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Százhatvan éves a magyar vasúti közlekedés. A július 8-án megrendezett 56. Vasutasnapon errõl a jubileumi évfor-
dulóról is megemlékeztek országszerte. Az ország hét városában tartottak központi ünnepségeket. Kanizsát 2850-en
választották.  A Vasutasnap alkalmából a MÁV ZRT. Nagykanizsai Forgalmi Csomóponti Fõnöksége rajzpályázatot írt
ki a környezõ iskolák számára. A felhívásra nemcsak Kanizsa környékérõl, hanem szlovéniai iskolások is küldtek be
rajzokat. Az elsõ tíz helyezett repülõre ülhetett a megnyitót követõ légi bemutató alkalmával. A NTE 1866 MÁV sport-
pályán, az ország különbözõ pontjairól érkezett vendégeket Jendrolovics Pál, a MÁV ZRT. stratégiai vezérigazgató-
helyettese köszöntötte. A Vasutasnapot Máté István, a forgalmi csomópont vezetõje nyitotta meg. A tûzijátékkal záruló
egész napos szórakoztató programról és a jó hangulatról a MÁV és a Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház dolgozóiból ösz-
szeállított 60 fõs csapat gondoskodott. (Felvételünkön: „Tûzoltó leszel, s katona...”– egyenruha bemutató tûzoltók, ha-
tárõrök, rendõrök és vasutasok közremûködésével) 

56. Vasutasnap
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ÖNKORMÁNYZATI ÜGYEKRÕL
A FIDESZ Nagykanizsai Önkormányzati

frakciója nevében az önkormányzat július 21-
ei soron kívüli ülésével kapcsolatban tartott
sajtótájékoztatót Cseresnyés Péter frakcióve-
zetõ, aki arról szólt, hogy bár a legutóbbi ülé-
sen soron kívüli közgyûlést jelzett a polgár-
mester, ezzel szemben mégis rendes ülésrõl
szólnak a hírek. Ráadásul két korábbi, felhá-
borodást kiváltott ügy is a közgyûlés elé kerül-
ne. Egyik a kórház mûködési formájának a
megváltoztatása, a másik a régi piac ügye.  

A FÕDÍJ EGY SVÁJCI UTAZÁS

Értékelték az Auto Kanizsa Kft. által idén
negyedszer megrendezett Ford Kulturális Pá-
lyázatot. A 11-14. évfolyamos tanulóifjúság
számára kiírt vetélkedõre ezúttal is közel szá-
zan neveztek. Mint azt a Centrál Hotel étter-
mében megtartott záró programon Cserti Jó-
zsef ügyvezetõ elmondta, az értékelés a hagyo-
mányoknak megfelelõen, ezúttal is két fóru-
mon zajlott: az iskolákban felállított sorrend
alapján a legjobbak pénzjutalomban részesül-
tek, majd valamennyi intézmény elsõ négy he-
lyezett pályamunkája az Oktatási-, Kulturális-,
Ifjúsági- és Sportbizottság elnöke által vezetett
bíráló bizottság elé került. A fiatalok a szabad
témaválasztás lehetõségét kihasználva, ötletes-
nél ötletesebb témákban fejtették ki gondolata-
ikat. Az idei fõdíj egy svájci jutalomutazás,
melynek valamennyi középiskolából lesz
résztvevõje: a Batthyány Lajos Gimnáziumból
Horváth Heléna, a Cserháti SZKI-ból Németh
Krisztián és Czupi Zsolt, a dr. Mezõ Ferenc
Gimnáziumból Farkas Valter, a Thúry SZKI-
ból Kovács Gábor, a Zsigmondy-Szécheny-
ibõl pedig Bánlaki Krisztián készülhet az ok-
tóber eleji kirándulásra. Az idén elsõ alkalom-

mal a helyi médiának köszönhetõen tovább
bõvült az utazók tábora: a kanizsai újságok,
rádiók és a tv jóvoltából a batthyányis Szendrõ
Zsolt, a Zalai Hírlapnak köszönhetõen pedig a
Zsigmondy-Széchenyi SZKI diákja, Kercsmár
Gyula is a küldöttség tagja lehet.

JÓL MÛKÖDÕ KAPCSOLATOK
Az oktatást érintõ nemzetközi kapcsolatokról,

az eddig elért illetve a közeljövõben várható ered-
ményekrõl tartott tájékoztatót a hivatal Mûvelõ-
dési és Sportosztályának vezetõje, dr. Pintérné
Grundmann Frida és a Pályázati Iroda vezetõje,
Palángi Krisztina. Mint azt a szakosztály vezetõ-
je elmondta, az alsó-szász minisztériummal évek
óta tart az együttmûködés, speciális képzési prog-
ramokban folyik a közös munka. Kezdetben a
hátrányos helyzetû, elsõsorban romákat érintõ
képzési lehetõségekre fordítottak kiemelt figyel-
met, majd benyújtásra került a Leonardo prog-
ram. E több részbõl álló projekt elsõ elemeként
õsszel alsó-szász iskolákból érkeznek majd fiata-
lok városunkba, hogy egy hetes itt tartózkodásuk
alatt megismerkedhessenek az itteni szakképzés-
sel, a nálunk folyó roma-képzéssel, majd 2007.
elsõ félévében viszontlátogatásra kerül sor. A há-
roméves program jövõ év õszétõl három illetve
hathetes cseregyakorlatokkal folytatódik. Palángi
Krisztina elmondta, hogy az elmúlt idõszakban a
horvát és osztrák pályázati lehetõségek kerültek
elõtérbe. Csáktornya partnerségével zajlik a ter-
mészetvédelmi tábor a Csónakázó tónál. Több
pályázat is elbírálás alatt van.

JAZZ-KLUB A SZABADBAN
A Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház szerve-

zésében rendhagyó módon az Oázis Appart-
manház kerthelyiségében várták a jazz-muzsika
kedvelõit. A jazz-klub vendége ezúttal az egyik
legismertebb hazai ütõhangszeres mûvész,
Horváth Kornél valamint a szakma és a kritiku-
sok által egyaránt a világ legjobbjai közé sorolt
krimi tatár gitáros, Enver Izmailov voltak. A két
muzsikus 2000-ben alapította meg a „Black
Sea triót” a bolgár szaxofonossal, Anatoly
Vapirovval, s e formációval rendszeresen tur-
néznak Európában. 2006-ban határozták el,
hogy ezentúl duóban is fognak koncertezni.
Mindkét zenész, különleges egyéni hangzásvi-
lágot képvisel, így kettejük játéka igazi kurió-
zum. Enver Izmailov tapping-technikája – azaz
a húrok nyomkodással, s nem pengetéssel való
megszólaltatása – szinte a csembalójátékhoz
hasonlítható polifóniát eredményez, melyben a
kaukázusi népzene motívumai, barokk stílus-
idézetek keverednek érdekes zajokkal vagy ép-

pen balkáni ritmusokkal. A jazz-muzsika ked-
velõi az est folyamán számos különleges hang-
szerrel is megismerkedhettek.

VASUTAS NÉPMÛVÉSZETI KIÁLLÍTÁS
Hetedik alkalommal rendezték meg a Vas-

utasok Országos Népmûvészeti Kiállítását a
VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban. A
megnyitón köszöntõjében Kámánné Szép Teré-
zia igazgatónõ kiemelte: nagy örömükre szol-
gál, hogy 7 város 35 alkotója fogadta el meghí-
vásukat.  Köszönetet mondott Mónai Zsuzsá-
nak, a mûvelõdési ház korábbi vezetõjének, aki
elindította 22 évvel ezelõtt az Országos Vas-
utas Népmûvészeti Kiállítások sorát. A meg-
nyitó után Weisz József, a MÁV Zrt. Személy-
szállítási Csomópont vezetõje átadta a díjakat
és a dicsérõ okleveleket az alkotóknak. I.
Ádám Zoltánné (Székesfehérvár). II. Nagy
Imréné (Debrecen). III. Kluptáné Hurták And-
rea (Nyíregyháza). Tervezõ munkájáért külön
díjban részesült Párniczky Józsefné, a székes-
fehérvári MÁV Hímzõ Szakkör vezetõje.

A TANDÍJ ELLEN
A felsõoktatásban bevezetésre kerülõ tandíj

ellen emelte fel a szavát sajtótájékoztató kere-
tében Cseresnyés Péter országgyûlési képvise-
lõ, a Fidesz Zala megyei szóvivõje. Mint
mondta, a Fidesz nem támogatja az oktatási
reformnak álcázott, gazdasági megszorítás ne-
vében bevezetett tandíjat. A sajtótájékoztatón
a fiatalok továbbtanulását megnehezítõ kor-
mányzati elképzelésrõl egy felsõfokú tanulmá-
nyokat folytató kanizsai diák, Morácz Csilla,
valamint a Fidelitas helyi csoportjának alelnö-
ke, Bizzer András is megfogalmazta aggályait.

MEGALAKULT A HELYI  MSZDP
Július 12-én újjáalakult a Magyarországi

Szociáldemokrata Párt nagykanizsai és Zala

július 5.

KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezetõ - fõszerkesztõ: Luif Ibolya. Munkatársak:
Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Horváth Attila, Nagy Krisztina (szülési szabadságon),
Szõlõsi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztõség és kiadó: Nagykani-
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Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ
CSÜTÖRTÖKI RANDEVÚ SZTÁRVENDÉGEKKEL

Július 27-én 20 óra Korda György és Balázs Klári Augusztus 3. 20 óra
A rock fenegyereke: Nagy Feró Augusztus 10. 20 óra Komár László 
A rendezvények helyszíne a  Péterfy Iskola parkja. Belépõdíj nincs!

KANIZSAI NYÁRI SZÍNHÁZ
Augusztus 15. 20 óra GÜL BABA – operett (Jókai Színház Komárom)
Szereplõk: Miskovics László, Illés Gabriella, Berecz György,  Petrécs Anna,
Boráros Imre, Mák Ildikó. Rendezõ: Dráfi Mtyás. Belépõdíj: 1600 és 1400 Ft

július 6.

július 7.

július 12.
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megyei szervezete. Bogár Ferenc megyei el-
nök leszögezte: Nagykanizsán nem lehet más
a párt célja, mint hogy az õszi önkormányzati
választáson ismét gyõzelemre segítsék a balol-
dalt. Emlékezetes: a június 10-i polgármester-
jelöltállító taggyûlést követõen határoztak úgy
a Magyar Szocialista Párt szociáldemokrata
platformjának tagjai, hogy kilépnek a pártból.
Úgy döntöttek, hogy 41 taggal megalakítják a
Magyarországi Szociáldemokrata Párt nagy-
kanizsai és Zala megyei szervezetét, amely a
kilépés után három nappal már csaknem 70 ta-
got számlált. A megalakítást Kapolyi László
országos elnök is „szentesítette” jelenlétével.
Az ezt követõ sajtótájékoztatón (amelyet
Kapolyi László országos elnök, Bogár Ferenc
megyei elnök, Stróber Gábor városi elnök, va-
lamint Móritz István megyei alelnök tartott)
Bogár Ferenc leszögezte: háromévnyi vajúdás
után döntöttek úgy, hogy a továbbiakban a
„szülõpárt” MSZP-tõl külön úton politizálnak.
A kilépés okai közt említette, hogy a szocialis-
ták elnöksége „kézi vezérléssel”, a párt tagsá-
gának megkérdezése nélkül döntött jelentõs
ügyekben, valamint eltéréseket tapasztaltak a
2004-es év pénzügyi gazdálkodásában is. Ha-
marosan bemutatják önkormányzati képvise-
lõ- és polgármesterjelöltjeiket is. Kapolyi
László üdvözölte a nagykanizsai és a megyei
MSZDP-szervezet megalakulását, s ugyancsak
hangsúlyozta: az MSZP és az MSZDP külön-
külön erõsíti a baloldalt, amire jó példa a pár-
tok közötti, még az országgyûlési választások
elõtt megkötött együttmûködés. Bogár Ferenc
hozzátette: azokra a szavazókra számítanak,
akik baloldali érzelmûek, ám különbözõ okok
miatt nem szavaznak az MSZP-re. 

SEMMELWEIS NAPI ÜNNEPSÉG
A Képzõmûvészetek Háza adott helyet az

Egészségügyi Alapellátási Intézmény által
rendezett Semmelweis napi ünnepségnek. Az
intézmény munkatársait és a megjelent vendé-
geket Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intéz-
ményvezetõ köszöntötte, majd Litter Nándor
polgármester mondott köszönetet mindazok-
nak, akik nap mint nap a város lakóinak egész-
ségéért küzdenek a háziorvosi rendelõkben.
Aztán rövid kulturális mûsort követõen dr.
Hámori Zsolt ügyvezetõ háziorvos mondott
ünnepi beszédet, végül a munkájuk jubileumi
évfordulóját ünneplõ háziorvosok, munkatár-
sak vehettek át emléklapot.

CSÜTÖRTÖKI RANDEVÚ 
Az önkormányzat támogatásának köszönhe-

tõen folytatódik a HSMK Csütörtöki randevú
sztárvendégekkel címû rendezvénysorozata –
mondta sajtótájékoztatóján Szakács Gábor, az
intézmény mûvelõdésszervezõje. A továbbra is
ingyenesen látogatható, egy-egy órás koncertek
helyszíne a Péterfy iskola szabadtéri színpada.
Két összeillõ ember címmel július 27-én Korda
György és Balázs Klári lép színpadra. Augusz-
tus 3-án, Azok a boldog szép napok címmel a
rockzene fenegyereke, Nagy Feró lesz a ven-
dég. A rendezvények sorát augusztus 10-én a
hazai rock and roll  királya, Komár László zárja
a Táncoló fekete lakkcipõk címû mûsorával. 

10 ÉVESEK A HÁRMASIKREK

A város nevében Litter Nándor polgármester
és Bicsák Miklós, a választókerület képviselõje
köszöntötte otthonukban, a 10 éves palini hár-
masikreket, Herbai Pétert, Istvánt és Gábort. A
születésnapjukat július 27-én ünneplõ fiukat
Simánné Mile Éva, a szociális osztály vezetõje is
köszöntötte, aki a születésüktõl kezdve figyelem-
mel kíséri az ikrek életét. A gyerekek a palini is-
kolában tanulnak, István és Péter 4. osztályos,
Gábor 3. osztályos lesz az õsszel. Testvérük
Vanda, 13 éves. Közülük Péter a legjobb tanuló,

aki osztályfõnöki dicséretet is kapott. Gábor és
Péter judózik, István lovagol a szabadidejében.

