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Átvállalom építkezése összes
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Kedves Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket,
hogy lapunk hamarosan
megkezdi hagyományos
nyári szünetét, így a
leállás elõtti UTOLSÓ
számunkat JÚLIUS 1-JÉN,
a következõ ELSÕT pedig
elõreláthatólag
AUGUSZTUS 19-ÉN
olvashatják.
A szünet alatt is mûködik
weblapunk, mely továbbra is
friss hírekkel tudósításokkal
és riportokkal várja Önöket.
Az ügyeletes újságírók
elérhetõségét weblapunk közérdek
rovatában olvashatják!
E-mail és postacímünkre
továbbra is várjuk leveiket,
észrevételeiket!

www.kanizsaujsag.hu

Éjszaka a múzeumban
Egy évben egyszer lehetõségünk nyílik arra, hogy besétálhassunk
a múzeumba éjjel, ahol ugyan nem kelnek életre a kiállítási tárgyak
(mint az azonos címû filmben), viszont így mégis sokkal érdekesebbé
válik a nézelõdés. Június 19-én, a Múzeumok Éjszakáján ugyanis
bárki látogathatta sötétedés után is az ország nagyobb kulturális intézményeit, Kanizsán a Thúry György Múzeumot, ahol a barlangok
gyomrában rejtõzõ ásványokat lehetett megtekinteni.
Már délután elkezdõdtek a programok az épület udvarán, melyeket
a Kanizsai Városi Fúvósegyüttes
nyitott meg a letenyei Mazso Girls
csapatával karöltve. Elsõsorban a

kisebbeket várták a kora esti órákban, hiszen kreatív programokon,
ügyességi versenyeken vehettek
részt a gyerekek, a nagyobbak pedig a Halis István Városi Könyvtár

kõzetekkel, ásványokkal kapcsolatos könyveit lapozgathatták. Este
Magyar József olajmérnök tartott
elõadást az intézmény barokk folyosóján, elsõsorban a Mexikóiöbölben történt olajkatasztrófát és
annak hatásait emelve ki. Kilenc
órától megnyíltak a barlang kapui,
vagyis az emelet egyik termében
kialakított, imitált alagútban lehetett megtekinteni a csillogóbbnál
csillogóbb ásványokat, egy órával
késõbb pedig már beszûrõdtek az
udvarról a Nagykanizsai Ifjúsági
Fúvószenekar zenéjének ritmusai.
Z.A.
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fordul meg, már nem csak az igények szintjén, hanem a kézzel
fogható bizonyosság, a beruházás
terén is. Egy negyvenegy éves intézmény újult meg, vált modernebbé, kényelmesebbé. A huszonöt millió forintból megtörtént a
tetõszigetelés, a terasz burkolása,
a nyílászárók cseréje, a központi
fûtés és a vízellátás korszerûsítése, valamint a villamos szerelvények cseréje. Az átalakítás amellett, hogy kényelmesebbé, korszerûbbé tette a körülményeket, jelentõsen csökkenti a fenntartási
költségeket is.

Átadták a felújított Napraforgó Bölcsõdét
Megújult, szép környezetben folytathatják napjaikat a Napraforgó Bölcsõde apróságai és dolgozói. A bölcsõde felújítása Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházásában, az Önkormányzati Minisztérium „A bölcsõdék és közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése” pályázatán elnyert huszonöt millió forintos támogatás felhasználásával valósult meg.
A rendezvényt Körmendi Viktória, az Egyesített Bölcsõde intézményvezetõje nyitotta meg. Ünnepi beszédében Cseresnyés Péter

alpolgármester kiemelte: nem túlzás azt mondani, ünnepelni jöttünk össze, hisz egy trend, a bölcsõdei nevelés hátérbe szorulása

Körmendi Viktória elmondta, a
pályázat költségvetése csak a felújítás költségeire terjedt ki. A csoportszobák berendezési tárgyai, a
gyermekbútorok cseréje külön forrást igényelt. Bárdosi Gábor önkormányzati képviselõ, a Napraforgó Bölcsõde Gyermekeiért Alapítvány kuratóriumának elnöke
képviselõi keretébõl nyolcszázötvenezer forinttal járult hozzá az új

bölcsõdei egységek bebútorozásához. Tóth László önkormányzati
képviselõ képviselõi keretébõl
százötvenezer forinttal növelte
meg a bútorcserére fordítható keretösszeget. A bölcsõdés gyerekek
szüleinek adományából a gyermekcsoportok játékkészletét bõvítették.
„Mi olyan embereket szeretnénk
itt nevelni, akiknek van erkölcsi
tartásuk, akik szeretik az õket megbecsülõ városukat, hazájukat, ezt
az országot kívánják majd építeni
ha felnõnek, amiért áldozatokra is
képesek, ha szükség van rá.” –
hangsúlyozta az intézményvezetõ.
A felújított intézményt a történelmi egyházak képviselõi, Deme
Dávid evangélikus lelkész, Szászfalvi Lászlóné református lelkész,
valamint Fliszár Károly katolikus
fõesperes áldották meg. A Piarista
Iskola és a Szent Cecília Zeneiskola növendékei lelkeket feltöltõ
szép muzsikával járultak hozzá az
ünnepséghez, melynek végén
Szõlõsi Márta önkormányzati képviselõ mondott pohárköszöntõt.
B.E.

ATM-rrablók pere – szökés miatt elnapolva
Rablás bûntettének vádjával a
Nagykanizsai Városi Bíróságon
megkezdõdött elsõ fokon az
ATM-automaták kirántásos eltulajdonításának kísérletével,
valamint a tavaly márciusi becsehelyi benzinkút kirablásával
vádolt személyek pere.
D. Krisztián elõzetesben lévõ elsõrendû vádlott az elsõ, második
és harmadik vádpont alapján az
iharosberényi, az egyik kanizsai
pénzkiadó automata, valamint a
becsehelyi benzinkút elleni támadás egyik kiötlõje és végrehajtója
volt, O. József, szintén elõzetes letartóztatásban lévõ másodrendû
vádlott pedig az elsõ és harmadik
vádpont esetében volt az elsõrendû

vádlotthoz hasonlóan érintett. A
becsehelyi rablás alkalmával a szabadlábon védekezõ H. Attila negyedrendû vádlott társuk (elmondása szerint beavatása nélkül) is
közremûködött sofõrként az elkövetésben, a korábbi, iharosberényi
ATM elrablási kísérletében pedig
az ugyancsak szabadlábon védekezõ H. Gábor ötödrendû vádlott
volt érintett. Harmadrendû vádlott,
K. Zoltán ellen nemzetközi elfogatóparancs van érvényben.
D. K. csak a becsehelyi benzinkútrablás bûntettérõl kívánt beszélni a bíróság elõtt, aki vallomása alapján alkoholos és kábítószeres befolyásoltság alatt állt az elkövetés idõszakában. Mint már
fentebb említettük, O. J. a számba
vett vádpontok közül az elsõben és
a hármasban úgyszintén érintett, s
utóbbi – vagyis a benzinkútrablás
– esetében a vád szerint 535 ezer
forint volt a zsákmány. O. J. esetében súlyosbítja a vádat, hogy egy

úgynevezett (machete jellegû) bozótvágó késsel – amit D. K. helyezett el indulásuk elõtt a vezetõ tudta nélkül a H. A. által vezetett személygépkocsiban – megfenyegetve kényszerítette a benzinkutast a
széfet nyitó kulcs átadására. A két
elkövetõ az elrabolt pénz mennyiségét és értékét nem becsülte 250
ezer forintnál többre a bíróság
elõtt, amit D. K. osztott el a bûncselekmény elkövetése és gyalogos menekülésük után önmaga és
O. J. között – már Nagykanizsán.
Vádlottak, miután a rendõrség a
bûncselekmény megtörténte után
kereste és beidézte H. A.-t, hármasban néhány hétre Ausztriába
távoztak, majd visszatérve Magyarországra, elõbb Balatonlellén,
késõbb a Förhénci-hegyen húzták
meg magukat elfogásukig.
Az iharosberényi atm-elrablásának kísérletében már kuszább volt
a helyzet annak vonatkozásában,
hogy ki és milyen mélységig volt

érintett a bûncselekményben.
Ötödrendû vádlott, H. G. vitatta tevõleges részvételét a cselekményekben, köztük a végrehajtáshoz
szükséges jármû eltulajdonításában. Annyi tûnik bizonyosnak,
hogy említett gépjármûvel végül
D. K. törte át az atm-nek helyet
adó helység falát, a riasztó megszólalta után azonban D. K. és O.
J. is kereket oldott.
További vádpont tárgyalására
(így a kiskanizsai pénzkiadó automata „kitépésének” bûncselekménye) K. Z. szökésben lévõ vádlott
miatt nem volt mód, így a bíróság
új tárgyalási határnapra elnapolta a
tárgyalást, melynek idõpontja
szeptember 16-a. Ennek keretében
már a 4-7-es vádpont is tárgyalásra kerülhet remélhetõleg, szeptember 21-én pedig a tanúk meghallgatása is megtörténhet a büntetõügyi eljárás során.
P.L.
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A példa és akik vele példálóznak
Somos Béla 1956-ban írott soraival kezdte beszédét Cseresnyés Péter alpolgármester, országgyûlési
képviselõ a Nagykanizsai Polgári
Egyesületnek a Kopjafánál tartott
ünnepségén. Nagy Imrére utalt vele, s mindazokra, akik hozzá hasonlóan felismerték, hogy becsapták
õket. Felidézte a 21 évvel ezelõtti,
reményteli napokat. Akkoriban sokan úgy gondolták, új idõszámítás
kezdõdött Magyarországon. Hoszszú és gyötrelmesen lassan telõ
évek után úgy látszott, más világ
jön. Más világ, amelyik az orwelli
agymosás után teret ad azoknak az
értékeknek, amelyek agyonhallgatottak, vagy éppen tiltottak voltak
az elmúlt rendszer több mint negyven évében.
A forradalom utáni megtorlás áldozatai példát mutattak arra, hogy
az igazi ember nem válik közössége árulójává egyéni érdekeinek érvényesítése miatt. Egyenes gerinccel, következetesen vállalja a közösségért való kiállás következményeit. – fogalmazott. – Õk többre
tartották becsületüket, nemzetüket,
hazájukat egyéni érdekeiknél.
Többre tartották, mert tudták, hogy
egy embernek a legfontosabb a becsület, és az ezzel járó gerincesség.
Többre tartották, mert az embert
érhetik kísértések, de az igazi ember nem roppan meg, nem csábul
el, hanem értékrendje alapján viselkedik. Még akkor is, ha hátránya
származhat belõle. Erre mutattak
példát ’56 mártírjai és a mártír miniszterelnök. Bár ezt a példát mutatta volna az elmúlt években is

sok, velük érdekbõl példálózó, magát szocialistának vagy liberálisnak valló országromboló!
Visszaemlékezett, mi volt a
bosszúért lihegõ Kádár rezsim célja? A társadalom többségének a
megfélemlítése, „sorba állítása”. És
a gulyáskommunizmus évei alatt
hol félelemkeltéssel, hol édesgetéssel sokáig sikerrel jártak. És ez a
hazug kommunikációs rendszer
még itt él közöttünk, még használják ellenünk, polgárok ellen a ravaszkodó befolyásolás régi-új
trükkjeit.
Mert a kommunisták önzõ, hazaáruló, rabló szellemisége nap
mint nap megmutatta magát. Hogy
ez így van, mi sem bizonyítja jobban, mint az elmúlt nyolc év, amelyikben tönkretettek egy éllovas
országot. Amelyikben elõfordulhatott az, hogy magyar rendõrök –
vélhetõen politikai parancsra –
gumilövedékekkel lõttek békés
tüntetõkre. Igen, a kommunisták
szelleme, szellemisége továbbra is
fertõz. Ez a megemlékezés, ez a
dátum arra is jó, hogy felhívjuk erre a figyelmet évrõl évre.
Fel kell hívni a figyelmet, mert
az MSZMP jogutódja, pártvagyonának és szellemiségének örököse,
az MSZP még hatással van sokakra. Hányszor is támadtak – bárhogy
is hívták õket – nemzetünkre az elmúlt évtizedekben? Téeszesítések,
magántulajdon kisajátítása, bebörtönzések politikai okokból, 1956os forradalom utáni megtorlás, kivégzések, a szellemi elnyomorítás,
az értéktelenség, nemtörõdömség

elplántálása a lelkekbe. Ezek voltak az eszközök a végsõ cél, a kiszolgáltatott, jól manipulálható
ember létrehozásának folyamatában. Úgy viselkedtek, mint egy kaméleon, becsapva sokakat. És így
viselkednek utódaik is, akik ma
már úgy mozognak a közéletben,
mintha az ország jelenlegi állapota
nem az õ felelõsségük lenne. Sõt!
Számon kérnek, riogatnak a kormányváltás után két héttel, amikor
az általuk hátrahagyott szemetet
kell akciótervek kidolgozásával eltüntetni. Ez ellen tenni kell!
Bizalmat adni azoknak, akik
megérdemlik! És a bizalmat meg
kell vonni azoktól, akik országunk, településeink tönkretételének vagy aktív részesei, vagy
egyéni érdekei miatt kiszolgálói
voltak. Ezáltal méltatlanná váltak
a bizalomra, nem csak országosan,
hanem helyi szinten is. Igen, ez a
nap az odafigyelés, a figyelmeztetés napja is legyen! Figyelmeztessen bennünket arra, hogy emlékezni kell és érdemes, mert a múlt példái a mában is eligazíthatnak bennünket. Ám, hogy ezt megtegyék,
jól kell tudni olvasni az üzenetet. –
fejezte be beszédét Cseresnyés Péter.
Az ünneplõ közösség hagyományosan egy-egy szál virággal rótta
le tiszteletét. A megemlékezés elsõ
felében Tóth Ilona vértanúságát
idézõ verseket szavaltak az egyesület õszi, Ötvenhatos Versünnepének résztvevõi.
K.H.

