából vizsgálni kell azokat a reálisan megvalósítható komplexeket, amelyek a megújuló energiaforrások együttes hasznosítása mellett a
legjobb gazdaságossági feltételeket adják. Napos rendszerek, biológiai
energiaforrások, és a legfontosabb, a hõszivattyús hõhasznosítás alkalmazása, természetesen az elõzetes egyeztetések alapján – értendõ ez
alatt az építészek és épületgépészek, valamint az energiagazdálkodó
szakember „felhõtlen” együttmûködése. Ezeken túlmenõen Nagykanizsa
fekvése, az új autópálya adta pozíciók, a marketing-tevékenység, „összedolgozása” ígéretesnek látszik. Ezenkívül azt is nagyon fontosnak tartom, hogy városlakó polgártársainkat megfelelõ szinten informáljuk az
érdekükben zajló tevékenységrõl. Várom azokat a beszélgetéseket, amelyeket a városunk érdekében közösen gondolkodni akarók fognak kezdeményezni. Ez ugyanis várospolitikai kérdés.
Marton István polgármester kérdésünkre elmondta: a termálprogramnak folytatódnia kellene, de hogy hogyan, azt csak a költségvetési
koncepció ismeretében lehet megmondani, elsõdlegesen azt kell felmérni, hogy milyen erõforrások állnak Nagykanizsa rendelkezésére.
Horváth Attila
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Évforduló

Fél évszázad és fél évtized
Az idén 55 éves a Halis István Városi Könyvtár. Az évforduló köré
nem szerveztek rendezvényt, nem beszélnek róla e célra összehívott
megmozdulásokon. Ám egy-egy kiállításmegnyitón, sajtótájékoztatón,
rendezvényen azért szó esik arról, hogy öt éves a könyvtár új épülete,
illetve ezzel együtt már 55 évre tekint vissza az intézmény. A jelenrõl
és a múltról Czupi Gyulával, a könyvtár igazgatójával beszélgettünk.
– A könyvtár történetét hosszabb-rövidebb szakdolgozatokban már
feldolgozták. Az elsõ, szélesebb nyilvánosság számára készült összefoglaló a Könyvtárak Dél-Zalában címû könyvecskében jelent meg. A
Halis-év kapcsán kiadott Halis-évkönyvben pedig átfogó elemzését adtuk az elmúlt évtizedeknek. 1949-51-ben jött létre a mai könyvtári hálózat az államosítás során elkobzott, máshonnan elszállított könyvekre,
kiadványokra, gyûjteményekre alapozottan. Zalában két ellátó helyen,
Nagykanizsán és Zalaegerszegen hoztak létre könyvtárat, amelyek
több szervezeti átalakuláson és elnevezési módon is átestek. Nem találtunk dokumentumot a könyvtár alapításáról. Az egyetlen, amit sikerült
fellelnünk, az egy 1951. május elsejérõl megjelent híradás volt, amely
arról szól, hogy megalapították a városi könyvtárat. Ami igazán fontos, hogy azóta töretlenül fejlõdõ, változó, az új kihívásoknak megfelelni próbáló szolgáltatás a miénk.
– Hány helyen mûködött a könyvtár, míg végül 2001-ben elnyerte
méltó helyét?
– Annyi bizonyos hogy mûködött korábban egy múzeum és könyvtár,
amelynek alapjait Halis István rakta le. Aztán a gyûjtemény kettévált.
A történeti jellegû szakirodalmat a múzeum kapta meg, mi pedig a
szépirodalmi jellegû anyagot örököltük, amelybõl ma már azonban nagyon kevés található a gyûjteményünkben. A korabeli híradások arról
szólnak egyébként, hogy a kezdetekkor az Ady utca elején mûködtünk,
itt nyitva maradt az ablak és bevert az esõ, így eláztak a könyvek….
Ezt követõen, 1956-ban a könyvtár a mai Sugár utca 3-ba költözött,
ahol a mûvelõdési ház is mûködött. Annak kiköltözése után vehettük
birtokba a teljes épületet. Vannak, akik emlékeznek még a bálteremben
berendezett raktárra, a galériás olvasó terekre, illetve az ottani zenei
részlegre. Egy bõ évtizedet töltött ott úgy az intézmény, hogy csak a
könyvtárnak adott helyet az épület. Majd az épület állagának romlása
miatt ideiglenesen az Ady utcába, a Ferences rendházba költözött a
felnõtt részleg és a Zrínyi utcába a gyermekkönyvtár. 13 évet töltöttünk
az ideiglenesen kijelölt épületben, míg végül 2001-ben adták át ezt a
mostani, már eredetileg is könyvtárnak szánt épületet. Sokat költözött
tehát a könyvtár létének öt és fél évtizede alatt és ezt folyamatosan növekvõ állomány mellett tette, hiszen létjogosultságának – és a folyamatos könyvtárépítési próbálkozásnak is – egyik legfõbb érve a növekvõ
állomány volt. Sok ballasztot cipelt magával az intézmény, amely
ugyan a gyûjtemény értékét nem növelte, de indokként jól hangzott. Ma
már ez másként van, hiszen úgy kell gondoznunk a gyûjteményt, úgy
kell szerveznünk a szolgáltatásokat, hogy ez az épület a lehetõ legtovább elég legyen. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan gondozzuk a gyûjteményt, egyszerre ügyelünk arra, hogy a legújabb dolgok hozzáférhetõk legyenek, ugyanakkor az elavult, feleslegessé vált dokumentumok
selejtezésre kerüljenek.
– Mitõl korszerû ma egy könyvtár?
– A gyûjtemény szemszögébõl nézve ez azt jelenti, hogy a legfrissebb
irodalmat is tegyük az olvasók számára hozzáférhetõvé. Ez azonban
önmagában kevés, hiszen emellett azzal a kapcsolatrendszerrel is olvasóink érdekeit szolgáljuk, amely ma a könyvtárak és egyéb információs rendszerek között létezik. A korszerûség egyik alapja a katalógus,
hiszen a könyvtárat a könyvkupactól az különbözteti meg, hogy ott
visszakereshetõ a dokumentum. A könyvtáros munkájának jelentõs részét teszi ki a katalógus-építés. A célunk az, hogy a lehetõ legtöbb módon lehessen visszakeresni a dokumentumokat, az egyes információforrásokat s ebben egyre nagyobb teret hódít az informatika.