BÕVÜLÕ FIATAL BALOLDAL
Sajtótájékoztatón számoltak be a Nagykani-

zsai Fiatal Baloldal terveirõl és a közelmúltban
lezajlott országos kongresszuson történtekrõl a
szervezet vezetõségi tagjai, Gyanis Alexandra
alelnök, Böröndi Viktor és Cserti Sándor elnök-
ségi tagok. A fiatalok elmondták: a Fiatal Balol-
dal (FIB) nagykanizsai szervezete májusban ala-
kult újjá, akkor még hét taggal, ma már tizenhat
fõt számlálnak. Leszögezték: több beleszólást
szeretnének a helyi MSZP-szervezet fiatalokat
érintõ intézkedéseibe, s egyúttal felajánlják se-
gítségüket az õszi önkormányzati választás
kampányában. Gyanis Alexandra megjegyezte:
tagokat várnak a kanizsai FIB-szervezetbe,
amely nem csak a politikáról szól, hanem a kö-
zös táborokban, „bulikban” való részvétel lehe-
tõségérõl is. A helyi szervezõdés elnökének Ta-
más Lászlót, alelnökének pedig Hetesi Évát és
Gyanis Alexandrát választották meg. 

A DROG ELLEN A PLÁZÁBAN
Kábítószer-ellenes napot szervezett az

Egészségügyi Alapellátási Intézmény a Kani-
zsa Plázában és az épület elõtti parkolóban.
Kercsmaricsné Kövendi Ibolya, az alapellátási

A korábbi esõzések után kifejezetten jót
tesz a tikkasztó hõség a sztrádaépítõknek –
legalábbis ami a munkavégzéshez legopti-
málisabb körülményeket illeti. Árkai And-
rás, a Betonút Zrt. projektmenedzsere érdek-
lõdésünkre elmondta: ugyan valószínûleg
nem tudják tartani a kivitelezés befejezésé-
nek határidejét, ám a lemaradásból tudnak
faragni – hála a melegnek.

Az M7-es autópálya Nagykanizsa-Becse-
hely közötti 18,5 kilométeres szakaszán több
helyütt talajvíz és belvíz is nehezítette a
munkálatokat, ezért vannak olyan területek,
ahol még csak most kezdik el a humuszolást.
Akad olyan szakasz is, ahol a belvíz miatt
eztán látnak neki a fák kivágásához. A leg-
több problémával a Principális-csatorna és a
régi hetes fõútvonal közötti szakaszon talál-
koztak a szakemberek. A közmûkiváltás már

megtörtént, most az átkötés van soron. A tel-
jes szakaszon a víz után a legtöbb nehézsé-
get a talajszerkezet minõsége okozta, szá-
mos helyen altalaj-megerõsítést kellett vé-
gezni. A becsehelyi csomópont Nagykani-
zsáig terjedõ szakaszának hat kilométeres
szakaszát már az idén forgalomba helyezik.

A hõség áldás (?) a sztrádaépítõknek

július 13.
július 14.
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intézmény vezetõje lapunknak elmondta: szí-
nes programokkal várták a fiatalokat, röplab-
da, frizbi, tollaslabda, trambulin, görkorcso-
lya, gördeszka, kosárlabda, mini-foci, lengõte-
ke jelentett alternatívát a droggal szemben, a
színpadnál pedig ismeretterjesztõ filmek vetí-
tése zajlott. Ugyancsak itt várták a fiatalokat a
Nagykanizsai Rendõrkapitányság kortárs segí-
tõi, valamint Bükiné Papp Zsuzsanna rendõr-
fõhadnagy, bûnmegelõzési csoportvezetõ, akik
a drogokkal, azok káros hatásaival kapcsolat-
ban nyújtottak hasznos információkat az ér-
deklõdõknek. A legfelkészültebbek egy drog-
prevenciós tesztet is kitölthettek, a legjobb
eredményt elérõk apró ajándékokat kaptak.

ESZKÖZÖK A LÁNGLOVAGOKNAK

Új felszerelések érkeztek a nagykanizsai
tûzoltókhoz: az ötvenhét ruhát, a három-há-
rom, 2300 és 1300 literes teljesítményû zagy-
szivattyút, a két darab 800 literes zagyszivaty-
tyút, az egy darab, 800 literes teljesítményû,
robbanásveszélyes anyagok felszívására alkal-
mas berendezést, az 1300 literes mélyszívót,
egy aggregátort és egy légbefúvót, valamint a
15 darab sisakot és a 15 pár csizmát Litter
Nándor polgármester és Göndör István or-
szággyûlési képviselõ adta át a lánglovagok-
nak. A belügyminisztériumi pályázat és ön-
kormányzati finanszírozás révén megvalósult
fejlesztés értéke 23 millió forint.    

EGY SZOKNYA, EGY NADRÁG

A Latabár Kálmán fõszereplésével készült
film, az Egy szoknya, egy nadrág címû zenés
vígjáték színpadi változatát mutatta be a
Péterfy általános iskola szabadtéri színpadán
a budapesti Fogi Színháza. A HSMK Kani-
zsai Nyári Színház elnevezésû rendezvényso-
rozatának elõadásán Fényes Szabolcs legis-

mertebb slágerei hangzottak el. A fõbb szere-
peket Harmat Imre, Benkóczy Zoltán, Sáfár
Anikó, Fogarassy Bernadett, Fogarassy And-
rás és Straub Péter alakította.

XI. JAZZLAND CSERFÕ

Immár 11. alkalommal rendezik meg július
20-22. között a Nagykanizsa-Cserfõ hegyháton
a rangos Jazzland Cserfõ zenei fesztivált a ha-
zai és külföldi jazzélet neves képviselõinek fel-
lépésével.  A fesztivál egyik célja, hogy a tehet-
séges fiatal jazz muzsikusok részére bemutat-
kozási lehetõséget teremtsen. Hagyománya a
fesztiválnak, hogy szereplési lehetõséget kínál-
va fiatal fõiskolás, illetve jazzverseny díjazotta-
kat is meghív. A fesztivál másik fõ célkitûzése,
hogy a magyar, fõként a dél-nyugat dunántúli
közönséggel megismertesse a magyar és a vi-
lághírû jazz zenészeket. Az ide fesztivál sztár-
vendége az amerikai énekes, Ann Malcolm, aki-
nek az énekstílusa bámulatosan ötvözi a hagyo-
mányos és modern jazzt. Ann 21-én pénteken,
22 órától lép színpadra a hazai jazz legna-
gyobbjaival. Szakcsi Lakatos Béla (zongora),
Jávori Vilmos (dob), Orbán György (bõgõ). 22-
én 18 órától a cserfõi gazdák jóvoltából a fel-
nõtteket ingyenes borkóstolás, a gyerekeket lo-
vaglás és málnaszörp várja. Közben a BIBOP
CAFE szórakoztatja a közönséget dallamos
jazz zenével. A részletes program a www.cser-
fojazz.hu címen olvasható az interneten.

VÉRADÓ HÉT 
Véradóhetet szervez a Magyar Vöröskereszt

nagykanizsai szervezete július 24-28. között.
Véradó lehet mindenki, aki 18. életévét betöl-
tötte, 65 év alatti, testsúlya meghaladja az 50
kilogrammot. Egy-egy alkalommal négy és fél
deciliter vért vesznek le, amelybõl vörösvér-
sejt-koncentrátum, plazmakészítmények és
vérlemezke-koncentrátum készül, így a véradó
akár három életet is megmenthet. A Vöröske-
reszt nagykanizsai szervezetének munkatársai
a Sugár út 28. alatti vérvételi helyen várják a
véradókat július 24-25-én 14.00-18.00 óra, va-
lamint 26-28-án 10.00-15.00 óra között. Au-
gusztus 15-én hagyományteremtõ szándékkal
azokat a véradókat várják egy „gulyáspartis”
véradásra, akik ugyan szívesen segítenének,
ámde az év más idõszakában a munkahelyi

szabályok miatt nincs módjuk elmenni a vér-
adás helyszínére. Antal Istvánné, a karitatív
szervezet városi titkára utalt arra: elsõsorban a
fõiskolásokra, egyetemistákra számítanak.

FESZTIVÁL A JAZZTANYÁN
Július 28-án, pénteken este dübörögnek fel a

basszusok a Tiborcz-tanyán és el sem hallgat a
kõkemény szaggatás vasárnap délutánig. A
jazzrõl elhíresült birtok most a klubokban
megszokott elektronikus zenéknél pörgõsebb
mûfajok kedvelõit várja: a gyakran 160 bpm-
re gyorsuló psy trance, a  klasszikus goa  és a
dallamosabb progresszív mûfajban közel 20
hazai és izraeli DJ szolgáltatja a talpalávalót. 

FAKOSI NYÁR
Az Elsõ Fakosi Nyár programsorozat július

30-án a Kisfakosi Szabadtéri Színpadnál indul.
A programban többek között futó- és bográcsos
gulyásfõzõ verseny, a nagykanizsai Vonós Zene-
kar fellépése, a La Festa zenekar koncertje, szín-
padi játékok, Gáspár Gyõzõ  szerepel. A belépõ-
jegyek elõvételben és a helyszínen is válthatók.
További információ a Tourinform irodában, az
Áfonya Cukrászdában (Kiskanizsa, Templom
tér), valamint a 20/989-2550-es telefonszámon.

KÖZLEKEDÉSI TÁBOR
A Nagykanizsa Városi Balesetmegelõzési

Bizottság 2006. július 31-tõl augusztus 6-ig
közlekedési nyári tábort szervez Balatonmári-
afürdõn, az Ifjúsági Táborban, melyen kanizsai
általános iskolák 40 felsõ tagozatos diákja vesz
részt. A közlekedési tábor egy hete során lesz
KRESZ oktatás, vízirendészeti, légirendészeti
bemutató, kerékpáros verseny és túra, balatoni
hajózás. A táborról bõvebb információt  Mis-
zlai Ákos rendõr fõhadnagy ad  (93/312-190)

OLVASÓTÁBOR
Idén is szervez Olvasótábort a Halis  Könyv-

tár. Kardos Ferenc a könyvtár igazgatóhelyet-
tese elmondta, két turnus programja már lezaj-
lott, a következõ kettõt augusztus 7-11., vala-
mint 14-18. között rendezik meg. A tábor ide-
jén kanizsai írók mûveivel ismerkednek meg
játékos formában, pedagógusok és könyvtáros-
ok segítségével a gyerekek. Sok játék, gólyalá-
bazás, önismereti teszt és a Thúry György Mú-
zeum helytörténeti kiállításának megtekintése
gazdagítja a programot. Betekintést nyerhetnek
a résztvevõk az elektronikus levelezés gyakor-
latába, a könyvkötészet rejtelmeibe. Délutá-
nonként a várossal ismerkednek. Elsõ alkalom-
mal az udvarokat járják körül, majd Tarnóczky
Attila vezetésével felkeresik az emléktáblával
ellátott helyi jelentõségû épületeket. Készíte-
nek tábori újságot, megtanítják a gyerekeket a
nagyKar rendszerre. Idén újdonságként György
Pál fafaragóhoz látogatnak el. Feldolgozzák
Csokonai Vitéz Mihály, Kanizsán játszódó Öz-
vegy Karnyóné címû darabját és Halis István
diáksággal kapcsolatos írásait. A témához kap-
csolódik egy csurgói kirándulás, ahol a Refor-
mátus Gimnázium régi könyvtárában Csokonai
kéziratokat tekintenek meg, valamint megnézik
az új csurgói múzeum kiállításait is.

július 17.

július 20.

Elõzetes
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A város soron kívüli közgyûlése  Litter Nán-
dor polgármester vezetésével a napirendek el-
fogadásával kezdõdött. Tóth László –  miután a
testület úgy szavazott, hogy a régi piac tulajdo-
ni helyzetének rendezését is zárt ülésen tár-
gyalják – a napirendek elõtt szót kért, melyben
arra hívta fel a figyelmet, hogy tudomása sze-
rint Litter Nándor és egyes képviselõk kiléptek
a szocialista pártból, így kiléptek a frakcióból
is. Egyúttal ezzel összefüggésben felszólította
Budai Istvánt, dr. Horváth Györgyöt, Szányiné
Kovács Máriát és Stróber Gábort bizottsági
funkcióikról való lemondásra. Litter Nándor
közölte: változatlanul a szocialista párt tagja és
nem engedélyezte a vitát e témában. Polai Jó-
zsef az autópálya építéssel kapcsolatban ismer-
tette a lakosság tiltakozását, ugyanis a Fitye-
ház-Bajcsa közötti útszakaszon elviselhetetle-
nül megnõtt a kamionok száma, akik a súly-
korlátozást sem tartják be. Mivel ez az autópá-
lya építéshez nem kijelölt útszakasz, ezért az
illetékesek arról is tájékoztatták a képviselõt,
hogy a helyreállítása sem fog megtörténni. A
polgármester ez ügyben egyeztetést ígért. 

Az elsõ napirendben a 2006. évi költségvetési
rendeletet módosították, majd egy pont kivételé-
vel a Szabályozási Terv és Helyi Építési Sza-
bályzat jóváhagyásáig megalkotott átmeneti vál-
toztatási tilalmat  módosították. Ezután az auto-
mata mélyparkolók építése kapcsán a területbér-
lõ építési helyre vonatkozó módosító kérelmét
fogadták el. Ennek értelmében mélyparkoló
épülhet a Tervtanács javaslata alapján, Kar-
mazin József, Papp Nándor és a kórház vezetõi-
nek szakmai koordinációjával a kórház közelsé-
gében. Megvitatták több belterületi ingatlan elõ-
vásárlási jogát. Elfogadták, hogy az adósságke-
zelési szolgáltatás ellátására szülessen együtt-

mûködési megállapodás. Készfizetõ kezességet
vállaltak a mûfüves pálya építéséhez. 

A Köztársasági elnök a helyi önkormányzat-
ok, képviselõk, polgármesterek és helyi kisebb-
ségi önkormányzatok választását októberre tûzi
ki. A választási eljárásról szóló 1997. C. tv. §
(2) bekezdése kimondja, hogy a Helyi Választá-
si Bizottság három tagját és szükséges számban
póttagokat a települési önkormányzat képviselõ-
testülete választja meg. Így történt ez a soron kí-
vüli kanizsai ülésen is. A grémium a Helyi Vá-
lasztási Bizottság tagjainak dr. Baumgartner
Imre ügyvédet, dr. Ördög Ferenc nyugalmazott
egyetemi docenst és Gulyás Ferenc gyógysze-
részt választotta meg. Póttagok lettek dr. Hári
Tibor ügyvéd és dr. Nemes Pál ügyvéd. 