Impresszionista benyomások
A nyugalom szigetére érkezhettek a látogatók az Õsze András
Galériába, Patrick Maung Yay
burmai származású mûvész festménykiállítására.
Rejtélyiné Nagy Gabriella, Valkonya
polgármestere mutatta be pár szóval a
kis településen élõ festõt, kiemelve
munkáinak fõ inspirációját, az élõ természetet. Lehota M. János esztéta továbbgondolta az elhangzottakat, és egy
mély, már-már panteisztikus filozófiát
fogalmazott meg, amely megtalálható a
mûvész képeinek nagy részén. –
Valkonya valahol a kelet és a nyugat találkozási pontja lehet, amiért ezt a lakóhelyet választotta a mûvész. Kelet egy

olyan, térben és idõben végtelen világban hisz, amit a nyugati gondolkodású
ember képtelen elképzelni. Patrick Yay
kiállított képeinek egy része absztrakciók, a bennünk gomolygó hegyes, erõteljes, szúró formák bûneinket, érzelmeinket és fájdalmainkat testesítik meg. Az
impresszionizmus fõ gondolata az volt,
hogy amit a világból megélek, az egy
benyomás. A természetben pillanatnyi
benyomások érnek. Ha ezeket nem tudjuk megõrizni, akkor elillanunk mi magunk is. Akik falun élnek, becsüljék meg
ezt az adományt, az alkotó természet ihlette képei ezeket a gondolatokat is közvetítik számunkra.
Patrick Yay is szólt közönségéhez, kiemelve, hogy nagy lehetõség

számára elsõ magyarországi kiállítás
megnyitója. – Két nyelv van, amit
megtanultam életem során, ami nem
a magyar, az angol vagy a burmai.
Az egyik a szeretet. A nyugalmat keresve, a természet segítségével megtaláltam a másik kifejezõdési formát,
ez pedig a mûvészet. Képeimmel ezzel a két nyelvvel: a szeretettel és a
mûvészettel kommunikálok.
A tárlat elsõ tulajdonképpen három
részre osztható, az elsõ harmad alkotásai a Monet ihlette tájábrázolások, a
második burmai tájképek, a harmadik pedig absztrakt alkotások, a mûvész lelkének anatómiai metszetei.
Z.A.
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Húszmillió forint pedagógusképzésre. A Nagykanizsai Központi Rózsa Óvoda a TÁMOP3.1.5-09/A/2 pályázaton húszmillió forint vissza nem térítendõ támogatást nyert pedagógusképzésre. A pályázatról Böjti Istvánné
óvodavezetõ tartott sajtótájékoztatót a Kertvárosi Óvodában. Az
óvodai rendszer kilenc tagintézményének kilencvenegy óvodapedagógusából öt fõt ért az a megtiszteltetés, hogy két éves képzésen
folytathatják fõiskolai és egyetemi
tanulmányaikat. A képzések összhangban vannak az óvodák pedagógiai programjaival. A pályázat a
tandíjon kívül az utazás és a szállás
költségeit, valamint a jegyzetek
árát is tartalmazza. A május 1-jén
indult és 2012. október 1-jén záruló projektben Zibriczky Zoltánné,
Horváthné Göndör Réka, Pánker
Judit, Dallos Erika és Lõrincz
Józsefné vesz részt.
Kaktuszkiállítás. Lelkes gyûjtõk és kíváncsi érdeklõdõk találkoztak a Honvéd Kaszinóban, ahol a
több száz virágos-szúrós növény
közül vihették haza a legbecsesebbeket az érdeklõdõk. Változatos
forma-és színvilág fogadta a látogatót az intézmény elsõ emeletén, a
pár centiméteres daraboktól a fél
méteresekig, az aloétól a sima felületûig, mindenki talált ízlésének
megfelelõt. A vásárként is mûködõ
kiállításon tíz gyûjtõ feleslegessé
vált darabjai közül választhattak a
kaktusz-rajongók. Városunk a harmadik helyszíne a rendezvénynek,
elõtte Budapesten és Zalaegerszegen mutatták be a gazdag gyûjteményeket. – Észak és Dél-Amerikában
õshonosak a pozsgás növények családjába tartozó kaktuszok, érdemes
tudni róluk, hogy nem nagy a vízigényük, és vannak közöttük olyanok, amelyek enyhén mérgezõek. A
lobophora nevû változatot az amerikai indiánok például arra használták, hogy vallási szertartásaikon
kissé bódult állapotba juthassanak,
ezáltal kapcsolatot teremtsenek a
magasabb szellemi erõkkel. Manapság azonban mégsem ajánlatos
a fogyasztásuk, mert kellemes kábulatot nem, legfeljebb rosszullétet
okoznak. Körülbelül 3000 kaktuszfajt ismerünk, bár sok a hibrid, keresztezett változat, amelyek már kevésbé értékesek. – mondta el lapunknak Ziegler Tibor, aki már ötven éve gyûjti ezeket a növényeket.
A rendezvényen nem csak kanizsai, hanem letenyei, szigetvári és
egyházasrádóci gyûjtõk portékái
is kiállításra kerültek.
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Milyen is Kanizsa?
Milyen Kanizsa, és milyen lehetne? – tettük fel a kérdést
Deák-Varga Dénes városi fõépítésznek, aki 2006 õszén, pályázat
útján nyerte el az állást.
– Ma már gyakorlatilag elképzelhetetlen a megyei jogú városok
mûködése városi fõépítész nélkül.
A településrendezéssel, illetve az
építkezésekkel kapcsolatban olyan
sok feladat jelentkezik az önkormányzat életében, amihez feltétlenül szükséges egy ilyen szakember.
– Korábban ismerte városunkat?
– Csak úgy, mint egy szomszédos megyében élõ ember, aki hébe-hóba átutazott a városon, esetleg megállt vásárolni, de egy régi
tervpályázatot leszámítva munkám
nem kötött eddig Kanizsához.
– Milyennek látta? Nyilván elõször a városközpont ragadta meg a
figyelmét.
– Olyan közhelyekkel nem szeretnék élni, hogy Kanizsa szép.
Közel négy éve tevékenykedek itt,
magam is elfogult vagyok már
Nagykanizsával szemben. Ez kettõs érzelmet vált ki, egyrészt az
ember megszereti a város, másrészt
sokkal kritikusabban szemléli,
mert a hibáit is ismeri. Amikor nem
helybéli szakmabeliekkel beszélgetek, akik elragadtatással szólnak
Kanizsáról, annak mindig örülök.
Ugyanakkor bennem meg ott motoszkál a gondolat, hogy ennél sokkal szebb is lehetne, ha elõdeink és
mi magunk is bizonyos dolgokat
másképpen intéztünk volna.
– Van-e valamilyen lehetõség a
változtatásra?
– A változtatások lehetõsége a
mi kezünkben is benne van.

– De pénz kell hozzá...
– Sajnos abból soha sincs elegendõ. Ameddig lehetõségeink
terjednek, addig azonban mindent
meg kell tenni a legjobb tudásunk
szerint. A városfejlesztés kollektív munka eredménye, a fõépítész
csak egyik tagja a csapatnak.
Amikor szükség volt rá, természetesen, mint fõépítész, én is
megtettem a tudásom szerinti legfontosabb észrevételeket. Például,
amikor a városközpont akcióterve
készült, fontos szempontnak tartottam, hogy a projekt fõ célkitûzései közé hangsúlyozottan bekerüljön a történelmi hangulat megõrzése, védelme és megtartása,
ami eddig így leírva nem jelent
meg. A korábban megtett kisebb
lépések, például a Centrál Szálló
elõtti kis tér rendezése, más szemléletet képviseltek. Az elmúlt idõszakban Kanizsára az a szemlélet
volt jellemzõ, hogy felújítások
esetén a mi korunk szellemiségét
tükrözõ, modern alkotások kerüljenek ki. Alapvetõen nincs ezekkel baj, mert általában megfelelõ
minõségûek, és talán olcsóbbak
is. A gond az, hogy a városközpont igazi történetiségéhez és
hangulatához nem illeszkednek
kellõképpen. Világjelenség, hogy
az idegenforgalom mindenütt a
történelmi hangulatot kedveli, az
eladható. A mai produktum, bár
lehet értékes és szép is, sokkal kevésbé érdekli a turistákat. Csak
meg kell nézni két egymáshoz közeli, hasonló nagyságú megyeszékhely Salgótarján, illetve Eger
idegenforgalmának volumenét.
Egész Európában reneszánszukat
élik a fennmaradt történelmi városközpontok. Magyarországnak
óriási értéke, hogy viszonylag

nagyszámú Nagykanizsához hasonló történelmi városa van.
Azonban nem mindegy, hogy
ezekkel hogyan bánunk, mivel
egyre fogynak a régi épületek.
Sajnos nem csak nálunk, hanem
az egész világon fogy a történelmi
épületegyüttesek száma, mert a
globális tõke a modern, nagy épületek, bankok, áruházak építésére
törekszik, s eközben azok a települések, amelyek nem vigyáznak
az értékeikre, hátrányba kerülnek
a látszólagos gyors fejlõdésük dacára. Érdemes megnézni például
Szolnokot. Hasonló történelmi
városközpontja volt hajdan, mint
Nagykanizsának, ám az elmúlt
évtizedek nagymértékû városátépítése eredményeként ma központja jellegtelen és érdektelen,
mert szinte csak új, modern épületek láthatók. Hiába vannak
húszemeletes toronyházak Szolnokon, ettõl nem lett szebb és
vonzóbb a város.
– Néhány évvel ezelõtt a lakosság zöme féltette a belváros hangulatát a város szélén épülõ bevásárlóközpontok miatt.
– A félelem nem volt alaptalan.
A városközpont Kanizsán is egy
kicsit kiüresedett, az üzletek látványossága, színvonala és forgalma

tanak. A tér kibõvült, de a hozzáfûzött remény a városi rendezvények kivételével nem valósult
meg. A padokon ugyan novemberben is üldögélnek, de talán a
drágaság is visszafogta az embereket.
– Azt tudni kell, hogy a Centrál
Szálló elé a jármûforgalom zaja és
füstje miatt jelenleg sem kellemes
leülni beszélgetni. Ha a belváros
rekonstrukciójával sikerül az átmenõ forgalmat csökkenteni, akkor a Fõ utca és a belvárosi teraszok is megtelnek élettel.
– Maradjunk még az idegenforgalomnál. A Romlottvár Alapítvány Kuratóriuma elnökeként rálátása van Botszentgyörgy várának sorsára. Reménykedhetünk
még a kedvelt kirándulóhely felújításában?
– A Romlottvár különleges történelmi öröksége a városnak. Engem hivatalból is foglalkoztat a téma. Sajnos, amikor különbözõ helyeken felvetettem a Romlottvár
ügyét, azt tapasztaltam, hogy a
pénzhiány ellene szól minden
ilyen irányú kezdeményezésnek.
Nincs elegendõ támogatottsága
ebben a pillanatban a vár ügyének.
Nemcsak a Romlottvárnak, hanem
a többi régészeti és történelmi em-

csökkent. Ez elég nagy probléma.
– Visszatérve az elõbbi gondolatra, a Centrál elõtti járda kiszélesítését voltak, akik örömmel
vették, mondván, hogy Nagykanizsa iskolaváros, egyeteme is
van, legalább lesz hova kiülnie
az ifjúságnak, mint például Bécs
õsi
városközpontjában,
a
Stephansdom-negyedben, ahol
márciustól november közepéig
diákok, turisták zsibongásától
hangos a tér. Beszélgetnek, üdítõt, fagyit, hamburgert fogyasz-