– Az elmúlt évtizedek alatt egyre több lett a szabadpolc. Mennyire
érhetõ ebben tetten a társadalmi környezet megváltozása illetve a
könyvtáros szakma szemléletváltása?
– A szabadpolcos könyvtár létrejötte talán a legnagyobb váltás volt a
szakma filozófiájában a számítógépes katalogizálás elõtt. A hatvanas
években még úgy mûködött a könyvtár, hogy a könyv és az olvasó között
ott volt a pult és a könyvtáros, aki a polc elõtt ült. Ez megszûnt, mára szabadon választhat az olvasó. Ez már a Sugár utcában elkezdõdött, bár ennek a kezdeményezésnek határt szabott a késõbbi kolostori elhelyezés, de
ez már nem szemléleti probléma volt, hanem elhelyezésbeli gond. Mai helyünkön igyekszünk a szabadpolcos, nyilvános könyvtári szemléletnek maximálisan megfelelni. Összesoroltuk a különbözõ módon hozzáférhetõ kiadványokat, egy helyen találhatók meg az azonos témához tartozó mûvek,
így az olvasó szabadon eldöntheti, hogy kölcsönözhetõ vagy olvasótermi
példányt választ-e, mi a lehetõségek teljes skáláját egy helyen kínáljuk.
Ebben úttörõk voltunk, sok könyvtár a mai napig nem így mûködik.
– A számítástechnika, az internet fejlõdése hogyan befolyásolja a
könyvtár mindennapjait?
– Csak egyetlen példát mondanék: a könyvtár két honlapját ma már
többen látogatják naponta, mint amennyien bejönnek hozzánk, bár õk
is nagyon sokan vannak, hiszen naponta 500 olvasó is megfordul nálunk. Óriási az érdeklõdés a virtuális könyvtár iránt, a felhasználók
8,8 gigabájtnyi információt töltöttek le csak szeptemberben a
www.nagykar.hu-ról, és ez a szám folyamatosan nõ. Az érdeklõdõk jó
része alapinformációk kiderítésére használja a honlapokat, itteni
programokról, nyitva tartásról érdeklõdik, mások a katalógust böngészik. Gondoljuk végig, ha nem volna a virtuális lehetõség, egyszerûen
nem bírnánk kielégíteni az olvasók információigényét.
– Hogyan változott a könyvtárosok munkája az elmúlt évtizedekben?
– Ma ugyanaz a könyvtáros ugyanannyi idõ alatt – a kiteljesedõ lehetõségek miatt – sokkal több értéket hoz létre, mint korábban tehette volna. Változott a munkavégzés módja is, ma már nemcsak a könyvek hordozzák az információt. A könyvtáros legfõbb feladata, hogy eligazodni
segítsen az információ tengerében, amely nem feltétlenül jelent nyomtatott információt. A másik változás, hogy ma már nagyon sokba kerül a
tanulás, az információ megszerzése. A könyvtár szinte az egyetlen olyan
lehetõség, ahol ezekhez a javakhoz olcsón, esetenként ingyen hozzá lehet jutni. A könyvtár speciálisan szociális funkciókat is ellát, hiszen növeli az integrálódás esélyét, csökkenti a kulturálódás, mûvelõdés terén
bekövetkezõ leszakadást. Nyilván a könyvtárosok egy részében él egy
“arisztokratikus” attitûd, hiszen a fõiskolai, egyetemi évek alatt arra
készülnek, hogy a kultúrálódás egyik fellegvárában dolgoznak majd, s a
valóságban azzal kell szembenézniük, hogy az embereket meg kell tanítani az elemi tájékozódásra az információ, a könyvtárhasználat világában. Ez a kettõség olykor gondot okoz, de a könyvtárnak éppúgy dolga
a minõségi kultúra kiszolgálása, mint a legalapvetõbb, közhasznú információs igény kielégítése. A számítógépes informálódás megtanulásának, ill. megtanításának is az egyik legfontosabb helyszíne a könyvtár.
Dukát Éva

Kultúra, oktatás

Ebben az évben írta alá a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképzõ Iskola
annak a projektnek a támogatási szerzõdését,
amelyet a Magyar Köztársaság finanszíroz és
a célja az, hogy fokozza az együttmûködést a
közeli régiók oktatási szakemberei között. A
projekt keretében a múlt héten Együttmûködés és innováció a szakképzésben címmel tartottak programot az iskola gyakorló telepén.
– Az elmúlt évben kötöttünk a horvát partneriskolával együttmûködési megállapodást annak
érdekében, hogy szakmai tapasztalatcserékre és
a gyerekek csereoktatására is sor kerülhessen.
Legutóbb a megújuló energia hasznosítása körében folyó képzés kapcsán találkoztunk, oktatási segédanyagokat, jegyzeteket mutattunk be.
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Együttmûködés és innováció

Új diákpolgármester

A találkozás során a képzés gyakorlati részérõl
is szó esett, olyan szerkezetek tervezése kezdõdött meg, amelyek egyaránt szolgálhatnak oktatási segédeszközként és mûködhetnének is az
élet különbözõ területein, miközben a megújuló
energiaforrásokat hasznosítanák. Még pontosan nem tudom, melyek lesznek azok a berendezések, amelyek a felmerült ötletek sorából végül
tárgyiasulnak. A legnagyobb sikert a megújuló
energiával mûködtethetõ köztéri szökõkút aratta. A kerámia-részt a horvátok készítenék el, a
többit mi, részben az iskola, részben vállalkozókat vonnánk be – mondja Horváth Henrietta Szilvia a projekt vezetõje.
– Mi a helyi intézmény célja a horvátokkal
ápolt kapcsolattal?
– A partneriskolában, a Graditeljska Skola
Cakovec-ben nagyon magas színvonalon folyik a népi fazekas- és keramikusképzés, mi
eziránt érdeklõdünk.
– Hogyan folytatódik a projekt?
– A berendezések tervezése kapcsán most a
kölcsönös kiutazásokon van a sor, aztán a
leglátványosabb rész majd nyilván az elkészült berendezések összeszerelése lesz, amelyben mindkét nemzet fiataljai részt vesznek.

