
Egy kicsit a középkor-
ban érezhette magát az,
aki kilátogatott a hagyo-
mányteremtés szándéká-
val megrendezett Thúry
György Históriás Napok
rendezvényeinek köz-
ponti helyszínére, a Csó-
nakázó-tóhoz. A két na-
pos múltidézés a Thúry
téren vette kezdetét, ahol
a históriás napok szerve-
zõi nevében Papp Ferenc,
a Hevesi Sándor Mûvelõ-
dési Központ igazgatója,
illetve Litter Nándor pol-
gármester köszöntötte a
megjelenteket, köztük
Farkas Ernõt, Törökor-
szág tiszteletbeli konzul-
ját. Litter Nándor pol-
gármester utalt arra,
hogy nem a múltat sze-
retnék visszaidézni, ha-
nem ily módon is tiszte-
legni kívánnak a közép-
kori Magyarország egyik
jelentõs bástyájaként
számon tartott Kanizsát
védõ harcosok, Thúry
György és társai elõtt. 

(A Históriás Napok
eseményeirõl lapunk 8. ol-
dalán olvashatnak.)

Törökvilág Nagykanizsán



TEST, AHOGY A FESTÕ LÁTJA

A 12. Ludvig Nemzetközi Mûvésztelep ke-
retén belül Damina Degaudenzi olasz festõ-
mûvész képeibõl nyílt kiállítás a Trend Art
Galériában. A tárlatot Erdõs János festõmû-
vész nyitotta meg. Zongorán közremûködött:
Tiborcz Iván. A mûvésznõ 1959-ben született
Borgoseisa-ban. A velencei Szépmûvészeti
Akadémián szerzett diplomát. Számos egyéni
és csoportos kiállításon vett részt otthon és
külföldön. Olaszországi mûvésztelepeken kí-
vül spanyol, magyar, litván és osztrák mû-
vésztelepek munkájába kapcsolódott be. Je-
lenleg saját mûvészeti kutatásait fejleszti a
testtel kapcsolatos témákban, új és hagyomá-
nyos eszközökkel kísérletezik. 

„DOLGOZZ, NE DROGOZZ!”

Eredményt hirdettek a Nagykanizsai Rendõr-
kapitányság, a Meló-Diák Országos Diákvállal-
kozási Hálózat, valamint a Firkász Diákújság
által meghirdetett „Dolgozz, ne drogozz!” címû
pályázatán. Bükiné Papp Zsuzsanna rendõr-fõ-
hadnagy, a Nagykanizsai Rendõrkapitányság
bûnmegelõzési csoportjának vezetõje kérdé-

sünkre elmondta: a program során alternatívá-
kat kínáltak a fiataloknak a szabadidõ egészsé-
ges eltöltésére, felhívták a figyelmet a drogfo-
gyasztás veszélyeire is. A drogmentes diszkó is
e célt szolgálta: a szakember reményei szerint a
fiatalok itt megtapasztalhatták, hogy kábítószer
és mindenféle segédanyag nélkül is lehet jóked-
vûen kikapcsolódni. A pályázatra nyolc pálya-
munka érkezett: versek, novellák, grafikák. 

ERDÉLYI ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ
Erdélyi kirándulásáról tartott élménybeszá-

molót a Rozgonyi Polgári Egylet, amelynek
célkitûzései közé tartozik a rendszeres kap-
csolattartás a határon túli magyarsággal. Júni-
us 1-5-ig ötnapos kiránduláson vettek részt
Erdélyben. A 2600 kilométeres út során Csán-
góföldön meglátogatták az épülõ iskolát, át-
adták a Polgári Körösök segítségével össze-
gyûjtött csomagokat. Déván Böjte atya árva-
házát keresték fel, ahol pénzt, élelmiszert és
édességet adományoztak az árváknak. A ki-
rándulást minden évben szeretnék megismé-
telni – mondta el Miha Tamásné.

BORÚRA, DERÛ...
A Napfény Rákbetegek és hozzátartozóinak

egyesülete találkozott a miklósfai parkerdõben.
A rossz idõ ellenére sokan részt vettek a gulyás-
fõzéssel, beszélgetéssel, szalonnasütéssel tarkí-
tott programon. A tiszta levegõ, a szép környe-
zet üdítõen hatott a gyógyulni vágyó emberekre.

GYERMEKNAP A GE-BEN
Szombaton került sor a GE hagyományos

gyermeknapjára a Tungsram-sporttelepen. Ez-
úttal is színes programokkal várták a szervezõk
a gyár dolgozóit és gyermekeiket. Elsõként a

Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvé-
szeti Iskola produkcióját tekinthették meg az
érdeklõdõk, majd a Hangoló Zenés Gyermek-
színház elõadásában a Barátság címû produk-
ció következett. Délután Lala bohóc mûsora,
Kresz-vetélkedõ, Eszményi Viktória és Heilig
Gábor elõadása, valamint sport, játék, csuhé-
baba-készítés, ugrálóvár várta a gyerekeket. 

KÖZTISZTVISELÕK SPORTNAPJA

Negyedik alkalommal rendezték meg
Nagykanizsa, Zalaegerszeg és Szombathely
önkormányzati dolgozóinak hagyományos
sporttalálkozóját. A Zsigmondy-Széchenyi
SZKI sportcsarnokában felsorakozott csapato-
kat dr. Kelemen Marcell jegyzõ köszöntõje
után kosárlabda, labdarúgás és játékos sorver-
senyben mérték össze ügyességüket a köz-
tisztviselõk. Eredmények: 1. Zalaegerszeg, 2.
Nagykanizsa, 3. Szombathely csapata.

DIÁKOK ÉS TANÁRAIK KÖSZÖNTÉSE
Már hagyomány városunkban, hogy az Ok-

tatási Minisztérium által meghirdetett orszá-
gos tanulmányi verseny elsõ 20 helyezettjét
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Húsz év után felújítják a Felsõvárosi temp-
lom tornyát. Fliszár Károly esperes-plébános
érdeklõdésünkre elmondta: a munkálatok el
is kezdõdtek. A felújításnál számítanak az
adományokra is, ezért szívesen fogadnak
felajánlásokat azoktól, akik ily módon sze-
retnének hozzájárulni a torony beruházásá-
nak költségeihez. A felújítás során a szakem-
berek megigazítják a tetõszerkezetet, a kupo-
la borításának esetleges hibás részeit kicseré-
lik, valamint ki is festik a tornyot. 

Megszépül a torony

A Kanizsa Dél-Zalai Hetilap nyári megjelenése: Július 6., Július 20., Augusztus 24-tõl újra hetente. 

június 9.

június 10.

június 12.

FELLEBBEZÉSEK
A korábbi idõszakhoz hasonlóan az érettségizõ diákok az idén is

észrevételt tehettek írásbeli érettségi vizsgájuk eredménye, a javítás
módja kapcsán. A BLG-bõl 58 fellebbezés érkezett az emeltszintû vizs-
gával kapcsolatosan, 20 esetben emeltek kifogást a középszintû dolgo-
zatok eredményét illetõen. Az észrevételek többségének helyt adtak az
illetékesek. A Cserhátiban és a Zsigmondy-Széchenyi SZKI-ban nem
voltak kifogások, a Thúryban két esetben emeltek szót az emeltszintû
dolgozatok javítása ellen, középszinten nem volt észrevétel. 
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és a felkészítõ tanárokat köszöntik a tanév vé-
gén.  Június 12-én a Pannon Egyetem B épü-
letének nagytermében megrendezett ünnepsé-
gen 45 tanuló és 30 felkészítõ tanárnak adott
át jutalmat Litter Nándor polgármester. Mû-
sorral a Thúry Szakközépiskola diákjai kö-
szöntötték az ünnepelteket.

KERÉKPÁROS VILÁGÍTÁSI AKCIÓ
A Zala Megyei Rendõrfõkapitányság Bale-

setmegelõzési Bizottsága által kiírt „Kerékpá-
ros  világítási akció” gyõztes iskolájának adta
át a díjat dr. Molnár József kapitány és Berke
László rendõr alezredes, a közlekedési osztály
vezetõje. A legtöbb szabályosan felszerelt ke-
rékpárt a Nagyrécsei Általános Iskola mutatta
be, ezért õk nyerték meg a kerékpárt a hozzá
tartozó sisakot és a biztonsági berendezést,
valamint egy évig õk õrzik a vándorkupát.
Pánczél Lajos igazgató elmondta, hogy tech-
nika órákon kívül is foglalkoznak a gyerekek
biztonságos közlekedésre nevelésével.

INFORMÁCIÓS NAP A KAMARÁNÁL
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara,

valamint a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány helyi irodája közös információs fó-
rumot tartott új szolgáltatásaik bemutatására a
kamara új irodájában, az Ady út 1. alatt. Elsõ-
ként Tóth Tamás mutatta be a nagykanizsai ka-
mara megújult honlapját, amely a
www.nakkik.hu címen érhetõ el. Elhangzott: a
www.uzletahalon.hu címû országos adatbázis-
ban pedig csaknem negyvenezer vállalkozó ada-
tai szerepelnek, köztük valamennyi nagykani-
zsai kamarai tagé is. Vámos Zoltán arról szólt,
hogy egy hétszázezer cégbírósági bejegyzés
alapján összeállított adatbázis segítségével bárki
nyomon követheti az éppen kiegyenlítetlen
számlával rendelkezõ, vagy felszámolás, végel-
számolás alatt álló cégek listáját. Csikné Molnár
Tünde egy Regionális Operatív Program kereté-
ben zajló képzésrõl számolt be, amelynek célja
a hiányszakmák szakemberutánpótlása. Tizen-
két szakmára lehet jelentkezni, s a támogatást a
képzési díj 80 százalékáig veheti igénybe a hall-
gató. Balogh Imre szakképzési tanácsadó a ka-
mara képzési tevékenységérõl szólt. Tájékozta-
tás hangzott el még a mikrohitelekrõl, a Pannon
Faipari Klaszter szolgáltatásairól is.

TANÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG
A Péterfy Iskola a Városi Diák Önkormány-

zattal közösen negyedik alkalommal szervezte
meg a város oktatási és nevelési intézményei
egész napos tanévzáró ünnepségét az iskola elõt-
ti téren.  Többek között kézmûves foglalkozá-
sok, a határõrség, a rendõrség és a tûzoltóság be-
mutatója nyújtott színes programot a diákoknak,
míg a színpadon az iskolák kulturális csoportjai
adtak ízelítõt sokoldalú tevékenységükrõl.

FÕHAJTÁS A MÁRTÍROK ELÕTT
Nagy Imrére, mártírtársaira és az 1956-os

forradalom és szabadságharc áldozataira emlé-
keztek a Mozikertben a Magyarok Világszövet-
sége, az ’56-os Szövetség és a Polgári Egyesü-
let által szervezett megemlékezésen. A Magya-
rok Világszövetsége nevében Rajnai Miklós
szólt a megjelentekhez. Azt mondta: 1956-hoz
hasonlóan ma is van megtorlás, ma is érnek re-
torziók embereket vallási, politikai nézeteik mi-
att, mely ellen tiltakozni kell. Az ünnepi beszé-
det Cseresnyés Péter, a Fidesz-MPSZ ország-
gyûlési képviselõje mondta. Leszögezte: Nagy
Imre kivégzése eszköz volt ahhoz, hogy külsõ
segítség behívásával elfojtsák egy nép szabad-
ságvágyát a hatalmukat mindenáron megõrizni
akarók. A megemlékezés végén a jelenlévõk a
kopjafánál helyezték el koszorúikat, virágaikat. 

ÁLOMSZOBROK
Álomszobrok versben, zenében, képekben

címmel Czene Csaba, a Kanizsa Mûhely alko-
tójának verseket tartalmazó CD-jét mutatta be
Horváth István Radnóti-díjas és Ritecz Rita
versmondó, Rodek Zoltán zongorakíséretében a
Honvéd Kaszinó Tükörtermében. A rendez-
vény a szintén mûhelytag Bakonyi Erzsébet,

Álomszobrok hangulatát megidézõ fotókiállítá-
sának megnyitójával kezdõdött. A kiállítást Luif
Ibolya, a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap fõszerkesz-
tõje ajánlotta a megjelentek figyelmébe. Az est
Czene Csaba megzenésített versei alapján, Gil-
incsek Péter pódiumkoncertjével zárult. Az est
háziasszonya  Halmos Ildikó igazgató volt.

BEZÁRTA KAPUIT 

Zárókiállítással fejezte be munkáját a két
hétig nyitva tartó Ludvig 12. Nemzetközi Mû-
vésztelep Kendlimajorban. A közel 50 mû-
vészt és a zárókiállításon megjelent nagyszá-
mú közönséget Wilheim Gábor köszöntötte,
majd Kovács Kálmán államtitkár mondott kö-
szönetet a tábor megálmodóinak és létrehozó-
inak, Páli Lászlónak és Ludvig Zoltánnak.
Megnyitó beszédében Rétfalvi Sándor szob-
rászmûvész, egyetemi tanár, Munkácsy-díjas,
Érdemes Mûvész kiemelte: a mi agóránk itt és
most a Kendlimajor, ahova belopódzott a vi-
lág a maga képviselõivel, akik elhozták kultú-
rájukat, habitusukat, mókáikat, mûvészi esz-
közeiket. Röst János alpolgármester köszön-
tõjét követõen a Magyar Mozdulatmûvészeti
Társaság Káin, Ábel címû elõadását láthatta a
közönség Fenyves Márk és Tálosi István elõ-
adásában. Közremûködött a Tiborcz Trió.

