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REPÜLŐNAPREPÜLŐNAP

A Nagykanizsai Sportrepülő Egyesület idén
is színes, minden korosztálynak kellemes szóra-
kozást kínáló programokkal várta az érdeklő-
dőket a Nagykanizsai Városi Repülőnapon. A
rendezvény első napján a tavalyi technikai
duatlon verseny sikerén felbuzdulva most nem
csak földön és levegőben, hanem a jet-ski beik-
tatásával vízen is összemérhették ügyességüket,
gyorsaságukat az induló párosok. A reptéri látványosságról mindkét napon számtalan légibemutatóval
gondoskodtak: megannyi repülőgép, műrepülőgép, siklóernyős, gyalogsárkány, vitorlázó repülő és ejtőer-
nyős szállt a magasba és ereszkedett alá. S hogy a fárasztó felfelé tekingetések közepette „földi” érdekes-
ségek is szolgálják a kikapcsolódást, többek között fittness-, gólyalábas-, rendőrségi kutyás-, tűzoltósági
bemutatók, ugrálóvár, kirakodó vásár várta a résztvevőket.



FÉLÉVI ÉRTÉKELŐ
Féléves tevékenységéről tartott sajtótájékoz-

tatót a Nagykanizsai Határőr Igazgatóság, ahol
Béndek József vezérőrnagy, a Határőrség or-
szágos parancsnoka értékelte a helyi szervezet
munkáját. Az elmúlt időszak tevékenységét
döntően a szlovén határszakaszra kifelé irá-
nyuló illegális migráció elleni fellépés, a
schengeni felkészülés feladatainak időarányos
végrehajtása, az együttműködő szervekkel va-
ló közös munka új alapokra való helyezése be-
folyásolta. Az igazgatóság illetékességi terüle-
tén az első félévben 1026 intézkedést regiszt-
ráltak, melyből 804 volt a jogellenes cselek-
mények, 176 a visszairányítások és 46 a körö-
zéssel összefüggő esetek száma. 75 személy
esetében kellett eljárni tiltott határátlépés vagy
annak kísérlete szabálysértés miatt, 22 fő ese-
tében embercsempészés, 49 estében pedig
közokirat-hamisítás miatt került sor büntetőel-
járás megindítására. A határátkelőhelyeken az
egy esztendővel korábbi adatokhoz képest a
személyforgalomban 13, a járműforgalomban
24, a teherforgalomban 40 százalékos növeke-
dést tapasztaltak. Ttornyiszentmiklósnál  38
százalékkal nőtt a személy-, 53-mal a jármű-
és 72 százalékkal a kamionos forgalom. Az
igazgatóság intézkedéseinek 56 százaléka a
határátkelőhelyeken történt.

HORVÁT MISE
Este 18.30 órai kezdettel horvát nyelvű

szentmisét és azt követően körmenetet tartot-
tak a homokkomáromi templomban. A szent-
misét Marko Culej varasdi püspök celebrálta. 

CSERFŐ JAZZLAND KÉPEKBEN

A tizedik, jubileumi Cserfő Jazzland előest-
éjén, az elmúlt évek történéseit bemutató fo-
tó- és plakátkiállítás nyílt a Honvéd Kaszinó
galériájában. Szakony Attila, Varga György
fotoriporterek, és saját felvételeinek bemuta-
tásával a kiállítást Halász Gyula rendezte. A

megnyitót követően szólt a jazz is a Tiborcz
Quartet közreműködésével.

ASZFALTOZÁS CSERFŐN
A veszélyes útszakaszok újraaszfaltozásával

megkezdődött a cserfői hegyi út rekonstrukci-
ója. Az útfelújítás egymillió forintba kerül. 

KÖSZÖNET
Megköszönte, és elismerő okleveleket

nyújtott át Litter Nándor polgármester a júni-
us 28-i viharkárok elhárításában részt vett
szervezetek képviselőinek a Vasemberház tü-
körtermében. Az ünnepségen jelen voltak a
Nagykanizsai Tűzoltóparancsnokság, a Park
Kft., a VIA Kanizsa Kht., a Polgári Védelmi

Kirendeltség, az Ingatlankezelési Intézmény,
és a Közterület-felügyelet vezetői, munkatár-
sai. Munkájukért többen a város érmét is át-
vehették a polgármestertől. Az ünnepség be-
szélgetéssel zárult.

KÓRHÁZ, SZAKKÉPZÉSI KÖZPONT
A Városi Kórház vezetése felvette a kapcso-

latot a tulajdonos önkormányzattal mintegy elő-
re vetítve a jövőben várható működési és fej-
lesztési problémákat. Keressük együtt a megol-
dást a betegek minél jobb kiszolgálása érdeké-
ben – kezdte sajtótájékoztatóját Szányiné Ko-
vács Mária, az önkormányzat MSZP frakciójá-
nak tagja. Az önkormányzati képviselő elmond-
ta, hogy nem tud egyetérteni Cseresnyés Péter
képviselő javaslatával, miszerint, ha a kórház-
nak működési gondjai lennének, ajánlják fel a
Zala Megyei Önkormányzatnak működtetésre.

LESZ-NAP A KANIZSA TRENDNÉL
LESZ-Nap címmel, a Kanizsa Trend kft.

valamennyi dolgozóját érintő képzéssorozat
lezáró rendezvényét tartotta meg a társaság,. A
kft. vezetése lehetőséget kíván teremteni mun-
katársai számára a rugalmasabb együttműkö-
désre, az egyes területek közötti kommuniká-
ció javításával a munka hatékonyabbá tételére. 

CSÜTÖRTÖKI RANDEVÚ RÓZSIVAL
A csütörtöki randevú második vendégeként

Demjén Ferenc zenésznek, azaz Rózsinak, a
V-motorock egykori sztárjának tapsolt a kö-
zönség a HSMK előtti téren. A koncert az ön-
kormányzat támogatásával jött létre, belépő-
díjat nem kellett fizetni.

A LAKTANYÁKRÓL
Cseresnyés Péter önkormányzati képviselő

sajtótájékoztatóján a volt laktanyák területén
lévő ingatlanok ügyéről kiemelte: a küzdelem
eredményre vezetett, a város eladhatja a volt
laktanyák területét a törvényben meghatáro-
zott célra. Felvetődik azonban a kérdés, mivel
az elidegenítési tilalom levétele már áprilisban
megtörtént, a vállalkozókat éri-e kár? A feles-
legesnek tűnő bérleti díjak áprilistól való fizet-
tetése során befolyt összeget beszámítják-e a
vételárba? Mikor vásárolhatják meg a vállal-
kozók a bérleményként használt ingatlant?.
KEZDŐDIK A KÉNYSZERKASZÁLÁS
A parlagfűvel, illetve a kényszerkaszálással

kapcsolatos intézkedésekről tartott sajtótájékoz-
tatót, azt követően pedig szabadhegyi helyszíni
szemlét július 14-én dr. Müller János a Köz-
igazgatási Osztály osztályvezető-helyettese és
Ring Balázs, a Közterület- felügyelet vezetőhe-
lyettese. A növényvédelemről szóló törvény
legutolsó módosítása szerint a parlagfű elleni
védekezést a tulajdonosoknak ez év június 30-
ig kellett elvégezni. Aki nem teljesítette, annak
az ingatlanán közérdekű védekezést lehet elren-
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delni. Ha az ingatlan külterületen van, akkor az
elrendelő határozatot a Zala Megyei
Növényvédelmi Szolgálat, ha belterületen van,
akkor a település jegyzője hozza meg. A tör-
vény alapján azokat a területeket, ahol a mente-
sítést nem végezték el, a földhivatallal együtt
kell megszemlélni és jegyzőkönyvben kell rög-
zíteni az ingatlanok pontos adatait. A szemléről
nem szükséges értesíteni a tulajdonost vagy a
használót. Ha ismeretlen helyen tartózkodik a
tulajdonos, nem szükséges megvárni, míg kéz-
hez kapja az értesítést. Közhírré tétel útján kell
kihirdetni, s a levétel napját követően végre-
hajtható a kaszálás. A jegyző kötelezi a haszná-
lót, a tulajdonost a költségek megtérítésére. Ez
a Földhivatal adatszolgáltatási díjait és a vállal-
kozó munkavégzési díját tartalmazza. A
közbeszerzési bizottság kijelölte a szolgáltatást
teljesítő vállalkozót. A munka elvégzésére
beléphetnek az ingatlanokra az ott tartózkodók
akarata ellenére is. Aki ezt akadályozza, az
növényvédelmi bírságot is köteles fizetni. A
bírságolás 20 ezer forinttól két millió forintig
terjedhet. Ring Balázs elmondta: A felszólítás
után nyolc napon belül kell lekaszálni a tulaj-
donosoknak a területeket. Hetven tulajdonost
szólítottak fel június 30-ig, ebből maradt meg
az a 18 tulajdonost érintő 12 terület, ahol el kell
rendelni a kényszerkaszálást. A többi tulaj-
donos eleget tett a kötelezettségének. 

JAZZ LAND
Idén ismét megrendezték Cserfőn július 14-

16-ig a 10. Jazz Land fesztivált. A program
már 13-án egy fotókiállítással kezdődött, ahol
az elmúlt években készült Jazz Land-es képe-
ket, plakátokat állították ki. A fesztivál első
napján, 14-én olyan neves előadók léptek fel,
mint az ausztriai Falb Fiction, a budapesti
Nigun és a hollandiai Laki Áki Quartet, mely-
nek bőgőse, Kém Sándor elnyert egy egy éves
ösztöndíjat New Orleans-ba. A második na-
pon, pénteken zenélt a nagykanizsai Kanizsa
Big Band, akikkel a közönség együtt tapsolva
élvezte a klasszikus big band számokon kívül
népszerű slágerek átiratait is. Az ausztriai
Kelomat Trió szintén nagy sikert aratott és a
Tiborcz Quartet, ahol Tiborc Iván a fesztivál
megálmodója és művészeti vezetője játszott
szaxofonon. Harmadnap a Whiteful Jazz Quar-
tet Budapestről, a Don Byron Ivey – Divey
Quartet az USA-ból és a Chameleon Group
Paksról szórakoztatta a közönséget. Don By-

ron-ék fellépése előtt Litter Nándor polgármes-
ter egy oklevéllel köszönte meg Balogh Tündé-
nek a 10. Jazz Land fesztivál megszervezéséért
nyújtott segítséget, majd egy torta is átadásra
került. A jó hangulat és a kellemes zene mellé
a Király Vendéglő mesterszakácsai főztek fi-
nomabbnál finomabb ételeket. 

VASUTASNAP
Ötvenötödik alkalommal rendezte meg dol-

gozói és családtagjai részére egész napos ren-

dezvényét a MÁV nagykanizsai vezetősége.
Kugler Flórián, a MÁV Rt. Humánpolitikai
vezérigazgatójának és a forgalmi csomópont-
vezető, Máté Istvánnak a köszöntője után Lit-
ter Nándor polgármester vasutas síp megfújá-
sával indította el a MÁV NTE Sporttelepen
megrendezett versenyeket. Délelőtt a gyereke-
ket különféle sorversenyek, gyöngyfűzés, rajz-
verseny várta, a felnőttek kispályás labdarúgás-
ban, asztaliteniszben, sakkban mérhették össze
tudásukat. Délután a sörivó verseny zajlott le,
valamint kihirdették az első három helyezettjét
a főzőversenynek, melyre 26 csapat nevezett.

VIHARKÁR, MOZI, KÖZFÜRDŐ
Három napirendi pontot tárgyalt a július

15-re összehívott rendkívüli közgyűlés. Elő-
ször a június 28-i viharkárok helyreállítási
költségeihez benyújtható vis maior támoga-
tásról döntött a testület. A rendkívüli, torná-
dószerű vihar okozta károk és a helyreállítá-
sok költségei meghaladták az 50 millió fo-
rintot. A testület 26 millió forintot igényel a
vis maior keretből. Ezt követően két nyertes
pályázat módosítását is megszavazta a testü-
let. A Dózsa György úton kialakításra kerü-
lő közfürdő létrehozásának pályázati doku-
mentációját benyújtotta a hivatal a megyei
területfejlesztési tanácshoz. A tanács dönté-
sének értelmében a jövő évben 10 millió fo-
rint támogatásban részesül a fejlesztés. A
megítélt forrás 2 millió forinttal kevesebb az
igényelt összegnél. A különbözetet az ön-
kormányzatnak a 2006. évi költségvetésében
biztosítani kell. Módosította a testület a volt
városi filmszínház épületének műemlék jel-
legű bővítéses rekonstrukciójához kapcsoló-
dó határozatát is. A megyei területfejlesztési
tanácshoz benyújtott pályázat, a tanács dön-
tése értelmében 2007-ben 10 millió forintos
támogatásban részesül. A megítélt forrás 15

millió forinttal kevesebb, mint az igényelt
összeg. A különbözetet szintén az önkor-
mányzatnak kell előteremtenie.

800 MILLIÓ FORINT
Örömteli hírt jelentett be július 15-én, a volt

Thury laktanya területén tartott sajtótájékoz-
tatóján Litter Nándor polgármester. A Magyar
Területi és Regionális Fejlesztési Hivataltól
kapott értesítés szerint 800 millió forint támo-
gatást nyert a város a Regionális Operatív Pro-
gram pályázati keretében. Ehhez az EU-s támo-
gatáshoz jön még a 4 százalékos önerő,
kiegészítve magyar forrásokkal. Az önkor-
mányzat eredetileg 1,1 milliárd forintot igényelt
a Thury laktanya rehabilitációjára, lőszer-
mentesítésére, a Thury városrész fejlesztésére,
közművesítésre, és egyéb környezetvédelem-
mel összefüggő feladatok megoldására. A
csökkentett összegnek megfelelően augusztus
közepéig módosítani kell a pályázatot és egyéb
kiegészítő információkat kell benyújtani. Ezt
követően a szerződéskötés is megtörténhet, és
meg lehet indítani a feltételes közbeszerzési
eljárást annak érdekében, hogy a jövő év
tavaszán elkezdődhessenek a munkálatok.
Olyan projekt-területet alakít ki az önkor-
mányzat, ahol lakópark építésre, kereskedelmi
és szolgáltató egységek, szórakozóhelyek
kialakítására nyílik lehetőség. A tájékoztatóban
elhangzott: építenek kerékpárutat, sportpályákat
és itt épül fel a városi sportcsarnok. 