A testület zárt ülésen folytatta munkáját, me-
lyen foglalkoztak a régi piac tulajdoni helyzetével,
egy nagykanizsai ingatlan elidegenítési és terhelé-
si tilalmával, a Dózsa György út 119. szám alatti
ingatlan lízinggel történõ megszerzésével, az Ipari
Parkban földterület értékesítéssel illetve egy vál-
lalkozók háza beruházás megvalósításával. 

A kánikulai hõségben sokan hiányolták az
Erzsébet téri szökõkút hûsítõ cseppjeit. Mi-
kor mûködik ismét a szökõkút? – tettük fel a
kérdést Szabó Istvánnak, a VIA Kanizsa
Kht. fõmérnökének.

– Az Erzsébet téri szökõkút négy évvel ez-
elõtt készült. Az eltelt idõ bizonyította, hogy
technológiája, a beépített mûszaki egységek
nem mindenben felelnek meg. Rengeteg gond
van a szivattyúval, a teljesítménye sem felelõ.
Nincs megfelelõ szûrõrendszere, gépi, prog-
ramozott vízkezelése, ami a lerakódásokat,
vízkövesedést megakadályozná. A szivattyút
jelenleg javítják s azt is vizsgáljuk, érdemes-e
egyáltalán felújítani, vagy egy új, nagyobb
teljesítményût kell beszerezni. Idõnként van-
dálok célpontjává  is válik a szökõkút. Utca-
bútorokat, szemetes edényeket dobálnak be a

medencetérbe, vagy görkorcsolyával okoztak
károsodást. A lepattogzó csempeburkolat és
a ragasztóanyag darabjai bekerültek a szû-
rõrendszerbe, ami miatt állandóan javítani
kellett. A medence belsõ világítását adó négy
lámpatest is a vandálok áldozatául esett. A
szökõkút északi oldalán elhelyezett négy dísz-
világítást is le kellett szerelni, mivel folyama-
tosan tönkretették. 

Mikor mûködik?

AZ ÉV LAKÓHÁZA

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és
Idegenforgalmi Bizottság (VKIB) július
18-i ülésén véleményezte „Az év háza –
Nívódíj Nagykanizsa” kitüntetõ címmel já-
ró, a díjnyertes épületre kihelyezhetõ tábla
arculatának kialakítására vonatkozó pályá-
zatra érkezett egyetlen munkaanyagot. Sze-
menyey-Nagy Tibor pályázatát  – amelyben
a tábla négy kultúrtörténeti korszak jelleg-
zetes épületeinek stilizált, gravírozott alap-
rajzát ábrázolja – elvetette a grémium, mi-
vel a többség szerint az átlagember számá-
ra nehezen értelmezhetõek a kép szimbólu-
mai. A nívódíjat az adott évben használatba
vett társasházak, családi házak egyike érde-
melheti majd ki, az elismerés odaítélésérõl
szakmai testület dönt.  

Felállhat a Választási Bizottság

Az önkormányzati választásokkal kapcsolatos
elképzeléseirõl tartott sajtótájékoztatót Litter
Nándor polgármester. Az elmúlt idõszak történé-
seit figyelembe véve hozta meg döntését. Még
mindig bízik abban, hogy az MSZP Országos El-
nöksége illetve egyeztetõ fórumai – értékelve a
társaival együtt négy éven keresztül végzett mun-
káját – módosítják a helyi szervezet döntését, és
az MSZP polgármesterjelöltjeként is indulhat az
õszi helyhatósági választáson. Amennyiben ez
nem következik be, eleget téve számtalan szerve-
zet, magánszemély biztatásának, független pol-
gármesterjelöltként indul. Ehhez a város minden
lakosának, szervezetének várja a támogatását.
Egy olyan várospolitikát szeretne megvalósítani,
ami felülemelkedik a pártcsatározásokon és vala-
mennyiünk érdeke.  Reméli, tudnak olyan szemé-
lyeket választani a nagykanizsaiak, akikkel együtt
megvalósítható ez a fajta várospolitika. 

KAZÁNOK A VASTELEPRE

A tavalyi fûtéskorszerûsítés után felesle-
gessé vált gáztüzelõ berendezések, kazánok
értékesítésérõl is tárgyalt a Pénzügyi Bizott-
ság ülésén. Tavaly a város mintegy harminc
közintézményébõl szereltek le elöregedett,
rossz állapotú berendezéseket, amelyeket az
Ingatlankezelési Intézmény értékesíteni
akart az elõzetes értékbecslés szerint tízmil-
lió forintos áron. Azonban többszöri próbál-
kozásra sem sikerült végrehajtani a tranzak-
ciót, s kényszermegoldásként felvetõdött a
hulladékvas-feldolgozók részére történõ ér-
tékesítés lehetõsége. Három cégtõl kértek
árajánlatot, s a PB a legkedvezõbbet hagyta
jóvá. A használt gáztüzelõ berendezéseket
4,5 millió forintért megvásárolhatja az
egyik, hulladékvas feldolgozásával és fel-
vásárlásával foglalkozó vállalkozás. 

Akár függetlenként

MEGÚJULÓ INFORMATIKA

Egy májusi közgyûlési döntés értelmé-
ben a Polgármesteri Hivatal informatikai
eszközparkja hamarosan megújul. A Gaz-
dasági és Városüzemeltetési Bizottság a
téma tárgyalásakor határozatot hozott ar-
ról, hogy az ajánlati kiírásról valamint a
jelenleg a hivatalban funkcionáló informa-
tikai eszközökrõl, azok állapotáról is rész-
letes tájékoztatást kér a hivataltól. A pén-
teki ülésén többek között ezt a tájékoztató
anyagot tárgyalta meg a bizottság, s azt
egy tartózkodás mellett elfogadta. 
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A megyében csak né-
hány mezõgazdasági
nagyüzemben valósult
meg olyan fejlesztés,
mint amilyent a Miklós-
fai Mezõgazdasági ZRT.
tudhat a magáénak: uniós
forrásnak köszönhetõen
megoldódott a trágyake-
zelés problémája.

– A beruházás egy, a
szakosított állattartó-te-
lepekkel rendelkezõ gazdálkodókra vonatkozó elõírás miatt történt:
egy jogszabály alapján eredetileg 2007-ig mindenhol meg kellett volna
valósítani a trágya, a trágyalé és az elhullott állattetemek EU-konform
kezelését – mondta Vas László, a részvénytársaság elnöke. – 2004-ben
már beadtunk egy Sapard-pályázatot, amellyel nem jártunk sikerrel.
Ismét pályáztunk, akkor már az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív
Programhoz (AVOP) – sikerrel. A beruházás során kialakítottunk egy,
az európai uniós elõírásoknak mindenben megfelelõ trágya-deponálót,
kicseréltük az épületek villamos hálózatát, megoldottuk a csapadékvíz-
elvezetést is. Az elõírásoknak megfelelõen kellett építenünk egy úgyne-
vezett zárt hullakamrát, amely külön úttal közelíthetõ meg, akár a tele-
pen kívülrõl is. A teljes fejlesztés mintegy 68 millió forintba került,
amelynek 45 százalékát biztosította az AVOP, a fennmaradó részt pe-
dig saját forrásból, illetve hitelbõl fedeztük – mondta az elnök.

AVOP-pénz Miklósfának

TISZTELT 
KANIZSAI POLGÁROK!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy a KanizsaKártya értékesítése
megkezdõdött. Felvilágosítás és ér-
tékesítés:   Turinform iroda  Nk.
Csengery u. 1-3. Tel: 93/313-285.
Reklám&Dekor Nk. Magyar u. 20.
Tel. 93/333-710.

A kártya érvényességi ideje: 2007.
december 31. Ára: Teljes ár 2500 Ft/év,
Nyugdíjas 1850 Ft/év, Gyermek 1250
Ft/év, Csökkent munkaképességû
(50% felett) 1250 Ft/év.

A KanizsaKártya Bt-vel szer-
zõdéssel rendelkezõ vállalkozá-
sok listája:

Robinson Pub & Pizzéria, ven-
déglátás, 10%. Kanizsa Spinning
Club, spinning, 10%. Rozgonyi úti
írószerbolt, papír-írószer, 10%. Me-
nõ Manó gyermeksziget, gyermek
ruházat 0-14 évesig, 5%. Dialóg
Nyelvstúdió, nyelvoktatás, 10%. Gu-
mibazár, gumiabroncs-felni, 25%.
Schwinn Csepel, kerékpárszaküzlet
és szervíz, 5%. Kövessy Ügyvédi
Iroda, ügyvédi tevékenység, 10%.
Cserfõ Jazzland (Lókötõ kocsma),
vendéglátás, jazzland, 10%. Prestige
Divat, férfi-nõi divatárú, 10%. Kaszi-
nó Étterem, melegkonyhás étterem,
10% (Menüre és kisadagra nem ér-
vényes). Király vendéglõ (célpont
üzletház alatt) vendéglátás, me-
nükiszállítás, 6,5% (Menüre érvé-
nyes). Gyémánt Gravír, gravírozás,
bélyegzõ készítés, ajándéktárgy,
10%. Dekor kuckó, lufidekoráció,
rendezvény, parti és dekorációs kel-
lékek 10%. Domex Szõnyegáruház,
szõnyegáruház, 10%. Ludvig Stúdió
Bt., reklámgrafika, festészet, 10%.
Renocar Kft., gépjármû javítás, 10%.
Kanizsa Color Kft., autófényezés,
10%. Leveli Attila, látszerész opti-
kus, 10%, lencse 5%. Takács Attila,
fogsorjavítás, fogsorfelújítás, 10%.
Lengyel cipõbolt, cipõbolt, 10%.
Semiramis kávézó, vendéglátás,
10%. Franck espresso, vendéglátás,
10%. Cafe Online, internet kévézó,
10%. Adidas üzlet, cipõ, sportruhá-
zat, 5%. GMT Hungária Kft., autóal-
katrész kereskedés, 10%. City taxi,
személyszállítás, taxi, 10%. Váradi
Árpád, taxi, 10%. Zsu-Fa Kkt., gu-
mijavítás-szerelés, 10%. Thomas
jeans üzlet, ruházati kereskedelem, 
5%. Morgana Divat, nõi divatáru,
5%. Szilvási és Tsa Kõfaragó Kft.,

kõfaragás, 3%. Alexander Euro-
trans Bt., reklám, dekor, fuvarozás,
15%. Trió Bt., autómentés, autóköl-
csönzés, 10%. Totál-Lap Kft., rek-
lámkiadvány terjesztés , 10%.
Botka Sport Club, autójavítás, 10%.
Zsolnai Márkabolt, üveg-porcelán
áru, ajándék, 3%. Jágo Club Cafe,
vendéglátás, 10%. Gadányi Tamás
egy. vállalkozó, bádogosmunkák, te-
tõfedés, 10%. Kanizsa Darts Egyesü-
let, sport, 10%. Nászajándék-üzlet,
nászajándék szolgálat, 5%. Profa 96
Bt., fajáték készítés, fafaragás, 10%.
Sharky Dekor, dekoráció, 15%. Biz-
tonság 2000 Sec. Bt., vagyonvéde-
lem, 15%. Vektor 2000 Bt., szer-
szám kereskedés, 5%. Zsu-Fa KKt.,
gumi, felni szaküzlet, 5%. Horváth
Anikó egy. vállalkozó, nõi-, férfi-,
gyermekfodrász, 8%. Teher-Mobil
Bt., autóalkatrész üzlet, 5%. Sharkey
Bt., használt bútor, mûszaki cikk,
10%. Par-kom 94, számítástechnika,
irodatechnika, árukra 3,5%, szolgál-
tatásra 8%. Fresh-Top Bt., sportruhá-
zat, 10%. Budzsi Dive búváriskola,
búvároktatás, túraszervezés, 10%.
Kanizsai Tûz-Õr Kft., vagyonvéde-
lem, biztonságtechnika, 10%. Kani-
zsa Profil Kft., másolástechnika-szá-
mítástechnika, 5%. Kem-Lak Kft.,
kéménytechnika, lakatosipar, 5%.
Black Rainbow Bt., kovácsoltvas,
lakáskultúra, 10%. Balogh István
(Dodo), egyéni vállalkozó, festés,
gipszkarton szerelés, 10%. Alfrédó
férfi divat, munkaruha, kalapok,
sapkák, munkaruhára 5%. Csengery
bútorbolt, bútorkészítés, 100000 Ft
felett 3%. Kedvenc kisáruház, mun-
ka- és formaruha gyártás és eladás,
5%. Mera Pusz Kft., vagyonvéde-
lem, távfelügyelet, objektum õrzés,
takarítás, 5%. Villtek Kft., vagyon-
védelem, villanyszerelés, kaputele-
fon, autófóliák, autófelszerelések,
5%. Filléres bolt, illatszer, vegyi
áru, háztartási cikk, édesség, 5%.
Cre-art Stúdió Bt., webdesign,
hosting, 10%. Némó akvarisztika,
kisállat, akvarisztika, 2000 Ft
felett 3%, 5-10000 között 5%,
10000 felett 10%. Tavasz hor-
gászbolt, horgászcikkek, 5 % .
Kanizsa autómosó (volt Gábor
laktanya), önkiszolgáló autómo-
só, kézi autómosás 10%. 

További vállalkozások jelentke-
zését várjuk.  Az Önkormányzati
tulajdonú cégek csatlakozása ha-
marosan megtörténik.

Befejezõdött Palin végén, a 74-es fõútvonal mellett egy helyi, ingat-
lanokkal foglalkozó vállalkozás finanszírozásában kialakított építési
telkek szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítése. Pávlicz Ferenc, a ki-
vitelezõ Bt. üzletvezetõje érdeklõdésünkre elmondta: a fõvezetéket és
a bekötéseket építették ki csaknem 320 méteres hosszúságban, amely
mintegy 18  telek számára biztosít rácsatlakozási lehetõséget. 