PERMETEZÉS 
Kedden este 8 és reggel 6 óra között került

sor a városban lévõ sorfák permetezésére.
Aknázómoly, gombás fertõzés és levéltetvek el-
leni hatóanyagokat juttattak ki szervezett mó-
don, védve a városban és a temetõben lévõ hárs-
fákat, platánokat, juharokat és vadgesztenyefá-
kat. A permetszer, amely némi tápanyag után-
pótlást is tartalmaz, emberre nem veszélyes. 

június 13.

június 14.

június 15.

június 16.

június 17.

június 20.
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JÚNIUS 8.
BESZÁMOLÓRA VÁRTAK

A Szociáldemokrata Platform vezetõségének
a legutóbbi elnökségi ülés után azt kellett
megállapítania, hogy a nagykanizsai MSZP ve-
zetése elutasította azokat a javaslatokat, melyek
szerint a párt demokratikus elveinek megfelelõ-
en a város vezetõinek (a polgármesternek és az
MSZP által delegált önkormányzati képviselõk-
nek) be kell számolniuk a szombati jelöltállító
taggyûlésen négyéves munkájukról – mondta
sajtótájékoztatóján Móricz István, a platform he-
lyi elnöke és Budai István önkormányzati képvi-
selõ. Elengedhetetlennek tartják ugyanis ezt a
felelõsségteljes, a város hosszú távú sorsát befo-
lyásoló döntés, a jelöltállítás elõtt. Az MSZP
Szociáldemokrata Platformja ezért úgy döntött,
hogy meghívja a város polgármesterét és a szo-
cialista párt által delegált önkormányzati képvi-
selõket beszámolójuk megtartására. Ezzel lehe-
tõséget teremtenek arra, hogy legalább a tagság
egy része megfelelõ tájékoztatást kapjon, és fe-
lelõsségteljes döntést tudjon hozni a jelöltállítás
során. Megállapították, az MSZP városi vezeté-
sének közel egy hónapja volt a beszámoló tag-
gyûlés elõkészítésére és megtartására. 

JÚNIUS 10.
JELÖLT: GÁSPÁR ANDRÁS 

A Magyar Szocialista Párt nagykanizsai
szervezete június 10-i taggyûlésén döntött az
õszi önkormányzati választásokon indítandó
polgármesterjelölt és az önkormányzati képvi-
selõjelöltek személyérõl. Az ülés nem volt
konfliktusmentes, hiszen a szervezet szociál-
demokrata platformjának tagjai (mintegy 35
fõ) kivonultak az ülésrõl, mert több napirendi
ponttal nem értettek egyet. Móricz István, a
platform elnöke lapunk érdeklõdésére elmond-
ta: lemondásra szólítják fel a helyi szervezet
elnökségét, mert úgy vélik, hogy az nem egyez-
tetett a párt tagságával, s több alkalommal a
párt demokratikus elveinek nem megfelelõen
tevékenykedett. Az elnök azt is furcsának talál-
ja, hogy a szervezetnek több tagja van, mint
amennyirõl a tavalyi feloszlatást követõ újjáa-
lakuláskor tudtak, hiszen azóta információi
szerint nem történt a párttagság által jóváha-
gyott tagfelvétel. Móricz István szerint a jelölt-
állítás folyamatának hitelességét kérdõjelezi

meg az is, hogy nem került sor az alapszabály-
ban elõírt beszámolókra sem, amelyek során a
jelenlegi polgármester és a képviselõk ismer-
tethették volna a taggyûlés résztvevõivel az el-
múlt idõszakban végzett munkájukat. Ezért vo-
nultak ki az ülésrõl, amely szerintük ezzel ha-
tározatképtelenné vált, így az ott hozott hatá-
rozatokat sem tekintik legitimnek.

A taggyûlés után sajtótájékoztatót tartott a párt
vezetése. Góra Balázs, az MSZP megyei ügyveze-
tõ alelnöke leszögezte: bárkinek jogában áll fontos
döntések elõtt kivonulni, s nem élni az alapszabály
biztosította joggal. Baracskai József megyei elnök
kijelentette, hogy a jelöltállítást a kezdetektõl meg-
különböztetett figyelemmel kísérte a megyei párt-
vezetés, s azt mindenben az alapszabálynak meg-
felelõnek tartja. Közölte azt is, hogy miután a plat-
form tagjai kivonultak a terembõl, õ maga kért
mandátum-vizsgálatot, s a szavazatra jogosultak
száma alapján határozatképesnek bizonyult az
ülés. Böröcz Zoltán bejelentette, hogy az õszi ön-
kormányzati választásokon a Magyar Szocialista
Párt polgármesterjelöltje Gáspár András, a Via
Kanizsa Kht. jelenlegi ügyvezetõ igazgatója lesz, s
egyúttal folytatják a választási együttmûködésre
vonatkozó tárgyalásokat a Szabad Demokraták
Szövetségével. Alapos változáson eshet át a köz-
gyûlés szocialista frakciója, erre enged következ-
tetni az elfogadott jelöltlista. A képviselõjelöltek
között régi ismerõs Bicsák Miklós, Tóth László,
dr. Fodor Csaba, Tüttõ István, dr. Károlyi Attila
és Böröcz Zoltán. Újdonsült politikai szereplõ-
ként száll ringbe a voksokért többek között Gondi
Zoltán, Hiesz Miklós és Lelkó Tamás.

JÚNIUS 12.
LEVÉL HILLER ISTVÁNNAK

Móricz István, a Magyar Szocialista Párt
nagykanizsai szervezete szociáldemokrata plat-
formjának elnöke sajtótájékoztatón jelentette be,
hogy a szombati, a jelöltállítással kapcsolatos
történések okán a platform elnökségének egyet-
értésével levélben kér segítséget Hiller István
pártelnöktõl és dr. Simon Gábortól, az Országos
Etikai és Egyeztetõ Bizottság elnökétõl. Leszö-
gezte: Böröcz Zoltán városi elnök és néhány tá-
mogatója szembefordult a párt és a város érdeke-
ivel. Véleménye szerint a városi elnök és az el-
nökség nem tartja be a demokrácia alapvetõ nor-
máit. A párt helyi elnökségének szemére vetette

a szociáldemokrata platform vezetõje a szerveze-
ti élet hiányát, a beszámoló taggyûlés elmaradá-
sát, információk megtagadását, valamint azt,
hogy a jelöltek nevét csak a szombati gyûlésen
ismerhették meg a párt tagjai. Móricz István ki-
jelentette: Böröcz Zoltán negatív tevékenysége
miatt egyszer már feloszlatták a kanizsai szerve-
zetet, ennek ellenére „ma is szembefordulnak az
MSZP vezetésével és irányvonalával, amit a vá-
rosban és környékén Göndör István és Litter
Nándor képvisel.” Véleményük szerint Böröcz
Zoltánt és csoportját önös érdekek vezérlik, ezért
az elnököt és az elnökséget lemondásra szólítják
fel, egyben szükségesnek tartják a teljes körû
tagrevízió és a pénzügyi ellenõrzés lefolytatását.
Stróber Gábor önkormányzati képviselõ hozzá-
tette: immár ténylegesen két oldalra szakadt az
MSZP Nagykanizsán. Matus István megjegyez-
te: a végsõkig kitartanak. 

JÚNIUS 15.
VITA, CSAK A PÁRTON BELÜL

Dr. Károlyi Attila a Magyar Szocialista Párt
Nagykanizsai Szervezetén belül mûködõ Társada-
lompolitikai Platform elnökeként sajtótájékozta-
tón ismertette a szervezõdés és a Baloldali Tömö-
rülés jelöltállítással kapcsolatos álláspontját. Le-
szögezte: a szociáldemokrata platform a párt belsõ
ügyeit sorozatosan „hazug módon tárja a közvéle-
mény elé”. Dr. Károlyi Attila hangsúlyozta: a je-
löltállítás 2006. áprilisa óta ismert és nyilvános
volt, s végig a párt megyei vezetésének ellenõrzé-
se alatt zajlott. Az állításokkal ellentétben az omi-
nózus június 10-i taggyûlésre az országos nyilván-
tartás szerinti 227 tagot hívták meg, s mivel több,
mint fele megjelent a meghívottaknak, ezért a
gyûlés határozatképesnek bizonyult – mint ahogy
azt a megyei vezetés meg is állapította. Dr. Károlyi
Attila megjegyezte: az elmúlt három évben a helyi
szervezet elnöki, illetve a megyei szervezet azo-
nos pozíciójáért folytatott küzdelemben is alulma-
radt a szociáldemokrata platform, s feltette a kér-
dést, miszerint „hányszor kell a többségnek bizo-
nyítania a jelentõs kisebbséggel szemben, hogy a
demokrácia a többségi döntések mindenki általi
tiszteletben tartását feltételezi?” Végül leszögezte:
részükrõl a nyilvánosság elõtt folytatott vitát
lezártnak tekintik, hiszen a párt belsõ ügyeit a
különbözõ pártfórumokon kell megbeszélni. 

Bakonyi – Horváth

MSZP belviszály – a nyilvánosság elõtt

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlan tulajdonosokat, hogy a növényvédelemrõl szóló 2000. évi
XXXV. törvény 5.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a földhasználók kötelesek az adott év
június 30. napjáig az ingatlanukon a parlagfû virágzását megakadályozni, és ezt követõen ezt
az állapotot a vegetációs idõszak végéig (november elejéig) folyamatosan fenntartani.
Amennyiben a földhasználó ennek nem tesz eleget, közérdekû védekezést kell elrendelnie az
eljáró hatóságnak. A közérdekû védekezés során felmerült összes költségét az eljáró hatóság
az ingatlantulajdonosra, földhasználóra terheli ki. Emellett a törvény növényvédelmi bírság
kiszabását rendeli el, mely 20.000 Ft-tól 2.000.000 Ft-ig terjedhet. 

Parlagmentesítés KÖRNYEZETVÉDÕK SIKERE

A Balogh János Országos Környezet- és
Egészségvédelmi Csapatversenyen a
Batthyány Lajos Gimnázium 8.A osztályá-
nak csapata az értékes VII. helyezést érte
el. A három nyolcosztályos gimnazistából
álló csapat tagjai: Balogh Júlia, Horváth
Heléna és Varga Zita. A felkészítõ tanár:
Martonné Pálfalvi Katalin volt. 
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Az új kormány felállása után az elsõ lépések
között döntött úgy, hogy a megújuló energia
hasznosítását kiemelten kezeli, melyre pályá-
zati forrásokat is kiír. Ebben a programban jó
eséllyel indul el Nagykanizsa is, ezért került
sor a soron kívüli közgyûlésre június 13-án –
indokolta meg Litter Nándor polgármester a
napirendek elfogadása elõtt a grémium össze-
hívásának szükségességét. 

Magyarország a Strukturális Alapokból és a
Kohéziós Alapból 2007-2013. között az Euró-
pai Bizottság javaslata szerint mintegy 6.000
milliárd forint támogatásban részesülhet. Tá-
mogatás olyan nagyprojektek – a környezetvé-
delem területén 6,3 milliárd forint, más terüle-
teken 12,7 milliárd forint összköltség feletti
projektek – elõkészítéséhez, kidolgozásához
ítélhetõ meg, amelyek megvalósítása  támo-
gatható lesz a Strukturális Alapokból illetve a
Kohéziós Alapból, 2008-2009-ben indítható,
fejlesztési hatása számszerûsíthetõ, jogi, pénz-
ügyi, szervezeti és egyéb feltételei biztosítha-
tók, a Kormány illetve az Európai Bizottság
egyedi döntésével, pályáztatás nélkül támogat-
ható. A „Nagykanizsa a megújuló energiák
mintavárosa” címû Kohéziós Alap nagypro-
jekt elõkészítésére vonatkozó pályázat lénye-
ge, hogy a Nagykanizsa és kistérségében talál-
ható valamennyi megújuló, így a geotermikus-,
biomassza-, hulladék és napenergia szempont-
jából kedvezõ adottságok kihasználása, ener-
getikai célú hasznosítása, amely kihat a térség
gazdasági fejlõdésére (környezetvédelem, ipar,
erdõgazdaság, vízbányászat, a turizmus, keres-
kedelem), a társadalmi gondok (életminõség,
oktatás, képzés, foglalkoztatás, innováció) és a
környezeti terhek  csökkentésére. A megújuló
energiaforrás alkalmazása jelentõs mennyisé-
gû környezeti szennyezés kiváltását is eredmé-
nyezi, a CO2 kereskedelmet is elindíthatja. A
képviselõk 20 igennel és 4 tartózkodással
egyetértettek a „Nagykanizsa a megújuló ener-
giák mintavárosa” címû projekttel és annak
elõkészítésével, melynek összköltsége 415
millió forint. A megvalósítás érdekében támo-
gatták a „Geotermikus energia komplex hasz-
nosítása – mintaprojekt Nagykanizsán” címû
pályázati dokumentáció benyújtását a Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz,
egyúttal felhatalmazták Litter Nándor polgár-
mestert a pályázati dokumentáció és a kapcso-
lódó támogatási szerzõdés aláírására.

Három éves elõkészítõ munka után napja-
inkban realizálódik a „Szemünk fénye” egész
országra kiterjedõ, önkormányzati fenntartású
szociális, mûvelõdési, egészségügyi, igazgatá-
si, és sportlétesítményekre irányuló fûtési és
világításkorszerûsítési program. Nagykanizsán
2005. november 30-án a Városfejlesztési Osz-
tály elõzetes internetes igényfelmérés kereté-
ben jelezte az önkormányzat részvételi hajlan-

dóságát a programban. 2006. június 2-án meg-
történt az önkormányzati intézmények ez irá-
nyú, reális szükségleteinek áttekintése. A „Sze-
münk Fénye” program keretében az önkor-
mányzatok, mint intézményfenntartók akár va-
lamennyi általuk fenntartott (szociális, mûvelõ-
dési, oktatási, igazgatási stb.) intézményük vi-
lágítási és/vagy fûtési rendszerének korszerûsí-
tését – elsõ lépésben ingyenes felmérését – ren-
delhetik meg. A részvétel önkéntes, fenntartói
csatlakozási hajlandóságon alapul. A felméré-
sek elkészítése az önkormányzat részére ingye-
nes, semmiféle további kötelezettséggel nem
jár. A képviselõk rövid vita után egyhangúlag
egyetértettek azzal, hogy az Önkormányzat
részt vegyen a „Szemünk fénye” programban
és igénybe vegye a konzorcium által szervezett
világítási és fûtési rendszer korszerûsítésére
vonatkozó felmérést. A felmérés érinti a Kert-
városi, Attila, Vackor, Pipitér, Hevesi, Roz-
gonyi, Rózsa, Nagyrác utcai, Hétszínvirág, Mi-
cimackó óvodákat, a Péterfy, Kõrösi Csoma,
Bolyai, Kiskanizsai, Zrínyi, Hevesi és Rózsa úti
általános iskolákat, a Batthyány, Dr. Mezõ,
Cserháti, Thúry, Zsigmondy középiskolákat, a
Farkas Ferenc zeneiskolát, a polgármesteri hi-
vatalt és intézményeit, köztük a pályázati iro-
dát, a Vasemberházat, a tûzoltóságot, az IKI-t,
a Családsegítõ és Gyermekjóléti Központot, az
Egyesített Bölcsödét, a Móricz Mûvelõdési Há-
zat, a turisztikai irodát, a Szociális Foglalkoz-
tatót valamint a miklósfai óvodát és iskolát.
Felhatalmazták Litter Nándor polgármestert,
hogy a további döntések megalapozott elõké-
szítése érdekében a konzorcium által végzett
felmérést a közgyûlés elé terjessze.

