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KÓRHÁZ PRIVATIZÁCIÓ: 
MÉGIS VAGY MÉGSEM?

– A szociáldemokraták és szabaddemokra-
ták régi szokásukhoz híven ismét azzal vádol-
ják politikai riválisaikat, amit saját maguk ké-
szülnek vagy készültek elkövetni: most éppen
azzal, hogy a polgári oldal a nagykanizsai
kórház privatizációjára készül. Ízléstelennek
tartom, hogy annak ellenére vádolnak ben-
nünket a privatizációval, hogy a közgyûlés ak-
kori és jelenlegi pártjai közül egyedül a Fi-
desz tiltakozott a baloldal szándéka ellen, és
értett egyet a civilek tiltakozásával, akik
mindannyiunk szerencséjére, az általuk össze-
gyûjtött több ezer tiltakozó aláírással meghát-
rálásra tudták kényszeríteni az elõzõ ciklus
szocialista, szabaddemokrata többségét. Vé-
gül szeretném leszögezni, hogy többek között
pontosan az intézmény jövõjével kapcsolatos
nézetkülönbség tette szükségessé a gyors ve-
zetõváltást a kórház élén. A város új vezetése
elutasítja a privatizációt, mivel tisztában van
annak a betegekre és az intézményben dolgo-
zókra egyaránt hátrányos hatásaival, szem-
ben a leváltott kórházvezetéssel, amely
mindennek ellenére támogatta azt – mondta
sajtótájékoztatóján Bene Csaba, a Fidesz ön-
kormányzati frakciójának vezetõje. 

A képviselõ újságírói kérdésekre válaszolva
elmondta: átgondolt, megalapozott döntés volt
a kórházi vezetõk leváltása. A privatizáció le-
hetõségeirõl szólva Bene Csaba így fogalma-
zott: „Elsõsorban a pénzügyi befektetõi priva-
tizációnak az elutasítását takarja a Fidesz ál-
láspontja, a szakmai privatizáció – de ez egy
késõbbi dolog (ha helyi orvosok összeállnak és
szeretnék vállalkozásban mûködtetni valame-
lyik osztályt) – lehet egy tárgyalási alap.
Pénzügyi befektetõket a Fidesz-frakció nem
szívesen látna a kórházban, akiknek egyértel-
mûen az a célja, hogy hasznot produkáljanak.
Ez, ahogy az ország több kórházában bebizo-
nyosodott, emberek elbocsátásával is együtt
jár. Ha a helyi orvosok, a helyi dolgozók sze-
retnének valamilyen részleget mûködtetni, ar-
ról lehet tárgyalni. Ez elõl a privatizáció elõl
nem zárkózunk el.” Arra a kérdésre, hogy a jö-
võben a városvezetõ többség milyen szerepet
szán a kórháznak, és milyen elképzelésekkel
mennek a minisztériumokba tárgyalni, Bene
Csaba így válaszolt: „Ez elsõsorban szakmai
kérdés, és a szakma fog jönni a városvezetés-

hez abban a kérdésben, milyen jövõje legyen a
kórháznak… Polgármester úr és a megbízott
fõigazgató biztos, hogy ezeken a tárgyaláso-
kon részt vesz.” A városvezetés és a kórházve-
zetés közötti nézetbeli különbségek egyezteté-
sét firtató kérdésre Bene Csaba elmondta: nem
tud arról, volt-e egyeztetés a kórházvezetés és
a városvezetés között, de a kórházvezetõk ed-
digi tevékenysége teljesen ellentétes volt a Fi-
desz pártjának és frakciójának álláspontjával a
privatizáció kapcsán. Arra a kérdésre, hogy a
Fidesz-frakció a napirend tárgyalása során
tett-e lépést a kórházvezetés szakmai vélemé-
nyének megismerésére, a képviselõ nemmel
felelt.

CSAK A FELE MAGYAR

Rajnai Miklós Bánffy-díjas bölcsész és a
Hármashalom Baráti Kör által szervezett mû-
velõdéstörténeti elõadássorozat keretében dr.
Ördög Ferenc nyelvtörténész a magyar nevek
kialakulásáról, a névadásról beszélt a Halis Ist-
ván Városi Könyvtárban. Elmondta: eddig még
nem találtak olyan emberi közösségeket, ahol
valamilyen neveket ne használtak volna, a név-
adás kifejezetten emberi sajátosság. Kezdetben
mindenkinek csak egy neve volt, s ezek a ke-
reszténység felvétele elõtt valamilyen emberi
tulajdonságra vagy foglalatosságra, tevékeny-
ségre utaltak.

– A családnevek kialakulása nálunk a 13. és
a 15. század között zajlott le – mondta a szak-
ember. – Érdekesség, hogy a személynevek a
magyarhoz hasonló szórendben állnak például
Kínában, Vietnamban, Japánban és egyes tatár
nyelvû országokban. A honfoglalás elõtt és az
államalapítás után számos török, pontosabban
besenyõ és kun név került nyelvünkbe, ilyen pél-
dául a Bese (kánya, varjú), Turul (kis fekete só-
lyom), Kurd (farkas), Tas (kõ), és a Szatymaz
(nem ad el). Kétszázhúszezer családi nevünknek

– bármennyire is meglepõ – csak a fele magyar,
fele német és szláv, aminek a török elnyomás, a
kuruc-labanc háború, a fel-felerõsödõ pestis-
járványok az okai. Az elnéptelenedett települé-
sekre a szomszédos országokból települtek be új
lakók, de jöttek magyarok is a kevésbé szenve-
dett megyékbõl: Nógrádból, Gömörbõl, vagy
Trencsénbõl – mondta dr. Ördög Ferenc. Hoz-
zátette: ennek köszönhetõ, hogy ennek az idõ-
szaknak a magyar családnév-anyaga hatvan
százalékban helységnévi eredetû.

KÓSZA HÍREK A HATÁRÕR 
IGAZGATÓSÁGRÓL

Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ,
alpolgármester információi szerint a három,
korábban megszüntetésre ítélt határõr igazga-
tóság közül a szombathelyi mégis megmarad-
na, a nagykanizsai és a balassagyarmati pedig
megszûnne. A politikus ez ügyben kérdést tett
fel az illetékes tárca vezetõjének – konkrét vá-
laszt azonban nem kapott. A fideszes politikus
hangsúlyozta: információi szerint egy tanács-
kozáson ezt már meg is ígérték Szombathely
polgármesterének, vagy legalábbis valakinek,
aki a vasi megyeszékhelyt képviselte. Állító-
lag a közelmúltban kormányülésen is foglal-
koztak a kérdéssel, de semmilyen információ
nem került ki arra vonatkozóan, hogy valami-
lyen határozat született-e. Cseresnyés Péter le-
szögezte: a városhoz kötõdõ országgyûlési
képviselõk hatékony fellépését kéri, járjanak
közben annak érdekében, hogy megmaradhas-
son az igazgatóság addig, amíg nem válik idõ-
szerûvé egy szakmai alapon történõ átalakítás,
melynek a sarokpontja csakis a schengeni
csatlakozás lehet. Cseresnyés Péter kijelentet-
te: mindenkinek fontos, hogy a szaktárca és a
kormány tûzzön ki végre egy fix idõpontot a
megszüntetésre vonatkozóan, hogy mindenki
felkészülhessen a változásra, s megtalálja új
szerepét a megváltozott rendszerben.

MEGKÁROSÍTOTT PÁLYÁZÓK?
A panelprogramban részt vevõ társasházak

korszerûsítésének költségeit az állam, az önkor-
mányzat és a lakók egyenlõ arányban viselik. A
szocialisták az önkormányzat által fizetendõ
egyharmad tekintetében vezettek félre, és ezál-
tal károsítottak meg több ezer nagykanizsait,
hangzott el a FIDESZ csütörtök délutáni sajtó-
tájékoztatóján. A város ezen összegek kifizeté-
sére kétféle lehetõséget ajánlott fel a társashá-
zaknak. Az elsõ szerint a mûszaki átadáskor fi-
zeti ki a ráesõ egyharmadot, a másik lehetõség
szerint tíz százalékkal magasabb támogatást is

november 8.

november 9.
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adna akár a város, ha részletekben, tehát idõben
elnyújtva fizethetné ki ezt a pénzt a társashá-
zaknak, mondta többek között Szõlõsi Márta
önkormányzati képviselõ. Ez utóbbi változat jó
lett volna a lakóknak, hiszen több pénzt kaptak
volna, s jó lett volna az önkormányzatnak is. A
probléma abból adódott, hogy a tíz százalékkal
magasabb összeg választását az elõzõ, szocia-
lista városvezetés ellehetetlenítette, hiszen nem
készítette el, s ez miatt nem is bocsátotta a tár-
sasházak rendelkezésére ezen változat választá-
sához szükséges szerzõdéstervezetet, tette hoz-
zá Gyalókai Zoltán. Elképesztõ mértékû felelõt-
lenségnek és károkozásnak tartják a történteket,
ugyanakkor a lehetõ legrövidebb idõn belül pó-
toltatják az elõzõ vezetés hibájából adódó hiá-
nyosságokat, s az ezt követõen pályázó társas-
házak már választhatják a számukra esetenként
több millió forinttal kedvezõbb finanszírozási
lehetõséget – mondta végül Horváth István ön-
kormányzati képviselõ.

DIÁKFÓRUM A BATTHYÁNYBAN
Az elmúlt héten diákfórumot tartottak a Bat-

thyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskolában, amelyen az intézmény
mûködésével kapcsolatban számos kérdést
megfogalmaztak az iskola tanulói. Dénes Sán-
dor igazgató érdeklõdésünkre elmondta: töb-
bek között az érettségi rendszerrel kapcsolatos
változások, a jövõre induló fakultációk, a
könyvtár hosszabb nyitva tartása iránt érdek-
lõdtek a fiatalok. No és persze, olyan kérdések
is felmerültek, hogy mikor lehet elhagyni az is-
kola területét, és hogy miért kell sokat várni az
ebédre… A felmerült kérdésekre az igazgató
munkatársaival közösen válaszolt.  

KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉS

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkama-
ra a Pécs-Baranya Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara közös szervezésében októberben
indította el a jelenleg legnépszerûbb képzései
közé tartozó 120 órás közbeszerzési referens
képzését. November 10-én dr. Deli Betty ál-
lamtitkár, a Közbeszerzési Döntõbizottság el-
nöke tartott elõadást a résztvevõknek a
Vasemberházban. A képzésrõl Varga Zsófia, a
helyi kamara titkára elmondta: az EU-hoz való
csatlakozással óriási forráslehetõségek nyíltak
meg elõttünk, melyek nagy része kihasználat-
lan maradhat, ha nem készülünk fel a felhasz-

nálásukra. A pályázati lehetõségeknek köszön-
hetõen a beruházásokat sok esetben tenderek
lebonyolításához kötik, melyeknek ma már
egyre nehezebben áttekinthetõk a szabályai.
Az EU-források felhasználásánál különösen
nagy hangsúly kerül a projekt szabályszerû le-
bonyolítására, ezen belül a megfelelõ közbe-
szerzési eljárás kiírására. A képzés elvégzése
után a civil szféra és az önkormányzati szféra
szereplõi megfelelõ ismeretek birtokába kerül-
nek a közbeszerzési folyamatokról. Az OKJ-s
képzés lehetõvé teszi, hogy a résztvevõk ma-
gas szintû szaktudással bíró szakemberekké
váljanak a közbeszerzési eljárások szervezésé-
ben és lebonyolításában. A kamara tervei kö-
zött szerepel, hogy a Regionális Operatív
Program által támogatott képzést vállalkozók
számára is megszervezi.

PÁLYÁZATRÓL, KÁRPÓTLÁSI
TÖRVÉNYRÕL

A napi gondokkal kapcsolatban tartott megbe-
szélést a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadi-
árvák Nagykanizsai Szervezete a Vasemberház
tükörtermében. Elöljáróban Görcsi Frigyes el-
nök elmondta: a honvédelem ügye érdekében
huzamos idõn át végzett kiemelkedõ tevékenysé-
ge elismeréséül II. osztályú Honvédelemért Ki-
tüntetõ Címet vett át október 23-án a Honvédel-
mi Minisztériumban. A helyettese, Gerencsér
József pedig emlékplakettet kapott. Görcsi Fri-
gyes beszámolt másik budapesti útjáról is: a 148
szervezetbõl álló Hadirokkantak, Hadiözvegyek
és Hadiárvák Nemzeti Szövetsége együttmûkö-
dési szerzõdést kötött a Magyarok Világszövet-
ségével, ami segítséget, támogatást jelenthet szá-
mukra is. A közelmúltban 40 ezer forintot nyer-
tek önkormányzati pályázaton, mely összegbõl
vitaminokat vásárolnak, és a december 8-ai kará-
csonyi ünnepségükön osztják ki a tagok között.
Az összejövetel legnagyobb érdeklõdést kiváltó
témája a kárpótlási ügy volt. A tagok beadták
kárpótlási igényüket, de csak ketten kaptak visz-
szajelzést. A kárpótlási törvényt nem tartják jó-
nak, mert különbséget tesz hadiárva és hadiárva
között. A szervezet ezért törvénymódosítást
nyújtott be, ami jelenleg alkotmánybíróság elõtt
van. A döntés január elején várható. 

KANIZSARU
18.20 órakor Nagykanizsán a Balatoni úton

történt közlekedési baleset. A Huszti tér irányá-
ból a Hevesi út irányába közlekedett Volkswa-
gen Transporter típusú személygépkocsival egy
nagykanizsai férfi. Amikor a Kisberki utca ke-
resztezõdésénél lévõ gyalogos átkelõhelyhez
ért, elütötte a gyalogos átkelõhelyen egy gépko-
csi takarásából kihajtó, neki balról jobbra, ke-
resztben kerékpárral közlekedõ 60 éves nagy-
kanizsai férfit. A baleset következtében a ke-
rékpáros férfi a helyszínen elhunyt. A baleset
körülményeit, valamint a felelõsség kérdését a
rendõrség szakértõk bevonásával vizsgálja.

Kérjük azon személyek jelentkezését,
akik látták a balesetet, elsõsorban annak a
gépkocsinak a vezetõjét, illetve utasait,

amely mögül kihajtott a kerékpáros, vala-
mint annak a fiatal párnak a jelentkezését,
akik éppen akkor a baleset környéken sé-
táltatták barna színû, közepes méretû ku-
tyájukat, hogy jelentkezzenek a Nagykani-
zsai Rendõrkapitányság Közlekedési Osztá-
lyán, vagy hívják a 107-es vagy 93/312-190-
es telefonszámok valamelyikét.

TERMÉSEKBÕL FIGURÁT

Õszi népi játszóházat szerveztek a Képzõmû-
vészetek Házában, ahol a Bolyai János Általá-
nos Iskola Bokréta Néptánccsoportjának közre-
mûködésével õszi népszokásokat ismerhettek
meg a legkisebbek, akik ezt követõen az évszak
terméseibõl különbözõ figurákat is készítettek. 