Új diákpolgármestert választottak a Városi
Diák Önkormányzat küldöttei. Szabó Máté, a
Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium és Közgazdasági
SZKI 9. osztályos tanulója példamutató tanulmányi eredményével és példamutató magatartásával érdemelte ki a közösség bizalmát.
Munkáját két diák alpolgármesterrel, a 11.
osztályos batthyányis Süle Fruzsinával és Szabó Ginával, a Zrínyi iskola tanulójával végzi
közösen. Felnõtt segítõjük Sebestyén Nikolett,
a hivatal ifjúsági referense és Baliné Zalavári
Ágota ifjúsági koordinátor.
Állandó programjaikat az alakuló ülésen
megfogalmazottak szerint az éves munkatervnek megfelelõen tovább folytatják. Összejövetelükön többek között a novemberi programjaikat is átbeszélték. Újdonságnak számít, hogy
design felelõst, humán erõforrás- és marketing
felelõst is választottak. November 8-án takarékossági vetélkedõt, 10-én Halloween bulit, 24én pedig Csocsó bajnokságot szerveznek. Irodájuk szerdán és csütörtökön egész nap várja a
város és környéke általános és középiskolás
diákjait beszélgetésre, játékra, internetezésre,
zenehallgatásra. Ha a pályázatuk sikerrel zárul, januártól bõvülhet a nyitva tartási idõ.

A Bartók-életmû plakátokon
November 18-án nyílik a Magyar Plakát Ház
újabb, ezúttal a Bartók-életmûhöz kapcsolódó,
eredeti plakátokat és tablókat felvonultató kiállítása. Ezt egy különleges, igazi adventi hangulatot teremtõ tárlat követi majd, karácsonyi plakátokkal, vaníliaillattal és forró csokival…
– Szeptember utolsó napjaiban nyílt meg a
Magyar Plakát Ház, amelynek az elsõ kiállítása egy tudatosan választott történeti tárlat, melyen a magyar plakát fejlõdésének történetét
mutatjuk be látogatóinknak – mondta lapunknak Kõfalvi Csilla, a Magyar Plakát Ház vezetõje. – A Történeti plakátok Magyarországon
1896 és 2000 között címet viselõ kiállítás egyszerre történeti és kronologikus. Egy adott korszakon belül megpróbáltuk tematikailag is csoportosítani azokat a plakátokat, amelyek mûvészi célt szolgáltak vagy egy mûvész keze nyomát viselték. Figyelembe vettük az eredetiséget
is, hiszen az eredeti kiállítási darabok mindegyikének van egyfajta szellemisége, amelyek
mûvelõdéstörténeti kutatások alapjául is szolgálhatnak. Tehát ez a kiállítás egy kicsit múzeum a múzeumban. A legfélelmetesebb, legátütõbb erejû plakátok közül a négy darab Bíró
Mihály-plakátra hívnám fel a figyelmet.
– Milyen tapasztalataik vannak a nyitás
óta?
– A látogatók többségének visszajelzésébõl
úgy látom, hogy mindenkire nagy hatást gyakorol az összeállítás. Mivel a plakát nem egy
három dimenziós kiállítási tárgy, nem könynyen installálható. Igyekeztünk olyan miliõt

teremteni, amely nem vonja el a
tekintetet a kiállításnak otthont
adó csodálatos épülettõl, hiszen
amúgy sem szokványos, hogy az
utcára, a közterületekre készített
alkotásokat behozzuk egy zárt
térbe. Ennyi év után is van hatásuk ezeknek a plakátoknak, amelyekbõl gyönyörûen le lehet vezetni Magyarország teljes huszadik századi történelmét. Sokan
jönnek el hozzánk, sok az iskolás
köztük. Az egyik legnagyobb élményem egy
nyugdíjas csoporthoz kötõdik. Ha figyelembe
vesszük, hogy az emberi emlékezet kétgenerációnyi idõre képes visszatekinteni, csodálatos,
ahogy a tárlatvezetés közben a nagymama
vagy a nagypapa emlékei a plakátok hatására
felsejlenek, s bizony, külön történelmet írnak.
– Az induló tárlat csak kedvcsináló…
– Ez így van, a színfalak mögött lázas mûhelymunka folyik. Meg kell alapoznunk az állandó gyûjteményt és meg kell még oldanunk a
tárolás, a klimatizáció kérdését is. Folyamatosan alakítjuk ki a konferencia helyiségünket,
ami kiállítóhely is lesz. A felsõ tárlatunkhoz
hamarosan készítünk egy katalógust, valamint
egy weblapot, egyfajta e-múzeumot, ahol bárki
virtuálisan is megtekintheti a Magyar Plakát
Házat. Ez egyúttal a következõ, november 18án induló kiállításunk megnyitását is jelenti itt,
a földszinti konferenciateremben. Új tárlatunk
a Bartók emlékévhez kapcsolódóan eredeti, a

Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetébõl, a Magyar Rádióból, valamint a
Nemzeti Múzeumból érkezõ plakátokat, illetve
Bartók Béla életútját bemutató, általam készített tablókat tartalmaz majd, s lesz egy Bartókhangverseny is. A Bartók-kiállítást december
9-vel egy másik tárlat váltja, amelyen karácsonyi, az ünnephez kötõdõ plakátokat állítunk
majd ki. Egy kicsit visszautazunk a boldog békeidõkbe, betekintést nyerhetünk abba, hogyan
ünnepelte egy polgári család a karácsonyt. Remélem, hogy igazi adventi hangulatot teremtünk majd a tárlattal, a hozzá kapcsolódó koncerttel, a gyerekek számára meghirdetendõ karácsonyi plakátpályázattal, illetve az ide szervezett kézmûves mûhelyfoglalkozásokkal. A felsõ, nagy kiállítás december 31-vel bezárja kapuit, s átadja helyét egy újabbnak, amely várhatóan a két világháború közötti kereskedelmi
plakátokat vonultat majd fel.
Horváth Attila
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Megnyílt városunk legújabb márkakereskedése

