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KOMMUNIKÁCIÓS KONFERENCIA
A Magyar Tudományos Akadémia Veszp-

rémi Területi Bizottság Kommunikációs
Munkabizottsága Kommunikáció az ezredfor-
dulón címmel konferenciát tartott a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kihelyezett Képzési
Helyén. Dr. S. Nagy Katalin, a bizottság elnö-
ke, a BME Szociológiai és Kommunikáció
Tanszék vezetõje köszöntötte a résztvevõket,
majd a rendezvényt Litter Nándor polgármes-
ter nyitotta meg. Elsõként dr. Szakadát István,
a BME Szociológia és Kommunikáció Tan-
székének egyetemi docense tartott elõadást az
internetes Google keresõ program sokoldalú
felhasználási lehetõségeirõl. A bemutatott
adatok tanúsága szerint a digitális kommuni-
kációnak az elmúlt évtizedben megnõtt a je-
lentõsége. A médiakommunikáció és a
regionalizmus volt a következõ elõadás témá-
ja, a Pannon Egyetem GTK Alkalmazott Gaz-
daságtan Tanszékének vezetõje, dr. Nahlik
Gábor prezentálásában. Az egész napos fóru-
mon elõadások hangzottak el többek között a
távmunkáról, Zala megye felsõoktatási intéz-
ményeinek nemzetközi kapcsolatairól vala-
mint az ökoturizmus Kis-Balaton térségében
mutatkozó fejlesztési lehetõségeirõl is. 

MÓZES KATALIN TÁRLATA
A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kihelye-

zett Képzési Helyének B épületében a II.
Kommunikáció az ezredfordulón címû konfe-
renciát követõen kiállítás nyílt.  Az intéz-
ményben mûködõ HÍD Dunántúli Vizuális
Mûhely – Kanizsa Egyesület szervezésében
második alkalommal rendezett tárlaton ezúttal
Mózes Katalin festõmûvész alkotásai kerültek
bemutatásra. A kiállítást az egyesület elnöke-
ként Prof. Dr. S. Nagy Katalin nyitotta meg.
Emlékeztetett arra, hogy e nap a mûvészettör-
ténet jeles napja, hiszen pontosan négyszáz

esztendõvel ezelõtt, június 15-én látta meg a
napvilágot egy holland kisvárosban, Leiden-
ben Rembrandt. A világhírû festõmûvész
munkásságáról szóló rövid ismertetõt követõ-
en városunk díszpolgára Mózes Katalin alko-
tását ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe. 

GYERMEKNAPI VAKÁCIÓKÖSZÖNTÕ
A Magyar Vöröskereszt kanizsai és zalaeger-

szegi Családok Átmeneti Otthona közösen szer-
vezett egész napos programot a gyerekeknek a
helyi intézményben. A Gyermeknapi Vakáció-
köszöntõ az Igricek együttes mûsorával vette
kezdetét, majd a bográcsban készített ebéd kö-
zös elfogyasztását követõen rendõrségi- és tûz-
oltó bemutatóra került sor. Aztán a két otthon
gyermekei számára korábban meghirdetett rajz-
pályázat eredményhirdetése következett. A dél-
után folyamán az ünnepeltek ügyességi felada-
tok megoldásában jeleskedhettek, kötélhúzásra
vállalkozhattak, aszfaltrajz-versenyen vehettek
részt. Kiderült, ki tud a legpontosabban dobni, a
leggyorsabban labdát gurítani. A kézmûves sá-
tornál gyöngyöt fûztek, nagy volt az érdeklõdés
az arcfestészet iránt is. Minden gyermek aján-
dékot kapott, a vendégek pedig emlékképpen
egy papírlepkével térhetettek haza.

BEMUTATKOZOTT A KRÚDY KÖR 
A Virág Benedek Irodalmi Esték sorozat kere-

tében a Krúdy Kör zalai kötõdésû írói, költõi
vendégeskedtek a Halis István Városi Könyvtár-
ban. Lovag Kanizsa József, Laczkó András fo-
lyóirat szerkesztõ, Király Lajos, Feinek György
és Tóth Katinka olvasott fel legújabb munkáiból
az irodalomkedvelõ közönségnek. A beszélge-
tést Kardos Ferenc, a könyvtár igazgatóhelyette-
se vezette. A Krúdy Gyula Irodalmi Kör 1982-
ben alakult, havonta egy alkalommal találkoz-
nak. A körben többek között van festõ, szerkesz-
tõ, író szövetségi tag és nyomdász. Az irodalmi
kör ápolja Krúdy hagyományait, kiadói tevé-

kenységet is folytat, támogatják egymás kötetei-
nek megjelentetését.  A kanizsaiakat szeptember
14-én várják hasonló bemutatkozásra a fõváros-
ba. Az alkotók részt vettek a könyvtár olvasótá-
borának programjaiban is. 

A SZOCIÁLIS GONDOZÁSRÓL
A Dunántúli Roma Vezetõk Szövetsége kon-

ferenciát rendezett a Halis Könyvtárban. A
DRVSZ vezetõje, Nagy József György köszön-
tötte a fórum résztvevõit. Az Országos Foglal-
koztatási Közalapítvány támogatásával megren-
dezett  konferencián többek között olyan idõ-
szerû kérdések kerültek megválaszolásra, mint
például mit tehetnek, hogyan segíthetnek a civil
szervezetek a szociális szférában. Az elõadások
sorát dr. Dömötör László, Nagykanizsa MJV
Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának
helyettes vezetõje kezdte, aki a szociális tör-
vény változásaira hívta fel a figyelmet, s a helyi
szociális rendelet lakosságra gyakorolt hatását
elemezte. Dr. Kaszás Gizella, a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Központ vezetõje tájékoztatta a
résztvevõket az intézmény szolgáltatásainak
bõvülésérõl. A szociális gondoskodásról és a
gondozás formáiról Koller Jutka, az ESZI veze-
tõje tartott ismertetõt, majd a jelzõrendszeres
szolgálat mûködésérõl szólt Antal Istvánné, a
Vöröskereszt városi titkára. A továbbiakban
Nagy József György a DRVSZ Gondozó Szol-
gálatának mûködését, végül Gabara Krisztina a
Khetanipe minta értékû projektet mutatta be.

ÜNNEPÉLYES BIZONYÍTVÁNY ÁTADÁS 
A hagyományoknak megfelelõen, ünnepé-

lyes keretek között vették át bizonyítványukat a
végzõs diákok a Zsigmondy-Széchenyi SZKI-
ban. A technikus vizsga zárásaként hét szakmá-
ban 40 sikeres vizsgázónak, a szakmunkások-
nál 14 szakmában 106 sikeres vizsgázónak adta
át a bizonyítványt Mérksz Andor igazgató. Kö-
szöntõjében az intézményvezetõ kiemelte: a bi-
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ERDÉLYI TÁNCOSOKKAL
A Pitypang tánccsoport szülõi munkaközössége szervezésében

családok látnak vendégül augusztus 13-19-ig Ördöngõsfüzesrõl érke-
zõ táncosokat, népi énekeseket és a szamosújvári Sóvirág zenekart.
Az erdélyi kapcsolatok révén lehetõség adódik arra a jövõ nyáron,
hogy a kanizsai és városkörnyéki gyerekek, fiatalok, felnõttek, az er-
délyi Mezõség kapujában, Ördöngõsfüzesen szintén családoknál sze-
mélyesen ismerkedjenek az ottani táncos szokásokkal, táncalkalmak-
kal, viselettel. Az érdeklõdõk felvilágosítást kérhetnek: 30/253 5346.
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zonyítvány segítségével úgymond „piacképes-
sé” váltak, kikerültek a nagybetûs életbe. A mai
világban azonban a szakmát tovább kell tanul-
ni, gyakorolni, fejleszteni, hogy azok között le-
hessenek, akik számára biztos a munkahely. A
bizonyítvány mellé egy füzetet is kaptak emlé-
kül az iskolától a végzõsök, mely tartalmazza a
2006-ban végzett osztályok, és a tanárok névso-
rát, valamint az iskoladíjas tanulók nevét. 

Ugyanezen a napon 29 sikeres érettségi vizs-
gát tett tanulónak adták át a bizonyítványokat a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Bogdán Já-
nos  Közösségi Házában.

KANIZSÁN AZ ÁGYÚGOLYÓFUTAM

Nagykanizsára érkeztek az Xtrame Rally
versenyzõi. Az „ágyúgolyófutam” több, mint

két tucat résztvevõjének négy nap alatt, csak-
nem 2400 kilométert kellett megtenni. A 24-
iki budapesti, a Lurdy-ház elõl indított futam
résztvevõi Szlovéniát és Horvátországot is
érintették. Nagykanizsára Horvátországból ér-
keztek. Az útvonalat a versenyzõk nem ismer-
ték, a rally ellenõrzõ pontjai titkosak voltak,
mindig a következõ pontra való utalást kapták
meg a résztvevõk. Az ellenõrzõ pontokon kü-
lönbözõ feladatokat kellett megoldani a to-
vábbhaladáshoz és a fõnyeremény elnyerésé-
hez – Nagykanizsán például egy számítógépen
futó film alá mondtak szöveget a versenyzõk. 

BOROK VERSENYE
A Vasemberházban hirdették ki a 2. Kisbir-

tokok – Kispincészetek Országos Borversenyé-
nek eredményét. A rendezvényt szervezõ Nagy-
kanizsai Hegyközség elnöke, Förhénci Horváh
Gyula köszöntötte a résztvevõket, s összefoglalta
a borverseny tapasztalatait. Erre a megmérette-
tésre öt borvidékrõl neveztek, valamennyien du-
nántúliak. A bírálók véleménye szerint összessé-
gében a vörösborok egységesebb képet mutattak,
a fehérborok kicsit savasabbak voltak, mint az
elõzõ esztendõben. Egyébként valamennyi bort
kilenc neves borász vizsgált meg, s a szigorú
szabályokat követve végül kilenc bor bronz, tíz
ezüst és egy pedig arany minõsítést kapott. A dí-
jakat Litter Nándor polgármester, Röst János al-
polgármester és Horváth Gyula, a fõszponzor
bank régióvezetõje adta át. Arany minõsítést
Tálos Tibor Chardonnay-Olasz rizling cuvée bo-
ra ért el – ez a bor lett az idei Champion díjas is.
Az országos borverseny eredményhirdetését kö-
vetõen került sor a Város Bora díjak átadására is,
melyet ezúttal a Skanecz testvérek Zweigelt-, va-
lamint Lengyel György Olasz rizling bora kapott.

GYÛJTSÜK A PARLAGFÜVET!
Az ÁNTSZ Nagykanizsai és Letenyei Városi

Intézete szervezésében a nagykanizsai OBI
Barkácsáruházban került megrendezésre az idei
Parlagfû Nap. Az áruház elõterében a szervezõk
válaszoltak a felmerülõ kérdésekre, szórólapok,
tájékoztató anyagok hívták fel a figyelmet arra,
hogy a növény virágzásáig kell mentesíteni a
zöld területeket a parlagfûtõl, s ha egy mód van
rá, gyökerestõl kell azt kihúzni. Allergológus
szakorvos a különbözõ allergiás megbetegedé-
sekkel kapcsolatban adott részletes felvilágosí-
tást, a Tüdõgondozó munkatársai légzésfunkci-
ós vizsgálatot végeztek az arra jelentkezõknek,
míg a Növény- és Talajvédelmi Felügyelõség

munkatársai a gyomirtásra vonatkozóan látták el
hasznos tanácsokkal a hozzájuk fordulókat. A
felnõttek parlagfû-totó kitöltésével gyõzõdhet-
tek meg arról, elég ismerettel rendelkeznek-e a
rendkívül káros növénnyel kapcsolatban, a gye-
rekek pedig puzzle-játék kirakása által gyako-
rolhatták a növény biztonságos felismerését. Az
áruház elõtt elhelyezett konténerben az elõzete-
sen meghirdetett parlagfû-gyûjtési akció végter-
mékét várták: ötven darabos kötegekben itt le-
hetett elhelyezni a gyomot. Valamennyi csoma-
gért egy sorsjegyet kapott annak gyûjtõje. A
gyûjtési akciót július 23-ig meghosszabbították,
az ajándéksorsolásra majd az akció végén kerül
sor. A Park Szolgáltató Kft.-nél (Nagykanizsa,
Tripammer u. 1.) várják a parlagfû-csomagokat. 

NYÁRESTI VIGASSÁGOK 

Vastapssal hívta vissza a dobogóra a közön-
ség a Nyáresti vigasságok elsõ rendezvényén a
Tüttõ János Nótaklub tagjait a Kiskastélyban. A
mûsor félidejében meglepetésként a HSMK
újabb sikereket elért Premier Táncklubjának
produkcióját jelentette be Szakács Gábor mûve-
lõdésszervezõ. A támogatóknak köszönhetõen a
vigasság befejezéseként terített asztal várta a
megjelenteket a Z. Soós István festményeit, gra-
fikáit bemutató reprezentatív kiállítóteremben.

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Szent Iván éjjelén az idén a nagykanizsai

Thúry György Múzeum is csatlakozott az orszá-
gosan már sikert aratott Múzeumok Éjszakája
programsorozathoz. A múzeumokban e napon
ingyenes volt a belépés, s a kiállítások mellett
országszerte színes programokkal várták a láto-
gatókat. Kanizsán a késõ éjszakáig tartó rendez-
vény este hat órakor vette kezdetét. Az érdeklõdõ
látogatóknak a múzeum munkatársai történeti ko-
rokat idézõ – középkori, kora újkori –  ruhákban
tartottak tárlatvezetést az Emberek, utak, kapcso-
latok (Dél-Zala évezredei) címû állandó kiállítá-
son. A múzeum udvarán kézmûves foglalkozás-
sal várták a gyerekeket: lovagi sisakok, újkõkori
szobrocskák készültek, agyagedények formálód-
tak a korongon ügyes kis kezek nyomán. Az este
folyamán a Nagykanizsai Éremgyûjtõ Egyesület
tagjai pénz- és emlékérméket segítettek meghatá-
rozni az érdeklõdõknek. A fegyvergyûjtõk gyûj-
teményeik legérdekesebb darabjait és a Thúry
György Múzeumban õrzött fegyvereket mutatták
be. A látogatók megismerhették a szablyák, kar-

Az Olajos Szeniorok Hagyományápoló
Körének lelkes csapata a közelmúltban
Szegedre és Ópusztaszerre kirándult,
melyen megismerték a makói árok kutatá-
sát. Dr. Szabó György a TDE Kft. vezér-
igazgatója, a kutatás magyar irányítója
részletes ismertetõt adott a kutatás céljáról
és jelenlegi állapotáról. A dél-alföldi me-
dencéhez tartozó Makói-árok koncesszióját
egy kanadai céghelyû vállalat szerezte
meg. A kutatás eredményeként a külföldi
cég eddig nálunk nem alkalmazott mód-
szerrel kíván földgázt termelni. Jelenleg a
6 000 méter mélységre tervezett kút fúrása
volt folyamatban. A korszerû diesel-elekt-
romos kompakt fúróberendezést a bizton-
sági oktatás után nagy érdeklõdéssel tekin-
tette meg a zalai társaság. 