A legutóbbi közgyûlésen már foglalkoztak
a képviselõk a Gazdaságfejlesztõ Kht. jövõjé-
vel. Litter Nándor polgármester véleménye
szerint a Kht. ügyvezetõje feladatát nem látta
el a tõle elvárható megfelelõ színvonallal,
ezért visszahívását kezdeményezte. A gazda-
sági bizottság nem támogatta az elõterjesztést,
míg az ügyrendi bizottság az elõterjesztést
megtárgyalandónak tartotta. A személyeske-
dést és politikai csörtét sem nélkülözõ vita so-
rán felmerült, hogy a Gazdaságfejlesztõ Kht.
és az Ipari Park mûködését együttesen vizs-
gálva kellene a közgyûlésnek tárgyalnia. A
szavazás során a képviselõk 15 igen, 7 nem, 1
tartózkodás mellett visszahívták Hiesz Miklóst
tisztségébõl, 16 igen, 6 nem, 1 tartózkodással
Szányi Gábort, az Ipari Park és Logisztikai
Kft. ügyvezetõjét külön díjazás nélkül a Gaz-
daságfejlesztõ Kht. ügyvezetésével is megbíz-
ták, illetve 17 igen, 5 nem, 1 tartózkodással
felkérték, hogy a Gazdaságfejlesztõ Kht. to-
vábbi mûködésének feltételeit dolgozza ki. 

Ezt követõen a képviselõk zárt ülésen fog-
lalkoztak az önkormányzati tulajdonú ingatla-
nok kikiáltási árával. (li)

Soron kívül a megújuló energiák városáért
A nagykanizsai termálprogramról tájékoztat-

ta az érdeklõdõket Litter Nándor polgármester
és Nádasi Tamás, a projekt elõkészítését végzõ
Aquaprofit Zrt. ügyvezetõ igazgatója. 

Az informális közgyûlésen Litter Nándor
elöljáróban elmondta: az önkormányzat 2005.
októberében elfogadta a második Nemzeti Fej-
lesztési Terv (NFT) 2007. és 2013. közötti
idõszakára vonatkozó helyi koncepciót, amely
egyebek közt a turisztikai szolgáltatások reper-
toárjának bõvítését tûzte ki célul. Ennek egyik
eleme a termálturizmus megalapozása, amely-
nek elõkészítésével az Aquaprofit Zrt.-t bízták
meg. Ezt követõen Nádasi Tamás ügyvezetõ
igazgató elõbb a vállalatot mutatta be, majd a
projektet. Leszögezte: számos termál-projekt
irányítói voltak, többek között felmérték már
Magyarország teljes vízkészletét is. Elhangzott
az is, hogy az elõkészítõ fázisban lévõ kani-
zsai termálprojekt elõkészítésére mintegy há-
romszázmillió forintos támogatáshoz juthat a
város a Kohéziós Alap segítségével, ám azt
még el kell dönteni, hogy a város mely terüle-
tén valósítsák meg a fejlesztést. Szóba került
Kiskanizsa-Bajcsa, a jelenlegi fürdõ és kör-
nyéke, a Csónakázó-tó (felvételünkön), vala-
mint Miklósfa. A megfelelõ elõkészítés után
jövõre be lehet adni a kivitelezésre vonatkozó
pályázatot az Agrár- és Vidékfejlesztési Ope-
ratív Programhoz. Nádasi Tamás hangsúlyoz-
ta: bizakodik a sikerben, hiszen a II. Nemzeti
Fejlesztési Terv egyik prioritása az egészség-
turizmus, a wellness-szolgáltatások bõvítése, a
termálprogram. Az elképzelések szerint külön-
legességeket, helyi kuriózumokat felvonultató,
egy-másfélmilliárd forintos projektben kell
gondolkodni, amely nem versenyezni akar
Zalakaros szolgáltatásaival, hanem kiegészítõ-
je lehet annak. (ha)

A termálprogramról
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Elsõ alkalommal került sor a Civil Hét ren-
dezvényeire június 7-9. között. A civilek vég-
re megoszthatták mindennapi gondjaikat,
problémáikat a politika szereplõivel, a helyi
pártok vezetõivel, s egy monumentális, 150
nagykanizsai civil szervezetet bemutató tabló
segítségével megismerhették egymás munká-
ját is. Gyertyánági Endre, a Dél-Zalai Civil
Fórum Egyesület elnöke csupán azt fájlalja,
hogy éppen a civilek nem érezték fontosnak,
hogy eljöjjenek, és megismerjék a másikat.
Hasonló negatív „aktivitás” volt tapasztalható
az önkéntesek toborzása kapcsán is. A hét
rendezvényeit Litter Nándor polgármester és
Röst János alpolgármester nyitotta meg.

– Úgy gondolom, hogy a város sokat tesz
azért, hogy a civil társadalom tagjai megbe-
csültnek érezzék magukat, hiszen jelentõs pénz-
forrásokat fordít a pályázati lehetõségek finan-
szírozására – hangsúlyozta az alpolgármester.
– A sportegyesületek mûködését közel százmil-
lió forinttal támogatjuk, míg az egyéb pályázati
lehetõségek húszmillió forintot tesznek ki.
2005. decemberében megalkottuk a Civil Kon-
cepciót. Azt hiszem, jó a kapcsolatunk a civi-
lekkel, bármelyik szervezet keresett meg min-
ket, eddig mindegyiket támogatásunkról tudtuk
biztosítani. A Petõfi úti fiúkollégiumban már
több szervezõdésnek biztosítottunk irodahelyi-
séget kedvezményes bérleti lehetõséggel. 

Litter Nándor polgármester válaszolt Gyer-
tyánági Endre korábban felvetett kérdéseire,
tudniillik lesz-e civil ház, birtokba vehetik-e a
civilek a régi mozi épületét (ugyanis informá-
cióik szerint az többek közt civil központ is
lesz), illetve hogy beleszólhatnak-e a civilek
az önkormányzat bizottságain, testületein ke-
resztül a város alakításába?

– A Civil Koncepcióban lényeges dolgokat
rögzítettünk, így azt is, hogy a civileket bevon-
juk a döntés-elõkészítésbe, továbbá létrehozunk
egy civil irodát is – mondta. – Nem rátelepedni
akarunk a civilekre, hanem segíteni, támogatni
õket. Valóban tervezzük, hogy a régi mozi rész-
ben civil funkciókat fog betölteni. Egyfajta civil
házként mûködik már most is a Petõfi út 5.,
ahol sok civil szervezetnek biztosítottunk ked-
vezményes bérleti díjért irodahelyiséget. 

Litter Nándor kinyilvánította: az önkor-
mányzat kész az együttmûködésre, azonban
ennek alapja csak az lehet, ha a felek kölcsö-
nösen partnerként kezelik egymást – tette
hozzá ezt azért, mert kommunikációs problé-
mák miatt egy-egy alkalommal késõn értesül-
tek a civil kezdeményezésekrõl.

Gyertyánági Endre válaszában azt mondta:
a civil koncepció 60 százaléka elfogadható
számukra is, de a hangsúly inkább azon van,
hogy a dokumentum egy mûködõ szabály-
rendszer legyen, s ne csak egy koncepció, ami
a fiók mélyén lapul. A nyitóbeszédek után a

civilek képviselõi és az õszi önkormányzati
választásokon induló pártok vezetõi ültek egy
asztalhoz, hogy megvitassák, hogyan látják a
civil szervezõdések helyzetét, megoldásra vá-
ró problémáit.

Elsõként a Magyar Demokrata Fórum
nagykanizsai szervezete nevében Kisgyura
János elnök és Kardos Ferenc alelnök ismer-
tette álláspontját. Elõbbi véleménye lakonikus
volt: a város civil szervezeteinek több pénzre,
több segítségre lenne szükségük. Kardos Fe-
renc szerint egyfajta kétkamarás parlament-
módjára lehetõvé kellene tenni, hogy az ön-
kormányzati döntéseket elõbb a civil szerve-
zetek képviselõi szakmai szempontok alapján
véleményezhessék.

A Magyar Szocialista Párt részérõl Böröcz
Zoltán elnök kijelentette: az elmúlt években
tapasztalható volt pozitív elmozdulás, ám en-
nek ellenére tart attól, hogy a pártok nem
akarják majd bevonni a döntéselõkészítésbe a
civileket. Közölte: az õszi önkormányzati vá-
lasztásokra pártja lehetõvé teszi, hogy a civi-
lek két képviselõjüket delegálják az MSZP
külsõ bizottsági helyeire.

A Szabad Demokraták Szövetsége részérõl
Röst János, mint a városi szervezet alelnöke
szólt hozzá a vitához. Kiemelte: pártja mindig
ügyelt arra, hogy képviselõjelöltjeik pártonkí-
vüliek legyenek, így esetükben ily módon is
megvalósul a civil érdekek artikulációja. Úgy
érzi, hogy az elmúlt években modell értékû
támogatási és együttmûködési rendszert alakí-
tottak ki, több civil szervezet önkormányzati
feladatok ellátását vállalta fel.

Balogh László, a Fidesz-MPSZ részérõl a
civilek függetlenségének kérdését vetette fel.
Leszögezte: véleménye szerint civil az, aki-
nek van határozott véleménye a világról – en-
nek fényében pedig értelmezhetetlennek tûnik
a civil szektor függetlensége, semlegessége;
kívánatosnak tartja, hogy a pártok színeiben is
jelenjenek meg civil érdekek.

A három napig tartó rendezvénysorozat ke-

retében számos program várta az érdeklõdõ-
ket: kulturális produkciók, sportegyesületek
bemutatói, Röst János alpolgármester és Papp
Nándor önkormányzati képviselõ között élõfi-
gurás sakk zajlott. Önkéntes toborzás volt hi-
vatott demonstrálni a civil jelenlétet. A Vö-
röskereszt aktivistái vérnyomást, vérzsír- és
vércukorszintet mértek. A legnagyobb sikert
– ekkor fiatalokkal telt meg az Erzsébet téren
felállított rendezvénysátor – az esténként a
Ka-Rock Alapítvány által szervezett rock-
koncert aratta, amelyen a Desolation, Self-
Destruction, valamint a Nukleáris Holocaust
nevet viselõ helyi bandák léptek fel.

A Civil Hét zárásához közeledve arra kér-
tük Gyertyánági Endrét, értékelje a hagyo-
mányteremtõ szándékkal indított programot.

– A politika szereplõi pozitív hozzáállást ta-
núsítottak a civil ügyekhez, de ez természete-
sen majd a gyakorlatban bizonyosodik be –
mondta. – Ez nagyon fontos és sikeres része
volt a programnak. Ráadásul az elõzetes
egyeztetések alapján annyi civilt delegálhat-
tunk az önkormányzati bizottságokba, ahány
tagja van az önkormányzati képviselõtestület-
nek. Így figyelemmel kísérhetjük a döntéselõ-
készítés folyamatait. Ami viszont kevésbé sike-
rült: sajnos, senki nem ajánlott fel önkéntes
munkát, véleményem szerint ennek még nincs
kultúrája Magyarországon. Ez nem azt jelen-
ti, hogy az emberek nem szívesen dolgoznak a
köz érdekében, de valószínûleg ez a direkt
megszólítási mód nem szerencsés, más módon
kell próbálkoznunk. Egy kicsit maguk a civi-
lek is csalódást okoztak: a százötven helyi ci-
vil szervezõdést felvonultató, Dobronakon és
Letenyén is kiállított tablónktól azt reméltem,
hogy az egyes szervezetek képviselõi eljönnek
és legalább magukat megnézik. Nos, bebizo-
nyosodott: ez nem feltétlenül van így… 

Horváth Attila

Együtt a civil szektor és a politika
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– Jó éjt, akkor ahogy megbeszéltük: találkoz-
zunk holnapután este hét körül. Ha igaz, a ba-
rátom is ráér akkor, úgyhogy õ is el tud jönni.

- Rendben, itt leszünk. Lehet, hogy mi is
többen jövünk – hallgattam bele véletlenül a
minap, úgy este tíz körül néhány tizenéves
srác párbeszédébe, a Csellengõk Háza elõtt.

Vajon mi mindennel múlathatják ott az idõt
a fiatalok? Beváltotta-e ez a szolgáltatás a
hozzá fûzött reményeket? – töprengtem ma-
gamban hazafelé menet. 