A RENESZÁNSZ JEGYÉBEN
November tizenegyedikén rendezte a Thúry

György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegen-
forgalmi Szakképzõ Iskola „Új szellemû, kultu-
rált kereskedelemért” Alapítványa hagyomá-
nyos alapítványi bálját az iskola sportcsarnoká-

november 10.

november 11.

November 24-ig lehet még a nyerés esé-
lyével postára adni a liliom méhnyakszûrõ
program jelentkezési szelvényeit. 

Mint már sokszor szó esett róla, a méh-
nyakrák halálozás elkerülésének hatékony
módszere a lakossági szûrõvizsgálat, hi-
szen az idõben orvoshoz kerülõ betegek
életkilátásai, gyógyulási esélyei nagyon
jók. A szûrõprogram igénybevételére eddig
is volt lehetõsége a lakosságnak, ám a ma-
gyar nõk közül nagyon kevesen élnek ezzel
a fájdalommentes egészségmegõrzõ lehetõ-
séggel, ezzel is veszélyeztetve saját életü-
ket. Az érintett korosztályok mind széle-
sebb bevonása érdekében hirdette meg az
Országos Tisztiorvosi Szolgálat a Liliom
Programot, amelynek keretében a szûrésen
részt vevõ, és a részvételi szabályzatot tel-
jesítõ hölgyek között ajándékokat, közte
egy személygépkocsit sorsolnak ki. Akik
november még 24-ig felkeresik orvosaikat,
eséllyel pályáznak az ajándékok valamelyi-
kére, de nyerési esélye – az egészség meg-
õrzés tekintetében – mindenkinek van!
Merjenek és akarjanak nõk maradni!

Liliom Program: még egy hét
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ban. Az oktatási intézmény tanulói igazi rene-
szánsz hangulatot teremtettek Shakespeare hõs-
szerelmes párosának, Rómeónak és Júliának a
megidézésével, valamint korhû ruhák bemuta-
tójával. A menü is a reneszánsz hangulatnak
megfelelõen alakult: Medici-koktélt, Lucullus-
salátát, Bonfini módra készült göngyölt liba-
mellet, valamint Datolyás fügehabbal tálalt Be-
atrix-szeletet fogyaszthattak a vendégek. A ren-
dezvény hajnalig tartó mulatsággal zárult. 

ÜNNEPELT A DRVSZ

Negyedik alkalommal rendezte meg a Du-
nántúli Roma Vezetõk Szövetsége a Dunántúli
Regionális Roma Fesztivált a Móricz Zsig-
mond Mûvelõdési Házban. Nagy József Györ-
gy, a fennállásának negyedik évfordulóját ün-
neplõ Dunántúli Roma Vezetõk Szövetsége
(DRVSZ) elnöke azt mondta: a DRVSZ az el-
múlt négy évben a megye egyik legütõképe-
sebb szervezetévé nõtte ki magát, köszönhetõ-
en az agilis partnereknek, így a Zala Megyei
CÉKE-nek is. Nagy József György után Vajda
László, a Zala Megyei Közgyûlés Kisebbségi
és Esélyegyenlõségi Bizottsága elnöke szólt a
jelenlévõkhöz, s elmondta: nagyon nehéz
helyzetben vannak a kisebbségi önkormány-
zatok, szervezetek, fõként a szûkös anyagi le-
hetõségek miatt. Ám arra is felhívta a figyel-
met, hogy a bizottság esetében most fordul elõ
elõször, hogy személyében cigány származású
az elnök, s tagként ott van Nagy József is. Ar-
ról biztosította a résztvevõket: a jövõben – en-
nek is köszönhetõen – jobban tudják majd tá-
mogatni a hagyományõrzõ programokat. A
délután folyamán fellépett többek közt a Gyé-
mántok Hagyományõrzõ Együttes és a Vörös
Rózsák Hagyományõrzõ Cigány Tánccsoport
(képünkön), a Kanizsa Csillagai, valamint
Körmendi András cigány nótaénekes. 

MÉG EGY ELNÖKSÉGI TAGOT 
VÁLASZTOTTAK

Ismét ülésezett a Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása. A korábbi ülésen meg-
szavazott két elnökségi tag mellé harmadiknak
Jakab Sándort, Újudvar polgármesterét vá-
lasztotta a grémium, majd határoztak a Fel-
ügyelõ Bizottság összetételérõl is, amelybe
Nagykanizsa részérõl Polai Józsefet delegál-
ták, míg a Pénzügyi Bizottságban Jerausek
István képviseli a várost. A társulás polgár-

mesterei megválasztották a Területfejlesztési
Bizottság és a Közbeszerzési Bizottság tagjait
is, valamint meghallgatták a 2007. évi költség-
vetési törvénytervezet vonatkozó fejezetét. 

MSZDP: NE KÜLDJENEK 
EL TÖBB EMBERT!

Bogár Ferenc, a Magyarországi Szociálde-
mokrata Párt (MSZDP) megyei szervezetének el-
nöke, önkormányzati képviselõ azt firtatta, hogy
a város vezetõi vajon miért szüntették meg a kö-
zelmúltban, a polgármesteri hivatalban dolgozó
több vezetõ beosztású köztisztviselõ munkaviszo-
nyát, ráadásul olyanokét, akik éppen gyermekál-
dás elõtt állnak, vagy kisgyermeket nevelnek. Bo-
gár Ferenc szerint a történtek alapján úgy tûnik,
mintha a gyermekvállalás és a karrier nem férne
össze a Fidesz családpolitikájával. Hangsúlyozta:
az MSZDP határozottan kiáll a kisemberek mun-
kahelyének biztonsága mellett. Egyúttal követe-
lik, hogy a Fidesz ne bocsásson el több embert, s
ne töltse fel a helyüket pártkatonákkal.

*** 
Dr. Kelemen Marcell jegyzõ érthetetlennek,

méltatlannak nevezte Bogár Ferenc felvetését.
Mint mondta: senki nem került az utcára, az
azonban igaz, hogy vezetõi megbízatásokat
Marton István polgármesterrel egyeztetve von-
tak vissza, ám erre a köztisztviselõi törvény le-
hetõséget biztosít. A vezetõi megbízatás vissza-
vonása azonban nem jelenti a munkaviszony
megszûnését is. Dr. Kelemen Marcell hangsú-
lyozta: Bogár Ferenc állításával ellentétben
egyetlen gyermekáldás elõtt álló, vagy kisgyer-
meket nevelõ köztisztviselõ sem szenvedett hát-
rányt az egyes döntések miatt, amelyek mögött
felelõtlenség politikai célzatosságot keresni, a
vezetõi megbízatások visszavonása tisztán szak-
mai lépés volt, hiszen a polgármesteri hivatal
vezetõjeként a jegyzõ felelõssége a szakmaiság
biztosítása – akár még személycserék árán is. 

RENDKÍVÜLI KÖZGYÛLÉS?
Marton István polgármesterhez intézett

önálló képviselõi indítványával kapcsolatban

tartott sajtótájékoztatót Tóth László, az
MSZP nagykanizsai frakciójának vezetõje:
Mint a polgármester elõtt is ismert – hangsú-
lyozta Tóth László, Gyurcsány Ferenc mi-
niszterelnök november 22-ére konzultációt
kezdeményezett a Regionális Fejlesztési Ta-
nácsok és a megyei jogú városok vezetõivel.
A megbeszélés célja, hogy a kormány jobban
megismerje a megyék és a régiók fejlesztési
elképzeléseit és megpróbálja az egyes fej-
lesztési programokat az igényekhez igazítani.
A fentiekre tekintettel a frakcióvezetõ a köz-
gyûlés rendkívüli összehívását kezdeményezi
november 21-re annak érdekében, hogy kép-
viselõtársaival együtt megvitathassák, mit
képviseljen Marton István polgármester a mi-
niszterelnökkel való találkozón, s kellõ felha-
talmazása legyen a megbeszélésen. 

Az elõttünk álló fejlesztések csak akkor le-
hetnek sikeresek, ha azokat az érintettekkel
közösen határozzuk el – mondta Tóth László.
Mindenkivel együtt kívánunk mûködni, akik a
város érdekében akarnak tenni. Most ez a kez-
deményezés is azt mutatja, hogy a közgyûlés-
be beletartoznak azok a politikai erõk is, ame-
lyek az MSZP-n kívül vannak, természetesen
nem lehet figyelmen kívül hagyni a meghatá-
rozó erõvel rendelkezõ Fidesz frakciót, vala-
mint a SZDSZ, MSZDP és a Városvédõk kép-
viselõit sem.

HOGY ÉLMÉNY LEGYEN A TANÍTÁS 
„Én voltam az a kisgyerek, akit soha nem

dicsértek meg” – mondta november tizenne-
gyedikén, a Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Házban tartott elõadásán Lovász Károly él-
ménypedagógus. A szakember érzékletesen,
élményszerûen beszélt a megjelent pedagó-
gusoknak egy speciális, gyermek- és élmény-
központú tanítási módszerrõl, amely ma még
kevéssé elterjedt az iskolákban. Dr. Ran-
schburg Jenõ szavaival jellemezte e mód-
szert: „Az iskola legyen az a hely, ahol hihe-
tetlen érdekes dolgok történnek”. Azaz: kön-
nyebb a tananyag elsajátítása egyéni élmé-
nyek segítségével.  

november 13.

november 14.

Pályázaton nyert támogatásból felújították a
Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola sportpályáját. A munkálatok
teljes költsége meghaladta a 4 millió forintot –
mondta el Szermek Zoltán igazgató. Az intéz-
mény a Szabadtéri sportolási lehetõségek javí-
tása, a rendszeres mozgás feltételeinek megte-
remtése, elõsegítése címen a Nemzeti Sport
Hivataltól 1,7 millió forint támogatásban ré-
szesült. A beruházáshoz szükséges összeget az
önkormányzat 2 millió 250 ezer forint támoga-
tással egészítette ki, a hiányzó összeget pedig
az iskola biztosította. Ebbõl a pénzbõl új vízzá-
ró aszfaltréteg került a több évtizede kialakított
és balesetveszélyessé vált sportpályára. Szer-

mek Zoltán azt is elmondta, a nyáron kicserél-
ték az iskola északi oldalán a nyílászárókat,
amit folytatni lehetne a Platánsor felõli olda-
lon, ezen kívül régóta esedékes lenne a vizes-
blokkok felújítása, valamint az épület akadály-
mentesítése is. 

Megújult a sportpálya
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A következõ évben várható vízközmû-felújítások finanszírozási olda-
láról még a késõbbiekben határoz a képviselõtestület. Zajzon Imre, a
Dél-Zalai Víz- és Csatornamû ZRt. mûszaki igazgatója azonban azt re-
méli: az év elején beadják azt a pályázatot, amely révén uniós források-
ból megújulhat vagy ahol jelenleg nincs, megépülhet a szennyvízcsator-
na-hálózat. A beruházás Nagykanizsán kívül még 14 települést érint.

Zajzon Imre elmondta: az ez évi felújítások elsõsorban az útfelújítá-
sokhoz kapcsolódtak, emellett pedig a szennyvízcsatorna-hálózat bõví-
tésével kapcsolatos kohéziós pályázat kidolgozása zajlott. A pályázat
révén lehetõség nyílhat arra, hogy kiépüljön a rendszer Nagykanizsa
azon részeiben is, ahol eddig megoldatlan volt a lakossági szennyvíz
megfelelõ elvezetése, ilyen például a Rozgonyi utca, Bajcsa, Kámáncs,
Korpavár és a Csónakázó-tó környéke. Ha a pályázat elbírálása pozitív
lesz, akkor a szakemberek jövõre megkezdhetik a munkálatokat, me-
lyek révén mintegy 30 kilométer új csatorna épül, s körülbelül ugyan-
ennyi, már meglévõ csatorna felújítása, korszerûsítése történik meg.
Több szennyvízátemelõ megszûnik, mert a gyûjtõvezetékek a jelenlegi-
hez képest más irányban haladnak majd. Bõvítik és felújítják a városi
fõgyûjtõket is. A fejlesztés a város teljes csatornahálózatának mintegy
15-20 százalékát, illetve a nagykanizsai szennyvíztelepet érinti. 

Várhatóan jövõ januárban benyújtják a pályázatot a Kohéziós
Alaphoz, s optimális esetben még a második félév elejéig megtörté-
nik a pályázat bírálata. Siker esetén nemcsak Nagykanizsa, hanem
további tizennégy település szennyvíz-problémája oldódik meg az
elõzetes számítások szerint is tizenegy és fél milliárdos beruházásnak
köszönhetõen. 

A csatornázás jegyében 

Körülbelül egy hónappal ezelõtt terjedt el a hír, miszerint nehéz
anyagi helyzetbe került az ötszáz lakásosra tervezett Városkapu Lakó-
park generálkivitelezõjeként jegyzett Balusztrád cégcsoport. A társaság
csõdvédelmet kért, miután az izraeli Engel Group állítólag késedelmes
teljesítésre hivatkozva lehívott egy 750 millió forintos bankgaranciát. A
nagykanizsai beruházás végrehajtására létrehozott projektcég, a Kani-
zsa Invest 2003. Kft. ügyvezetõje, Kiss József azt mondja: a projekt to-
vább mûködik, a cég elkötelezett a beruházás folytatása ügyében. 