GUMIABRONCS ÉRTÉKESÍTÉS
GUMI- ÉS FUTÓMÛ SZERVÍZ

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

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

Nyitva tartás:
Hétfõ – Péntek: 7 – 19

Szombat: 7 – 12
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A HÓNAP VÉGÉRE ELKÉSZÜLNEK
Várhatóan a hónap végére elkészülnek a városban

kihelyezett hulladékgyûjtõ szigetek, és ismét a he-
lyükre kerülnek a félreállított konténerek. A bõvülés a
„Nyugat-Balaton és Zala völgye Regionális Hulladék-
gazdálkodási Rendszer” címet viselõ ISPA projektnek
köszönhetõ. A beruházó Zalabér Önkormányzata, és a
kivitelezõ SOLVEX Kft. megyénken kívül is több
helyszínen végez szelektív sziget kialakításokat. Vá-
rosunkban nemcsak a szigetek számában lesz válto-
zás, hanem egyes szigetek szolgáltatási minõsége is
bõvül, hiszen több helyen italoskarton-gyûjtõket is
kihelyeznek. Helyüket az utóbbi hónapokban felújí-
tották, az alattuk lévõ burkolatot leaszfaltozták, itt-
ott meg is nagyobbították annak érdekében, hogy a
negyedik gyûjtõelem elhelyezésére is mód legyen,
tudtuk meg Baloghné Munkácsi Andreától, a Kör-
nyezetvédelmi Információs Iroda munkatársától.  

HEGYEKBEN ÁLL A SZEMÉT
Hat éve kaptak lehetõséget a zártkerti ingatlanok

tulajdonosai, hogy a hegykapukban elhelyezett
négyköbméteres konténerekbe helyezzék el hulladé-
kukat ingyenes szolgáltatásként.  A konténerek mé-
retét az évek során majdnem megduplázták, jelenleg
hétköbméteres edények vannak kint, ám úgy tûnik,
ez sem elegendõ, hiszen a hegyi utak bejáratát ellepi
a szemét, legyen bármilyen gyakori az ürítés és az
azt követõ takarítás. A szerzõdés szerint heti egy al-
kalommal kellene csak üríteni a hét konténert, ám a
valóságban hetente többször is cserélik az edényeket
például az Erdész utca folytatásában a Szentgyörgy-
vári hegy kezdeténél, ami az egyik legproblémásabb
helyszín. Havonta egyszer volna kötelezõ a hegyi
utak bejáratának takarítása, ám a közmunkásokat en-
nél gyakrabban vezénylik ki, és elõfordul, hogy
húsz-harminc köbméter szemetet szállítanak el egy-

egy helyszínrõl, ám az eredmény mégsem látszik,
mert alig két-három nap múltán a szeméthegy újra-
termelõdik. A jelenség hátterében a Via Kht. munka-
társai és a Környezetvédelmi Információs Iroda ve-
zetõje szerint az van, hogy a hulladékdíjat térfogat-
arányosan fizetik meg a város polgárai, így csak egy
minimun-szolgáltatást vesznek igénybe, a háztartás-
ban keletkezõ nagy mennyiségû hulladéktól pedig
ki-ki vérmérséklete szerint szabályosan vagy sza-
bálytalanul, az erdõkben szétszórva, illegális telepe-
ket létrehozva szabadul meg. A problémát a rendelet
módosításával lehetne orvosolni. A lakosságnak to-
vábbra is lehetõsége van arra, hogy a valóságtól füg-
getlenül egy minimum-szolgáltatás megfizetésével –
heti egy 50 literes edény ürítésével –  legalizálja
„szemetelését”, amely még akkor is kevésnek tûnhet,
ha valaki él az egyéb, ingyenes hulladékelhelyezési
lehetõségekkel, úgy mint veszélyeshulladék-gyûjtés,
hulladékgyûjtõ szigetek, lomtalanítás vagy az ingye-
nes havi egy köbméter telepen történõ elhelyezése.  

Szemét-hegyek, megújuló szigetek

Tavasz végén, nyár elején ug-
rásszerûen megugrik a lakásfel-
újítások, takarítások, selejtezések
száma. Bár a lomtalanítás már
véget ért, most is elõfordulhat,
hogy akad a háztartásban szemét,
ami nem fér a kukába, vagy más
okból nincs hová tenni. Ha a hul-
ladék nem környezetszennyezõ, és
a lerakás más szabályokba sem
ütközik, akkor a jelenleg hatályos
jogszabályok szerint ingyen depo-
nálható a hulladékgyûjtõ telepen,
amennyiben a mennyisége az egy
köbmétert nem haladja meg. A
szabályt kevesen ismerik, és talán
még kevesebben vannak, akik él-
nek vele, mert ha így volna, bizo-
nyára kisebb lenne a városhoz
tartozó hegyi utakon elhelyezett
hulladékgyûjtõ konténerek ter-
heltsége. 

A közelmúltban a helyszínen
jártunk utána, hogyan is valósul
meg a szabály a mindennapok-
ban. Egy utánfutóba összeválo-
gattunk mindenféle, kukába el
nem helyezhetõ hulladékot, aztán
irány a lerakó. A telepre akadály
nélkül hajthattunk be, majd a
mérleg elõtt megálltunk, s beko-
pogtattunk az irodába. Az ott dol-
gozó munkatárs a zuhogó esõ el-
lenére elénk sietett. Miután el-
mondtuk, hogy lakossági hulladé-
kot hoztunk, egy pillantást vetett
az utánfutóra, majd azt mondta, a
mérleget kerülve hajtsunk tovább,
fel a szemétdomb felé. Még barát-
ságosan arra is figyelmeztetett,
ne menjünk messzire, mert a sze-
rencsétlen terepviszonyok köze-
pette könnyen elakadhatunk, s je-
lenleg nincs jármû, amivel kisza-
badíthatnának bennünket a sár és
a hulladék fogságából. Terepjá-
rónk nem adta meg magát, a ked-
vezõtlen viszonyok ellenére is si-
kerrel jártunk, a domb közepén
pedig készségesen segítségünkre
sietett egy másik munkás, aki
megmutatta mit, hová rakjunk le,
s a rakodásban is segített. Már
csak némi manõver, egy kis tola-
tás, és véget is ért az akció,
amelynek keretében egy köbméter
hulladéktól szabadulhattunk meg
szabályos módon, anélkül, hogy a
környezetet szennyeztük volna.
Másoknak is ajánljuk! 

-dé-

Egy köbméter ingyen

A Közgazdasági Társasságban végzett munkája
elismeréseként 75. születésnapja alkalmából díja-
zásban részesítette Takács Jánost a Magyar Köz-
gazdasági Társaság Városi Szervezete. Takács Já-
nost a Centrál étteremben köszöntötte dr. Polay Jó-
zsef, a Közgazdasági Társaság elnöke, Wilheim Gá-
bor, a Kanizsa Trend Kft. egykori és Miklós Zsolt, a
társaság mostani igazgatója. 

Takács János 1931-ben született. A Kanizsa
Trend Kft-tõl 1999-ben ment nyugdíjba, mint alapí-
tó ügyvezetõ. A Kft. jogelõdjénél, a Kanizsa Bútor-
gyárban 1967-tõl dolgozott fõkönyvelõ, kereskedel-
mi igazgató és tanácsadó munkakörben, ahol részt

vett a cég rekonstrukciós fejlesztésében, az európai
színvonalú bútorgyártást reprezentáló vállalat meg-
teremtésében. A privatizáció során lett a kft alapító
ügyvezetõje, és mint kereskedelmi, pénzügyi és
számviteli szakember, a töretlen gazdálkodási és pi-
acépítési munka eredményeinek alkotó irányítója.
1964-tõl 1991-ig a Közgazdasági Társaság városi
szervezetének elnöki posztját töltötte be. Vezetõi te-
vékenysége által végzett felelõsségteljes és mara-
dandó értékeket teremtõ munkájának elismeréseként
Széchenyi-díjban részesült. Mint lokálpatrióta, részt
vett a város közösségi feladatainak ellátásában és
kiemelkedõ munkát végzett a Piarista Diákszövet-
ség és a Hortobágyi Kényszermunkára Elhurcoltak
Egyesületének vezetésében. Alapítója az 1992-ben
újjáalapított Piarista Diákszövetségnek, jelenleg is
vezeti a szövetség kanizsai tagozatát és tagja az or-
szágos választmánynak. Családjával együtt 1953-
ban a Tiszafüred-kócspusztai kényszermunkatábor-
ba hurcolták, ahol 40 hónapot töltött. A sorstársaival
alapított egyesület alapító elnökének választották,
melynek jelenleg is tiszteletbeli elnöke.

Köszöntés
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A CKÖ és a Zsigmondy-Széchenyi SZKI érettsé-
git adó közös képzésérõl, az õsszel induló új osztá-
lyokról, valamint a jelentkezés feltételeirõl tartott
sajtótájékoztatót Teleki László, a CKÖ elnöke és
Suhai Zsolt az intézmény tagozatvezetõje. 

A 2001. óta mûködõ képzés nagyon népszerû a fia-
tal felnõttek körében, idén már a negyedik érettségizõ
évfolyam vehette át a bizonyítványát. Nemcsak a ro-
mákat, hanem mindenkit várnak az õsszel induló új
osztályokba. Értékelésében Suhai Zsolt kiemelte: a le-
morzsolódás megfelel az egyéb felnõtt osztályok átla-
gának. A tapasztalatok azt mutatják, akik eljutottak az
érettségi vizsga küszöbére, azok sikeresen leteszik. A
jövõben bevezetnek néhány változást is: a tanulók
egyéni teljesítményéhez kötik a képzési idõt. A 8 álta-
lánost végzett felnõttek számára a képzési idõ négy
év, akárcsak a nappali középiskolai oktatásban. Akik

szakmunkás végzettséggel rendelkeznek, vagy betöl-
tötték a tanköteles kort, az õ számukra 3 év a képzési
idõ. A tanulók egyéni kérelem alapján a 11. év végi
vizsgáikat fél évvel elõrehozhatják, és februárban el-
kezdhetik a 12. osztályt. Így két év alatt el tudják vé-
gezni az iskolát, és érettségizhetnek. A kérelemrõl a
tanulmányi eredmény alapján a szaktanárok döntenek. 

A konzultációs órák továbbra is szerdán és csü-
törtökön délután lesznek. A képzés helye változatla-
nul a Bogdán János Kisebbségi Közösségi Ház,
melynek legfõbb oka, hogy otthonos, barátságos mi-
liõben tanulhatnak a hallgatók. A jelentkezõk szá-
mától függõen, legfeljebb két osztályt indítanak. A
tagozat iránti nagy érdeklõdést egy számadattal tá-
masztotta alá Suhai Zsolt: 2005. október 1-jén 488
felnõtt hallgatója volt a tagozatnak, közülük 317-en
fejezték be a tanévet. 

Érettségi akár két év alatt

Az volt Ifjúsági, Családi Szociális és Egészségügyi Minisztérium
megbízásából döntést hozott a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány
kuratóriuma, s a közszolgáltatásokhoz való egyenlõ esélyû hozzáférés
címû pályázati kiírásra  benyújtott pályázatokból 147 pályázatot ítélt
támogathatónak. Nagykanizsa a városi fogászat épületének teljes körû
akadálymentesítésére nyújtott be pályázatot, amelyet a kiírók, a maxi-
málisan odaítélhetõ hárommillió forinttal támogattak. A beruházás a
tervek szerint szeptember végégig tart. 

Az összesen hétmilliós projekt megvalósulását követõen nem csak a
mozgáskorlátozottak, hanem a hallássérültek és a látássérültek is aka-
dálytalanul vehetik igénybe az épület nyújtotta szolgáltatásokat. A pá-
lyázatból kiderül, hogy a vakok és gyengénlátók számára Braille-írá-
sos táblákat helyeznek ki, speciális információs táblák és piktogramok,
vezetõsáv, illetve a számukra kialakított, különleges felületû burkolat
segíti boldogulásukat. Villanófény-csengõt szerelnek fel a siketek szá-
mára, és számos más, a hallássérültek tájékozódását támogató elektro-
nikus felszerelés is beépítésre kerül a fogászat épületébe. (-dé-)

Szeptemberre akadálymentes

Többek közt a térségben létreho-
zandó foglalkoztatási paktumról is
tárgyalt a Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása Tanácsa leg-
utóbbi ülésén. Gombás József, a
Zala Megyei Munkaügyi Központ
osztályvezetõje ismertette a foglal-
koztatás növelõ együttmûködés le-
hetséges elõnyeit, s leszögezte: a
paktum olyan, önkormányzatok,
munkáltatók, vállalkozók között
létrejövõ partnerségi együttmûkö-
dés, amely hosszú távon fejti ki po-
zitív hatását a munkaerõ-piacra, s
célja a foglalkoztatottság növelése,
illetve ezzel párhuzamosan a mun-
kanélküliség csökkentése. A foglal-
koztatási paktum célcsoportjai le-
hetnek a tartós munkanélküliséggel
veszélyeztetettek, az alacsony kép-
zettségi szinttel rendelkezõk, a ro-
ma származásúak, a megváltozott
munkaképességûek, a nõk, a negy-
ven év feletti korosztály tagjai és a
pályakezdõ fiatalok. Hazánkban
ma mintegy negyven foglalkoztatá-
si paktum mûködik; Zalában a
zalaszentgróti és a letenyei, s egy
újabb elõkészítése folyik Keszt-
hely, Hévíz térségében. 

Litter Nándor polgármester, a
társulás elnöke figyelmeztetett a
felmerülõ kezdeti pénzügyi nehéz-
ségekre, majd kisebb vita alakult
ki a paktum szükségességérõl a
társulási tanács tagjai között. Vé-
gül azonban úgy határoztak a jelen
lévõ polgármesterek: megkezdõd-
het az együttmûködés elõkészítése.

A továbbiakban dr. Pintérné
Grundmann Frida, a polgármesteri
hivatal Mûvelõdési és Sportosztá-
lyának vezetõje hívta fel a figyel-
met a pedagógiai szakszolgálat fel-
adatellátásában bekövetkezõ törvé-
nyi változásokra. A kistérség
gyógypedagógiai sérültjeinek ellá-
tását a társuláson belül nem végzi
el Nagykanizsa, mert a társulás ezt
nem vállalta fel a szolgáltatások
körében.  Szeptember 24-tõl pedig
csak olyan helyen történhet gyógy-
testnevelési ellátás, ahol rendelkez-
nek a követelményeknek megfele-
lõen felszerelt tornateremmel. Ta-
kács József fityeházi polgármester
jelezte: a szolgáltatások ellátása
komoly többletterhet jelent a tele-
pülések költségvetése számára,
ezért azt is át kell gondolniuk, van-
e értelme így a társulási tagságnak. 