Olajosok

június 23.

június 24.
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dok fejlõdéstörténetét, a katonai és díszfegyverek
sajátosságait. Este kilenc órakor került sor a már
Grázban és Csáktornyán is megrendezett Bajcsa-
vár, Egy stájer erõdítmény Magyarországon a 16.
század második felében címû idõszaki kiállítás
megnyitójára. A tárlaton Száraz Csilla múzeum-
igazgató és Litter Nándor polgármester köszön-
tötte a résztvevõket. A kiállítást dr. Vándor Lász-
ló megyei múzeumigazgató nyitotta meg és mu-
tatta be. Ezt követõen a török kor hangulatát idéz-
ve a Zafira és Kelet Fényei Hastánc-csoport be-
mutatójára került sor, sötétedés után pedig a
Nagykanizsai Amatõr Csillagász Egyesület tagjai
várták az érdeklõdõket a múzeum udvarán. 

INTERAKTÍV HANGVERSENY 

Rákász Gergely orgonamûvész országjáró
turnéjának nagykanizsai állomásán koncertjét
Johann Sebastian Bach mûvével kezdte. A
Református templomban  megtartott hangver-
senyen Widor, Vierne, Liszt, Franck, Lefébu-
re-Wély és Bonnet mûvei is megszólaltak.

A HATÁRÕRSÉG NAPJÁN
A Határõrség Napját 1992-tõl Szent László ki-

rályunk neve napján, minden év június 27-én ün-
nepli a határõrség. Az ünnepségen Szent László
királyunkra, az országot õrzõ és védõ elõdökre, a
hivatásos, szerzõdéses határõrökre, az õket segítõ
köztisztviselõkre, közalkalmazottakra emlékeztek
a Nagykanizsai Határõr Igazgatóságon. A Határ-
õrség Napja alkalmából a Nagykanizsai Határõr
Igazgatóság állományából a szolgálat példamuta-
tó teljesítéséért Szent László Érdemjelet adomá-
nyozott az igazságügyi és rendvédelmi miniszter
Lukács Sándor határõr ezredes igazgatónak. A
nagykanizsai igazgatóság 101 tagja kapott dicsé-
retet és jutalmat. A hivatásos állomány 13 tagját

soron kívül elõléptették. Az alakuló téren meg-
rendezett ünnepségen Litter Nándor polgármester
köszöntötte az ünneplõket, aki átadta a város
zászlaját és címerét Lukács Sándor igazgatónak,
megköszönve a határõrség állományának munká-
ját. A Fõnix Hagyományõrzõ Csoport és a
SzanDia Fitness Klub mûsora, majd az ebéd után
kutyás, technikai és gépjármû bemutató szóra-
koztatta a megjelenteket.

VÉDÕNÕK NAPJA
A Védõnõk Napja alkalmából szervezett ün-

nepi munkaértekezletet a Kiskastélyban az
ÁNTSZ Nagykanizsai Városi Intézete és
Nagykanizsa MJV Alapellátási intézménye. A
rendezvényt Litter Nándor polgármester nyi-
totta meg, majd Tóth Lenke megyei vezetõ vé-
dõnõ köszöntötte a résztvevõket. Ezt követõen
Németh Józsefné volt vezetõ védõnõ és Stancsik
Lajosné volt iskolavédõnõ emlékezett vissza
pályájára, majd Ignácz Renáta nagykanizsai is-
kolavédõnõ és Kovács Mária, Molnári területi
védõnõje osztotta meg gondolatait a hallgató-
sággal arról, hogyan látják  pályakezdõ fiatal-
ként a hivatásukat. Dr. Buzás Judit városi
tisztifõorvos a védõnõk népegészségügyi mun-
kájáról szóló történeti áttekintése zárta az elõ-
adások sorát. Az ünnepi programon  Horváth-
né Heizler Mária kanizsai – és Marton
Józsefné Zalakomár II. területi védõnõi megyei
tisztiorvosi dicséretben részesült. Városi
tisztifõorvosi dicséretet kapott dr. Benkõ
Józsefné területi védõnõ, Bognárné Sziklai
Abigél iskolavédõnõ, Tóth Sándorné, Surd  va-
lamint Plander Tiborné Murakeresztúr területi
védõnõje. A szakfelügyelet javaslata alapján 4
védõnõ munkáját ismerte el az Alapellátási In-
tézmény, majd 12 önkormányzat köszöntötte a
területén dolgozó védõnõjét.

SEMMELWEIS NAP
A városi kórház a korábbi évek hagyomá-

nyaihoz híven az idén is megrendezte Sem-
melweis-napi ünnepségét a Csónakázó-tavi
Zöldtáborban. A közeli pályán az önkormány-
zattal mérhették össze focitudásukat a fehér-
köpenyesek, akik stílusosan fehér mezben is
játszottak. A Zöldtábor épületei körül elhelye-
zett bográcsokban ételek fõttek, amelyek kö-
zül a legfinomabbakat Kaszás Géza és Ko-

vács Lázár választották ki. A Semmelweis-
napi ünnepségek keretében kinevezések, fõ-
igazgatói dicséretek átadására is sor került.
Miniszteri kitüntetésként Pro Sanitate díjat
vehetett át dr. Szabó Szilárd, miniszteri dicsé-
retben dr. Novák Enikõ, miniszteri elismerés-
ben a Kontrolling osztály kollektívája része-
sült. dr. Kálovics Gabriella fõorvosi kineve-
zést kapott. Fõigazgatói dicséret illette
Mátyásy Nándornét, Horváth Bélát, Kotnyek
Zoltánnét, dr. Fliszár Máriát, Seres Andreát,
Kovács Nándort, dr. Nagy Rozáliát, Kovács
Veronikát, dr. Brünner Szilvesztert. Pénzjuta-
lomban 36 dolgozó részesült. Tudományos
munkáért elismerést vehetett át dr. Cserháti
István és dr. Kiss Tünde.

KÖZTISZTVISELÕK NAPJA
Az immár hagyományos köztisztviselõnapi

rendezvényre a Csónakázó-tónál került sor. A
hivatalos ünneplés keretében elismerések átadá-
sára is sor került. A közszolgálatban végzett ki-
emelkedõ munkája elismeréseként Címzetes
fõmunkatárs címet adományoztak Fodorné
Horváth Bernadettnek, az Adóügyi Iroda ügy-
intézõjének, Lukvár Ferencnének, az Okmány-
iroda ügyintézõjének, valamint  Miklai
Gyulánénak, a Közigazgatási Osztály szabály
ügyintézõjének. Címzetes fõtanácsos címet ka-
pott Györekné Stóbl Judit, a Mûvelõdési és
Sport Osztály ügyintézõje és dr. Herceg Haj-
nalka, a Gyámhivatal ügyintézõje. A napot
jókedvû programokkal is színesítették.

KÖZLEMÉNY
Nagykanizsa MJV Kórházának fõ-

igazgatója az úgynevezett „színlelt mun-
kaszerzõdés”-ek július elsejei hatállyal
történõ megszûntetési kötelezettsége tár-
gyában az alábbi közérdekû sajtóközle-
ményt teszi közzé:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórhá-
zának orvosi munkáját ellátó orvoslétszá-
ma közel minden szakterületen megfelel az
erre vonatkozó jogszabályi elõírásoknak,
úgy, hogy az alkalmazott orvosok mintegy
harmada közremûködõi szerzõdés alapján
látja el feladatát. Az intézmény vezetése
megszûntetett minden olyan foglalkoztatási
szabálytalanságot, amely nem felel meg a
jogszabályi elõírásoknak, és nagy erõfeszí-
téssel teljesíti a törvény által elõírt ellátási
kötelezettséget. Nagykanizsa MJV Kórhá-
za minden ellátása július elseje után is mû-
ködik az eddig is fenntartott szakmai tarta-
lommal, változatlan összetételû orvoslét-
számmal. Ezúton is tájékoztatjuk az ellátá-
sunkhoz tartozó lakosokat, hogy bármely
más intézményben kialakult mûködési za-
var független a mi mûködésünktõl, és
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza
teljesíteni tudja ellátási kötelezettségét.

Dr. Szabó Csaba, fõigazgató
Nagykanizsa MJV Kórháza

június 26.

június 27.

június 29.

június 30.
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Litter Nándor polgármester írta alá a szerzõ-
dést a francia Ruget cég magyarországi leány-
vállalatának ügyvezetõjével. Az önkormányzat
1,8 hektáros területet adott el a cégnek az Ipari
Park területén, ahol a Ruget Magyarország Kft.
közel 5000 négyzetméteres csarnokot épít, és
elsõ ütemben 80 fõt foglalkoztat. A terület ki-
alakítása azonnal megindul. A nagy fémmeg-
munkáló cég Magyarország területén pillanat-
nyilag Zalaegerszegen van jelen, ahol 90 fõt
foglalkoztat. Bánhegyi Miklós, a beruházó Kft.
ügyvezetõje elmondta: logisztikai szempontok,
valamint a rendelkezésre álló munkaerõ alap-
ján választották ki Nagykanizsát.

NYÁRKÖSZÖNTÕ BAJCSÁN
Nyárköszöntõ vigasságokat rendeztek Baj-

csán. Késõ délutántól a kézmûvességet kedve-
lõket várták a faluházba, ahol gyöngyfûzéssel,
batikolással, bõrözéssel és a legkisebbek szá-
mára kötetlen játékkal telt az idõ, majd a kani-
zsai gólyalábasok felvonulása és bemutatója
következett. A program hivatalos részében Lit-
ter Nándor és Polai József adták át a megújult
mûvelõdési házat és a felújított fiókkönyvtárat,
valamint az e-Pontot a városrész lakóinak. A
könyvtár új szolgáltatásairól és az informatika
nyújtotta lehetõségekrõl Czupi Gyula és Far-
kas Tibor szóltak. A hivatalos átadásokat köve-
tõen ismét a vidámságé volt a fõszerep, tánc és
mulatság várta a városrész lakóit.

DIPLOMAÁTADÓ ÜNNEPSÉG 
A Pannon Egyetemen Kihelyezett Képzési

Helyének B épületében került sor a diplomaáta-
dó ünnepségre. A Himnusz és a köszöntõ vers
elhangzása után dr. Gaál Zoltán, a Pannon
Egyetem Rektora köszöntötte a vendégeket, a
végzõsöket. „Gondoljatok arra az évezredes kí-

nai bölcsességre, kis dolgot a fejedben, nagy
dolgot a szívedben döntsél el. Tudjad azt, hogy
honnan jöttél, tudjad azt, hogy kinek mit köszön-
hetsz, és soha ne legyél hálátlan! … Sok sikert,
Isten áldjon benneteket” – kívánta a végzõsök-
nek az intézmény rektora. Litter Nándor polgár-
mester örömét fejezte ki, hogy létrejöhetett a vá-
rosban ez a tudásbázis, hogy ismét, sok év kiha-
gyás után, van a városban felsõfokú oktatási in-
tézmény. Göndör István országgyûlési képvise-
lõ a képzés indításának múltjáról, az elmúlt
évek történéseirõl szólt. „Kívánom önöknek,
hogy mindig azt kelljen csinálniuk, amihez érte-
nek, és családjukban legyen egészség és boldog-
ság!” – mondta a végzõsöknek dr. Kovács Zol-
tán, a Gazdaságtudományi Kar dékánja. Az ün-
nepi köszöntõk után a hallgatói búcsúbeszédek-
re került sor, majd a diplomák átadása követke-
zett. A szeniorjelölés és a szalagfelkötést köve-
tõen a Szózat hangjaival zárult az ünnepség. 

ORSZÁGOS CAC KUTYAKIÁLLÍTÁS

A korábbi évek hagyományaihoz híven az
idén is megrendezték a Csónakázó-tónál az Or-
szágos CAC kutyakiállítást. A hivatalos meg-
nyitó után a bírálatok kezdõdtek, amelyek kora
délutánig folytak. A délután fénypontja a szép-
ségverseny volt, ahol kiválasztásra kerültek a
legszebb kutyák. Szépet, bájosat, kedvesen mor-
cat láthattunk jónéhányat, az esõ elõl ernyõ alá
húzódót, sátorba búvót és kéjesen szépítkezõt is,
és ki-ki a zsûri döntése nélkül is kiválaszthatta a
számára legszebbet, legkedvesebbet. 

KANIZSARU
Súlyos közlekedési baleset történt Nagyka-

nizsa határában hétfõ délután. A 61-es fõúton
Nagykanizsa felõl Kaposvár irányába közleke-

dett egy Opel kisteherautóval egy kaposvári
férfi. Az elsõdleges adatok szerint jobbról egy
kutya futott ki elé az úttestre, amit elütött. Ez-
után áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol
frontálisan ütközött a szembõl érkezõ Man tí-
pusú tehergépkocsival. A baleset következté-
ben a kaposvári férfi 8 napon túl gyógyuló sú-
lyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, õt
mentõhelikopterrel a kaposvári kórházba szál-
lították. A mentésben részt vettek a kanizsai
tûzoltóság munkatársai is. A fõutat a mentés,
helyszínelés idejére lezárták, a forgalmat a
rendõrök terelõútra irányították. Az elgázolt
kutya a helyszínen kimúlt. A baleset körülmé-
nyeinek pontos tisztázására a Nagykanizsai
Rendõrkapitányság Közlekedési Osztályán
vizsgálatot indítottak.

LEKÖSZÖNÕ TAGOK
Litter Nándor polgármester köszönetét fe-

jezte ki irodájában a Zala Megyei Közoktatási
Közalapítvány leköszönõ kuratóriumi és fel-
ügyelõ bizottsági tagjainak. Közremûködé-
sükkel az  alapítvány a térség és a város isko-
lái, óvodái számára fontos programokat támo-
gatott. A polgármester a Kanizsa Monográfia
köteteivel ajándékozta meg Mayer Ferencet a
kuratórium alelnökét, Pucsák Katalint a kura-
tórium, és Némethné Rózner Ildikót, a Fel-
ügyelõ Bizottság tagját.

KÖSZÖNTÉS
A Chopin Országos Zongoraversenyen 2.

helyezést elért és a nemzetközi zongoraver-
seny döntõjébe jutott zalakomári Horváth
Krisztinát, a Farkas Ferenc Zene- és Arany-
metszés Mûvészeti Iskola tanulóját, valamint
tanárát, dr. Erdõs Lászlónét fogadta és kö-
szöntötte irodájában Litter Nándor polgár-
mester. Az egy hétig tartó nemzetközi verse-
nyen a márciusban megrendezett országos vá-
logató Chopin verseny díjazottjai vehettek
részt. Két korcsoportban 60 gyermek verseny-
zett, közülük 9 magyar és 6 külföldi jutott a
döntõbe. Városunk zeneiskolájának történeté-
ben mindenképpen egyedülálló Horváth
Krisztina teljesítménye. 