– Fontos tudni, hogy a csõdeljárás a Balusztrád nyolc tagból álló
cégcsoportja közül csupán kettõt érint, igaz, ezek a társaság zászlós-
hajói. Felszámolásról azonban szó sincs, ugyanis a Balusztrád csõdvé-
delmet kért – mondta el elöljáróban Kiss József. – A csõdvédelem azt
jelenti, hogy ha a hitelezõkkel (többek közt a Kanizsa Investtel) sikerül
megegyezni, akkor a Balusztrád kap még néhány hónap haladékot, s ez
idõ alatt kidolgozhat egy „kilábalási programot”. Ha ez sikerül, akkor
van esély arra, hogy a hitelezõk hozzájutnak a pénzükhöz, vagy leg-
alábbis annak egy részéhez. Ha nem sikerül, s mégis eljut a dolog a

felszámolásig, akkor azzal sajnos, a hitelezõk rosszul járnak, hiszen az
igényeik kifizetésére ebben az esetben nem sok pénz maradhat. Ezért a
mi érdekünk is az, hogy megvalósuljon a csõdegyezség, s ne történjen
meg a felszámolás. A Kanizsa Invest közben igyekezett magát és a pro-
jektet függetleníteni a Balusztráddal kapcsolatban kialakult helyzettõl,
ezért a projektcég korábbi kisebbségi tulajdonosai (felkészülve a leg-
rosszabb esetre) megvásárolták a Balusztrádtól a többségi tulajdonhoz
elegendõ tulajdoni hányadot. Az új többségi tulajdonosok a tekintetben
is a projekt mögé álltak, hogy azoknak a kivitelezéshez kapcsolódó kö-
telezettségeknek is eleget tesznek, amelyeket nehézségei miatt a Ba-
lusztrád már nem tud teljesíteni. Meg kell, hogy mondjam, a Kanizsa
Invest tulajdonosai ilyen szempontból egy kicsit kényszerpályán mo-
zognak, hiszen befektetett pénzüket csak úgy tudják kamatoztatni, ha a
beruházás többi üteme is megépül. Ugyanis a projekt több mint három
és fél hektáros területén csak az elsõ ütem épült meg, azonban a köz-
mûvesítés az egész ingatlanon megvalósult, ráadásul a Kanizsa Invest
ötszáz lakás után fizette meg az önkormányzat felé a területfejlesztési
hozzájárulást, pontosabban annak fejében felvállalta a Honvéd utcai
csatornázás teljes költségét. Ezzel csak azt szeretném jelezni, hogy
most már nem állhatunk meg, hiszen az infrastrukturális beruházások
miatt az elsõ ütemen még nem keletkezik profit, a befektetés megtérülé-
se a további ütemek során várható, amikor infrastruktúrára már nem
kell költenünk. Tehát folytatjuk a beruházást – fejtette ki a Kanizsa
Invest 2003. ügyvezetõ igazgatója. 

Kiss József kérdésünkre hozzátette: jelen pillanatban még mindig
az elsõ ütem utolsó lakásainak értékesítése folyik. Véleménye sze-
rint a gyenge ingatlanpiac oka talán az is, hogy több projekttel kap-
csolatban negatív tapasztalatokat szereztek a vevõk, s az építõipari
beruházásokkal szembeni bizalom megrendült. Hangsúlyozta azon-
ban: épp ezért (ellentétben az általánosan elfogadott 30-40 százalék-
kal) csak tízszázaléknyi foglalót kérnek a vevõktõl, amit egy elkülö-
nített, zárolt számlán tárolnak mindaddig, amíg az ingatlan nem ke-
rül az ügyfél tulajdonába.

Városkapu Lakópark: a Kanizsa Invest folytatja

Az elmúlt idõszak
kedvezõ idõjárása
sokat segített a
sz t rádaép í tõknek ,
lassan-lassan a 74-es
számú út melletti fe-
lüljáró is „kinõ” a
földbõl. Árkai And-
rás, a Betonút Zrt.
projektvezetõje la-
punk érdeklõdésére
elmondta: a viszony-
lag száraz idõjárásnak köszönhetõen jó ütemben haladhat a sztráda-
építés. Ha még egy kicsit marad a jó idõ, akkor az elképzelések
szerint decemberben sikerül is átengedni a forgalomnak az M7 ti-
zennyolc kilométeres, Nagykanizsa-Becsehely közötti szakaszából
a hat kilométeres, a dél-zalai város és Sormás között lévõ etapot.
Korábban a Magyar utcától nyugatra fekvõ szakaszon egy kicsit
megcsúsztak a kivitelezéssel, ugyanis nagyon elhúzódott a közmû-
kiváltás, ráadásul hónapokig állt a víz a talajfelszínen. Itt nagyjából
már sikerült „egyenesbe jönni” a kivitelezõ szakembereknek, azon-
ban más jellegû gondok nehezítik a munkát még most is: a 74-es úti
korrekció építésénél néhány terület kisajátítása a mai napig nem
történt meg. Árkai András hozzátette: most úgy látja, jövõ nyár vé-
gére megépülhet a teljes szakasz.  

Horváth Attila

Jövõ nyárra végeznek
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Az október 26-28-án Dunakeszin ren-

dezett II. Farkas Ferenc Zongoraversenyen
Horváth Krisztina I. lett. Ugyanitt Reizner
Mónikának a III. helyezettnek járó díjat si-
került elhoznia. Felkészítõ tanáruk Dr. Er-
dõs Lászlóné volt, aki felkészítõ munkájáért
Tanári Különdíjban részesült. 

További résztvevõ növendékek: Magyar
Borbála – felkészítõ tanára Cseszkóné
Borovics Melinda, Somogyi Nikolett – felkészí-
tõ tanára Gróf Katalin, Vörös Nikolett – felké-
szítõ tanára Gerócs Erzsébet. 

2006. október 21-22-én rendezte meg a
Vass Lajos Szövetség Budapesten a Kárpát-
medence népdalköreinek a döntõjét. A 102
résztvevõ kórus és szólista mezõnyében tér-
ségünket a zalaszentbalázsi, a csesztregi, va-
lamint a muravidéki együttesek és szólisták
képviselték. A zsûri  neves szakemberekbõl
állt: Olsvai Imre, Juhász Erika, továbbá a
Magyar Rádió és a Magyar Tudományos

Akadémia Népzenei Intézete képviselõi. A
felmenõ rendszerû eseménysorozat fináléjá-
ban sokan kaptak Nívódíjat, de talán a leg-
nagyszerûbb teljesítményt a Muravidéki Nó-
tázók nyújtották Cseke József vezetésével.
Õk a két évvel ezelõtt elnyert Kárpát-me-
dencei Nagydíjat nyerték el ismét, bizonyít-
va kiváló szakmai kvalitásukat az
össznemzeti mezõnyben.

Vass Lajos Kárpát-medencei Nagydíj

Valamivel több, mint két évtizede vált ismertté a Rubik-kocka, is-
mertebb nevén a bûvöskocka. Néhány éven át népszerû ajándék, ver-
sengések kedvelt szereplõje volt az elmés játék, aztán, ahogy lenni
szokott kis hazánkban, a feledés homályába borult. Nem úgy a nagyvi-
lágban, ahol a térbeli gondolkodás képességét fejlesztõ eszköz tovább-
ra is használatban maradt, mitöbb versenyek százait rendezik ma már a
különbözõ méretû kockákkal. Mi magyarok, akiknek jócskán volt
helyzeti elõnye, egy idõre ebben is lemaradtunk, s a most felnövekvõ
nemzedék fedezte fel újra a kockát és képviseli egyre nagyobb sikerrel
Magyarországot a nemzetközi megmérettetéseken. Közülük egy, Ba-
ticz Milán, aki több nemzetközi megmérettetés mellett legutóbb az Eu-
rópa Bajnokságon is szép eredménnyel szerepelt.

– Az elsõ verseny – amelyre a Tehetséges Magyarország Alapítvány
segítségével juthattam ki az idén nyáron – a német nyílt bajnokság
volt. A nemzetközi bajnokságon Európa szinte minden országa képvi-
seltette magát, és egy srác érkezett Amerikából, pontosabban Kana-
dából. Több versenyszám is volt, például a hagyományos háromszor
hármas kocka, s ennek különbözõ méretváltozatai, a kétszer kettes (ez
eggyel kevesebb sorból és oszlopból áll) és a négyszer négyes
valamint az ötször ötös. Minél nagyobb a kocka, annál nehezebb ki-
rakni és annál hosszabb ideig tart, míg megoldjuk a játékot. Emellett
voltak más logikai versenyszámok is.

– Kik vettek részt a versenyen?
– A magyar csapat tíz fõbõl állt, ketten voltunk kanizsaiak. Ez a csa-

pat tizenhat új magyar rekordot állított fel ezen a versenyen, ebbõl ti-
zennégyet jómagam. Egy versenyszámban sikerült nyernünk, a többi-
ben második, harmadik helyen, olykor hátrébb végzett a csapat. 

– Mi az oka annak, hogy bár a magyar eredményekhez képest kiváló
volt a honi csapat, de a versenyen ez kevésnek bizonyult?

– Az ok az, hogy bár magyar találmány a kocka, hosszú idõre feledésbe
merült, s csak most, úgy két éve jött ismét divatba a kockaláz. 1982-ben volt
az elsõ világbajnokság, azóta minden nemzet fejlõdött, ám nálunk nem tör-
tént semmi, nem voltak versenyek, és ennek a következménye ez az eredmény.

– Hol jártál még?
– A nyílt bajnokságot egy csehországi verseny követte, ötfõs csapat-

tal mentünk ki. Két elsõ és két harmadik helyet tudtam szerezni itt. Az
egyik általam nyert versenyszámot világrekord felállításával sikerült
megnyernem a Rubik Magic nevû játékkal.

– Hogyan zajlik a verseny?
– Ezeken a versenyeken általában ötször ki kell rakni a kockát, a

legjobb idõt és a legrosszabbat nem veszik számításba, és a három ma-
radékból átlagot számolnak, így egy versenyszámból kétfajta csúcsot is
fel lehet állítani. Tizenkét magyar rekordot sikerült megdöntenem itt.

– Az õsszel került sor az Európa Bajnokságra. Mit sikerült elérni ott?
– Heten mentünk ki Magyarországról Párizsba, ilyen helyen eddig

még nem jártunk. Örkényi Róbert és én mentünk Kanizsáról. Két elsõ
hely, két harmadik hely lett a miénk, ebbõl egy elsõ és egy harmadik az
enyém. A csapatunk egyik tagjának sikerült egy világrekordot is felállí-

tani a versenyen. A verseny öt napjából két és félnapot a verseny vett el,
az idõ másik felében pedig magára a versenyre készültünk. 

– Mit jelent ez?
– A verseny elõtt nagyon sokszor kirakjuk a kockát, mert a kirakást meg kell

tanulni, megtanulható folyamat. A kockakirakáshoz megtanulunk egy forgatás-
sorozatot, mi ezt algoritmusnak hívjuk. Ez két vagy három kocka egymáshoz vi-
szonyított helyzetét nézi és azt, hogyan lehet ezeket egymás mellé tenni. Így épít-
jük fel a forgatássorozatokból a játékot. Egymásra épülõ szabályokkal dolgo-
zunk, de ez nem jelenti azt, ha kézbevesszük a kockát, azonnal meglátjuk a legki-
sebb forgatásszámot. A kockát nem összevissza tekergetjük, hanem meghatáro-
zott szabályok alapján forgatjuk. Ezek az algoritmusok ma már könyv alakban is
megjelentek. Ha valaki csak úgy ki akarja rakni a kockát, az nem igényel térlá-
tást, logikai készséget, és a legtöbben ki is rakják átlag négy-öt perc alatt, de a
verseny nem errõl szól. A verseny a mi esetünkben arról szól, hogy az ember
mennyire képes memorizálni ezeket az algoritmusokat, és mennyi idõ alatt tudja
õket alkalmazni. Az egész szinte egy reflex: meglátok egy ábrát, és szinte azonnal
alkalmazni kell a megfelelõ algoritmust, aztán szinte azonnal a következõt is. Mi
nem csuklóból, hanem úgynevezett ujjtechnikával dolgozunk. Ahhoz, hogy gyor-
san tudjunk dolgozni, az ujjainkra van szükségünk.

– Mennyi idõ alatt rakod ki a kockát?
– A magyar rekord, amit én tartok, 14,67 másodperc.
– Mennyi algoritmussal dolgozol?
– Száz-százhúsz az, amit én tudok, de a legjobbak – tíz másodperc

alatt dolgozók – ennél jóval többet, több száz algoritmust tudnak és al-
kalmaznak.

– Mire hasznosítható ez a rendkívüli tudás, képesség a hétköznapok-
ban?

– A matematika tárgy bizonyos részeinek tanulás nélküli tudásához,
az egymásból következõ, logikát feltételezõ anyaghoz mindenképpen jó.

– Mennyit készülsz?
– Verseny elõtt naponta több órát.
– Hogyan kerültél kapcsolatba a kockával?
– Berényben egy matektáborban. Ott volt egy finn srácnak kockája,

és egy-másfél perc alatt tudta kirakni. Kíváncsi voltam, s úgy éreztem,
én jobb tudok lenni nála. Így kezdõdött. -dukát-

Kockaláz 
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„Hálásak lehetünk azoknak, akiknek ‘56-os helytállását a ma avatandó
tábla megörökíti” – mondta   Március Zita, a Polgári Kanizsáért Alapítvány
szóvivõje október végén, a Batthyány Lajos gimnázium bejáratánál elhelye-
zett emléktábla avatásán. Személy szerint õ maga is tartozik ezzel nagyapjá-
nak, akit a forradalomban való részvételéért három év börtönbüntetésre ítél-
tek. Beszélgetésünkben Március Zita rá emlékezik.

– Engem a nagyszüleim neveltek. A papáéknak három fiúgyermekük
volt, s amikor én megszülettem, a papa küzdött értem, nagy nehezen
rávette a szüleimet, hogy hozzájuk költözhessem. Talán nem szép
ilyent mondani, de jobban szerettem, mint a saját apámat. Az elsõ pil-
lanattól kezdve, mintha õk lettek volna a szüleim. Nagyapám nagyon
jó ember volt, soha nem ivott, soha nem kiabált, nem káromkodott,
nem is tudta ezt elviselni a gyermekeitõl sem. Mindent tõle tanultam:

fõzni, festeni, kõmûvesmunkát végezni, falazni. Családi házban éltünk
a Magyar utcában, volt kertünk, kis udvarunk. Minden férfi és nõi
munkát megtanultam mellette. Nem ismertem olyan jólelkû, segítõkész
embert, mint õ volt. A fiatal korától szívbeteg mamámat megkímélte
mindentõl, még az otthoni munkától is, pedig a gyomorlyukadástól a
szívinfarktusig sokféle betegség elkapta õt is. 

Három éve halt meg daganatos betegségben, 80 éves korában. Az
utolsó pillanatig emlegette, mennyire fáj neki, hogy börtönbe került.
Az a három év nem múlt el nyomtalanul! Úgy összeverték a lábát,
hogy a mûtét után az egyik két centivel rövidebb lett, mint a másik.
Ennek ellenére, nem bírta volna elviselni azt, hogy ne tudja eltartani
a családját. Ezt örököltem tõle. Én sem tudok tétlenül élni, mindig
újabb és újabb célokat keresek magamnak. (B.Zs.)

Tartozom ezzel a nagyapámnak

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ötvenedik, illetve a Ma-
gyar Köztársaság kikiáltásának 17. évfordulója alkalmából számos
nagykanizsai határõr részesült elismerésben. A Magyar Köztársa-
ság Honvédelmi Minisztere a Somogy Megyei Védelmi Bizottság
Elnökének elõterjesztésére a védelmi felkészítés és válságkezelés te-
rületi szintû megvalósítása érdekében kifejtett eredményes tevé-
kenysége elismeréseként a „Szolgálati Érdemjel arany fokozata”
kitüntetést adományozta Lukács Sándor határõr ezredesnek, a
Nagykanizsai Határõr Igazgatóság igazgatójának. A szolgálat pél-
damutató teljesítéséért dicséretben és jutalomban részesített a Ha-
tárõrség Országos Parancsnoka 1 fõ, a Határõrség Rendészeti Fõ-
igazgatója 2 fõ, a Határõrség Gazdasági Fõigazgatója 1 fõ, a Nagy-
kanizsai Határõr Igazgatóság igazgatója pedig 38 fõ hivatásost és
közalkalmazottat. A Nagykanizsai Határõr Igazgatóság igazgatója
soron kívül elõléptetett 14 fõ zászlóst és tiszthelyettest is.