Paktum-terv

Július 2-án nyitotta meg kapuit a Horvát-magyar
természetvédelmi tábor a Csónakázó-tónál, a
Zöldtábor 10 vadonatúj házában. A tábor projektve-
zetõje, Prisztács Edit elmondta: a négyszer egyhetes
turnusokba 50 általános iskolást várnak, 40 kanizsai
és városkörnyéki, valamint 10 csáktornyai tanulót a
kísérõtanáraikkal. A tábor célja, hogy a természet-
védelem fontosságát, természeti értékeink védelmét
tudatosítsa  ebben a korosztályban, és erõsítse a hor-
vát-magyar barátságot Csáktornya és Nagykanizsa
között. A kommunikálás nem okozott gondot, reme-
kül feltalálták magukat a gyerekek. Két tolmács,
Baliné Zalavári Ágota és Vargovics Józsefné a
HKÖ elnöke segíti munkájukat. Igyekeztek érdekes,
színes programokat kialakítani, szem elõtt tartva,
hogy kikapcsolódást is jelentsen a táborban töltött
idõ. A napi programok egy-egy téma köré szerve-
zõdtek. A hét elején körbejárták a vízpartot, terep-
vizsgálatok útján ismerkedtek a környezettel, a nö-
vény- és állatvilággal. Szerdán erdész kíséretében
erdei túrán vettek részt, pénteken a Kis-Balatonhoz

és Keszthelyre kirándultak. Délutánonként kézmû-
ves foglalkozás, táncház, közös daltanulás nyújtott
kikapcsolódást. A sikeres uniós pályázatnak kö-
szönhetõen a táborozás ingyenes. Pályázatot az ön-
kormányzat és a Péterfy általános iskola közösen
nyújtott be a tábor szervezésére és felújítására. 

Horvát-magyar természetvédelmi tábor

A Roma Nõk Országos Szerve-
zete rendezésében július 7-én köz-
életi képzésre került sor a Bogdán
János Cigány Kisebbségi Közössé-
gi Házban. A kisebbségi önkor-
mányzati képviselõk választásáról
szóló 2005. évi CXIV. törvényt a
Nemzeti Etnikai Hivatal munkatár-
sa, Magyarné Braunsteiner Márta
ismertette. Az esélyegyenlõség, a
diszkrimináció volt a témája annak
az elõadásnak, melyet Nagykanizsa
MJV Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzatának elnöke, Teleki László
prezentált, majd a helyhatósági ki-
sebbségi választásokkal kapcsola-
tos tudnivalók kerültek elõtérbe.

Közéleti képzés
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A Kanizsai Identitás Napok három napos
rendezvénysorozata kanizsai mûvészek kiállí-
tásának megnyitójával kezdõdött a Thúry
Szakképzõ Iskolában. Köszöntõjében Csordás-
né Láng Éva igazgató kiemelte Cseke Zoltán
címzetes igazgató tevékenységét, aki nélkül
nem jöhetett volna létre az akkor még Identitás
Szabadegyetem névvel fémjelzett rendezvény-
sorozat. Cseke Zoltánnak az volt az álma, hogy
európai szintû konferenciát szerveznek Kani-
zsán, érdekérvényesítõ lehetõséggel rendelke-
zõ, európai kultuszminiszterek részvételével.
Ez azonban pénz hiányában nem valósult meg,
így az Identitás Szabadegyetem szervezõi Ka-
nizsai Identitás Napokra hívták a város lakóit.
A három nap a kanizsai mûvészekrõl, alkotók-
ról, történészekrõl és tudósokról szólt. 

Megnyitó szavaiban Litter Nándor polgár-
mester hangsúlyozta: a résztvevõk köre válto-
zott, de a tartalom ugyanaz maradt. Együtt
gondolkodunk közös dolgainkról, a múltunk-

ról, és ez igazán akkor jó, ha megpróbálunk
választ keresni a jelen gondjaira is. A mostani
rendezvény is a múlt kutatásáról szól, ám köz-
ben fel lehet tenni azokat a kérdéseket, hogy
ezen kívül mit tesz Nagykanizsa a múlt kutatá-
sában, meg tudjuk-e becsülni a körülöttünk lé-
võ értékeket! Ezt követõen Kanizsai kötõdé-
sek címmel kiállítás nyílt Ambrus Márta, Ha-
raszti Janka, Kassainé Sz. Gertrúd, Kotnyek
István, Kustár Zsuzsa, Ludvig Dániel, Ludvig
Zoltán és Stamler Lajos alkotásaiból. A kiállí-
tást Lehota M. János esztéta ajánlotta a megje-
lentek figyelmébe. Szólt a kanizsai képzõmû-
vészet hagyományairól, gyökereirõl, és a kiál-
lító alkotókról. A változás lényegét, fogalmi-
ságát ragadta meg, majd az intézmény könyv-
tárában folytatódott a beszélgetés, ahol a mû-
vészeket kérdezte terveikrõl, pályájukról, a vá-
roshoz fûzõdõ kapcsolatukról. Népi jelképek
és álomfejtés címû elõadásában Kustár Zsuzsa
iparmûvész elõször egy õsi üzenettel, egy ar-
chaikus imádsággal ismertette meg a közönsé-
get, majd az álmokkal kapcsolatos tapasztala-
tait osztotta meg a hallgatósággal. 

Július 7-én „Polgárváros születik” címmel
Rábavölgyi Attila tanár a népesség számának
alakulásáról, a társadalom összetételérõl, a
XIX. század második felének kanizsai sajá-
tosságairól, Göncz Ferenc tanár a polgári köz-
igazgatás megteremtésérõl, Dobó László nyu-
galmazott tanár pedig a kanizsai színjátszás
történetérõl tartott elõadást. „A mi tudósaink”

címmel az egykori tanár és tanítványa, Dr.
Ördög Ferenc és Lehota János beszélt készü-
lõ munkáikról. Tevékenységükkel azt bizo-
nyították, hogy a tanári szakmát a tudomány
szintjére lehet emelni. A Kanizsai toll címmel
a Pannon Tükör kulturális folyóirat Irodalmi
Kávéháza mutatkozott be. Este 22 óra után is
zajlott programban Fa Ede, Kardos Ferenc,
Lukács Dávid, Szoliva János és Lukács Zsolt
gondolataival, terveivel ismerkedett meg a
közönség. Mûveiket Horváth István Radnóti-
díjas versmondó és Bali Judit tolmácsolta. A
költõkkel, az est házigazdája, Péntek Imre
költõ, a Pannon Tükör fõszerkesztõje beszél-
getett. Felvetette: ha Fa Ede rendelkezne egy
reprezentatív kötettel, mûvei alapján bent le-
hetne az országos kánonban. Ennek megvaló-
sításáért segítséget ígért a költõnek. 

Július 8-án Kanizsáról elszármazott zenemû-
vészek, Kónya István lantmûvész, Tóth Ágnes
zongoramûvész és Czupi Veronika népdaléne-
kes koncertje nyújtott felejthetetlen élményt a
hallgatóságnak, végül népzenészek közremû-
ködésével táncház zárta az Identitás Napokat. 

Cseke Zoltán összegzésként elmondta: né-
mi visszalépést jelent, hogy kizárólag Nagy-
kanizsa értékeivel foglalkozott a program, de
Csordásné Láng Éva igazgatónõ és Bali Judit
kiváló szervezõmunkája a folytonosságot biz-
tosította. Bízik benne, elegendõ akarat és
anyagi erõ segítségével fel lehet éleszteni azt
az utat, amit annak idején kitaláltak. 

Kanizsai Identitás Napok

A június végi közgyûlésen döntés született
arról, hogy az idõsek számára nappali ellátást
biztosító klubok mûködését átszervezik. Ennek
egyik eleme, hogy Kiskanizsán szeptemberben
megszûnik a klub, a városrészben élõk a szol-
gáltatást ezután a Zrínyi utcai klubban vehetik
igénybe. A részletekrõl Simánné Mile Évát, a
Szociális Osztály vezetõjét kérdeztük elõször:

– Mi indokolta a Munkácsy utcai klub meg-
szüntetését?

– A nappali ellátás jelenleg négy helyen
történik. Kiskanizsán az engedélyezett 30 fõ
helyett mindössze tizenegyen veszik igénybe a
szolgáltatást. Közülük is többen vannak olya-
nok, akik napi egy-két órát tartózkodnak csu-
pán a klubban, és a hétvégéket családi kör-
ben töltik. Ilyen természetesen a többi klub-
ban is van, de Kiskanizsán, az amúgy is kis
létszám mellett ez azt jelenti, hogy idõnként
csak két-három ember van az intézményben,
ugyanennyi dolgozóval. Ezen a helyzeten kí-
vántunk változtatni oly módon, hogy a szol-
gáltatás elérhetõségében és színvonalában ne
következzen be romlás. Maga a szolgáltatás
nem szûnik meg, hiszen az a Zrínyi utcai
klub valamennyi érintett számára elérhetõ

lesz. Az Egyesített Szociális Intézmény, mint
mûködtetõ szükség esetén biztosítja a
kiskanizsai településrészrõl az ellátást igény-
lõk közlekedését is.

Az Egyesített Szociális Intézmény vezetõ-
jét, Koller Jutkát is felkerestük:

– Ön szerint mi az oka annak, hogy ilyen
kevesen vannak a kiskanizsai klubban?

– Valóban évek óta kihasználatlan a telepü-
lésrészen az Idõsek Klubja. Az ott élõk az idõ-
sek ellátását a család feladatának tekintik, s
az általunk nyújtott szolgáltatásra legtöbben
úgy tekintenek, mintha az valamiféle szociális
segély lenne. A fenntartó önkormányzat az ér-
deklõdés hiányában a klub bezárása mellett
döntött. Az idõsek ellátását a továbbiakban is
biztosítjuk: a klub szolgáltatást a Zrínyi utcai
Idõsek klubjában, az étkezõk számára pedig
az intézmény gépkocsijával megszervezzük a
napi meleg étel házhoz szállítását.

– Mi történik a dolgozókkal, az épülettel?
– Négyen dolgoznak a Munkácsy utcai

klubban. Két álláshely megszûnésével jár az
átszervezés, de a két dolgozót a jelenleg meg-
lévõ üres álláshelyre át tudjuk csoportosítani,
a két másik dolgozóval pedig az eddig hiány-

zó létszámunkat tudjuk betölteni, õk a Zrínyi
utcai Idõsek Klubjában dolgoznak tovább. Így
elbocsátással nem jár az átszervezés. A bútor-
zat a többi intézménybe kerül, ami pedig az
épületet illeti: nagyon szeretném, ha a szociá-
lis ágazatban maradna.

A közgyûlésen a településrészi önkormányzat
elnöke, Polai József a klub megszûnése ellen
tette le a voksát. A miértre kértünk tõle választ:

– A részönkormányzati ülésen is tárgyaltuk
az ügyet, két tartózkodás mellett ketten szavaz-
tunk a klub bezárása ellen. Felháborítónak tar-
tom, hogy a döntésünket a testület szó nélkül
lesöpörte az asztalról. Úgy gondoljuk, elha-
markodott döntés született. Az anyag elõkészí-
tetlen, az érintettek csak az utolsó pillanatban
szembesültek a dolgokkal. A klubtagokat senki
nem tájékoztatta arról, mi készül. Nekünk, kép-
viselõknek sem volt idõnk arra, hogy megpró-
báljunk a klub jobb kihasználtsága érdekében
lépéseket tenni, hiszen a problémával mi is
csak az elõterjesztésbõl értesültünk, két-három
nappal az ülés elõtt. A kihasználatlanság okát
abban látom, hogy a kiskanizsaiak – már aki
egyáltalán tudja, hogy létezik ilyen szolgáltatás
– segélyszerû adománynak gondolják és eluta-
sítják azt. A fenntartó részérõl sokkal nagyobb
gondot kellett volna fordítani arra, hogy ez a
fajta gondolkodás megváltozzék. (szm)

Egy klubbal kevesebb
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Partner a Pannon Egyetem
A Nyugat-dunántúli régió felsõoktatási in-

tézményei, a Nyugat-dunántúli Regionális Fej-
lesztési Tanács és a Fejlesztési Ügynökség má-
jus 30-án írták alá Sopronban a Nyugat-dunán-
túli Regionális Felsõoktatás-fejlesztési Egyez-
tetõ Fórumot létrehozó együttmûködési megál-
lapodást. A megállapodás keretében együttmû-
ködõ felsõoktatási intézmények között találjuk
a Pannon Egyetem – névváltozás elõtt Veszp-
rémi Egyetem – Nagykanizsai Kihelyezett
Képzési Helyét. Az együttmûködés céljáról
Birkner Zoltánt, a kanizsai intézmény oktatási
igazgatóját kérdeztük:

– A Nyugat-dunántúli régió akkor lehet sikeres,
ha a térség felsõoktatási intézményei között egy
partneri viszonyon alapuló, hálózati szervezõdésû
együttmûködés jön létre, amely együtt gondolko-
dik a térség gazdasági szereplõivel, olyan kezde-
ményezésekre képes diplomásokat képez, akik vá-
laszt adhatnak a XXI. század kihívásaira. A gaz-
dasági, tõkebefektetési és foglalkoztatási mutatók
alapján a régiónk elõkelõ helyen áll, a jövõ ipar-
ágainak megalapozása érdekében kiemelt figyel-
met kell fordítani a kutatás-fejlesztésre. 

– Mit jelent ez az együttmûködés a gyakorlatban?
– Az együttmûködés a ROP 3.1.3 Hatékony

Innovatív Partnerség projekt keretében való-
sulhat meg, az Egyeztetõ Fórum, mint szak-
mai mûhely keretében. Tervezzük például egy
úgynevezett Regionális Karriertervezési Iro-
da felállítását, amely többek között a végzett
hallgatók nyomon követésében, a munkahely-
lehetõségek felderítésében játszana nagy sze-
repet. A Virtuális Egyetemi Hálózat a távok-
tatás legmodernebb változatát tenné elérhe-
tõvé. A projekt harmadik eleme egy regioná-
lis bázisvállalati rendszer kiépítése, amely az
intézmények, a kutatóhelyek és a cégek közöt-
ti minél szorosabb együttmûködést tûzi ki cé-
lul. Itt például az együttmûködõ cégek fognak
szakmai gyakorlatot szervezni a felsõoktatás-
ban résztvevõ hallgatók részére, az oktatási-
és kutatási intézmények pedig részt vesznek a
vállalatok kutatás-fejlesztési programjainak
a kidolgozásában és végrehajtásában. A kis-
és középvállalkozások akadémiája a vállalko-
zások vezetõinek kíván segítséget nyújtani ve-
zetõi, gazdasági, pénzügyi ismeretek átadá-
sával. A partnerségi kapcsolatok erõsítésére,
hálózatépítést elõsegítõ fórumok rendezésére,
tréningek, rendezvények szervezésére is vál-
lalkozunk. 