lék megõrzésének sem. Gondolok
a kanizsai várral kapcsolatban idõrõl-idõre fellángoló jó, és kevésbé
megvalósítható ötletekre is. Nem
hiszem, hogy örökre elfelejtõdik
ez az ügy, hiszen a Romlottvár
helyreállításának van egy színvonalas tanulmányterve. Elsõsorban
pénz, illetve befektetõ kellene, de
nem nagyon hiszem, hogy valaha
is lehet találni olyan külsõ befektetõt, aki a városnak jótékonykodva
rendbe hozná. Véleményem szerint elõbb vagy utóbb, de az önkor-
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mányzatnak, mint tulajdonosnak
kell mélyebben a zsebébe nyúlni,
és nagyobb áldozatot vállalni úgy,
ahogyan hasonló esetben másutt is
általában történik. Az ilyen emlékeket közpénzbõl kell valami módon megmenteni. Ezeknél nem lehet a nyereséges hasznosíthatóság
a fõ szempont, ezek a település
múltjának az utókor számára megõrzendõ hagyatékai, amelyekkel
jó gazda módjára kell bánni.
– Tapasztalt-e közös vonást
Nagykanizsa és lakóhelye, Kaposvár között?
– Nagyon sok érdekes és feltûnõ párhuzamot fedeztem fel a két
település urbanisztikai vonásaiban. Olyanokat, amelyek más, hasonló jogállású városokkal – Zalaegerszeg, Szekszárd, Veszprém,
Sopron – való összehasonlításban
sokkal kevésbé jellemzõek. Ilyen
a két város földrajzi adottságainak
hasonlósága, a városok nagyságrendje, illetve a történelmi múltja.
Mindkét hely várossá válásában
meghatározó szerepet játszott a
középkori váruk, amely körül a
török korban fontos erõdítmény
fejlõdött ki. Mindkét város várát a
törökök után lebontották, de emlékük elevenen él mind a mai napig. Az újkori településfejlõdés is
nagyon hasonló párhuzamokat
mutat. Mind a két város egy nagyobb térség kereskedelmi, kulturális és igazgatási szervezõközpontjává vált. Hasonló utakon járt
a kapitalista fejlõdés, a mindkét
városban felfedezhetõ zsidó kereskedõi hagyomány. Nagyon hasonló a XIX. században kialakult
kisvárosi hangulata. A nyilvánvaló különbségek dacára hasonlóak
az épületek, az utcaképek, még
egyházi és iskolavárosi vonatkozásban is lehet párhuzamokat felvetni.
– Van-e kedvenc városrésze?
– Véleményem szerint a Maorttelep Nagykanizsának egy olyan
különleges értéke, amelyik a maga
nemében országos szinten is egyedülálló. Jelenleg már helyi védelem alatt áll, és megítélésem szerint nincs is veszélyeztetve. Magam is azon igyekszem, hogy az
övezet kialakult hangulata megmaradjon. Meglepõ módon nem is
maguk az épületek alkotják az igazi attrakciót, hanem a kialakult
parkosított környezet. El tudom
képzelni, hogy idõvel akár mûemléki védettséget is nyer ez a különleges városrész.
B.E.
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Patus Eszter (10.D) – Curie Környezetvédelmi Emlékverseny, Curie Kémia Emlékverseny, Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny, Dr.
Árokszállásy Zoltán biológiakörny.védelmi verseny. Pintér Péter
(9.D) – Less Nándor országos földrajzverseny. Porgányi Márk (7.A) –
Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny. Rajkó Petra (8.A) – Curie
Környezetvédelmi Emlékverseny.
Richter Zsóka (8.A) – Curie Környezetvédelmi Emlékverseny, Bolyai
matematika csapatverseny. Skoda Péter (11.D) – OKTV földrajz, Less
Nándor országos földrajzverseny.
Stamler Lili (8.A) – Bod Péter Orszá-

Õk voltak a legjobbak az idei tanévben
Bolyai János Általános Iskola:
„Tudorkák” csapat (képünkön):
Csepreghy Réka Sarolta, Janzsó Laura Dominika, Ludnik Máté, Visnyai
Zoltán Tibor – Bolyai matematika
csapatverseny. Csepregi Melitta –
Kaán Károly XVIII. Országos természet- és környezetvédelmi verseny.
Sgánetz Bence – Kozma László VIII.
Országos Informatikai Tanulmányi
Verseny. Kun Zsófia – Curie Kémia
Emlékverseny. Karádi Gábor – Curie
Kémia Emlékverseny. Hábli Fanni –
Országos Német nyelvi Tanulmányi
Verseny. Kárász Csilla – Országos
Német nyelvi Tanulmányi Verseny.
Hevesi Sándor Általános Iskola: Szíjártó Márton – Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája.
Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola: Szilágyi András – Öveges József Fizikaverseny.
Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskola:
Kucskó Zsófia – IV. Országos Grafikai Verseny.
Batthyány Lajos Gimnázium és
Egészségügyi Szakközépiskola: Bányai Fanni (12.B) – „Széchenyi István és kora” mûvelõdéstörténeti vetélkedõ. Bárkovics Bonita (12.A) –
OKTV biológia. Benedek Ádám
(10.D) – Curie Kémia Emlékverseny,
Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny. Bujtás Ferenc (11.A) – Bolyai
matematika csapatverseny. Bujtás
László (11.A) – OKTV angol nyelv,
Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny. Cseke Bence (12.G) – „Széchenyi István és kora” mûvelõdéstörténeti vetélkedõ, OKTV történelem.
Erdõdi Bence (10.D) – Curie Környezetvédelmi Emlékverseny. Erdõs
Gergely (10.A) – Logo Országos
Számítástechnikai Tanulmányi Verseny, Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny, Nemes Tihamér Orsz.

Középisk. Szám.technikai verseny.
Erdõs Márton (6.A) – Logo Országos
Számítástechnikai Tanulmányi Verseny, Nemes Tihamér Országos
Középiskolai Szám.technikai verseny, Zrínyi Ilona Matematikaverseny. Fehér Péter (11.B) – OKTV informatika. Gábor Viktória (10.B) –
Less Nándor országos földrajzverseny, Lóczy Lajos Orsz. Középisk.
Földrajzi Tanulmányi Verseny. Gayer
Mihály (8.A) – Curie Környezetvédelmi Emlékverseny. Göncz Csaba
(10.D) – OKTV német nyelv.
Hegedüs Ákos (5.A) – Bolyai matematika csapatverseny. Hegedüs Veronika (10.F) – „Széchenyi István és
kora” mûvelõdéstörténeti vetélkedõ.
Horváth Balázs (8.A) – Bolyai matematika csapatverseny. Horváth Eszter
(9.A) – Balogh János Orsz. Környezet- és Egészségvédelmi verseny.
Kálovics Milán (5.A) – Bolyai matematika csapatverseny. Kanász Viktor
(12.G) – OKTV történelem, „Széchenyi István és kora” mûvelõdéstörténeti vetélkedõ. Kapin Péter (5.A) –
Bolyai matematika csapatverseny.
Kiss Benedek Gyõzõ (5.A) – Bolyai
matematika csapatverseny. Kiszelák
Zsófia (10.F) – Savaria országos történelem tanulmányi verseny. Koszoru
Péter (10.D) – Curie Környezetvédelmi Emlékverseny. Kovács Dorina
(9.A) – Balogh János Orsz. Környezet- és Egészségvédelmi verseny. Kovács Zsolt (12.B) – “Szép magyar beszéd" verseny Kazinczy-díj. Krausz
Bernadett (9.A) – Balogh János Orsz.
Környezet- és Egészségvédelmi verseny. Lukács-Borbély Péter – Zrínyi
Ilona Matematikaverseny, Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny, Varga Tamás matematikaverseny. Májlinger Réka (10.E) –
Arany János Irodalmi Verseny. Nagy
Ákos (11.B) – OKTV történelem.

gos Könyvtárhasználati Verseny.
Szentes Katalin (13.F) – OKTV német nyelv. Szerdahelyi Péter (8.A) –
Bolyai matematika csapatverseny,
Arany Dániel Matematikai tanulóverseny. Tolnai Judit (12.D) – OKTV biológia, Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-körny.védelmi verseny. Tóth Tekla (10.B) – Matematika pontverseny (
8-12. oszt.) a KÖMAL-ban. Virth Veronika (11.A) – OKTV biológia.
Cserháti Sándor Mûszaki
Szakképzõ Iskola és Kollégium:
Bakonyi Balázs – OSZTV, Közlekedés szakmacsoport, Autótechnikus verseny. Molnár Zoltán –
OSZTV, Közlekedés szakmacsoport, Autótechnikus verseny.
Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium
és Közgazdasági Szakközépiskola: Strausz Ádám – Pénzügyi és
Számviteli ügyintézõ OSZTV. Takács Brigitta – Közgazdaság-marketing alapismeretek SZÉTV.
Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképzõ Iskola: Balogh Patrícia (13E) – SZKTV (cukrász). Szabó Gergely (10E) – Országos Szakiskolai Közismereti Verseny – Történelem.
Zsigmondy Vilmos és Széchényi István Szakképzõ Iskola:
Nikolics Erik – épületburkoló. Veres Béla – szerkezetlakatos. Gyergyák Dávid – jármûfényezõ.
Neubauer Zsolt – hegesztõ. Jakabfi Zoltán – szerkezetlakatos. Kertész Dávid – szerkezetlakatos.
Figler Martin – karosszéria-lakatos. Dér Zsombor – szerkezetlakatos. Hám Benjámin – hegesztõ.
Szabó Attila – Szakiskolások országos tanulmányi versenye történelem. Gyuricz Dávid – Szakiskolások országos tanulmányi versenye történelem.
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Kanizsa – Marton kontra közgyûlés

Sajtónyilatkozat
Ezúton szeretnék tájékoztatni
minden kedves kanizsai polgárt,
hogy az elmúlt hetekben kirobbant, a város és ellenem irányuló
támadássorozat a mindannyiunk
által remélt eredménnyel, és még a
vártnál is gyorsabban zárult.
Ugyanis az önkormányzatoknak
jogértelmezési segítséget nyújtó
Regionális Államigazgatási Hivatal, részletes indoklásban leszögezte, hogy a képviselõtestület
nem küldheti szabadságra a polgármestert anélkül, hogy az beleegyezett volna és a közgyûlést sem
hívhatja össze helyette! Az álláspont világos, ahogy akkor is az
volt, amikor a képviselõtestület
pártjaival szemben – a Kanizsáért
frakció támogatásával – képviseltem a jog és erkölcs igazságát, a
város érdekét. Ennél sokkal ijesztõbb, hogy az elvileg a törvényességet felügyelõ jegyzõ – politikai
utasításra – hol cinkos hallgatással, hol nyilvánvaló félremagyarázással vált a jogtiprók pártolójává.
Nem elõször, és tartok tõle, hogy
nem utoljára. Annak is megvan a
bája, hogy késõbb húsz képviselõ
pusztán azért szólított fel lemondásra, mert nem hagytam, hogy
megszegjék a törvényt…És senkinek ne legyen illúziója, a jövõben
is meghiúsítok majd minden ilyen
irányú álságos törekvést! Ugyanakkor nem várhatom el, hogy ezek
az erkölcsi értelemben – és többen
jogászként is – sokadszor bukott
képviselõk bocsánatot kérjenek a
város lakóitól a közgyûlés meghiúsulása miatti károkért, mert eddigi
tevékenységükbõl arra következtetek, hogy nagy valószínûséggel
képtelenek a szégyenérzetre.
Azt viszont elvárhatjuk, és el is
várjuk, hogy ciklusuk utolsó hónapjaiban ne szabotálják tovább a
munkát, az e hét keddre összehívott ülésen ne vegyenek el a várostól 300 millió pályázati pénzt,
ne akadályozzák meg 150 munkahely létesülését, ezzel ne tegyenek kockára meglévõ 350-et, ne
lehetetlenítsék el a gazdasági társaságok, az általános – és a középiskoláink mûködését! Kérem
õket, hogy válasszák szét a saját
személyes bosszúhadjáratukat a
város érdekétõl. Legalább mostantól esküjüknek megfelelõen
járjanak el! Hamarosan ugyanis
eljõ az elszámoltatás ideje, amikor a választók végre múltidõbe
tehetik önzõ és káros tevékenységüket.

Mert mára a város ügyeit csak
felületesen szemlélõknek is nyilvánvaló, hogy le kell számolni a
pártok önérdekvezérelt háttérpolitizálásával, és olyan testületet kell
választani, amely nem okoz milliárdos nagyságrendû károkat, nem
hátráltatja Nagykanizsa fejlõdését,
polgármesteri munkámat, hanem
elõsegíti azt. Erre meg is lesz a lehetõség, hiszen ezért hívtuk életre
tevékeny, hiteles, együttmûködésre kész és már bizonyított civilekkel közösen a Kanizsáért Közéleti
Egyesületet, mely képes lesz ellátni ezt a nemes feladatot, a szakértelem és a tisztesség jegyében!
Marton István polgármester

Az érem másik oldala
A Közgyûlés Marton István polgármester szabadsága ügyében
rendkívül méltányosan járt el akkor, amikor minden kötelezettség
nélkül az SZMSZ-ben is szabályozva megadta számára azt a lehetõséget, hogy a szabadságát önállóan állapítsa meg azzal az egyedüli
megkötéssel, hogy a szabadságot a
tárgyévben ki kell venni.
Fentiekben azonban részletesen
is ismertettem, hogy a Polgármester ugyan bejelentette, hogy a
2009. évi szabadságát teljes egészében nem tudta a tárgyévben kivenni, azonban 2010. évben sem a
2009. évrõl áthozott, sem a 2010.
évi szabadságának kivételét meg
sem kezdte, illetve nagy nyilvánosság elõtt kihirdette, hogy nem
is kívánja igénybe venni, sõt
igényt tart annak pénzbeni megváltására.
A Polgármester Úr azon, minden indokolást nélkülözõ magatartásával, hogy a 2009. évrõl áthozott szabadságának kivételét meg
sem kezdte, a 2010. évi szabadságának letöltését meg sem kezdte,
szándékosan, több ízben (7 alkalommal), törvénysértõ módon
megakadályozta a munkáltatóját
abban, hogy részére a szabadság
kiadásáról intézkedést hozhasson,
a szabadság pénzben megváltására
irányuló nyilatkozatával azt a látszatot kelti, hogy, mint polgármester, törvényesen megteheti, hogy
választása szerint a pénzbeni megváltásra tart igényt, a munkáltatótól kapott, a szabadság idõpontja
önálló megállapításának jogával
visszaélt, ezen jogát nem jóhiszemûen eljárva, nem a rendeltetésének megfelelõen gyakorolta.
A fenti jogszabályokból azonban
jól látható, hogy a szabadság nem

egyfajta caffetéria juttatás, amelyet
szabadon választhatóan a munkavállaló vagy természetben, vagy
pénzben kér megváltani. A szabadság, mint jogintézmény célja a
munkavállalók pihenéshez való jogának biztosítása, a 1030/B/2004.
AB határozatában az Alkotmánybíróság a pihenéshez való jogot a
munkához való jog lényeges összetevõjeként értelmezte. Mindezekbõl következik, hogy jogszabályt
sért a munkáltató, ha a munkavállaló, jelen esetben a Polgármester
részére a szabadságot nem adja ki –
jelen esetben "zajosan ugyan", de a
polgármester akadályozó magatartása miatt passzívan szemléli, hogy
a munkavállaló szándékosan nem
veszi ki, ha az általa tanúsított mulasztásból adódóan ki nem adott
szabadságot pénzben akarja megváltani a munkavállaló munkaviszonya megszûnésekor, ugyanis ez
az Mt. 136. §-ának (1) bekezdése
alapján akkor jár, ha nem kapta
meg a munkáltatótól.
Az Államigazgatási Hivatal
ZF/186-38/2010. számú állásfoglalása mellékleteként csatolt Dr.
Tálné dr. Molnár Erika elnökletével hozott Legfelsõbb Bírósági ítéletben ismertetett következtetéssel
egyezõen megállapítható, hogy
Marton István polgármester a
"Polgármester szabadságának kiadása" címû elõterjesztés tárgyalásának jogszerûtlen megakadályozásával szándékosan akadályozta a
Közgyûlést abban, hogy vele
szemben a munkáltatói jogait jogszerûen gyakorolja, ezért saját súlyos mulasztásával szemben a
Közgyûlés mulasztására nem hivatkozhat.
(Részlet a polgármester szabadságának kiadása címû napirend
elõterjesztésébõl.)