IDENTITÁS NAPOK
A Thúry György SZKI (Nagykanizsa, Kis-

faludy u. 2.) szeretettel várja az érdeklõdõket
július 6-8. között, minden nap délután 17 órá-
tól a Kanizsai Identitás Napok rendezvényei-
re. Részletes program az iskola titkárságán és
a város információs szolgálatainál található.
A programok látogatása ingyenes.

XI. JAZZLAND CSERFÕ
Immár 11. alkalommal rendezik meg július

20-22-e között a Nagykanizsa-Cserfõ hegyhá-
ton a rangos Jazzland Cserfõ zenei fesztivált a
hazai és külföldi jazzélet neves képviselõinek
fellépésével. Az idei fesztivál sztárvendége az
amerikai énekes, Ann Malcolm lesz. 

július 1.

július 2.

július 3.

július 4.

Elõzetes
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Várhatóan az Ady utcában helyezik el a város pallosjog-jelvényének
napokban elkészült hû másolatát, amely anno a Városháza falán hirdette: a
városatyák épp’ tanácskoznak. Az ötletadó Tarnóczky Attila tanár támoga-
tókat is talált kezdeményezéséhez: a kardot tartó öklöt Babati Csaba min-
tázta meg, míg a bronzból készült jelvény a Halász Károly ügyvezetõ-tu-
lajdonos vezette Halász Metalsystem szakembereinek munkáját dicséri.

– Egyik múzeumi látogatásomon fedeztem fel a kiállítás részeként a vá-
ros pallosjog-jelvényét, ami 1872-ig a hajdani Városháza erkélyén volt
kint – mondta Tarnóczky Attila. – Amikor a városi képviselõtestület, vagy
az Országgyûlés ülésezett, akkor ezt a jelvényt, azaz a kardot tartó kart
kifordították az utca fölé. Ez azt jelentette, hogy törvényhozási idõszak
van. Amikor lebontották a mai Kanizsa Áruház helyén álló Városházát, a
jelvény bekerült a városi múzeumba és többet nem is használták. Látva
ezt a régi, ámde nekem rendkívüli módon tetszõ alkotást, az az ötletem tá-
madt, hogy el kellene készíteni a másolatát, hiszen az eredeti már nem helyezhetõ ki. Egy újat viszont érdemes lenne kitenni, mert arra emlékez-

tet, hogy a törökök kivonulása után volt a városnak pallosjoga, ami jelzi
Kanizsa egykori jelentõségét. A pallosjog azt jelenti, hogy a városi tanács
az ülései keretében akár halálos ítéletet is hozhatott. Születtek is halálos
ítéletek, volt vesztõhely is a városban, valahol a Csengery út közelében,
de nem lehet tudni, hogy pontosan hol. Ötletemhez támogatókat is talál-
tam. Legfõképpen Halász Károlyt emelném ki, akinek a vállalkozása tár-
sadalmi munkában, saját anyagból készítette el a pallosjog-jelvényt. A
kardot tartó öklöt Babati Csaba mûvész mintázta meg, a DKG-EAST ZRt.
gyárában pedig ki is öntötték – mondta Tarnóczky Attila.

A helytörténész-pedagógus hozzátette: a pallosjog jelvényt a volt
városháza még egyetlen megmaradt darabjának, az Ady út 1. alatt ta-
lálható épületnek a falára helyezik ki, azt azonban még nem tudja,
hogy erre mikor kerülhet sor.

– Természetesen mindenben szívesen segítek, ami élhetõbbé teszi a
várost, hiszen Nagykanizsa elkötelezettje vagyok – indokolta az önzet-
len segítség okát Halász Károly cégvezetõ. – A Városvédõ Egyesület el-
nökségi tagjaként úgy ítélem meg, hogy a szülõhelyünket – hasonlóan
az édesanyánkhoz – meg kell becsülni, szeretni kell, hiszen akkor lesz a
város még élhetõbb. Nem titok, én azért adok, hogy kapjak, de senki ne
az anyagiakra gondoljon, hanem olyan környezeti hatásokat szeretnék
kapni, amelyektõl jól érzem magam, hasonlóan az itt élõkhöz. (H.A.)

Jelvény a pallosjogról

2004-ben tárták fel a Thúry György Múze-
um régészei Zala megye ez idáig egyetlen
ókeresztény sírkápolnáját, majdnem a lazsnaki
kápolnával szemben, az út túloldalán, az ipari
parkban. Akkor elhangzott: hamarosan egy
bemutatóterem révén idegenforgalmi látvá-

nyossággá alakítják a sírkápolnát. Mostanában
azonban olyan hírek kaptak szárnyra: az érté-
kes lelet-együttest elviszik Nagykanizsáról. 

Mint azt dr. Horváth László, a múzeum ak-
kori igazgatója elmondta: a IV. század végén,
az V. század elején épült az a hatvan négyzet-
méter alapterületû sírkápolna, amelyben két
leánygyermek és egy idõsebb nõ különálló,
teljesen ép sírjait és sokféle túlvilági útravaló-
ját találták meg. A téglákból gondosan kialakí-
tott elsõ sír egy római kori villagazdaság mó-
dosabb tulajdonosának 5-6 éves leánygyer-
mekét fogadta be. Ennek volt a leggazdagabb
a leletanyaga is, ami aranygolyócskákból, fû-
zött nyakláncból, arany fülbevalóból, ezüst és
bronz karperecekbõl, ezüst tûkkel ékesített fej-
fedõbõl, valamint i.u. 360-ból származó
bronzpénzekbõl, öt üveg- és két agyagedény-
bõl, korsóból állt. Horváth László leszögezte:
jelentõs a lelet szakmai értéke, hiszen Zalában
ez az elsõ ókeresztény sírkápolna és egész
Pannóniában csupán nyolc található belõlük,

zömmel a nagyvárosokban, vagy azok közelé-
ben. Hozzátette: részben pályázati forrásból
egy helyszíni bemutatótér kialakítását tervezik
a kápolna körül. Az ötletet egyébként egy saj-
tótájékoztató alkalmával Litter Nándor polgár-
mester is támogatásra érdemesnek találta. A
minap azonban olyan hírek kaptak szárnyra,
melyek szerint a páratlan lelet-együttest Pécs-
re szállítják, ahol a székesegyház alatt lévõ
ókeresztény sírkamrákat és a nagykanizsaihoz
hasonlóan tavalyelõtt feltárt sírkápolnát mint-
egy 1,5 milliárd forintnyi pályázati forrásból
ez év végéig látogathatóvá teszik.

Dr. Horváth László érdeklõdésünkre a leg-
határozottabban cáfolta a hírt, mint mondta, a
leletek Kanizsán maradnak, s továbbra sem
tettek le a bemutatóterem létrehozásának ter-
vérõl. Litter Nándor polgármester azt mondta:
idén már biztosan nem kerül sor a beruházás-
ra, hiszen számos, a kultúrához, hagyomány-
õrzéshez kapcsolódó fejlesztés folyik a város-
ban, például készül a Plakátmúzeum.

EMLÉKTÁBLÁKRÓL, ‘56-OS KIADVÁNYRÓL
A június 25-én megtartott ülésén az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági

és Sportbizottság többek között megtárgyalta a Tarnóczky Attila ál-
tal véleményezésre és jóváhagyásra benyújtott 40 emléktábla szö-
vegtervezetét. A táblák ismertetõ szövege Kunics Zsuzsa történész
szakmai ellenõrzésével készült. A szövegeket nyelvhelyességi
szempontból Pék Pál, Czupi Gyula és Lengyák András ellenõrizte
és javította. Az anyag egy példányát Tarnóczky Attila eljuttatta a
Helytörténeti Tanácsadó Testület vezetõjéhez is. A végleges szöve-
gek elfogadásával együtt elkezdhetõ a tulajdonosi hozzájárulások,
építési engedélyek beszerzése. A sorrendben a 101. tábla az Ady út
13. szám alatt lévõ helyi jelentõségû Dannenber-ház épületére kerül. 

A bizottság megtárgyalta és támogatta a Zala Megyei Múzeumok
Igazgatósága kérelmét is. A múzeum 800 példányos kiadványban
tervezi megjelentetni az 1956-os forradalom és szabadságharccal
kapcsolatban elõkerült fotódokumentumokat. A 2,4 millió forintba
kerülõ kiadvány megjelentetéséhez 400 ezer forintot kért a múze-
um. Mivel a bizottság már felosztotta a rendelkezésére álló keretet,
javasolták a polgármester megkeresését. 
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Hozzáláttak a Zalai Általános Építési Vál-
lalkozó Zrt. szakemberei a Hevesi Sándor Mû-
velõdési Központ címzett állami támogatásból
megvalósuló felújításának. Ott jártunkkor épp’
az épületet körül ölelõ védõpalánkot igyekez-
tek összeállítani a kivitelezõ munkatársai.

– Már korábban átvettük a munkaterületet,
kiszereltük az értékesebb világítóberendezése-
ket, s lényegében megkezdõdött az operatív
munka, azaz a tényleges felújítás is – mondta
el a több mint 600 forintos beruházásról Kiss
László projektvezetõ. – Lényegi változás ösz-
szességében nem várható, ne higgye tehát
senki azt, hogy a mûvelõdési központ arculata
teljes egészében átalakul. A színházterem az
egyedüli része az épületnek, ami viszont tény-
leg jelentõs változáson esik át: új, a jelenlegi-
eknél puhább, szélesebb székek lesznek a né-
zõtéren, a színpad- és a világítástechnika
ugyancsak új arculatot kap. A falakon lévõ fa-
borítás változatlan marad, azonban mozgás-
sérült nézõhelyeket is kialakítunk, amelyek ki-
csivel nagyobb helyigénye miatt néhány fõvel
kevesebb nézõ foglalhat helyet a nézõtéren.

– Az épület egészét tekintve a lámpatestek

egy része elképzelhetõ, hogy megmarad, a gé-
pészet nagyobb hányada azonban kicserélõdik
– vette át a szót Tóth László mûszaki vezetõ. –
Néhány helyiség klimatizált lesz, hogy melyek,
azt még ezután pontosítjuk. Kicseréljük a
homlokzati nyílászárókat, a mostani nehéz
vastraverzek helyett mûanyag ablakokat épí-
tünk be. A belsõ nyílászárók jelentõs hányada
szintén a helyén marad, a mozgássérülteknek
pedig lépcsõjáró szerkezet könnyíti meg majd
a bejutást, s kifejezetten az épületen belüli
közlekedést segíti majd egy lift is – mondta.

A tervek szerint májusban a megújult
HSMK várja a kulturális programok kedvelõit.

Horváth Attila

Megszépül 

A szakemberek befejezték a régi mozi-film-
színház homlokzatán látható falképek, úgyne-
vezett sgraffito-k restaurálását. E cikk megje-
lenésekor már ismét teljes pompájukban látha-
tók a Bánk Bán, a Falu rossza és a János Vitéz
címû darabokból vett jeleneteket ábrázoló
freskók, amelyek az 1927-ben Medgyaszay
István tervei szerint épült magyaros stílusú
egykori városi színházat sajátossá teszik.

– Május 8-án kezdtük a munkát itt, Nagyka-
nizsán, hatan dolgoztunk a falképeken, több-
ségében budapestiek – mondta lapunknak
Hoós Mariann, festõ restaurátor mûvész, a
helyreállítást végzõ csoport vezetõje. – Ezeket

a falképeket sgraffito-knak hívják, ami
magyar fordításban azt jelenti: kar-
colt. Az elnevezés tulajdonképpen a
készítés technikájára utal, mert több
rétegû színezett vakolatból készültek
ezek az alkotások, az alsó a legsöté-
tebb, ez adta a kikarcolás után a kör-
vonalakat. A többi színt már erre va-
kolták rá, egymás mellé. Lényegében
ugyanazokat a színezõket használták
már akkor is, mint napjainkban, a kü-
lönbség csak annyi, hogy az egyes szí-
nezõanyagokat ma már szintetikus
módon is elõ tudják állítani. 
A sgarfitto viszonylag olcsó technika
volt, ezért nagyon szerették a század-
fordulón. Az egész vakolat színes,
ezért ha kopik is a felület az idõjárás
miatt, a szín megmarad.

– A mi feladatunk az volt, hogy megtisztít-
suk mindhárom felületet – erre a célra egy
speciális, általunk „kikísérletezett” oldószert
használtunk. Ezt követõen az egész felületet
átitattuk egy különleges konzerváló-anyaggal,
ami körülbelül ugyanazt a kötõerõt biztosítja,
mint amivel annak idején a frissen felhordott
vakolat rendelkezett. A hiányokat pedig színe-
zett vakolattal pótoltuk – vázolta a munkafá-
zisokat Hoós Mariann, aki megjegyezte: nem
lehet a kanizsai sgraffito restaurálást elhelyez-
ni egy képzeletbeli, szakmai nehézségi fokot
jelentõ rangsorban, ugyanis minden feladat-
nak megvan a maga nehézsége, s mindegyikre

ott, a helyszínen kell megoldást találni. A
szakemberek több referenciával is bírnak: õk
„frissítették fel” például a gyõri bencés temp-
lom barokk falképeit is.

Felfrissültek a mozi sgrafitto-i

MEGVÁLTOZIK A FUNKCIÓ
Akadnak, akikben megütközést kelt a

mozi belsõ átalakításának módja: így pél-
dául nem értik, hogy a díszteremmé átala-
kított nagyterembõl hová tûnt a lejtõs pado-
zat, s kételyeik támadnak afelõl, hogy ha
vízszintben állnak majd az ülõhelyek, ak-
kor vajon látni fognak-e a hátsó sorokban
ülõk is? Az utcai szóbeszéd szerint végle-
gesen megszûnik az art mozi lehetõsége is,
hiszen eltûnik az állandó vetítõvászon ko-
rábban speciálisan falban kiképzett helye,
így maximum projektorral lehet majd cellu-
loidszalagokat – pontosabban azok digitali-
zált formáját  – lejátszani mobil vetítõvá-
szonnal. Kiss László, a kivitelezõ Zalai Ál-
talános Építési Vállalkozó Zrt. projektveze-
tõje kérdésünkre elmondta: a lejtést való-
ban megszüntették, ugyanis a terem városi
díszteremként funkcionál majd, s mint
ilyen, a szakmai programokon kívül bálok-
nak, zenés rendezvényeknek is helyszínéül
szolgálhat. Az art mozi lehetõsége valóban
elveszik, azonban projektoros filmvetíté-
sekre lesz mód, annál is inkább, mert min-
den, az élvezhetõ minõséghez szükséges
technikai eszköz rendelkezésre áll majd. 