SZÜLETÉSNAPRA KÉSZÜLNEK
A Zalai Írók Egyesülete az egervári várkas-

tély lovagtermében tartotta közgyűlését.
Lackner László, az egyesület ügyvezető elnö-
ke többek között értékelte az egyesület által
kiadott Pannon Tükör kulturális folyóirat el-
múlt évi kiadásának körülményeit, szólt a
szervezeti kérdésekről. A 2004. évi mérlegbe-
számoló, valamint a 2005. évi költségvetés
megtárgyalását és elfogadását követően a ta-
gozatok vezetői számoltak be munkájukról. A
39 tagot számláló egyesület pozitívan, köztar-
tozás nélkül zárta az évet. A délutáni órákban
két szakmai előadás hangzott el. Lokális, re-
gionális és egyetemes irodalom címmel Pén-
tek Imre főszerkesztő tartott előadást. Felso-
rolta a Pannon Tükör égisze alatt megjelent
köteteket, szólt a sikeres valamint a beadott
pályázatokról is. A lap működése kiegyensú-
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lyozottá vált. Sikerült nagyobb neveket „be-
hozni” és új szerzők is felbukkantak a megyé-
ből. A szerkesztőség szigorú mércével mér,
nem engedhetnek a szakmai színvonalból. Jó-
nak és követendőnek tartják a helyi antológi-
ák megjelentetését, így például az Ünnepi
Könyvhéten megjelent Kanizsai Antológiát.
Profilbővítést jelenthetne a Pannon Tükör
Művészeti Könyvek sorozatban a képzőmű-
vészeti albumok kiadása Fontos esemény előtt
áll az egyesület. Már szervezik a periodika
10. születésnapjának megünneplését. Szep-
tember 1-től interneten is olvasni lehet az ed-
dig megjelent mintegy 60 számot. A tervek
között szerepel október 1-jén egy lendvai iro-
dalmi találkozó, illetve a szakmai együttmű-
ködést erősítő közös honlap a Muravidéki
Magyar Írók Társaságával. Végezetül, Nem-
zeti, nemzetiségi, kisebbségi irodalom, az iro-
dalmi egység jegyében címmel Bencze Lajos
irodalomtörténész tartott előadást.

FÉNYEK, SZÍNEK
Fotókiállítás nyílt július 18-án a Honvéd

Kaszinó galériájában Fények, színek címmel.
Czári Zoltán Richárd első fotókiállítását
Petermann Károly fotóművész nyitotta meg
az alábbiakkal: "Zoli megtalálta a pillanatot,

amelyben gyönyörködhetünk. Itt egy picit
megállhatunk, itt egy picit megpihenhetünk,
de ne feledjük, egy kép akkor kész, ha megné-
zik." A 15 képből álló tárlatot augusztus 5-ig
tekinthetik meg az érdeklődők.

MADARAK
A Kanizsai Nyári Színház idei első előadá-

sát a szeszélyes időjárás miatt nem szabadtéri
színpadon, hanem a HSMK színháztermében

nézhette meg a közönség. Arisztophanész:
Madarak című művéből készült két részes ze-
nés komédiát Pozsgai Zsolt ültette színpadra,
a  Budaörsi Játékszín mutatta be. Zenéjét Ber-
gendy István szerezte. A történet szerint
Euelpidesz és Peisthetairosz (Kertész Péter és
Straub Dezső), a két hétpróbás, vállalkozó
szellemű athéni kalandor útra kel  – más lehe-
tőségük már nincs –, hogy a madarak honá-
ban kezdjen új életet. Alighogy belakják ma-
gukat, érzik, eljött az ő idejük: kis befektetés-
sel, hatásos ideológiával megvalósítható Fel-
hőkaukkvár, a Madarak légből vett városa. A
város, amely elzárja az áldozati füst évezre-
des, megszokott útját az Istenek, a legmaga-
sabb régiók felé. A főbb szerepeket Kertész
Péter, Straub Dezső, Szűcs Sándor, Éles Béla,
Pálos Zsuzsa és Kautzky Armand alakította.
HATÓSÁGI SZEMLE SZABADHEGYEN

Papp Péter önkormányzati képviselő a fo-
gadó óráin tapasztalt panaszok és a személyes
megkeresések alapján kezdeményezte dr. Ke-
lemen Marcell jegyzőnél, vizsgálja meg a hi-
vatal, hogy a Szabadhegyi utcában lévő szar-
vasmarha illetve csirkenevelő telep megfelel-e
a lakóövezet szerinti előírásoknak. A jegyző
bejárást hívott össze melyen az állatorvos, az
ANTSZ és a hivatal közigazgatási osztályának
képviselői, valamint néhány panaszos is részt
vett. A hatósági bejárás során a csirkenevelő
telepnél nem találtak szakmai kifogást. A szar-
vasmarhatelepnél a trágyaelhelyezés nem volt
szabályszerű. Ott a tulajdonos egy-két éven
belül megszünteti az állat tartást, ezzel a prob-
léma is megszűnik. A csirkenevelőnél ragasz-
kodnak a további üzemeltetéshez. Bár nem
sért a telep állategészségügyi és higiéniai elő-
írást, szaga zavarja a környéken élőket. A te-
lephely-engedély megvonása illetve a más te-
lephelyre költöztetés jelentős, sokmilliós költ-
séggel járna. Kérdés, ki állja a költségeket? A
szakosztályoknak és a hatósági osztálynak kö-
zös álláspontot kellene kialakítani annak érde-
kében, hogy a lakó-pihenő övezetnek nevezett
területek – nemcsak Szabadhegy, hanem
Bagola, Miklósfa, Sánc, Palin – meg tudják
őrizni ezt a funkciót. A vállalkozások számára
megfizethető áron, célszerűbb helyet kell biz-
tosítani, hogy ne méltatlan helyen folytassák a
tevékenységüket – tette hozzá Papp Péter.

FOGLALKOZTATÁS, LAKÁSÜGYEK
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat foga-

dónapja után sajtótájékoztatót tartott. Teleki
László és Göndör István országgyűlési képvi-
selők, akik elmondták, a legfőbb probléma a
munkanélküliség és a lakáshiány. Egyre több
kisebbségi szeretne elhelyezkedni, ám egyen-
lőre még csak köztéri munkákat tudnak fel-
ajánlani. Több személyt már aznap el is he-
lyeztek, akik a segély majdnem dupláját, 37
ezer forintot kapnak munkájukért. A lakás-
problémákat is megpróbálják mielőbb megol-
dani, ennek érdekében felvették a kapcsolatot
a Kanizsa KHT-vel, és megpróbálják önkor-

mányzati bérlakásokban elhelyezni az arra rá-
szorulókat.

MIT TEHETÜNK EGÉSZSÉGÜNKÉRT?
A Free Choice Egészségközpont szervezé-

sében dr. Lenkei György tartott ismeretterjesz-
tő egészségügyi előadást július 20-án a HSMK
kamaratermében. Három pontban foglalta ösz-
sze azokat a lépéseket, amelyeket meg kellene
tennünk egészségünk érdekében.Az első a  hi-
ányok pótlása szervezetünkben. Itt elsősorban
a mikro-tápanyagok, a vitaminok, az ásványi
anyagok fontosságáról beszélt. A második a
mérgek vagy lerakódások eltávolítása szerve-
zetünkből. A lerakódás és a méreg között az a

különbség, hogy lerakódhatnak olyan anyagok
is a testünkben, amelyek alapvetően nem mér-
gek, de ha lerakódnak, káros következményei
is lehetnek. Ilyen pl. a koleszterin, mely ön-
magában nem méreg, szükséges, és kell az
emberi test működéséhez, az érfalon lerakód-
va azonban elzárhatja az eret. Harmadszor a
rossz testi állapot mentális okának megszünte-
tése, a lelki, szellemi egészség biztosítása.
Ezekhez a témakörökhöz nyújtott ismereteket
az előadó, és ajánlotta a bátyja, dr. Lenkei Gá-
bor Cenzúrázott egészség című könyvét, me-
lyet a szerző idén városunkban is bemutatott. 

KÜLDÖTTSÉG KELETRŐL
Július 21-én hétfős dzsakartai küldöttség

járt Nagykanizsán. A magas rangú politiku-
sokból, gazdasági szakemberekből álló team
ellátogatott az Ipari parkba, ahol a Nagykani-
zsán igénybe vehető logisztikai szolgáltatá-
sokról tájékoztatta őket Vas István. A megbe-
szélések során kölcsönös meghívásokra is sor
került, hiszen a küldöttségi, illetve rajtuk ke-
resztül az indonéz szakemberek meghívást
kaptak a Kanizsa Napokra, míg a vendégek el-
mondták, szívesen látják a helyi üzletembere-
ket hazájukban, az ott hamarosan megrende-
zésre kerülő nemzetközi vásáron. A küldöttség
Nagykanizsáról Zágrábba utazott, hogy a zág-
rábi nemzetközi vásár előkészítésében, lebo-
nyolításában vegyenek részt. 

SOLYMOS TÓNI ÁS BARÁTAI
A HSMK előtti téren idén utolsó alkalom-

mal tapsolhattak a nézők a Csütörtöki randevú-
nak, hiszen Sólymos Tóni és barátai előadásá-
val zárult az idei programsorozat. A koncerten
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régi Express slágerek és külföldi világslágerek
egyaránt felcsendültek, sokszor a nézők és elő-
adók együtt énekelték a régmúlt feledhetetlen
dalait. Az örökzöld slágerek hallatán több száz
résztvevő vehetett részt egy nagyszerű időuta-
záson, hogy néhány évtizeddel korábbi fiatal
éveire emlékezzék. A mostani tizen-,
huszonéveseknek pedig kiváló alkalom volt ez
a koncert arra, hogy kicsit megismerkedhesse-
nek azokkal a nótákkal, amelyekre szüleik oly
szívesen ropták a táncot annak idején.

TANGÓ, TANGÓ...
A Zsidó Hitközség és a Zsinagóga

Alapítvány szervezésében jótékonysági kon-
certet adott a Zsinagógában az Olaszországban
élő, nagykanizsai születésű Németh Krisztina
operaénekes, a két barát, Paola Chiabudini
zongora és Alexander Ipavec harmonika
kíséretével. A művésznő a koncert elején
elmondta, minden évben egy-egy fellépéssel
szeretne hozzájárulni a gyönyörű épület
felújításához. A koncert hallgatósága Astor
Piazzola csodálatos zenéjével ismerkedhetett

meg, melyet a zeneszerző nem táncra, hanem
hallgatóság számára írt. 

MŰEMLÉKEN FALFIRKA
Egyre jobban elszaporodtak városunkban az

épületek falain és a közterek szobrain éktelen-
kedő graffitik. Ezek eltűntetése sokba kerül,
arról nem is beszélve, hogy az effajta cselek-
mény büntetendő. Három fiatal megkereste
Röst János alpolgármestert, és arra kérték, ta-
láljanak ki valamit közösen annak érdekében,
hogy mindkét tábor elégedett lehessen. Bíró
Dávid, Farkas Roland és Farkas Sándor azt
javasolták, jelöljenek ki a városban egy olyan
falat, ahová legálisan lehet graffitit fújni. Meg
is született a döntés – tudtuk meg az alpol-
gármester sajóttájékoztatóján. A mozit körül-

vevő palánk keleti oldala lett az a fal, ahol
nyugodt lélekkel lehet használni a festékszóró-
kat és egyéb, alkotáshoz szükséges kellékeket.  

A MUNKANÉLKÜLISÉG ELLEN
Közös tájékoztatót tartott Litter Nándor pol-

gármester és Kis Ambrus a megyei munkaügyi
szervezet vezetője, mivel a későbbiekben kö-
zösen kívánnak fellépni a munkanélküliséggel
szemben, a rendelkezésükre álló eszközökkel
segíteni kívánják a munkahelyteremtést. Az
önkormányzat májusban módosított rendeleté-
vel még jelentősebb kedvezményeket kíván
nyújtani azoknak a vállalkozásoknak, amelyek
fejlesztéseik, beruházásaik folytán csökkentik
a munkanélküliséget. A városban ötven, száz
olyan vállalkozás működik, amely a kedvez-
mények érvényesítésére alkalmas lehet, jólle-
het eddig kérelem még nem érkezett. Kiss
Ambrus a már korábban meghirdetett lehető-
ségekről szólt, elmondta, hogy bértámogatás-
ban, átképzési támogatásban, utazási költ-
ségtérítésben részesülhetnek azok a vállalko-
zások, amelyek a feltételeknek megfelelnek,
és kérelmet nyújtanak be támogatási formákra.
A lehetőségekről mind az önkormányzat,
mind a Zala Megyei Munkaügyi Központ fel-
világosítást ad az érdeklődőknek. 

FIDESZ BÍRÁLAT
Egy órával a buszos városnézés előtt Litter

Nándor polgármestert bírálta e programért sajtó-
tájékoztatóján Cseresnyés Péter a Fidesz helyi
elnöke. Úgy vélte, a kötelezően elvégzendő fel-
adatot hatalmas eredményként tünteti fel a város-
vezetés, míg a problémákat folyamatosan a sző-
nyeg alá söprik. Javasolta, hogy a buszos túra
egyetlen célállomása a Munkaügyi Központ Fő
úti kirendeltsége legyen, ahol, egy a munkanél-
küliekért emelt képzeletbeli kopjafa előtt minden
egyes utcára tett nagykanizsaira emlékezzen a
polgármester egy perces néma főhajtással.  