Fidesz:
Valóság vagy imitáció
A Fidesz részérõl Karádi Ferenc szóvivõ, valamint Balogh
László és Papp Nándor bizottsági
elnökök tartottak sajtótájékoztatót a keddi (rendkívüli) közgyûléssel kapcsolatban. Ahogy
Balogh László fogalmazott, a
cím akár az is lehetne, hogy
„Marton István valóban közgyûlést szeretne, vagy ez csupán egy
imitáció”.
Ahogy fogalmaztak: „A közgyûlést, vagy csak annak imitációját
készíti elõ a polgármester városunkban újra? Nagykanizsa Me-

2010. június 24.
gyei Jogú Város Közgyûlésének
éves munkaterve szerint, június 24ére, csütörtökön, soros közgyûlést
kellene összehívnia Marton István
polgármesternek. A soros közgyûlés helyett, két nappal korábbi idõpont megjelölésével kedden, rendkívüli ülést kíván inkább tartani.
Ennek idõpontját mindenféle
egyeztetés nélkül, csak úgy egyszerûen a hasára ütve pénteken
közli a képviselõkkel, külsõ bizottsági tagokkal és a számtalan érintettel. Ebben az esetben már nem
csak a testületi tagok számára jelent nehézséget az ultimátumszerûen bejelentett idõpontban jelen lenni a napirendek megtárgyalásánál,
hanem a külsõ bizottsági tagok is
más napokon kellene, hogy szabadságot kérjenek az üléseken való
részvétel érdekében. A bizottsági
elnökök nem tudnak olyan napot és
órát meghatározni már, amely alkalmazkodni tudna a polgármester
szeszélyeihez. A napirendek kiküldésének határidejét pedig egyáltalán nem lehet betartani. Felelõsséggel átnézni a hatalmas anyagot,
majd a döntést elõkészíteni aztán
végképp nincs módja egyetlen képviselõnek sem. A közgyûlés összehívása minden fideszes képviselõ
számára rendkívül fontos, mert átérezzük annak a polgármesteri mulasztásnak a súlyát, ami miatt nincsenek kinevezett intézményvezetõk, nincsenek döntések a gazdasági társaságok mérlegbeszámolói és
a pályázatok ügyében. Mindennek
érdekében ragaszkodunk ahhoz a
közösen kialakított álláspontunkhoz, hogy Marton István a hatályos
jogszabályokat betartva hívja össze
és vezesse a közgyûléseket. Abban
az estben, ha ezt megteszi, mi
mindannyian ott leszünk, és meghozzuk azokat a fontos döntéseket,
amelyeket most nincs módunkban
megtenni.”
P.L.

Közgyûlés helyett
nyilatkoztak
A június 22-ére összehívott
rendkívüli közgyûlés sikertelensége után Karádi Ferenc Fidesz
képviselõ fejtette ki véleményét a
történtekkel kapcsolatban:
„A közgyûlés kudarcba fulladása nem lepett meg senkit. Ez az
eredménye annak, ha a polgármester három fõs frakciójával minden
egyeztetés nélkül olyan idõpontra
tûzi ki a rendkívüli közgyûlés idõpontját, amelyben a képviselõk
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többsége nem tud jelen lenni. Holnapután soros közgyûlés lenne városunkban. Az lett volna a polgármester feladata, hogy a soros közgyûlést minden napirendet elõkészítve összehívja, és ebben az idõpontban valószínûleg minden képviselõ jelent tudott volna lenni.
Borítékolni lehetett a mai nap
eredményét, és polgármester úr
valószínûleg készült is rá, mert láttam sajtótájékoztatójának anyagát,
hiszen a kezében tartotta. Valószínûleg ugyanaz fog történni, ami
eddig sokszor, hogy azokat a képviselõket fogja hibáztatni, akik
nem tudnak jelen lenni ebben az
idõpontban. Én arra kérem polgármester urat, hogy holnapután a soros közgyûlés idõpontjára, arra az
idõpontra, ami mindannyiunk számára egy elõre elhatározott munkatervben meg van fogalmazva,
hívja össze a közgyûlést, és én garantálom, hogy minden képviselõ
jelen lesz a Fidesz frakció részérõl.
Azt hiszem, hogy ennek a városnak arra van szüksége, hogy a polgármester felelõs magatartást tanúsítson, és ne azon törje örökké a
fejét, hogy mi módon tudja eljátszani azt a méltatlan és sokszor
megismételt
sajtótájékoztatót,
amelynek kapcsán a nem megjelent képviselõket felelõssé tudja
tenni a vélhetõ károkozásért és
azért, hogy nem akarnak dolgozni.
Igenis dolgozni akarunk, de ehhez
az kell, hogy a polgármester
kompromisszum-kész
legyen,
hogy meghallgassa azt a huszonvalahány képviselõt, akinek ezek
szerint egyáltalán nem kíváncsi a
véleményére. Ha ez így folytatódik, akkor pontosan ugyanaz lesz
mindig a végeredmény, ami ma is
történt. Határozatképtelenek leszünk, mert az elõre nem egyeztetett idõpontokat nem lehet betartani. Még egyszer arra kérem polgármester urat-és ez egyébként indítványunk is-hogy holnap utánra
a soros közgyûlés idõpontjára, a
munkatervnek megfelelõen, a tervezett napirendekkel, hívja össze a
közgyûlést, amelyen meg tudunk
jelenni képviselõ társaimmal.”
Ezt követõen Marton István tartott sajtótájékoztatót:
„A nyilatkozó képviselõknek bizonyára elkerülte a figyelmét,
hogy a legutóbbi méltatlan bojkottjuk miatt csak a lélekjelenlétemen múlott, hogy a város máris
nem esett el a miklósfai óvoda és
iskola felújításához nyerhetõ 100
millió forintos pályázáti pénztõl.
Ugyanis – a lejáró határidõ miatt –

közgyûlési döntés nélkül nyújtottam be a pályázatot. Ezt a döntést a
Hivatalnak hiánypótlásként két héten belül csatolnia kell. Amennyiben viszont, ha az ülést csütörtök
délutánig halasztottam volna, és az
a napirendi pontok nagy száma és
a témák fajsúlya miatt péntekre is
átcsúszik, - ami a képviselõk munkamorálját ismerve valószínûsíthetõ, - akkor veszélybe kerül a dokumentumok idõbeni célbajuttatása. És elúszik az óvoda felújítására várt 100 millió forint!
Lehet, hogy a távolmaradó képviselõknek ez a célja, és ezért hivatkoznak – az idõpont miatt – cinikusan polgármesteri szeszélyre
ahelyett, hogy köszönetet mondanának amiért ismét a testület helyett végeztem a munkát. De ennél
azért valószínûbb, hogy Önöket
erre utasítja valaki, és adja szájukba a hazug szavakat, melynek kiötlõje évek óta csak bújkál a nyilvánosság elõl. Az meg egyenesen komolytalan, hogy Balogh László arra hivatkozva marad távol, hogy
frakciójával nem tudta magát átrágni a rengeteg napirendi ponton!
Hisz valóban sok tárgyalni valónk
lesz, de annak 80 százalékát már
minden bizottság régen véleményezte, elvégre a legutóbbi, Önök
által elszabotált közgyûlésen kerültek volna tárgyalásra…
Természetesen hajlandó vagyok
ugyanezekkel a napirendi pontokkal akár csütörtökre is összehívni a
közgyûlést, de ebben az esetben, a leendõ határidõ mulasztásokért, az esetleg elbukott százmilliókért
nem tudom vállalni a felelõsséget.
Majd Önök – az ismét bojkottra
szavazók – nézzenek szembe a
miklósfai gyermekes szülõk és felelõs polgárok jogos dühével! Mert
már megint vállt vállnak vetve menetelnek szembe Nagykanizsa érdekeivel.
A közgyûlés idõpontjában az
épületben és környékén sétálgató
képviselõkkel a határozatképesség
(14 fõ) bõségesen biztosítható lett
volna. Miért érdekük a botrány?
Z.A.

Fidesz:
Marton a károkozó
A mai rendkívüli közgyûlés határozatképtelensége talán rádöbbentette Marton Istvánt arra,
hogy egyeztetések nélkül, csak a
saját furcsa elképzeléseit figyelembe véve nem érdemes összehívni a testületi ülést. – áll a Fidesz
kedden kiadott közleményében.

Különösen úgy nem, hogy holnap után csütörtökön, a munkatervnek megfelelõen soros közgyûlést kellene tartani.
Nincs arra a felelõtlen, a képviselõk szándékát semmibe vevõ
magatartásra egyetlen épkézláb
magyarázat sem, hogy miért nem
az elõre, már az év elején meghatározott idõpontban kell megtartani a testületi ülést. Mi indokolja a
két nappal korábbi összehívást.
Egyszerûen értehetetlen az a
polgármesteri szándék, hogy még
véletlenül se akkor ülhessen össze
a testület, amikor biztosan mindenki jelen tud lenni. Nincs üldözési mániája senkinek ez ügyben,
de a szándékosság nem zárható ki.
Marton István pontosan tudta,
hogy Bene Csaba érettségi bizottsági elnökként elfoglalt, biztosan
tudta, hogy a szabadságot csütörtökre vették ki a munkahellyel
rendelkezõ képviselõk, biztosan
tudta, hogy akinek vizsgakötelezettsége van, az jó elõre a csütörtöki napra tette magát szabaddá,
de sorolhatnám tovább azokat a
szempontokat, ami miatt ma nem
lehetett határozatképes a közgyûlés.
A pályázati lehetõségek határidejének hangsúlyozása mögött mi
a valóság, azt pontosan tudjuk. Hatásvadászat, semmi más. Pénteken
világosodik meg valaki, és akkor
jön rá, hogy azonnal kedden határidõmúlást szenved egy ügy? Ezt
csak az hiszi már el Marton Istvánnak, aki soha nem ismerte közelebbrõl.
Ki itt a felelõtlen kárt okozó?
Az, aki nem hajlandó a testület
többségével együtt dolgozni. Az,
aki nem hajlandó a város érdekében a személyes manipulációin
túllépni. Õt úgy hívják, hogy Marton István polgármester.
Fidesz frakció