Az adásvételi szerzõdés készítése már
folyamatban van, amelynek eredménye-
ként harminc négyzetméterrel lesz na-
gyobb a kórházkápolna területe. A fel-
újítással és a bõvítéssel is együttjáró
munkálatok már megkezdõdtek az épü-
leten, mint az felvételünkön is látható. 
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Konferenciára és sajtótájékoztatóra hívta az
érintetteket a közelmúltban Peter Buchleitner, a
Biotherm 2000 Kht. ügyvezetõ igazgatója, va-
lamint Böszörményi László, a Zala Megyei Vál-
lalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezetõ igaz-
gatója. Olyan témáról számoltak be a szakem-
berek, amely meghatározó lehet Nagykanizsa
fejlõdése szempontjából is: a gazdasági társa-
ság elkészítette azt a megvalósíthatósági tanul-
mányt, amely egy, a dél-zalai erdõkre alapozó
fafeldolgozót, s ami még jelentõsebb: a hul-
ladékfát, nyesedéket (úgynevezett biomasszát)
energiává alakító hõerõmûvet építene a cég –
Nagykanizsán. A Magyarország-Ausztria Inter-

reg IIIA Közösségi Kezdeményezési Program
keretében. A Pusztamagyaródra szervezett be-
mutatón Peter Buchleitner, a Biotherm 2000.
Kht. ügyvezetõ igazgatója azt mondta: öt éve
próbálkoznak a projekt megvalósításával. Most,
hogy Nagykanizsa is csatlakozott a program-
hoz, új erõre kaphat a megvalósítás: 2007. ele-
jén pályázatot nyújtanak be az infrastrukturális
alaphoz. A biomassza-hõerõmûvel kombinált
fafeldolgozót eredetileg Pusztamagyaródon épí-
tették volna meg, azonban ma már úgy tûnik: a
célra a legalkalmasabb a nagykanizsai ipari
park, amely elõnyös logisztikai tulajdonságok-
kal rendelkezik. Az alapanyagot jelentõ fát a
megye erdõi adják, így Pusztamagyaródon  el-
osztóközpont jöhet létre. 

Böszörményi László, a konzorciumi partner
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
ügyvezetõje közölte: a projekt számára biztos
alapot jelenthet az a kapcsolatrendszer és kom-
munikációs hálózat, amit az általuk már koráb-
ban létrehozott Pannon Fa- és Bútoripari
Klaszter nyújt. A részletekrõl dr. Kunos József,
a megvalósíthatósági tanulmányt készítõ cég
ügyvezetõje számolt be. Mint mondta: elsõdle-
ges szempont, hogy a Nyugat-Dunántúlon oly

jelentõs fafeldolgozás melléktermékeként kelet-
kezõ nyesedékfát ne Ausztriában hasznosítsák,
hanem itthon, helyben dolgozzák fel. Ezzel úgy
növelik a faállomány feldolgozottsági fokát,
hogy közben újabb munkahelyek jönnek létre.

– Amennyiben megvalósul a projekt a nagy-
kanizsai ipari parkban, az elsõ körben ötven
fõnek jelenthet munkalehetõséget, de a továb-
biakban újabb munkahelyek teremtõdhetnek.
Fejlesztési hitel, lízingkonstrukció, pályázati
forrás és kockázati tõkealap jelentheti a pénz-
ügyi hátteret. A projekt egésze, a fafeldolgozó,
a biomassza-hõerõmû és a füstölõüzem 2010-
re megvalósulhat, amennyiben a terveknek
megfelelõen sikerül megteremtenünk a pénz-
ügyi hátteret – mondta dr. Kunos József. 

A projekt-bemutatón elhangzott: éves szin-
ten 30-50 millió köbméternyi fa biztosíthatja
a feldolgozó és a hõerõmû alapanyag-igényét,
ám ez nem jelenti az erdõk kizsákmányolását,
hiszen a nyugat-dunántúli régiót alkotó Zala,
Vas és Gyõr-Moson-Sopron megyében öt
ilyen üzem is mûködhetne, a régió faállomá-
nya képes lenne biztosítani a mûködéshez
szükséges famennyiséget. 

Horváth Attila

Nem zsákmányolják ki az erdõt

KapcsolatokHol dolgozhatnak a diákok nyáron?
Itt a vakáció, a nyári diákmunka szezonja. A lehetõ-

ségekrõl Herczeg Károlyt, a Pannon-Work Zrt. kiren-
deltség-vezetõjét, és Kaczeus Máriát, a Work Force
Személyzeti Tanácsadó Kft. tanácsadóját kérdeztük.

– Az elõttünk álló idõszak jelenti a diákmunkák igazi
szezonját. Ilyenkor megnõ az érdeklõdõk és a cégek
megbízásainak száma is. Ha mindenkinek nem is tu-
dunk, sok diáknak szeretnénk idén is munkát biztosíta-
ni, bízom benne, hogy több cégnél is lesz lehetõségünk
dolgozni – kezdte Herczeg Károly –  Leggyakoribbak
a csomagolásos, a pénztári munkák, a címkézés és áru-
feltöltés, de vannak terjesztéses munkák is a fiatalok
számára. Népszerûek, bár ritkábbak a hostess feladatok
is. Partnereink többnyire nagykanizsai cégek, de akad
a környezõ településekrõl is megbízásunk. Dolgoznak
diákjaink gyárakban, üzemekben, bankokban vagy áru-
házakban egyaránt. Sokuktól a diákévek végeztével sem
válunk el, hiszen cégcsoportunk foglalkozik munkaerõ-
kölcsönzéssel, munkaerõ közvetítéssel is. Partnereink
nagy részével 5-9 éve van kapcsolatunk. 

– Milyen korosztály keres munkát?
– Már 14 éves kortól érdeklõdnek, de csak a 16

éven felülieket tudjuk foglalkoztatni. Nagyobb lehetõ-
ségük van a 18 év felettieknek, mivel jó néhány cég-
nél éjszakai mûszakban is kell dolgozni, vagy pénzzel
kell bánni. Egy logisztikai központban egész éven át
dolgozunk diákokkal. A legtöbb munkánk óradíjas, a
terjesztés pedig darabdíjas. Napi 2900-tól 4000 fo-
rintig lehet keresni, ami véleményem szerint nem
rossz pénz. Több iskolával kapcsolatban állunk, mi-
vel van olyan partner cégünk is, ahol elõzetesen

tesztlapot kell kitölteni a munkára jelentkezõknek,
ami az iskolának is jó visszajelzés, hiszen ebbõl látni
lehet, milyen területen kellene erõsíteni az oktatást. 

Kaczeus Mária a budapesti Work Force Személy-
zeti Tanácsadó Kft. HR tanácsadója. Nagykanizsán
az irodájuk 2004-tõl mûködik. Partnercége az Octo-
pus-Plusz Iskolai Szövetkezet. 

– Egész évben érdeklõdnek a munkalehetõségek
iránt a diákok. Évközben péntek délutántól vasárnap
délelõttig tartó hétvégi munkát vállalnak szívesen.
Hétközben inkább a szakmunkásképzésben részt vevõk
tanulók szeretnének dolgozni. Kanizsán sajnos nem
igazán nyitottak a diákmunkára a kisebb vállalkozá-
sok és cégek, így zömében a multik alkalmazzák õket
újságok, szórólapok terjesztésére, csomagolási mun-
kákra. Ezek rugalmas idõbeosztással járnak, nem igé-
nyelnek állandó, egész hétre szóló foglalkoztatást.

– Melyik korosztályt fogadják szívesebben?
– A végzõsökre, a pályakezdõkre, akik befejezik a

technikumot, vagy a szakmunkásképzõt, azokra nem
számíthatunk, mert õk már állandó, a végzettségük-
nek megfelelõ munkahelyet keresnek. Próbálják a fi-
atalságot mindjárt megragadni, hogy az adott válla-
lat a saját elképzeléseinek megfelelõen tudja betaní-
tani a feladatra a diákot. Egész tanévben, és tanév-
záró után is tudunk munkát adni a pályakezdõknek.
A középiskola elsõ osztályától már szeretnének
munkát vállalni a tanulók. Van konkrét céljuk, és
keresetükkel a szülõknek besegítve szeretnék elérni
azt. A fõiskolások szívesebben vállalnak a betanított
munkát. (B.Zs.)

A szeptember 22-24. között
megrendezésre kerülõ Kanizsa
Vásáron jelen lesz Nagykanizsa
bolgár testvérvárosa, Kazanlak,
valamint az orosz Togliatti ipari
és kereskedelmi kamarai delegá-
ciója is. Célunk, hogy megerõsít-
sük a vállalkozói kapcsolatokat
városunk és az említett külföldi
települések között, ezzel is hoz-
zájárulva a kanizsai vállalkozá-
sok kereskedelmi tevékenységé-
nek új felvevõ piacok szerzése ré-
vén történõ fejlesztéséhez.      

Kérjük, hogy azok a nagykani-
zsai és városkörnyéki vállalkozá-
sok, amelyek érdekeltek lennének
ilyen irányú kereskedelmi kap-
csolatok fenntartásában, mielõbb
jutassák el a vállalkozásukat be-
mutató tájékoztató anyagukat a
Polgármesteri Hivatalba (Litter
Nándor polgármester részére,
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.), hogy azokat mielõbb továbbí-
tani tudjuk a szóban forgó váro-
sok gazdasági képviselõinek.

A borítékra írják rá: Orosz/bol-
gár kereskedelmi kapcsolatok.

Litter Nándor
polgármester
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A júniusi rendes közgyûlés a ki nem hirde-
tett határozatok ismertetésével kezdõdött. Lit-
ter Nándor polgármester egyúttal bejelentette,
hogy július 21-én soron kívüli közgyûlést tar-
tanak a választások elõkészítésére. A napiren-
di pontok elfogadása után a polgármesteri tá-
jékoztató vitájával majd a határozatok meg-
szavazásával folytatódott. Ezután interpelláci-
ók, kérdések következtek. Halász Gyula a
Kazanlak körút játszóterének megépítése kap-
csán jegyezte meg, hogy nem helyezték ki
még mindig a már decemberben kifizetett pa-
dokat, illetve, hogy elhanyagolt a játszótér. A
Székely-kert kapcsán a parkfejlesztést hiá-
nyolta, melyre 5 millió forintot különítettek el.
Bicsák Miklós azt kérdezte, hogy a palini rava-
talozó felújítása miért késlekedik. Cseresnyés
Péter arra volt kíváncsi, létezik-e még a köz-
tisztviselõk, közalkalmazottak jutalmazása, il-
letve kapott-e arra érdemtelen jubileumi jutal-
mat. Dr. Kelemen Marcell válaszában kifejtet-
te, hogy az adott szolgálati idõt elért munka-
társak kaphatnak jubileumi jutalmat, s nincs
tudomása szabálytalanságról. Polai József a
kiskanizsai ravatalozó felújításának befejezési
idõpontjára volt kíváncsi, lesz-e a vízvezeték-
csere a körzetben, illetve mikor újítják fel a
pincék közötti hegyi utat teljes egészében.   

A következõ napirendi pontban a 2006. évi
költségvetési rendeletet módosították a képvise-
lõk, melyet az indokolt, hogy az eltelt idõszak-
ban tisztázódott a tervezett beruházások, felújí-
tások várható teljesítésének mértéke és üteme,
ezen túlmenõen olyan nem várt kifizetések me-
rültek fel, melyek többletforrást igényelnek.
Módosították Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyûlésének a Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatról szóló 26/2003. (IV.23.) számú rende-
letét, és a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Mûködési Szabályzatát. A képviselõk kinevez-
ték a Szivárvány Fejlesztõ Központ vezetõjét
Balassáné Tüske Ágnes személyében. Horváth
Istvánné részére címzetes igazgatói címet ado-
mányoztak.  Hatályon kívül helyezték a Fiatal
Családok Otthonáról szóló rendeletet azzal,
hogy az épületkomplexum még 20 évig válto-
zatlanul szolgálati lakásként mûködjön. Módo-

sították a pénzbeli és természetben nyújtott szo-
ciális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról
szóló 14/2006. (III.1.) számú rendeletet. Önkor-
mányzati rendeletet alkottak az egycsatornás
(termofor) gyûjtõkémények felújítási pályázatá-
hoz. Javaslatot vitattak meg az Egyesített Szo-
ciális Intézmény nappali ellátásának átszervezé-
sére. Polai József tiltakozott a kiskanizsai idõ-
sek klubja bezárása és a dolgozók elbocsátása
ellen. A Völgy Alapítvány, mely 2006. január
1. napjától ellátási szerzõdés alapján biztosítja a
pszichiátria betegek közösségi ellátását, 2007-
tõl átvállalná az önkormányzattól a pszichiátriai
betegek nappali ellátásának feladatát is, megfe-
lelõ ingatlan használatba adása és az állami nor-
matíva igénybevétele fejében. Tekintettel arra,
hogy az épületben jelenleg is nappali ellátás fo-
lyik, az ellátási szerzõdés megkötését elõkészí-
tõ tárgyalások során célszerûbb lenne ezt az in-
gatlant felkínálni a pszichiátriai betegek nap-
közbeni ellátása céljára, a dolgozók megtartása
mellett – döntöttek végül is a képviselõk. 

A Polgármesteri Hivatalnál alkalmazott
Számviteli Politika és annak részét képezõ
szabályzatok hatályának a részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szervekre történõ ki-
terjesztésével foglalkoztak ezt követõen a kép-
viselõk, majd pályázat kiírása mellett döntöt-
tek a jelentõsebb városi rendezvények meg-
rendezésére. Módosították a Nyugat-Balaton
és Zala folyó Medence Nagytérség Települési
Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerû
Megoldására létrejött önkormányzati társulás
Alapító Okiratát és Társulási Megállapodását.
Javaslatot tárgyaltak meg a Vívócsarnok to-
vábbi üzemeltetésére. Elhatározták azt is,
hogy a Harmóniában a természettel: Pannon-
hát  tájpark projektben részt vesz a város
Gelse helyett, amely lehetõvé tenné a Csóna-
kázó-tó turisztikai hasznosítását. A 2007-
2013-as idõszak nagyprojektjeinek elõkészíté-
sével foglalkoztak ezt követõen. A Miklósfa-
Kaposvári út közötti összekötõ (dél-keleti el-
kerülõ út), a városi és agglomerációs közössé-
gi közlekedés fejlesztése (a Vásárcsarnoktól
délnyugatra fekvõ területen út építése), az e-
közigazgatás infrastruktúrájának kiépítése sze-

repel ebben többek között. Elfogadták a Mó-
ricz Mûvelõdési Ház elmúlt öt évben végzett te-
vékenységérõl szóló beszámolót, illetve a kö-
zépiskolai beiratkozásról, a 2006/2007-es tanév
szervezésérõl szóló beszámolót.  A leendõ 9.
osztályos tanulók születésekor egy kisebb de-
mográfiai hullám volt, ezért a Batthyány  Gim-
názium és a Zsigmondy-Széchenyi SZKI 1-1
osztállyal többet iskolázhat be a tavalyinál. A
Thúry SZKI-ban a nyelvi elõkészítõvel induló
öt évfolyamos képzés helyett normál négy évfo-
lyamos szakközépiskolai osztály indítására ke-
rül sor. A közgyûlés Vizeli József intézményve-
zetõi munkájának elismeréseként 2006. augusz-
tus 1-jétõl címzetes igazgatói címet adományoz.
Módosították a kiskanizsai és a Zrínyi Általános
Iskolában a 2006/2007-es tanévre jóváhagyott
tanulócsoportok, iskolaotthonos, napközi ottho-
nos és tanulószobai csoportok számát, a
kiskanizsai és a Zrínyi általános iskola és a Far-
kas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti
Iskola jóváhagyott álláshelyeit 2006. szeptem-
ber 1-jével. Tájékoztatót hallgattak meg a képvi-
selõk az önkormányzat 2006. év I-V. havi ingat-
lanértékesítésérõl. Ezután a Nyugat-dunántúli
Régió Brüsszeli Képviseletével kapcsolatos ak-
tuális feladatokkal foglalkoztak a képviselõk.
Önkormányzatunk várhatóan szeptember-októ-
ber hónapokban küldhet egy személyt Brüsszel-
be. Javaslatot fogadtak el Foglalkoztatási Pak-
tum létrehozására Nagykanizsa városban és kis-
térségében, Támogatták az Iharosberény és Tér-
sége Fejlesztéséért Alapítványt. Egyetértettek a
Dózsa György u. 119. szám alatti ingatlan két
orvosi rendelõ részére történõ megvásárlásával,
azzal, hogy erre az eladó más irányú tartozásá-
nak megfizetése után kerüljön erre sor. 