Kitüntetése alkalmából Lukács Sándor ezredessel, a Nagykanizsai
Határõr Igazgatóság igazgatójával beszélgettünk.

– Tudomásom szerint ez a kitüntetés a miniszter által adományozható
elismerések közül a legmagasabb fokozatú – mondta Lukács Sándor. –
Természetesen nagyon örülök neki, információim szerint határõr még
nem is kapott ilyent. S hogy hogyan lettem határõr? 1966-ban érettségiz-
tem, majd Szegedre kerültem a Kossuth Lajos Katonai Fõiskolára, tanul-
mányaim elsõ évét ott végeztem. 1970-ben avattak tisztté Budapesten. At-
tól kezdve a nagykanizsai határõr kerületnél dolgozom (akkoriban még
így hívták), elõbb kint voltam õrsön Berzencén, majd elvégeztem a Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet, s 1982-tõl itt, az igazgatóságon dolgo-
zom különbözõ beosztásokban. Másfél éve vagyok igazgató.

– A határõr munkája mindig is egy kicsit misztifikált volt, sokak szá-
mára nehezen definiálható a tevékenységük. Mitõl szép a hivatása, egyál-
talán miért lesz valaki határõr, s miért nem inkább rendõr, vagy katona?

– Szerintem a határõrök élete legalább olyan szép, mint bármelyik fegy-
veres és rendvédelmi szervnél dolgozóé. Mi legalább olyan közvetlen kap-
csolatban vagyunk a lakossággal, mint a rendõrök. Gondoljunk csak bele:
az átkelõkön az útlevélkezelõink találkoznak elõször azzal a külföldi ál-
lampolgárral, aki Magyarországra jön. S az elsõ találkozások általában
mély benyomást tesznek az emberre. Kollégáim szívesen és jól is csinálják
a munkájukat, s ez egyfajta érdemet is jelent a Határõrség számára. Ettõl
is szép a mi munkánk, hogy sok emberrel találkozhatunk. De ez csak egy
része a feladatainknak, ennél azért sokrétûbb a tevékenységünk. A közrend
és a közbiztonság fenntartása érdekében nagyon szorosan együttmûkö-
dünk a rendõrséggel, Kanizsán is lehet látni, hogy a város számos pontján
ott vannak a zöld váll-lapos határõrök, s vagy a rendõrrel közösen, vagy
önállóan, gyalogosan, vagy szolgálati jármûvel járõröznek, s majdnem
ugyanazokat a feladatokat látják el, mint rendõr kollégáik.

– Néhány évvel ezelõtt
azért ennél keményebb
idõszakok voltak…

– A rendszerváltás elõtti
idõszakban valóban klasszi-
kus határõrizeti tevékenysé-
get folytattunk, akkor még
nagyon komolyan gondol-
tuk és csináltuk a ránk ki-
szabott feladatot, azaz mi
védtük az úgynevezett „szo-
cialista tábor” országhatá-
rait. Akkor még sorállo-
mány volt a Határõrségnél,
ma szerzõdéses és hivatásos határõrökkel végezzük ezt a feladatot. Azt is
mondhatnám, hogy napjainkban már profi a Határõrség, s ennek megfelelõ-
en profin is végzi a munkáját. 

– Volt egy Balkán-válság is.
– Mind a Baranya-háromszögben, mind a szerb-magyar határon

zajló akciókban szinte teljes létszámmal vettek részt a határvadász szá-
zadaink. Kemény idõszak volt ez, hiszen gyakran nem volt mód és lehe-
tõség a nyolc órás pihenõre, hanem esetleg csak négyre, s menni kel-
lett tovább. Szerencsére az egész válságot úgy megúsztuk, hogy senki-
nek sem származott belõle komolyabb baja. Persze, kisebb atrocitások
voltak, de a mieink soha nem keveredtek bele ilyen helyzetekbe. Hála
Istennek akkoriban számos elismerést is kaptak a beosztottjaink. 

– Visszatekintve, melyik volt pályafutásának legszebb idõszaka?
– Hát, ez nehéz kérdés. Az egész életem szép volt, de mégis arra az idõ-

szakra emlékszem vissza szívesebben, amikor bekerültem ide, a kanizsai
kerülethez, ahol elõször adódtak számomra vezetõi feladatok, s átláttam
az egész munkát. Az egy olyan kihívás volt, amit szívesen vettem. Egész
pályafutásom alatt a határõrizetben dolgoztam, s úgy jutottam el az igaz-
gatói posztig, hogy nem voltak „kilengéseim”, azaz végig a szakmában
dolgoztam, a határõrizettel foglalkoztam. 

– Egyébként szabadidejében mit csinál szívesen?
– A vadászat a hobbim, s persze a természetjárás. Nem a vad elejté-

se miatt járok vadászni, hanem azért, hogy minél többet lehessek a ter-
mészetben, ugyanis a beosztásom révén erre ma már kevéssé van lehe-
tõségem. De azért még mindig megragadok minden lehetõséget arra,
hogy egy határnyiladékon végigsétáljak…

– Hogyan tekint a következõ idõszak elé?
– Ma már mindenki tudja, hogy milyen átszervezések várhatóak a

Határõrségnél. Jelenleg a felkészülési idõszakban vagyunk. Ha való-
ban megtörténik az átszervezés, természetesen én is nyugdíjba vonu-
lok, hiszen már így is egy kicsit „túldolgoztam” az idõmet. (H.A.)

Séta a határnyiladékon
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A tradícióvá növekedett nap alapötlete
35 éve, 1971-ben született, amikor Massa-
chusetts állam kormányzója, Arthur P.
Mullaney arra kérte a polgárokat, hogy
egy napig ne dohányozzanak, és a pénz-
bõl, amit aznap dohányárura költöttek
volna, egy helyi középiskolát támogassa-
nak. Az ötlet megfogant, és 1976. novem-
ber 18-án már az Amerikai Rákellenes
Társaság (ACS) tûzte zászlajára a célt.
Sikerült is egymillió embert rábírniuk,
hogy egyetlen napra bírják ki dohányzás
nélkül. 1977-ben már minden állam csat-
lakozott a mozgalomhoz. Nem lebecsü-
lendõ annak a nemzetnek teljesítménye,
ahol jelenleg közel 47 millió ember – 25
millió férfi és 22,6 millió nõ – a szenve-
dély rabja. Az Egészségügyi Világszerve-
zet kezdeményezésére november harma-
dik csütörtökét aztán nemzetközi szinten
is Füstmentes Nappá nyilvánították.

Magyarországon csakúgy, mint az egész
világon a dohányzás visszaszorítása az egyik
legjelentõsebb népegészségügyi feladat,
amelynek súlyát a vizsgálatok adatai, a fel-
mérések eredményei egyértelmûen jelzik. 

– Az Országos Lakossági Egészségfelmé-
résbõl látszik, hogy hazánkban a 18 éven fe-
lüli férfiak valamivel több, mint negyven szá-
zaléka, a nõk közel 28 százaléka dohányzik.
Különösen aggasztó az a tény, hogy a ciga-
rettázás igen elterjedt az általános és közép-
iskolás korosztály körében is, az elsõ kipró-

bálás egyre fiatalabb életkorban jellemzõ,
továbbá nagyon sok gyermek van kitéve a
passzív dohányzás ártalmainak – mondja dr.
Búzás Judit, nagykanizsai tisztifõorvos.

– Mennyien áldozzák életüket ennek a ká-
ros szenvedélynek?

– Magyarországon évente 28 ezer ember
halála írható a dohányzás rovására. Ez kö-
rülbelül kétszer több, mint ahányan alkoho-
lizmus, kábítószer-fogyasztás, AIDS, baleset,
vagy erõszakos halálok miatt veszítik el az
életüket. A dohányzás elsõdleges szerepet
játszik a tüdõrák kialakulásának kilencven
százalékában, a légúti betegségek hetven
százalékában, a szív- és érrendszeri megbe-
tegedések 46 százalékában, és az összes da-
ganatos megbetegedés közel harmadában.

– Sokan élnek abban a tévhitben, hogy a
dohánytermékek adójának bevételébõl a be-
tegek gyógyíthatók, mi több még marad is
valami a kasszában. Valóban így van?

– A dohányzással összefüggésbe hozható
betegségek kezelésével kapcsolatos kiadások
messze felülmúlják a dohánytermékek adójá-
ból származó bevételeket, és felbecsülhetet-
len károkat okoznak, gondoljunk csak az ár-
ván, félárván felnövekvõ gyerekekre, akik
emiatt az elkerülhetõ halálok miatt veszítik el
szeretteiket, támaszukat. A konkrét számok
tükrében a 2004-es évben a dohánytermékek-
bõl származó állami bevétel 244 milliárd fo-
rint volt, míg a dohányzás ártalomköltségei
elérték a 358 milliárdot. A KSH adatai sze-
rint a lakosság évente, fejenként átlagosan
14 720 forintot költ dohánytermékekre, míg
gyógyszerekre alig valamivel többet, 15 900
forintot. Mindezek ismeretében felmerül a

kérdés, helyes-e pénzért betegséget vásárol-
ni, önsorsrontó szenvedélynek hódolni, mint
a család jólétét szem elõtt tartani?

– Milyen programmal készülnek Önök a
Füstmentes Nap kapcsán?

– Figyelemfelhívó akciónk keretében az
önkormányzati ülés elején kértünk egy pár
perces megszólalási lehetõséget. Ezzel sze-
retnénk a városvezetõk figyelmét felhívni a
dohányzás okozta egészségkárosító jelensé-
gekre, és szeretnénk rámutatni a dohányzás
következtében fellépõ, de elkerülhetõ költség-
növekedésre, amely az egyént ugyanúgy sújt-
ja, mint a társadalmat. Mivel a testületi ülé-
seket a televízió is közvetíti, így a képviselõk
mellett az ülést figyelemmel követõ nézõkhöz
is eljuthatunk. 

– Mennyire szólíthatók meg a tömegek az
Ön tapasztalatai szerint?

– Közel fél évezredes múltja van az euró-
pai dohányzásnak, s alig ötven éve sejtjük,
hogy egészségkárosító hatása van, s huszon-
öt éve rendelkezünk az elsõ erre vonatkozó
bizonyítékokkal. Az elmúlt századok alatt
életformává vált a dohányzás, amellett ipar-
ágak épültek rá. Ma már bizonyosan tudjuk,
hogy ártalmas, hogy egészségkárosító hatása
van, ennek ellenére a leszokás nagyon nehéz.
Egész generációknak kell ahhoz felnõnie,
hogy hatása legyen annak a prevenciós mun-
kának, amelyet mi elkezdtünk. Bármilyen jól
végezzük a munkánkat, az eredmény csak ké-
sõbb látszik, ennek ellenére fontosnak tar-
tom, hogy minden eszközt megragadjunk an-
nak érdekében, hogy elkerülhetõ okok miatt
ne haljanak meg az emberek.

Dukát Éva

Füstmentes Nap

Az elkövetkezõ idõszak tervezett rendezvényeirõl, valamint az intéz-
ményt is érintõ fontos változásokról számolt be sajtótájékoztatóján a Far-
kas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola igazgatója, Baráth
Zoltán. Elmondta: úgy érzékeli, hogy jelentõs változásokat hoz a város
mûködésének minden területén a civil szféra önkormányzati munkába
történõ bevonása. A Civil Kerekasztal megalakulása után az igazgatót
bízták meg a mûvészeti terület koordinációjával, aki nagy kedvvel lát
munkához, hiszen véleménye szerint az elmúlt években nem egyszer elõ-
fordult, hogy a mûvészeti területen tevékenykedõk egy része a kapcsolati
tõke révén elõnyösebb helyzetbe került – akár a finanszírozás területén is
–, mint a többiek. Baráth Zoltán hangsúlyozta: a Civil Kerekasztal meg-
alakulásával esélyt lát arra, hogy a korábbi állapot egy sokkal igazságo-
sabb kultúra-finanszírozás irányába tolódjon el. Ennek érdekében elsõ lé-
pésként létrehoz egy úgynevezett mûvészeti térképet, amely felsorolja a
nagykanizsai mûvészeti csoportokat, szervezeteket, rendezvényeket, sze-
mélyeket azok paramétereivel együtt, azaz megpróbál teljes képet nyújta-
ni a városi mûvészeti élet valamennyi szegmensérõl. A dokumentum ké-
szítése során azt is felmérik, hogy milyen szükségletek jelentkeznek a
kultúra és a mûvészeti élet területén. A térkép segítségével a rendszer ele-
mei még hatékonyabban mûködtethetõk lehetnek. 

A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola tervezett
programjairól Baki Andrea rendezvényszervezõ számolt be. Elmondta:
az iskola három részbõl, három koncertbõl álló Alapítványi Napok ren-

dezvénysorozatot szervez, amelynek második részére, az Alapítványi
koncertre november tizenhatodikán kerül sor az iskola hangversenyter-
mében, majd november huszonegyedikén ugyanitt Mozart-est lesz. A
BEUgranál hozzánk? címû hagyományos programjukban idén Olaszor-
szágot mutatják be több szemszögbõl. A szintén hagyományos Mikulás-
koncert december másodikán lesz a Zsigmondy-tornacsarnokban. 

Az év utolsó heteinek egyikén karácsonyi koncertre is sor kerül az is-
kolában, december tizenötödikén pedig névadója, Farkas Ferenc elõtt egy
emléknappal tiszteleg az intézmény. Januárban a Magyar Kultúra Napján
különbözõ hazai szerzõk mûveit vonultatják fel a diákok, februárban pe-
dig farsangi bál lesz, ami ezúttal a varázslatos Kelet jegyében zajlik majd.
Áprilisban az intézmény egyes kihelyezett tagozatai a hagyományos Mû-
vészeti Napokon kiállítások keretében mutatják be képzõmûvészeti alko-
tásaikat, de megcsillogtatják tánctudásukat is a gyerekek. Áprilisban –
szintén már hagyományosan – Kreatív Fesztivált rendez az iskola, ami
azért kuriózum, mert az amatõrzenész gyerekek saját kompozíciójukat,
improvizációikat adják elõ. Eddig csak zenei terület „került terítékre”, jö-
võre azonban tánccal és képzõmûvészettel bõvül a repertoár.