Barátok közt?
(Alábbi sorokat majd’ kilenc
hónapja, a meghiúsított önfeloszlatás után írta Papp János,
akkor anyagtorlódás miatt kimaradt a Kanizsából. Ám ma is
idõszerû, ha kíváncsiak vagyunk, kiknek állt érdekében, s
ezért kik tették lehetõvé, hogy
Marton István tovább ártson a
városnak. Azaz: kik a felelõsök?)
Akadnak, akik a politikusok
magánéletében vélik felismerni a
történelem mozgatórugóit. Clin-
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ton amerikai elnökrõl járta az a
meglehetõsen szabadszájú szólás
– hogy is fejezzem ki magam –
miszerint azt mûveli a világgal,
amit odahaza nem tehet. Jómagam nem osztom ezt a felfogást.
A közkatonákat a hadvezéreknél
jobban tisztelõ Petõfivel tartok: a
történelem alakítói, így alakulásának felelõsei is vagyunk mindannyian. Vezetõink egészségéhez
azonban éppen annyira közünk
lehet, mint egy buszsofõréhez.
Akinek testét-lelkét rendszeres
pályaalkalmassági vizsgálatnak
vetik alá. Az utasok életét védik
ily módon. Nem intimpistáskodás tehát, nem is egy
együttérzésre joggal számot tartó
állapot kibeszélése az, ami következik.
Szentágothai János orvosbiológus, az Akadémia egykori elnöke
egy interjúban arról beszélt, lányát
kérte meg, figyelmeztesse majd,
ha elkezdõdik szellemi leépülése.
Erre azért van szükség, mert épp
az érintett nem veszi észre, hogy
már nem alkalmas feladata ellátására.
Egy mindannyiunk által ismert
helyi politikus a minap tizennégy
barátját számolhatta meg, ennyien igazolták alkalmasságát. Ám
valóban barátai? Hiszen csak az
utóbbi idõben egyre másra aggodalmat keltõk a tettei. Egyik nap
békenyilatkozatot ír alá, másik
nap kényszerszabadságra küld.
Egyik nap közgyûlést helyez át,
másik nap ugyanarra az idõpontra városi ünnepség meghívóját
küldi ki. Dühroham kamerák
elõtt, pedig mindössze arra figyelmeztetik, szavaztatnia kellene.
Hogy van okunk az aggodalomra, épp Szentágothai profeszszor visszaemlékezése erõsíti.
Magyarország
legjelentõsebb
ideggyógyásza, neuropatológusa
és agysebésze, Sántha Kálmán
1951-ben egy elmegyógyászati
elõadáson azt találta mondani: „a
testi és lelki megterhelés általában nem alkalmas pszichózis (elmebaj) kiváltására, kivéve, amikor valaki úgy látja, hogy az önmaga által vállalt feladat megoldására már nem képes”. Ez így
még nem lett volna baj, hiszen
egyszerû és helyes orvosi ténymegállapítás. De példaként a
sztahanovistákat említette, ezért
meghurcolták.
Mi lesz egy ilyen sofõr buszának utasaival?
Papp János
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Figyelem és figyelmesség
ÚJ TAGOK CSOPORTOS
BELÉPÉSE
Június 8-án – szerény ünnepség
keretében – dr. Polay József elnök
és Draskovics Szilárd alelnök köszöntötte az önkéntes tagságot létesítõ 18 vállalkozás vezetõjét.
Dr. Polay József elnök üdvözölte a
jelenlévõket és hangsúlyozta, hogy
megtisztelõnek tartja a 18 vállalkozás
egyidejû, önkéntes belépését a Kamarába.
Elmondta, hogy az új stratégiában
nagyon határozott gazdaságpolitikai
szerepvállalást fogalmazott meg a
kamara elnöksége, melynek lényege
az önkormányzattal való szoros és
konstruktív együttmûködés, a helyi
vállalkozások markánsabb érdekérvényesítése. A javaslatokat folyamatosan egyeztetik a város vezetésével,
és minden ésszerû intézkedést támogatnak, ami a város gazdasági életét
fejleszti, elõrébb viszi. Jólesõ érzés,
hogy ennek eredményeit tapasztalva
egyre több vállalkozó keresi fel a
kamarát.
A bemutatkozó gondolatok után
a Vastagné dr. Kósa Katalinnak átnyújtott virággal az elnök jelképesen is kamarai taggá fogadta az új
belépõ 18 vállalkozást: Matek Oázis Kft., TERM-GÉP KANIZSA
Kft., NéVa Group Pénzügyi Kft.,
NéVa Line Tanácsadó Bt., Konzultax Kft., ÉP-KANIZSA Kft., Varga
és Ignácz Kft., Szántó Miklós

Építõiapri Kft., Tridens 96 Kft.,
Kristóf Med Egészségcentrum Kft.,
Gyógyág Bt. Szent Kristóf Egészségcentrum Kft., BAROL INOX
Kft.,
ELEKTRO-M-96
Kft.,
SZ.T.T.A Kft., Németh Norbert
Egyéni vállalkozó, Bárkovics Péter
Egyéni vállalkozó, Bárkovics Tetõtechnika Kft.

A kötetlen beszélgetésen Szántó
Miklós elmondta, hogy belépésükkel azt az üzenetet közvetítik a
nagykanizsai vállalkozók felé, hogy
csak szervezetten, közösen lehet
megfelelõ vállalkozói érdekképviseletet biztosítani.
Szó esett helyi gondokról, megoldási javaslatokról, pl. a helyi
adók, a közbeszerzések rendszerének átdolgozásáról, a szakember
utánpótlásról.
Balogh András és Lakatos
Ferenc megerõsítették, hogy a
közös elhatározásuk mostanra
érett meg. Figyelemmel kísérték a kamara híradásait, és úgy
látják, hogy az utóbbi években
jó irányba változott a helyi kamara mûködése, egyre népszerûbbek szolgáltatásai, egyre
több a vállalkozások érdekében
való eredményes fellépése.
Szeretnének részt venni ebben a
közös munkában, és támogatni
kívánják a kamara további erõfeszítéseit.
Draskovics Szilárd alelnök –
akinek meghatározó szerepe volt a
vállalkozók aktivizálásában – elmondta, hogy további kamarai tagok belépése várható. Szerinte
alapvetõ érdeke a Kamarának,
hogy a város polgárainak életszínvonala javuljon, és ehhez szükséges a helyi kis-és középvállalkozások összefogása.
Végezetül Dr. Polay József
nyomatékot adva annak, hogy a
kamara vezetése számít az új tagok tapasztalataira, javaslataira,
felajánlotta, hogy az általuk
megválasztott képviselõ a kamara elnökségi ülésein tanácskozási
joggal, meghívottként vegyen
részt.
A figyelem és figyelmesség találkozása üdítõ színfolt volt a kamarai
hétköznapokban.

2010. június 24.

A 10 éves jubileum
elõkészületei
A Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara 2000. október 6-án alakult meg. A május 31-i ülésén az
õszi Kamarai Napok rendezvénysorozatának elõkészületeivel is foglalkozott az elnökség. A tervek között
szerepelnek szakmai elõadások,
munkavédelmi konferencia, családi
sportnap, nyilvános, ünnepi küldöttgyûlés, kamarai bál, kamara történeti kiállítás. A méltó ünnepléshez
tisztelettel várjuk kamarai tagjaink
javaslatait, ötleteit és segítségét.
Kérjük, juttassák el hozzánk azokat
a birtokukban lévõ dokumentumokat, képeket, amelyeket a tíz éves
évfordulón kiállíthatnánk.
A mester cím rangot jelent!

Mesterképzés újra 80-100%-os
támogatással!
A Kamaránk a Veszprém Megyei
Kereskedelmi és Iparkamarával
együttmûködve pályázott a mikroés kisvállalkozások és alkalmazottaik képzésekben való részvételének támogatása (80-100%-os támogatás lehetséges). Szeretné szakmája legmagasabb szintû végzettségét megszerezni, munkáját az eddigieknél is hatékonyabban ellátni?
Esetleg úgy érzi, hogy újabb ismeretekre van szüksége? A döntés az
Ön kezében van! Legyen Ön is a mi
mesterünk! Várjuk megtisztelõ érdeklõdést.
Jolly joker lehet
a Széchenyi Kártya
A
Széchenyi
Kártyát üzemeltetõ KA-VOSZ Zrt.
két új terméket
dolgozott ki vállalkozói
igények
alapján: a Széchenyi Önerõhitelt és
a Széchenyi Beruházási Hitelt.
Mindkét hitelhez lenne állami kamattámogatás és állami garanciavállalás, csakúgy, mint a Széchenyi
Kártyához. A döntés a kormány kezében van. 730 NYUGODT ÉJSZAKA... SZÉCHENYI KÁRTYA
2 VÁLLALKOZÓI HITEL. 2
ÉVES FUTAMIDÕVEL. Igényelje
nálunk! Gyors és szakszerû ügyintézéssel várjuk a Nagykanizsai Kereskedelmi
és
Iparkamara

KAVOSZ által bejegyzett irodáiban: Nagykanizsa, Ady u.1 Hermán Szilvia Tel./fax: 93-516670,
06-30/754-3616, Zalaegerszeg,
Dísz tér 7. Óváriné Lugosi Beáta
Tel.: 06-70/771-3043
Regionális Kamarai Szövetség
ülése Gyõrben
Június 10-én, a Gyõri Vásár megnyitója után tartotta meg ülését a
Nyugat-Dunántúli Kamarai Szövetség, amelyen kamarák képviseletében Cserti József alelnök és Varga
Zsófia titkár vettek részt.
A résztvevõk megerõsítették,
hogy a jelenlegi helyzetben az
MKIK határozottan képviselje a területi kamarák állásfoglalásai alapján kidolgozott gazdaságfejlesztõ javaslataink megvalósítását és a kamara rendszert átalakító kamarai törvény módosításának szükségességét.
Tekintettel arra, hogy a kormányprogramban megjelentek az MKIK
által átadott javaslatok, a kormányzati kommunikációban is kapjon teret az együttes munka ténye, mivel
ez sok ember, sok munkájának
eredménye, Ily módon régóta hiányolt gazdasági érdekképviseleti
erõnk hangsúlyt kaphatna.
Az errõl szóló elnökségi határozatokat Mihalicz Antal, a Szövetség
soros elnöke megküldte dr. Parragh
Lászlónak.
Nyári divatfrizurák
Június 7-én a Fodrász klub lelkes
tagjait Takács Tibor mesterfodrász vezette be a nyári divatfrizurák elkészítésének rejtelmeibe. Többen közülük
készülnek az õsszel induló mestertanfolyamra. A legközelebbi, szeptemberi foglalkozásra meghívtuk dr. Buzás
Judit tisztifõorvos asszonyt, hogy a
REACH fodrászokra vonatkozó elõírásairól tartson tájékoztatót.
Horvát-magyar IPA határ
menti együttmûködés
A horvátországi Varazsdon tartotta
június 7-én elsõ közös tájékoztatóját
az IPA második körének pályázatait
irányító hatóság. A program lehetõséget biztosított 4 workshop keretében
a projektötletek ismertetésére és az
azok megvalósításához legalkalmasabb partner kiválasztására. A most
nyíló pályázati területek a „Fenntartható és vonzó környezet”, az
„Együttmûködõ gazdaság kereskedelmi és innovációs területeken”, valamint a „Közösségek közötti humánerõforrás-fejlesztés” . Ebben a
pályázati körben is nagyon fontos,
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hogy egy projekt csak nemzetközi
partnerségben valósulhat meg. Kamaránkat Varga Zsófia titkár képviselte és a Varasdi Kamarával, illetve
a Kaproncai Vállalkozói Irodával tárgyalt a közös pályázat beadásáról.
REACH Konferencia 2010

Június 17-én a vegyi anyagokra
vonatkozó szabályozásról és a regisztrációs feladatokról szólt a
REACH Konferencia 2010 elnevezésû rendezvényünk. Dr. Major Jenõ, az Országos Kémiai Biztonsági
Intézett fõigazgató helyettese kiemelte, hogy napjainkban a legfontosabb betegségek kialakulásának
hátterében mintegy 85 százalékban
a vegyi anyagokkal való találkozás
áll. A vegyi anyagokkal való tevékenységet az EU biztonsági jogszabálya a REACH szabályozza.
Az elsõdleges felelõsség – a szabályozás értelmében – a vegyi
anyagok elõállításában, behozatalában, kereskedelmében és felhasználásában érintett vállalkozásokra terhelõdik. A kiemelten veszélyes
vegyszerek esetében a jogszabály a
regisztrációs kötelezettséget 2010.
december 1-ig írja elõ.
Magyarország elsõ virtuális
üzleti találkozója kkv-knak
VIRTUÁLIS ÜZLETI RANDI
& EXPO
Egy hely, ahol a nyári uborkaszezon idején is üzletet lehet kötni,
megrendeléseket lehet szerezni!
Ha most jól jönne Önnek egy új
üzlet, egy hasznos együttmûködés,
segítség egy problémára, akkor "találkozzon" online módon olyan vállalkozókkal, akik nyitottak és képesek az Ön segítségére lenni, és akik
akár megrendelõi lehetnek! Mindössze 2 óra alatt csodák történhetnek. Próbálja ki! Idõpont: június 24.
csütörtök, 14-16 óra között a
http://vurex.uzletirandi.hu oldalon.
Jelentkezési határidõ: június 22.
Pénzügyi konferencia
Zágrábban június 29-én
A rendezvényen való részvétel a
kamara tagjai számára ingyenes!
K+F és innováció támogatás
forrástérképe

Honlapunkon közzétettük a
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium és a Nemzeti Kutatási
és Technológiai Hivatal által összeállított forrástérképet, amely tartalmazza az összes jelentõs hazai, európai uniós és kétoldalú nemzetközi
támogatási lehetõséget, amelyek a
bennük megfogalmazott prioritások
és célok tekintetében a kutatás-fejlesztést és az innovációt támogatják.
Bérmunka
Az alábbi kérést a Gyõr-MosonSopron Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarától kaptuk:
Osztrák partnerünk bérmunkában
gyártatna havi 50-100 m korlátot
vagy hasonló terméket rozsdamentes acélból. Szállítási ütemezés 3-4
hét. AutoCad rajzokat vagy hasonló
programban 3D rajzokat biztosít a
gyártáshoz. Esetenként acél stégek
és erkélyek gyártása is lehetséges.
BEMUTATKOZNAK
KAMARAI TAGJAINK
Miklós Zsolt, a Kanizsa Trend
Kft. ügyvezetõje