BUSZBÓL NÉZETT BERUHÁZÁSOK
Litter Nándor polgármester autóbuszos vá-

rosnézés keretében mutatta be az érdeklődők-
nek a már megvalósult, illetve jelenleg is fo-
lyamatban lévő beruházásokat, és ismertette a
városvezetés jövőre vonatkozó elképzeléseit
is. Az eddig itt helyben példátlan kezdemé-
nyezés ötlete a nyíregyházi városvezetéstől
származik, tudtuk meg Litter Nándortól. A
buszos beruházás-mustra a Városháza elől in-
dult. A különjárat érintett minden olyan pon-
tot, ahol az elmúlt években történt valami, il-
letve azokat, ahol a közeljövőben fog. Jártunk
a strandon, az Ipari Parkban, érintettük a GE
által fejlesztett területet, megnéztük a Gábor
Laktanya egykori rakétasilójának felújítását,
szó esett a nemrégiben átadott új bútoráruház-
ról, a mellette megvalósuló, múltunk egy da-
rabját felidéző régészeti bemutatóhelyről. Lit-
ter Nándor beszélt a Magyar utcán megvaló-

suló tervekről is, az útépítésekről, a vasúti pá-
lya meghosszabbításáról. Megtekinthettük az
új kórházi épületet, a Dózsa György utcai la-
kásberuházásokat, hallhattunk a tervezett el-
kerülő utakról, körgyűrűkről. Szó esett befek-
tetők által építendő mélygarázsokról, újabb
áruházlánc betelepülési szándékáról, az idő-
sek számára kialakítandó termálmedencéről.
Akik még nem látták, most megnézhették,
milyen kulturált körülmények között élhetnek
a fogyatékkal élők új Űrhajós utcai otthonuk-
ban, s hallhattunk a Csónákázó-tóval kapcso-
latos elképzelésekről is.  

CIGÁNY HOLOCAUST 
Tizedik alkalommal emlékeztek meg a Vár

úti Cigány Holocaust Emlékműnél az
Auschwitz-Birkenau II. E táborban 1944. au-
gusztus 2-ről 3-ára virradóra bekövetkezett
több mint háromezer cigány származású em-
ber, férfi és nő, gyermek és idős kivégzéséről.
Dr. Göncz Kinga, az Ifjúsági, Családügyi,
Szociális és Esélyegyenlőségi Miniszter meg-
emlékező levelét Horváth István Radnóti-dí-
jas versmondó olvasta fel a megjelenteknek. 

– Tenni kell annak érdekében a roma közössé-
geknek is, hogy valós adatokat kapjunk arról, mi
is történt a II. világháború idején a cigánysággal
– mondta Teleki László, az ICsSzEM politikai
államtitkára, a helyi CKÖ-elnöke. 

Megemlékező beszédet mondott még töb-
bek között Litter Nándor, Göndör István és dr.
Balogh Miklós országgyűlési képviselő, dr.
Suchman Tamás Gábor, a Miniszterelnöki Hi-
vatal politikai államtitkára is. Több mint 40
egyesület, roma szervezet, cigány kisebbségi
önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, ön-
kormányzati képviselők, országgyűlési képvi-
selők, a Zsidó Hitközség helyezte el kegyeleti
koszorúit az emlékműnél. A délelőtti sportese-
ménnyel kezdetét vevő rendezvény az esti
Mága Zoltán hegedűművész és Bangó Margit
művésznő nagysikerű koncertjével zárult.

NYERTES PÁLYÁZAT
Az Ipari Park közművesítéséhez 375 millió

forint uniós illetve állami támogatást nyert a
város, melyből megépítésre kerül az „A” je-
lű, a 74-es utat a régi 7-essel összekötő több
mint 1,5 km-es út, s az összesen 418 millió
forintos beruházás keretében feltárásra kerül
az Ipari Park mintegy negyven hektáros észa-
ki része, megoldható lesz a közvilágítás és a
csapadékvíz elvezetése – mondta sajtótájé-
koztató keretében Litter Nándor polgármes-
ter. A városnak  az összköltség 4 százalékát
kell fedeznie – fűzte hozzá a Pályázati Iroda
vezetője, Palángi Krisztina. Az út megépíté-
se nagyban hozzájárulhat a belváros forga-
lomcsillapításához is – egészítette ki az el-
hangzottakat a Városfejlesztési Osztály mun-
katársa,  Wegroszta Zoltán. 
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Június utolsó napjaiban alaposan elbánt ve-
lünk az időjárás. A hirtelen lezúduló vízár-
adat, a viharos erejű szél és a dió nagyságú
jég talán emberemlékezet óta nem tapasztalt
károkat okozott városunkban és a környéken.
Néhol fák dőltek házakra, utakra, kerítésekre,
máshol 10-12 centinyi esővíz hömpölygött az
utakon, volt, ahol elmosta az ár a kerteket,
megtöltötte a pincéket, derítőket vagy több-
centi vastagon terített be a jég mindent a kör-
nyéken. Mindeközben pedig a 105-ön szinte
megállás nélkül csörgött a telefon… 

A viharos napok emlékeiről, az ekkor szer-
zett nem mindennapi tapasztalatokról és a
nyár egyéb veszélyeiről Egri Gyula tűzoltó-
parancsnokkal beszélgettünk.

– Hogyan teltek azok a napok a Tűzoltó-
ságnál?

– Szinte megállás nélkül csörögtek a tele-
fonkészülékeink, az első hívást június 28-án
16 óra 47 perckor regisztráltuk, a jelzés sze-
rint Szepetneken egy fa dőlt rá egy épületre.
Ekkor még csak a környéken tombolt a vihar,
aztán este fél 7 körül Kanizsán is elkezdődött.
A városra 16 perc alatt 21,7 mm csapadék
zúdult, helyenként jégesővel társítva. Beren-
deltem a teljes pihenőállományt, hiszen ennek
a tömeges beavatkozási igénynek csak így
tudtunk eleget tenni. Több kolléga hozta ma-
gával a saját motorfűrészét is, hogy eszköz-
hiány se lassíthassa a munkánkat. Egész éjjel
és másnap is folytak a beavatkozások, aztán
mire a vége felé közeledtünk volna, újra rá-
zendítettek az égiek, elsősorban a környéki te-
lepüléseken. Szepetneken például 3 óra alatt
42,5 mm eső esett. Nem csoda hát, ha nem
volt hova elfolynia egyik pillanatról a másik-

ra a csapadéknak! Három nap alatt kb. 250
bevetésünk volt.

– Hogyan látja, mennyire vannak felkészül-
ve a települések az ilyen esetekre? 

– Szerencsére nem túl gyakoriak az ilyen
viharok, talán ezzel is magyarázható, hogy a
csapadék- illetve vízlefolyó árkok, elvezetők
sok helyen nincsenek rendesen kitisztítva,
egyik-másik falu határában a valamikori
nagy vizesárkok eltűntek. Csak az ilyen típusú
veszélyhelyzetben derül ki, mekkora szükség
lenne rájuk!

– Az elmúlt hetekben közlekedési balese-
tekhez is gyakrabban hívták segítségül a kani-
zsai tűzoltókat, mint máskor.

– Sajnos valóban több balesetnél kellett
helytállnunk az utóbbi időben, főként a 7-es
úton. Egyre több a halálos kimenetelű, cson-
kolásos, illetve a nagy vagyoni kárral járó
baleset. Az autósok egy része a sebességkor-
látozó tábla ellenére sem veszi figyelembe,
hogy az út minősége miatt lassabban kellene
haladni. A nyári meleg napokon a bitumen
fellágyul, és a soktonnás kamionok kerekei
több centis árkokat vájnak az útba. A nyomtá-
vuk sem egyezik a gépkocsikéval, ami tovább
nehezíti a közlekedést. A közlekedési balese-
tek másik gyakori oka nyáron a vakációra in-
dulók könnyelműsége. Sokan a nyaralás előtti
utolsó munkanapjukon még helytállnak a
munkahelyükön, aztán hazamennek, bepakol-
nak a gépkocsiba, és fáradtan, pihenés és al-
vás nélkül még este vagy éjszaka nekivágnak
az utazásnak. Pihenőket sem tartanak, szeret-
nék minél előbb elérni úti céljukat. Nagy fele-
lőtlenség ez nem csak önmagukkal, hanem
családjukkal, és valamennyi közlekedővel

szemben is. Ami pedig a mi munkánkat illeti:
a nemrégiben munkába állított speciális da-
runknak köszönhetően valamennyi mentési
munkálatot nagyon rövid idő alatt el tudtuk
végezni, úgyhogy szinte nem volt fennakadás
a közúti közlekedésben. Ez a munkaeszközünk
egyébként a viharok esetében is komoly segít-
séget jelentett, például a kidőlt fák eltávolítá-
sában.

– Végezetül ejtsünk néhány szót a nyári tü-
zekről is.

– Míg tavaly a szárazság miatt, illetve a
nem megfelelően előkészített szemétégetések-
nek "köszönhetően" több esetben kellett tűzol-
táshoz vonulnunk, addig ezen a nyáron mind-
ez eddig nem okozott problémát. Ebben az
esztendőben még nem történt haláleset az il-
letékességi területünkön tűzeset miatt. A nyár
derekán járunk, így akár több hetes kánikula
is előfordulhat még az idei nyáron, de bízunk
abban, hogy szárazság esetén is ritkán riasz-
tanak bennünket emberi felelőtlenség, gon-
datlanság, könnyelműség miatt fellobbanó
lángokhoz.

LÁNGLOVAGOK VIZES NYARA

Az időjárás miatti fronthatások megviselik
a szervezetet. Főleg azokét, akik amúgy is
érzékenyek erre. Koncz Tibor a nagykanizsai
mentőszolgálat vezetője elmondta, a frontok
érkezése előtt egy héttel már kapnak riasztá-
sokat kisebb-nagyobb rosszullétekkel kap-
csolatban. Általában idősebb emberekre jel-
lemző a nagy meleg miatti ájulás, ami a vér-
nyomás leesésének következménye. Ilyen-
kor, ha nem hívják a mentőket, mindenkép-
pen fektessék a hátára az eszméletét vesztett
személyt, a lábait polcolják alá és rakjanak
vizes borogatást az illető mellkasára és hom-
lokára, hogy az agy vérkeringése rendbe jöj-
jön. A nagy melegben, ha lehet, ne menjünk
a napra, illetve ne tartózkodjunk kint hos-
szabb ideig, valamint fogyasszunk bőséges
mennyiségű folyadékot, hideg ásványvizet.

ÁJULÁSOS 
ROSSZULLÉTEK Nyár. Erről a szóról mindenkinek a napsü-

tés, a forróság, a fagyi és a strand jut eszébe.
Ám ezen a nyáron inkább az esőé, a viharoké
volt a főszerep. Czoma Péterrel, a Városi
Strand igazgatójával beszélgettem arról, mek-
kora a vendégforgalom idén a strandon.

– Nincs velünk az időjárás ezen a nyáron.
Június 17-én, nyitás után jó volt a forgalom,
utána viszont elég gyér. Sajnos több nap telt
el úgy, hogy rossz idő volt. Az augusztusban
reménykedünk még. Az új gyermekmedence
viszont hozta azt, amire számítottunk. A  seké-
lyebb vízű gyermekpancsoló és a kör alakú
medencerész gombával és csúszdával is igen
népszerű. Visszatértek azok a régi kedves ven-
dégeink, akik azért nem hozták eddig gyerme-
keiket, mert a régi medencét – egy 72 (!) éves
medence  – nem szerették a gyerekek. Áraink
alacsonyak, az országban nincs még egy
olyan fürdő, ami ilyen áron kínálja a belépési
lehetőséget. Az idén is a karbantartás miatt

augusztus 22-én bezár a fedett medence. A
tervek szerint szeptember 4-én újra kinyitjuk
a fedett részt, ám akkor már a strand bezár és
csak jövő nyáron nyitja meg újra kapuit.

STRANDOLNI JÓ!
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Milyen munkát végeznek a diákok, és mi-
lyen balesetvédelmi oktatásban részesülnek?
– kérdeztük a diákokat foglalkoztató egyik
város széli benzinkút vezetőjétől, Horváth
Zoltántól.

– Az egyszerű tűz-, baleset-, biztonság- és
munkavédelmi oktatást kétszer két órában tő-
lem kapják meg még munkába indulás előtt.
Ugyanígy a saját orvosomhoz is én vittem el
őket. Nem könnyű egy péntek éjszakát, vagy
szombati napot ledolgozni, amikor 30-40 ezer
ember megy át a határon, s jelentős részük be-
tér hozzánk. Kiszámoltuk: hat-nyolc kilomé-
ternyi távot is megtesznek a betonon összesen
egy múszak alatt, annyit mozognak a kútnál a
fiatalok. S teszik ezt maximális odafigyeléssel,
véletlenül sem hibázhatnak, ne keverhetik ösz-
sze az üzemanyagokat. Mivel a fiuk placcos-
ként dolgoznak, a pénzhez nem nyúlnak hozzá
a kasszában. Tankolás közben figyelni kell ne-
kik a kútoszlopok tetején lévő tankolás jelzőt
is. Ebben nagy segítséget jelentenek, hiszen
előfordul, hogy valaki megtankol kint, bejön
az üzletbe, vesz egy rágógumit, és csak azt fi-
zeti ki. A fiúk ilyen esetben udvariasan meg-
kérdezik, hogy fizetett-e. Arra kell törekedniük,
hogy mindenkit udvariasan kiszolgáljanak.
Vannak közöttük, akik idegen nyelvet is beszél-
nek. Persze vannak kevésbé népszerű feladata-
ik is, mint például össze kell szedni velem
együtt a kedves vendég által elszórt szemetet,
cigaretta csikket. Áruátvétel esetén az áru be-

pakolása, a virágöntözés, a mosó, a kútoszlop
takarítás is a feladatuk. Ismerniük kell az ak-
ciókat, ezt a folyamatos munka közben hamar
megtanulják. Van aki régóta visszajár hoz-
zánk. Három éve vagyok munkakapcsolatban
a MELÓ DIÁK-kal. Így sem kerül többe, mint-
ha két hónapra alkalmaznék valakit, s ennyi
időre elég is, mert az év egyéb szakában már
nincs ekkora forgalom. Ráadásul jóval keve-
sebb utánajárással, adminisztrációval jutok az
igényelt munkaerőhöz.