Végül Baráth Zoltán bejelentette: igazodva a többi iskolához, márci-
us végén lesz felvételi az intézményben. Az Újévi Gálával kapcsolat-
ban elmondta: terveik szerint a jövõben uniós pályázati forrást vesznek
igénybe, hogy a tavalyinál még monumentálisabb koncert születhessen
horvát, szlovén és magyar résztvevõkkel. (horváth)

Zene minden mennyiségben
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Sikeres egri tanulmányútról tért haza a mi-
nap egy kanizsai civil delegáció. A Dél-Zalai
Civil Fórum Egyesület másokat is „utaztatna”:
százezer forintot ajánlottak fel azért, hogy a
város képviselõi egy gleisdorfi tanulmányút
során ismerjék meg az ottani partnerek mun-
káját, eredményeit, hogy aztán itthon is kama-
toztathassák a kint megszerzett tudást. 

– A  tanulmányút célja az volt, hogy olyan
módszerek, technikák birtokába jussanak a tér-
ség civil szervezetei, amelyek elõsegítik a non-
profit érdekérvényesítés kialakítását – mondta el
lapunknak Budavölgyi Kálmán, a Civil
Kerekasztal koordinátora. – Egerben 1999. óta
példaértékûen és hatékonyan mûködik a Civil
Kerekasztal, míg Nagykanizsán 2005. december
12-én alakult meg az érdekvédelmi szervezet. Az
egri civilek kedvezõ körülmények között, az ön-
kormányzattal együttmûködve dolgozhatnak. Az
Egri Civil Alap tízmillió forintos támogatását a
Kerekasztal szekcióvezetõibõl álló bizottság oszt-
ja el teljesen önállóan. A szekciók delegáltjai az
önkormányzati bizottságok külsõs tagjaiként
vesznek részt az önkormányzat munkájában. He-
ti rendszerességgel szerepelnek a TV Egerben. A
civil szervezetek együttmûködésének eredménye-
ként azt várjuk, hogy a civil érdekképviselet

eredményes tevékenysége esetén hatékonyabb
együttmûködés alakuljon ki a civil szervezetek,
az önkormányzatok és a versenyszféra szereplõi
között – mondta a civil szakember. 

A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesületnek van
egy újabb projektje is: a civil szféra százezer fo-
rint összegû felajánlást tesz Nagykanizsa képvi-
selõ-testülete számára egy kirándulás lebonyolí-
tására, a feltétel csupán annyi, hogy a „túra” kü-
lönbözõ frakciók közös részvételével valósuljon
meg. Az a cél, hogy a testület tagjai megismerjék
a gleisdorfi, vagy a puchheimi eredményeket.

A kirándulás keretében sor kerülhet a test-
vérvárosok kormányzati rendszerének és fej-
lesztési eredményeinek megtekintésére.

– A szervezetünk által képviselt nagykanizsai
civilek felajánlásukkal szeretnének hozzájárulni a
város képviselõ-testületének csapatépítéséhez és a
városunk fejlõdése érdekében formálódó lokálpat-
rióta összefogás erõsítéséhez, amelynek szüksé-
gessége a képviselõ-testület alakuló ülésén is meg-
fogalmazódott – mondta Gyertyánági Endre, a
Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület elnöke. – A
Nagykanizsai Civil Kerekasztal közremûködõ
szervezetei kifejezik azon reményüket, hogy a vá-
ros vezetése az elkövetkezendõ négy évben a jó
kormányzás elveit követi, megteremti az egységet

és a helyi társadalom különbözõ csoportjainak
együttmûködését, felvállalja és hatékonyan való-
sítja meg régióközpont szerepét a dél-zalai térség-
ben, valamint a város és térsége fejlesztésének
ügyében egyetértést tud kialakítani a helyi szerep-
lõk körében. Persze, ötletünknek voltak elõzmé-
nyei, amelyek  – úgy reméljük – egyfajta új szelle-
miséget is jelenthetnek a város életében, hiszen
azok a szervezetek, amelyek részt vesznek a Civil
Kerekasztalban – megjelenítve a város közössége-
it –, önálló entitásként, önálló tényezõként lépnek
fel. Mi, civilek nyilván a saját személyes meggyõ-
zõdésünk alapján valamelyik politikai irányzathoz
tartozunk, azonban azt valljuk, hogy ettõl el kell
vonatkoztatni, s a Civil Kerekasztal ne kötõdjön
politikai irányzatokhoz. Ennek a fényében kell
mérlegelnünk mindent, ami a város sikeres mûkö-
désével kapcsolatos lehet. Egy ilyen gondolat
mentén jutottunk el a felajánlás ötletéig. A célunk
az, hogy ily módon is segítsük a város egységének
megteremtését, egyfajta lökést adva a közös mun-
kának – mondta Gyertyánági Endre.

A civil szervezõdés elnöke még azt is el-
mondta: bár eddig egyetlen politikus sem je-
lezte fogadókészségét az ötlettel kapcsolat-
ban, mégis azt reméli, hogy a közös kirándu-
lásra még ebben az évben sor kerülhet. (H.A.)

Növekvõben a kanizsai civilek aktivitása

– Bár ennek a programnak az a neve, hogy
zárókonferencia, mi, akik ebben a projektben
részt vettünk, részt veszünk, tudjuk, hogy csak
egy fejezet zárult le ebben a történetben, s máris
nyílik egy új. Ez az a nagy program, amelyet sa-
ját magunknak kell öt éven keresztül mûködtet-
nünk. Feladatunk lesz fennmaradni és megújul-
ni ezekben az új típusú közösségi és személyi
szolgáltatásokban. Az együttmûködés, amely ezt
a programot jellemezte példaértékû volt, hiszen
számos szakmai szervezet és kolléga dolgozott
azon, hogy ez a pályázat egyáltalán elkészüljön,
befogadást nyerjen, és élesben is megvalósul-
hasson – mondta Simánné Mile Éva Az „Új tí-
pusú közösségi és személyi szolgáltatások fej-
lesztése Nagykanizsán”- elnevezésû projekt zá-
ró konferenciáján, ahol a 2005. május 19-én in-
dult, a szociális gondoskodás bõvítését és a fog-
lalkoztatási helyzet javítását célzó programot ér-
tékelték. Mint ismeretes, a projekt a városi ön-
kormányzat, a Vöröskereszt zalai szervezete, a
Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ dolgo-
zói és a Váti Kht. közös munkájában valósulha-
tott meg. 12 fõvel bõvült a program során a ka-
nizsai foglalkoztatottak száma, javult a városban
élõ – valamilyen szempontból hátrányos helyze-
tû – csoportok biztonságérzete, a program során
elõtérbe kerülhetett a prevenció, s olyan új típu-
sú szolgáltatások jelenhettek meg a városban,
amelyek eddig nem voltak, ilyen a Csellengõ
Közösségi ház, a Befogadóház és a jelzõrend-
szeres házi segítségnyújtás. (D.É.)

Zárókonferencia

Az Ifjúsági és Civil Házban megnyílt tárlat-
tal, amelyet Száraz Csilla, a Thúry György
Múzeum igazgatója ajánlott a közönség figyel-
mébe, kezdõdött meg az Idõsek hete program-
sorozata. Az Ifjúsági és Civil Házban bemuta-
tott különleges tárgyak mind-mind saját élet-
történettel bírnak, és mindegyikhez fûzõdnek
sajátos történetek is, amely gazdáik szemében
különlegessé, egyedivé teszik õket. Tárlattá
rendezõdve olyan korokat idéznek, amelyrõl a
mai idõk fiataljainak, gyermekeinek csak az
idõsek meséi és e tárgyak nyomán lehet némi
fogalma. A tárlatmegnyitó után az új intéz-
mény színháztermében elõször Koller Judit kö-
szöntötte az egybegyûlteket, szólt az ünnepi
hét hagyományairól s arról, hogy ezúttal a leg-
különfélébb helyszíneken, milyen programok-
kal várják a városban élõ idõs polgárokat. Ezt
követõen Marton István polgármester köszön-
tötte idõseinket, s a fiatalabbak nevében kö-
szönte meg azt, amit ezek az emberek szûkebb
környezetükben, otthonaikban, közösségeikben

értünk, a városért, a felnövekvõ nemzedékekért
tesznek. A polgármester beszédében arra hívta
fel a figyelmet, hogy a szépkorúak is teljes ér-
tékû tagjai a városnak, még akkor is, ha sokan
ezt nem így gondolják. A korábbi évek hagyo-
mányaihoz híven az idei évben is kisorsoltak
két nyugdíjast, akiket a polgármester és Simán-
né Mile Éva a Szociális Osztály vezetõje külön
is köszöntött. Ezúttal Somogyvári Istvánné és
Mándoki Ferenc vehetett át virágot és ajándé-
kot Marton Istvántól, a kanizsai önkormányzat
nevében. A köszöntõk sorát követõen a Swans
balettcsoport lépett színpadra, majd Baráth
Yvette és a Farkas Ferenc Zene- és Aranymet-
szés Mûvészeti Iskola tánccsoportjának mûso-
rát tekinthették meg a meghívottak. 

A hét következõ napján a Honvéd Kaszinó-
ban megnyitott tárlattal, és az intézményben
megrendezett egészségnapi programmal foly-
tatódott a rendezvénysorozat. -dukát-

Idõsek hete
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Ifjúsági klubot avattak november
8-án a Zsigmondy-Széchenyi SZKI-
ban. A klub kialakításáról  Mérksz
Andor igazgató elmondta: amint a
délutáni idõszakban a diákok el-
hagyják az intézményt, bekerülhet-
nek egy olyan kontrollálatlan rend-
szerbe, ahol sok esetben az ellentétét
látják és kapják mindannak, amire
megpróbálják õket nevelni. Ezen
próbálnak segíteni a klub kialakítá-
sával, lehetõséget adva arra, hogy
délután is jöjjenek vissza az iskolá-
ba, és a szórakozóhelyek helyett ott
töltsék el a szabadidejüket. Erre a
célra kiválasztották az épület pincé-
jében található kazánház egy részét
és a raktárt. A belsõépítészeti átala-
kítás – melynek anyagköltsége kö-
zel ötmillió forintba került –, a tanu-
lókkal közösen történt. A szórakoz-
tató eszközöket az igazságügy mi-
niszter által tavaly kiírt Bûnmegelõ-
zési pályázaton elnyert 1,5 millió fo-
rintból vásárolták meg. A klub nyit-
va tartási ideje folyamatos. Délután
15-tól 18 óráig megfelelõ felügyelet
mellett szórakozhatnak a tanulók a
két helyiségbõl álló klubban, míg
délelõtt akár osztályfõnöki órát, este
pedig szülõértekezletet is lehet ott
tartani. A szalagot Cseresnyés Péter
alpolgármester és Mérksz Andor
igazgató vágta át. Az avatás ünnepé-
lyes pillanatait követõen a tanulók
birtokukba vették a klubot.

Nyílt napot tartottak a Pannon Egyetem Nagykani-
zsai Campuszán az elmúlt szerdán. A beiskolázás fon-
tosságáról, a felsõoktatás változásairól tartott sajtótájé-
koztatójában Dr. Gaál Zoltán professzor, a Pannon
Egyetem rektora elmondta: a 18 éves korosztályt sze-
retnék segíteni, hiszen a továbbtanulás szempontjából
nagyon fontos, hogy milyen döntést hoznak. A nyílt
nap célja az is, hogy részletesebben bemutassák okta-
tási feltételeiket, tevékenységüket, a Pannon diploma
jelentõségét, és az elhelyezkedési lehetõségeket. Nagy-
kanizsa a Pannon Egyetem egyik fontos stratégiai te-
lephelye. A nevében a „P” a profizmust, az „E” az elis-
mert diplomát jelenti. Mindenkinek meg kell tanulnia,
hogy az egyetem nem diplomagyár, meg kell dolgozni
a sikerért! Nem munkanélkülieket képeznek – hangsú-
lyozta a rektor. Abban érdekeltek, hogy sikeresek le-
gyenek a náluk végzett hallgatók. A fordulat éve óta
még nem volt olyan kormány,  ahol legalább egy,
Veszprémben végzett miniszter ne lett volna. A Pan-
non Egyetemrõl kikerült emberek megfelelõ társadal-
mi presztízzsel, elismertséggel rendelkeznek. Kutatási
munkáik tekintetében nyitottak, ami  érinti a környéket
is. Fejlesztik a személyi állományt Nagykanizsán, hisz
ez az elõfeltétele annak, hogy a környékbeli cégek ku-
tatási-fejlesztési munkáiban egyre mélyebben és na-
gyobb intenzitással bekapcsolódjanak. Birkner Zoltán
oktatási igazgató kiemelte: az elmúlt 7 év fejlesztésé-
nek a gyümölcse, hogy a város egyre gyakrabban von-
ja be az itteni szakembereket a fejlesztési tervek elké-
szítésébe. Nagykanizsán két alapszakon (turizmus-
vendéglátás, mérnök-informatikus) folyik a képzés. A
felsõfokú szakképzésben ebben az esztendõben három
szak indul el (mûszaki informatikai mérnökasszisz-

tens, logisztikai mûszaki menedzserasszisztens, szám-
viteli szakügyintézõ). Most ezzel a képzési profillal
rendelkeznek, illetve elkezdtek a felnõtt képzésben is
erõsíteni. A következõ esztendõben indul meg, mint
másoddiplomás képzés, a projekt menedzsment, és az
innovációs folyamatszervezõ szak. Ezzel sikerült egy
fontos lépést tenni a piaci erõsödés irányába. Birkner
Zoltán még elmondta, Magyarország is csatlakozott a
Bolognai-folyamathoz, és a PE is megtette az átalaku-
lás legfontosabb lépéseit, melyek közül a legismertebb
az akadémiai reform. Gál Zoltán hozzátette: feltett
szándékuk, hogy a gazdasági informatika szakot is ide-
telepítik Nagykanizsára, továbbá folynak a mûhely-
munkák éppen a régióban tapasztalható lakópark, és
egyéb építkezések kapcsán, egy úgynevezett „kétdip-
lomás házmester” képzésre, aki el tud intézni mindent
a reggeltõl-estig dolgozó családok számára. Ez egy pi-
acképes felvetés. Egyetlen stabil dolog van itt Nagyka-
nizsán, ez pedig éppen a folyamatos és állandó válto-
zás. A nyílt nap zárásaként spagetti kóstolóra várták a
megjelent diákokat. (bzs)

Nyílt nap a Pannon Egyetemen

A Leonardo program keretében november 5-12. kö-
zött 15 német kolléga vendégeskedett a Pannon Egye-
tem Nagykanizsai Campusán. A speciális támogatást
igénylõ fiatalok szakmai képzése – megoldási stratégi-
ák összehasonlítása címû program során többek között
jártak Csapiban – ahol megismerkedtek „A Csapi pro-
jekt”-tel, a hátrányos helyzetû, illetve roma fiatalok
képzését ellátó iskolával –, a kanizsai szakközépisko-
lákban, valamint a programban együttmûködõ nagyatá-
di gimnáziumban és a csurgói középiskolában. A fiata-
lok életperspektívája, társadalmi helyzete, életminõsége
elsõsorban a munkaerõpiaci lehetõségek és szakmai
képzettségük függvénye. Alsószászország kiemelt fel-
adatnak tekinti azon fiatalok képzését, akiknek
munkaerõpiaci esélyei tendenciózusan átlag alattiak.
Ezen hátrányos helyzetû fiatalok motivációja kiemelt
feladat. Az EU bõvítésével esélyeik erõsen csökkentek,
melynek felszámolása csak a munkaerõpiac és a gazda-
ság szoros együttmûködésével sikerülhet. Kiemelt fel-
adat a határokat átlépõ együttmûködés. 