Magyarország egyik legnagyobb
bútorgyárának, a Kanizsa Trend
Kft. fennállásának 20. évfordulóját
tavaly decemberben ünnepeltük.
Elõdje, az 1949-tõl kereken negyven éven át mûködõ Kanizsa Bútorgyár kis manufaktúrából közép-európai mértékkel mérve jelentõs ipari központtá nõtte ki magát. A 90-es
évek fordulatával, a Kanizsa Bútorgyár megszûnésével párhuzamosan,
annak helyén jött létre a német
Steinhoff cégcsoport tagjaként a
Kanizsa Trend Kft. Cégünk a hagyományokat követve magas színvonalú termékeket állít elõ, ezen belül is a bõr ülõgarnitúrák specialistája. Az évek során folyamatosan új
modellekkel bõvítve a kínálatot, az
andante márkanevû bõrbútoraink

gyártójaként mára már 30 országban ismerik és elismerik.
A vállalkozásunk sikerességéért
a nagykanizsai telephelyen több
mint 500 fõ dolgozik, a bútorgyárunkat mindössze tucatnyi lendületes, fiatal illetve fiatalos menedzser irányítja. A nagykanizsai
üzemünkben évente 40 ezer komplett garnitúrát gyártunk. A gyártás
minden folyamatában eleget tesz
az ISO 9001 minõségbiztosítási,
illetve az ISO 14001 környezetirányítási szabványok követelményeinek, melyek alkalmazását a magyar bútoriparban elsõként vezettük be.
Tevékenységünkben
magyar
szakemberek tudása ötvözõdik a német gépek pontosságával, szervezettségével, világhírû tervezõk gondolataival ahhoz, hogy folyamatos
jelleggel biztosítani tudjuk az Olaszországban kikészített bõrökbõl készült ülõgarnitúráink, foteljeink és
étkezõpadjaink jelenlétét, mind a
hazai, mind az export piacon.
Magas színvonalú termékeinkkel hamar elnyertük a vásárlók tetszését és partnereink együttmûködését, mára vállalatunk a magyar
bútorgyártók közt vezetõ szerepet
tölt be. Számunkra elengedhetetlen, hogy a környezetükben igényes és ízléses berendezéseket
kedvelõ vevõk elégedettsége hoszszú távra szóljon. Ennek érdekében folyamatosan javítjuk termékeink és szolgáltatásaink minõségét, dolgozóink szakértelmét. A
menedzsment mindezt elengedhetetlen feltételnek tartja ahhoz,
hogy a külföldi piacoknak is állandó résztvevõi, versenyképes ügyfelei lehessünk.
A térség egyik legnagyobb munkaadójaként fontosnak tartjuk, s felelõsséget érzünk azért, hogy aktívan részt vegyünk Nagykanizsa város gazdasági és kulturális életében.
A 2009-es naptári évben cégünk
összesen 74 millió Ft helyi adót fizetett be az önkormányzatnak, ezzel
is hozzájárulva a város fenntartásához és fejlõdéséhez."
Kalamászné Vári Ibolya
egyéni vállalkozó
1989-ben léptem ki a 407.sz.
Munkácsy Mihály Ipari Szakmunkásképzõ Intézet kapuján, fodrász
képesítéssel a kezemben. Már gyerekként eldöntöttem, hogy fodrász
leszek, de valójában a szakma iránti szeretetemet, elhivatottságomat
Kovács Zsuzsanna fodrászmester-
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nek, egykori gyakorlati oktatómnak
köszönhetem, akinek a mai napig is
hálás vagyok.

Az Általános Szolgáltató Szövetkezet alkalmazottjaként kezdtem el
dolgozni az Erzsébet téri fodrászüzletben, majd 1991-ben kiváltottam
az egyéni vállalkozói igazolványomat. Több mint 16 éves vendégkör
kialakítása után üzletet váltottam: a
bérelt fodrászüzletbõl saját tulajdonú üzlethelyiségbe, a városközponttól távolabb költöztem, amit a vendégeim többsége is elfogadott.
A 2004-ben megrendezett II.
Nagykanizsai Nemzetközi Fodrászés Kozmetikusversenyen több kategóriában is dobogós, harmadik helyezést értem el.
2007-ben európai uniós pályázati
támogatással mestervizsga megszerzésére adott lehetõséget a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara. Ezzel a lehetõséggel élve, több kollégával együtt sikeres
mestervizsgát tettem.
Rendszeresen foglalkozom tanulók gyakorlati oktatásával. A szakmai vizsgabizottsági tagi névjegyzékben szerepelek, szakmunkásvizsgák vizsgabizottságában szerzett
több éves tapasztalatom segíti a tanulókkal való foglalkozást. Fodrászkozmetikus tanulóversenyeken zsûritagként is többször részt vettem.
A Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara által mûködtetett Fodrász Klub és a Gyakorlati Képzõk
Klubjának tagja vagyok.
Fontosnak tartom a szakmai továbbképzéseken, fodrászbemutatókon való részvételt, hogy színvonalas, az aktuális trendeknek megfelelõ szolgáltatást tudjak nyújtani vendégeimnek.

A nyári szabadsága
idejére minden
kedves olvasónknak
kellemes kikapcsolódást,
jó pihenést kívánunk!
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A Trák vég
A sajtótájékoztató felszólítja a
Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap újságíróit, hogy tartózkodjanak
szubjektív, nem valós tényeken
alapuló ítéletalkotástól. Helyesnek
tartottam volna, ha a Thrák királyok völgye kiállítás bezárásáról
tartott sajtótájékoztatót is ezzel
kezdték volna az összehívók.
Még mindig nem történt meg az
õszinte vallomástétel, mintha a létrehozók nem is akarnának tudomást
venni, hogy az eredeti meghirdetett
anyagtól és korhûségtõl eltérõ tárgyak kerültek bemutatásra. A Kanizsa Hetilap kivételével a többi médiának úgy látszik nem fontos a polgárok korrekt tájékoztatása ez ügyben.
Az ezzel kapcsolatos kérdésekre, felvetésekre mély hallgatás a válasz,

Családi nap
2010.
Tisztelt Szülõk!
Kedves Gyerekek!
Ezúton szeretnénk
meghívni benneteket
egy fergeteges és izgalmas
CSALÁDI NAPRA
Helyszíne:

Nagykanizsa,
Dózsa György u. 73-75.
(Lakó Park)
Idõpontja:

2010. július 17. 10 óra

PROGRAM:
 10.30-tól Fõzõ verseny
(saját alapanyagból),
gyermeknap
(zsákba futás, kötél húzás,
csokievõ verseny, ugrókötél
futó verseny),
 13.00 Fociselejtezõ
(5+1 fõ)
Dózsa - Liget város,
Dózsa - Rendõrök
 14.00 Rendõrségi bemutató
 14.30 Ki mit tud vetélkedõ
(zene, tánc, egyéni és csoportos
kategóriákban)
 16.30 Eredményhirdetés
 17.00 Záró buli
(szabadtéri)
További felvilágosítás és
jelentkezés: 0630/295-9470,
0630/634-8783

marad az öntömjénezés, és egy szûk
szakmai kör dicsérete. (Meg tudták
különböztetni a régit az újtól, az aranyat a réztõl?). Ami a közönséget
nem különösen érdekli, a tájékoztatón elhangzott jogszabályi háttér, és
az állami garanciára való hivatkozás,
magas intézmények közremûködése,
amivel elfedni kívánták azt, hogy a
mai gazdasági helyzetben mennyire
volt szükséges egy 25 millió forintos
rendezvény létrehozására a városnak.
Tisztelettel:
A Kanizsai Polgár

Legyen per!
„...A Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap írásai a közvélemény formálására alkalmas közlemények. Ennek okán szeretnénk a közvéleményt is tájékoztatni arról a dönté-

sünkrõl, melynek értelmében a
Kanizsai Kulturális Központ az ellene megfogalmazott, valóságos
hajtóvadászattá alakult vádaskodások ellen tenni kíván, és jogi úton
kívánja rendezni a közte és a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap között
felmerülõ vitás kérdéseket.”
Farkas Tibor igazgató
Kanizsa Kulturális Központ
Kõfalvi Csilla
intézményegység-vezetõ
Képzõmûvészetek HázaMagyar Plakát Ház
***
A részletes elszámolás helyett a
bírósági utat választó igazgató úr
és intézményegység-vezetõ aszszony konkrétumok nélküli levelét
teljes terjedelemben honlapunkon
„A beavatottság egy bizonyos örök
filozófia felfedezése” címen olvashatják.

2010. június 24.

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

GYORSÍTOTT
TANFOLYAM INDUL
2010.07.05-én 8 órakor
délelõtti
2010.07.05-én 16 órakor
délutáni
elõadásokkal személyautó,
motor és segédmotor
kategóriákban
2010.07.01-én 16 órakor
árufuvarozó és személyszállító GKI
(régi belföldi és nemzetközi helyett)
Diákkedvezmény! Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
Üdülési csekket elfogadunk!

A Civil Alap 2010. évi támogatásairól
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága a Közgyûlés felhatalmazása alapján pályázatot írt ki a civil szervezetek 2010. évi támogatására. A pályázat a nagykanizsai civil társadalom erõsítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését támogatja. A pályázati felhívásra 26 pályázat érkezett
be.
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 2010. június 21-én döntött a benyújtott pályázatok támogatásáról. Ez
évben 25 szervezet pályázati programja kap támogatást az önkormányzattól. Alapítvány támogatására csak a közgyûlés
megerõsítõ határozatát követõen kerülhet sor.
A következõ pályázókkal, összesen 2 000 000 Ft támogatási összegrõl készít támogatási szerzõdést a Polgármesteri Hivatal:
A pályázó szervezet neve
A pályázat címe
Támogatás Ft-ban
A Szívbetegekért Egyesület
Fiatalok körében prevenciós, megelõzõ elõadások
50 000
Alapítvány az Idõsek Ellátásáért
Önkéntességgel a betegekért
90 000
Aranyfény Civil Egyesület
Aranyfény adományközpont mûködtetése
100 000
Értékközvetítõ Környezetvédõ Alapítvány
Kanizsai Fiatalok Tettrekészen az Egészséges Jövõért!
50 000
Fegyveres Erõk és Testületek Nyugállományúak
Ünnepi rendezvény a Fegyveres Erõk és Testületek
Klubja
Nyugállományúak Klubja fennállásának 40. évfordulója
alkalmából. Honvédelem napi ünnepség és egyéb
mûködési kiadások finanszírozása.
50 000
Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület
Környezetvédelem az ifjúságért
70 000
Kanizsa Természetbarát Sportegyesület
A Mezõs természetjárók klubjának turisztikai
és hagyományõrzõ programja
100 000
Kiskanizsai Polgári Olvasókör
Kiskanizsa kultúrájáért - 3.
100 000
Kultúrával Kanizsáért Közhasznú Egyesület
Kultúrával Kanizsáért Közhasznú Egyesület mûködése
50 000
Látásfogyatékosok Nk-i Kistérségi Egyesülete
Látásfogyatékosok Egyesületének tanulmányi kirándulása
50 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat E.
Nagykanizsai Csoportja
Helyiségeink fûtésének korszerûsítése
220 000
Memphis Lions Tánc és Sport Egyesület
Tánc értünk és Kanizsáért
50 000
Mozgáskorlátozottak Nk Városi Egyesülete
Kapuinkat kinyitjuk!
50 000
Nagykanizsai Amatõrcsillagász Egyesület
Járdacsillagászat
100 000
Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület
A Nagykanizsai Civil Kerekasztal mûködtetése
220 000
Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány
Honvéd Kaszinó Fafaragó szakkörének éves mûködése
50 000
Nagykanizsai Rádióamatõr Sport Klub
Rádióklub hívja Kanizsát. Jelentkezz! Vétel!
50 000
Nagykanizsai Temetõ Egyesület
Kegyelettel az õsökre
50 000
NAPFÉNY" Rákbetegek és Hozzátartozóik
Nagykanizsai Egyesülete
Együtt az egészségért
100 000
Nyugdíjas Köztisztviselõk Nagykanizsai Klubja
Nyugdíjas Köztisztviselõk Nagykanizsai Klubjának
mûködési támogatása
50 000
Olajipari Természetbarát Egyesület
Olajipari Természetbarát Egyesület mûködési költségigénye 100 000
Thúry Kulturális Érdekvédelmi és Szabadidõs
Diákegyesület
Közösségépítés - közösségfejlesztés a diákönkormányzatban
50 000
Tüttõ János Nótaklub Közhasznú Egyesület
Tüttõ János Nótaklub önálló est
50 000
Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete
Irodatechnikai eszközök beszerzése
50 000
Zemplén Ifjúsági és Sport Innovációs Egyesület
A Halis István Városi Könyvtárban mûködõ
Nagykanizsai Civil Iroda mûködtetése
100 000
Az elnyert összegek átutalására a pályázati kiírásnak megfelelõen a támogatási szerzõdés megkötése, a pályázati célok
megvalósítása és a beszámoló elfogadása után kerül sor.
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Méhészek figyelem!
Nagykanizsa kerületi hatósági fõállatorvosa 2010. június 14-tõl a mézelõ
méhek bejelentési kötelezettség alá tartozó nyúlós költésrothadásának megállapítása miatt Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévõ méhészetekre - Bajcsa, Palin, Korpavár városrész területének kivételével - részleges községi zárlatot rendelt el.
A zárlattal kapcsolatos elõírások:
- A zárlat alatt álló helyrõl tilos kivinni a betegség terjesztésére szolgáló méheket, betegség terjesztõ tárgyakat, mindennemû méhészeti eszközt, felszerelést, mézet, virágport, propoliszt, viaszt, mûlépet stb.
- A lezárt területre méheket bevinni tilos.
- A zárlat alatt álló területen méhészeti kiállítást, méhészeti termékeket felvásárolni tilos.
A zárlattal kapcsolatos rendelkezések, rendszabályok megszegése szigorú eljárást von maga után.