Zárt ülésen foglalkoztak a képviselõk a Nagy-
kanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Köz-
pont Kft. és a Gazdaságfejlesztõ Kht. költségve-
tésével. Döntöttek önkormányzati bérlakás bér-
lõjének kijelölésérõl, könyvvizsgáló feladatok
ellátására szóló megbízásról. Rendezték a Kani-
zsa Újság Kft. törzstõkéjét, a Kanizsa TV Kft., a
Nagykanizsai Gazdaságfejlesztõ Kht. 2005. évi
mérleg szerinti veszteségét, együttesen 6.679
eFt összegben. Mint ismeretes, a Kanizsa Újság
Kft. hosszú éveken át veszteségesen mûködött
(1997-2003. között öszesen mintegy 42 millió fo-
rint volt a hiánypótlás). A tavalyi év közel 2 mil-
lió forintos eredménye a több, mint 1 millió fo-
rint mínuszba került törzstõkét plusz 1 millió fo-
rintra fordította. A képviselõtestület a 3 milliós
törzstõkébõl még hiányzó közel 2 millió forintot
szavazta meg mostani ülésén. Ezzel a tulajdono-
si törvényi kötelezettséggel, a Kft. megfelelõ
gazdálkodásával, reklámtevékenységével a Ka-
nizsa Újság helyzete hosszú évek veszteségei
után megnyugtatóan rendezõdött.

A júniusi közgyûlési fellebbezések elbírálá-
sával ért véget a közgyûlés. 

Nagyprojektek a közgyûlés elõtt

ÜLÉSEZETT AZ ÜJKB
Június 27-én  ülésezett az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság (ÜJKB). Dr. Szabó Csaba,

a bizottság elnöke lapunknak elmondta: három napirendet tárgyaltak a testület tagjai. Elõször
a Dózsa György út 119. alatti két orvosi rendelõ vásárlását vitatták meg, s úgy határoztak: tá-
mogatják a javaslatot, annál is inkább, mert a két ingatlan rendelõvé alakítását az ÁNTSZ is
jóváhagyta. A második napirend keretében egy helyi kereskedelmi vállalkozás két ipari parki
ingatlanra fennálló szerzõdéseirõl tárgyaltak. A szóban forgó bérlõ 2000. óta nem teljesítette
az önkormányzat felé fennálló bérleti díjfizetési kötelezettségét, ám most új cégével vételi
szándékot jelentett be, miközben korábbi cége felszámolás alatt áll. Dr. Szabó Csaba leszö-
gezte: véleményük szerint a vállalkozás megszûnésével nem szûnik meg a díjfizetési kötele-
zettség, ezért ha az ügyet nem sikerül megoldani, akkor jogi útra lép a város. Harmadik napi-
rendi pontként az önkormányzati szerzõdéseket tekintette át az ÜJKB.
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A hátrányos helyzetû gyerekek és szüleik ré-
szére szervezett kirándulást a Családsegítõ
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat május vé-
gén. A már hagyományos programot a központ
„Segíts, hogy segíthessünk” alapítványa szer-
vezte és támogatta. Huszönöt gyermek, 15 fel-
nõtt és a kísérõk – Kisné Sós Renáta, Magyar
Eszter, Tobiné Sabján Barbara, Elekes Attila
Csaba, Mileder Katalain, Farkas-Ruff Anna-
mária, Dávidovicsné Deák Hajnalka – vettek
részt az egésznapos kiránduláson. Jákon meg-
nézték a 13. században épült mûemlék templo-
mot. Ezt követõen Szombathelyen egy nagy-
nagy játék erejéig birtokba vették a kalandvá-
rost, majd megnézték a belvárost, fagyizni
mentek, s végül buszra szálltak, hogy egy szép
és élménnyel teli nap után térjenek haza. 

Városnézés és játék

Az elmúlt hónapokban országszerte górcsõ
alá vette a fogyasztóvédelmi hatóság a  külön-
bözõ szolgáltatók által kibocsátott számlákat.
A kérdõíves kutatás során Zalában száz, vélet-
lenül kiválasztott kérdezett véleményét kérték
ki a helyi gázszolgáltató által kiadott számlák
értelmezhetõségérõl. A kérdõívek eredményé-
rõl Dömötör József, a Zala megyei szervezet
munkatársa elmondta, hogy a megkérdezettek
hatvan százalék úgy nyilatkozott, nem ellen-
õrzi a számla összegének helyességét, mert
nem érti a számítás módját, az elszámolási
rendszert ugyanakkor ismerik. A megkérde-
zettek jelentõs része szeretné, ha a számlákat
sorszámmal látnák el, ezt a sorba rendezéshez
fontosnak tartanák. Az alapdíj fogalmát a

többség ismeri, el is fogadja, sokak számára
szinte közömbös. A számla értékét befolyáso-
ló korrekciós tényezõket ismerik, de nem ér-
tik, nyilatkozták a megkérdezettek. A kérdõív
kitöltõk hatvan százaléka kétségbe vonja a fû-
tõérték valódiságát, 70 százalékuk szerint nem
egyértelmû a számlák tartalma, ugyanakkor
szeretné, ha az ügyintézés helyszíne, telefon-
száma szerepelne a számlákon. A vizsgálat
során az egyik legelgondolkoztatóbb ered-
mény az, hogy a megkérdezettek 73 százaléka
befizeti a fizetési felszólításhoz csatolt csek-
ket, függetlenül attól, hogy korábban kifizet-
te-e már az esedékes díjat. Sokan nyilatkoztak
úgy, hogy az érkezõ csekkeket automatikusan
befizetik. A megkérdezettek kis hányada van

csak tisztában a kedvezmények nyújtotta lehe-
tõségekkel, és még kevesebben élnek ezzel. A
kitöltõk hetven százalék nyilatkozott úgy,
hogy az elfogyasztott köbméter alapján sze-
retné a számlát rendezni, oly módon, hogy két
adott szám egyszerû szorzatából jöjjön létre a
befizetendõ összeg.  

Dömötör József elmondta, az országszer-
te elvégzett vizsgálatok sok érdekes ered-
ményt hoztak, például kiderült, nem a mi
megyénkben készülnek a legrosszabb szám-
lák, az ország más vidékein, más szolgálta-
tók esetében sokszor a legalapvetõbb ada-
tok sem szerepelnek a díj alapját szolgáló
dokumentumon. Az országos eredmények
ismeretében a késõbbiek során akár a szám-
lák tartalmának egységesítésére, átláthatób-
bá tételére is születhet törvényjavaslat. 

Górcsõ alatt a közmûszámlák

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a Nagykanizsa Megyei Jogú Város által  –
a Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli Képviseletéhez – delegált gyakornok személyének kiválasztására. A ki-
választott személy, a Nyugat-dunántúli Régiót és Nagykanizsát képviselve 5 hetet tölt elõreláthatólag szep-
tember és október hónapokban Brüsszelben. A gyakornok ez idõ alatt bekapcsolódik a Képviselet munkájá-
ba, kellõ helyismeretet szerez az EU brüsszeli intézményei vonatkozásában, részt vesz a Nyugat-dunántúli
Régió 2007-2013. évek költségvetési idõszakára készülõ önálló regionális operatív programjának kidolgo-
zásában, és az Európai Unióról megszerzett elméleti ismereteit gyakorlati tapasztalatokkal gazdagítja. A
gyakornoki foglalkoztatás megbízási jogviszonyban, a Nyugat-Dunántúli Regionális fejlesztési Ügynökség
Kht-val kötött megbízási szerzõdés alapján történik

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, felsõfokú iskolai végzettség, területfejlesz-
tési, vagy pályázatírási tapasztalat, angol nyelv legalább középszintû ismerete.

A gyakornoki hely betöltésénél elõnyt jelent: ha a pályázó nagykanizsai lakos, ha a pályázó jelenleg is a
nagykanizsai önkormányzati szféra dolgozója, B típusú gépjármûvezetõi engedély, felsõfokú angol nyelvtu-
dás, az angol nyelv mellett az Európai Unió más hivatalos nyelveinek ismerete. A gyakornoki idõ elõrelát-
hatólag szeptember közepén kezdõdik, és öt hétig tart. A pályázatok beérkezésének határideje: 2006. július
31., 12.00 óra. A pályázatok elbírálásának határideje: 2006. augusztus 31. A gyakornok tanulmányi szerzõ-
dést köt Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával, hogy megszerzett tapasztalataival városunkat
szolgálja. A gyakornok gyakorlati ideje lejárta után írásbeli beszámoló készít tevékenységérõl, és a Képvi-
selet mûködésérõl. A pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. szám) kell benyújtani. 

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhetõ Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalában a Polgármesteri Kabinetnél a 93/500-776-os telefonszámon.)

Brüsszeli gyakornok kerestetik!
Az Egészségügyi Minisztérium

még 2005-ben hirdetett pályázatot
az intenzív- és aneszteziológiai el-
látás fejlesztésére. E pályázati le-
hetõséggel élt a kanizsai kórház
is, így juthatott térítésmentesen
egy lélegeztetõgéphez, egy nagy-
tudású altató-lélegeztetõ berende-
zéshez és négy darab betegellen-
õrzõ monitorhoz 30 millió forintot
meghaladó értékben – mondta el
Papp Péter, a kórház gazdasági
igazgatója a berendezések ünne-
pélyes átadásakor. Litter Nándor,
városunk polgármestere a kórház
dolgozóinak az ellátottak érdeké-
ben végzett fejlesztõpályázó mun-
kájának fontosságát hangsúlyozta,
míg dr. Ali Abbaud az intenzív
osztályon ápolt és az elaltatandó
betegek nevében köszönte meg a
berendezéseket. (-dé-)

A betegekért

Itt a vakáció, a gyerekek közül sokan tölte-
nek el akár több hetet is különbözõ táborok-
ban. De vajon minden esetben tudják-e a tábo-
rok üzemeltetõi, hogy a tábor nyitása elõtt az
ÁNTSZ-tõl engedélyt kell kérni?

– A táborok üzemeltetõinek hivatalosan a
tábor nyitását megelõzõen hat héttel engedélyt
kell kérniük – mondta Balázs Renáta, az
ÁNTSZ gyermek-ifjúság higiénés felügyelõje.
– Ha napközis táborról van szó, amikor a gye-
rekek nem töltik az éjszakát a táborban, köz-
vetlenül az ÁNTSZ-nek kell bejelenteni a tábo-
roztatási szándékot. Ha az egész napos foglal-
koztatás mellett a szállás is a táborban van, a
kérelmet a jegyzõnek kell eljuttatni. Mindkét
esetben szükséges megadni a tábor üzemelte-
tõjét és annak elérhetõségét, a tábor helyszí-

nét, idõpontját. Ezen kívül tudnunk kell, hány
és milyen korosztályú gyereknek szervezik azt,
és milyen típusú táborról van szó. A hat hetes
elõzetes bejelentési kötelezettség egyébként
éppen azért van, hogy az esetleges hiányossá-
gok pótlására elég idõ álljon rendelkezésre.
Túl azon, hogy az engedély nélküli táborozta-
tás tulajdonképpen illegális tábornak minõsül
és büntetést is vonhat maga után, nagyfokú fe-
lelõtlenség is üzemeltetõ részérõl. 

Nem minden szülõ tudja, hogy a táborozás
megkezdése elõtt maximum négy nappal a
házi gyermekorvostól igazolást kell kérni ar-
ról, hogy a gyermek közösségbe mehet. A tá-
borozásnak általában nincs akadálya akkor
sem, ha például a gyermek epilepsziás vagy
allergiás, de errõl jó, ha tudnak a táborban. 

Táborozás engedélyekkel
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Hagyománya és megszokott menetrendje
van városunkban a veszélyeshulladék-gyûj-
tésnek. Az idei tavaszi, nyár eleji akció már
lezárult. Ennek tapasztalatairól kérdeztük
Horváth Balázst, a Saubermacher-Pannonia
Hulladékgyûjtõ Kft. ügyvezetõjét. 

– Évrõl évre, két alkalommal hirdetjük meg a
lakosság számára az úgynevezett házhoz-menõ
veszélyeshulladék-gyûjtõ programot, amelynek
keretében a város egy-egy meghatározott pont-
ján gyûjtjük össze a lakásokban felhalmozódott
háztartási veszélyes hulladékot. Idén május vé-
gén volt az akció elsõ része. A begyûjtött veszé-
lyes hulladék mennyisége a tavalyihoz képest tíz
százalékkal nõtt, és meghaladta a négy tonnát. 

– Milyen anyagokból állt össze ez a ko-
moly mennyiség?

– Akkumulátorokból és festékmaradványok-
ból külön-külön másfél tonna gyûlt össze, je-
lentõs mennyiségben volt az átadott anyagok
között vegyszermaradvány, festékes-göngyö-
leg, gyógyszer, fáradtolaj és étolaj, kisebb
mennyiségben világítástechnikai termékek,

irodatechnikai termékek, festékpatronok, fes-
tékszalagok. A veszélyes anyagok sokfélesége
és mennyisége is utal arra, hogy a lakosság
számon tartja ezeket az akciókat és készül rá.

– Csak az elõre meghirdetett akciók kereté-
ben van lehetõség a veszélyes-hulladék leadá-
sára?

– Nem. Nyitva tartási idõben a Vár utcai te-
lepen is le lehet adni ezeket az anyagokat.

– Mi történik a veszélyes anyagokkal?
– A kollégáim a gyûjtést követõ napokban is-

mét átválogatják a begyûjtött anyagokat, szortí-
rozzák, csomagolják és a vonatkozó elõírások-
nak megfelelõen a különbözõ ártalmatlanító-
üzemekbe szállítjuk illetve szállíttatjuk tovább. 