Idén szeptembertõl fenntartói javaslat
alapján nem indul egészségügyi szakközép-
iskolai osztály a BLG-ben, s ezzel lezárul a
közel négy évtizedre visszatekintõ képzés.
A jövõ évtõl csak gimnáziumi osztályok in-
dulnak az intézményben. 

– Az intézmény nevéhez, mindennapjaihoz
évtizedeken át hozzátartozott az egészségügyi
képzés. A kékköpenyes kis nõvérkéket ked-
velték a kórházban, az ápolásban kifejtett
munkájuk fontos része volt a gyógyítás min-
dennapjainak, az iskolai képzés során pedig
ugyanolyan diákok voltak, mint a többiek.
Változott ez? – tettük  fel a kérdést Dénes
Sándornak, a BLG igazgatójának. 

– Az egészségügyi szakközépiskolásainkat
ugyanolyan diákoknak tekintettük mindig,
mint a gimnáziumi osztályba járókat. Életük
éppen úgy telik, mint a többieké, igaz eredmé-
nyeik eltérnek a többi osztályétól, ám ez a
képzés, a tantárgyi összetétel sajátosságaiból
következik. A beiskolázással nem volt soha
probléma, mindig volt 70-80 jelentkezõ. A
többség azonban inkább a gimnázium nyújtot-
ta lehetõségekkel élt, és az érettségit követõen
nem az OKJ-s ápolóképzést választotta, ha-
nem felsõoktatási intézményben tanult tovább,
vagy egy másik szakirányt választott. 

– Miért született döntés a képzési forma
megszüntetésére?

– Évrõl évre egyre kevesebb saját hallga-
tónk jelentkezett szakközépiskolai osztályunk-
ból az érettségire épülõ ápolóképzés ezen
formájára, és az összlétszám sem érte el a
fenntartó által elõírt minimumot.  

– Mi az oka annak, hogy a jelentkezõk
többsége más továbbtanulási irányt választ?

– Ennek egyrészt társadalmi okai vannak.
Az egészségügyi szakmák, fõként az ápolói
szakma társadalmi megbecsültsége nem túl
kedvezõ, nem meglepõ hát, ha kevesen vá-
lasztják. A másik ok a képzés szerkezetében,
hosszúságában rejlik. Az egészségügyi szak-
középiskolai osztály nem alapozza meg az
egészségügyi szakképzést. Az egészségügyi
szakközépiskolába jelentkezettek a  9-12 évfo-
lyamon szakmai alapozó tárgyakat tanulnak
csak, kimondottan szaktárgyakat, a késõbbi
szakmájukhoz szükséges tananyagot nem.
Szakmai tárgyakat csak az érettségit követõen
taníthatunk, újabb három éven keresztül, míg
a többi szakma esetében ez maximum két év. 

– Másutt is beiskolázási gondokkal küzde-
nek?

– Információim szerint a többi hasonló pro-
filú intézmény sem tud a fenntartói elõírásnak
megfelelõ létszámban nappali képzést indíta-
ni. Ez országos jelenség. Az egészségügyi
szakképzés válságát éljük, a tisztaprofilú kép-
zõintézmények a létükért küzdenek. 

– Semmilyen egészségügyi képzés nem
lesz a jövõben az intézményben?

– Csak az egészségügyi szakközépiskolai
osztály szûnik meg, a nappali rendszerû ápo-
ló-képzés továbbra is megmarad. Felnõttokta-
tásban OKJ-s szakmaként tanítjuk a késõbbi-
ek során is a szakmát. Fontosnak tartjuk,
hogy iskolánkban továbbra is mûködjön a
szakmai képzés – ami városunknak is érdeke –
ezért a beiskolázás érdekében mindent meg is
teszünk. Ezért is gondoltunk arra, hogy bõvít-
jük a profilt, indítunk egy kétéves egészség-
ügyi-operátor képzést is. 

– Munkaerõpiaci hatása van-e, lesz-e ennek
a döntésnek?

– Ez a mostani döntés évek múltán érezteti
a hatását akkor, ha a megengedett létszám
alatt nem kapunk engedélyt a csoport indítá-
sára. Akkor viszont hirtelen nem lehet majd
választ adni a piac kihívására, hiszen a szak-
emberek képzéséhez idõ kell.

– Érzelmileg mennyire érintette meg önö-
ket ez a változás?

–  Természetesen sajnáljuk, hogy így tör-
tént. A kollégák, az itt tanító szakemberek is
szomorúan veszik tudomásul a tényt, de tudo-
másul kell vennünk, hogy az oktatásban a
gazdaságossági kérdések nagyon fontosak, s
a fenntartói iránymutatásnak eleget kell ten-
nünk. 

Dukát Éva

A kékköpenyes „nõvérkék” alkonya

Nemrégiben a Halis Könyvtárban a Nagyka-
nizsai Kistérség Többcélú Társulása és Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Mûvelõdési Osztálya
szervezésében A kistérségi oktatás jelene és jö-
võje címmel konferenciát tartottak. A tanácsko-
záson a térség polgármesterei, jegyzõi, az okta-
tási intézményeinek vezetõi vettek részt. Elsõ-
ként Nagyrónai László, az Oktatási Minisztéri-
um Tanügyigazgatási Fõosztályának vezetõhe-
lyettese tartott elõadást a térségi oktatás jelenle-
gi helyzetérõl valamint a jövõ terveirõl. A célok
között kiemelte többek között a hátrányos hely-
zetû térségek fokozatos felzárkóztatását vala-
mint azt, minden kistelepülésen kívánatos, hogy
maradjon meg az óvoda és az általános iskola
alsó tagozata. Az elõadó kitért a szakszolgálati
feladatellátásra is. A Szegedi Tudományegye-
tem tanára, Baráth Tibor elemezte a 2000. évi
PISA felmérés vizsgálati eredményeibõl levon-
ható tanulságokat. Végül dr. Pintérné Grund-
mann Frida, a Mûvelõdési Osztály vezetõje,
Veitné Molnár Anikó oktatási referens valamint
a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása
munkatársaként Orlainé Tauer Andrea oktatási
kapcsolattartó tartott tájékoztatást a kanizsai
kistérség oktatási együttmûködésérõl. 

A kistérségi oktatásról
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Akiket vonzanak a távoli tájak, azoknak azt
is tudniuk kell, hogy milyen veszélyek lesel-
kednek egészségükre, s mit tehetnek ellene.
Célszerû hónapokkal az utazás elõtt végig-
gondolni, milyen fertõzések ellen kell felké-
szülnünk, milyen védõoltásokat kell beadat-
nunk magunknak.

Magyarországon 19 betegséggel szemben
van aktív  immunizációra lehetõség, melyek kö-
zül elsõsorban utazással kapcsolatos a sárgaláz,
a hepatitis A, a hepatitis B, a hastífusz, a járvá-
nyos agyhártyagyulladás, a  veszettség, a kole-
ra, a  tetanusz és a gyermekbénulás elleni oltá-
sok. Hosszabb külföldi tartózkodás, tanulmány-
út vagy speciális feladatok ellátása elõtt kibõ-
vülhet a sor a kanyaró-rózsahimlõ-mumpsz, a
bárányhimlõ, a pneumococcus és az influenza
elleni oltásokkal. Az oltások és az utazás között
javasolt minimum egy hétnek eltelnie, de pl.
sárgaláz ellen legalább 10, hepatitis A és kolera
ellen 14, hepatitis B és veszettség ellen legalább
28 nap szükséges az immunizáció eléréséhez.

Az utazással kapcsolatos oltások és tanács-
adás egészségügyi szolgáltatás, a térítés össze-
gét központilag határozzák, melyek egységesek
minden megyei ÁNTSZ, valamint a fõváros ol-
tóközpontjaiban. Az utazással kapcsolatos oltá-
sokra nem vonatkozik a közgyógyellátási ked-
vezmény. Csak készpénzzel lehet fizetni. Az ér-
vényben lévõ árlista a váróban olvasható, a
mindenkori gyógyszeráraknak megfelelõen vál-
tozhat. Átlagosan 4 ezer forint  egy oltóanyag
ára, több oltás igénye esetén, pl. Indiába utazás-
kor  kb. 18-20 ezer forint a költség. A hepatitis
A és hepatitis B elleni oltóanyagokra 50 száza-
lékos TB támogatás van, ezért a TAJ kártyára is
szükség van az oltások felvételekor. Sárgaláz
elleni védõoltást kizárólag az Országos Epide-
miológiai Központ Nemzetközi Oltóhelyén vé-
geznek (Budapest, IX. Gyáli u. 2-6). Az oltásról
kétnyelvû, nemzetközi oltási könyvet állítanak
ki, melynek felmutatását az érintett országok
hatóságai a be- és kiutazáskor kérik. 

Az utazás során szerzett fertõzések tünetei a
hazaérkezést követõ pár napon, legfeljebb né-
hány héten belül jelentkeznek. Kivételt képez-
nek a hosszú lappangású idejû betegségek,
mint a malária, az amõbás májtályog, a hepati-
tis B, a HIV fertõzés. Egészségesen hazaérkezõ
turistának nincs szüksége rutin szûrõvizsgálat-
okra, de betegségre utaló tünetek (hasmenés,
láz, bõr-, nemi- vagy légúti betegségre utaló
tünetek) esetén keresse fel háziorvosát, aki ha
szükséges, elvégezteti a megfelelõ laboratóriu-
mi vizsgálatokat, illetve beutalja a területileg
illetékes megyei kórház fertõzõ osztályára.

A kötelezõ illetve a javasolt oltásokról az
ÁNTSZ Zala Megyei Intézet Epidemiológiai
Osztályán a 92/549-187-es telefonon lehet ér-
deklõdni. 

Mit kell tennünk, ha kedvenc négylábúnkat is
magunkkal szeretnénk vinni külföldre? Milyen
okmányokra van szükség ahhoz, hogy a határon
ne érjen bennünket kellemetlen meglepetés? A
kérdések megválaszolásához dr. Horváth Lász-
ló hatósági állatorvostól kértünk segítséget:

– Az Európai Unió területén csak érvényes
állat-útlevéllel szállíthatunk kutyát, macskát.
Tudni kell azonban, hogy ha az Unió területérõl
való kiutaztatáskor nem is, a visszautazásnál a
határon kérik az útlevelet akkor is, ha nem EU-
tagállamból, hanem például a szomszédos
Horvátországból érkezünk haza. Vannak olyan
országok is, például Anglia, ahol emellett a ve-
szettségre vonatkozó szerológiai vizsgálat el-
végzésérõl szóló igazolás is a beutazás feltétele.
Az állat-útlevél kutya, macska és vadászgörény
számára váltható ki, a város valamennyi állat-
orvosi rendelõjében igényelhetõ – mondta. 

Az útlevél elõfeltétele az állat tartós megje-
lölése. Törzskönyvezett kutyák esetében még
néhány esztendeig elfogadható a tetoválás,
más esetekben az állatorvos azonosítószámot
tartalmazó chipet helyez el az állat nyakbõre
alá. Az utazáskor fontos, hogy a veszettség el-
leni oltás beadási ideje – melyet az útlevélben
rögzítenek – három hétnél régebbi, de tizenegy
hónapnál korábbi legyen. Célszerû ezen kívül
a kombinált oltásokra és a féreghajtásra is oda-
figyelni, akkor is, ha ezek nem feltételei az
utazásnak. Ha távolabbi országokba utazunk
kedvenceinkkel, célszerû elõzetesen érdek-
lõdni az érintett nagykövetségen, ahol meg
tudják mondani, az adott országba való belé-
pésnek vannak-e más feltételei. Lehetõleg kli-
matizált jármûvel induljunk útnak, ha ez nem
lehetséges, gondoskodjunk a megfelelõ folya-
dékbevitelrõl. Fõleg a fiatal és a nagytestû ku-
tyák esetében nagyon fontos ez, õk azok, akik
könnyen kaphatnak hõgutát. (szm)

Az elmúlt idõszakban intenzíven növeke-
dett a városi strand látogatóinak száma – s ez
nem csak az elmúlt hetek forró idõjárásának
köszönhetõ. A közelmúltban kinevezett új
igazgató, Karácsony Károly lapunknak el-
mondta: idén a megszokotthoz képest koráb-
ban, június elsején nyitott ki a strand, s a ká-
nikulában rekord számú, csaknem 14 ezer lá-
togató mártózott meg a hûs habokban. Egy
évvel ezelõtt, azonos idõszakban 11 ezren lá-
togattak ki a strandra. A késõbbiekben még
több vendégcsalogató programot szeretnének
bevezetni, így például számítani lehet kon-
certekre is. „Közkívánatra” módosult a szau-
na nyitva tartása is: az eddigi heti egyszeri,
vasárnapi nyitva tartással szemben ezentúl
mindennap betérhetnek a vendégek igénybe
venni ezt a különleges, sokak szerint gyógyí-

tó hatású szolgáltatást. Most szereltek fel egy
lábtenisz-pályát, valamint vásároltak tíz na-
pozóágyat is, hogy még jobban kielégíthes-
sék a vendégek igényeit; õsszel pedig várha-
tóan megindul a termálmedence építése.     

Jaj, úgy élvezem én a strandot...

A rendõrök az ellenõrzéseik során az idén
is több esetben találkoztak tilos helyen fürdõ-
zõkkel. A fürdéssel kapcsolatos tudnivalókról
Miszlai Ákos rendõr fõhadnagytól megtudtuk:
természetes vízben a kijelölt fürdõhelyen le-
het fürdeni, illetõleg ott, ahol a fürdés nem
esik tiltó rendelkezés alá. Ahhoz, hogy egy
vízterületet kijelölt fürdõhellyé nyilvánítsa-
nak, számos feltételnek kell teljesülni: a leg-
fontosabb, hogy megfelelõ legyen a víz minõ-
sége, melyet rendszeresen ellenõrizni kell. A
szabadvíz ne hordozzon magában egyéb ve-
szélyeket, mint például örvényképzõdés lehe-
tõségét. A kijelölt fürdõhely határát, valamint
a mélyvíz határát az elõírásnak megfelelõen
meg kell jelölni. A vízterület mellett ki kell
építeni a szociális kiszolgálóhelyiségeket (öl-
tözõket, illemhelyeket, tisztálkodási lehetõsé-
get, szeméttárolókat). A Nagykanizsai Rend-
õrkapitányság mûködési területén ezen felté-
teleknek egyedül a Kistolmácsi tó felel meg,
éjszaka azonban itt is tilos a fürdés. A Mura
folyón a nagy sodrás miatt nem lehet kijelölni
fürdõhelyet, és a Csónakázó tó sem felel meg
az elõírt követelményeknek. 