Kanizsa – Városháza
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Képviselõi fogadóórák
Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Balogh László, Horváth
István, Karádi Ferenc önkormányzati képviselõk fogadóórája július-augusztus hónapban elmarad. Ezen idõszakban Balogh László, a 3. sz. választókerület
önkormányzati képviselõje a balogh.laszlo61@chello.hu email címen vagy a
30/204-0865-ös telefonszámon áll rendelkezésükre.
Bizzer András a 4. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart 2010. július 2-án, pénteken 17 órakor a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.

Az edelényi árvízkárosultak megsegítésére!
Az elmúlt idõszak szélsõséges idõjárása és annak következményeként keletkezõ
árvíz sok embert tett tönkre. Leginkább hazánk legszegényebb települései kerültek
nehéz helyzetbe, akiknek se biztosításuk, se tartalékaik nincsenek, hogy helyreállítsák a károkat. A híradásokból látjuk, hogy milyen súlyos a helyzet és mennyire
szükség van a segítségre. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében kérem Önt, segítsen az edelényi árvíz sújtotta családoknak! A pénzadományokat az alábbi számlaszámra várjuk: 14100134-92660049-98000003
Köszönettel: Marton István
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere

Egészségvédelmi Alap 2010.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága pályázatot hirdet a 2010. évi Egészségvédelmi Alap támogatásának elnyerésére.
A pályázat célja: olyan közösségi programok eszköz- és anyag igényének támogatása, melyek csatlakoznak a Népegészségügyi Program minél hatékonyabb és eredményesebb megvalósításához (lakosság egészségének megõrzése, állapotának javítása,….stb.).
Pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén mûködõ intézmények, minden bejegyzett nagykanizsai székhelyû civil szervezet,
egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek, melyek pályázatukkal a fenti
célok megvalósítását szolgálják.
A pályázaton nem indulhatnak: pártok, politikai tevékenységet folytatók. A
pályázat benyújtásának határideje: 2010. július 31. Benyújtás módja: A pályázati adatlapot zárt borítékban "Egészségvédelmi Alap támogatása" jeligével lehet benyújtani. Benyújtás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézménye Nagykanizsa Eötvös tér 16., III.
emelet 313-314. sz. iroda.
Pályázati adatlap és NYILATKOZAT kérhetõ: Polgármesteri Hivatal
Nagykanizsa Eötvös tér 16. porta, Egészségügyi Alapellátási Intézmény
Nagykanizsa Eötvös tér 16. III. emelet 313-314. sz. iroda. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, a pályázó címét, székhelyét, telefonszám, a
pályázó nyilvántartásáról szóló igazolás másolatát (pl. cégbírósági bejegyzés,
alapító okirat), az igényelt támogatás összegét, a kérelem tételes indoklását, a
megvalósítás módját. A pályázat elbírálásának határideje: 2010. szeptember
30. A határidõre beérkezett pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottsága bírálja el.
Az elnyert támogatások kifizetésének határideje: 2010. október 31. Az odaítélt támogatások elszámolásának határideje: 2010. december 30.

Nyilvános versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát:
Hrsz.: 4378/29. Helye: Nagykanizsa Ipari Parkban. Kikiáltási ár: 56.520.000
Ft + áfa. Versenytárgyalások idõpontjai: július 1., július 8. 10.00 óra.
Az ingatlan az Ipari Park területén a 74 sz. út mellett helyezkedik el, nevezetesen
a Nagykanizsa belterület 4378/29 hrsz-ú, 1.4833 m2 nagyságú "kivett beépítetlen terület" megnevezésû ingatlan. A terület a 4378/12 hrsz.-ú útról megközelíthetõ. Közmûcsatlakozások adottak. A felmerülõ közmûigényeket a szolgáltatókkal illetve az
Önkormányzattal egyeztetni kell, illetve részükre a közmûrákötési hozzájárulásokat a
mindenkori hatályos kormány-önkormányzati rendeletek szerint kell megfizetni.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató
Zrt. (Ipari Park) 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21. tárgyalója.
Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámokon lehet:
+36306932448 és +36 93536365
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Kanizsa – Magazin

2010. június 24.
nyilvánul, ha egymástól vásárolunk, hisz’ „Minden magyar felelõs minden magyarért!” A változás elindításához valóban elég
egy maroknyi lelkes, tettre kész,
igaz ember, de kell az egység ahhoz, hogy megvalósuljon a Baranta-himnusz következõ sora:
„…Éljen neve, míg a Föld tart!”
Vitézek, huszárok, barantások,
hagyományõrzõk történelmi élõképet alkottak, és zászlókkal tisztelegtek a Szent Korona hû másolata elõtt, melyet Rónai Attila, kaposvári ötvösmûvész készített. A
szertartás alkalmából bemutatásra

Megyegyûlés és Virtusfesztivál Miháldon
Napisten hava 19. napján,
szombaton Miháld község adott
otthont a II. Zala megyei Magyarok Gyûlésének, régi magyar
szóval élve Szalának, és a már
hagyományosnak
mondható
Virtusfesztiválnak.
Az egész napos program a reggeli ökumenikus szentmisével
kezdõdött, majd késõ éjszakába
nyúló szertûzzel zárult. A jeles
nap alkalmából a Thúry Baranta
közösség kopjafát állíttatott a falu

fõterén Boldogasszony Anyánk
tiszteletére. Az avatási ünnepségen Tarcsi Veres Imre, erdélyi fafaragó, mint alkotó ismertette mûvének szimbólumrendszerét, jelképeit. Az ünnepélyes megnyitón
az elõadók között szerepelt Vukics
Ferenc, a Magyarok Szövetsége
alapítója és elnöke, aki most is
lelket ébresztõ beszédet tartott.
Felhívta figyelmünket a bizalom
helyreállításának szükségességére, egymás megsegítésének fontosságára, ami már abban is meg-

került a Szent Korona másolata,
melyet utána körbevittek háromszor a Kárpát-haza körül, majd
õsi szokás szerint huszáraink is
háromszor lovagolták körbe az
országot.
Délután három helyszínen, a
küzdõtéren, a nagyszínpadon és a
kultúrházban folytatódtak a
programok. Íjászverseny, nyílzápor, lovas – és barantabemutatók,
csatajelenetek, a virtuskodás tréfás, asszonyt-embert próbáló feladatai követték egymást. Egzoti-

kus hastánc, népdalkörök, néptáncosok, Dinnyés József és
Papadimitriu Athina mûsora töltötte be a színpadot. Az elõadóteremben ismeretterjesztõ elõadások különbözõ témában várták az
érdeklõdõket. Népi gyógyászat,
gyermek játszóház, kézmûvesek
– és õstermelõk vására, tûzoltó –
és állatbemutató, valamint véradás és állásbörze kísérte a rendezvényt.
A kultúrházban került megrendezésre a Magyarok Szövetsége
által meghirdetett országos ifjúsági tehetségkutató verseny megyei
elõdöntõje, ahol több kategóriában mérték össze tudásukat iskolás korú gyermekeink. Az esti
koncert alkalmával a Szkítia
együttes lépett fel, fergeteges sikert aratva. Közeledve a nyári
napéjegyenlõség idõpontjához, a
lélek lecsendesítése és a megtisztulás jegyében Szemzõ Gábor és
dobosai szertüzet gyújtottak.„…és
jöttek az emberek, hogy törvényt
üljenek, átadják egymásnak átörökített hagyományainkat, megmutassák a nemzetség erejét, egységét.”
Horváthné Tóth Mária,
Magyarok Szövetsége,
Nagykanizsa
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos

A labdarúgó
vb hírei a
Kanizsa
Rádióban
minden nap
13:40 és 18:40-kor

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz

SMS szám:
06-30/30-30-956

Munkájában ne térjen el a jól megszokott
sémáktól, mert ez az idõszak nem kedvez
az újításoknak. Ha megteheti, iktasson
be pár pihenõnapot. Ügyeljen rá, hogy
mindenki jól érezze magát.

IV.20.–V.20. Bika
Ne várjon a csodára, önnek kell lépnie, ha
változtatni akar munkahelyi pozícióján. Tudja, hogy több fizetést érdemelne, de ezért erõfeszítéseket kell tennie. Viseljen élénk narancssárgát, ez a szín szerencsét fog hozni.

V.21.–VI.21. Ikrek
Ha elégedetlen a munkahelyével, itt az
idõ a változtatásra. Minden lehetõség
adott lesz erre, de szemfülesnek kell lennie. Családtagjaival ne veszekedjen, beszéljék meg a problémákat.

VI.22.–VII.22. Rák
Bár az idõjárás nem kedvez a kerti partiknak, mégis most van itt az ideje a bulizásnak. Ha jobban megnyílik az emberek elõtt,
akkor több segítséget is remélhet. Munkájában ne kapkodjon, legyen megfontolt.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Szeretteivel konfliktusba keveredhet pénzügyek miatt, de törekedjen a kompromiszszumokra, mert önnek kell engednie.
Használja ki fõnöke jó hangulatát, most
nagyobb eséllyel kérhet fizetés-emelést.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Legyen türelmes a munkájában, mert az idõ
önnek dolgozik. Ne tegyen semmit hirtelen
felindulásból, vagy olyat, amit késõbb megbánhat. A Hold kedvezõ hatásának köszönhetõen felszabadultnak érezheti magát a párjával.

IX.23.–X.22. Mérleg
Ne dõljön be a divatos diétáknak, mert
egyik-másik kedvezõtlenül hat az egészségére. Adja meg a szervezetének, amire szüksége van. Felbukkanhatnak régi ismerõsök, és
feléledhetnek régi barátságok ezen a héten.

X.23.–XI.22. Skorpió
Adjon több idõt partnerének, szükségük lehet pár külön eltöltött napra, hogy tisztázódjanak a konfliktusok. Ne hagyja el magát, próbálja kibeszélni problémáit a barátaival. Munkájában sikerekre számíthat.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Ne fusson el a bajok elõl, mert az egészsége
fogja kárát látni. Biztosítsa kedvesét afelõl,
hogy minden rendben, és veszekedés helyett
nyugodtan beszéljék meg a problémákat.
Így jobban tud a munkára koncentrálni.

XII.22.–I.20. Bak
Fáradtnak érezheti magát, de ezt ne titkolja
el, inkább kérje meg partnerét, hogy segítsen
többet a háztartásban, mert egyedül nem tud
mindent elintézni. Önnek is szüksége van
egy kis idõre, hogy regenerálódjon.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Sok energiával rendelkezik, és ezt érdemes kihasználnia. Fény derülhet egy
olyan probléma megoldására, melyet eddig hiába próbált megoldani. Kedvezõ hatással lehet önre párja figyelmessége.

II.20.–III.20. Halak
Energikusságának köszönhetõen jobban
végzi munkáját, mint eddig, és elismerésre
is számíthat a fõnökétõl. Viseljen kényelmes, természetes anyagból készült ruhákat,
hogy jó közérzete felhõtlen legyen.
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Kanizsa – Apró
INGATLAN

Nk-án Attila utcában 40 m -es
földszinti, egyedi gázfûtéses szoba +
konyha + fürdõszobás lakás eladó.
Irányár: 4,9 millió Ft. Érd.:
0630/4700-312 (7216K)
Nk-án az Olajtelepen Vécsey utcában karbantartott, 78 m2-es családi
házrész pincével-padlással, 1185 m2
udvarral áron alul eladó. Érd.:
+3693/323-737, +3620/417-2075
(7151K)
Építési vállalkozók figyelem!
Ha a belvárosban (Hunyadi utca)
akar 700 m2-es, társasház építésére
alkalmas telket, hívjon! Érd.:
+3630/448-6072 vagy +3630/2273294 (7108K)
Palinban új építésû, alacsony fenntartási költségû, 150 m2-es, könnyûszerkezetes ház (3 szoba, nagy nappali, amerikai konyha, étkezõ) garázzsal
836 m2-es, szépen parkosított telken,
reális áron eladó. Érd.: +3630/3387179 (7173K)
2

Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló eladó.
(Víz, szennyvíz, villany.) Érd.:
+3630/227-3294 (7180K)
Kiskanizsa elején 65 m2-es, két
szoba + amerikai konyhás, teljesen
felújított, korszerû családi ház 1000
m2-es telekkel, nagyon jó áron, akár
kis lakás beszámításával is eladó.
Tel.: 0630/9015-222 (7237K)
Belváros szívében II. emeleti, 80
m2-es, három szobás, nagy erkélyes,
felújításra szoruló társasházi lakás
külön tárolóval, garázzsal eladó.
Érd.: 0620/499-7213 (7245K)
Kiskanizsán kétszintes, kertes, saját építésû, jó állapotban lévõ családi
ház kedvezõ áron eladó. Kis lakást
vagy budapesti ingatlant beszámítok.
Érd.: 0630/9015-222 (7248K)
Kiskanizsán szoba, konyha, fürdõszobás házrész garázzsal, 350 négyszögöl telekkel eladó. Irányár: 4 millió Ft. Érd.: 0693/700-129 (7251K)
Szentgyörgyvári hegyen a III.

Tisztelt
Nagykanizsai Vállalkozók!
A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ 2010
októberétõl várja azon vállalkozásokat, cégeket, amelyek kedvezõ
bérleti konstrukcióval, korszerû körülmények között kívánnak
irodát, mûhelyt bérelni.