– Történt-e már diákbaleset a benzinkútnál,
és mire kell odafigyelni, hogy ezt elkerüljék?

– Soha nem történt baleset. Arra kell nekik
odafigyelniük, hogy ne üsse el őket az autó!
Fogadni kell a beérkező vendégeket a nap-
szaknak megfelelő köszönéssel, közben a kijá-
ró autókra is figyelni kell, hiszen gyakran elő-
fordul, hogy a kisgyerekek váratlanul kipat-
tannak az autóból. A benzinkút nem veszélyes
üzem, a visszacsapó szelepek, korszerű biz-
tonsági berendezések biztosítják a tűzvédel-
met. Egy veszélyes üzem van, az autógáz, de
nekik nem engedem a betöltését. Hogy leko-
pogjam, rablás, vagy betörés még nem fordult
elő, az ember ettől fél a legjobban. A diákok
úgy soha nem dolgoznak, hogy legalább két
felnőtt, de inkább három ne legyen velük.
Ügyelünk rá, véletlen se érje attrocitás őket
Egy felnőtt jobban tudja kezelni azokat a
megjegyzéseket, amiket például a benzinár
emelés miatt tesznek az ügyfeleink. Igazából

felnőtt emberek, elmúltak 18-20 évesek, lehet
hogy őnekik könnyebb lenne megvédeni ben-
nünket, mint nekem őket. Örülök annak, hogy
rendkívül értelmes fiatalokat küld ki az iroda
hozzánk. Értékelik azt, hogy ide jöhettek dol-
gozni. A keresetüket egyébként egy kis bor-
ravalóval is megemelhetik, amit a saját ráter-
mettségüknek, ügyességüknek köszönhetően
kapnak, az náluk is marad. 

Ott jártunkkor Szinyéri Kristóf volt mű-
szakban, aki Pécsre jár jogi asszisztens kép-
zésre. Ő most van itt először a benzinkúton.
Keresete egy részét tengerparti nyaralásnál
költi el, a másik része meg jól jön az iskola-
kezdéshez. Jövőre is szeretne visszajönni,
megkedvelte ezt a munkahelyet. .

A nyár közepén járunk. Mek-
kora az érdeklődés, és milyen
munkát tudnak ajánlani a diákok-
nak? – kérdeztük Herczeg Ká-
rolytól, a MELÓ-DIÁK Észak-
Nyugat Dunántúli Régió nagyka-
nizsai kirendeltségének vezetőjé-
től. Az országos hálózattal ren-
delkező cég gyóri központjához
négy megye tartozik.

– Rengeteg diák fordul meg
nálunk. Tagbázisunk az utóbbi
hetekben szinte a duplájára növe-
kedett. Aki nálunk szeretne dol-
gozni, beiratkozik hozzánk, és a
mi szervezésünkben mhet a cé-
gekhez. Ennek az az előnye, hogy
munkaszerződéssel, biztosítással
rendelkeznek és munka- illetve
tűzvédelmi oktatásban is része-
sülnek nálunk. Ezen oktatásból
többek között megtudhatják, mi-
lyen jogaik és kötelezettségeik
vannak munkavégzés során, mek-
kora súlyt emelhetnek, mi a tűzol-
tóság telefonszáma. A munkahe-

lyeken is történik speciális mun-
ka- és tűzvédelmi oktatás. Odafi-
gyelünk arra is, kit milyen mun-
kára küldhetünk ki, nemcsak a
korhatári szabályozást vesszük fi-
gyelembe. Sajnos jelenleg nem
tudunk annyi munkát adni, mint
amennyi az érdeklődő. Egyik leg-
nagyobb partnerünknél, ahol
több éven keresztül tudtunk cso-
magolási munkát végezni, idén
csendesebb időszak jellemző a
termelésükre, így  a diákmunkára
is jóval alacsonyabb az igény.
Azért így is több kisebb-nagyobb
cégnél dolgoznak a diákok a vá-
rosban. Csomagolási munkákra,
adatrögzítésre, szórólapterjesz-
tésre van lehetőség évközben is,
de a nyár az igazi szezon. Sokan
dolgoznak az egyik nagy áruház-
ban árufeltöltőként és pénztáros-
ként. Most ez a legnépszerűbb!
Szintén egy nagyobb cégnél adat-
rögzítéses munkákra fogadnak fi-
atalokat, akik ez idő alatt akár a

számítógépes ismereteiket is bő-
víthetik. 

– A cégek jelentkeznek, vagy
önök kopogtatnak be hozzájuk?

– Mindkét eset előfordul, mi is
próbálunk piacot kutatni, s ezál-
tal bővíteni munkalehetőségein-
ket, de a cégek is gyakran keres-
nek minket. Mivel már közel
nyolc éve dolgozunk a városban,
ismerik a szolgáltatásaink elő-
nyeit, így több partnerünket már
visszatérőként üdvözölhetjük.

– Hány éves kortól jelentkez-
hetnek a kirendeltségen?

– A 16. életévüket betöltött
nappali tagozaton tanuló fiatalo-
kat fogadjuk, de vannak bizonyos
munkák, ahol csak 18 év felett
dolgozhatnak, ugyanígy éjszakai
munkát is ettől az életkortól vé-
gezhetnek. Ebből adódóan, ke-
vésbé hagyományos jellegű mun-
kát végez éppen négy diák az M7-
es várost elkerülő szakaszánál lé-
vő benzinkútnál. Szeretnek ott

dolgozni és a megbízó is elége-
dett velük. Nemcsak Nagykani-
zsán, hanem Letenyén is van új
partnerünk, ahol egy fafeldolgozó
cégnél dolgozunk. Zalakaroson is
dolgozik rajtunk keresztül egy-két
fő, valamint a letenyei határátke-
lőnél kérdőíves feladatot látunk
el, amit közbeszerzési pályázaton
nyertünk. Igyekszünk nyitni több
irányba. Több partnerrel kell
rendelkeznünk, hogy tudjunk a
diákoknak munkát adni és nekünk
is megérje a tevékenység.

– Mennyit kereshetnek a diá-
kok?

– Alapban bruttó 328 forint
óránként, amiből egy százalék
munkavállalói járulékot vonunk le.
Több munkánál ennél magasabb
az óradíj. Ha több műszakban dol-
goznak, erre az összegre még rá-
jönnek a törvény által meghatáro-
zott pótlékok. Naponta 2600-3500
forintig lehet keresni, attól függő-
en, milyen munkáról van szó. 

NÉPSZERŰ NYÁRI DIÁKMUNKÁK

A BENZINKUTAS, HA DIÁK



Kétszer egyhetes tábornak ad otthont Kistolmács július 25-től augusztus
7-ig. Az első héten a kanizsai Dunántúli Roma Vezetők Szövetsége, a pé-

csi Khetanipe Egyesülettel és a zalaszentbalázsi ,,Adj Esélyt” Független
Cigány Társadalmi Szervezettel közösen szervezett nyári tábort 62 zalai
hátrányos helyzetű roma gyermek részére. A második héten a DRVSZ-nek
köszönhetően Nagykanizsa és vonzáskörzetéből újabb 32 fiatal ismerked-
hetett meg a táborozás élményével. A színes délelőtti programok között
szerepel rendőrségi bemutató, nyelvoktatás, környezetvédelmi foglalkozá-
sok, a képzőművészetekkel, a fazekas mesterséggel való ismerkedés. Dél-
után fürdőzéssel, kirándulással töltik szabadidejüket a táborlakók.

Nagy József György, a DRVSZ elnöke elmondta, hogy szeretnének
minél több 6-14 évest bevonni a nyaraltatásba. Akad, aki három éve
táborlakó volt, most pedig, mint ifjúsági segítő vesz részt a tábor életé-
ben. Az idén immár harmadik alkalommal lebonyolított programot pá-
lyázati pénzből valósította meg az egyesület. Jövőre is szeretnének
hasznos és tartalmas szabadidő eltöltést biztosítani a halmozottan hát-
rányos helyzetű roma gyerekeknek.

TÁBOROZNI JÓ!
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Statisztikai számjel:20532446703257120
A VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ KHT. 

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2004. ÉVRE 
Adatok ezer Ft-ban

Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
1. A. Összes közhasznú tev. bev. 508 202 540 824
2. 1. Közh. működésre kapott tám. 69 290 61 797
3. a.) alapítótól
4. b.) központi költségvetésből 56 060 58 280
5. c.) helyi önkormányzattól 8 209
6. d.) egyéb szervezettől 5 021 3 517
7. 2. Pályázati úton elnyert tám. 33 297
8. 3. Közh. tev.-ből származó bev. 437 464 439 473
9. 4. Tagdíjból származó bevétel
10. 5. Egyéb bevétel 1 448 6 257
11. 6. Aktivált saját telj. értéke
12. a.) saját termelésű készlet állományvált.
13. b.) saját előállítású eszközök akt.értéke
14. B. Vállalkozási tevékenység bev. 4 169 66 782
15. C. Összes bevétel 512 371 607 606
16. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 510 631 540 510
17. 1. Anyagjellegű ráfordítások 399 527 400 710
18. 2. Személyi jellegű ráfordítások 101 683 127 418
19. 3. Értékcsökkenési leírás 5 057 5 234
20. 4. Egyéb ráfordítások 3 489 2 291
21. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 641 530
22. 6. Rendkívüli ráfordítások 234 4 327
23 F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 1 722 66 744
24. 1. Anyagjellegű ráfordítások 811 49 481
25. 2. Személyi jellegű ráfordítások 834 15 734
26. 3. Értékcsökkenési leírás 42 646
27. 4. Egyéb ráfordítások 28 283
28. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 5 66
29. 6. Rendkívüli ráfordítások 2 534
30. F. Összes ráfordítás 512 353 607 254
31. G. Adózás előtti eredmény 18 352
32. Adófizetési kötelezettség
33. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény 2 447 38
34. J. Tárgyévi közhasznú eredmény -2 429 314

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
35. A. Személyi jellegű ráfordítások 140 338
36. 1. Bérköltség 98 889
37. ebből: - megbízási díjak 1 988
38. - tiszteletdíjak 825
39. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 4 299
40. 3. Bérjárulékok 37 150
41. B. A szervezet által nyújtott támogatások
42. ebből: A kormányrendelet 16. §(5) bekezdése szerinti kötelezettségként 

elszámolt és továbbutalt , illetve átadott támogatás
Előző év(ek) módosításai (ezer Ft-ban) nem volt

Via Kanizsa Városüzemeltető Kht. 
Nagykanizsa, Zrínyi Miklós út 35.

Gáspár András a szervezet vezetője

Statisztikai számjel: 2091015271157120
A NAGYKANIZSAI GAZDASÁGFEJLESZTŐ KHT. 

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2004. ÉVRE 
Adatok ezer Ft-ban

Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
1. A. Összes közhasznú tev. bev. 33 440 21 044
2. 1. Közhasznú működésre kapott támogatás
3. a.) alapítótól
4. b.) központi költségvetésből
5. c.) helyi önkormányzattól
6. d.) egyéb szervezettől
7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás
8. 3. Közh. tev.-ből származó bevétel 30 150 11 044
9. 4.Tagdíjból származó bevétel
10. 5.Egyéb bevétel 3 290 10 000
11. 6. Aktivált saját teljesítmények értéke
12. a.) saját term. készletek állományvált.
13. b.) saját előállítású eszközök akt. értéke
14. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 26 290 20 810
15. C. Összes bevétel 59 730 41 854
16. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 33 664 22 511
17. 1. Anyagjellegű ráfordítások 25 540 6 626
18. 2. Személyi jellegű ráfordítások 7 046 5 149
19. 3. Értékcsökkenési leírás 767 1 006
20. 4. Egyéb ráfordítások 311 9 730
21. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
22. 6. Rendkívüli ráfordítások
23 F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 27 221 22 460
24. 1. Anyagjell. ráf. közh. műk. kapott tám. 20 490 6 576
25. 2. Személyi jellegű ráfordítások 5 838 5 147
26. 3. Értékcsökkenési leírás 635 1 006
27. 4. Egyéb ráfordítások 9 731
28. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
29. 6. Rendkívüli ráfordítások 258
30. F. Összes ráfordítás 60 885 44 971
31. G. Adózás előtti eredmény -1 155 -3 117
32. Adófizetési kötelezettség
33. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény -931 -1 650
34. J. Tárgyévi közhasznú eredmény -224 -1 467

TÁJÉKOTATÓ ADATOK
35. A. Személyi jellegű ráfordítások 11 014
36. 1. Bérköltség 7 270
37. ebből: - megbízási díjak 1 277
38. - tisztelet díjak 720
39. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 557
40. 3. Bérjárulékok 2 467
41. B. A szervezet által nyújtott támogatások
42. ebből: A kormányrendelet 16. §(5) bekezdése szerinti kötelezettségként 

elszámolt és továbbutalt , illetve átadott támogatás
Előző év(ek) módosításai (ezer Ft-ban) nem volt

Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht.
Nagykanizsa, Király út 47.

Hiesz Miklós a szervezet vezetője
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A közelmúltban mutatták be a Pázmány
Péter Katolikus Hittudományi Egyetemen a
Magyar Katolikus Lexikon 10. kötetét. A le-
xikon egyik társszerzője dr. Márkus Ferenc
nyugalmazott tanár. 