A ház közel egy esztendõs mûködésérõl, az el-
telt hónapok tapasztalatairól éppen ezért elõször
Szabó Béla projektmenedzserrel beszélgettünk:

– A Regionális Operatív Program keretében
2005. május 19-én indult útjára az „Új típusú
közösségi és személyi szolgáltatások fejleszté-
se” Nagykanizsán projekt. Az Európai Szociá-
lis Alap által támogatott program, melyet a
város önkormányzata és a Zala Megyei Vörös-
kereszt közösen valósít meg, három részbõl
áll: a Csellengõk Háza, a Jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás és a Befogadóház néhány hó-
napnyi elõkészület után, szeptember 19. óta
várja a szolgáltatások iránt érdeklõdõket. A
pályázatban azt vállaltuk, hogy kultúrált kö-
rülmények között adunk lehetõséget a szabad-
idõ hasznos eltöltéséhez azoknak a fiatalok-
nak, akik estéiket, esetleg éjszakájukat bármi-
lyen ok miatt nem töltik otthon. Bár az elsõdle-
ges cél megelõzni azt, hogy a családi, iskolai,
magánéleti problémákkal küzdõ fiatalok az al-
koholban, a kábítószerben találjanak menedé-
ket, esetleg bûnözésbe keveredjenek, nemcsak
azokat várjuk ide, akik céltalanul bolyonga-
nak, csellengenek a városban, hanem minden
olyan fiatalt, aki érdeklõdik az általunk nyúj-
tott lehetõségek iránt. Az eredeti célkitûzésünk
szerint hetente harminc fõ látogatásával szá-
moltunk. Az elsõ hetekben még kevesen tértek
be hozzánk, kellett egy kis idõ, míg tudomást
szereztek errõl a lehetõségrõl a fiatalok. Ezt a
folyamatot igyekeztünk mi is gyorsítani, a
munkatársak személyesen felkeresték az isko-
lákat, és bemutatták a Házat. S hogy ma hol
tartunk? Két héttel ezelõtt már hetvenöten töl-

töttek el több-kevesebb idõt a házban, ami azt
igazolja, hogy egyre nõ az érdeklõdés a szol-
gáltatásaink iránt. A program ugyan ez év no-
vember 18-án zárul, de már most folynak az
egyeztetések, hogy milyen feltételekkel, hogyan
fog tovább mûködni a Csellengõk Háza.

– Mi minden várja itt a gyerekeket?
– Elõször is nyugodt, baráti légkör, aztán

megértõ, segítõkész munkatársak, akikhez biza-
lommal fordulhatnak a fiatalok, bármilyen
gondjuk van. A gyerekek között sajnos sokan
vannak, akiknek nincs kivel megbeszélniük csa-
ládi vagy éppen kamaszkorból adódó problé-
máikat, és itt találnak meghallgatásra. Emellett
különbözõ szórakozási lehetõségek: csocsó, bi-
liárd, ping-pong, televízió áll a fiatalok rendel-
kezésére, s mindez teljesen ingyen. A játékok
mellett idõnként programokat is szervezünk ne-
kik. Felmerült, hogy szívesen ismerkednének
meg a rendõrök munkájával, így nemrégiben
rendõrségi bemutatóra invitáltuk õket.

Hétköznap este 6 órától reggel 6-ig várják a
18 év alatti fiatalokat a Zrínyi utca 51. szám
alatt, a Családsegítõ és Gyermekjóléti Köz-
pont udvarában. Az ott dolgozó munkatársak
természetesen törekednek arra, hogy a gyere-
kek még az éjszaka beállta elõtt hazatérjenek,
de ha a helyzet úgy kívánja, a lehetõség adott
arra, hogy valaki akár az egész éjszakát a ház-
ban töltse. S hogy mi a véleményük a ház mû-
ködésérõl, az oda betérõkrõl és saját szere-
pükrõl az intézményben dolgozóknak? 

– Egyre több a visszatérõ gyerek, ami azt
igazolja, a fiatalok jól érzik itt magukat –
mondja Havadi Anna Mária. – A kamaszok
többségénél sajnos az a tapasztalatunk, hogy
a szülõk nem foglalkoznak eleget velük. Mi
együtt játszunk, sokat beszélgetünk, így érzik,
törõdünk velük. Igyekszünk baráti viszonyt ki-
alakítani mindenkivel. Fontos, hogy megnyíl-
janak, fontos, hogy a bennük lévõ feszültséget
csökkenteni tudjuk. Ha úgy látjuk, egy adott
probléma megoldásához segítségre van szük-
ségünk, a szakmai felügyeletet is biztosító
Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ mun-
katársaira mindig számíthatunk.

Dénes Zoltán, a másik munkatárs is hason-
lóképpen vélekedik:

– A gyerekek egy része játszani jön hozzánk
a haverokkal, barátokkal. Örömmel látjuk
õket, hiszen itt jó helyen vannak, kultúrált kö-
rülmények között, kortársaikkal tölthetik el az
idejüket. Sokan vannak azonban, akiknek en-
nél többre, beszélgetésre, törõdésre, megértés-
re van szükségük, mert a mindennapi problé-
máikat, lelki dolgaikat nincs kivel megosztani-
uk. Mindenkit meghallgatunk, tanácsot adunk,
amiben csak tudunk. Jó érzéssel tölt el ben-
nünket, amikor látjuk, hogy az elsõ alkalom-
mal még feszengõ, zárkózott fiatal lassan fel-
oldódik és új barátokra lel közösségünkben.

Csellengõk Háza
Az Igazságügyi Minisztérium 2001. év ok-

tóberében indította útjára a Roma Antidisz-
kriminációs Ügyfélszolgálati Hálózatot, mely-
nek keretében azon ügyfelek kaphatnak jogi
segítséget, akiket roma származásuk miatt ér
sérelem, hátrány. Zala megyében a Hálózat
munkatársaként dr. Németh Györgyi nagyka-
nizsai ügyvéd fogadja a segítséget kérõket.

– A hálózat létezése és mûködése most már
országosan ismert – kezdte a Hálózat bemuta-
tását az ügyvédnõ. – Rendkívüli jelentõsége
abban rejlik, hogy valójában az adott kor-
mány vállalja fel az igazságügyi tárca útján
annak demonstrálását, hogy hazánkban nincs
helye a cigányság diszkriminációjának. Az
Európai Uniós csatlakozás részeként is fontos
program volt, de azóta a folyamatosságával,
létjogosultságával be is bizonyította, hogy
nem holmi „kirakatprogramként” jött létre.
Egyébként az európai szervezeti rendszer is fi-
gyel a Hálózat mûködésére: a közelmúltban az
Európai Tanács illetékes szervének, a Rassziz-
mus és Intolerancia Elleni Európai Bizottsá-
gának (ECRI) a nemzetközi jelentése is pozití-
vumként említette ezt az országos szolgáltatást
Magyarország értékelése során. A szervezet a
harmadik országértékelésében megelégedéssel
nyugtázza, hogy idézem:„az Igazságügyi Mi-
nisztérium felállította és mûködteti a Roma
Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálóza-
tot, amely ingyenes jogi segítséget nyújt azok-
nak a romáknak, akik úgy érzik, hogy roma
mivoltuk miatt diszkriminálják õket.”

– Mit jelent ez a segítségnyújtás a minden-
napokban?

– A napi munkánkban a feladat a jogegyen-
lõség megvalósulásának szolgálata, az esély-
egyenlõtlenségek kiküszöbölése. Van jogszabá-
lyi környezet, vannak kormányzati intézkedé-
sek, amelyek a hazai cigányság életkörülmé-
nyeinek, társadalmi helyzetének, jogbiztonsá-
gának javítását szolgálják, azonban a gyakor-
lati életben, a mindennapok során a felmerülõ
problémák, konfliktusok eséllyel csak akkor or-
vosolhatók, ha a cigányság számára is elérhe-
tõvé válnak a szakemberek. A roma emberek
élethelyzetét sok esetben az is nehezíti, hogy ne-
hezen igazodnak el a jogszabályi, hivatali út-
vesztõkben. Az esetek jelentõs részében a jogok
és kötelezettségek megfelelõ ismerete már ön-
magában konfliktus-megelõzõ hatású lehet – és
amint tapasztalom, az is. A megbízatásunk a
diszkriminációval összefüggõ ügyekben jogi ta-
nácsadásra, iratszerkesztésre, perindításra, jo-
gi képviseletre vonatkozik. A jelzett szolgáltatá-
sokat az ügyfél részére díjmentesen teljesíti a
Hálózat munkatársa. Az ügyfélfogadás Nagy-
kanizsán a Bogdán János Közösségi Házban, a
Teleki u. 14. szám alatt történik, minden héten
kedden és csütörtökön 14 és 16 óra között. 

-szõlõsi-

A roma-stigma ellen
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A Thúry Históriás Napok nyitányaként a kö-
szöntõk után a város vezetõi, civil szervezetei-
nek képviselõi megkoszorúzták a legendás vár-
kapitány szobrát. A nap további részében a
Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és
Idegenforgalmi Szakképzõ Iskolában sor került
a históriás napok alkalmából korábban meghir-
detett rajz, vármakett és történelmi esszépályá-
zat eredményhirdetésére. A rajz alkotásokat
Babati Csaba, a zsûri elnöke méltatta. A díja-
zottak közé került Horváth György Márk, Hor-
váth Fanni, Balogh Judit, Németh Sára, Ódor
Bánk Soma, Pozdorecz Bettina, Wéber Vivien,
Dobos Viktória, Takács Anita, valamint Gilicze
Nikolett. A vármakett-készítõ pályázat legjobb
helyezéseit a Zrínyi Miklós Általános Iskola
hatodikosai, a Rozgonyi Általános Iskola ne-
gyedikesei, valamint a házigazda Thúry-szak-
képzõ iskola kézmûvesei érdemelték ki. Az
esszépályázat eredményeit Várkonyi Gábor
egyetemi tanár ismertette: itt Somogyi Zoltán,
Kelemen Dániel, Rácz Alexandra, Bergmann
Hajnalka, Lénárt Márton, valamint Bene Márta
bizonyult a legjobbnak. Ezután egy történelmi
konferenciára került sor Thúry György és kora
témakörében. Este gasztronómiai bemutatón le-
hetett ismerkedni a török kor jellemzõ ételeivel:
az asztalon rántott gesztenyés lencse, marhahús

káposztában, hajdinakásás tyúk,  szõlõlevélbe
göngyölt rizs gõzölgött a Kanizsai és Környéke
Gasztronómiai Egyesület tagjainak és az okta-
tási intézmény diákjainak köszönhetõen. 

Péntek este a Képzõmûvészetek Házában he-
lyi pályázók, Balázs Bence zrínyis, Balázs Júlia
és Baráth Éva batthyányis tanulók részvételével
virág és krónikás énekek bemutatója, valamint
históriás énekmondók hangversenye kötötte le a
zenerajongók figyelmét. Fellépett a nagykanizsai
születésû Kónya István lantmûvész, Joós Tamás
gitármûvész és Kátai Zoltán énekmondó. 

A Kanizsa Vára és Thúry György Metszete-
ken címû kiállítást szombat délelõtt nyitotta
meg Száraz Csilla múzeumigazgató a Képzõ-
mûvészetek Házában. Kanizsa vára Szigetvár
1566-os eleste után maradt a délvidék legfon-
tosabb erõssége. A végvár leghíresebb kapitá-
nya Thúry György volt, akit a törökök 1571-
ben tõrbe csaltak és túlerõvel tudták csak le-
gyõzni. Halála után a várat fõként osztrák szár-
mazású kapitányok és zsoldosok védték. 1600.
október 22-én Ibrahim nagyvezér 60 ezer fõs
seregének már nem tudtak ellenállni a védõk.
A vár 1690 tavaszán szabadult fel, ám nem
sokkal késõbb I. Lipót leromboltatta. 

A megnyitót követõen a budapesti Arasinda
zenekar török kort idézõ zenéjére elindult a

történelmi jelmezes felvonulás és karnevál a
török kúttól. Dobri Lajos lovasai, diákok, a
Honvéd Kaszinó Hölgyklubja, a Zafira és Ke-
let Fényei Hastánc Csoport, a Fõnix Hagyo-
mányõrzõ Csoport, a budapesti Hathias Rex
Hagyományõrzõ Egyesület, valamint a Csák-
tornyáról érkezett Zrínyi Gárda követte az
élen járó, jelmezbe öltözött városvezetést, ön-
kormányzati képviselõket. Egész Dunántúlról
érkeztek íjászok a Hét Bükkfa Forrás környé-
kén megrendezett Vadász – Öröm-Íjász Ver-
senyre. A Csónakázó-tónál felállított török
sátrak, kóstoló és vásár a kor ínyencségeibõl,
valamint kézmûves kirakodóvásár és sokada-
lom fogadta az érdeklõdõket. A szabadtéri
színpadon Hétpróbás vitézek mutatták be ere-
jüket, divat és fegyverbemutatót láthatott a
közönség többek között. 

Jelmezes felvonulás, vitézi bajvívás
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Czoma Péter hét éven át vezette az Uszoda Kft-t,
s az elmúlt hét év rengeteg változással, megújulás-
sal járt. Sok pozitívum történt, olyan dolgok, ame-
lyek után bárki büszkén, emelt fõvel távozhat egy
vezetõi székbõl. 

– A stranddal való kapcsolatom sokkal korábbra,
1969-re nyúlik vissza. Mindenre szívesen emlékezem
vissza. Mozgalmas idõszak van mögöttem, az elmúlt
hét évben nagyon sok minden történt. Az önkor-
mányzat jóvoltából sikerült olyan fejlesztéseket vég-
rehajtani, amelyek már nagyon aktuálisak voltak:
elsõsorban a fedett uszoda rekonstrukciójára gon-
dolok itt. Mint köztudott, az uszodát 1988-ban he-
lyezték üzembe, s az elmúlt valamivel több mint
másfél évtized alatt jelentõsen elhasználódott, így
volt mit tenni. A strandrekonstrukció 2002-ben in-
dult, és jelenleg is folyik. Ennek jegyében történt
meg az 1933-ban épült strandmedence korszerûsíté-
se, vízforgató-rendszerrel, feszített víztükörrel való
ellátása, a csempeburkolat kialakítása. 2005-ben
került sor a kétmedencés, minden igényt kielégítõ
gyermekmedence rendbetételére, ez volt a következõ
lépcsõfok a felújítások sorában. A fedett uszodában
a közelmúltban készültek el az új vizesblokkok, ki-
cseréltettük a térszint alatti vízgépészeti berendezé-
seket és a csõrendszereket. A felújítás során olyan
energiatakarékos berendezéseket építettek be, ame-
lyek költségtakarékosabb mûködést tesznek lehetõ-
vé. Új burkolatok, új világítórendszer, és hajszárí-
tók kerültek a belsõ térbe. Megtörtént a tetõszerke-
zet belsõ palástjának és a nyílászáróknak az állag-
megóvása, gombamentesítése is. 