Az együttmûködés fontosságát felismerve az
Alsószász Kultuszminisztérium a tanulókat és a kép-
zésben szerepet vállalókat kiemelten kívánja támogatni.
Ennek egyik lehetõsége volt a 2000-ben elkezdett ma-
gyar együttmûködés kiszélesítése, konkrét kapcsolatok
kibõvítése. A folyamat elsõ lépése a magyar és német

oldalról külön-külön benyújtott és támogatott Leonardo
programban a két ország iskolarendszerének, szakkép-
zési rendszerének tanulmányozása. A programban a
szakképzésben tevékenykedõ tanárok, a fenntartó, az
oktatás felügyelet, a kamara képviselõje, az Alsószász
Kultuszminisztérium szakképzésért felelõs munkatársa
és a Hannoveri Egyetem szociálpedagógus professzora
vesz részt. Az együttmûködés célja a kölcsönös tapasz-
talatszerzés, majd ezen ismeretek beépítése a napi mun-
kába, új metodikai eszközök kidolgozása a képzésben
és a tanár-továbbképzésben. A két program lezárását
követõen szakmai, idõ- és költségterv készül az iskolai
együttmûködések, tanulócserék és tanárok konkrét for-
máira. A programmal kapcsolatban dr. Pintérné
Grundmann Frida november 9-én sajtótájékoztatót tar-
tott a Magyar Plakát Házban. A német vendégek részé-
rõl elhangzott: az EU-ban ugyanazokról a problémák-
ról beszélünk, de a problémákat az adott helyszínen
kell megismerni. Fontos a tapasztalatszerzés és a közös
együttmûködés megvalósítása az oktatási rendszerben
is, hiszen ugyanazokkal a problémákkal küszködnek.
Az itteni vitában tapasztalták meg, mennyire fontos,
hogy beszéljenek a problémákról. Összegzésként az is
elhangzott, van ami „átvihetõ”. Végül köszönetet
mondtak az együttmûködésben részt vevõ iskoláknak,
kollégáknak. (B.Zs.)

A Leonardo Projektrõl

A Batthyány Lajos 
Gimnázium és Egészségügyi 

Szakközépiskola 

2006. november 25-én 
szombaton 9 órakor

NYÍLT NAPRA
hívja a 4. osztályos általános
iskolásokat és szüleiket, hogy

megismertesse az iskola 
nyolcévfolyamos gimnáziumi
képzését. Helyszín: Batthyány

Gimnázium – Nagyaula

Klubavató
a Zsigmondyban
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Idén ünnepli fennállásának 140. évfordu-
lóját az NTE 1866 MÁV. A jubileumi ün-
nepség során november nyolcadikán egy új,
az utánpótlás-nevelést jelentõsen segítõ mû-
füves pályát adtak át az Ady utcai sporttele-
pen. A kulturális mûsorral, szakági bemuta-
tókkal fûszerezett jubileumi ünnepségre pe-
dig másnap került sor a MÁV-csarnokban.  

Bobay Jenõ egyesületi elnök az avatón hang-
súlyozta: az új pálya lehetõséget nyújt arra,
hogy évszaktól függetlenül, bármilyen idõjárási
viszonyok közt futballozhassanak a fiatalok.
Ezt követõen Böröcz Zoltán villantott fel fontos
momentumokat az NTE történetébõl. A jelenle-
gi helyzetrõl elmondta: tartósan magas színvo-
nalú szakmai munka zajlik a labdarúgó-után-
pótlásnevelés területén, köszönhetõen Kozma
Lajos szakosztályvezetõnek. Böröcz Zoltán
hangsúlyozta: ma ismét adott a pillanat, amikor
a sportvezetõk, a játékosok, a város vezetõi, va-
lamint a gazdasági élet szereplõinek összefogá-
sával ismét tartós sporteredmények érhetõek el.

– Az önkormányzat a lehetõségeihez képest
mérten igyekszik fenntartani a mûködés felté-
teleit – mondta. – Az olajbányász fenntartó-
gazdálkodó szervezetek privatizációja óta ak-
kora anyagi teher hárul a mindenkori önkor-
mányzatra, amelyet – lássuk be – pár év után
már nem lehetett felvállalni. Ma is úgy látom,
hogy felelõs döntést hozott az akkori MÁV
NTE elnöksége, amikor az addig is magas
színvonalon folyó utánpótlás-képzésre kon-
centrált minden erõt. Mindannyiunk számára
örömteli az a fejlõdés, amit a labdarúgó-szak-
osztály az elmúlt években teljesített. Minden
létezõ korosztályban folyik a labdarúgókép-
zés, a tudatos és tervszerû munkának köszön-
hetõen ma már a megyei elsõ osztályt vezetõ,
saját nevelésû játékosokból álló felnõtt csapa-
tunk van ismét – hangsúlyozta.

Szólt a jelenlévõkhöz Dr. Rákóczi István, az
MLSZ képviselõje is, aki azt kérte a város ve-
zetõitõl: támogassák a sportot, a kanizsai fut-
ballt. A vendégként szintén jelenlévõ Kereki
Zoltán, harminchétszeres magyar válogatott azt
hangsúlyozta, hogy a pálya elsõsorban az
UEFA támogatásával épült, azzal a céllal, hogy
megfelelõ körülményekkel segítsék a sportolni

vágyó fiatalokat. (A Magyar Labdarúgó Szö-
vetség az UEFA születésének ötvenedik évfor-
dulója alkalmából kiírt egy pályázatot mûfüves
pályák létesítésére, amelyen az egyesület siker-
rel pályázott és nyert 3,4 millió forintot. A tá-
mogatás mellé még vettek fel 2,5 millió forint
banki hitelt is, s emellett meglehetõsen sok sa-
ját munkát fektettek a beruházásba, ami össze-
sen mintegy 8,5 millió forintba került.)

Cseresnyés Péter alpolgármester támogatá-
sáról biztosította a sportegyesület vezetõit, s
kijelentette: arra törekednek, hogy Nagykani-
zsának ismét legyen NB I-es futballcsapata,
hiszen az NTE tradíciója erre predesztinálja
az egyesületet.

– Köszönet illeti a futballistákat, a szakmai
vezetõket azért, hogy az NTE eddig eljuthatott
– hangsúlyozta. – Sajnos, az elmúlt években
Nagykanizsán méltatlan helyzetbe került a
futball, ahonnan csak elõre vezethet út. Arra
kérek mindenkit, s én magam is arra törek-
szem majd, hogy Nagykanizsának legyen újra
NB-s csapata. Tûzzük ezt ki magunknak cél-
ként mi, döntéshozók is, s tegyenek így a játé-
kosok, az egyesület vezetõi is. Le kell ülnünk

tárgyalni, meg kell egyeznünk abban, hogy
milyen módon valósulhat meg ez a nagy álom
– mondta az alpolgármester.     

Az ünnepi ceremónia során Kozma Lajos
szakosztályvezetõ emléklapokat adott át a pá-
lya építésében segítséget nyújtó támogatóknak,
volt NTE-játékosoknak, majd a szalag átvágá-
sa után az NTE és a ZTE U 17-es labdarúgói
játékkal vették birtokba a sportlétesítményt.

Közben a nagypályán az NTE és a Pécsi
MFC felnõtt labdarúgói mérték össze tudásu-
kat, s a vendégek végül 5-0 arányban legyõz-
ték a Kanizsa együttesét.

Másnap a MÁV-sportcsarnokban folytató-
dott az NTE 1866 MÁV fennállásának 140.
évfordulója alkalmából rendezett ünnepi
program. Itt is Bobay Jenõ, az egyesület el-
nöke köszöntötte elsõként a résztvevõket, s
utalt arra, hogy az NTE a maga száznegyven
évével Magyarország legidõsebb sportegye-
sülete, Európában pedig a második legna-
gyobb múltra visszatekintõ klub. Mint
mondta: a száznegyven év alatt az egyesület
számos sportolót adott az országnak, akik

sokat tettek azért, hogy Magyarország csilla-
ga fényesebben ragyogjon a sport egén. Ma
közel háromszázötven sportoló tartozik az
egyesülethez, s az egyesület zászlóshajója
még mindig a futball.

Marton István polgármester azt mondta: a
város sportszeretõ vezetése mindent elkövet
azért, hogy az önkormányzat és az ország ne-
héz pénzügyi helyzete ellenére a sport támo-
gatása ne csökkenjen a jelenlegi mérték alá.
Az ünnepi beszédek után Bobay Jenõ egyesü-
leti elnök emléklapokkal köszönte meg az
NTE 1866 MÁV irányításában jelentõs érde-
meket elérõ szakemberek munkáját: így kö-
szöntötte többek között Péter Ferencet,
Keszei Ferencet és Németh Lajost is. Ezt kö-
vetõen dr. Horváth György adott áttekintést
az egyesület történetérõl, s elmondta: egy
sportkör életében a száznegyven év már törté-
nelem, ám napjainkban sem szabad elfelejte-
ni, hogy a név ma is kötelez.

– Úgy érezzük, hogy a hagyományt fenn
kell tartani, nem csak azért, mert kötelessé-
günk a helytállás, hanem azért is, mert ezt kí-
vánja tõlünk a sporttörténelem. Kötelez e név:
NTE 1866 MÁV. A sorrend is kötelez. Egy pil-
lanatra nézzünk magunkba, s gondoljunk tisz-
telettel az elmúlt száznegyven év sportolóira,
sportvezetõire, minden segítõre, legyen így
ünnepünk egyben emlékezés is – mondta dr.
Horváth György.

Végül az egyesület szakosztályai, a Fõnix
Lovagi Hagyományõrzõ Egyesület, a vívók és
a judósok tartottak bemutatót, közben az ér-
deklõdõk megtekinthettek egy NTE-
relikviákat bemutató kiállítást is.

Horváth Attila

140 éves az NTE 1866 MÁV: A név kötelez
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Az agresszió össztársadalmi jelenség. A hétköznapokban, a családok
magánéletében éppúgy jelen van, mint a közlekedésben. Emberek szá-
zai halnak erõszakos halált miatta, mégis úgy tûnik, a társadalom egé-
sze tehetetlen a jelenséggel szemben. Az utakon tapasztalható erõsza-
kos cselekményeknek nap, mint nap vannak áldozatai. Inkább közöny-
nyel vesszük tudomásul, hogy így van és nem keressük a megoldáso-
kat. Az utóbbi hetek történései csak a jéghegy csúcsát mutatják, e jelen-
ségek mélyen és régen gyökereznek a társadalomban: a zebrán elütött
gyerek, a gépkocsijában agyonvert autós nemcsak közlekedési morál
probléma, ennél jóval több. Van, aki igyekszik  az autóvezetés-képzés
hiányosságaként megjeleníteni a jelenséget, mert így talán egyszerûbb. 

– Valóban gond van a vezetés oktatásával, és ez az oka az utakon
terjedõ agresszivitásnak?

– Magyarországon a gépjármûvezetõ-képzés és vizsgáztatás magas
színvonalon mûködik. A tanuló elõször KRESZ-vizsgát tesz, 55 kérdé-
ses tesztlapon mutathatja meg, mit tud a közlekedés szabályairól, majd
egy jármû-kezelési vizsga következik, ahol a vizsgázónak tisztában kell
lennie a jármû kezelésének legalapvetõbb kérdéseivel, biztonságos mû-
ködtetésének alapfeltételeivel. Ezt követõen legalább húsz órát vezet a
városi forgalomban, ahol a defenzív vezetésre oktatjuk õket. Ez azt je-
lenti, hogy a kötelezõt mindig, a tilosat sohasem és olykor a megenge-
dettet sem. Ebben a hármas körben dolgozzuk végig az órákat, és ezt
követi egy nagyon szigorú forgalmi vizsga, ahol egy-egy hibáért is
azonnali ismételt vizsgát rendelhet el a vizsgáztató. Ilyen hibák a záró-
vonal átlépése, az irányjelzõ nélküli kanyarodás, ha nem áll meg a
STOP-vonalnál, nem ad elsõbbséget, vagy ha akadályozza a forgal-
mat. Ha valaki a vizsga során agresszíven vezet, esélye sincs a jogosít-
vány megszerzésére. Azt mondhatom, hogy a magyar vizsgakövetelmé-
nyek a legszigorúbbak közé tartoznak Európában. A tanulók részt
vesznek országúti vezetésen, amelynek keretében 160 kilométert kell
levezetniük. A tananyagban van kötelezõ éjszakai vezetés is, hogy vé-
dett körülmények között tapasztalhassa meg a késõbbi autós, mit jelent
a sötétben való vezetés, mire kell odafigyelnie, mire kell vigyáznia –
mondja Péter Lajos a Start autósiskola vezetõje. 

– A fentiekbõl az derül ki, hogy jól felkészített kezdõ autós kerül ki
a vizsgákat követõen a forgalomba. Mi történik az autós társadalom
egy részével, hogyan válnak agresszívvá?

– Bár az autósiskolák mindent megtesznek annak érdekében, hogy jól
felkészített, alkalmazkodni képes autósokat neveljenek, mégis egyre gya-
koribb az a jelenség, hogy a vezetni tanulók többsége papírt szeretne,

nem biztos tudást. A vizsgákra készülnek, a közlekedési érzék kialakulá-
sára nem szánnak idõt és ez késõbb nemkívánatos jelenségeket eredmé-
nyez. Néhányan technikai, tudásbeli hiányosságaikat próbálják helytelen
módszerek alkalmazásával elkendõzni, s ez is egyfajta agresszivitás. Az
agresszivitás véleményem szerint társadalmi probléma, amely az autós
társadalom életében éppúgy jelen van, mint az élet más területein, csak
nyilván a helyzetbõl adódóan itt a vezetés stílusában nyer kifejezést. 

– Mit ért ezen?
– Magyarországon a szabályokat megszegni jópofa dolog, a törvé-

nyeket be nem tartani jó trükk. Ez nem elítélendõ a társadalom többsé-
gének szemében, hanem követendõ példa. Gondoljunk csak a biztonsá-
gi övre! Évente hatszáz ember hal meg azért hazánkban az utakon,
mert nem kapcsolta be a biztonsági övét. Ez nem a képzés hibája, ez a
társadalom szemléletének problémája! 