„Mindennek, amit elkezdünk célja a VÁLTÁS, és mindent, amit megVÁLToztatunk,
megpróbálunk utánozhatatlanul jobbá tenni.”
Október 27-én nyitotta meg kapuit a Teleki út 25. szám alatt található Nissan-Hyundai
Minõségi Használt Autót forgalmazó márkakereskedése. A vásárlók minél szélesebb rétegének kielégítése volt a fõ oka a márkák
ilyenfajta egyesítésének. A város legújabb,
minden igényt kielégítõ márkakereskedésének tulajdonosai szerint alternatívát kell kínálni a piac valamennyi rétegének. A Nissan
személygépjármûvek között a kis családi
egyterû Nissan Note a legújabb modell. Sok
praktikus extrával, gazdag alapfelszereltség-

gel és rendkívül tágas belsõvel rövid idõ alatt
a családok kedvence lett. Sajátos formatervezésének és modern, divatos belsõ kialakításának köszönhetõen minden korosztály kedvenc kisautója lett kiskategóriában az európai design-díjat nyert Nissan Micra. A Nissan stabilan képviselteti magát a korábbi terepjárós múltjának és a mai korszerû fejlesztéseknek köszönhetõen a 4X4-es piacon is. A
közkedvelt X-Trail családi, hobbi terepjárójának, valamint rendkívül erõs dízelmotorjainak (a 174 lóerõs Navara Pick-Up) köszönhetõen továbbra is helye lesz ebben a szegmensben. A nagykanizsai vásárlóközönség
számára még kevésbé ismert a Hyundai autó-

márka. Az olcsó árfekvés, a minõség és a
megbízhatóság mellett gondoljon erre a márkára is autóvásárlás tervezésekor. A terepjá-

rókon (Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson),
valamint a haszonjármûveken át (H-1-Van)
egészen az igényes családi autókig (Hyundai
Mátrix), és az olcsó kisautókig (Hyundai
Atos, Hyundai Getz) terjed a kínálat. Teljes
körû szakszervízelést és megfelelõ alkarész
ellátottságot biztosítunk mind a Nissan mind
a Hyundai tulajdonosok számára.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt a
Nissan és Hyundai Szalonunkban! Cím:
8800 Nagykanizsa, Teleki út. 25.
(X)

Nissan Micra 1.2
a tágas kisautó alapfelszereltsége:

250.000 Ft kedvezménnyel

már 2.470.000 Ft
Szervokormány, CD-s rádió, klíma, távirányítású központi
zár, elektromos ablak, ABS+EBD, indításgátló, 2 db légzsák

150.000 Ft kedvezménnyel

már 3.169.000 Ft-tól
Szervokormány, távirányítású központi zár, elektromos
ablak, ABS+EBD, 2 db légzsák, klíma, CD-s rádió

Nissan Note 1.4
a kis családi egyterû

Mozaik
Kézjegy
48 éves hölgy olvasónkat már
régóta foglalkoztatta az íráselemzés, s az, hogy ebbõl egy
grafológus – esetünkben Kucsebár Helén – milyen domináns
személyiségjegyeket „olvas ki”.
Ági végzettsége fõiskolai, jobb
kezes, szemüveges, rendezett
családi körülmények között él.
Írásából grafológusunk a következõket szûrte le:
„ÁGI 58” JELIGÉRE
Magas fokú esztétikai igényesség, szépérzék jellemzi.
Szereti, ha a hétköznapokban
is szép és kellemes dolgok veszik körül, ezért a tárgyak is
meghatározó szerepet játszanak életében. A rend éppilyen
fontos kapcsolataiban is. Párja
végzettsége, esetleg szakmai
megbecsültsége alacsonyabb
az Ön által elérteknél, intellektuálisan mégis partnernek érzi,
egyenrangú társként tekint rá.
Zárkózott, autonóm személyiség. Nehezen nyílik meg, de
õszinte, önmagát vállaló ember. Személyisége nem mentes
a csipkelõdõ, élces megjegyzésektõl, de ez nem tartalmaz agressziót. Alapvetõen kiegyensúlyozott, önértékelése reális,
bár magába vetett hite olykorolykor meginog. Gondolkodása
gyors, világos, szándékait egyértelmûen nyilvánítja ki, ezért
azok tisztán követhetõek. Jók a
mentális adottságai, melyek
nyitottsággal, érdeklõdéssel párosulnak. Megfelelõ impulzivitással rendelkezik, energiáit
adekvátan hasznosítja. Konvenciókövetõ, de nem jellemzi
merevség, rugalmatlanság.
Köveskáliné Kucsebár Helén
grafológus
Hogyan írhatnak nekünk?
Az írásminta egy oldal (A4)
terjedelmû, sima papírra írt, saját
(nem másolt) szöveg, mely tartalmazza az író korát, nemét, iskolai
végzettségét, a domináns kezet
valamint a kézírást befolyásoló
betegséget (pl.: szemüvegviselés,
kézsérülés, stb). A válaszadást jeligére kérhetik, de a mintának tartalmaznia kell az aláírást.

13

Krónika

A legjobb matekosok
A Bolyai Általános Iskola 1956-os
forradalom tiszteletére rendezett ünnepségén került sor
az idei Bolyai János
Matematika
Verseny eredményhirdetésére. A versenyen ezúttal is a kanizsai és a környéki
általános iskolások
vettek részt.
Eredmények: 3. évfolyam: 1. Horváth Ákos (Kõrösi Csoma Sándor
Ált. Isk.) 2. Nagy Csongor (Zrínyi Miklós Ált. Isk.) 3. Szermek András (Bolyai János Ált. Isk.)
4. évfolyam: 1. Trepess Beatrix (Bolyai János Ált. Isk.) 2. Pungor
Dávid (Hevesi Sándor Ált. Isk.) 3. Lukács Borbély Péter (Kõrösi
Csoma Ált. Isk.)
5. évfolyam: 1. Molnár Tímea (Kõrösi Csoma Sándor Ált. Isk.) 2.
Dolezsár Izabella (Zrínyi Miklós Ált. Isk.) 3. Hajdú Petra (Péterfy
Sándor Ált. Isk.)
6. évfolyam: 1. Mészáros Kristóf (Murakeresztúri Zrínyi Miklós Ált.
Isk.) 2. Szilágyi Dezsõ (Kõrösi Csoma Sándor Ált. Isk.) 3. Takács Tamás (Kõrösi Csoma Sándor Ált. Isk.)
7. évfolyam: 1. Berta Dénes (Miklósfai Ált. Isk.), 2. Nagy Máté
(Murakeresztúri Zrínyi Miklós Ált. Isk.) 3. Holicska Tamás (Kõrösi
Csoma Sándor Ált. Isk.)
8. évfolyam: 1. Bernát Emil (Péterfy Ált. Isk.) 2. Kavcsák Réka
(Kõrösi Csoma Sándor Ált. Isk.) 3. Anik Barbara (Piarista Ált. Isk.)