– A Szent István Kiadó gondozásában az
1870-es évek második felére készült el az
egyetemes magyar enciklopédia 13 kötete. A
XX. század sok-sok változást hozott, ami kívá-
natossá tette újabb lexikon kiadását. Ez Bang-
ha Béla jezsuita atya vállalkozása volt, a Ka-
tolikus Lexikon címet viselte és 1931-33 között
négy kötetben jelent meg. Hatvan évvel később
indult útjára az 1980-as vállalkozás, és folyta-
tódik mind a mai napig. Nemcsak a katolikum
kötelékébe tartozó magyarországi, európai,
világviszonylatban élő címszavak kerültek be
a kötetekbe, hanem mindaz, ami magyar. Azok
a magyar ismeretek, amelyek egyháziak, a
katolikummal, egyáltalán a kereszténységgel
kapcsolatban vannak, és természetesen azok a
címszavak hordozta ismeretek, amelyek a ma-
gyar történelemben, a magyar művelődéstör-
ténetben gyökereznek. A szépirodalmi emlé-
kektől az iparművészetig, főként egyházi fo-
gantatású kegytárnak nevezett iparművészeti
alkotásokig, az érméken, a zászlókon át egé-
szen a címerekig beletartozik minden. Óriási
vállalkozás! A címszójegyzék maga egy nagy
kötet, melynek minden oldalán apró betűkkel
szedett négy hasábos felsorolással találkozha-
tunk. A munkára felkért szerzők a címszó sze-

rint dolgoznak. Az 1993-as első kötettől a mai
napig 10 kötet jelent meg, és kötetenként 900-
1020 oldalnyi szöveget tartalmaznak. Még
négy kötet hátra van. A címszójegyzék örökké
bővül, ezeket is meg kellene írni. Erre való a
pótkötet. 1996-ban csatlakoztam a munkához,
a harmadik kötettől egészen a 10. kötetig el-
szórva megtalálhatók az írásaim.

– Mi volt az ön feladata?
– Valójában egy nagy munkára kértek fel, a

magyar irodalom 1000 éves kurzusának, fo-
lyamának megírására. Mivel ez nem a szoká-
sos szócikk terjedelem, hanem majdnem könyv
terjedelem, nem is jelenhetett meg egyetlen, a
2000 éves, ezredfordulós kötetben, hanem a
reformkortól napjainkig húzódó irodalmi
szépirodalmi történések, majd az újabb ma-
gyar irodalom címszó alatt egy „Ú” betűs kö-
tetben fognak megjelenni, és ott fejeződik be. 

– Ezen kívül végzett még egy komoly munkát!
– Ez az európai keresztény irodalom 2000

évének áttekintése volt, ami inkább lexikonsze-
rű, mint a magyar irodalom vállalkozása. Mi-
vel itt magyar forrásokra alig-alig lehetett
bukkanni, így a használható nyelvtudásomat
elővéve, főként német forrásból kellett a szük-
séges ismereteket összegyűjteni és megírni.
Ezen kívül, ami szintén tanulmány terjedelmű
volt és a lexikonban rövidítve jelenhetett meg
a héber költészetről, nyelvről és a héberekről
írott együttes. Különböző kötetekben 50 más
szócikk jelent meg eddig az általam írottak kö-
zül, de most is dolgozom, a „P” betűtől kezdő-
dött az újabb küldetésem. Pilinszky János éle-
tét, műveit, és a róla szóló irodalomtörténeti
recenziókat összegyűjtve haladok előre Vörös-
marty és Zrínyi irányába. Nemcsak írókat,
költőket szólaltatok meg, de olyan nagy egyé-
niségekről is írok, mint. pl. Prohászka Otto-
kár. E pillanatban éppen Sík Sándorral fogla-
latoskodom. Nagyon sokan dolgozunk a Kato-
likus Lexikonnál a kitűnő főszerkesztő, dr. Di-
ós István és Viczián János szerkesztő vezetésé-
vel. Nyugdíjba vonulásom után ez a legszebb
elfoglaltság amit a sors nekem juttatott. Nagy
köszönettel tartozom a Jó istennek, hogy meg-
ajándékozott ezzel az öregkori szép és komoly
elfoglaltsággal, másodsorban a családon be-
lül mindazoknak, akik hozzásegítenek ahhoz,
hogy folyamatosan, megszakítás nélkül tudjam
végezni a munkát. 

MURAI HELLA BÉCSBE UTAZIK
Több mint egy hónappal ezelőtt jutott a

nagykanizsai Thúry György Múzeum birtoká-
ba az a koponyatető, amit egy muramenti ka-
vicsbányából emelt ki a kotrógép kanala hét
méter mélységből, a víz alól. A bányatulajdo-
nos, egyéb csontokkal együtt bevitte a kopo-
nyatetőt a múzeumba, ami első pillantásra fel-
keltette érdeklődésüket. Feltételezni lehetett,
hogy több ezer évvel ezelőtt élt ember kopo-
nyája van előttük.

– Első látásra mit lehet megállapítani? – kér-
deztük dr. Horváth László múzeumigazgatót.

– Olyan típusú ez a koponya, ami nagyon
közel áll a mai modern emberhez. Egyik jel-
legzetessége a szemöldökdudor. Ha ilyen em-
berrel találkozik valaki az utcán, semmi külö-
nöset nem tapasztal. A koponyatető hosszanti
tengelyében lévő borda a végén Y alakban el-
ágazik, a rendkívül erőteljes tarkótaréj vala-
mint a halánték két oldalán az éles bordák iz-
mos nyakat feltételeznek. Feltűnően keskeny
és hosszú a koponya. Akár több ezer éves is
lehet. Két időpont lehetséges. Az egyik 10-12
ezer évvel ezelőtti, melyekből Európában ösz-
szesen hat darab van. Ez lenne a hetedik! Ami

még valószínű, hogy hatezer évvel ezelőtti,
neolitikus, újkőkor időszakából származik a
koponya, mert arra is van példa, hogy a vélet-
lenek során annyira megőrződtek az archai-
kus jelek, hogy a 10 ezer évvel ezelőtti jellem-
zőket még hat ezer évvel ezelőtt is magukon
viselték ezek az egyedek. 

– Hogyan lehet megállapítani, hogy pon-
tosan hány ezer évvel ezelőtti a koponya?

– Két, öt-öt grammos mintát veszünk a ko-
ponyáról, amelyet Bécsbe viszünk ki izotópos
vizsgálatra. Az ottani egyetem izotóplaborja
végez rajta rádiókarbon vizsgálatot. Rendkí-
vüli izgalommal telik el számunkra az a más-
fél-két hónap, ami alatt a vizsgálat lezajlik.
Izgalmas a kérdés, hiszen: egész Magyaror-
szág területén két ősemberlelet van. Az egyik
a vértesszőlősi 500 ezer évvel ezelőtti előem-
ber, a másik a neandervölgyi leletegyüttes,
ami a bükki Subalyuk barlangból került fel-
színre. Egy 100-120 ezer évvel ezelőtti nő és
egy gyermekcsontváz részeit tartalmazza. Ez
a koponyatető lenne a harmadik. 

– Magyarországon nem tudják megvizsgálni?
– Debrecenben van hasonló laboratórium,

viszont ott egy-két évet várni kell a vizsgálat-
ra. Mivel Hertelendi Imre professzor, aki ha-
sonló vizsgálatokat végzett, sajnos meghalt,
az utódai nem szívesen vállalnak ilyen régé-
szeti feladatokat, s emellett drágább is.

- Menyibe kerül a bécsi vizsgálat?
– Ezer euró.. Felét a megyei múzeumi igaz-

gatóság, a másik felét a kanizsai önkormány-
zat fizeti. Ha tényleg annyi idős, mint gondol-
juk, a városnak egy rendkívüli PR-t jelenthet!

A nem akármilyen leletnek  dr. Horváth László a
sejtelmesen csengő Hella nevet adta. Hamarosan út-
jára indul Murai Hella karrierje. A múzeum dolgo-
zóival együtt bízunk benne, messzire viszi városunk
nevét, jó hírét. 

Bakonyi Zsóka

A TOLL ALATT KÉTEZER ÉV KERESZTÉNYSÉGE 
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A „Parlagfűmentes Magyarországért” nevű programban a körzeti
földhivatalok is részt vesznek, az Országgyűlés által módosított nö-
vényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény alapján, melynek ér-
telmében 2005. évtől kezdve jelentősen szigorodik a parlagfűvel
szennyezett területek felderítése és a közérdekű védekezések kivitele-
zése.  A parlagfű pollenje az arra érzékeny egyéneknél súlyos allergiás
megbetegedést válthat ki, ezért a növény irtása, a földterületek fertő-
zöttségének eredményes visszaszorítása törvényileg előírt feladat. A
föld használója illetve tulajdonosa köteles az adott év június 30. napjá-
ig az ingatlanon a parlagfű virágzását megakadályozni, és azt követő-
en ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntar-
tani. A parlagfűvel fertőzött területek felkutatását a törvény a földhi-
vatalok hatáskörébe utalta. A helyszíni ellenőrzést a földhivatalok me-
zőgazdászai – légi és űrfelvételek valamint az előző évi eljárások ada-
taira támaszkodva – határszemlék során június 30. napja után végzik
együttműködve a növényvédelmi hatósággal, az önkormányzatok
jegyzőjével, a civil szervezetekkel és a lakossággal.

A helyszíni ellenőrzés, valamint az ennek alapján a Növény- és
Talajvédelmi Szolgálat által határozatilag elrendelt közérdekű védeke-
zés elvégzése során a hatóság, valamint a parlagfű-mentesítést végző
vállalkozó az érintett területre beléphet és ott a szükséges intézkedése-
ket elvégezheti. Az erre való jogosultságát kérésre köteles igazolni. A
fenti tevékenységeket a lezárt terület felnyitásával, az ott tartózkodó
személyek akarata ellenére is elvégezheti.

A földhivatal a fertőzött terület, illetve a helyszíni ellenőrzés során
észlelt egyéb allergén növények helyének, valamint az ingatlan tulaj-
donosának (illetve a bejelentett használójának) adatait további intéz-
kedés céljából megküldi a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult
Növény- és Talajvédelmi Szolgálatnak.

A hatósági védekezést elrendelő határozat a fellebbezésre való te-
kintet nélkül azonnal végrehajtható. A határozatok közzététele oly
módon történik, hogy a helyi önkormányzatok hirdetőtábláján kerül
kifüggesztésre (közszemlére tétel útján).

A hatósági védekezés eljárásának teljes költségét, a fertőzött terü-
let tulajdonosa, vagy használója köteles 15 napon belül megtéríteni,
valamint az ezen felül húszezer és kétmillió forint közötti összegben
kiszabásra kerülő növényvédelmi bírságot, mely meg nem fizetésük
esetén adók módjára behajthatóak. A költségek megfizetéséért vala-
mennyi tulajdonos egyetemlegesen felel.

Amennyiben a parlagfű elleni közérdekű védekezést a kultúrnö-
vény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, akkor a védekezést ab-
ban az esetben lehet elrendelni, ha az adott területen a kultúrnövény
tőszáma nem éri el az agronómiailag indokolt tőszám 50%-át és a par-
lagfűvel való felületi borítottság meghaladja a 30%-ot. A védekezés
során az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó nem tart-
hat igényt kártalanításra.

Mindezek alapján felhívjuk a lakosságot a szükséges mechanikai
(elsősorban kaszálás) és vegyszeres gyommentesítés végrehajtására,
mivel a művelési cél nélküli talajbolygatás csak serkenti az egész ve-
getációs időszakban csírázóképes parlagfű szaporodását.

Körzeti Földhivatal

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egész-
ségügyi Bizottsága a többszörösen módosított 36/1997. (XI.4.) számú
a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló helyi
rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi Nagykanizsa, Kodály Z.
10. szám alatt lévő Nyugdíjasházban megüresedett bérlakás bérleti jo-
gának elnyerésére:

Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. I. em. 9.
a.) A lakás alapterülete: 37 m2, szobaszám: 1+ fél szoba,   komfort-

fokozata: összkomfortos
b.) A lakás településen belüli fekvése: Nagykanizsa, keleti városrész
c.) A bérleti díj összege: 
– Önkormányzati bérlakást leadó pályázó esetén 9.064.-Ft +

igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség 
– Pénzadományt felajánló pályázó esetén az igénybevett szolgáltatá-

sokért fizetendő díj + rezsiköltség
d.) A lakás állapota: felújított 
e.) A lakás megtekintésének időpontja: 2005. augusztus 2. (kedd)

14-16 óráig
f.) A licitálás helye és időpontja: Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.

(Szociális Osztály)
2005. augusztus 9. de. 9.00 óra

g.) A pályázat benyújtásának helye és határideje: Nagykanizsa, Eöt-
vös tér 16. Földszinti ügyfélfogadó (Szociális Osztály, Tel: 500-860)
2005. augusztus 5. (péntek) 12.00 óra

Részletes felvilágosítás és formanyomtatvány ugyanitt kapható.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A PARLAGFŰ ELLEN!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a
nagykanizsai Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye igazgatói
munkakörének betöltésére.

Ellátandó fő feladatok:  
– A Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye (Nagykanizsa, Űrhajós u.

6.) alapító okiratában meghatározott szakfeladatok ellátása, működtetése.
– Az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, en-

nek érdekében az integrált intézmény szakmai egységeire vonatkozóan
a feladatok meghatározása, a működés összehangolása, ellenőrzése.

– Az intézményi működés törvényességének és gazdaságosságának
biztosítása.

– Az intézmény alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogok
gyakorlása.

A munkakör magasabb vezetői megbízásnak minősül. A magasabb ve-
zetői megbízás 2006. január 1-től 2010. december 31-ig tartó 5 évre szól.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, az 1/2000.
(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 9. pontjában a Bentlakást
nyújtó fogyatékosok otthona és rehabilitációs intézmények vezetői részére
előírt szakmai képesítés, szociális szakvizsga, legalább 5 éves szakmai gya-
korlat. Előnyt jelent: szakterületen szerzett szakmai illetőleg vezetői gya-
korlat. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, há-
rom hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, az intézmény vezetésére
vonatkozó programot a helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
a pályázatban előírt iskolai végzettséget, illetve az egyéb feltételeket tanúsí-
tó okiratok hitelesített másolatát. Az illetmény és egyéb juttatások megálla-
pítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992.
évi XXXIII. törvény és végrehajtási rendeletei alapján kerül sor.