– Az ön véleménye szerint mit lehetne tenni az utakon jelentkezõ
agresszió megfékezésére?

– Nem lehet kizárólagos megoldás az, ha a rendõrök autóikból az
autópályán a 130 kilométeres sebességet túllépõ autósokat figyelik és
büntetik csak. Ez egy bevételnövelõ megoldás, ám a közlekedési morált
nem javítja. Nem beszélve arról, hogy az autósok többsége cinkosságot
vállal a gyorshajtókkal, különbözõ egyezményes jelekkel figyelmeztetik
egymást. Ennyiben sajnos ki is merül a „partnerség”. Naponta részt
veszünk a közlekedésben, reggeltõl estig kint vagyunk az úton. Azt ta-
pasztaljuk, naponta 8-10 embernek lehetne elvenni a jogosítványát az
általa okozott súlyos, életveszélyes szabálysértések miatt, ám e sza-
bályszegések többségét a rendõrség nem látja. Nap mint nap a való vi-
lágban tudjuk az oktatottjainknak megmutatni, mit nem szabad, s lát-
juk, hogy a szabálysértések többsége nem jár retorzióval, nincsenek
következmények, az agresszió büntetlen marad, és terjed tovább. Évrõl
évre többen halnak meg útjainkon. Véleményem szerint a következetes
rendõri jelenlét sokat javítana a közlekedési morálon, ha a kisebb hi-
bák is azonnali következményeket vonnának maguk után, talán na-
gyobb volna a rend az utakon. A sávváltás, az elõzés során elkövetett
szabályszegések, a helytelenül megválasztott sebesség vagy az elsõbb-
ség meg nem adása szerencsés esetben csak hirtelen fékezésre késztet-
nek, súlyosabb esetben valakinek az életébe kerül. De az agresszió
nem itt kezdõdik az úton, ez már a végstádium. Ha majd a társadalom
egésze be akarja tartani és be akarja tartatni a törvényeket, ha az adó-
zással összefüggõ szabályokat éppúgy nem lesz sikk megszegni, mint
véteni a KRESZ ellen, akkor az agresszív vezetés jelensége is megszû-
nik, vagy legalábbis látványosan csökkeni fog. (-dé-)

Agresszió az utakon

A VOSZ Zala Megyei Szervezete elsõ alkalommal ad át Zalai Prima Díjakat a mûvészetek, a tudomány és a kultúra különbözõ területein alkotók körében.
A díjalapító kilenc jelölt közül három személynek adja át november 24-én Zalaegerszegen, a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben az elismeréseket. A kö-
zönségdíjra városunk lakossága három nagykanizsai jelöltre adhatja le SMS-ben a szavazatát november 21-én éjfélig. Az SMS szavazás módja: be kell írni a
ZV kódot, majd annak a személynek a számát, akire szavazni akar. Az SMS-t a 06/91/331-033 számra kell elküldeni. A jelöltek neve és száma: Harkány
László pedagógus 3.; Kollonay Zoltán zenemûvész 4.; Ludvig Zoltán festõmûvész 5., Varga Andor 9., a ZH kanizsai szerkesztõségének vezetõje.

A Zalai Prima Díj nagykanizsai jelöltjei

Harkány László – 3. Kollonay Zoltán – 4. Ludvig Zoltán – 5. Varga Andor – 9.
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Képviselõi fogadóóra

Balogh László a  3. számú választókerület önkormányzati képviselõ-
je, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca
23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu

Papp Nándor a 12. sz. választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart november 21-én, kedden 17 órakor a Vécsey Zsigmond
Általános Iskolában, 18 órától a Zárda utcai kollégiumban. 

Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselõje minden
páratlan hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig fogadóórát tart a kiskaniz-
sai kirendeltség épületében, minden páros hónap utolsó péntekén ugyaneb-
ben az idõpontban fogadóórát tart a bajcsai kirendeltség épületében.

Nagykanizsa MJV Közgyûlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
pályázatot ír ki Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza (8800 Nagy-
kanizsa, Szekeres J. u. 2-8.) Fõigazgatói munkakörének betöltésére.

Pályázati feltételek: (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi
szintû végzettség, egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy
egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szer-
zett képesítés, legalább tízéves vezetõi gyakorlat, büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat: szakmai
önéletrajz (sz.ö.), erkölcsi bizonyítvány (e.b.), iskolai végzettség,
szakképesítést igazoló okiratok másolata, szakmai helyzetelemzés-
re épülõ vezetõi program, hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálás-
ban résztvevõk megismerjék a pályázatot. Elõnyt jelent: legalább
600 ágyas intézmény vezetésében szerzett gyakorlat. Juttatások:
bérezés (vezetõi pótlék) Kjt. alapján. 

Beérkezési határidõ: az Egészségügyi Közlönyben való megjele-
néstõl számított 16. nap. Elbírálási határidõ: a beérkezési határidõt
követõ 15 napon belül. A munkakör az elbírálást követõ hónap 1.
napjától betölthetõ. A magasabb vezetõi megbízás határozott idõre,
5 évre szól. Szükség szerint lakás biztosítható. Az elbírálás a szak-
bizottság közremûködésével a 233/2000. (XII.23.) Korm. rend.
alapján történik. A pályázat benyújtása 1 példányban Marton István
polgármesterhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., Tel: 93/500-
702). Az I. tevékenységérõl információk beszerezhetõk még Cse-
resnyés Péter alpolgármestertõl, Tel: 93/500-704.

Pályázati hirdetmény egészségügyi intézmény magasabb 
vezetõ megbízású munkakörének betöltésére

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Pol-
gármesteri Hivatal Közterület Felügyelete osztályvezetõi munkakör-
ének betöltésére.

Ellátandó fõ feladatok: a Polgármesteri Hivatal szervezeti egysége-
ként (osztályként) mûködõ Közterület Felügyelet részére meghatáro-
zott feladatok ellátásának biztosítása a közterület-felügyeletrõl szóló
1999. évi LXIII. törvény, a vonatkozó jogszabályok, hivatali belsõ sza-
bályzatok és testületi döntések szerint a szakmai feladatok ellátása. Az
intézmény alkalmazottaival kapcsolatos átruházott munkáltatói jogok
jogszerû és rendeltetésszerû gyakorlása. A kinevezés a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján közszolgála-
ti jogviszonyban határozatlan idõre történik. A munkakör a pályázat
elbírálását követõ hónap 1. munkanapjától betölthetõ.

A kinevezés feltétele a 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes ren-
deletben foglaltak szerinti egészségi, fizikai és pszichikai alkalmas-
ság igazolása. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntet-
len elõélet, a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II.3.) Kormányrendelet 1. számú mellékletének I/13. pontjában – a
közterület-felügyelõi munkakörre – az I. besorolási osztályban meg-

határozott  képesítés, a Ktv. 31. §. (2) bekezdésében meghatározot-
tak szerint közigazgatási vagy jogi szakvizsga, vagy az Országos
Közigazgatási Vizsgabizottság (OKV) által adott mentesítés, leg-
alább 3 éves közigazgatási vagy rendészeti igazgatási gyakorlat.
Elõnyt jelent: "B" kategóriás gépjármûvezetõi engedély, idegen
nyelv tudása, vezetõi gyakorlat. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát,  a
Közterület Felügyelet mûködtetésére vonatkozó részletes szakmai
programot, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pá-
lyázatban elõírt iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való
megfelelést tanúsító okiratok hiteles másolatát.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a köztisztviselõk
jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény és a
hivatali Közszolgálati Szabályzat alapján kerül sor. 

A pályázatokat dr. Kelemen Marcell jegyzõnek címezve (Nagykani-
zsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) kell benyújtani. A pályázatok beérkezésének határide-
je: a Belügyminisztérium hivatalos értesítõjében való közzétételétõl
számított 16. nap 13.00 óra. A pályázat elbírálásának határideje a beér-
kezési határidõt követõ 15 nap. A pályázattal kapcsolatban további fel-
világosítás kérhetõ a 93/500-706 vagy 500-710-es telefonszámon. 

Közterület Felügyelet osztályvezetõ

Nagykanizsa MJFVKözgyûlése határozata alapján nyílt ötletpályá-
zatot ír ki köztéri szobrok elhelyezésére.

A szobrok tervezett helyszíne: 1. Nagykanizsa városközpont, közterüle-
tek fejlesztése, forgalomcsillapítási tanulmányterve által érintett terület, el-
sõsorban az Erzsébet tér és környéke. 2. Lakóterületek közterületei, köz-
parkok. A területek helyszínrajza megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatal-
ban a Városfejlesztési Osztályon (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em.)

Pályázati feltételek: A pályázatban be kell mutatni az emlékmû tervét
helyszínrajz alapján készített látványterven vagy vázlaton. Az emlékmû-
nek illeszkednie kell a környezetébe, valamint illeszkednie kell a kör-
nyezetre vonatkozó városrendezési tervhez és a városrekonstrukciós ter-
vekhez. A látványtervhez csatolni kell a mû leírását, melynek tartalmaz-
ni kell a szobor bemutatását, pontos méretét, anyagát, kiviteli techniká-
ját, költségbecslését stb. Az emlékmû anyaga az állandóság igényének
és a köztéri funkciónak megfelelõ bármely idõjárástûrõ anyag.

Minden pályázó csak egy-egy tervet adhat be a fent megjelölt egy-egy hely-
színre. Az alkotók csak olyan eredeti tervvel jelentkezhetnek, amelyekkel más
pályázatokon még nem vettek részt. A pályázatban meg kell adni a pályázó
nevét, pontos címét, telefonszámát, a lezárt borítékon fel kell tüntetni: „Ötlet-
pályázat köztéri szobrok elhelyezésére”. A pályázatok beadási határideje: 3
eredeti példányban legkésõbb 2006. december 31-ig kell benyújtani a Polgár-
mesteri Hivatalban Marton István polgármesternek címezve (8800 Nagyka-
nizsa, Erzsébet tér 7. I. em.). A pályázattal kapcsolatban díjazás nincs.

A pályázatok elbírálása: A köztéri szobrok elhelyezésére kiírt ötletpályá-
zatról, valamint az emlékmû kivitelezésére adandó megbízásról a Városfej-
lesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság, valamint az Okta-
tási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság véleményének ismeretében a
Közgyûlés dönt 2007. március 31-ig. További felvilágosítás: PMH, Város-
fejlesztési Osztály, Tárnok Ferenc beruházási irodavezetõnél és Wegroszta
Zoltán ügyintézõnél a 93/500-766-os telefonszámon.

Ötletpályázat – köztéri szobrok

Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgya-
láson 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. 3817./Csengery u. 111./5.220.000 + áfa/11.28. és
12.19 10:00. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa MJV Polgármes-
teri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.,
II. emelet 6. ajtó). Érdeklõdni a fenti címen és a 93/500-724-en lehet.

Versenytárgyalás



SZOLGÁLTATÁS

VEGYES

JÁRMÛ

14 Hirdetés

INGATLAN
Építési vállalkozók figyelem!

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

Budapesten a XI. kerületben
(Budán, a Mûegyetemhez, a Skálá-
hoz közel, a 4-es, 6-os villamos út-
vonalán) 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 csa-
ládi ház eladó! Érd.: 70/530-8513
(5919K)

Nagybakónakon kétszobás
családi ház nagy telekkel eladó.
Érd.: 20 óra után 93-315-559
(5926K)

Szentgyörgyvári hegy IV.
hegyháton szép épület garázzsal,
parkosított területen eladó, vagy
városi lakásra cserélhetõ érték-
egyeztetéssel. Víz, villany van!
Érd.: 30/448-6072 (5941K)

Nk-án nyugodt környezetben,
felújított, 87 m2-es lakás választ-
ható burkolattal, fal színnel, va-
lamint kerttel és garázzsal eladó.
Érd.: 20/9616-404 (5958K)

Nk-án a Zemplén Gyõzõ utcá-
ban 8. emeleti, 57 m2-es, kétszo-
bás, keleti fekvésû, redõnyös, jó
állapotú lakás (bárpultos szek-
rénysorral vagy anélkül) eladó.
Irányár: 6,2 millió Ft. Érd.:
30/9946-242 (5959K)

Nk-án a vasútállomáshoz kö-
zel földszinti, kétszobás lakás, 4
millió Ft-ért eladó. Érd.: 30-527-
2002 (5961K)

Nk-án a Nagyváthy 3. szám
alatt dupla garázs eladó. Érd.: 18
óra után a 93/314-956 (5962K)

Vállalkozók figyelem! Nk-án
forgalmas helyen sarokház telek-
kel eladó. Érd.: 30/997-5354
(5963K)

Nk-án 22 m2-es üzlethelyiség
januártól kiadó! Érd.: 30/997-
5354 (5964K)

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)

170 literes prés, újszerû álla-
potban eladó. Érd.: 30/448-6072
(5923K)

Fenyõgallyat vásárolok, tisztí-
tást is vállalok. Tel.: 30/542-8757
(5951K)

Almaértékesítés 50-80 Ft-
os termelõi áron, házhozszál-
lítással is! Tel.: 93/312-479
(5960K)

Az Ön számára értéktelen vas-
hulladékot, forgalomból kivont
gépjármûvét készpénzért átve-
szem! Lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-7375,
30/592-8463 (5485K)

Vállaljuk: új síremlékek ké-
szítését, betûvésést, régi sírok
tisztítását, felújítását számlára is.
Érd.: Horváth Zoltán, vállalko-
zó. Nk, Ady Endre u. 65. Tel.:
06-93-333-449, 06-70-511-7863
(5641K)

Építési vállalkozó vállal: kõ-
mûves és tetõfedõ munkákat, ré-
gi házak felújítását, épületek szi-
getelését, lépcsõházak festését,
stb.! Tel.: 30/6398-825, 70/5039-
407 (5900K)

Meghibásodott távirányítóját
(TV, HIFI, videó, stb.) megjaví-
tom. Érd.: 20-510-2723 (5952K)

APRÓHIRDETÉS

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

November 17. 19 óra
PÉNTEK ESTI JAZZ - KLUB
A MOLNÁR DIXIELAND
BAND KONCERTJE
Helyszín: Ifjúsági és Civil Ház
Belépõdíj: 500 Ft

November 18. 18 óra
A NAGYKANIZSAI IFJÚSÁGI
VONÓSZENEKAR BARTÓK
ESTJE
Helyszín: Magyar Plakát Ház

GUMIABRONCS ÉRTÉKESÍTÉS
GUMI- ÉS FUTÓMÛ SZERVÍZ

OLAJCSERE
Nagykanizsa, 
Csengery út 111/b.
Tel.: 93/310-103, 30/315-9288
Fax: 93/536-237

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

Nyitva tartás:
Hétfõ – Péntek: 7 – 19

Szombat: 7 – 12

November 19. 19 óra

MEGASZTÁROKMEGASZTÁROK
SZTÁRPSZTÁRPARÁDÉARÁDÉ

Vendég: 
Rúzsa Magdolna, 

Varga Ferenc, Póka Angéla
Helyszín: Zsigmondy - Széchenyi

SZKI Sportcsarnoka
Belépõdíj: 1500 Ft

A Családsegítõ és Gyermek-
jóléti Központ szervezésében a
Szívbetegek Klubja 2006. no-
vember 22-én 16.30-kor tartja
következõ ülését. Az ülés he-
lye a Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Központ Zrínyi út
51. szám alatti épülete.