A Rendõrkapitányság munkatársai visszaté-
rõen ellenõrzik a területükön található szabad-
vizeket, kiemelt figyelmet fordítva a Csóna-
kázó tóra, a Mura folyóra, valamint a bányata-
vakra. A tiltott fürdõzés szabálysértés, emiatt
a rendõrség helyszíni bírságot szabhat ki,
vagy feljelentéssel élhet. Szabálytalanság ész-
lelése esetén kiparancsolják a fürdõzõket a
partra, elõször figyelmeztetésben részesítik
õket, de újabb szabálysértés esetén a rendõrök
élnek a szigorúbb szankciókkal is. Az ellenõr-
zéseket nem zaklatásnak szánja a rendõrség,
és mindenkit arra kérnek, csak olyan helyen
fürödjenek, ahol az engedélyezett. 

Ahol tilos fürdeniÚtlevél kedvenceinknekVédõoltással 
vagy anélkül?



12 Közérdek

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot ír ki az ipa-
rosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításá-
nak és környezetük felújításának támogatására. Az önkormányzat a la-
kóépületek felújításának bekerülési költségeihez vissza nem térítendõ
támogatásként – egyszeri megítélt összegként – támogatást nyújt a la-
kóközösségek részére, amelyet kiegészít a központi – a LKFT-2006-
LA-2 kódszámú pályázaton elnyert támogatás mértékével.

A támogatás célja az iparosított technológiával épült lakóépületek
energiatakarékos felújításának és környezetük felújításának, illetve ezen
lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek korszerûsítése,
felújítása. A pályázat szempontjából iparosított technológiával épült la-
kóépületnek tekintendõ a panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntöttfalas,
a vasbetonvázas és egyéb elõre gyártott technológia felhasználásával
épült lakóépület. A pályázaton részt vehetnek Nagykanizsa MJV köz-
igazgatási területén lévõ társasházak, lakásszövetkezetek, illetõleg ön-
kormányzati tulajdonú bérházak azon lakóközösségei, ahol a lakóépület
legalább 4 lakást tartalmaz. Támogatható felújítások, korszerûsítések kö-
re elsõsorban az utólagos hõszigetelési feladatokra, az épületgépészeti
rendszerek korszerûsítésére, energiamegtakarítást eredményezõ felújítá-
sára, valamint az épület környezetének korszerûsítésére, felújítására ter-
jed ki. Költségmegosztás: az önkormányzaté a támogatás szempontjából
elismerhetõ bekerülési költség 1/3-a, a pályázó lakóközösségé a bekerü-
lési költség minimum 1/3-a, és a központi költségvetésé maximum a be-
kerülési költség 1/3-a, de lakásonként legfeljebb 400.000 Ft.

A pályázat részletes feltételeit a Pályázati útmutató és Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata 25/2006. (V.8.) számú rendelete tartal-
mazza. A pályázatot a Pályázati útmutatóban foglaltaknak megfelelõen
hiánytalanul lehet 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat) benyújtani,
Nagykanizsa MJV Ingatlankezelési Intézményénél (Nagykanizsa, Deák
tér 5.). A pályázónak a pályázat benyújtásakor pályázatonként egyszeri
20.000 Ft összegû pályázati díjat kell megfizetnie, vagy átutalnia Nagy-
kanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata OTP Bank Rt.-nél vezetett
11749015-15432694 számú folyószámlájára. A pályázatok folyamato-
san benyújthatók, a benyújtás végsõ határideje 2006. augusztus 15.

A pályázatról további részletek elérhetõk Nagykanizsa honlapján, a
www.nagykanizsa.hu címen a felhívások portletben.

Lakóközösségek, figyelem!Befejezéshez közele-
dik a volt Magtárépü-
let mûemléki rekonst-
rukciója, melyben
Plakátmúzeumot ala-
kít ki a város. A kivi-
telezés során adódott
szerkezeti problémák
miatt augusztus 15-re
kellett módosítani a
kivitelezõ ZÁÉV Rt-
vel kötött átadás ha-
táridejét – mondta el
Karmazin József vá-
rosi fõépítész. A 190

millió forintos beruházás nemcsak az építõmesteri munkák, hanem
az eszközbeszerzés és az udvarrendezés költségeit is tartalmazza.
Az épület felsõ szintjén kap helyet a kiállítóterem, a földszinten egy
többfunkciós teret, valamint presszót és vizes blokkot alakítanak ki.
Az épület szerkezete eredeti formájában újul meg, a régi gerendáza-
tot, ahol lehetett megtartották és  visszaépítették. 

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

EDISON
Edison, a metropolis ígéretes terep a kezdõ
és ambíciózus újságírónak, Josh Pollack-
nak (Justin Timberlake), aki a szamárlétra
legalján kezdi pályáját. A Heights Herdal-
nál dolgozik és egy nap belebotlik az
Ügybe: a rendõrségi korrupcióra akar
fényt deríteni. Nem tudja, milyen darázs-
fészekbe nyúl: nem csak õ válik áldozattá,
hanem fõnöke, Mosca Ashford (Morgan

Freeman) is. Ashford kirúgja Pollackot, ami nem elaltatja az ügyet,
hanem még inkább motiválja az ifjú titánt a sztori felderítésében.

Burekász legyen-e, vagy negyed csirke? A zsidó
esküvõ rejtelmei címmel nyílt kiállítás a Honvéd
Kaszinóban, s a tárlat a hónap végéig látogatható. A
Bécsi Zsidó Múzeum anyagából származó képek,
tablók és tárgyak segítségével nyerhetünk bepillan-
tást a zsidó esküvõi hagyományokba. Ez a kiállítás
zsidónak és nem zsidónak egyaránt érdekes, hiszen
egy eddig kevéssé ismert világba kalauzol.  

A zsidó szokások kicsit misztikusnak tûnnek –
mondta megnyitójában Lévai Ibolya, a Kanizsai Zsi-
nagóga Alapítvány elnöke. A házasulandó pár szülei
elõre megegyeznek a feltételekben, s ezt hivatalos
formában rögzítik is. A házasságlevélben rögzítésre
kerül mindkét fél számára minden jog és kötelesség,
szó esik a válás során kifizetendõ összegekrõl, és ar-
ról is szót ejtenek, mi történik egyik vagy másik fél
halála esetén. Izraelben ma is csak akkor jogszerû
egy házasság, ha rabbi elõtt kötettik. A régi szokások
szerint egy héttel a házasságkötés elõtt a zsinagógá-
ban kihirdetik a házasulandókat, majd a hagyomá-
nyoknak megfelelõen hétköznap kerül sor az eskü-
võre, amely nem eshet zsidó ünnepre.1971-ben kötõ-

dött az utolsó zsidó esküvõ Nagykanizsán, ez az es-
kü chupa alatt, a régi hagyományoknak megfelelõen
mondatott még ki – tudtuk meg Lévai Ibolyától. 

A zsidó menyasszony fátyla szimbólum, ami arra
utal, hogy nem a lány szépsége miatt köttetik a
házasság, így annak elmúltával is szereti majd a
férje. Az esküvõi viselet mindkét fél számára fehér.

A házasság zsidó értelmezés szerint az isteni te-
remtés folytatása, az emberiség fennmaradását biz-
tosítja. A zsidóságon belül sokféle módon, sokféle
szokással ünneplik meg a házasságkötés tényét, s
ebbe belefér a keleti finomság, a burekász és az
európai csirke is. A kiállítás felvillantja e szokások
sokféleségét, a hagyományok széles tárházát. Min-
den vidámság, mulatozás dacára két ember, két tö-
kéletlen lény szerzõdése a házasság, amelyet szabá-
lyozni kell. A ketubát arámi nyelven, állandó elõírt
szóhasználattal írták, ma már ebben is jelentõs elté-
rések lehetnek – mondta többek között Eva Wosobe,
a Bécsi Zsidó Múzeum munkatársa, aki mindenki-
nek figyelmébe ajánlotta ezt a különleges tárlatot. 

(dé)

Burekász vagy negyed csirke?



13Városháza
Képviselõi fogadóóra

Budai István önkormányzati képviselõ a 7. számú választókerület pol-
gárait várja 2006. július 28-án, pénteken 17 és 19 óra között a Kazanlak
körút 7. számú épület A lépcsõházában lévõ irodahelyiségben.

Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselõje
minden páratlan hónap utolsó péntekén 17.30 órától 19 óráig
fogadóórát tart a kiskanizsai kirendeltség épületében, minden páros
hónap utolsó péntekén ugyanebben az idõpontban fogadóórát tart a
bajcsai kirendeltség épületében.

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

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

Dr. Kelemen Marcell jegyzõ

A reklámról A  6705.  helyrajzi  számú
(volt  óvoda) ingatlanra  meg-
hirdetett 2006. július 31-i  nyil-
vános  árverés  elmarad. Új
idõpontja  2006. július  19.
9.00  óra. Az ingatlan az árve-
rés után a vételi jogot elnyerõ
által azonnal beköltözhetõ. Az
egyéb  feltételek  változatlanok.

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

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

Eladó területek Miklósfán

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános
versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait (hrsz., helye, kikiáltá-
si ár, versenytárgyalás idõpontja): 1163., Rozgonyi u. 8., orvosi rendelõ,
32.063.000 Ft + áfa, 2006.08.31. 8:30, 2006.09.21. 8:30. 961., Kinizsi u.
20/2., lakóház, udvar, 12.552.000 Ft + áfa, 2006.08.31. 9:00, 2006.09.21.
9:00. 964., Arany János u. 7., óvoda, 26.754.000 Ft + áfa, 2006.08.31.
9:30, 2006.09.21. 9:30. 918/1., Arany János u. 5., óvoda, 28.220.000 Ft +
áfa, 2006.08.31. 10:00, 2006.09.21. 10:00. 4372/1., Alkotmány u. 160.,
volt Szociális Otthon, 53.660.000 Ft + áfa, 2006.08.31. 10:30, 2006.09.21.
10:30. 1188/3/A/5 és 1188/3/A/6, Fõ út 7. – irodák, 30.000.000 Ft + áfa,
2006. 07.31. 8:30, 2006. 08.28. 9:00. 163/1., Magyar út 54., 8.460.000 Ft
+ áfa, 2006.07.31. 9:00, 2006.08.28. 9:00. 823. Pláza melletti beépítetlen
terület, 25.976.000 Ft + áfa, 2006.07.31. 9:30, 2006.08.28. 9:30.

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

Ingatlanok értékesítése

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala haszonbérleti szerzõdés keretében hasznosí-
tja az alábbi külterületi ingatlanait (Helyrajzi szám,
mûvelési ág, nagysága (m2), tulajdoni hányad)

015/10, Gyep, 831, 1/1. 01029/1, Gyep, 5.287, 1/1.
01061/1, Szántó, 575, 1/1. 01061/5, Szántó-erdõ, 7.196,
1/1. 01067/3, Rét, 3.743, 1/1. 01067/22, Szántó, 19.856,
1/1. 01070/1, Rét, 8.524, 1/1. 02073, Erdõ, 13.840, 1/1.
01073/5, Rét, 432, 1/1. 073/6, Rét, 985, 1/1. 073/7, Szõ-
lõ, 1.607, 1/1. 073/8, Rét, 1.438, 1/1. 073/10, Gyep,
gazd. ép., 3.076, 1/1. 075, Gyep, 4.394, 1/1. 078, Erdõ,
1.315, 1/1. 094, Gyep, 754, 1/1. 0102, Gyep, 38.909,
1/1. 01105/51, Rét és út, 2.948, 1/1. 01105/58, Rét és út,
2.481, 1/1. 01105/61, Rét és út, 1.216, 1/1. 01105/62,
Rét és út, 2.928, 1/1. 01105/64, Erdõ, 1.906, 1/1.
01105/66, Erdõ, 1.449, 1/1. 01105/67, Erdõ, 1.453, 1/1.
01105/68, Erdõ, 4.357, 1/1. 01105/70, Erdõ, 3.673, 1/1.
0160/2, Szántó-gyep-szántó, 44.932, 1/1. 0230/11,
Szántó, 7.454, 1/1. 0230/43, Szántó, 3.940, 1/1.
0234/15, Szántó, 3.057, 1/1. 0234/17, Szántó, 1.764,
1/1. 0237/2, Szántó, 141, 1/1. 0237/3, Szántó, 509, 1/1.
0237/4, Szántó, 306, 1/1. 0237/5, Szántó, 38, 1/1.

0248/14, Szántó és út, 1.254, 1/1. 0248/31, Gyep, 4.715,
1/1. 0248/35, Gyep, 2.251, 1/1. 0320/1, Erdõ, 41.573,
1/1. 0320/2, Erdõ, 4.016, 1/1. 0323/1, Erdõ és árok,
16.896, 1/1. 0328/15, Gyep, 788, 1/1. 0328/37, Szántó,
892, 2/4. 0328/39, Szántó, 710, 2/4. 0330/3, Gyep,
1.566, 1/1. 0330/6, Gyep, 1.821, 1/1. 0342/2, Szántó,
4.836, 1/1. 0374/2, Gyep, 1.371, 1/1. 0400/32, Gyep és
út, 1.871, 1/3. 0400/55, Gyep és út, 1.056, 42/48.
0400/71, Szántó és út, 1.735, 1/1. 0411/2, Gyep, 1.038,
1/1. 0432/17, Gyep, 2.275, 1/1. 0432/24, Szántó, 3.141,
1/2. 0436/37, Gyep, 1.688, 1/1. 0436/38, Gyep, 1.038,
1/1. 0442/2, Gyep és árok., 271, 1/1. 0459/16, Szántó,
6219, 1/1. 0459/18, Szántó, 20730, 1/1. 0459/19, Szán-
tó, 1647, 1/1. 0459/21, Szántó, 7252, 1/1. 0481, Sertés-
telep, 3.685, 1/1. 0609, Erdõ, 6.512, 1/1. 02186/1, Szán-
tó, 5.430, 2114/5430. 02186/16, Szántó, 36.103, 1/1. 

A haszonbérleti szerzõdések megkötésénél
2006. július 10-ig elõ-haszonbérleti jogot biztosí-
tunk a nevezett ingatlanok jelenlegi használóinak.
Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongaz-
dálkodási Irodáján (Erzsébet tér 7. 2. emelet, 6.
ajtó) és a 93/500-724 telefonszámon lehet.