Az akciók befejezését követõen minden al-
kalommal közösen értékelik a VIA Kanizsa
Kht. munkatársaival a gyûjtést, áttekintve a
leggyakoribb kérdéseket, problémákat. Álta-
lános tapasztalat, hogy bár rendkívül részletes
tájékoztatót adnak ki évrõl évre az akcióról,
arról, mi is tartozik a lakossági veszélyes hul-
ladékok közé, még mindig akadnak félreérté-

sek. Volt, aki hûtõszekrényt, televíziót szere-
tett volna leadni a gyûjtés során. Mivel ezek a
termékek nem tartoznak ebbe a kategóriába, a
Hulladékgyûjtõ Kft. munkatársai – a szabály-
talan elhelyezés megelõzése okán – kinyitot-
ták a telepen a hulladékudvart, ahol elhelyez-
hette az állampolgár a feleslegessé vált elekt-
ronikai hulladékot. A forgalom azt is mutatja,
még tovább kell bõvíteniük a begyûjtõhelyek
számát annak ellenére, hogy már tavaly is
újabb helyszíneket vontak be a még szélesebb
körû szolgáltatás érdekében. 

– Hatékonyabbá kell tennünk a tájékoztatást,
a szórólapok kijuttatását, hiszen a lakótelepe-
ken élõk többsége tapasztalataink szerint nem
rendelkezik kellõ mennyiségû információval a
gyûjtést illetõen. A felmerült kisebb gondok el-
lenére szeretném megköszönni a lakosságnak,
hogy igénybe vették ezt a lehetõséget, hogy
részt vettek az akcióban annak érdekében,
hogy a környezetünk szép maradjon, vagy gon-
dozottabb legyen – tette hozzá Horváth Balázs. 

Dukát Éva

Négy tonna veszélyes hulladék

Készül a Kanizsa Kártya
Az elmúlt héten

pénteken aláírták a
Kanizsa Kártya prog-
ram megvalósítási
szerzõdését. A Város-
fejlesztési, Környezet-
védelmi és Idegenfor-
galmi Bizottság dön-
tése értelmében a pá-
lyázatok elbírálása
után a KanizsaKártya Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Tár-
saság nyerte el a lehetõséget,
hogy elõállítsa és forgalmazza a
Kanizsa Kártyát. 

A jelentõs kedvezményekkel
járó Kanizsa Kártyát csak nagy-
kanizsai állandó lakcímmel és
személyi igazolvánnyal rendelke-
zõ magánszemély igényelheti. A
szerzõdés értelmében a kártya
éves díja nem lehet több 2500 fo-
rintnál. A kártya tulajdonosa az
érvényességi idõtartam alatt ve-

heti igénybe a vele járó kedvez-
ményeket. A KanizsaKártya Bt.
vállalta, hogy a kártya elfogadó
helyeket folyamatosan bõvítik.
Az elsõ kártyák 2007. december
31-ig lesznek érvényesek, ezt kö-
vetõen egy-egy évre meghosszab-
bíthatóak. A kártyát a tervek sze-
rint több helyen is igényelni lehet
majd a városban

A Kanizsa Kártyát elfogadó
cégekrõl, vállalkozásokról lapunk
is folyamatosan tájékoztatást
nyújt majd. 

A Kanizsai Nyári Színház elõadásairól tartott sajtótájékoztatóján Papp
Ferenc, a rekonstrukció alatt álló HSMK igazgatója kiemelte: a 8 éve in-
dult kezdeményezést nem adják fel. Minden alkalommal, az idõjárástól
függõen, az elõadások napjának délelõttjén döntik el, hogy a Péterfi isko-
la szabadtéri színpada, vagy pedig a városi vívóterem lesz a nyári színház
helyszíne. A tapasztalatok szerint a nyáron nagyon sok szórakoztató
program várja a városlakókat, a nagy áruházak szinte minden hétvégére
szerveznek ingyenes programokat, s ezekkel kell konkurálniuk az 1400-
1600 forintos jegyekkel. A 2,5 millió forint költségvetésû fesztivál fõ tá-
mogatója az önkormányzat Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizott-
sága. A jegyárusítás a Halis István Városi Könyvtár földszintjén mûködõ
HSMK információs szolgálatnál történik, hétfõtõl-péntekig 10-17 óráig.
Az elõadások könnyed, szórakoztató programokat ígérnek. Az elsõ ren-
dezvényen, június 29-én 21 órai kezdettel a veszprémi Pannon Várszín-
ház társulata a pesti kabaré virágkorát idézõ színházi esttel, az Orfeum-
mal mutatkozott be. A kabaréjelenetek, kuplék, sanzonok, artista számok
a 20-as, 30-as évek kimagasló színvonalú, hihetetlen bõségû anyagából
kerültek kiválogatásra. A fõszerepeket Szacsvai László, Szeles József,
Oravecz Edit és Zayzon Csaba játszotta. Július 17-én Fényes – Barabás –
Frenkó: Egy szoknya, egy nadrág címû zenés játékot mutatja be a buda-
pesti Fogi Színház. Fõbb szereplõk: Straub Dezsõ, Benkóczy Zoltán, Sá-

fár Anikó, Foga-
rassy Bernadett,
Fogarassy Adrás és
Straub Péter. Ren-
dezõ: Koltai Róbert.
A közönség kérésére
augusztus 15-én
operettet láthatunk.
Heltai Jenõ, Gül Ba-
ba címû operettjét a
komáromi Jókai
Színház mutatja be
Dráfi Mátyás rende-
zésében. 

Könnyed Nyári Színház

KÁBÍTÓSZER ELLENES NAP!
2006. július 14-én (pénteken) 10.00–16.00 óráig a Kanizsa Pláza

és a környezõ zöld területen, rossz idõ esetén az épületen belül. A
szabadban röplabda, frizbi, tollaslabda, trambulin,  görkorcsolya,
gördeszka, kosárlabda, mini-foci és lengõteke várja az érdek-
lõdõket, a színpadnál ismeretterjesztõ filmek, drog-prevenciós
tájékoztató, valamint drogismereti teszt (a helyes megoldásokat
jutalmazzák) kitöltésére lesz lehetõség. A sporteszközök igény-
bevételéhez diákigazolvány vagy személyi igazolvány szükséges! 
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Július 10. hétfõ: 9.00 Kéz-
mûves foglalkozás, 12.30 Ebéd,
14.00 Ismerkedés az internettel:
versenyek, vetélkedõk, játékok.
Részvételi díj: 500 Ft (+ 500 Ft
meleg ebéd)

Július 11. kedd: 9.00 Kerék-
páros túra a Csótóhoz. Részvé-
teli díj: 500 Ft, szendvicset hoz-
ni kell. 

Július 12. szerda: 9.00 Foci a
fiúknak, tollaslabda verseny a
lányoknak, 12.30 Ebéd, 14.00
Filmvetítés: Valahol Európában.
Részvételi díj: 500 Ft (+500 Ft
meleg ebéd).

Július 13. csütörtök: 9.00
Strandolás a kanizsai strandon.
Strandbelépõ: 300 Ft/fõ, szend-
vicset hozni kell.

A Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház napközis 
táborába jelentkezni lehet: a 93/319-202-es 

számon, vagy személyesen a Mûvelõdési Házban

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS BESZÁMOLÓ 
A 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGRÕL 

A „Nagykanizsa Város Környezetvédelméért” Alapítványt 1992. decem-
berében Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította. A be-
nyújtott iratanyagok alapján a Bíróság Apk. 60.064/1992/19. számú végzé-
sével az alapítványt „közhasznú szervezet” jogállással nyilvántartásba vette
1998. október 16-án. Az alapítvány bevételei és kiadásai a 2005. évben az
alábbiak szerint alakulnak (Ft-ban):

Nyitó pénzkészlet összesen: 2.352.743 
BEVÉTELEK: 

kamat 64.716 
Támogatások:

ZÁÉV Rt. 1.000.000 
Vízmû Rt. 50.000
Szig-Bau Kft. 20.000
Saubermacher-Pannónia Kft. 15.000
Szabadics Kft. 50.000
Nagykanizsa SP Kft. 30.000
Nagykanizsa Önkormányzat 500.000
Kamat 64.716

Bevételek összesen: 1.729.716
KIADÁSOK:

Díszkút 223.960
Horvát-magyar szakmai együttm. 192.566
Helytörténeti konferencia 30.000
Város Napja Városismereti Túra 20.000
Csokonai mellszobor 666.333
Interreg pályázat 21.625
Egyéb 241.047

Kiadások összesen: 1.395.531
Záró pénzkészlet összesen: 2.686.928
Az alapítvány 2005. évben Nagykanizsa MJV Közgyûlésétõl 500.000 Ft

költségvetési támogatást kapott a Csokonai mellszobor elkészítéséhez. Az
alapítvány a központi költségvetési szervektõl, elkülönített állami pénzalap-
tól, kisebbségi települési önkormányzattól, önkormányzatok társulásától,
egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitõl támogatást nem
kapott. Az alapítvány vagyona pénzbeli vagyon. Mértéke a számviteli be-
számoló szerint 2005. évben növekedett. Az alapítvány kuratóriuma tevé-
kenységéért juttatásokban, díjazásban nem részesült. 

Köszönjük támogatóink 2005. évi segítségét, melyet Nagykanizsa Város
környezetfejlesztése céljaira fordítottunk.

Nagykanizsa Város Környezetvédelméért Alapítvány Kuratóriuma

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot ír ki az egy-
csatornás gyûjtõkémények (termofor kémények) felújításának támoga-
tására Nagykanizsa MJV Közgyûlése 35/2006. (VI.30.) számú rendelete
alapján. Az önkormányzat a támogatást a lakóépületek kéményei felújí-
tásának teljes költségéhez vissza nem térítendõ támogatásként nyújtja a
lakóközösségek részére, amelyet kiegészít a központi – a LKFT-2006-
LA-7 kódszámú pályázaton elnyert támogatás mértékével. A támogatás
célja az 1985-ig épült lakóépületekben üzemelõ, gáztüzelõ berendezések
égéstermékeinek elvezetésére szolgáló egycsatornás gyûjtõkémények
biztonságtechnikai felújítása, kiváltása.

A pályázaton részt vehetnek Nagykanizsa MJV közigazgatási területén
lévõ társasházak, lakásszövetkezetek, illetõleg önkormányzati tulajdonú
bérházak azon lakóközösségei, ahol a lakóépület legalább 8 lakást tartal-
maz.  A vissza nem térítendõ önkormányzati támogatás a teljes felújítási
költség 30 százaléka, lakásonként legfeljebb 60.000 Ft. A vissza nem té-
rítendõ állami támogatás a teljes felújítási költség maximum 40 százalé-
ka, lakásonként legfeljebb 80.000 Ft.  A lakástulajdonosok által vállalt
önerõ a felújítási költség legalább 30 százaléka. Az állami támogatás a
kétlépcsõs központi pályázat keretében, a pályázó önkormányzaton ke-
resztül nyerhetõ el. A folyósítás a készpénzben vállalt saját forrás és a tá-
mogatás arányában történik, a támogatási szerzõdésben meghatározott
feladatok elvégzését követõen. A pályázat kizárólag a pályázati forma-
nyomtatványokon nyújtható be. A pályázat részletes feltételeit a Pályázati
útmutató és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 35/2006.
(VI.30.) számú rendelete tartalmazza. A pályázati csomagot a pályázók
átvételi igazolás ellenében vehetik át 2006. július 01. naptól, munkanap-
okon 7.00 órától 15.30 óráig, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Ingatlankezelési Intézményénél (Nagykanizsa, Deák tér 5.).

A pályázatot 3 példányban kell benyújtani, Nagykanizsa MJV Ön-
kormányzata Ingatlankezelési Intézményénél. A pályázónak a pályázat
benyújtásakor pályázatonként egyszeri 20.000 Ft összegû pályázati dí-
jat kell megfizetnie. A pályázatok folyamatosan benyújthatók, a be-
nyújtás végsõ határideje 2006. augusztus 15. A pályázatról további
részletek elérhetõk a www.nagykanizsa.hu címen.

Termofor kémények felújítása

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdetett a
városban mûködõ civil szervezetek, egyesületek, alapítványok és in-
tézmények testvérvárosi kapcsolatainak támogatása érdekében. A pá-
lyázók saját forrásaik legfeljebb 50 százalékos kiegészítése céljából
2006. július 1. és 2007. június 30. között megvalósuló, tételes költség-
vetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektekre kérhettek tá-
mogatást. A külföldi partner együttmûködésrõl szóló írásos nyilatkoza-
tát a pályázathoz kellett csatolni. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottság döntése alapján a következõ pályázókkal köt a pályázati
projektek támogatására vonatkozó szerzõdést a Polgármesteri Hivatal:

Attila Óvoda (Puchheim Város Ifjúsági, Sport, Idõsügyi és Szociális
Hivatallal közösen) VII. Integrációs konferencia Nagykanizsán 32.200
Ft. Humán Európa Szövetség (Fábián Ernõ Szociokulturális Egyesület,
Kovásznával közösen) „Határok nélkül”200.000 Ft.   Régi Jó Hagyo-
mány-teremtõ és Õrzõ Egyesület (Német-Magyar Egylet, Puchheimmel
közösen) A nagykanizsai gólyalábasok fellépése a „Puchheim lebt” fesz-
tiválon 115.000 Ft. Thúry György SZKI (Közgazdasági Szakközépisko-
la, Csáktornyával közösen) Sportbarátság 220.000 Ft. Thúry SZKI
(Közgazdasági Szakközépiskola, Csáktornyával közösen) Kísért a múlt
220.000 Ft. Zsigmondy-Széchenyi István SZKI (Gleisdorf Város, Kultu-
rális és Marketing Osztállyal közösen) Szakma és fiatalság 213.375 Ft.
Összes támogatás: 1.000.575 Ft.

Az elnyert összegek átutalására a pályázati kiírásnak megfelelõen a
támogatási szerzõdés aláírása, a projektek befejezése és a beszámoló
Polgármesteri Hivatal által történt elfogadása után kerülhet sor.

A Testvérvárosi Alap nyertesei

A Nagykanizsa MJV Közgyûlésének Szociális és Egészségügyi Bi-
zottsága a 2006. június 19-én tartott ülésén döntött a szociális alapon
meghirdetett bérlakások bérleti jogának elnyerésérõl.  Ez alapján a
Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. szám alatti bérlakás bérlõje Németh
Rozália, a Nagykanizsa, Csengery u. 117/20. szám alatti bérlakás bér-
lõje pedig Soproni Krisztina és Nádori János lett. Az önkormányzati
bérlakásokról szóló helyi rendelet 13. § (12) bekezdése értelmében a
Szociális és Egészségügyi Bizottság döntésével kapcsolatosan – a
2004. évi XXIX. tv. 141-143. §-ai alapján – 10 napon belül közérdekû
bejelentéssel lehet élni a Szociális Osztályon (Nk, Eötvös tér 16.)
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az oktatási intézményekben
kijelölt nyári ügyeleti nap a korábbi évek gyakorlatának
megfelelõen hétfõ: 8–14 óra. A Nevelési Tanácsadó kijelölt fogadó-
napja hétfõ: 9-17 óra.