A Nagykanizsai Cukorbete-
gek Egyesülete 24-én, pénte-
ken 15.30-kor a kórház tanács-
termében tartja klubfoglalko-
zását, amelyen Dr. Sebestyén
Miklós fõorvos tart elõadást.
Az elõadás témája: A fogyó-
kúra szerepe a diabetesben.

Valamennyi jármûvezetõ szá-
mára fontos feladat az õszi-téli
közúti közlekedésre való felkészü-
lés. Megváltoznak az idõjárási, lá-
tási és útviszonyok, melyek miatt
fokozott baleseti veszélyhelyze-
tekkel kell szembenézni minden-
kinek. Ezekhez a megváltozott vi-
szonyokhoz a gyalogosoknak, ke-
rékpárosoknak, gépkocsivezetõk-
nek egyaránt alkalmazkodni kell.

Esõben jobban megcsúsznak a
kerekek, megnõ a féktávolság, ese-
tenként a nagyobb vízfelületen a
vízen csúszás veszélye fenyeget, és
gyakran kell a köddel is számolni.

A nagyobb odafigyelés, a
megfelelõ sebesség megválasz-
tásának fontosságát kell kiemel-
ni. Szélsõséges viszonyok kö-
zött higgadtan, meggondoltan,
elõrelátóan kell vezetni. Minden
úttípuson, de különösen a gyors-
forgalmú utakon nagy veszély-
helyzeteket okoz a köd. A látha-
tóságot és vele együtt a „látni és
látszani” elvet kell kiemelni. A
hosszú sötét napszakok még in-
kább szükségessé teszik a jár-
mûvek kivilágítását, illetve a vi-
lágítás gyakori ellenõrzését. Kü-
lönösen fontos ez a kerékpáros-
ok esetében. A gyalogoselüté-
seknél is hasonló a helyzet, mi-
vel a gyalogos beleolvad kör-
nyezetébe. A fényvisszaverõs
dzseki, fényvisszaverõ karsza-

lag, matrica láthatóvá tesz, meg-
védhet, különösen fontos lehet a
gyermekek tekintetében. Egy
fényvisszaverõ prizmát már 200
méterrõl észre lehet venni. Lé-
nyeges, hogy a fényvisszaverõ
anyagok és prizmák nem helyet-
tesíthetik a világítást. 

A tél beköszöntével a gépjár-
mûvezetõknek a legtöbb problé-
mát a csúszós utak okozzák. Ez
fokozódik, amikor a nedves, je-
ges, havas, illetve száraz útsza-
kaszok váltják egymást. Elsõ, és
legfontosabb, hogy a gépjármû-
veket fel kell szerelni téli gumi-
abroncsokkal. Felüljárókon és hi-
dakon fokozottan számolni kell
az aszfalt jegesedésével így a se-
bességet, ennek megfelelõen kell
megválasztani. Fontos, hogy az
akkumulátor feltöltött állapotban
legyen, ellenõrizni kell a hûtõfo-
lyadékot és azt, hogy az ablak-
mosó tartály fel van e töltve fagy-
álló folyadékkal. Meg kell gyõ-
zõdni arról is, hogy a jármû belsõ
fûtése és a párátlanító megfelelõ-
en mûködik-e.

Aki a téli idõszakban hosz-
szabb útra indul, az rendszeresen
figyelje az idõjárás elõrejelzése-
ket. Figyelembe kell venni azt is,
hogy a szomszédos országok té-
len megkövetelik azt, hogy a ha-
tárt átlépõ gépkocsiban legyen
hólánc.

Az õszi - téli idõszak veszélyei a közlekedésben

Apró 15 szóig: 600 Ft, 
másodiktól 300 Ft



15Sport

2006.10.14. 
NB II. Utánpótlás bajnokság.

U 19: NTE 1866 MÁV – Keszt-
hely 3-1. Góllövõk: Kisharmadás
(2), Szalai. U 17: NTE 1866
MÁV – Keszthely  5-2. Góllö-
võk: Takács (2), Balogh, Papp
Sz., Nagy T. Jók: Kékesi, Tivolt,
Papp Sz., Lenner U 15: Siófok –
NTE 1866 MÁV  2-0. U 13: Sió-
fok – NTE 1866 MÁV 3-1. Gól-
lövõ: Erdõs Jók: Völgyi, Erdõs,
Németh Sz., Kotnyek M. 

2006.10.15. 
Megyei I. osztály. Felnõtt mér-

kõzés: NTE 1866 MÁV – Felsõra-
jk 2-0. Góllövõ: Ujvári. Ifjúsági
mérkõzés: NTE 1866 MÁV – Fel-
sõrajk 14-0. Góllövõk: Takács (7),
Nagy T. (3), Anger (2), Babati,
Somogyi. Serdülõ mérkõzés: NTE
1866 MÁV – Kiskanizsa 4-0. Gól-
lövõk: Godina, Németh T., Bódis,
Kovács B. 

2006.10.22.
Megye I.osztály. Felnõtt mérkõ-

zés: Egervár – NTE 1866 MÁV 1-
4. Góllövõk: Ujvári, Fekete, Far-
kas, Péntek. Ifjúsági mérkõzés:
Egervár – NTE 1866 MÁV 1-19.
Góllövõk: Nagy T. (10), Anger
(4), Kalamász (2), Salamon,
Strazsek, Szõke. Serdülõ mérkõ-
zés: Zalakaros – NTE 1866 MÁV
2-2. Góllövõk: Bódis, Földesi.
NTE 1866 MÁV – Zalaszent-
balázs 7-1. Góllövõk: Godina (3),
Kovács B. (2), Németh, Földesi.
NB II. Utánpótlás Bajnokság. U
19: Andráshida – NTE 1866
MÁV 1-1. Góllövõ: Mercigány. U
17: Andráshida – NTE 1866
MÁV 1-4. Góllövõk: Nagy T. (2),
Baranyai B. (2). U 15: NTE 1866
MÁV – Paks "A" 0-0. U 13: NTE
1866 MÁV – Paks "A" 3-0. Gól-
lövõk: Kotnyek M., Erdõs, Gra-
bant P. 

Foci-foci-foci

Az NB/I A-osztályos bajnoki forduló kezdeti lendülete után kissé elpár-
tolni látszik a szerencse a Kanizsai Vadmacskák SE csapat mellõl. A DKSK
Miskolc elleni 53-62-es gyõzelem után a Vadmacskák itthon egybõl a két
élvonalbeli csapatot, az MKB Euroleasing Sopront (55-103), majd a bajnok-
ság gyõztesének jósolt MiZo Pécs (31-100) csapatát fogadta.  Eztán sajnos a
legfelsõ osztályba újonnan felkerült Vasas csapatával való küzdelem (69-51)
sem a dél-zalaiak számára kedvezett, de a Vadmacskáknál jóval erõsebb
Seat Foton Gyõr elleni mérkõzés már a szintkülönbség ellenére igencsak
szorosnak (85-77) mondható volt. A Szolnoki NKK csapatához látogató
Vadmacskáknál a hazai gyõriek 10 ponttal ismét jobbnak bizonyultak (77-
67). A legutóbb sorra került megyei rangadón a verhetõnek jósolt vendég
zalaegerszegiek ellen 45-70-re kikapott a Kanizsai Vadmacskák SE. 

Az új évad hozott pár változást a csapat életében, hiszen Gábor Erzsé-
bet vezetõedzõ átadta az NB/IA osztályos csapat irányítását az eddig
másodedzõ szerepet ellátó Farkas Józsefnek. A Vadmacskákhoz két ku-
bai idegenlégiós, Maria Molinet és Mileida Parrado, egy ljubjanai ifjú
hölgy Sasa Panic érkezett, a Gyõrbõl érkezett Horváth Adrienn pedig –
az immár technikai feladatokat ellátó Németh Adél helyett – a csapatka-
pitány szerepét vállalata magára. A Vadmacskák többi játékosa hazai
nevelésû kosaras: Tálosi Zsófia, Varga Zsófia, Völgyi Erika, Fekete Csil-
la, Mozsolics Judit, Horváth Bianka, Burucz Dalma és Csáki Barbara. 

Szerencsés kezdet 
Dániában, Roskilde

városában rendezték meg
az Európai Mesterek
Tornáját, ahol Hárs Ger-
gõ, a Szan-Dia Fitness
Center versenyzõje, a fel-
nõttek számára kiírt ver-
sengésben alig valamivel
több, mint 15 évesen
szép eredményeket ért el. 

– 54 versenyzõ – 36 leány és 16 fiú – vett részt a tornán, ahol hato-
dik helyezést értem el, s triplában új egyéni csúcsot állítottam fel. A
legnagyobb ellenfelek a németek és a belgák voltak, általában 18-20
éves versenyzõket indítottak. A tornán egyébként minden résztvevõ or-
szág öt fiút és öt lányt delegálhatott,  így kerülhettem be a csapatba, és
egyedüli fiúként indultam a magyarok között – meséli Gergõ. 

–  Mivel folytatódik a munka?
– Ezen a héten pihenés, egy kis lazítás, a jövõ héten aztán indul to-

vább az edzés-sorozat, hiszen készülnünk kell a magyar bajnokságra. 
– Meg lehet ezt a hajtást szokni?
– Ez is egy életforma: reggel felkelsz, iskola, délután edzés, aztán ta-

nulás, és kezdõdik minden elõröl. Hétvégente egy kicsit több idõm van
a haverokra, lógunk egyet, moziba megyünk, zenét hallgatunk. A suli-
ból általában gond nélkül elengednek a versenyekre, a tanulással nin-
csenek problémáim. 

– Milyen terveid vannak a jövõre nézve?
– Ez a dániai verseny is megmutatta, hogy van még mit fejlõdni,

hosszú út áll még elõttem. Amíg úgy érzem, hogy képes vagyok to-
vábblépni, tanulni, addig mindenképpen folytatom, és ezt szeretném
csinálni amíg lehet. (D.É.)

Európai Mesterek Tornája



FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ

NÉMET
– EU-s és ÁLLAMI

bizonyítványt is nyújtó –
NYELVVIZSGÁT SZERVEZ

alap-, közép- és felsõfokon

A VIZSGA IDÕPONTJA:
2006. december 16.

JELENTKEZÉS: november 20-ig

SIKERESSÉGI ARÁNY: 91%

30% VIZSGADÍJ VISSZATÉRÍTÉS!
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.

Tel.: 93 / 326 413, 30 / 400 52 53
E-mail: info@dialognk.hu; Web: www.dialognk.hu

OM.reg.sz.: 20-0129-04 Akkred.sz.: 0584

– 2005. január elsejétõl nyolcéves közszolgáltatási
szerzõdést kötött a Zala Volán és Nagykanizsa. Ebben a
szerzõdésben mindkét félnek vannak bizonyos kötelezett-
ségei, és a Zala Volán egyik kötelezettsége apropóján
vagyunk itt. A vállalat többek között azt ígérte ebben a
szerzõdésben, hogy évente beruház, és igyekszik azt el-
érni, hogy az autóbuszpark átlagéletkora ne növekedjen
– mondta Zalatnai László vezérigazgató az autóbusz-
pályaudvaron rendezett ünnepélyes átadáson. A koráb-
biakhoz hasonlóan közbeszerzési eljárás keretében vásá-
rolta a Volán a nemrég átadott autóbuszokat, amelyek
már a jövõ évre tervezett beruházás részeként állítódnak
forgalomba. Két új csuklós autóbusszal javított ezzel a
helyi tömegközlekedés színvonalán a Volán. 

Nagykanizsa város és a Zala Volán Rt. közösen ren-
delte meg a gyõri egyetemtõl a helyi tömegközlekedés
felülvizsgálatát, s az általuk tett javaslatok alapján már
a tavalyi évben is voltak változások a helyi tömegköz-
lekedésben, és most is bekövetkezett egy. A buszok át-
adásával egy idõben három, már a randevú elvnek
megfelelõ buszmegállót is átadtak e naptól az utazókö-
zönségnek. A buszmegállók kialakításában mind az ön-
kormányzat, mind a Volán szerepet vállalt. A beruhá-
zás egyetlen, financiális szeplõfoltja az a hatmilliós ki-
adás, amelyet ezúttal az áramszolgáltatónak kellett kifi-
zetni energia kiváltás címén – fogalmazta meg Zalatnai
László az ünnepélyes átadáson. A késõbbiek során fe-
dett várókat is kialakítanak az új buszmegállókban,

amelyek mostantól a helyi tömegközlekedés elsõ szá-
mú csomópontját jelentik, hiszen a legtöbb járat innen
indul, és útja végén ide tér vissza.

Marton István polgármester kiemelte az elõre-
hozott beruházás jelentõségét, úgy fogalmazott,
kétszer ad, aki gyorsan ad. Ezt követõen megkö-
szönte a Zala Volán Rt-nek, hogy a beruházást elõ-
rehozta, s ezzel is tovább javította a helyi tömeg-
közlekedés feltételeit. Hangsúlyozta az új busz-
megállók kedvezõ elhelyezkedését, hiszen ezek
mostantól az utazóközönség kényelmét szolgálják.
– Remélem, hogy a várható változások a jövõben
sem fogják hátrányosan érinteni sem a helyi utazó-
közönséget sem a szolgáltatót, gondolok itt a ter-
vezet regionális volán vállalatok kialakítására –
mondta végül a polgármester. 

-dukát-

Új buszok, 
új megállók

Nincs llélegeztetõgép 
a 220 kkg aalatti ggyermekeknek

Nagykanizsán, 
pedig sszükség llenne rrá!

A KKanizsai kkórház 
gyermekosztályának 

alapítványa eegy sspeciális,
gyermekek sszámára kkészült

lélegeztetõgép vvásárlásához,
most aaz ÖÖn ssegítségét kkéri.

Tisztelt 
Nagykanizsaiak! O
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KKéérrjjüükk,, sseeggííttsseenn,, 
hhooggyy aazz aallaappííttvváánnyy 
iiss sseeggíítteennii ttuuddjjoonn!!

Köszönettel: 
Az aalapítvány kkuratóriuma