A nagykanizsai 1956-os Történelmi Emlékbizottság és a Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központ által
szervezett, október 20-án megtartott A forradalom krónikája címû
történelmi vetélkedõ eredménye:
I. helyezett: Batthyány Lajos
Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola, II. helyezett:
Cserháti Sándor Mûszaki Iskola
és Kollégium, III. helyezett: Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképzõ Iskola.
A forradalom emlékei a mi
családunkban címû rajzpályázat
nyertesei: Alsó tagozat: I. Bogdán Csilla – Bolyai, II. Kopcsik
Dorina – Bolyai, III. Kovács
Martina – Hevesi. Felsõ tagozat:
I. Ács Aletta és Horváth Petra –
Bolyai, II. Petus Eszter és Hegedûs Veronika – Bolyai, III. Gilicze Nikoletta – Hevesi. Különdíjasok: Takács Alexandra – Bolyai, Dominik Zsolt – Hevesi,
Hokkeszter Cintia – Kõrösi.
A rendezvényeket az Oktatási és
Kulturális Minisztérium támogatta
az 1956-os Emlékév keretében.

Túr de Flanc

Nyitva: minden nap 9 – 21  30/653-7964

Kölcsönzõ és turkáló

HOGY MIÉRT
ÉRDEMES BETÉRNI
HOZZÁNK?
 Mert a bevásárlóközpontok
árának töredékébõl felöltözhet egész családja.  Mert
utánozhatatlan egyedi darabokat is fellelhet nálunk! 
Mert az Önnek tetszõ darabokat ingyen félretesszük! 
Folyamatosan újuló árukészlet.  Hûséges vásárlóinkat
törzsvásárlói kártyával lepjük meg!  Munka után is betérhet hozzánk: 21 óráig vagyunk nyitva!

Kedves Vásárlóink!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy október 18-án megnyílt a Terv utca 6.
szám alatt lévõ Túr de Flanc elnevezésû videókölcsönzõ és turkáló. Reggel 9tõl este 21 óráig turkálhat, filmet kölcsönözhet magának és gyermekének a hét
minden napján az érdeklõdõ.
– Bár vállalkozásunk kibõvítését kényszerhelyzet szülte – mivel a korábbi üzlethelyiségbõl, ahol videó és DVD kölcsönzéssel foglalkoztunk, el kellett
költözniünk, megpróbáltunk elõremenekülni – tudtuk meg Fábián Noémi tulajdonostól. – A korábbi üzlet szomszédságában megüresedett az állatpatikaként
ismert helyiség, mi pedig éltünk a lehetõséggel. Az új üzlet alapterülete kétszerese a korábbinak, így a kiadások értelemszerûen a duplájára emelkednek.
Ezért keresnünk kellett a profilbõvítés lehetõségét.
S hogy miért éppen a turkálóra esett a választás, arra egyszerû a magyarázat. Noémi is nagyon szeret turkálóba járni, ezért úgy gondolta, megpróbálja!
A Túr de Flanc-ban minden korosztály, a 0-tól a 99 éves korig, nemtõl függetlenül megtalálhatja a kedvére való holmit. A hûséges vásárlókat kedvezményes vásárlásra jogosító törzsvásárlói kártyával lepik meg. Érdemes felkeresni
az üzletet, mert minden nap 20 százalékos kedvezménnyel vihetik haza az üzlet felnõtt, gyermek, bébi termékeinek valamilyekét, pl.: kabát, dzseki, nadrág,
cipõ, kilós ruhanemû. A legjobb minõségû, márkás ruhákat (St.Oliver, Esprit,
Street One, Hennes) szerzik be, ezáltal a bevásárlóközpontok világában fellelhetõ árak töredékéért juthatnak hozzá újszerû állapotú ruhákhoz.
Az elsõ tapasztalatok azt mutatják, egyik üzlet segíti a másikat, tetszik az
embereknek, hogy jóval munka után, este 21 óráig benézhetnek turkálni vagy
filmeket böngészni. Náluk nincsenek ünnepnapok, szombat-vasárnap is nyitva
tartanak!

Hirdetés
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APRÓHIRDETÉS

INGATLAN

VEGYES

Építési vállalkozók figyelem!
Nk-án a Hunyadi úton 800 négyzetméteres (20m x 40m) telek – társasház építésére kiválóan alkalmas,
eladó. Érd.: 30/227-3294, 30/4486072 (5904K)
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.:
20/956-6136,
20/931-1283
(5912K)
Palinban tetõtérbeépítéses családi ház eladó! Érd.: 70/530-8513
(5919K)
Ûrhajós utcában aknás garázs
eladó! Érd.: 30/530-8513 (5920K)
Nagybakónakon kétszobás családi ház nagy telekkel eladó. Érd.:
20 óra után 93-315-559 (5926K)
Belvárosban Múzeum tér 1.
szám alatt 1 szobás, erkélyes, egyedi fûtéses felújított lakás eladó.
Pince szinten tárolóhelyiség, parkolás belsõ udvarban. Irányár: 6,5
millió
Ft.
Érd.: 30/332-3778
(5934K)
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton szép épület garázzsal, parkosított területen eladó, vagy városi
lakásra cserélhetõ értékegyeztetéssel. Víz, villany van! Érd.: 30/4486072 (5941K)
Nk-án nyugodt környezetben,
felújított, 87 m 2-es lakás választható burkolattal, fal színnel, valamint kerttel és garázzsal eladó. Érd.: 20/9616-404
(5958K)
Nk-án a Zemplén Gyõzõ utcában 8. emeleti, 57 m2-es, kétszobás,
keleti fekvésû, redõnyös, jó állapotú lakás (bárpultos szekrénysorral
vagy anélkül) eladó. Irányár: 6,2
millió Ft. Érd.: 30/9946-242
(5959K)
Nk-án a Zemplén Gyõzõ utca
3/a. szám alatt földszinti, egyszobás lakás eladó. Érd.: 93/323-631
(5978K)

170 literes prés, újszerû állapotban
eladó.
Érd.: 30/448-6072
(5923K)
Fenyõgallyat vásárolok, tisztítást is vállalok. Tel.: 30/542-8757
(5951K)
Két darab négy méteres ezüstfenyõ eladó. Érd.: 93/315-559
(5957K)
Almaértékesítés 50-80 Ft-os termelõi áron, házhozszállítással is!
Tel.: 93/312-479 (5960K)