Nyári ügyelet

Nagykanizsán a 2007-2012. közötti években
megrendezésre kerülõ jelentõsebb ünnepi ren-
dezvények (Város Napja – április utolsó hetének
végén illetve Kanizsai Napok kiállítás és vásár –
egy õszi hétvégén) szervezési, lebonyolítási mun-
kálataira pályázatot ír ki Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata. 

Zárt borítékban, a borítékon a pályázó szervezet
nevét feltüntetve, legkésõbb 2006. augusztus 15-én
8,00 óráig nyújtható be a pályázat a Polgármesteri
Kabinethez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). Az
ajánlatokat 2006. augusztus 15. 9,00 órakor bontják
fel a Polgármesteri Hivatal, I. emeleti tárgyalójában.
A pályázat bontásán a pályázó képviselõje külön ér-
tesítés nélkül részt vehet. 

A pályázatnak meg kell felelnie a fõ célkitûzések-
nek: Helyi hagyományokra építõ és évente rendszere-
sen megrendezhetõ, nagy számú résztvevõt és látoga-
tót megmozgató rendezvényt valósítson meg, mely
egyedi, sajátos arculattal rendelkezik, színes, tartalmas,
ötletes és látványos programjaival hosszú távon a vá-
ros turisztikai ill. meghatározó jelentõségû nevezetes-
ségévé, eseményévé válik. A pályázat helyi közössé-
geket vonjon be a megvalósításba. A pályázatról az
Oktatási- Kulturális és Sportbizottság javaslatára, a
Pénzügyi Bizottság véleményének ismeretében a Köz-
gyûlés dönt, 2006. augusztus 29-én. A közgyûlés fenn-
tartja a jogot, hogy a benyújtott szakmai és finanszírozási
tervezeten módosításokat kezdeményezzen, illetve fenn-
tartja a jogot, hogy – alkalmas pályázat hiányában – ne
hirdessen eredményt. Az önkormányzat a gyõztes pályá-
zókkal szerzõdést köt a rendezvény középtávú megvaló-
sításáról, amelyben részletesen szabályozzák a szerzõdõ
felek az egymással szembeni jogokat és kötelezettsége-
ket. A döntéshozatalban összeférhetetlenség miatt nem
vehetnek részt azok a képviselõk, akik pályázó szervezet-
nek tagjai, illetve személyesen vagy családtagjaik által
érintettek. A nyertes pályázóval az önkormányzat a be-
nyújtott – amennyiben szükséges, közös megegyezés
alapján módosított – szakmai és finanszírozási tervezet
alapján 2012. december 31-ig, legfeljebb öt év idõtartam-

ra szerzõdést köt. Bármely szervezet pályázhat, egy
szervezet egy pályázatot nyújthat be. A pályázónak
(gesztornak) nem lehet köztartozása, ezt nyilatkozat-
tal igazolni kell. Nem vehet részt a pályázaton az a
szervezet, mely korábban az önkormányzattal szem-
beni elszámolási kötelezettségének nem tett eleget. 

Pályázni csak részletesen kidolgozott szakmai és
finanszírozási tervezettel lehet. A „Város Napja”
programtervezetének tartalmaznia kell a zászlófelvo-
nás, az ünnepi közgyûlés és az önkormányzati alapí-
tású kitüntetések átadására vonatkozó elképzeléseket.
Ennek részleteit a megvalósítás során a Polgármesteri
Hivatallal egyeztetni kell. Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata a rendezvényekhez erkölcsi
támogatást nyújt, biztosítja a szükséges közterülete-
ket a rendezvény idõtartama alatt, továbbá lehetõsé-
get biztosít az önkormányzati sajtóban a rendezvé-
nyek programjának megjelentetésére. Az önkor-
mányzat a támogatás elsõ felét a rendezvény elõtt
legalább egy hónappal, – miután a polgármester jó-
váhagyta az adott évre vonatkozó részletes program
és költségtervet – elõlegként, a második felét a ren-
dezvényt követõen, a  Polgármesteri Hivatalhoz be-
nyújtott, a költségvetésben tervezett, számlákkal iga-
zolt kiadások fedezetére, a benyújtott számlamásola-
tok ellenében kell átutalni a pályázó számlájára. 

A nyertes pályázó vállalja, hogy az elõkészületek-
rõl a megbízó képviselõjének rendszeresen beszámol.
A következõ évi rendezvény pontos napjait a nyertes
pályázó minden év szeptember 31-ig köteles megadni
a Tourinform irodának, hogy a program szerepelhes-
sen az országos és a városi rendezvénynaptárban. A
rendezvény színvonalát emelõ módosításokra a ren-
dezvény idõpontjáig folyamatosan van lehetõség. A
jóváhagyott szakmai és finanszírozási tervezettõl va-
ló eltérést minden esetben egyeztetni kell a megbízó
képviselõjével. A jóváhagyott ajánlattól való olyan
nagyfokú negatív eltérés, amely a megbízás teljesíté-
sét, vagy a rendezvény színvonalát veszélyezteti, a
megbízás visszavonását vonhatja maga után. 

Litter Nándor, polgármester

Pályázat nagyrendezvényekre

Szent István napja alkalmából rajzpályázatot hirdetnek óvodások
és alsó tagozatosok részére „István király koronája” témában, kö-
zépiskolások részére „István király kora” témakörben. Pályázni A/3-
as méretû, tetszõleges technikával készült képpel lehet, a hátoldalon
fel kell tüntetni a kép címét, a készítõ nevét és elérhetõségét (cím,
telefonszám), valamint az intézmény nevét, ahol tanul.  Minden pá-
lyázó csak egy pályázatot nyújthat be. Az díjak átadására a délutáni
ünnepi rendezvény keretében kerül sor. A pályázatok beadási
határideje 2006. augusztus 7., 12 óra; helye Polgármesteri Kabinet
(Erzsébet tér 7. II. em. 12.). Bõvebb információ kérhetõ a 93/500-
709-es telefonszámon. 

Augusztus 20-i rajzpályázat

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata kollégiumi
férõhely pályázatot hirdet a Pécsi
Tudományegyetem kollégiumá-
ba. Pályázhatnak nagykanizsai ál-
landó lakos, pécsi felsõoktatási
intézményben nappali tagozaton
tanulmányokat folytató hallgatók,
akiknek kollégiumi férõhely irán-
ti igényét helyhiány miatt elutasí-
tották. A pályázat elbírálásának
szempontjai: a hallgató szociális
körülményei, az elbírálást meg-
elõzõ félévben, illetve a felvételi
vizsgán elért eredmény, kiemel-
kedõ tevékenység.

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2006. augusztus 10.

A pályázat a Polgármesteri Hi-
vatal Mûvelõdési és Sportosztá-
lyán igényelhetõ adatlapon és az
azon megjelölt mellékletekkel
nyújtható be. A pályázat benyúj-
tásának feltétele a kollégiumi fé-
rõhely iránti igény elutasítása,
azonban azt pótlólag is, a pályá-
zat benyújtását követõen, de a
legkésõbb augusztus 30-ig, a fel-
lebbezés tényét igazoló levélmá-
solattal együtt be lehet csatolni
(amennyiben tehát magát a pályá-
zatot a pályázó határidõben be-
nyújtotta). Az önkormányzati fé-
rõhelyek odaítélésének elbírálása
a pécsi kollégiumi felvételi eljá-
rás fellebbezési szakaszával pár-
huzamosan zajlik, a felállított
rangsorból azon kilenc pályázó
részesül önkormányzati férõhely-
ben, akinek fellebbezését a pécsi
kollégium elutasította. 

A HSMK programjaiból:
Július 7. 19 óra KALÁSZ ANNA (Pécs) és BARÁTAI
HANGVERSENYE – Áriák, dalok, musicalrészletek
Belépõdíj: nincs, helyszín: Kiskastély
Július 17. 21 óra KANIZSAI NYÁRI SZÍNHÁZ – szabadtéri szín-
házi elõadás a Péterfy Iskola udvarán. 
EGY SZOKNYA - EGY NADRÁG – zenés vígjáték. Belépõdíj:
1400 és 1600 Ft. Rossz idõ esetén az elõadás a Vívóteremben lesz.

FELHÍVÁS
A nagykanizsai 1956-os Történelmi Emlékbizottság és a HSMK fel-

hívja figyelmüket, hogy „A forradalom és szabadságharc korának le-
gendás jármûvei és használati eszközei” elnevezésû, szabad térre terve-
zett kiállításhoz a még fellelhetõ kultikus tárgyaikat, eszközeiket bo-
csássák a felhívók rendelkezésére. Várják azok jelentkezését, akiknek
birtokában van pl. korabeli oldalkocsis motorkerékpár,  korabeli nem-
zeti lobogó, Cspeel teherautó, telepes rádiókészülék, stb. Bõvebb infor-
máció a HSMK információs szolgálatánál (telefon: 93/311-468). A
kiállítás idõpontja: 2006. október 23. Helyszíne: Károlyi-kert.

Kollégium



SZOLGÁLTATÁS

VEGYES

INGATLAN

BÉRLET

Nk-án a belvárosban közel 700 négyzet-
méter telek, rajta bontható családi házzal el-
adó! Társasház építésére is alkalmas, 40 %-a
beépíthetõ! Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072
(5904K)

Borsfán (letenyei, bázakerettyei termál-
fürdõhöz közel) 90 m2-es, kisebb 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 eladó.
Érd.: 70-530-8513 (5857K)

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

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

Nk-án a Munkás utcában IV. emeleti,
másfél szobás, felújított lakás eladó. Irány-
ár: 6 millió Ft. Tel.: 30/3651-654, 30/2025-
943 (5890K)

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

Nk-án a Platánsor 5. szám alatt 57 m2-es,
kétszobás, felújított, erkélyes, egyedi fûtéses la-
kás eladó. Érd.: 30/448-6072 (5905K)

Kiskanizsán 3 szobás, 120 m2-es, jó ál-
lapotú családi ház eladó. Érd.: Nk, Õrto-
rony u. 10. szám alatt. (5907K)

Kinizsi út elején 1 és fél szobás, 44 m2-
es, földszinti lakás eladó. Érd.:20/524-9533
(5906K) 

Horgászok, vadászok figyelem! A Mu-
ra-Dráva összefolyása fölött, az Õrtilosi vas-
útállomástól egy km-re ház, 444 négyszögöl
területtel eladó. Víz, út van, villany a szom-
szédos telken! Érd.: 30/574-6356 (5908K)

Szepetneken 800 négyszögöl szántó el-
adó. Érd.: 30/330-6605 (5909K)

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

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

140 literes, háromfázisú betonkeverõ el-
adó 28.000 Ft-ért. Tel.: 30/813-0000
(5893K)

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

Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont gépjármûvét készpénz-
ért átveszem! Lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek eladók.
Tel.: 30/641-7375, 30/592-8463 (5485K)

Vállaljuk: új síremlékek készítését, be-
tûvésést, régi sírok tisztítását, felújítását
számlára is. Érd.: Horváth Zoltán, vállal-
kozó. Nagykanizsa, Ady Endre u. 65. Tel.:
06-93-333-449, 06-70-511-7863 (5641K)

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

Építési vállalkozó vállal: kõmûves és
tetõfedõ munkákat, régi házak felújítását, 

épületek szigetelését, lépcsõházak festését,
stb.! Tel.: 30/6398-825, 70/5039-407
(5900K)

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

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

Szegény lány gyógyíthatatlan beteg
nénit vagy bácsit keres, akit tisztelettel,
becsülettel gozdozna ápolna és szebbé
tenné hátralévõ napjait. 30-610-6172
(5910K)

14 Hirdetés

APRÓHIRDETÉS
STRONGSTRONG
DIGITÁLIS MÛHOLDVEVÕ SZETTEK:  
55 cm antenna, fej, SRT6126: 22.500 Ft
55 cm antenna, fej, SRT6130: 24.500 Ft
80 cm antenna, fej, SRT6125 + diseqc motor: 37.900 Ft
BigSAT single fej: 1.800 Ft
Erõsítõs nagylepke antenna: 2.800 Ft

TV SZERVÍZ Nagykanizsa, Kórház u. 3.  *  30-597-1530
TV javítás * TV javítás * TV javítás * TV javítás * TV javítás * TV javítás

AAAAkkkkcccciiiióóóó::::  

jjjjúúúúllll iiiiuuuussss  7777--22220000--iiiigggg
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Újonc Országos Bajnokság nõi és férfi tõr/kard verseny. Az NTE
1866 versenyzõi az Egyéni Magyar Bajnoki címekért küzdöttek ezen a
versenyen. Nõi kardban a 8-as döntõbe 2 kanizsai jutott. Mátyás Szabina
a harmadik, Magyar Zsanett a hatodik lett. Kocsis Eszter a 11., Varga
Viviána a 13. helyen zárt. Kancsár Bálint fiú kardban nem jutott a döntõ-
be. A csapatbajnoki címek eldöntése során a férfi tõrcsapat a táblára ke-
rült, de vereséget szenvedett és a 8. helyet szerezte meg. A nõi kard csa-
pat 1-es rangszámmal kiemelt lett. Az elsõ körben nem vívtak, a második
és harmadik körben nyertek. A BSE-vel vívták a döntõt: 45-42 Nagyka-
nizsa javára. A Magyar Köztársaság 2006. évi Újonc Nõi Kardcsapat baj-
noka az NTE 1866 lett: Mátyás Szabina, Magyar Zsanett, Varga Viviána,
Kocsis Eszter összeállításban. Edzõik Tóth Tamás Tibor és Kiss György.

A Felnõtt Férfi Tõr Válogatón Budapesten az NTE 1866 verseny-
zõi közül a  legjobb 16 közé került Szmodics Zoltán és Tizedes Balázs.
Pataki a 22. helyen zárt, Szmodics 16., Tizedes 10. lett. 

A Serdülõ Országos Bajnokságon nõi és férfi kard kategóriában jú-
nius elején versenyeztek az NTE 1866 versenyzõi. Az egyéni küzdelmek
során négy leány és egy fiú került a 32-es táblára. A nyolcas döntõbe
már csak két nagykanizsai leánynak sikerült bejutni. Péntek Brigitta a
versenyt megnyerõ Várhelyivel szemben 14-13-as vezetés ellenére 15-
14-re veszített, így 3. lett. Magyar Zsanett 6., Mátyás Szabina 14., Varga
Vivivána 20. helyezést ért el. A másnapi csapatversenyt kiemeltként
kezdték, így az elsõ körben nem vívtak. A másodikban alulmaradtak a
BSE-vel szemben 45-42-re. Ezt követõen a harmadik hely volt a tét,
ahol a GEAC csapatát 45-39-re legyõzték. 