A pályázatokat Nagykanizsa MJV Polgármesteréhez (8800 Nagyka-
nizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani. A pályázatok beérkezésének ha-
tárideje: a Szociális Közlönyben való közzétételétől számított 31. nap
13,00 óra. A pályázat elbírálásának határideje: 2005. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető
Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala Szociális Osztályán a
93/500-809 vagy 500-810-es telefonszámon. 

IGAZGATÓ KERESTETIK

Augusztus 5-én, 10 órai kezdettel a Vasember ház dísztermében
az Agrárlogisztikai Intézet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatával közösen  konzultációt hirdet „Agrárlogisztikai rend-
szerek alkalmazásának lehetőségei címmel.”

A konzultációra tisztelettel várnak minden gyümölcs- és zöldség-
termesztéssel foglalkozó vállalkozást és vállalkozót. A rendezvény
előadásokkal kezdődik, a résztvevők tájékoztatást kapnak a modern
agrárlogisztikai rendszerekről, a piac követelményeiről és a megoldá-
sokhoz kapcsolódó pályázati rendszerekről. Ezután beszélgetés kere-
tében az előadók válaszolnak a felmerülő kérdésekre, segítséget
nyújtanak a problémák megoldásában
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Kilencven esztendővel ezelőtt alakult meg
az Országos Stefánia Szövetség, mely két fő
célt tűzött ki maga elé: a csecsemőhalandóság
csökkentését és a nemzet számbeli erősbítését.
S hogy mindezt hogyan kívánta elérni? A szö-
vetség egyik korabeli kiadványa szerint „az
egész akció gerincét a hivatásos és megfelelő-
en kiképzett védőnői szervezetnek kell képez-
nie. Miképpen az egész közegészségügy az or-
vosi karon, a szülészet a jól képzett bábákon
nyugszik, azonképpen az anya-, és csecsemő-
védelemnek ... az elméletileg és gyakorlatilag
képzett védőnői testületeken kell nyugodnia.”
Akkoriban a védőnői gondozás a gyermek há-
roméves koráig tartott, melyet a 20-as évek
közepétől hat éves korra bővítettek.

Adorján Árpádné városi és Tímárné Balogh
Róza területi vezető védőnőkkel a védőnők
tevékenységét követtük nyomon, a kezdetek-
től egészen napjainkig:

– Melyek voltak a védőnői hivatás mérföld-
kövei kilencven éves történelme során?

– Tizenkét évvel az Országos Stefánia Szö-
vetség megalakulását követően, 1927-ben út-
jára indult a Zöldkeresztes Egészségvédelmi
Szolgálat is, és 1940-ig e kettő párhuzamosan
dolgozott. 1930-tól a védőnők olyan képzés-
ben részesültek, mely kettős képesítést adott:
védőnői és ápolónői oklevelet. Így igyekeztek
felkészíteni őket az otthoni gondozás során
gyakran felmerülő, ápolással kapcsolatos
problémák megoldására. 1941-ben a két szer-
vezet egyesült, ekkor 1044 védőnő látta el az
akkor megközelítőleg 7 milliós lakosságot.
1948-tól aztán a szolgálat működésében je-
lentős változások következtek be.

– Mi minden tartozott addig a védőnők fel-
adatai közé?

– Az anya- és gyermekvédelem mellett a
harmincas években már az iskola-egészség-
ügy, a nemibetegségek és a TBC elleni küzde-
lem, a szegény betegek otthoni ápolásának
megszervezése és a szociális gondozás is a fel-
adatok közé tartozott. A legelső dolog – s ez
ma is így van – a védőnek meg kellett szerez-
nie a család bizalmát. Hiszen az előbb felso-
rolt feladatok egytől egyig a család védelmét
jelentik, amihez a bizalom elengedhetetlen. 

– Mi történt 1948 után?
– Az addigi gyakorlattól teljesen mértékben

eltérően a szolgálat feladatává tették a gyógy-
kezelést, majd az Egészségügyi Minisztérium
1950–es megalakulásával egységes irányítás
alá került a gyógyító-megelőző ellátás. A védő-
nők 1951-től fokozatosan bekapcsolódtak az
orvosok betegellátó tevékenységébe és kiala-
kult az a rendszer, mely minden körzeti orvos
mellé egy védőnőt helyez. A 60-as évektől a
községi szülésznői rendszert felváltotta a kör-
zeti ápolónői hálózat. Közben jelentős fejlődés-
nek indult az iskola-egészségügyi ellátás, ahol

a védőnők feladata a védőoltások, orvosi vizs-
gálatok előkészítése, megszervezése, a vizsgá-
latokon való közreműködés, és bizonyos vizs-
gálatok önálló elvégzése, valamint a dokumen-
táció vezetése. 1973-tól a családi életre neve-
lés területén felvilágosító, egészségnevelő elő-
adások tartásával bővültek a szolgálat felada-
tai. Egyre nagyobb szerepet kapott az anyavé-
delem mellett a nővédelem,  a szülésre, szülő-
szerepre felkészítő programok megszervezése.

– Milyen változások történtek az elmúlt 10-
15 évben?

– 1990. után a társadalmi-politikai változá-
sok nagy hatással voltak a védőnői szolgálatra
is. Az 1997. évi XXXI. tv. értelmében a szociá-
lis munka – ami egyébként a védőnők fő fel-
adata volt – elkerült a Gyermekjóléti Szolgá-
latokhoz. Ez persze nem azt jelenti, hogy ezzel
a területtel nem foglalkozunk, hiszen a szociá-
lis körülmények figyelembe vétele, a családo-
kat érintő problémák ismerete nélkül nem tud-
juk a munkánkat végezni. Igyekszünk a lehető
legszorosabb együttműködést megvalósítani a
szolgálat munkatársaival, és minden olyan
szervezettel, intézménnyel, aki segíteni tudja a
munkánkat. Az elmúlt néhány év változása,
hogy kimaradt a TBC elleni küzdelem és a ne-
mibeteg-gondozás az alapfeladatok közül, elő-
térbe került az iskolaegészség-ügy, és ma már
fokozott figyelmet fordítunk a szűrésekre –
gondolok itt például a mammográfiára vagy a
méhnyakrákszűrésre. A védőnőnek a körzetébe
tartozó összes asszonnyal személyes kapcsola-
tot kell kialakítania annak érdekében, hogy
minél többen részt vegyenek a szűrővizsgálat-
okon. Hiszen az egészségükről, vagy akár éle-
tükről van szó. Hisszük, hogy kitartó munkával
komoly előrelépésre számíthatunk, ugyanúgy,
mint annak idején a védőoltások területén. Va-
lamennyien, akik tettünk érte, elégedettek le-
hetünk: egyedülállóan a világon, Magyaror-
szágon 98 százalékos az átoltottság. 

2005. január 1-től új rendelet lépett életbe.
Eszerint a területi védőnők tevékenysége a vá-
randósokra, 6 éves korukig a gyermekekre il-

letve az otthon gondozott, tanköteles korú
gyermekekre terjed ki, fő feladataik pedig a
csecsemőgondozás, a várandós gondozás, a ta-
nácsadások megszervezése és lebonyolítása, a
6 év feletti, de oktatási intézménybe nem járó
gyermekek és szüleik részére információk át-
adása valamint a közösségi egészségnevelés.

– A feladatkör bővülését hogyan követte a
védőnők képzése?

– 1915-ben egy kéthetes tanfolyamot kellett
elvégeznie a leendő védőnőnek, ami hamaro-
san 6 hétre, majd 3 hónapra, később 6 hónap-
ra változott. 1925-1940 között 6 havi előgya-
korlatot követően 10 hónapos elméleti képzést
kaptak a jelentkezők. Ez később az Állami Vé-
dőnő Képző elindításával két évre nőtt, majd
1975-től megindult a főiskolai szintű, három
éves oktatás az Egészségügyi Főiskolán. 2004-
től már egyetemi szinten is történik képzés. 

– Nagykanizsán mikor kezdtek dolgozni az
első védőnők?

– A Stefánia Szövetség kanizsai védnöke
herceg Batthyány Strattmann László volt.
1921-ben, mint 42. sz. Védőintézettel jött létre
a városban a védőnői szolgálat, melynek ve-
zetője és anyavédelmi tanácsadó orvosa dr.
Haba Antal, gyermekvédelmi tanácsadó orvo-
sa pedig dr. Welwarth Dezső volt. Az első ve-
zető védőnőt Horváth Katalinnak hívták, aki
négy beosztott védőnővel látta el a várost.
Csak összehasonlításképpen: ma 30 védőnő –
20 területi-, 5 iskolai- és 5 ifjúsági védőnő –
dolgozik Nagykanizsán, míg a környék telepü-
lésein, 25 védőnői körzetben 22 védőnő látja
el a feladatot. 

– Milyen volt a helyzet akkoriban a városban?
– Mint az országban általában: nagy nyo-

mor, rengeteg TBC-s beteg, gyakran előfor-
duló és tömegeket érintő fertőző betegségek,
magas anyai- és csecsemőhalálozás. Ez utób-
bira hadd mondjak adatot: 1926-ban 12,4
százalék volt a csecsemőhalandóság, ez 1990-
re 14,8 ezrelékre csökkent, ma pedig 8 ezrelék
körüli ez az érték. Reméljük, az egészségügy-
ben tevékenykedők összefogásával még to-
vább javul a helyzet.

– Miben más a kisebb településeken vég-
zett munka, mint a városban?

– A területi védőnők általában több körzetet
látnak el, s ellentétben a városi körzeti védő-
nőkkel, ők nem gyermek – hanem felnőtt házi-
orvoshoz tartoznak. Mivel mozgó szakorvosi
szolgálat csak havonta egy alkalommal megy
a településre, így ők jobban magukra vannak
utalva. Vidéken egészségügyi vonalon a házi-
orvos után a második helyen a védőnő áll, ő a
prevenció felelőse. Neki is mindig nyitva áll az
ajtaja, s bizony szinte mindennapos dolog,
hogy a munkaidőn kívül, sok esetben akár hét-
végén keresik fel őt tanácsért, segítségért.

Szőlősi Márta

„A NEMZET SZÁMBELI ERŐSBÍTŐI ”
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005-ben ismét
kulturális programokkal ünnepli meg Szent István napját. Ebből az al-
kalomból a Polgármesteri Hivatal rajzpályázatot hirdet  óvodások és
alsó tagozatosok részére – Téma: „István király koronája” felső ta-
gozatosok és középiskolások részére – Téma: „István király kora”.

Pályázni A/3-as méretű, tetszőleges technikával készült képpel le-
het, a hátoldalon fel kell tüntetni a kép címét, a készítő nevét és elér-
hetőségét.  Minden pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázatok beadási határideje 2005. augusztus 12., 12 óra; helye
Polgármesteri Kabinet (Erzsébet tér 7. II. em. 12.). Bővebb információ
kérhető a 93/500-709-es telefonszámon. 

AUGUSZTUS 20-I RAJZPÁLYÁZAT
A jogi segítségnyújtásról szóló

2003. évi LXXX. törvény biztosít-
ja a szociálisan rászorulók számá-
ra, hogy jogaik érvényesítéséhez,
jogvitáik megoldásához szakszerű
jogi segítséget kapjanak. Az Igaz-
ságügy Minisztériumnak a me-
gyeszékhelyeken, illetve a fővá-
rosban felállított jogi segítség-
nyújtó hivatalai bírálják el a segít-
ségnyújtás iránti kérelmeket. Az
ügyfél a Hivatal által kiadott en-
gedélyező határozattal veheti
igénybe mindazon jogi segítők
szolgáltatását, akik jogi segítői
névjegyzékbe bejelentkeztek.

Milyen ügyben nyújtható támo-
gatás?

A jogi segítő 2006. január 1-ig
kizárólag peren kívül ad tanácsot,
szerkeszt beadványt, egyéni iratot
minden olyan jogvitás ügyben,
amelyben a későbbiekben per le-
folytatására kerülhet sor (szükség
esetén a keresetlevelet is elkészí-
ti). Jogi felvilágosítást, tanácsot ad
a mindennapi megélhetést érintő
kérdésekben (lakhatási, nyugdíj,
munka- és foglalkoztatási, hatósá-
gi, közüzemi tartozás, birtokhábo-
rítás, végrehajtási ügyek stb.).

Ki tekinthető rászorultnak, és a
rászorultság mértékétől függően
milyen támogatásban részesíthető?

1. A jogi szolgáltatás díját az
ügyfél helyett az állam viseli a
következő esetekben:

a. Jövedelmi és vagyoni viszo-
nyaira tekintet nélkül az, aki
rendszeres szociális segélyben,
közgyógyellátásban részesül, az
átmeneti szállást igénybe vevő
hajléktalan, továbbá a menekült,
illetőleg aki menekültügyi eljá-
rásban vesz részt.

b. Akiknél a család az egy főre
eső havi nettó jövedelme nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét
(2005-ben 24.700 forintot.)

2. A jogi szolgáltatás kedvez-
ményes, a díjat az állam legfel-
jebb 1 éves időtartamra megelő-
legezi azoknak a rászorulóknak
az esetében, akiknek havi nettó
jövedelme nem haladja meg a
minimálbért összegét (2005-ben
57.000 forintot.).

Hol és milyen formában ter-
jeszthető elő a támogatás iránt
kérelem?

A kérelmet a félnek - az erre
szolgáló nyomtatvány kitöltésé-
vel, valamint a szükséges mellék-
letekkel - a kérelmező lakóhelye
szerint illetékes megyei (fővárosi)
hivatalnál kell személyesen be-
nyújtania vagy postán megkülde-
nie. A nyomtatvány beszerezhető
a megyei (fővárosi) hivatalokban,
illetve letölthető a világhálóról
(www.im.hu). A kérelem előter-
jesztése illeték- és díjmentes.

A jogi szolgáltatás igénybevé-
tele

A jogi szolgáltatást nem a me-
gyei hivatalok nyújtják be, ha-
nem a jogi szolgáltatás névjegy-
zékbe felvett jogi segítők (ügyvé-
dek, közjegyzők, egyetemi okta-
tók, társadalmi szervezetek). Az
engedélyező határozat birtokában
az ügyfél keresi meg az általa ki-
választott jogi segítőt. A jogi se-
gítői névjegyzék az Interneten, az
Igazságügy Minisztérium honlap-
ján (www.im.hu) olvasható. Ter-
mészetesen a megyei (fővárosi)
hivatalok is bármikor tájékozta-
tást adnak a névjegyzékben sze-
replő jogi segítőkről.