– Mennyibe került mindez?
– Közel háromszázmillió forintba, amelyet nem

kis erõfeszítéssel gazdálkodott ki az önkormányzat.
– Mivel folytatódik a rekonstrukciós program?
– A termálmedence és a sportpályák megépítése

következik. A termálmedence terveztetése, engedé-
lyeztetési eljárása már folyamatban van, feltehetõen
a jövõ évben elkészül. 

– Az uszoda mûködtetését pályázat útján nyerte
el. Mit sikerült megvalósítani az egykori elképzelé-
seibõl az elmúlt hét évben?

– Azt, amire tapasztalatokkal rendelkezõ, ám a
belsõ viszonyokat kevéssé ismerõ külsõ pályázóként
ígéretet tettem, nagy vonalakban sikerült megvalósí-
tanom. A fejlesztések terén sikerült végigvinnem azt,
amit célul tûztem ki. Igaz, a költségek egészét az ön-
kormányzat viselte, de egy ilyen rekonstrukciós
program a pénz mellett még nagyon sok mindenen
megcsúszhat, szerencsére nem így történt. Abban,
hogy az uszoda rendbetétele megvalósulhatott, je-
lentõs szerepe van a kollektívának, azoknak az em-
bereknek, akik velem együtt dolgoztak az elmúlt
években. Most, megállva egy pillanatra, s vissza-
gondolva az elmúlt évekre, azt mondhatom, nyugodt
szívvel nézek vissza, nyugodt szívvel megyek el, s
nyugodt szívvel adom át a vezetést az utánam érkezõ
vezetõnek.  

Június elsejétõl a képviselõtestület döntése nyo-
mán Karácsony Károly követi Czoma Péter az uszo-

dát üzemeltetõ gazdasági társaság ügyvezetõi széké-
ben. Terveirõl, elképzeléseirõl faggattuk az új ügy-
vezetõt.

– A pályázatomat annak tudatában írtam meg,
hogy a víz mindig közel állt hozzám. Hat éven ke-
resztül versenyszerûen úsztam, jelenleg is hetente
kétszer járok az uszodába, így azt is mondhatom,
„aktív felhasználó” vagyok. Most pedig átkerülök a
szolgáltató oldalára. 

– Volt-e módja már belekóstolni abba, ami innen-
tõl az Ön feladata lesz?

– A jelenlegi vezetés segítségével már volt módon
betekinteni az itteni rendszerbe. Azt tapasztalom,
hogy egy jól felkészült, szakmáját, feladatát ponto-
san ismerõ munkahelyi kollektíva vár rám. Mostan-
ra sikerült többé-kevésbé megismerkedni az itt mû-
ködõ sportkörökkel, egyesületekkel, s úgy gondo-
lom, hogy mûködésük tekintetében az eddig kiala-
kult napi gyakorlat továbbra is követhetõ. Elvem az,
hogy a közel két évtized alatt kialakult, mostanra jól
bevált dolgokat nem szabad megszüntetni. 

– Lesznek-e újdonságok is?
– Több felhasználó- illetve látogatóbarát szolgál-

tatás bevezetését tervezem, szeretnénk a szolgáltatá-
sok körét bõvíteni úgy, hogy a már meglévõ és az ez-
után kialakításra kerülõ új dolgokat egyaránt hasz-
nosítsuk. Szeretnénk elmozdulni a wellness, az egész-
séges életmódot támogató kezdeményezések felé. 

– Szerepelnek-e további fejlesztési elképzelések
az Ön pályázatában?

– A már megkezdett beruházásokat mindenképpen
folytatjuk, szeretném, ha elkészülhetne a termálme-
dence, hiszen az újabb pályázati lehetõségeket nyit-
hat meg. 

– Mi volt az, ami a víz szeretete mellett arra sar-
kallta, hogy megpályázza ezt az állást?

– Tíz éven át dolgoztam az elsõ és eddig egyetlen
munkahelyemen. Úgy éreztem, itt a lehetõség a vál-
tásra. A pályázat egy, az egyéniségemhez közel álló
munkahelyet kínált, ezért próbáltam meg, és örülök,
hogy sikerült.   

Dukát Éva

Elõttem az utódom – a víz jegyében
Az elmúlt idõszakban egyre na-

gyobb számban jelentek meg a vá-
ros és vonzáskörzete területén rek-
lámtáblák. Az egyes építmények-
kel, építési munkákkal és építési te-
vékenységekkel kapcsolatos építés-
ügyi hatósági engedélyezési eljárá-
sokról szóló 46/1997. (XII.29.)
KTM rendelet 9. § (1) bekezdése
alapján „… csak építési engedély
alapján végezhetõ: 1,0 m2-nél na-
gyobb felületû hirdetési és reklám-
célú építmény, reklámszerkezet és
reklám-, cég-, vagy címtábla, ...
fényreklám építése, elhelyezése, át-
alakítása és bõvítése.” Az épített
környezet alakításáról és védel-
mérõl szóló 1997. évi LXXVIII.
Tv 48. § (3) bekezdése kimondja,
hogy: „az építésügyi hatóság az
építtetõt – kérelem hiányában – a
fennmaradási engedély iránti ké-
relem benyújtására felhívhatja,
vagy az eljárást hivatalból az
építtetõ költségére lefolytathatja.”

Fentiek alapján az építésügyi
hatóság helyszíni szemlén fogja
ellenõrizni a reklámtáblákat, kihe-
lyezésük jogszerûségét. Azokban
az esetekben, amikor a tábla, vagy
a tábla építésével érintett ingatlan
tulajdonosa építési jogosultságát
nem tudja megfelelõen igazolni,
meg fogja tenni a szükséges intéz-
kedéseket a törvényes állapot
visszaállítására (fennmaradási en-
gedély iránti kérelem benyújtására
való felhívás, kötelezés az eredeti
állapot visszaállítására). A fenn-
maradási engedély megadása a
fenti törvény 49. § (1) bekezdése
szerint építésügyi bírság kiszabá-
sával jár együtt. A helyszíni szem-
lék 2006. júniusában az Alkot-
mány utcai reklámok szabályossá-
gának ellenõrzésével elkezdõdtek.
A Tv. 49. § (2) bekezdés lehetõsé-
get biztosít a bírság elengedésére
akkor, ha az építtetõ a szabálytala-
nul megépített építményt, épít-
ményrészt a kiszabott építésügyi
bírság megfizetésére kiírt határ-
idõig lebontja, vagy a szabályta-
lanságot megszünteti. Javasoljuk
az építtetõknek, hogy a szabálytala-
nul létesített reklámhordozókat a
felhívás megjelenését követõen mi-
nél elõbb bontsák el, vagy azokra a
szükséges engedélyeket kérjék meg
az Építéshatósági Osztálytól.

Dr. Kelemen Marcell jegyzõ

A reklámról
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Meglepõen sok fiatal jött el ar-
ra a meghallgatásra, amely a most
alakuló Nagykanizsai Ifjúsági
Szimfonikus Zenekar tagjait volt
hivatott kiválasztani. Cseke József
karmester, valamint két kollégája,
Földi Gábor és Olasz Nóra szak-
értõ füllel igyekeztek rátalálni az
ifjú talentumokra, akikkel meg-
alakulhat a „társulat”.

– Az alapítás ötlete több síkon
indult – magyarázza Cseke Jó-
zsef. – 1976-tól 1982-ig magam
is a nagykanizsai szimfonikus ze-
nekarban zenéltem. Életem meg-
határozó élményét jelenti ez az
idõszak, késõbb azonban fájó
szívvel kellett tapasztalnom, hogy
egyre karcsúbb volt a zenekar,
egyre kevesebb lett a fellépés. Két
év óta erõsödik bennem a szán-
dék, hogy létre kell hozni egy új,
fiatal zenekart; ambícióm, tudá-
som megvan hozzá, hát akkor mi-
ért ne? A gyerekek ingyen pró-
bálnak, ingyenesek lesznek az
elõadások, Jakobovics Árpád, a
zenekar szakmai vezetõje és én is
ingyen dolgozunk majd, s nem
utolsósorban a Batthyány Lajos
Gimnázium is minden segítséget
megad a munkánkhoz. Az az ál-
munk, hogy két, két és fél év alatt
egy országos színvonalat produ-
káló zenekar jöjjön létre. Úgy ér-
zem egyébként, hogy húsz-hu-
szonöt fõvel már el lehetne indul-
ni. Szeptemberben tartunk még
egy meghallgatást, azt követõen
pedig évente egyet-egyet.

– Ha jól sejtem, karácsony táján
lesz az elsõ nagy bemutatkozá-
suk…

– Így van, már a nyári szünetre
megkapják a fiatalok a kotta-ál-
lományt, amit decemberre maxi-
mális mértékben el kell sajátíta-
niuk, nem lesz már arra idõ, hogy
úgynevezett iskolagyakorlatokat
végezzünk próba címszó alatt. Az
szólaljon meg, ami le van írva a

partitúrában, akkor gond már
nem lehet. Lesznek többek közt
Mozart-, Haydn-mûvek, s remé-
nyeink szerint a decemberi kon-
certre már tudjuk prezentálni
Verdi Nabuccojából a rabszolgák
kórusát is, amelyben segítségünk-
re lesz a Virág Benedek
Vegyeskar. Aztán vélhetõen egyre
erõsebb lesz a repertoár…

A Batthyány Lajos Gimnázium
harmadikos tanulója, Hídvégi Zsu-
zsanna biztosra ment: a vizsgada-
rabját hozta el a meghallgatásra.

– Négy évet hegedültem, most
pedig már négy éve brácsázom,
zongorázom és járok az iskolai
énekkarba is – mondja az ifjú
hölgy, láthatóan megkönnyebbülve,
hiszen egy perccel elõbb lépett ki a

meghallgatásról. – Több zenekar-
ban is játszom, és szeretek együtt
zenélni a többiekkel, a barátaim-
mal, ezért gondoltam, hogy biztos
jó lesz az ifjúsági szimfonikus zene-
karban játszani. A vizsgadarabo-
mat játszottam el, úgy érzem jól si-
került, és tagja lehetek õsztõl ennek
az új csapatnak.  

Horváth Attila  

Csak a zene van
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A 77. Ünnepi Könyvhét városi programját
Röst János alpolgármester nyitotta meg június
8-án, a Deák téren felállított könyvsátraknál.
A könyvhét programja már két nappal koráb-
ban, június 6-án megkezdõdött városunkban.
Az önkormányzat által támogatott Kanizsai
Antológia No. 3. kötetét mutatták be ünnepé-
lyesen a Képzõmûvészetek Házában.  A köz-
gyûlés egymillió forintos támogatásának kö-
szönhetõ, hogy decemberben megjelenhet a 4.
kötet is. A 28 nagykanizsai alkotó mellett je-
len voltak a rendezvényen a városból elszár-
mazott alkotók is, így Darvas Ferenc és He-
gedûs Elemér. Másnap a kanizsai származású
Kisari Balla György kartográfus Marsigli tá-
bornok térképei címû magyar-olasz kötetének
videóvetítéssel kísért bemutatójára került sor
a Halis István Városi Könyvtárban. Az Ünne-
pi Könyvhét elõestéjén író-olvasó találkozó
keretében szintén a könyvtárban mutatták be
Kardos Ferenc, Nézz rám címû kötetét. A
költõvel az est házigazdája, Czupi Gyula igaz-
gató beszélgetett. A Pannon Tükör Könyvek
sorozatában megjelent verseskötetet Péntek
Imre József Attila-díjas költõ, a Pannon Tü-

kör fõszerkesztõje mutatta be. A bemutatón
részt vett Ferkovics József a kötet illusztrátora
és Andrasek Tibor, a kötet szerkesztõje. Köz-
remûködött Tóthné Hegedûs Erzsébet, Czupi
Dániel és Farkas Tibor. Péntek Imre, a kötet
szerkesztõje elmondta: örül annak, hogy Kar-
dos Ferenc a személyes, érzelemdús lírát, ki-
fejezésmódot választotta, mert a mai olvasók
visszanyerésében az ilyenfajta lírának van le-
hetõsége és szerepe. A könyv válogatás a
Csend ritmusa (95) kötetben és azóta más an-
tológiákban, folyóiratokban megjelent és az
asztalfiók mélyén õrzött írásokból. 

Polgár József „...és a ROTTWEILEREK”
címû kötetét szintén a könyvtárban mutatták
be június 8-án. A könyvet Szabadi Tibor szer-
kesztette. Csere Andrea tanár és a szerzõ által
felolvasott részletek a könyvtár konferencia-
termében megjelent nagyszámú érdeklõdõben
tovább   erõsítették az ember és gyakori kísé-
rõje, társa, közötti barátságot. Polgár József
második könyvének a kutya a fõszereplõje. A
könyvnek – éppen úgy, mint a szerzõ elsõ
mûvének – több érdeme van, írja az utószó-
ban az est házigazdája, Márkus Ferenc. Ki-

emelten a bensõségesség, a személyesség, a
világosság, az elbeszélés közérthetõsége, a
szövegrészek és a mû egész arányossága, a
szókincs változatossága, az elemzõ-elmélke-
dõ részletek szakszerûsége. A kötet igazán
egyedi üzenetérõl kiemelte: a kutya hûséges,
tanulékony, engedelmes, áldozatokra képes a
gazdájáért. Habozás nélkül feláldozza az éle-
tét, ha a helyzet azt kívánja. Azt mondhatjuk,
hogy megismerése, megértése, életünkben va-
ló elhelyezése az embert teszi többé, az em-
bert gazdagítja. Polgár József újabb könyvé-
nek kutyái: Bob, Mackó, Figi, Pici és Belzi,
mindegyik az író neveltje. 