JÁRMÛ
MZ-TS-125 motorkerékpár eladó. Érd.: 20 óra után 93-315-559
(5931K)
Skoda Fabia Kombi 1,2 2004-es
évjáratú, 27.000 km-rel, megkímélt
állapotban eladó. Érd.: 30/4940233 (5938K)
2017-es fehér Lada, 1998-as, 1,5-ös,
86 ezer km-rel, garázsban tartott, bal
elején sérült, egyébként kitûnõ állapotú, vonohoroggal, riasztóval, magnóval
felszerelve eladó. Ár: 120.000 Ft. Érd.:
30/409-3882 (5956K)

A Saubermacher-Pannonia Hulladékgyûjtõ Kft. nagykanizsai csapatába keres ÚTTISZTÍTÓ MUNKATÁRSAT. Hosszú távon gondolkodó, megbízható munkatársat keresünk, aki nagy munkabírással
rendelkezik.
Kézzel írott, fényképes önéletrajzát (elérhetõségeinek feltûntetésével), valamint iskolai végzettségét igazoló bizonyítványok fénymásolatát juttassa el címünkre: Saubermacher-Pannonia Hulladékgyûjtõ Kft. 8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.

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.:
06-93-333-449, 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)
Meghibásodott
távirányítóját
(TV, HIFI, videó, stb.) megjavítom.
Érd.: 20-510-2723 (5952K)

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
(Bányászpályánál)
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 3448

Akkreditált Felnõttképzési
Intézmény, Akkreditált programokkal! (Igénybe vehetõ a
törvényben elõírt adókedvezmény)

INDULÓ
TANFOLYAMAINK:
 11.02-án 16 óra hétközi
 11.03-án 16 óra hétvégi elõadásokkal személyautó, motor
és segédmotor kategóriákban
 11.06-án 16 óra tehergépkocsi vezetõ „C”, könnyû- és
nehézgépkezelõ (alap és típusvizsga)
 11.08-án 16 óra „C+E”
nehézpót

Részletfizetés! Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!

A Saubermacher-Pannonia Hulladékgyûjtõ Kft. nagykanizsai
csapatába keres GÉPKOCSIVEZETÕKET. Hosszú távon gondolkodó, megbízható munkatársat keresünk, aki nagy munkabírással, jó kommunikációs és kapcsolatteremtõ készséggel rendelkezik.
Mûszaki jellegû végzettség, nehézgépkezelõi tanfolyam, (darukezelõi, rakodógép kezelõi), E kategóriás jogosítvány, ADR valamint
Belföldi Árufuvarozói vizsga megléte a felvételnél elõnyt jelent.
Kézzel írott, fényképes önéletrajzát (elérhetõségeinek feltûntetésével), valamint iskolai végzettségét igazoló bizonyítványok-, jogosítványok fénymásolatát juttassa el címünkre: Saubermacher-Pannonia Hulladékgyûjtõ Kft. 8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.

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

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

November 3. 10 óra
TARKA - BARKA MÛHELY
Õszi levelek – szünidei program. Helyszín: Képzõmûvészetek Háza
November 6. 16.30 óra
DÉL – ZALA TERMÉSZETI ÉRTÉKEI – vetítettképes elõadás
Elõadó. Lelkes András természetvédelmi munkatárs
Helyszín: Képzõmûvészetek Háza
November 6. 19 óra
IMÁDOK FÉRJHEZ MENNI – zenés vígjáték
LATINOVITS – BÉRLET. A veszprémi Pannon Várszínház
elõadása. Helyszín: Ifjúsági és Civil Ház
November 7. 19 óra
SZOMORÚ VASÁRNAP - zenés játék
MÁRKUS LÁSZLÓ – BÉRLET. A veszprémi
Várszínház elõadása. Helyszín: Ifjúsági és Civil Ház

Pannon

Sport

15

Idõsek Sportnapja

A nagykanizsai boksz történetének gyökerei egészen a múlt század
elejéig, a harmincas évekig vezethetõk vissza. A klub 1987-ben megszûnt, majd 1995-ben sikerült ismét újjáéleszteni, és az ott folyó munka
eredményeként országos bajnokok nevelõdnek náluk. A klub számára a
2006-os év legnagyobb megtiszteltetése, hogy rendezõi lehettek az elmúlt hét végén a Magyar Ökölvívó Szakszövetség Országos Kadet Bajnokságának. A háromnapos versenyen összesen 130 induló, 14 korcsoportban mérhette össze tudását a MÁV NTE Sportcsarnokban.

Vizilabda-hírek
Dunántúli Serdülõ Vízilabda
Bajnokság (1990-91)
CWG Kanizsa VSE – Sportliget SE 14:14 (3-1, 6-4, 4-6, 1-3)
Kezdõ csapat: Szabó Máté (kapus), Kiss Ádám, Gyana Dániel 3,
Horváth Máté, Sashalmi András 2,
Erhetics János, Virt Mátyás 8 Csere:
Molnár, Bedõ 1, Kovács, Tisza,
Bácsai, Schmidt, Hajas, VadkertiTóth, Lukács. Edzõ: Kaszper Dániel
CWG Kanizsa VSE – Szombathely VSE 7:11 (2-2,1-4,1-4,3-1)
Kezdõ csapat: Szabó Máté (kapus), Kiss Ádám, Gyana Dániel 1,
Horváth Máté, Sashalmi András 1,
Erhetics János, Virt Mátyás 4 Csere: Bedõ 1, Kovács, Tisza, Bácsai,
Schmidt, Hajas, Vadkerti-Tóth,
Lukács. Edzõ: Kaszper Dániel

TÚRAAJÁNLÓ
Az Olajipari Természetbarát
Egyesület 2006. november 5-én
túrát szervez Vasvölgyre. Indulás
7:52-kor az autóbuszállomásról.
Útvonal: Hahót, Söjtöri elágazó,
Vasvölgy, Márton erdõ, Miskei
vh., Tompai erdõ, Zalaszentbalázs hegy és falu. Táv 14 km.
Visszaérkezés 17:25.