Zala Megyei Hivatal
8900 Zalaegerszeg, Béke liget 1.

Tel.: 06-92-549-100, 06-92-
549-103, Fax: 06-92-549-101

INGYENES 
JOGSEGÉLY SZOLGÁLAT

Napjainkban egyre több szó esik a Vásárcsarnokban vasárnaponként
megrendezésre kerülő használt- és iparcikk piacon való árusításról.
Hatóságunk rendszeresen tart hétvégi ellenőrzést a piacon. Az ellenőr-
zések alkalmával vizsgáljuk az árusok engedélyeit, illetve az árusításra
kínált cikkeket, azok minden tekintetben megfelelnek-e az előírások-
nak. Az elmúlt hónapok ellenőrzései során jó néhány esetben tapasz-
taltuk, hogy a megvételre kínált, kiállított tárgyak között előfordultak
elektromos hálózatról működtethető berendezések (elektromos kony-
hai berendezések, szórakoztató elektronikai cikkek stb.). Ezek leg-
többje használt állapotban kerül elárusításra. 

Tájékoztatni kívánunk minden olyan árust, vásárlót, aki a használt-
cikk vagy az iparcikk piacon árusítani kíván, hogy a 2002. évben mó-
dosított 35/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 3.§ (3) pontja alapján csak
működési engedéllyel rendelkező üzletben hozhatóak forgalomba a
következő termékek: 

Fűszerpaprika őrlemény; Jövedéki termékek; Növényvédő szer;
Barlangi képződmény, ásványi társulás, ősmaradvány; Gázüzemű ké-
szülék és alkatrészei; Elektromos hálózatról üzemeltethető, illetve há-
lózati csatlakozási lehetősséggel rendelkező termék (berendezés, gép,
készülék, eszköz) és ezek elektromos árammal kapcsolatba hozható al-
katrészei (villamos csatlakozások és áramvezető részek, stb.).

Továbbá felhívjuk figyelmüket arra, hogy védett vagy fokozottan
védett növény-, illetve állatfaj egyedét, egyedének részét, preparátu-
mát szintén nem lehet árusítani. 

A fenti Korm. rendelet további termékek árusítását is szabályozza.
Így például érdemes megemlíteni, hogy a vásárokon-piacokon a nép-
művész, iparművész, képzőművész, fotóművész csak a saját előállítá-
sú alkotásait árusíthatja.

Aki a fenti termékek árusítására vonatkozó szabályokat nem tartja
be, szabálysértést követ el. Az eljárás során 100 ezer forintig terjedő
pénzbírság szabható ki a szabálysértővel szemben. Ezen felül ez év
közepétől a hatóság, illetve a piac fenntartója újabb szankcióval élhet
a szabályokat megszegőkkel szemben: három hónapra a szabályszegő
árust kitilthatja a fenti vásár területéről.

A használtcikk, illetve az iparcikk vásár tervezett területi elkülönítése
az árusok és vásárlók számára egyaránt megkönnyíti majd a tájékozó-
dást, vásárlást. Ezúton kérjük a kereskedőket arra, hogy a helyi, illetve a
központi jogszabályokban foglaltakat tartsák be, azok betartását rend-
szeresen ellenőrizzük. A változások részint a vásárlók kényelmesebb,
ugyanakkor megbízhatóbb vásárlását szolgálják, de hosszabb távon ma-
guk az árusok sem járnak rosszul, hiszen a jelenlegi vevőkörükön kívül
újabbat is szerezhetnek a kulturáltabb környezetnek köszönhetően.  

PIACI SZABÁLYOK

Polai József, a 15. sz. választókerület önkormányzati képvise-
lője lakossági fórumot tart 2005. augusztus 5-én, pénteken 18
órakor Kiskanizsán, az új autóbusz-fordulónál a Homok-
komáromi út végén, eső esetén a Polgármesteri Hivatal kiskaniz-
sai kirendeltségének épületében. Téma: Helyi járattal kapcsola-
tos lakossági felvetések, illetve tájékoztató.
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KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Bicsák Miklós az I. számú választókerület önkormányzati képviselő-

jének fogadóórája augusztus hónapban elmarad.
Budai István önkormányzati képviselő fogadóórája július és augusz-

tus hónapban elmarad.
Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület önkormányzati képvi-

selőjének fogadóórája augusztus hónapban elmarad.
Dr. Horváth György a 2. számú választókerület önkormányzati kép-

viselője 2005. augusztus 3-án, szerdán 18 órától 20 óráig fogadóórát
tart a Pálma étteremben (Magyar u. 80.).

Halász Gyula önkormányzati képviselő a 9. sz. választókörzet lakói-
nak augusztus 6-án (szombat) 10 órától fogadóórát tart a Városkapu
krt-i buszvégállomásnál található Stílus Bútorházban.

Litter Nándor Nagykanizsa MJV polgármestere fogadóórája au-
gusztus hónapban elmarad. Röst János alpolgármester augusztus hó-
nap második szerdáján, dr. Kelemen Marcell jegyző augusztus hó-
nap harmadik szerdáján 9-12 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatal Eötvös téri épületében (Eötvös tér 16. I. em.). 

Nagy József György önkormányzati képviselő fogadóórája augusz-
tus hónapban elmarad.

Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselője
minden páratlan hónap utolsó péntekén 17.30 órától 19 óráig fogadó-
órát tart a kiskanizsai kirendeltség épületében, minden páros hónap
utolsó péntekén ugyanebben az időpontban fogadóórát tart a bajcsai
kirendeltség épületében.

Sajni József a 13. számú választókerület önkormányzati képviselőjé-
nek fogadóórája augusztus hónapban elmarad.

Stróber Gábor a 12. számú választókerület önkormányzati képvise-
lőjének fogadóórája augusztus hónapban elmarad.

Szányiné Kovács Mária, a 11. választókerület önkormányzati képvi-
selője augusztus hónap első szerdáján fogadóórát tart 17-18 óra között
az IKI földszinti helyiségében, az első csütörtökön esedékes fogadóóra
elmarad. E-mail cím:11vk@nagykanizsa.hu

Tóth László a 4. sz. választókerület képviselőjének fogadóórája au-
gusztus hónapban elmarad. Telefon: 30/304-3161, e-mail: toth_lasz-
lo@nagykanizsa.hu

A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti iskola pót-
beiratást tart augusztus 15-ig hétfőnként 9.00-13.00 óra között.
Helyszín: 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 18. iskolatitkári iroda. Ide vár-
ják a volt Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola volt és
beiratkozó tanulóit is. Jelentkezni lehet zeneművészet, táncművészet
(néptánc, társastánc, modern tánc, balett), színművészet,
képzőművészet (rajz, festés, mintázás, kézművesség) szakokra. 

PÓTBEIRATÁS

A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgál-
tatási szerződésről szóló 224/2004. (VII.22.) Kormányrendelet 1. §. (1)
bekezdése alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Tel: 93/500-700) nyilvános  pályázatot
ír ki a város közigazgatási területén keletkező települési folyékony
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatási feladatainak ellátására
2006. január 1 től 2015. december 31-ig szóló időtartamra. 

Ajánlattételi határidő: 2005. szeptember 12-én 10.00 óráig a kiíró
címén. Az ajánlat elkészítéséhez a pályázati kiírás dokumentációja be-
szerezhető a pályázati hirdetmény megjelenésének napjától 2005.
szeptember 12-én 1000 óráig személyesen, munkaidőben, 20.000 Ft +
25 % ÁFA térítési díj ellenében a Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési Osztályán (Nagykanizsa, Er-
zsébet tér 7. II. emelet 15.).

Benyújtás módja: A pályázó nevével és címével ellátott, zárt borí-
tékban, „Folyékony hulladék” felirattal, 4 példányban, az eredeti pél-
dány megjelölésével. A közszolgáltatási feladat ellátására mindazon -
e tevékenységre jogosító - érvényes cégbejegyzéssel vagy vállalkozói
igazolvánnyal rendelkező szolgáltató jelentkezhet, aki a jogszabályok-
ban foglalt feltételeknek megfelel.

Ajánlatok felbontási időpontja: 2005. szeptember 12-én 1000 óra-
kor. Eredményhirdetés az önkormányzati képviselőtestület októberi
ülésén, amelyre a pályázatot benyújtók meghívást kapnak, majd a kiíró
a pályázat eredményéről írásban küld értesítést 2005. október 30-ig.
Szerződéskötés és megbízás kezdete: 2006. január 1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HULLADÉKKEZELÉSRE

Köszönetemet fejezem ki azoknak a magánszemélyeknek és vállala-
toknak, akik/amelyek csatlakoztak az általam kezdeményezett 100 pa-
dot Nagykanizsáért elnevezésű városszépítő programhoz, és adomá-
nyaikkal lehetővé tették új padok elhelyezését.
ADOMÁNYOZÓK PADOK
Kanizsa Uszoda Kft. 1
Litter és Babati Család 1
GE Hungary Rt. Nagykanizsai Gyára 4
Nagykanizsa-Saubermacher-Pannónia 
Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. 1
Drink System Kft. 1
Szig-Bau 94. Kft. 1
Nissan Angyalosi Kft. 1
K. L. Renova Bt. 1
Ryno Út-, Híd-, Épületkarbantartó és Építő Kft 1
H-TURUL Motoros Klub 1
Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 1
Gázipari Gépgyár Kft. 1
Dr. Málly Vera ügyvéd 1
Nagykanizsa Város Környezetvédelméért Alapítvány 2
ZÁÉV Rt. (augusztusi kihelyezéssel) 20 
Park Kft. 1
Via Kanizsa Kht. 1
Ismételten szeretnénk felhívni a figyelmet az akcióra, kérjük, ado-

mányaikkal tegyék lehetővé, hogy nemzeti ünnepünkön, augusztus 20-
án egységes utcabútorokkal fogadja lakóit a város. A Via Kanizsa Kht.
gondoskodik az adományozó nevének a padon történő megörökítéséről
és a pad elhelyezéséről. Természetesen a pad helyének megválasztásá-
nál az adományozó igényeit figyelembe vesszük. Egy pad beszerzési
költsége 50.000 Ft + ÁFA. A padok megrendeléséről, leszállításáról,
telepítéséről gondoskodunk. Támogatás esetén kérem a mellékelt je-
lentkezési lapot szíveskedjen a Via Kanizsa Kht. címére (Nagykanizsa,
Zrínyi M. u. 35.) visszaküldeni.

Litter Nándor polgármester

KÖSZÖNET A „100 PADOT NAGYKANIZSÁÉRT” 
PROGRAM TÁMOGATÓINAK

JELENTKEZÉSI LAP

Pad vásárlásával támogatom a „100 PADOT 
NAGYKANIZSÁÉRT!” felhívást.

Név: 

Cím:

Számlázási cím: (számlaszám)

Vásárolandó padok száma:

………………………………….
aláírás 



VEGYES

SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS

INGATLAN

BÉRLET

Nk-án, családi házas környezetben
lévő társasházban egyedi fűtéses, tégla-
építésű, 72 m2-es lakás eladó. Irányár:
7,65 millió Ft. Érd.: 30/9017-699
(5612K)

Elcserélném nagykanizsai, belvárosi,
önkormányzati 27 m2-es, félkomfortos
lakásomat Nagykanizsán. Minden meg-
oldás érdekel. Tel.: 30-522-5868
(5622K)

Kacorlakon kétszobás, fürdőszobás
családi ház eladó. Érd.: 93-315-861
(5623K)

Fityeházán három szobás, komfor-
tos, teraszos családi ház eladó. Irányár:
3 millió Ft. Érd.: 20/590-8817 (5624K)

Palinban az Alkotmány utcában 1,5
szobás családi ház eladó. Irányár: 12,5
millió Ft. Tel.: 30/353-4255 (5625K)

Nk-tól 8 km-re Bagóhegy elején alá-
pincézett, 8 éves, lakható téglaépület
330 négyszögöl telken eladó. Irányár:
3,1 millió Ft. Tel.: 20/4360-195
(5628K)

Elcserélném Nk-i belvárosi, II. eme-
leti, 75 m2-es, 2,5 szobás összkomfortos
önkormányzati lakásomat kisebbre, bel-
városira, önkormányzatira. Minden
megoldás érdekel. Érd.: 93/322-537,
20/425-6957 (5629K)

Nk-án Látóhegyen frekventált he-
lyen a Csótó-tól 15 percre telek gyümöl-
csössel, fenyővel, épülettel eladó. Víz,
villany van. Érdeklődni 93-325-759
(5633K)

Nk-án a Tárház utcában családi ház
eladó. Irányár: 7,2 millió Ft. Érd.:
70/522-4541 (5636K)

Kiskanizsán 110 m2-es, 2,5 szobás
családi ház eladó. Irányár: 14,5 millió
Ft. Érd.: 93/319-565 (5637K)

Szép természeti környezetben, Nagy-
bakónak déli hegyen 1374 m2 szőlő, 648
m2 szántóval és 12 m2-es épülettel (alatta
földpince) jutányos áron eladó. Érd.:
93/315-559 (este) (5638K)

Nagybakónak Kisfaludy u. 54. alatt
családi ház nagy telekkel, azonnal be-
költözhetően eladó. Érd.: 93/315-559
(este) 5639K)

Nk-án Bajza utca 17. szám alatt üz-
lethelyiség kiadó. Érd.: 93/320-945
(5633K)

Budapesten a IX. kerületben, a
Boráros téren 37 m2-es földszinti, utcára
néző, francia ablakos, galériás, bútoro-
zott, cirko fűtéses, komfortos lakás két
diák részére kiadó (TV, videó, automata
mosógép, hűtő, vezetékes telefon van!)
Érd.: 30/960-7224 (5627K)