Mégegyszer a Könyvhétrõl

A keszthelyi Helikonon a batthyány-s Föld Péter kisjátékfilmje har-
madik helyezést ért el. Az animációs filmekkel is foglalkozó rendezõ a
forradalom közelgõ évfordulójára kiírt filmpályázatra forgatta le filmjét:

– Stamler Lajos ajánlotta figyelmünkbe a pályázatot. A forgatás félévi
projektmunkának indult rajz-vizuális kommunikáció tárgyból. Bagladi
Gábor írta a forgatókönyvet, a kis költségvetés miatt nem telt technikai
forgatókönyvre, képes storyboardra, Kovács Márk operatõr csak a nar-
rációra támaszkodhatott. A film epizódja egy hosszabb projektnek,
amely a kivándorló fõszereplõ Amerikában folytatódó életét követi. Néha
a költségvetés és a lehetõségek szûkössége miatt a film kezdte el rendez-
ni magát, s a celluloidra kerülõ anyagnak köze sem lesz ahhoz, ami a
rendezõ fejében lepergett a forgatás elõtt. Ilyenkor felmerül a kérdés ér-
demes-e folytatni, állandó kompromisszumokat kötni... Sosem fordult
meg a fejünkben, hogy feladjuk, sõt, a kritikus pillanatokban épp az em-
berfeletti erõfeszítéssel létrehozott alkotás tüze hajtott minket. Bocskán a
volt szovjet katonai támaszponton mínusz 15 fokban és térdig érõ hóban
forgattunk. Itt elsõsorban fõszereplõnket illeti elismerés, aki a nem ép-
pen udvarias  utasításokat követve, véresen, szétfagyva bár, de huszad-
szor is végigmászta a domboldalt a jelenet tökéletessége kedvéért.

Az emigráció és az itthon maradás között õrlõdõ fõszereplõ egyéb-
ként a városszerte inkább komikus oldaláról megismert, közéleti sze-
mélyiség ezúttal komoly szerepben debütál: Balassa Tomi, aki civilben
zenész, esztéta és szociológus, és szintén batthyány-s volt. Föld Péter
mint mondja, ha most forgatná a filmet, újra csak õt választaná.

– Az üzenet? Beszéljen magáért a film, nem akarok alátámasztó szö-
veget. Az animationstudio.hu honlapon bárki megtekintheti. 1956 emlé-
kére készült, de igazából ’57-rõl szól. A következményekrõl. A határok
februárig nyitva álltak, százezrek hagyták el az országot. 1956 nekünk
nemcsak romos épületeket, kiégett tankokat jelent, hanem a számunkra
talán elképzelhetetlen traumát és létbizonytalanságot. A hontalanságot,
amelyet az akkori fiatal generációnak be kellett vállalni, ha nem akart
rabszolgasorban élni – hogy majd aztán évekkel késõbb, tehetségüknek
köszönhetõen egy idegen ország megbecsült polgáraivá legyenek.

Markó András

1956 és azután...
Nemzetközi roma kulturá-

lis fesztiválra került sor a
közelmúltban az Erzsébet té-
ren, amely egyúttal jó alkal-
mat kínált arra, hogy az
együttmûködõ partnerek be-
jelentsék: útjára indítanak
egy határokon átnyúló össze-
fogást, hogy ily módon is
hozzájáruljanak az esély-
egyenlõség erõsítéséhez. A
program alkalmából váro-
sunkba látogatott Branko Sa-
lamon, Csáktornya polgár-
mestere is. A fesztivállal
párhuzamosan elinduló nemzetközi együttmûködésrõl Orsós Vendel, a
szervezõ Az „Európai Unió Roma Ifjúságáért” Egyesület (EURIFE)
elnöke közölte, hogy elõször hét ország, Szlovénia, Szlovákia, Romá-
nia, Ausztria, Bulgária, Horvátország és természetesen Magyarország
roma képviselõit vonják be az együttgondolkodásba, amely a „Roma
Szervezetek Nemzetközi Szövetsége” nevet viseli majd. Bárczi Mik-
lós, az EURIFE munkatársa leszögezte: a szervezõdés célja, hogy ne
csak beszéljenek a romákról, hanem õket bevonva a munkába, az õ ér-
dekükben és velük együtt tevékenykedjenek. Teleki László, a helyi ci-
gány kisebbségi önkormányzat elnöke úgy vélekedett, hogy az együtt-
mûködés olyan segítséget tud majd nyújtani Európa mintegy tízmillió
roma emberének, amilyenre eddig még nem volt példa, ugyanis egy
kölcsönösségen alapuló fórum jön létre, ahol nem csak a problémákat
beszélhetik meg egymással a romák, hanem az együttmûködés révén
közösen dolgozhatnak ki pályázatokat is. Szerinte a kezdeményezés
erõsítheti a kulturális autonómiát. A fesztiválon többek közt fellépett a
helyi Fehér Kígyó Hagyományõrzõ Cigány Együttes, a „Gyémántok”
Hagyományõrzõ Cigány Együttes és a Vörös Rózsák amatõr tánc-
együttes (képünkön), valamint a romániai Black Fire.

Fesztivál és együttmûködés
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Csanádi Mária természet-
gyógyász a közelmúltban elõ-
adást tartott a Halis István Váro-
si Könyvtárban a biorezonancián
alapuló számítógépes program-
ról, amely teljeskörû képet nyújt
a szervezet állapotáról, allergi-
ákról és azok kiváltó okairól is.
A természetgyógyászt a program
fontosságáról kérdeztük.

– Januárban hívtak elõször
Nagykanizsára, hogy a kvantum,
illetve mágnesen spektrum anali-
zátorról és az Energi meridián
gyógyászatáról beszéljek. Az
Energi termékekrõl havonta adok
tájékoztatást az elõadásokon ,
megismertetve az embereket
energiarendszerük harmonizálá-
sát elõsegítõ termékekkel hiszen
minden betegség valahol ener-
giarendszeri probléma. Nem elég
az embereket megvizsgálni, szük-
ség van arra is, hogy ismerjék az
olyan növényi, biorezonanciás,
vagy fitoterápiás termékeket,
amelyekkel méregteleníteni tud-
ják a szervezetüket. Nem a nyu-
gati orvoslás, hanem keleti mód-
szerekkel. Amikor az ismertetés
elhangzik, a hallgatóság kezd rá-
jönni, mi a problémája, és meg-
kérdezik, mit szedjenek. A
fitoterápia, a homeopátia, a ter-
mék szaktanácsadás, a termékek
megismertetése nagyon fontos
ahhoz, hogy az emberek megis-
merjék, mi mire való. Az elõadá-
sokon többek között megismer-
kednek a méregtelenítés, a szervi-
és ízületi problémák kezelésének
természetes módszereivel és õsi
gyógymódokkal. A fájdalmak
megszüntetése nagyon fontos fel-
adat. Elhoztuk ide a japán Niken

céget, hogy bemutassa azt a tech-
nológiát, ami nélkül valójában
nem igazán van élet. Termékeik
által élvezhetjük a nap hosszú
hullámú erejét, a földmágnest, és
a negatív ionokat, ami levegõbõl
van, hiszen azért vagyunk bete-
gek, mert ezek hiányoznak. Be-
mutattuk a vízrendszert, mellyel
otthon is elõállítható a tiszta Pí
víz, hogy tudják az érdeklõdõk,
mi az, amit esetleg az egészségük
érdekében meg tudnak vásárolni,
mert az egészség valójában nem
költség, hanem befektetés. A
mágneses spektrum analizátor
egy állapotfelmérésre alkalmaz
fizikai eszköz, ami lehetõvé teszi,
hogy az ember energetikai rend-
szerét felmérjük.

– Hogyan történik a mérés?
– Karpánt, fejpánt, bokapánt

felhelyezéséve történik, és 5000
pontról kapunk térképet a másfél
órás felmérés alatt a páciens fizi-
kai állapotáról. Személyre szabott
terméktesztet készítünk, és közö-
sen alakítunk ki egy olyan opti-
mális kúrát, ami az adott helyzet-
ben az õ egészségi és energia
szintjének a legmegfelelõbb. 

– Hol ismerkedhet meg a ter-
mékekkel a lakosság?

– Egy-két hónapon belül meg-
nyílik a klub, ahol elõadások
hangzanak el és a szaktanács-
adónak fel lehet tenni a kérdése-
ket. A cég Nagykanizsára is te-
lepít irodát és számítógépes
rendszert, ami a Csehországban
lévõ európai központhoz csatla-
kozik. Továbbá rövidesen meg-
nyílik az Energi raktára is, ahol
vásárolni is lehet a termékekbõl.

(x)

A szervezet állapotáról

Nk-án a belvárosban közel 700
négyzetméter telek, rajta bontható csalá-
di házzal eladó! Társasház építésére is
alkalmas, 40 %-a beépíthetõ! Érd.:
30/227-3294, 30/448-6072 

Mórichelyi hegy elején kis szõlõ,
kis házzal eladó. Érd.: 93-323-737,
20-371-6065 (5886K)

Borsfán (letenyei, bázakerettyei
termálfürdõhöz közel) 90 m2-es, ki-
sebb felújításra szoruló családi ház
közös udvarban, erdõvel, 5 millió Ft
irányáron eladó. Érd.: 30/9130-043,
18 óra után: 93/329-544. (5852K)

Palinban 150 m2-es családi ház +
építési telek eladó. Érd.: 70-530-8513
(5856K)

Ûrhajós utcában aknás garázs el-
adó. Érd.: 70-530-8513 (5857K)

Csónakázó tónál Látóhegyen telek
pincével eladó. Érd.: 93/325-759 

Csótónál a Látóhegyen 672 négy-
szögöl terület, épülettel (konyha, szo-
ba, kamra, pince, gazdasági épület)
eladó. Tel.: 20-379-7719 (5877K)

Nk-án a Munkás utcában IV. eme-
leti, másfél szobás, felújított lakás el-
adó. Irányár: 6 millió Ft. Tel.:
30/3651-654, 30/2025-943 (5890K)

Kendlimajorban falusi ház szép
telekkel eladó. Érd.: 20-519-5305,
30-641-4780 (5891K)

Nagybagolai hegyen pincés telek
eladó. Víz, villany van! Érd.: 20/396-
9176 (5894K)

Nk-án a Platánsor 5. szám alatt 57
m2-es, kétszobás, felújított, erkélyes,
egyedi fûtéses lakás eladó. Érd.:
30/448-6072 

Új építésû, II. emeleti lakás kiadó!
Érd.: 30-579-0573 (5903K)

Belvárosban I. emeleti, kétszobás,
bútorozott lakás irodának, lakásnak
kiadó. Kaució szükséges! Érd.:
30/635-1230 (5892K

Nk-án a Platánsor 5. szám alatt
egyszobás, 35 m2-es, földszinti, egyedi
fûtéses,  üres lakás július 1-tõl kiadó.
Bérleti díj: 20.000 Ft + közös költség
+ rezsi. Érd.: 30/270-9881 (5872K)

Nk-án a Csengery út elején vá-
laszfal nélküli, udvari ikergarázs bér-
letbeadó. Érd.: 14 óra után 93/312-
767 (5897K)

Mazda626 2000, 1987-es évjáratú,
1 év mûszakival, jó állapotban eladó.
Irányár 250.000 Ft. Érd.: 30/9374-
820 (5896K)

170 literes prés újszerû állapotban
eladó. Érd.: 30/448-6072

140 literes, háromfázisú betonke-
verõ eladó 28.000 Ft-ért. Tel.:
30/813-0000 (5893K)

Kedves Olvasók! Egy fizetõs tan-
folyam elvégzéséhez kérek szépen
anyagi segítséget! Cserébe ápolást,
takarítást, vásárlást, stb. vállalok.
Egy sokat nélkülözõ, szegény lány.
30/652-4560 (5898K)

Az Ön számára értéktelen vas-
hulladékot, forgalomból kivont gép-
jármûvét készpénzért átveszem! La-
kókocsik is érdekelnek. Ugyanitt
használt autóalkatrészek eladók.
Tel.: 30/641-7375, 30/592-8463
(5485K)

Vállaljuk: új síremlékek készíté-
sét, betûvésést, régi sírok tisztítá-
sát, felújítását számlára is. Érd.:
Horváth Zoltán, vállalkozó. Nagy-
kanizsa, Ady Endre u. 65. Tel.: 06-
93-333-449, 06-70-511-7863
(5641K)

Személyi hitelek, hitelkártyák,
jelzálog hitelek, akár jövedelemiga-
zolás nélkül is, gyors, díjmentes
ügyintézés. Érd.: 20/263-9870
(5845K)

Fûnyírást, kaszálást vállalok!
Érd.: 20-510-2723 (5870K)

Tisztelt Szülõ! Tapasztalattal ren-
delkezõ szociálpedagógus hallgató
gyermeke felügyeletét vállalná! Tel.:
30/811-9801 (5899K)

Építési vállalkozó vállal: kõmû-
ves és tetõfedõ munkákat, régi há-
zak felújítását, épületek szigetelé-
sét, lépcsõházak festését, stb.! Tel.:
30/6398-825, 70/5039-407
(5900K)

Kanizsai kõmûves segédmunkást
felveszek! Tel.: 30/6398-825,
70/5039-407 (5901K)

Fiatal házibetegápoló középkorú
beteg vagy idõs befogadót keres. Tel.:
30/610-6172 (5902K)

APRÓHIRDETÉS HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI KÖZPONT HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI KÖZPONT 
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.:  311– 468, e-mail: nk.hsmk@chello.hu 
Június 23. 20 óra „NYÁRESTI VIGASSÁGOK A KISKAS-

TÉLYBAN” Fellép a Tüttõ János Nótaklub. Belépõdíj: nincs. 
Június 29. 21 óra KANIZSAI NYÁRI SZÍNHÁZ – szabadtéri

színházi elõadás a Péterfy iskola udvarán. ORFEUM – zenés, táncos
békebeli kabaré. Belépõdíj: 1600 és 1400 Ft. Rossz idõ esetén:
VIVÓTEREM (Rózsa u. 9.). 