Az Idõsekért Nagykanizsán Ünnepi Hét keretében megrendezésre kerül
az Idõsek Sportnapja.
A versenyek helye és ideje:
 November 15. (Szerda): 14.00 – Olajbányász tekecsarnok, egyéni tekeverseny. 14.30 – Városi Lõtér, egyéni- és csapat lövészverseny.
 November 16. (Csütörtök): 10.00 – NTE Sportcsarnok (Nagykanizsa,
Ady E. út 68/A.), ünnepélyes megnyitó, ügyességi verseny, asztalitenisz
verseny, sakkverseny, célba rúgás, kosárra dobás.
A verseny programja:
 November 15. (Szerda): 14.00 – Teke (nõi, férfi egyéni verseny).
14.30 – Lövészet (nõi, férfi, egyéni- és csapatverseny).
 November 16-án: (csütörtök): 10.10 óra – Ügyességi versenyek (5 fõs
csapat), Asztalitenisz (nõi, férfi egyéni verseny), Sakk (nõi, férfi egyéni
verseny). 11.00 – 7 m-es célba rúgó verseny (nõi, férfi). 11.30 – Kosárlabda (nõi, férfi egyéni kosárra dobó verseny).
Nevezni a klubvezetõknél és a helyszínen lehet. Szeretettel várnak
versenyezni minden Nagykanizsai nyugdíjast, a nézõk és drukkerek táborába mindenkit, akik szeretik a sportot.

Egy gyõzelem, egy vereség
Kanizsa KK DKG EAST – Siókosár UK 74 - 61 (10-18, 22-14,
20-13, 22-16) Nagykanizsa, 200 nézõ. Vezette: Németh Cs. Horváth A.
Kanizsa KK DKG EAST: Beck 14/6, Babócsai 2, Becze 8, Zsámár
6, Szabó 13. Csere: Benk 6, Sági 20/6, Millei 5, Silló, Kovács. Edzõ:
Kovács Nándor. Jók: Sági, Szabó, Beck.
Fordulás után gyorsabb és precízebb volt Ságiék játéka. Fokozatosan növelték elõnyüket s végül biztos gyõzelmet arattak.
SMAFC – Kanizsa KK DKG EAST 115 - 80 (26 - 19, 24 - 18,
27 - 15, 38 - 28) Sopron, 200 nézõ. Vezette: Dombay, Németh A.
Kanizsa KK DKG EAST: Sági 6/6, Beck 7/3, Becze 20/6, Szabó 11,
Millei 7. Csere: Babócsai 9, Zsámár 11/3, Benk 4, Murvai 6, Silló.
Edzõ: Kovács Nándor. Jó: Becze

Bajnoki cím a Huszár, Arany, Lukács-csapatnak
A Baranya megyei Lánycsókon került megrendezésre október 7-én a 11. lábtoll-labda serdülõ országos bajnokság, 6 egyesület 54 versenyzõjének részvételével. A Nagykanizsai Zemplén DSE 3 csapatával vett részt a 14-15 éves korosztály legfontosabb
versenyén. A Huszár Emil, Arany Bálint, Lukács
Benedek összeállítású hármas idén minden serdülõ
ranglista versenyen az élen végzett, így azzal a nem
titkolt szándékkal utaztak Lánycsókra, hogy megszerzik a bajnoki címet. Emilék magabiztos játékkal
kerültek a döntõbe, ahol a régi ellenfeleik, az
újszászi fiúk várták õket. Itt folytatták a megszokott
játékukat, a kezdéskor elhúztak, majd elõnyüket folyamatosan növelték, és 2:0 arányban nyerték a finálét, megszerezve a bajnoki címet. A 2. számú csapat tagjai, Budavölgyi Bálint, Farkas Balázs és
Schulcz András remek játékkal végzett az 5 helyen,
míg a 3. egység a 11. helyen zárta az OB-t.
Az eredményhirdetés után közvetlen indult az
egyéni versenyszám. A sikeres hármas tagjai a legjobb nyolc közé kerültek, ezen belül Arany Bálint és
Huszár Emil a döntõbe kerülésért is játszhatott, ami
Emilnek sikerült is. Okosan osztotta be erejét, mivel
tudta, hogy kemény csatát fog vívni az újszásziak
legjobbjával, Becskerekivel. A fináléban minden erejét és tudását összeszedve, nehéz helyzetbõl fordított
és 2:1 arányban (13:15; 15:10; 15:12) legyõzte ellen-

felét és megszerezte második aranyát és bajnoki címét egy nap alatt. Társai Arany Bálint a 3., Lukács
Benedek a 6.,Schulcz András a 11., Budavölgyi Bálint a 13. helyet szerezték meg a bajnokságon.
A sportegyesület szakvezetõinek nagy örömére a
ZDSE játékosainak immár harmadik generációja lépett a siker útjára. A Barócsi Andor, Gozdán Ágota,
Takács Endre, majd a Budavölgyi Veronika, Hartai
Attila, Balikó Attila, Végh Dóra alkotta sikercsapatnak itt vannak a követõi, a Huszár Emil, Arany Bálint, Lukács Benedek trió.
A következõ lábtollas verseny az ifjúsági OB, a hagyományoknak megfelelõen Nagykanizsán került megrendezésre október 21-én a Zsigmondy csarnokban.

Képviselõi
fogadóóra
Marton István, Nagykanizsa
megyei jogú város polgármestere november 8-án, szerdán,
Cseresnyés Péter alpolgármester november 15-én, szerdán,
dr. Kelemen Marcell jegyzõ
november 22-én, szerdán 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.

VERSENYTÁRGYALÁS
Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az
alábbi ingatlanait (hrsz/megnevezés/kikiáltási
ár/idõpont):
3324. / Teleki – Kaán Károly
sarok / 16.000.000 + áfa / 11.28.
és 12.19. 09:30 óra. 3817. /
Csengery u. 111. / 5.220.000 +
áfa / 11.28. és 12.19 10:00 óra.
A versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda. (Erzsébet tér 7.,
II. em. 6. ajtó). Érdeklõdni
93/500-724 számon lehet.

Indul a mélygarázs építése
Nagykanizsa MJV Önkormányzata döntött arról, hogy a városi parkolási helyzet javítása érdekében bérleti szerzõdés keretében területeket
biztosít befektetõknek mélygarázsok létesítése céljából. Az egyik tervezett helyszín az Erzsébet téri meglévõ parkoló területe, ahol a beruházás
várhatóan jövõ hét elején indul és a jövõ év közepére fejezõdik be. A
munkálatok a terület 2006. november 6-i körbekerítésével, majd november 10-tõl az elõzetes régészeti kutatásával kezdõdnek, melyet az idõjárási viszonyok miatt valószínûleg sátor alatt végeztetnek el. A forgalomkorlátozás a fizetõparkolóból 50-60 fizetõ parkolóhelyet érint majd, ezeket a látogatók nem használhatják. A Városházához vezetõ utcavonal
nem kerül korlátozásra.