A fejlesztés a Nagykanizsai Ipari Parkban, a volt Gábor Áron
laktanya legénységi épületének korszerû, energia-hatékony
felújításával valósul meg. Olyan alacsony rezsiköltségû, kedvezõ üzleti környezetet biztosít, amelynek segítségével a vállalkozások megerõsödési esélye jelentõen növekszik.
A projekt megvalósulását követõen a közel 2500 m2
területû épület 30 vállalkozás befogadására lesz alkalmas.

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:
D irodabérlet, tárgyaló/elõadó bérlet,
D eszközbérlet (fax, scenner, projektor, stb.),
D közös helyiségek használata (könyvtár, teakonyha, mosdó),
D irodai szolgáltatások,
D bankautomata,
D recepciós szolgáltatások, postai szolgáltatás.

EMELT SZINTÛ SZOLGÁLTATÁSOK
D üzletviteli tanácsadás,
D jogi tanácsadás,
D pályázati tanácsadás, pályázatírás,
D marketing tanácsadás,
D weblap szerkesztés,
D vállalkozói képzések,
D rendezvényszervezés.
Amennyiben érdekli Önt a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ
által nyújtott kedvezõ iroda-, mûhely bérleti lehetõség, valamint a vállalkozások
részére nyújtott széleskörû szolgáltatási csomag, úgy várjuk jelentkezését.
További információt kaphat Mihovics Zoltán projektmenedzsertõl, a
mihovics.zoltan@nagykanizsa.hu email címen vagy 06-30-5752943 telefonszámon.

2010. június 24.
hegyháton egy hold akácos (18 éves)
eladó. Villany van. Érd.: 0693/315526 (7253K)
Nk-án a Platán soron, I. emeleti, 40
m2-es, másfél szobás, jól karbantartott,
gázfûtéses lakás eladó. Érd.:
0693/313-686 (7258K)
Nk-án a Berzsenyi utcában kétszobás, erkélyes, I. emeleti, 55 m2-es,
egyedi fûtéses lakás azonnal beköltözhetõen, tulajdonostól eladó. Irányár:
6,9 millió Ft. Tel.: 0620/345-3391
(7259K)

BÉRLET
Nk-án a Csengery utcában 56 m2es, kétszobás, egyedi gázas lakás
(Brigádoknak 8 fõre elegendõ fekvõhellyel) albérletbe kiadó. Kaució
szükséges. Tel.: +3630/227-3294
(7096K)
Belvárosi zárt parkolóhelyek kiadók. Érd.: +3630/481-2323 (7183K)
Keleti városrészben háromszobás
lakásban egy szoba részben bútorozottan kiadó. Konyha, fürdõ felszerelt. Kábel Tv, Internet van. Érd.:
0630/847-8816 (7247K)
Egyszobás, bútorozott, egyedi fûtéses, II. emeleti lakás albérletbe olcsón kiadó. Hûtõ, klíma van. Érd.:
0693/333-498 (7254K)

JÁRMÛ
Vásárolnék megkímélt, keveset
futott, 8 év körüli személygépkocsit 1400 köbcentiig, 700.000 Ft-ig
magánszemélytõl, készpénzért, saját célra. Tel.: 0630/392-9086
(7261K)

VEGYES
Fémvázas polcok, állványzat
(0,8mx2mx2m) és 3 méteres gyári
satupad olcsón eladó. Érd.:
0620/9591-157 (7238K)
Eladó egy 90x160-as fa, bukónyíló ablak hõszigetelt üveggel, újszerû állapotban, féláron. Érd.:
0630/226-7812 (7255K)
Jó állapotú elemes szekrénysor
(2,7 m), kanapé két fotellal költözés
miatt áron alul eladó. Érd.: 0630/3486913 (7256K)
170 literes prés újszerû állapotban
eladó. Érd.: 0630/448-6072 (7260K)

SZOLGÁLTATÁS
Masszázs a nagykanizsai Uszodában! (A szolgáltatás belépõjegy
nélkül is igénybe vehetõ.) Szolgáltatások: alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelenítés, stb. Hívásra házhoz is megyek.
Érdeklõdni és bejelentkezni: a
+3630/481-2323 telefonszámon lehet (6273K)
Úszásoktatás! A nyári szünetben is vállalok úszásoktatást a városi uszodában úszóedzõi képesítéssel. Jelentkezni öt éves kortól
egészen a felnõttekig lehet. Érd.:
0693/312-798,
0630/319-7662
(7257K)
Masszázs! Reumatikus izületi
problémákra, vérkeringés harmonizálására, stressz, feszültség okozta
izomcsomó letapadások oldására.
Idõpont egyeztetés és bejelentkezés:
0630/540-6664 (7236K)
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Koller Zoltán lett az NTE 1866 edzõje Talján
nagy névvel

A labdarúgó NB III Dráva
csoportjában hatodik helyen
végzett Nagykanizsai TE 1866
kispadjáról távozott Visnovics
László vezetõedzõ. A szakember
sejtelmes nyilatkozata az utolsó
forduló után már arra engedett
következtetni, hogy az egykori
NB I-es labdarúgó nem folytatja
a csapat mellett a munkát.

„A klubvezetéssel nagyon korrekt körülmények között egyeztünk
meg abban, hogy június 30-ával
nem én vagyok az együttes vezetõedzõje” – közölte a csapattal két
idény alatt egy harmadik és egy
hatodik helyet bezsebelõ tréner.
A távozás okaira nem tért ki a Blicences képesítéssel rendelkezõ
edzõ, mindenesetre információk
szerint az utóbbi idõben egyes játékosokkal már nem nagyon találta a közös hangot, s erre enged következtetni az is, hogy az idény folyamán egyszer már felajánlotta
lemondását Visnovics László. Ak-

kor, híreink szerint a másodedzõ
Domján László neve merült fel annak kapcsán, hogy õ folytatná a
megkezdett munkát, de közben sikerült maradásra bírni Visnovicsot.
„Valóban voltak egyeztetések
arról, hogy átvehetném a szakmai
munkát, de egyrészt munkahelyi
elfoglaltságaim miatt nem tudtam
volna vállalni a feladatot, illetve
úgy gondolom, Lacival nem alkottunk amúgy sem rossz munkát közösen” – nyilatkozta Domján
László.
Ettõl függetlenül a kalapban állítólag legutóbb is ott volt az eddigi másodedzõ neve, mint ahogy
még jó néhány további jelölté.
„Amíg nincs aláírás és letisztázva az, hogy mennyi idõre és menynyiért szerzõdtetjük az új edzõt,
fölösleges bármit is nyilatkozni –
mondta pénteken délután Kozma
Lajos szakosztályvezetõ. – Több
kiszemelt is van, s elsõsorban megyén belül gondolkodunk.”

Futball öröm és bánat
Mintegy ötszáz nézõ elõtt szó
szerint helyosztóval zárult a megyei
labdarúgó bajnokság másodosztályának déli csoportos küzdelemsorozata, hiszen a listavezetõ Miklósfa fogadta az egy ponttal mögötte
álló Rédics gárdáját. Ebbõl kitûnik,
hogy a hazaiaknak már a döntetlen
is elég volt a bajnoki címhez, s a
nagy küzdelmet hozó találkozón 2-

2-es végeredmény született. Joggal
örültek tehát Kiss István edzõ játékosai, hiszen ezzel gyakorlatilag
megvalósultak a feljutást dédelgetõ
álmaik. Palinban városi derbit rendeztek, ahol a Kiskanizsa vendégeskedett. Amiben nem volt sok
köszönete a palini legénységnek,
hiszen a Sáskák (nyolcadikként
zárt) végül 7-0-ra nyerte a találko-

Az események gyors menetének
köszönhetõen aztán keddre máris
megegyezés született az NTE
1866 labdarúgó szakosztálya és
Koller Zoltán között a vezetõedzõi
posztot illetõen – immár hivatalosan.
– Hétfõ este mindenben egyezségre jutottunk, s abban maradtunk, hogy már kész tényként kezeljük, miszerint én lettem az NB
III-as együttes új edzõje – fogalmazott a Bagolától érkezõ A-licences tréner. – Ugyan még aláírva
nincs a szerzõdés, de tartama egy
évre szól, s bízom abban, hogy ütõképes csapatot tudunk kialakítani.
A felkészülés további menetérõl,
elõkészületi mérkõzések lekötésérõl
az elkövetkezendõ napokban egyeztetnek, csakúgy mint az szakmai
stáb további tagjairól is. Ez azért
érdemel említést, mert idõközben az
eddigi másodedzõ Domján László
is távozott a csapattól.
Polgár László

zót. 0-3-ig két hazai öngól is esett,
aztán a vendéglátók a vb-n megismert Koreai NDK gárdájának sorsára jutottak… A Palin FC a sereghajtó pozícióját már huzamosabb
ideje "birtokolta", az viszont dicséretükre vált, hogy szinte a tavalyi
keretük magja gyakorlatilag együtt
maradt. Az más kérdés, hogy a vezetõk akkor hangzatosabb ígéretekkel rukkoltak elõ…
P.L.

Ez történt (június 24-3
30.)…
… 20 esztendeje: a férfi kézilabda NB I B záró fordulójában
Tungsram SE (13.; lg: Tiba 9) Gyõri ÁÉV (10.) 27-21, az átszervezéseknek köszönhetõen azonban Czimmer Tamás csapat bent
maradt. Jassó Anikó (Olajbányász) serdülõ A korcsoportos
Budapest-bajnoki címet szerzett
200 m síkfutásban. Férfi egyesben ausztrál siker született, míg a
nõknél Gaál Nóra (Olajbányász)
gyõzött a XV. Kanizsa Kupa tenisz tornán. A vízilabda OB II 9.
helyéért Miskloci Egyetem – Kanizsa Vízmû SE 11-8, Szõlösi
Csaba együttese összesítésben
jobbnak bizonyult.

… 15 esztendeje: az NB I
utolsó fordulójában Kispest
Honvéd FC (4.) – N. Olajbányász SE (g: Filipovics) 3-1,
amivel Szabó Imre csapata a tizenötödik, kiesõ helyen végzett. Késõbb eldõlt, hogy az
újabb idényben – a másodosztályban – is marad a kanizsai
kispadon a tréner. Az NB III
Bakony csoportjában MÁV
NTE – Szentgotthárd SE (9.) 27, s ezzel a Szõke László edzette gárda tizenhatodikként, utolsóként zárt. A prágai nemzetközi sportakrobatika viadalon negyedik lett a Gajcsi Réka-Kondor Andrea páros.

… 10 esztendeje: elõkészületi
labdarúgó-mérkõzésen Nagykanizsa LinAir FC – HNK Rijeka
(horvát I. osztály 3. helyezett) 02, a kanizsaiaknál próbajátékon
szerepelt Torghelle Sándor, míg a
macedón utánpótlás válogatott
Stefan Toleszkivel megegyeztek.
Az endurocross bajnokság másodosztályában ifj Vaska Kálmán
(125 ccm)a nógrádgárdonyi futamon elsõ lett.
… 5 esztendeje: Gergely Sándor két és fél éves eltiltás után a
labdarúgó bajnoki osztályok sorát
végigjárva ismét az NB I-es játékvezetõi keret tagja lett.
Polgár László

Július 2-4. között ismét megrendezésre kerül a nagykanizsai
Csónakázó-tónál a nemzetközi
és országos lovastusa (military)
minõsítõ verseny – immár tizennegyedszer a sorban.
Amint azt Dobri Lajostól, a
megyei lovas-szövetség elnökétõl, Végh Csabától, a Kanizsa
Lovasklub SE elnökétõl, valamint Bázár György szakreferenstõl megtudtuk, gyakorlatilag az
elõzõ évi amatõr Európa-bajnokság hozadékának tekinthetõ,
hogy idén már kilenc országból
érkezett nevezés a hazai szinten
is mind rangosabb lovas versenyre.
Külön érdekesség, hogy sikerült
az úgymond keleti áttörés, lévén
Bulgáriából, Romániából és Ukrajnából is érkezett jónéhány nevezés, velük együtt 122, melyen
belül 62 magyar lovas bizonyíthatja tudását.
Kilenc kategóriában rajtolnak
a versenyzõk, s a szervezõk
állítása alapján páratlan eseményre készülhetnek, a pályaépítés során pedig most is arra törekedtek, hogy még inkább nézõbarát, élvezhetõbb legyen a program. Az a program, mely pénteken 14 órától a nemzeti kategóriás díjlovaglással veszi kezdetét,
szombaton délelõtt még szintén a
díjlovaglás lesz soron (akkor a
nemzetközi mezõny rajtol), majd
kora délután indul a terepverseny, vasárnap 10 órától pedig a
díjugratás, vagyis a harmadik tusa kerül sorra.
Külön rangot ad a háromnapos lovas-ünnepnek, hogy olasz
színekben például a sportág
egyik nagyját, Roberto Rotatorit
is köszönthetik Kanizsán a
sportág hozzáértõi, dél-zalai
sportolók közül pedig Horváth
Klaudiának (A0 ifjúsági), Nagy
Zsófiának (B ifjúsági), Orbán
Zsoltnak (A0 elõkezdõ ló), Pogány Petrának (A0 amatõr), valamint Tamás Biankának (A0
elõkezdõ ló és CNC**) szurkolhatnak a remélhetõleg mind nagyobb számban kilátogató érdeklõdõk.
P.L.
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