NYÁRESTI SZERENÁD az Erzsébet téri Török  kútnál:
Június 26. 19 óra: KUMMER LÁSZLÓ – harmonika
Június 27. 19 óra: TULMAN GÉZA – gitár
Június 28. 19 óra: NÉMETH NORBERT – harmonika
Június 29. 19 óra: BELLÁK TIBOR – harmonika
Június 30. 19 óra: TURZÓ GYÖRGY – gitár
Belépõdíj: nincs. Rossz idõ esetén: Kiskastély.

(Rendõrség utcája) Tel.: 30/653-796  Nyitva: minden nap  9-21-ig

Az élõhalottak kívül bolyon-
ganak, a „normálisak” alant, az
erõddé változtatott városokban
próbálnak élni, egy maroknyi
könyörtelen vállalkozó pedig új
társadalmat alapítva, felhõkar-
colókban él. Kívül gyûlik a
holtak serege, belül anarchia
dúl, mígnem egy csapat kemény
zsoldos rendet csinál.
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala haszonbér-
leti szerzõdés keretében hasznosítja az alábbi külterületi ingatlanait
(Helyrajzi szám, mûvelési ág, nagysága (m2), tulajdoni hányad)

015/10, Gyep, 831, 1/1. 01029/1, Gyep, 5.287, 1/1. 01061/1, Szántó, 575,
1/1. 01061/5, Szántó-erdõ, 7.196, 1/1. 01067/3, Rét, 3.743, 1/1. 01067/22,
Szántó, 19.856, 1/1. 01070/1, Rét, 8.524, 1/1. 02073, Erdõ, 13.840, 1/1.
01073/5, Rét, 432, 1/1. 073/6, Rét, 985, 1/1. 073/7, Szõlõ, 1.607, 1/1. 073/8,
Rét, 1.438, 1/1. 073/10, Gyep, gazd. ép., 3.076, 1/1. 075, Gyep, 4.394, 1/1.
078, Erdõ, 1.315, 1/1. 094, Gyep, 754, 1/1. 0102, Gyep, 38.909, 1/1.
01105/51, Rét és út, 2.948, 1/1. 01105/58, Rét és út, 2.481, 1/1. 01105/61,
Rét és út, 1.216, 1/1. 01105/62, Rét és út, 2.928, 1/1. 01105/64, Erdõ, 1.906,
1/1. 01105/66, Erdõ, 1.449, 1/1. 01105/67, Erdõ, 1.453, 1/1. 01105/68, Erdõ,
4.357, 1/1. 01105/70, Erdõ, 3.673, 1/1. 0160/2, Szántó-gyep-szántó, 44.932,
1/1. 0230/11, Szántó, 7.454, 1/1. 0230/43, Szántó, 3.940, 1/1. 0234/15,
Szántó, 3.057, 1/1. 0234/17, Szántó, 1.764, 1/1. 0237/2, Szántó, 141, 1/1.
0237/3, Szántó, 509, 1/1. 0237/4, Szántó, 306, 1/1. 0237/5, Szántó, 38, 1/1.
0248/14, Szántó és út, 1.254, 1/1. 0248/31, Gyep, 4.715, 1/1. 0248/35,
Gyep, 2.251, 1/1. 0320/1, Erdõ, 41.573, 1/1. 0320/2, Erdõ, 4.016, 1/1.
0323/1, Erdõ és árok, 16.896, 1/1. 0328/15, Gyep, 788, 1/1. 0328/37, Szán-
tó, 892, 2/4. 0328/39, Szántó, 710, 2/4. 0330/3, Gyep, 1.566, 1/1. 0330/6,
Gyep, 1.821, 1/1. 0342/2, Szántó, 4.836, 1/1. 0374/2, Gyep, 1.371, 1/1.
0400/32, Gyep és út, 1.871, 1/3. 0400/55, Gyep és út, 1.056, 42/48. 0400/71,
Szántó és út, 1.735, 1/1. 0411/2, Gyep, 1.038, 1/1. 0432/17, Gyep, 2.275,
1/1. 0432/24, Szántó, 3.141, 1/2. 0436/37, Gyep, 1.688, 1/1. 0436/38, Gyep,
1.038, 1/1. 0442/2, Gyep és árok., 271, 1/1. 0459/16, Szántó, 6219, 1/1.
0459/18, Szántó, 20730, 1/1. 0459/19, Szántó, 1647, 1/1. 0459/21, Szántó,
7252, 1/1. 0481, Sertéstelep, 3.685, 1/1. 0609, Erdõ, 6.512, 1/1. 02186/1,
Szántó, 5.430, 2114/5430. 02186/16, Szántó, 36.103, 1/1. 

A haszonbérleti szerzõdések megkötésénél 2006. július 10-ig elõ-ha-
szonbérleti jogot biztosítunk a nevezett ingatlanok jelenlegi használói-
nak. Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Erzsébet tér 7. 2. emelet, 6. ajtó) és a 93/500-724 telefonszámon lehet.

Bérbeadó ingatlanok

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a többszörösen módosított 32/2001.(VI.27.)
számú helyi rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi, Garzonházban
lévõ üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:

1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz.1. A lakás 36 m2, 1 szobás,
összkomfortos, helyreállított. Keleti városi terület, földszinti lakás. Szál-
láshasználati díj: 9.809 Ft. A bérleti jogviszony maximum 60 hónap. A
lakás 2006. június 26. 14-15.30 óráig tekinthetõ meg. 

2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. II/11. A lakás 40 m2,
1+fél szobás, összkomfortos, helyreállított. Keleti városi terület, II. eme-
leti lakás. Szálláshasználati díj: 11.445 Ft. A bérleti jogviszony maximum
60 hónap. A lakás 2006. június 26-án 14-15.30 óráig lehet megtekinteni. 

A pályázatokat 2006. június 30-ig a Polgármesteri Hivatal Szociális
Osztályára (Nagykanizsa, Eötvös tér 16.) lehet benyújtani. 

Garzonházi bérlakások

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a nyugdíjba
vonulás miatt megüresedõ városi fõépítész munkakör betöltésére. A mun-
kakör tartalma: a 9/1998. (IV.3.) KTM rendeletben foglaltaknak megfele-
lõen Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzati fõépítészi feladatok
ellátása. A munkakör 2006. augusztus 1. naptól tölthetõ be. A köztisztvi-
selõi kinevezés határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ kikötésével.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, okleveles
építészmérnöki diploma; a településrendezés, építészeti tervezés, építés-
ügyi igazgatás körében eltöltött összesen legalább nyolcéves gyakorlat. 

A munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó
pályázatokat dr. Kelemen Marcell jegyzõ részére kell benyújtani (Er-
zsébet tér 7.). A pályázatok beérkezésének határideje a pályázati hir-
detmény Belügyi Közlönyben való megjelenését követõ 31. nap. 

Városi fõépítész kerestetik

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hasznosítani
kívánja az alábbi Mórichelyi hegyi, zártkerti ingatlanait (Hrsz./nagy-
ság(m2)/mûvelési ág): 30807/2.365/gyep, erdõ. 30818/4.242/szántó,gyep.
30825/4.400/szõlõ, gyep. 30826/3.718/gyep, út. 30827/3.644/gyep, út,
erdõ. 30831/1.114/gyep. 30835/3.096/gyep. 30836/3.256/gyep.
30839/1.577/gyep. 30849/4.091/gyep. 30853/3.330/gyep.
30861/1.250/gyep. 30922/858/szõlõ. 30927/631/kert. 30947/2.697/gyü-
mölcsös, rét, kert. 30956/2.742/szõlõ. 31021/7.616/szõlõ, szántó, gyep.
31030/4.242/gyep. 31043/4.190/kert, gyümölcsös, út. 31046/5.884/szõlõ,
gyep, gyümölcsös. 31072/828/gyep. 31074/1.008/gyep. 31077/389/gyep.
31082/523/gyep. 31083/1.306/gyep. 31156/145/szõlõ.

Érdeklõdni A Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Erzsébet tér 7. II. 6. ajtó) vagy a 93/500-724 telefonszámon lehet.)

Hasznosítandó zártkertek

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános
versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait (hrsz., helye, kikiál-
tási ár, versenytárgyalás idõpontja): 1163., Rozgonyi u. 8., orvosi ren-
delõ, 32.063.000 Ft + áfa, 2006.07.04. 8:30, 2006.08.31. 8:30,
2006.09.21. 8:30. 961., Kinizsi u. 20/2., lakóház, udvar, 12.552.000 Ft +
áfa, 2006.07.04. 9:00, 2006.08.31. 9:00, 2006.09.21. 9:00. 964., Arany
János u. 7., óvoda, 26.754.000 Ft + áfa, 2006.07.04. 9:30, 2006.08.31.
9:30, 2006.09.21.       9:30. 918/1., Arany János u. 5., óvoda, 28.220.000
Ft + áfa, 2006.07.04. 10:00, 2006.08.31. 10:00, 2006.09.21. 10:00.
4372/1., Alkotmány u. 160., volt Szociális Otthon, 53.660.000 Ft + áfa,
2006.07.04. 10:30, 2006.08.31. 10:30, 2006.09.21. 10:30. 

A versenytárgyalás helye:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Erzsébet tér 7. II.  6. ajtó)
Érdeklõdni a fenti címen vagy telefonon lehet: 93/500-724. 

Ingatlanok versenytárgyalása

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értékesíteni kí-
vánja az alábbi miklósfai ingatlanait (Hrsz./Nagyság(m2)/helye):

Az ingatlanok mindegyik beépítetlen belterület. 30207/16.700/Miklós-
fa utca. 30230/2.393/Dr. Szentendrei utca. 30366/4.094/Patak köz – Tele-
ki Blanka utca. 30556/1.120/Bocskai utca. 30611/14.920/Mátyás király
utca.  Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet, 6. vagy a 93/500-724-en lehet.

Eladó területek Miklósfán

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. ÉVRÕL
Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról (normatív

támogatás kivételével) 2005. év: A Nagykanizsa és Környéke
Foglalkoztatási, Szociális és Közmûvelõdési KHT 2005. évben nem
kapott költségvetési támogatást. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
2005. év: Cél szerinti juttatás nem volt.
A tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 40.096 69.158
B. Vállalkozási célú tevékenység bevétele 2.589 2.159
C. Összes bevétel (A+B) 42.685 71.317
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 38.788 67.520
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 2.589 1.967
F. Összes ráfordítás (D+E) 41.377 69.487
G. Adózás elõtti vállalkozási eredmény -                   192
H. Adófizetési kötelezettség - -
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) - 192
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 1.308 1.638
Elõzõ évek módosításai: nem voltak.

Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális 
és Közmûvelõdési Közhasznú Társaság
8800 Nagykanizsa, Petõfi u. 5. Tel/fax: 93/333-427; 516-796
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GUMIABRONCS ÉRTÉKESÍTÉS
GUMI- ÉS FUTÓMÛ SZERVÍZ

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

Nyitva tartás:
Hétfõ – Péntek: 7 – 19

Szombat: 7 – 12

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

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,

Széchenyi tér 5-9.
93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 3448
Akkreditált Felnõttképzési

Intézmény, Akkreditált prog-
ramokkal! (Igénybe vehetõ a

törvényben elõírt adókedvezmény)

INDULÓ
TANFOLYAMAINK:

06.29 16 óra „D” (autóbuszvezetõ)
06.30 13 óra ADR (vizsga 07.29)
07.03 16.30 hétközi elõadásokkal

személyautó, motor és segédmotor
kategóriákban.

70 %-os elméleti kedvezmény!
Részletfizetés! 

A Volán Oktatási Kft. 
Kirendeltsége új címen: 

Nagykanizsa, Zárda út 2. 
(Bányászpálya fölött)

várja régi és új ügyfeleit!

Mikro-,, kkis- éés kközépvállalkozásokMikro-,, kkis- éés kközépvállalkozások
FIGYELEM!FIGYELEM!

Az ÖÖnkormányzat rrövidesen vvállalkozói hhitelek 
kamattámogatását hhirdeti mmeg 33 éév iidõtartamra, 

maximum 55%-iig.

KKéérrjjüükk,, ffiiggyyeelljjee aa hheellyyii mmééddiiáátt!!

Gazdaságfejlesztõ KKht.

KOTO AUTÓHÁZ KFT.
8800 Nagykanizsa, Postakert u. 44.
Tel.: 06-93-537-330, Fax: 93-310-811
Nyitva tartás: H-P: 08-17, Szombat: 09-13

MINÕSÉG, MEGBÍZHAMINÕSÉG, MEGBÍZHATÓSÁG, TÓSÁG, DINAMIZMUSDINAMIZMUS

A Koto Autóház Kft. 1992.
decembere óta forgalmazza a
Toyota személy- és haszongép-
jármûveit a dél-dunántúli régió-
ban, kaposvári székhellyel. A
cég alapítása óta tartó dinamikus
fejlõdésnek köszönhetõen már
Nagykanizsán is igénybe vehe-
tõk a TOYOTA márkanévhez
kapcsolódó, rendkívül magas
színvonalú szolgáltatások. A ka-
nizsai szalonba betérõket a cég
mottójának megfelelõ szolgálta-
tások várják: a Koto Autóház
Kft. munkatársai egy kiváló au-
tómárka képviseletében színvo-
nalas körülmények között, ma-
gas szintû kiszolgálással igyekez-
nek elnyerni ügyfeleik bizalmát.