Garzonházi bérlakások
Nagykanizsa MJV Közgyûlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága pályázatot hirdet a Garzonházban lévõ üres önkormányzati
bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 4. A lakás 36 m2, 1
szobás, összkomfortos, helyreállított, földszinti. Szálláshasználati
díj: 11.143 Ft. A bérleti jogviszony maximum 60 hónap.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 3. A lakás 38 m2, 1
szobás, összkomfortos, helyreállított, földszinti. Szálláshasználati
díj: 11.762 Ft. A bérleti jogviszony maximum 60 hónap.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. I. em. 8. A lakás 40 m2, 1 szobás, összkomfortos, helyreállított, I. emeleti. Szálláshasználati díj összege: 13.002 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: maximum 60 hónap.
4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. I. em. 5. A lakás 40 m2, 1
szobás, összkomfortos, helyreállított, I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 13.002 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: maximum
60 hónap.
5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. I. em. 7. A lakás 40 m2, 1 szobás, összkomfortos, helyreállított, I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj
összege: 13.002 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: max. 60 hónap.
6. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. II. em. 9. A lakás 40 m2, 1
+ fél szobás, összkomfortos, helyreállított, tetõtéri lakás. Szálláshasználati díj összege: 13.002 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama:
max. 60 hónap.
7. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 2. A lakás 38 m2, 1
szobás, összkomfortos, helyreállított, földszinti. Szálláshasználati díj
összege: 11.762 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: max. 60 hónap.
8. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 7. A lakás 40 m2, 1 szobás, összkomfortos, helyreállított, I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj
összege: 13.002 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: max. 60 hónap.
A lakások megtekinthetõek 2006. november 13-án 13.00-15.30 óra
között. A pályázatok benyújtásának helye és határideje: 2006. november 24., Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály, Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.

Pannon Gazdasági Hálózat
A közelmúltban megalakult
Pannon Gazdasági Hálózatot
(PBN) a Nyugat-dunántúli Régió 23 ipari parkja és 6
klasztere hozta létre a NyugatDunántúlon, melyhez a régió
ipari parkjai a megalakulást
követõen csatlakoztak. A hálózat célja, hogy hozzájáruljon a
régió vállalkozásainak pénzügyi eredményességéhez, a
munkahely-teremtéshez.
A
szervezet elnökségi tagjává
választották Szányi Gábort, a
Nagykanizsai Ipari Park és
Logisztikai Központ ügyvezetõjét. A PBN munkatársaiként
úgy tudunk hozzájárulni a kitûzött eredményekhez, hogy
segítjük azon projekteket, tevékenységeket, melyeket a
klaszterek és az ipari parkok,
valamint tagvállalataik igényeinek kielégítésére fogalmaztak meg – mondta Barta
Balázs titkár. Továbbá közös
programok elõkészítésével és
végrehajtásával, forrás-közvetítéssel, akciótervek kidolgo-

zásával és megvalósításával
állnak a tulajdonos szervezetek rendelkezésére. Az ipari
parkok esetében olyan szolgáltatás-fejlesztési programok kidolgozása kezdõdött meg,
mely a minõsített parki címhez
szükséges
tevékenységekre
terjed ki. Ebben a hálózat
szolgáltató szerepet kíván betölteni. A célkitûzések között
szerepel Kompetenciaközpontok Regionális hálózatának
elõkészítése. A Logisztikai
Nagykanizsai
Kompetencia
Központ koordinálásában a
Nagykanizsai Ipari Park, a
Pannon Logisztikai Klaszter, a
Veszprémi Egyetem és a Pannon Gazdasági Hálózat vesz
részt. Foglalkozik többek között kutatás-fejlesztéssel, logisztikai kutatással-fejlesztéssel, tájékoztatást ad logisztikai
továbbképzõ tanfolyamokról,
tréningeket szervez a kapcsolódó vállalatok dolgozói számára.
B.Zs.

First Lego Liga
A First Lego Liga egy többrétegû csapatverseny, amelyben a résztvevõ fiatalok csapatmunkája és kreativitása a fõ mozgató erõ. Egy amerikai alapítvány szervezi. Lényege, hogy a gyerekek kreativitása, intelligenciája, csapatmunkája fejlõdjön. Egy véletlen vezetette a batthyánys
csapat felnõtt segítõit az alapítvány honlapjára, akik aztán úgy döntöttek, egy érdeklõdõ, a kihívásokat vállaló csapattal nekivágnak.
– Évrõl évre egy-egy témában írnak ki versenyt, az idei évben ez a
nanotechnológia. Ezzel kapcsolatos a legos feladat és az elmélet is. A
verseny sokféle képességet díjaz, elismerik a legjobb csapatot, a legszebb robotot, a legjobb robottal végzett munkát, és a legszebb prezentációt is díjazzák – mondja Erdõsné Németh Ágnes, a csapat felkészítõje.
– Mit jelent ebben az esetben a prezentáció?
– Ki kell találni egy valós problémát, azt elméletben meg kell oldani,
majd errõl egy bemutatót kell tartani. Ez egyébként teljes egészében a
gyerekek „bulija”. Az idén a bemutató részét képezi az is, hogy az általunk felvetett problémát és a kidolgozott megoldást minél szélesebb
körben ismertetni kell, vagyis a nyilvánosság eszközeit, például a sajtót is igénybe kell vennünk.
– Hány fõs a versenyben résztvevõ csapat?
– Tíz-tizenhat éves gyerekekbõl állhat a négy-tíz fõs csapat, mi tízen
vagyunk, 7-8-9-10 évfolyamos diákok, egy lány van a csapatban. Ebben a versenyben mi vagyunk az egyetlen vidéki, dunántúli csapat.
– Milyen feladatok várnak a versenyzõkre az elõbb említetteken túl?
– Van egy úgynevezett asztali feladat is. Ez egy kb. hatasztalnyi pályát jelent, amire egy ezerdarabos legocsomagból fel kellett építeni a
kilenc akadályt, amelynek mindegyike a nanotechnológiával kapcsolatos. Ezt a kilenc feladatot kell megoldanunk egy általunk kreált, felépített, és programozott legorobottal.
– Mikor lesz a verseny?
– November 18-án. Ezt megelõzõen november 10-én a Batthyány aulájában bemutatjuk, mit is készítettünk erre a versenyre. Várunk minden érdeklõdõt. (dé)