Nemrégiben az MTK által rendezett Nemzetközi Felnõtt Férfi Tõr
Válogatón Szmodics Zoltán a döntõbe jutott és végül 8.helyen zárt. A
versenyen három ország (Magyarország, Németország, Románia) 44
vívója indult.

Bajnokok az újonc vívó lányok

Május végén Vácon a Zichy iskolában volt a Magyar Ülõröp-
labda Bajnokság alapszakaszának negyedik fordulója három csa-
pat részvételével, ahol a Sprint SC Szombathely és a Mozdulj SE
Vác mellett a Nagykanizsai Mozgássérültek Hamburger SE csapa-
ta is részt vett. Eredmények: Sprint – Hamburger  3:0 (19, 21,
13), Vác – Hamburger 3:0 (20, 12, 17). A csapat összeállítása:
Máté Jenõ, Miklós Viktor, Balogh Imre, Földi József, Kövesdi Ka-
talin, Chrenkó József, Kálovics Ferenc. Edzõ Földi József.

Az alapszakasz utolsó, 5. fordulóját Tatabányán rendezték, ahol a
küzdelmekben 6 csapat vett részt, köztük a kanizsai is. Három mér-
kõzést játszottak. A Humanitás SE csapatával szemben 3:0 arányban,
az Agora Püre Pécs ellen 3:2-re, a Csakazért SE Szeged együttese el-
len pedig 3:2-re veszítettek. Az alapszakaszt a hatodik helyen zárták,
így az õszi rájátszásban az 5-8. helyért szerepelhetnek majd. A csa-
pat összeállítása: Németh Antal, Máté Jenõ, Balogh Imre, Földi Jó-
zsef, Kövesdi Katalin, Palicz Zoltán, Edzõ: Földi József.

NBI FÉRFI KOSÁRLABDA 
MÉRKÕZÉSEK:

MEAFC – Kanizsa KK 93
– 79 (31:14; 12-17; 28-14; 22-
31). Vezette: Kisházi, Torzsa.
Kanizsa KK: Becze Barnabás
4, Sági Péter 16/6, Zsámár
Krisztián 10, Millei Attila 4,
Beck Attila 6   Csere: Benk
András 13/6, Babócsai Péter
5/3, Kiss Viktor 8, Murvai Dá-
niel 10, Kovács Csaba 2. 

DEKE – Kanizsa KK 91 –
76 (22-18; 20-17; 3-14; 15-
27). Vezette: Szulics, Zalai.
Kanizsa KK: Sági Péter 16/3;
Ács Péter 6/3; Zsámár Kriszti-
án 9; Millei Attila 7; Beck At-
tila 3. Csere: Babócsai Péter
11/3; Becze Barnabás 4/3;
Kiss Viktor 12; Murvai Dániel
8; Kovács Csaba.

A Dunántúli Gyermek II. Baj-
nokság 8. fordulóját Kaposváron
rendezték május végén. 

CWG Kanizsa – Dunaújvá-
rosi FVE 23:10. A CWG Kani-
zsa gárdája magabiztos gyõzel-
met aratott. Bedõ Krisztiánt az
edzõi szavazatok alapján a baj-
nokság legjobb játékosának vá-
lasztották. CWG Kanizsa: Mikó -
Bedõ, Kovács, Vitári, Skriba, Si-
mon, Hegedüs. Csere: Borosán,
Bánkuti, Balázs, Gergina, Gyer-
gyák, Szinyéri, Németh. Edzõ:
Szabó Szilárd. Góllövõk: Bedõ
10, Kovács 4, Hegedüs 3, Vitári
2, Simon, Balázs, Gergina, Gyer-
gyák 1-1. A CWG Kanizsa csapa-
ta a 4. helyen végzett.

Magabiztosan

A júniusi Kanizsa Kupán (a Dunántúli Regionális Kupa 3.) az alábbi
fontosabb kanizsai eredmények születtek: Kispuska nõi 30 lövés fek-
võ: 1. Papp Józsefné, 2. Tomposné Sali Erzsébet. Kispuska ffi 30 lövés
fekvõ: 3. Obermaier Nándor, 4. Horváth Szilárd, 6. Szobolics János.
Kispuska ffi 3x10 összetett (álló, fekvõ, térdelõ th.): 2. Obermaier
Nándor. Légpuska ffi 20 lövés: 7. Szobolics János. Légpuska serdülõ
leány 20 lövés: 1. Racskó Tímea. Légpisztoly 20 lövés ffi: 6. Sinkovics
Róbert. Sportpisztoly 20 lövés ffi: 5. Sinkovics Róbert. Központi gyúj-
tású pisztoly 20 lövés ffi: 6. Kun László. Szabadpisztoly 20 lövés ffi:
2. Sinkovics Róbert. 

A Szlovén MK Liga 3. forduló fontosabb eredményei: Egyéni: 1.
Horváth Szilárd, 11. Papp Józsefné, 13. Szobolics János, 16. Horváth
Károly. A felsorolásban nõk férfiak együtt szerepelnek, de a legjobb
nõi versenyzõ a nagykanizsai Papp Józsefné volt. Csapat: 2. PSLE
Nagykanizsa. Az összesített állás a 3. forduló után 1. PSLE Nagykani-
zsa. Egyéni összesítésben: 2. Horváth Szilárd, 8. Szobolics Janos, 11.
Horváth Károly. 

Lövész sikerek

Kosárlabda NB II nõk: Peuge-
ot Kampf NTE – Atomerõmû
KSC  86-82 (21-30, 26-13, 23-
23, 16-16). Peugeot Kampf NTE:
Deme 2, Toma 10, Mozsolics 13,
Pais 9, Muk 16. Csere: Horváth
A. 2, Fekete 19/3, Horváth B. 10,
Szépligeti, Burucz 3/3, Törgyekes
2. Edzõ: Kovács Nándor.

Peugeot Kampf NTE – Atom-
erõmû KSC 68 - 64 (16-19, 20-8,
16-16, 16-11). Peugeot Kampf NTE:
Toma 6, Szépligeti 3, Szélessy, Pais
12, Muk 11. Csere: Horváth A. 4,
Fekete 8, Horváth B.6, Mozsolics 10,
Burucz 6, Deme 2, Törgyekes. 

Két gyõzelem

DIÁKAKCIÓ! DIÁKAKCIÓ! VHS – egyet fizet, hármat vihet! VHS – egyet fizet, hármat vihet! 
DVD – kettõt fizet, hármat vihet!DVD – kettõt fizet, hármat vihet!

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

Annak érdekében, hogy nagybátyja kár-
tyaadósságát törlessze, Steve Barker me-
rész ötlettel áll elõ: fogyatékosnak adja ki
magát, s benevez a paraolimpiára, hogy
megnyerje az 1000 dolláros jutalmat. A
versenytársak azonban azonnal rájönnek,
s ráadásul kitartásuk és erõnlétük is  jobb.
Nem buktatják le, inkább segítségével mó-
resre tanítják örök vetélytársukat Jimmyt.

A rájátszásban szépíthetnek



Nyári intenzív tanfolyamok
30 % kedvezménnyel a

DIALÓG NYELVSTÚDIÓBAN
Államilag minõsített nyelvi képzések!

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

Összesen 70 millió forintot költ a város a nyá-
ri intézményfelújítási munkálatokra, amelyek a
tanév végeztével már elkezdõdtek és várhatóan
augusztusban be is fejezõdnek. Hét létesítmény-
ben folynak kisebb, nagyobb munkák, amelyek
célja az épületek állagmegóvása, helyenként
akadálymentesítés, a vizesblokkok rendbetétele.

A Batthyány Lajos Gimnáziumban a C épü-
let nyílászárói, fõleg folyosói íves ablakai vál-
tak balesetveszélyessé, így cseréjük indokolt.
A vizesblokkokban gyakoriak a dugulások,
csõtörések, így az idén nyáron sor kerül az el-
öregedett csõhálózatok cseréjére és a helyisé-
gek felújítására. Kicserélik az A épület szét-
tördezett tetõcserepeit, amelyek az ereszc-
satornát is eltömítették. Az épület vízvezetékei
elöregedtek, ennek eredményeként jelentkezõ
csõtörések több szinten is a tantermek beázá-
sához vezettek, így a szakemberek indokolt-
nak látják a teljes vezetékszakasz cseréjét és a
téli fagyok elleni védelmét. A BLG-ben elvég-
zendõ munkák összköltsége 20 millió forint. 

A Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban a leg-
nagyobb gondot a beázások okozzák, fõleg a
tornaterem feletti tetõ szigetelése nem halo-
gatható tovább. Az épület nyílászárói az észa-
ki oldalon korhadtak, balesetveszélyesek,
megoldást csak az ablakok cseréje jelent. Az
iskola vizesblokkjai korszerûtlenek, nagyon
gyakoriak a dugulások, a szerelvények egy ré-
sze nem  mûködik, csempék hiányoznak, így

a fenntartó szerint a teljes „rendszer” felújí-
tásra szorul. Az önkormányzat ezen a nyáron
tízmillió forintot költ a Mezõ gimnáziumra.  

Az önkormányzat egy korábbi döntése alapján
gyógypedagógiai, módszertani központ jön létre
a Rózsa Úti Általános Iskolában. A Péterfy Isko-
la kiürülõ épületében komplex szolgáltatás bizto-
sítható, többek között a nevelési tanácsadás, szu-
pervízió, konduktív pedagógia ellátás. Az elhe-
lyezést indokolja, hogy a szolgáltatások többsé-
gét a keleti városrészben élõk igénylik. A késõb-
biekben ide helyezik át a Nevelési Tanácsadót, s
az így kialakuló gyógypedagógiai központ lát-
hatná el a pedagógia szakszolgálat mellett az uta-
zószakember-hálózat, a gyógypedagógiai szol-
gáltatás, valamint a sajátos nevelési igényû gyer-
mekek integrációját segítõ módszertani feladato-
kat is. Itt nyer elhelyezést az Attila Óvoda épüle-
tében mûködõ autista csoport, és a konduktív el-
látás áthelyezésével a teljes szakszolgálati tevé-
kenység a kialakítandó fejlesztõ-központba ke-
rül. Mivel az intézményt az átlagosnál nagyobb
számban használják mozgássérült gyermekek,
szükséges az udvar és az épület akadálymentesí-
tése. A tervezett munkálatok az önkormányzati
kasszából biztosított húszmilliós forrás mellett a
Többcélú Kistérségi Társulástól az elmúlt évben
átvett 16,450 millióból  valósulhat meg. 

A Péterfy Sándor Általános Iskolában a hom-
lokzati nyílászárókat cserélik, rendbe teszik a
tornaterem padozatát is. Az évek során elhasz-

nálódtak az intézmény belsõ lépcsõi, kopottak,
csúszásveszélyesek, így felújításuk már tovább
nem halogatható. A sportpályák egyenetlenek,
balesetveszélyesek, rendbetételük összekapcsol-
ható az iskola környékének akadálymentesítésé-
vel. A beruházás összköltsége tízmillió forint.

A Hevesi Sándor Általános Iskola nyári fel-
újítására 8 millió forintot különített el az önkor-
mányzat. Az intézmény több helyen beázik: a
fõépület második emelete, az aula, a tornatermi
öltözõk, ezért a javítás tovább már nem halogat-
ható. A tornateremhez kapcsolódó vizesblokkok
állapota kritikus, potyognak a csempék, omlik a
vakolat. Az iskola elektromos rendszere elavult,
a jelenlegi terhelést már nem bírja, felújítása az
iskola zavartalan mûködéséhez szükséges. A
múlt évben megkezdõdtek a nyílászáró cserék,
ez ebben az évben is folytatódnak. 

Munkálatok folynak a sánci Kertvárosi
Óvodában is. A nyári szünet idején kicserélik
az épület elkorhadt, homlokzati nyílászáróit,
amelyek rosszul zárnak. Felújítják a vizes-
blokkokat, és kicserélik a csoportszobák
mennyezeti armatúráit is. Az ereszcsatornák
javítását követõen megszûnne a homlokzat
beázása és a vakolat állagának további romlá-
sa. A felújítás összértéke ötmillió forint.

A Rozgonyi Óvoda tavaly kimaradt a már
akkor is indokolt felújításokból, mivel nyári
ügyeleti feladatokat látott el. Az ötmillió fo-
rintos keretbõl megvalósuló feladatok közül
legfontosabb az udvari- és a fõépület vizes-
blokkjának felújítása, emellett sor kerül a ját-
szóudvar aszfaltozására is. -dé- 

Nyári intézményfelújítások

A következõ napokban az
elõrejelzések szerint kánikula
várható, melynek hatásai érzé-
kenyen érintik az emberi szer-
vezetet. Bárkinek okozhat
egészségi panaszokat és a vér-
nyomás esése miatt sokan el-
ájulhatnak. A legnagyobb koc-
kázatnak a szív- és érrendszeri
betegségben szenvedõk, a 65
év felettiek, a csecsemõk és
kisgyermekek, valmint a fogya-
tékkal élõk vannak kitéve. A
tartós meleg szervezetre gyako-
rolt kedvezõtlen hatása fokozó-
dik mind a szabadban, mind a
zárt légtérben munkát végzõk-
nél. Súlyos panaszok, vagy
krónikus betegségben szenve-
dõknél a panaszok erõsödése
során kérjük, azonnal fordulja-
nak orvoshoz. 

Az idõsek kánikula idején tar-
tózkodjanak hûvös helyen, ke-
rüljék a fizikai munkát, a bevá-
sárlást és ügyintézést ne a leg-
melegebb órákra idõzítsék. 

Mindenkinek ügyelnie kell a
fokozott folyadékbevitelre.
Nagy melegben akár napi 4 li-
ter folyadékot is el lehet fo-

gyasztani. Javasolt: víz, ás-
ványvíz, tea, szénsavmentes
üdítõk. Nagy melegben nem ja-
vasoltak a magas koffein- és
cukortartalmú, a szénsavas
vagy alkoholos italok. 

Kerüljük a tûzõ napon való
tartózkodást 11 és 15 óra között.
A káros UVB sugárzás ellen
védjük bõrünket napvédõ krém-
mel és megfelelõ világos színû,
természetes alapanyagú ruházat-
tal, kalappal. Nagy melegben a
szervezet hûtése érdekében na-
ponta többször zuhanyozzunk
vagy használjunk hideg vizes
borogatást. 

Ne hagyjunk kisgyermeket,
állatot bezárt gépkocsiban. A
szabadban végzett sportolást is
korlátozzuk a reggeli és kora es-
ti órákra. A fizikai munkát vég-
zõknél szükséges, hogy a mun-
káltatók a munkavállalóknak
legalább fél óránként védõital-
ként 14-16 Co hõmérsékletû ivó-
vizet vagy alkoholmentes italt,
valamint az elõírtaknak megfe-
lelõ pihenõidõt biztosítsanak. 

Dr. Kvarda Attila 
megyei tiszti fõorvos

Vigyázzunk a kánikulában!