Városközpontban albérlet kiadó.
Érd.: 20/347-7424 (5634K)

Belvárosi családi házban utcafronti
kétszobás, összkomfortos lakás, külön
bejárattal irodának, lakásnak kiadó.
Érd.: 30/635-1230 (5635K)

Kislánynak való teljesen újszerű ba-
bakocsik, kiságy, járóka, etetőszék, ba-

baruház olcsón eladók. Érd.: 93/326-
516, Nk, Olaj u. 8. (5601K)

Állványos, elektromos varrógép el-
adó. Érd.: 30/448-6072 (5630K)

750-es esztergagép eladó. Érd.:
20/324-7644 (5617K)

Vermona jazzorgona és Vermona
dobgép erősítővel, hangfallal eladó.
Érd.: 30/227-3294 (5618K)

Az Ön számára értéktelen vashulla-
dékot, forgalomból kivont gépjármű-
vét készpénzért átveszem! Forgalom-
ból kivont, vagy rendszám nélküli la-
kókocsik is érdekelnek. Ugyanitt hasz-
nált autóalkatrészek eladók. Tel.:
30/641-7375, 30/592-8463 (5485K)

Építési vállalkozó új lakások épí-
tését, régi házak felújítását, tetőszi-
getelést, ácsmunkákat, tetőfedést vál-
lal alvállalkozóként is! Érd.: 70/503-
9407, 93-322-109, 30/6398-825
(5604K)

Vállalunk! Fűnyírást (gépekkel), te-
reprendezést helyben és vidéken, nya-
ralók, hétvégi házak, nagy terek, par-
kok körül számlára is! Érd.: Horváth
Zoltán, vállalkozó. Nagykanizsa, Ady
Endre u. 65. Tel.: 06-93-333-449, 06-
20-5319-371, 06-20-808-7332, 06-70-
511-7863  (5619K)

Fűnyírást, kaszálást, kerti, udvari,
hegyi munkákat vállalok. Érd.: 20/510-
2723 (5631K) 

Bármilyen írott anyag számítógépes
rögzítését, szerkesztését vállalom rövid
határidővel, nyomtatással, mentéssel.
Tel.: 30/9932-534 (5640K)

Vállaljuk: sírok tisztítását, felújítá-
sát, helyrehozatalát, készítését számlára
is. Érd.: Horváth Zoltán, vállalkozó.
Nagykanizsa, Ady Endre u. 65. Tel.:
06-93-333-449,  06-70-511-7863
(5641K)
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Mondd háromszor, hogy „Bloody
Mary”, és eljön érted! A három
középiskolás lány jól ismeri a legendát, s amikor
kimondják a bűvös szót, maguk sem sejtik, hogy tet-
tük milyen végzetes következményekkel jár. A lá-
nyokat még aznap éjjel iskolai huligánok erőszakol-
ják meg. Kiszabadulásuk után elrablóik sorban ke-
gyetlen gyilkosságok áldozatai lesznek. Vajon tény-
leg elszabadult egy velejéig gonosz szellem? 

(Rendõrség uutcája)
Tel.: 330/653-77964

Nyitva:
minden nnap 99-221-iig

AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK!AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK!
DIÁKAKCIÓ!DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!Egyet fizet, kettőt vihet!

(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)

RÉMSÉGEK
KÖNYVE 3.

Kõnig menü 400 Ft / menü kiszállítva

VVáállllaallaattii ééttkkeezztteettéésstt vváállllaalluunnkk
ÉÉttkkeezzééssii jjeeggyyeett eellffooggaadduunnkk

HHaavvii ééttllaapp:: wwwwww..kkoonniiggmmeennuu..hhuu
ÉÉrrdd..:: 9933//770000-113377

KKŐNIGŐNIG CCUKRÁSZÜZEUKRÁSZÜZEMM
ÚJDONSÁG!

Tájékoztatjuk leendő vásárlóinkat, hogy megkezdtük sütésre
kész házi rétesek forgalmazását (tepsiben) az alábbi ízekben:

TÚRÓS TÖKÖS MÁKOS
MEGGYES ALMÁS KÁPOSZTÁS VEGYES

Rendelésfelvétel:
Kőnig Cukrászüzem, Nagykanizsa, Űrhajós utca 1. 
Tel.: 06/93/314-471, valamint Zala megye területén a
Kőnig süteményt forgalmazó boltokban.

www.konigsuti.hu * viszonteladóknak ingyen hűtőt biztosítunk

ÚJDONSÁG!
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AUGUSZTUS 6. SZOMBAT
Jennersdorf: Rax Bergen

IVV teljesítménytúra
Indulás 05.30-kor a Kögáz-

parkolóból, érkezés 19 órakor
ugyanide. A táv 10, 20 km,
részvételi díj 1000 Ft.
AUGUSZTUS 7. VASÁRNAP

Balaton – IVV túra
Indulás 05.30-kor a Kögáz-

parkolóból, érkezés ugyanide
19 órakor. Az útvonal Noszlop
környéke, táv 5, 10 km,  díj
700 Ft.

TÚRAAJÁNLAT

Kedves Olvasóink!
BBaakkoonnyyii EErrzzsséébbeett 

verses-novellás kötete,
az 

AAnnggyyaall mmééllyyvvöörröössbbeenn
megvásárolható 

szerkesztőségünkben 
990 Ft-os áron.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és Városüzemelte-
tési Bizottsága a vállalkozások támogatásáról szóló 20/2005.(V.9.) számú önkor-
mányzati rendelet alapján 2005 évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahely-
teremtő beruházások támogatására.

1. A pályázat célja:
Új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása, ezáltal a

foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése. 
2.  A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek: Azon nagykanizsai  székhelyű, telephelyű egyé-

ni és társas vállalkozások, valamint külföldi részvétellel működő vállalkozások,
amelyek vállalkozásaikat Nagykanizsa város közigazgatási területén valósítják
meg. A támogatásra azok a vállalkozások pályázhatnak, amelyek a tervezett be-
ruházással tartós, új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részlete-
zettek szerint. A pályázaton nem vehet részt: költségvetési szerv, helyi önkor-
mányzat, valamint az a szervezet: amely csődeljárás, felszámolási eljárás vagy
végelszámolás alatt áll; amelyet a pályázat benyújtásának hónapját megelőző két
évben 500 Eft-ot elérő munkaügyi bírság megfizetésére köteleztek; amely a pályá-
zat benyújtását megelőző féléves időszakban csoportos létszámcsökkentést hajtott
végre; akinek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű  meg nem fizetett köz-
tartozása van; az az újonnan alakult, átalakult gazdasági társaság, amelynek tulaj-
donosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az
igényelni kívánt támogatást megelőző 3 éven belül megszűnt, átalakult gazdasági
társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott és így munkahelyet létesített.

3. Pályázati feltételek:
Pályázni csak olyan beruházással lehet amely esetében a pályázó: vállalja,

hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az üzembe helye-
zéstől számított 3 évig folyamatosan fenntartja, működteti; vállalja, hogy legalább
öt új munkahelyet teremt; vállalja, hogy a beruházással érintett nagykanizsai telep-
helyen a támogatási igény benyújtása előtti meglévő korrigált átlagos statisztikai
létszámához képest a tervezett létszámfejlesztést a beruházás befejezésétől számí-
tott két hónapon belül megvalósítja, és azt legalább három évig folyamatosan fenn-
tartja;  a teljes beruházás nettó bekerülési költségének 25%-át saját forrásként
biztosítja; vállalja, hogy az igényelt támogatás és járulékai mértékéig ingatlan
jelzálogjog bejegyzést, vagy bankgaranciát biztosít; vállalja, hogy a telephelyén a
pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve szerződéskötés ese-
tén a vállalások teljesítését telephelyén helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze; 
vállalja, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetén, a nem
teljesítés arányának megfelelően az igénybevett támogatás arányos részét a Ptk.
301. §. (1) bekezdése szerinti kamattal egyösszegben visszafizeti; vállalja, hogy
külön nyilatkozatot készít pályázati anyagában arról, hogy három éven belül volt-e
egyéni vállalkozó (volt telephelyének címe és tevékenysége), volt-e gazdasági tár-
saságnak tulajdonosa és mely társaságnak (társaság neve, címe, cégjegyzék- és
adószáma); vállalja, hogy - szerződéskötés esetén - a pályázat benyújtás időpontjá-

tól a futamidőre vonatkozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amely-
ből a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám ellenőrizhető; vállalja, hogy a
pályázati anyagában külön nyilatkozik arról, hogy az elmúlt három évben része-
sült-e csekély összegű (de minimis) állami támogatásban. A pályázat benyújtását
megelőzően megkezdett beruházáshoz támogatás csak abban az esetben  igényel-
hető, ha pályázat benyújtásának időpontjáig a telep- illetve működési engedély
még nem került kiadásra. A helyi munkahely-teremtési támogatást additív támoga-
tásként igénybe vehetik azok a vállalkozások is, akik a központi támogatásra pá-
lyázatot nyújtanak be a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumhoz,
vagy a Zala Megyei Munkaügyi Központhoz, vagy annak nagykanizsai kirendelt-
ségéhez.

4. Pénzügyi feltételek:
A pályázható támogatás (vissza nem térítendő) összege a  vállalkozás által a be-

ruházás során létrehozott építmények után fizetendő éves többlet építményadó
mértékéig terjedhet, új munkahelyenként 500.000. Ft-tal számolva. Bármely há-
roméves időszakban, bármely vállalkozás részére folyósított csekély összegű (de
minimis) támogatás nem haladhatja meg a 100.000. eurónak megfelelő forint ösz-
szeget. A támogatás egy naptári éven belül  a 8 millió forintot nem érheti el, kivé-
ve olyan munkahely-támogatási igényt, ahol az egy évben létrehozott munkahe-
lyek száma a 40 főt meghaladja. Ez esetben egyedi döntés alapján egy évre vonat-
kozóan magasabb támogatás is megítélhető a 100.000. eurónak megfelelő forint
összeghatáron belül. Az önkormányzat által nyújtott támogatás csekély összegű
(de minimis) állami támogatásnak minősül, amelyre az uniós 69/2001/EK bizottsá-
gi rendelet, valamint a 85/2004.(IV.19.) számú kormányrendelet 12.§. előírásai az
irányadók.  A támogatás kifizetésének feltételei:  a létesítmény jogerős használat-
bavételi engedélyének bemutatása, a foglalkoztatott létszám növelésének igazolá-
sa.

5. A pályázat benyújtása és elbírálása:
A pályázatot 2 példányban -a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatá-

rozott mellékletekkel- kell benyújtani a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság-
hoz. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással
pontosíthatja pályázatát. A pályázat elbírálását - max. 45 nap határidőn  belül - a
Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság végzi. A pályázat benyújtása folyamatos
a közzététel napjától számítva. A pályázati      adatlap és a szükséges mellékletek
listája a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Irodáján, az irodavezetőnél vehetők át.

6. Szerződéskötés
A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság pozitív döntése alapján, a pályázati

feltételeket és a pályázati adatlap adatait tartalmazó támogatási szerződést a pol-
gármester köti a pályázóval,  a döntést követő 10 munkanapon belül. A szerződés
a projekt adatain túlmenően tartalmazza a pályázati feltételek szerinti ellenőrzési
és szankcionálási részleteket is.

Nagykanizsa MJV. Közgyűlésének
Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsága

MUNKAHELYTEREMTÉSRE



HEVESI SÁNDORHEVESI SÁNDOR
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

Széchenyi tér 5 – 9. Tel.:  311– 468
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig

AUGUSZTUS 25. 15 ÓRA
TANSZERBÖRZE 

TANKÖNYVEK, TANSZEREK, TANESZKÖZÖK,
SPORTFELSZERELÉSEK CSERÉJE ÉS VÁSÁRA

SZEPTEMBER 3. 
KANIZSAI BOR- ÉS DÖDÖLLE FESZTIVÁL

(HSMK ÉS KÖRNYÉKE)
Nevezni lehet HSMK-ban vagy a Kanizsa és Környéke

Gasztronómiai Egyesületnél (30/261-6198)
Nevezési határidő: augusztus 22.

OM reg. szám: 20–0129–04 Akkredit: 0584

Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. 
Tel.: 93/326–413, Mobil: 30/400–5253

E–mail: info@dialognk.hu,  Web: www.dialognk.hu

A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ
ANGOL és NÉMET
ÁLLAMI és EU-s

bizonyítványt is nyújtó
NYELVVIZSGÁT SZERVEZ

A VIZSGA IDŐPONTJA:
NÉMET: 2005. szeptember 03.
ANGOL: 2005. szeptember 10.

Jelentkezési határidő: augusztus 12.
A vizsgák sikerességi aránya 89 %!

30 % VIZSGADÍJ 
VISSZATÉRÍTÉS CSAK NÁLUNK!!!

F I G Y E L E M !

Az eMagyarország Road-show hetedik állomása volt váro-
sunk nemrégiben. A kétnapos rendezvény keretein belül szó-
rakoztató családi- és gyermekprogramok, vetélkedők, kézmű-
ves foglalkozások várták az érdeklődőket, valamint korlátlan
internet használat az eMagyarország Kamionban. Ahogy Ko-
vács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter köszöntőjé-
ben elmondta, ezáltal is népszerűsíteni szeretnék a szélessávú
internetezést. Az Erzsébet téri rendezvényen felléptek többek
között Roy és Ádám, Gáspár Laci, a Szilvási Gipsy Folk Band,
és még sokan mások.

eMAGYARORSZÁG 
ROAD-SHOW

ÉRETTSÉGIZETTEK FIGYELEM!

A Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi 
Szakközépiskola nappali tagozatos ápolóképzést (OKJ
54501201) indít, amely felsőfokú szakképesítést nyújt.

JELENTKEZÉS FELTÉTELE: 
érettségi bizonyítvány, maximum 22 éves életkor 

2005-ben ismét kulturális programokkal ünne-
peljük Szent István napját, melynek programját a

www.nagykanizsa.hu honlapon olvashatják!