A céget Kováts Zsolt és Tóth
László alapította, neve a tulajdo-
nosok vezetéknevének kezdõbe-
tûibõl áll össze, de a Koto egy õsi
japán hangszer nevét is jelenti.
Az alapítás óta eltelt idõszakban
a stabil növekedésnek köszönhe-
tõen a Koto Autóház rangot ví-
vott ki magának és a márkának a
déli-délnyugati régió autópiacán.
Az új, kaposvári szalon és mû-

hely 2002-es megnyitása után
még dinamikusabb fejlõdésen
ment keresztül a cég, az értékesí-
tett jármûvek száma rövid idõ
alatt megduplázódott. Ez azon-
ban nem járt a szolgáltatás szín-
vonalának csökkenésével, amit
az is bizonyít, hogy a kereskedés
2003-ban és 2004-ben is meg-
nyerte a TOYOTA Motor Hun-
gary által meghirdetett ügyfél-
elégedettségi versenyt. A keres-
kedés az 1992. óta eltelt tizen-
négy év alatt a világ legmegbíz-
hatóbbnak tartott autóiból csak-
nem 3600 darabot értékesített, a
hazai eladások növekedési üte-
me tizenöt százalékos volt, a
Koto Autóház Kft. értékesítései
azonban ezt is túlszárnyalták. A
TOYOTA sikere a kiemelkedõ
minõségnek köszönhetõ, amit a
Koto Autóház Kft. is immár ti-
zennégy éve a zászlajára tûzött.
Ennek szellemében nyitotta meg
kapuit az új kanizsai szalon is,
ahol az autókereskedelemhez
kapcsolódó valamennyi szolgál-
tatást a minõség jegyében vehe-
tik igénybe az ügyfelek. (X)

TOYOTA-SZALON 
NYÍLT KANIZSÁN

Június huszadikán hivatalo-
san is megnyitotta kapuit
Nagykanizsán a Koto Autóház
Kanizsa Toyota-márkakeres-
kedés. A ceremónián részt vett
Junichi Miyasaka, a Toyota
Motor Hungary elnöke is. A
cég vezetõit, Kováts Zsoltot és
Tóth Lászlót a Toyota Motor
Hungary kérte fel egy új, a
kor követelményeinek megfe-
lelõ nagykanizsai márkakeres-
kedés létrehozására. Az új
szalon és az azt mûködtetõ
csapat feladatai között szere-
pel az ügyfelek elismerésének
kivívása, stabil, hosszú távú
üzleti kapcsolatok kiépítése és
fenntartása. A Toyota sikeres-
sége a kiemelkedõ minõségnek
köszönhetõ, az új szalonban is
valamennyi, az autókereske-
delemhez kapcsolódó szolgál-
tatást a minõség jegyében ve-
hetik igénybe az ügyfelek.



15Sport

Díjak a Swans-nak

A zalai lábtollasok a közelmúltban ismét bizonyí-
tották: a megye a sportág fellegvára, rengeteg kiváló
játékossal. A kanizsai lábtollasok pedig a Windbird
Kupán taroltak.

A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Sportcsar-
nokában rendezték május 17-18-án a lábtoll-labda di-
ákolimpia III-IV. korcsoportú országos döntõjét. A
tornára 11 iskola 104 versenyzõje nevezett. Zalát 6 is-
kola képviselte 45 fõvel, akik 2 arany, 2 ezüst és 3
bronzérmet szereztek. A III. korcsoportban a roz-
gonyis Lukács Mártont csak a fináléban tudta megállí-
tani újszászi vetélytársa, és ezüstérmet szerzett.  A IV.

korcsoportban a szepetneki fiú hármas Kollár Péter,
Molnár Róbert, Szatmári Tamás két gyõztes mérkõzés
után a döntõben a Péterfy Isk. hármasával: Arany Bá-
lint, Farkas Balázs, Schulcz András kerültek szembe,
akiket 2:1 arányban legyõztek és így a dobogó legfelsõ
fokára állhattak. Az egyéni mérkõzéseken Arany Bá-
lint (Péterfy) és Huszár Emil (Cserháti SZKI) a harma-
dik helyen zárta a tornát. 

A hazaiak teljes sikerével zárult június harmadi-
kán a Windbird Kupa, az országos ranglista verseny
ötödik fordulója. Minden számban a Zemplén DSE
versenyzõi végeztek az élen. Férfi egyéni: Hartai
Attila, férfi páros: Balikó Attila, Hartai Attila, nõi
egyéni: Budavölgyi Veronika, nõi páros: Budavöl-
gyi Veronika, Gozdán Ágota, Kirobbanó formájukat
hónapok óta õrzik, így sorozatban a negyedik rang-
sorolón szerepelnek százszázalékos teljesítménnyel,
nyerték meg az összes megszerezhetõ aranyérmet.
A ranglistát minden számban vezetik mind nõi,
mind férfi egységei és egyéni játékosai. A minapi
megmérettetés helyszínét, a Zsigmondy-torna-
csarnokot azért fontos kiemelni, mert várhatóan itt
rendezik meg 2007. júliusában az V. Lábtoll-labda
Világbajnokságot. A felújított, és akadálymentesí-
tett csarnok méltó helyszíne lesz a világversenynek.
A lábtollasok következõ megmérettetése, a páros or-
szágos bajnokság Újszászon lesz június 24-én.

Horváth Attila

Lábtollas sikerözön

A Nagykanizsai Atlétika Klub fiatal versenyzõi a zuhogó esõ ellenére
is jól szerepeltek a nemrégiben megrendezett Országos serdülõ Vidékbaj-
nokságon Zalaegerszegen. Elért jobb eredmények. Nagy Viktória: súlylö-
kés 1., távolugrás 1. Bernáth Levente: 300 méteres futás 1., 800 méteres
3. Papp Tamás: súlylökés 1. Gadányi Bálint: gerely 1. Bakonyi Márk:
800 méteres futás 2. Trencséni Gábor: 800 méteres futás 3. Árvai Bence:
300 méteres futás 2., távolugrás 3. Horváth Ramóna: 300 méteres futás 2.
Magyar Éva: 300 méteres futás 2. Magyar Szintia: 300 méteres futás 3.

Jól szerepeltek az atléták

Május 27-én az FTC tornacsarnokában rendezték meg a Budapest-
Vidék sportakrobatika-viadalt. A versenyen nyolc egyesület negyven-
nyolc egysége 102 gyakorlatot mutatott be. A nagykanizsai Zalaerdõ-He-
vesi DSE sportolói 9 egységgel indultak. Óriási sikerként könyvelhetõ el,
hogy a kanizsai sportakrobatáknak nyolc arany- és egy ezüstérmet sike-
rült megszerezni. Különösen nagy siker, hogy hosszú idõ után ismét vidé-
ki egység, a Bránát Klaudia – Kiss Szilvia leány páros hozhatta el a leg-
eredményesebb versenyzõknek járó Budapest-Vidék Kupát. A sportoló-
kat Farkasné Bolin Ildikó és Vízlendvai László készítette fel.

8 arany, 1 ezüst

Két sikeres versenyt tudhat maga mögött a Nagykanizsai Honvéd Ka-
szinó Swans Balettcsoportja. A május 20-án Hévizen megrendezett Za-
lai Mûvészeti Fesztivál felnõtt versenyének döntõjén, egyéni mûvészi
teljesítményéért Nívódíjat kapott Pulai Viktória és  táncostársa Horváth
Viktória. Május 28-án, a fesztivál Zalaegerszegen megrendezett  gyer-
mekversenyén a balettcsoport általános iskolás és óvodás csapata meg-
osztott második helyezést ért el több száz résztvevõ közül. Pulai Viktó-
ria táncoktató még elmondta: két évzáró gálamûsorral fejezik be a tan-
évet. Június 13-án 17 órakor az óvodás és iskolás növendékek lépnek
fel, míg 14-én csak az iskolások gálamûsora látható a Tükörteremben.

Túraajánlat
Az Olajos Természetbarát Egyesület június 25-én a Dél-dunántúli

Kék túra útvonalon barangol. Indulás 7 órakor a Kögáz parkolóból,
érkezés ugyanide 19 órakor. Útvonal: Zalalövõ – Felsõcsöde –
Pusztaszentpéter – Kustánszeg – Kislengyel. Táv: 23 km. A részvé-
teli díj 700 Ft.

Utánpótlás bajnokság – NB II.,
május 27. U19 Kaposvár – NTE
1866 MÁV 1-3 (1-1). Góllövõk:
Bagarus (2), Mercigány. U17 Ka-
posvár – NTE 1866 MÁV 1-5
(1-1). Góllövõk: Kisharmadás (4),
Takács. 

Megye II. o. déli csoport, május
28. Tartalék mérkõzés: Zalaszabar
– NTE 1866 2-7 (0-4). Góllövõk:
Kisharmadás (2), Takács (2), Tivolt,
Kardos, Magyar T. Felnõtt mérkõ-
zés: Zalaszabar – NTE 1866 2-8
(0-3). Góllövõk: Fekete (2), Bagarus
(2), Péntek (2), Babai, Burucz. 

Utánpótlás Bajnokság NB II.
júnis 3. U15 Pécs – NTE 1866
MÁV 3-1 (0-1). Góllövõ: Pázmán-
di. U13 Pécs – NTE 1866 MÁV
4-2 (3-2). Góllövõ: Kónya, Erdõs.

Megye II. o. Déli csoport, június
4. Tartalék mérkõzés: NTE 1866 –
Szepetnek 9-1 (3-0). Góllövõk:
Ujvári (3), Nagy T. (2), Kishar-
madás (2), Takács, Nagy M. Fel-
nõtt mérkõzés: NTE 1866 –
Szepetnek 2-1 (1-1). Góllövõk:
Mercigány, Burucz. 

Foci-Foci

A közelmúltban vettek részt a TRIATLON TOUR Olimpiai Távú
Felnõtt OB és EB válogatón Balatonfüreden a Tri-Co Triatlon Klub
versenyzõi. A feladat 1500 méter úszás, 40 km kerékpározás, 10 km
futás volt. Ács László a Senior II. korcsoportban elsõ helyezést ért el,
míg Csõgör Péter a felnõtt mezönyben sikeresen célba ért.

Triatlon: Ács elsõ helye



Nyári intenzív tanfolyamok
30 % kedvezménnyel a

DIALÓG NYELVSTÚDIÓBAN
Államilag minõsített nyelvi képzések!

június 26 – július 21-ig, és
július 24 – augusztus 18-ig,

kezdõ, álkezdõ, középhaladó, haladó,
és nyelvvizsgára felkészítõ szinten

ANGOL és NÉMET nyelvbõl, 
vizsgáztató tanárok vezetésével!

– 30% TANDÍJ ÉS VIZSGADÍJ VISSZATÉRÍTÉS!
– INGYENES PRÓBAVIZSGA – minden tanulónk számára!
– INGYENES VIZSGA – a legjobb eredményt elérõknek!
– GARANTÁLT NYELVVIZSGA – szerzõdéssel!
– KEDVEZÕ ÓRADÍJ – részletfizetési lehetõség!

Beiratkozás: személyesen, a jelentkezés sorrendjében

SZEREZZEN BIZTOS NYELVTUDÁST 
NYELVVIZSGÁT EGY NYÁR ALATT!

Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93 / 326 413 ; 30 / 400 52 53

E-mail: info@dialognk.hu ; Web: www.dialognk.hu

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

BÚTORDISZKONT
Nagykanizsa, Erdész u. 6. (Csengery utcai AGIP kút mögött)

Telefon: 93/311-198 Fax: 93/536-198
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 9-17, szombaton 9-12 óráig

Kamatmentes hitel!
0%-kal kamattal, 10 hónap

futamidõvel. A kezelési költséget
nálunk kell befizetnie! Részletek

üzletünkben! THM: 26,27 %

Június 16-án lépett életbe a tanszünetes menetrend, amelyet már
az éves menetrend kiadásakor meghirdetett a Zala Volán Zrt. helyi-
járatos üzeme. A tanszünetes menetrend bevezetésére nemcsak a
tanítási szünet miatt van szükség, hanem azért is, mert nyáron, a
szabadságolások miatt a tapasztalatok szerint jelentõsen csökken
az utaslétszám. Az életbe lépett változásokról Horváth Ferencné, a
helyijáratos üzem vezetõje tájékoztatta olvasóinkat.

– Június 16-tól szeptember 1-ig, a már korábban, 2005. decem-
berében kiadott menetrendben is jelzett módon, a tanszünetes me-
netrend szerint közlekednek autóbuszjárataink. Az indulási jegyzé-
keken, a megállóhelyeken is feltüntettük ezeket a változásokat, az
utazóközönség ott is informálódhat az egyes járatok közlekedési
rendjérõl. A leglényegesebb változások a 6-os és a 6A-s vonalon
vannak, a buszok húsz helyett harmincpercenként indulnak majd
csúcsidõben. Az üzemek nyári leállása apróbb, a céljáratokat érintõ
változások bevezetését is indokolta, ám ez az utazóközönséget nem
érinti lényegesen. A GE és az autóbusz-állomás között a C5-ös vo-
nalán munkanapos közlekedésre térünk át. A C5 és a C9 vonal jára-
tai a GE leállása alatt nem  közlekednek, ám a körjáratok igénybe-
vételével az utazók érdeke nem sérül.

– Járatbõvítésre lesz-e példa?
– Megmarad a nyáron a 42E-s, ez a Kanizsa IC-hez kapcsolt já-

rat. A korai busszal elérhetõ a fonyódi vonat is, így azok is igénybe
vehetik, akik a balatoni telekre indulnak hajnalban. 

– Már második éve, hogy tanítási szünetek idején változik a me-
netrend. Milyenek a tapasztalatok?

– Az utazóközönség számára már az elmúlt évben sem jelentett
különösebb problémát a tanszünetes menetrend. A többség megér-
tette, hogy ez nem csak az intézményekbe való eljutást és az iskolá-
ból történõ hazajutást segítõ járatokat érinti, hanem egy átfogó
változást jelent annak érdekében, hogy az utaslétszám nyári csök-
kenését figyelembe véve gazdaságosabban mûködjön a társaság. 

Tanszünetes menetrend