Haszonbérleti szerzõdés köthetõ

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala haszno-
sítani kívánja az alábbi Mórichelyi
hegyi, zártkerti ingatlanait
(Hrsz./nagyság(m2)/mûvelési ág):

30807/2.365/gyep, erdõ. 30818/4.242-
/szántó,gyep. 30825/4.400/szõlõ,
gyep. 30826/3.718/gyep, út.
30827/3.644/gyep, út, erdõ. 30831-
/1.114/gyep. 30835/3.096/gyep.
30836/3.256/gyep. 30839/1.577/gyep.
30849/4.091/gyep. 30853/3.330/gyep.
30861/1.250/gyep. 30922/858/szõlõ.
30927/631/kert. 30947/2.697/gyümöl-
csös, rét, kert. 30956/2.742/szõlõ.
31021/7.616/szõlõ, szántó, gyep.
31030/4.242/gyep. 31043/4.190/kert,
gyümölcsös, út. 31046/5.884/szõlõ,
gyep, gyümölcsös.31072/828/gyep.
31074/1.008/gyep. 31077/389/gyep.
31082/523/gyep. 31083/1.306/gyep.
31156/145/szõlõ.

Érdeklõdni: a Polgármesteri Hiva-
tal Vagyongazdálkodási Irodáján
vagy a 93/500-724 telefonszámon.

Hasznosítandó
zártkertek
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BÉRLET

Nk-án a belvárosban közel 700
négyzetméter telek, rajta bontható csalá-
di házzal eladó! Társasház építésére is
alkalmas, 40 %-a beépíthetõ! Érd.:
30/227-3294, 30/448-6072 (5904K)

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

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

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

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

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

Kiskanizsán 3 szobás, 120 m2-es, jó
állapotú családi ház eladó. Érd.: Nk,
Õrtorony 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
Mura-Dráva összefolyása fölött, az
Õrtilosi vasútállomástól egy km-re
ház, 444 négyszögöl területtel eladó.
Víz, út van, villany a szomszédos tel-
ken! Érd.: 30/574-6356 (5908K)

Szepetneken 800 négyszögöl szán-
tó eladó. Érd.: 30/330-6605 (5909K)

Zalakomárban kétszobás, gázfû-
téses családi ház, 395 négyszögöl te-
lekkel eladó vagy 1/2 szobás lakásra
cserélhetõ. Érd.: 93/386-799 (5911K)

Kisrécse-Kendlimajor Kossuth L.
ut 17. alatt családi-lakóházként, üdü-
lõépületként használható, három
önálló komfortos apartmannal, 150
m2 összes alapterülettel, gazdálkodás-
ra alkalmas, melléképülettel, nagy te-
rülettel eladó. Érd.: 93/312-419 (este)

Budapesten a XI. kerületben (Budán,
a Mûegyetemhez, a Skálához közel, a 4-
es, 6-os villamos útvonalán) téglaépület-
ben I. emeleti, 38 m2-es, 1,5 szobás lakás
eladó. Irányár: 13 millió Ft. Érd.:
20/956-6136, 20/931-1283 (5912K)

Nk-án a Zemplén Gyõzõ utcában
eladó 3. emeleti, 1,5 szobás, központi
fûtéses lakás. Érd.: 16 óra után a
30/272-1715, 93/325-800 (5913K)

Eladó Kazanlak krt-on IV. emeleti,
kétszobás, két erkélyes, 56 m2-es la-
kás. Kisebb lakást beszámítok. Irány-
ár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/490-6066

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

Kiadó kétszobás, központi fûtéses,
IV. emeleti lakás a keleti városrészben.
Kaució szükséges! Irányár: 30.000 Ft +
rezsi. Érd.: 20/490-6066 (5914K)

Kedves Olvasók! Egy fizetõs tanfo-
lyam elvégzéséhez kérek szépen anya-
gi segítséget! Cserébe ápolást, takarí-
tást, vásárlást, stb. vállalok. Egy sokat
nélkülözõ, szegény lány. 30/652-4560
(5898K)

Lovastudással rendelkezõ, lova-
golni szeretõ feles bértartót (15.000
Ft/hó) keresek lovammal, rendszeres
lovaglásért cserébe. Érd.: 30/440-
5129 (5915K)

Az Ön számára értéktelen vashulladé-
kot, forgalomból kivont gépjármûvét
készpénzért átveszem! Lakókocsik is ér-
dekelnek. Ugyanitt használt autóalkatré-
szek eladók. Tel.: 30/641-7375, 30/592-
8463 (5485K)

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

Építési vállalkozó vállal: kõmûves
és tetõfedõ munkákat, régi házak fel-
újítását, épületek szigetelését, lépcsõ-
házak festését, stb.! Tel.: 30/6398-
825, 70/5039-407 (5900K)

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

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

APRÓHIRDETÉS
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Július 15-én elsõ alkalommal rendezett barátságos viadalt a Csóna-
kázó–tónál a Canissa Modellezõ Egyesület. Az idõjárás kevésbé volt
barátságos a kis szerkezetek irányítóival, gyakran öles hullámokkal
kellett dacolniuk a versenyzõknek. Lekszikov Gábor, az egyesület el-
nökségi tagja lapunknak elmondta: az ország távolabbi pontjairól is ér-
keztek versenyzõk a versenyre, amit a 3,5, 7,5 és 15 köbcentiméteres
hajóosztályokban rendeztek meg. A 15 köbcentiméteres kategóriában
elsõ helyezett lett a pécsi Dusa András, második a nagykanizsai Lek-
szikov Zsolt, a dobogó harmadik fokára pedig a szintén kanizsai Boti
Ferenc állhatott fel. A 7,5 köbcentis kategóriában a gyõri Nagy István
érte el a legjobb eredményt, második lett a zalaegerszegi Mayer Imre,
harmadik pedig a gyõri Tóth Ernõ. A legkisebb géposztályban elsõ he-
lyezést ért el Lekszikov Gábor, második helyezett Mayer Imre, harma-
dik helyezett pedig a helyiek színeiben induló Hajas János lett. (H.A.)

Apró gépek szemben a hullámokkal

Technikai triatlont és nemzetközi repülõnapot ren-
deztek július 15-16-án a bajcsai repülõtéren. A meg-
mérettetésen a nevezõk nem csak a levegõben, ha-
nem földön és vízen, azaz sárkányrepülõvel, autóval
és jetskivel is összemérték tudásukat – igaz, az erõs
szél miatt a repülõnap számos programja elmaradt,
ráadásul veszélybe került a négytusa sárkányrepülõs
versenyszáma is. Szombaton délelõtt a versenyzõk
nem tudtak felszállni sárkányrepülõikkel, ezért az
autós tájékozódási versenyt vették elõre a szervezõk.
A mintegy 273 kilométeres távot azonos átlagsebes-
séggel kellett teljesíteniük a tizenhét pilótából és az
azonos számú „civil” versenyzõbõl összesorsolt pá-
roknak. A különleges versenyen részt vett Szabó
„Topi” Zoltán, világbajnok vadászpilóta is, aki a
meghívott hírességek közül egyedüliként jött el Ka-
nizsára. A helyi közéletet dr. Molnár József rendõr-
kapitány és munkatársa, Berke László, valamint a
technikai triatlont szervezõ Nagykanizsai Sportrepü-
lõ Egyesület elnöke, Cserti Tibor képviselte. 

A szombat délelõttöt teljes egészében kitöltötte az
autós tájékozódási verseny, a délutánt pedig a Csó-
nakázó tavon jet-ski nyergében töltötték a verseny-
zõk, ahol szintén egy ügyességi versenyfeladattal
kellett megbirkózniuk. Ezután a versenyzõk abban
reménykedve hajtották nyugovóra fejüket, hogy
másnapra mérséklõdik a szél, és végre a levegõbe
emelkedhetnek a sárkányokkal. Nem is kellett csa-

lódniuk, igaz, vasárnap hajnalban tudták csak lere-
pülni a szervezõk által tájékozódási pontokkal kije-
lölt útvonalat, s mire visszaérkezett az utolsó páros,
már ismét „elemében volt” a szél. A repülõtér egy
eldugott szegletében quad-pályának kinevezett ho-
mokdûnéken kellett megszelídíteniük a négykerekû
jármûveket. 

Végül békéscsabai siker született: az elsõ helyezést,
s vele együtt a dubai-i utat a Szalay Péter, Varga Jó-
zsef páros érdemelte ki, második lett a szintén békés-
csabai Matuska Pál, dr. Pongrácz Kálmán alkotta ket-
tõs, a dobogó harmadik fokára pedig Ludányi Csaba,
Bognár Rudolf állhatott fel. A negyedik helyezést
Dolmányos Csaba, Cserti Tibor érdemelte ki.         

Horváth Attila  

Hajnali felszállás

A képviselõ-testület határozatá-
nak köszönhetõen az NTE 1866
MÁV Rt. Vívó Szakosztálya üze-
melteti a városi Vívócsarnokot.
Az önkormányzat az év második
felére mintegy 600 ezer forintot
biztosít az üzemeltetés költségeire.
Egy korábbi közgyûlési döntés ér-
telmében került ki a sportkomple-
xum mûködtetésének feladata a
korábbi üzemeltetõ, a Péterfy Sán-
dor Általános Iskola alapító okira-
tából, s ezzel együtt tevékenységi
körébõl. Július 1-tõl kezdve dél-
elõttönként a Hevesi Általános Is-
kola is használhatja a csarnokot,
az üzemeltetés, karbantartás fel-
adata pedig az NTE 1866 MÁV
Rt. Vívó Szakosztályára hárul. 

Bobay Jenõ, az NTE 1866
MÁV Rt. elnöke érdeklõdésünkre
elmondta: így, hogy az önkor-
mányzat mellérendelte a szüksé-
ges pénzeszközöket is, nem okoz
többletterhet számukra az üze-
meltetés. Hozzátette azonban:
legfeljebb a vívók szakosztályve-
zetõjének, Kiss Györgynek szapo-
rodik meg a munkája…

Új kézben

Megmérették magukat az „ola-
jos” horgászok júniusban a Tisza-
újváros mellett rendezett XXXII.
Mol Nemzetközi Horgász Kupán.
Az öttusa rendszerû versenyben,
a négy fõs gárda tagjai halászlé-
fõzésben, célbadobásban, barká-
csolásban és halbiológiai teszten
keresztül bizonyíthatták hozzáér-
tésüket. Az este és a hajnal azon-
ban a halfogásé volt. A Nagyka-
nizsai Kõolajipari Dolgozók
Sporthorgász Egyesület csapata
3., a Drill Trans csapata 4. és a
Lenti Log Rt. gárdája az 5. he-
lyen végzett. A legnagyobb halat,
egy 5,2 kg-os amúrt a Drill-esek
Táncos Zsoltja fogta. Ezzel a fo-
gással holtversenyben nyerték a
halfogási versenyszámot a szin-
tén kanizsai Kõolajipari Dolgo-
zók csapatával. 

A versenyt nehezítette a Sajó
áradása.



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

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

Kamatmentes hitel!
0%-kal kamattal, 10 hónap
futamidõvel. A kezelési költ-
séget nálunk kell befizetnie!

Részletek üzletünkben!
THM: 26,27 %

Következõ számunk a nyári szünet után, augusztus 24-én jelenik meg. 
Hasznos idõtöltést, jó pihenést kívánunk minden Kedves Olvasónknak!

Éppen véget ért a 12. Ludvig Mûvésztelep, s máris megnyitotta ka-
puit a Mûvészeti Akadémia Kendlimajorban. A zárókiállítás alkalmá-
val átadott 100-120 négyzetméteres mûterem ad otthont a Mûvészeti
Akadémia gyermekprogramjának, ami régóta szerepel Ludvig Zoltán
festõmûvész terveiben. Az egyhetes kurzusokban teljes ellátás mellett
gyakorlatilag éjjel-nappal dolgozhatnak a résztvevõk, a leendõ mûvé-
szek. Kötöttség nincs, amatõröket és hivatásosakat egyaránt szívesen
fogadnak, hiszen egy hivatásos mûvész is tanulhat a másiktól. A kur-
zusok a képzõmûvészet szinte minden területét érintik. A kikapcsoló-
dásra is sokféle lehetõség nyílik Kendlimajorban. De térjünk vissza a
mûvésztelep zárókiállításához.

– Fõállású mûvészként nem tudok megélni, de minden nap faragok,
ha tehetem. A mûvésztelepek számomra feltöltõdést jelentenek. Amit itt
magamba szívtam, õszig elég lesz – mondja Kiss Andor, aki Pécsrõl ér-
kezett Kendlimajorba, s aki nem jól, hanem fantasztikusan érezte ma-
gát itt – Megpróbálok mindig valamit újítani! Most is sikerült, és a tár-
saságnak is megfelelt. Fantasztikus emberekkel találkozhattam ismét.
Nekem nem számít, milyen idõ van, otthon is a szabadban dolgozom.
Mostanában macskaköveket faragok szívesen! Egy kicsikét változtatok
rajtuk, majd visszaépítem õket az utcára! Meglepetésnek szánom a já-
rókelõknek! 

– A kiállításon látható macskakövek itt maradnak?
– Nem szeretem a munkáimat otthon tartogatni. Valószínû, az ösz-

szes munkámat itt hagyom. Igazából számomra nem a végeredmény a
fontos, hanem az alkotási folyamat, miközben egy másfajta tudatálla-
potba kerülök, és csak a kõvel tudok foglalkozni. Szükségem van arra,
hogy ne zárt mûteremben dolgozzak. Mindegy, milyen az idõ, esik a
hó, vagy fúj a szél.

– A kezdetektõl, mind a 12 alkalommal itt voltam. Egyre szebb, és
egyre bõvül a telep – veszi át a szót Simon János, aki Sárvárról érke-
zett. – Ez az év különösen érdekes abból a szempontból, hogy adottsá-
gai révén egy nemzetközi tábor mûködési feltételeit is biztosítani tudja.
Idén sokan összejöttünk, jól megfértünk egymással. Szerintem rendkí-
vül inspirálóan hatottunk egymás gondolkodásmódjára, munkájára.
Évrõl évre mindenki sokat fejlõdik, úgy látom. Nagyszerû a Mûvészeti
Akadémia terve, nagyon jó kezdeményezésnek tartom. Egy fiatal élet-
pályáját meghatározhatja!

– Milyen munkákat készített?
– Tovább vittem a korábbi témáimat, munkáimat, a középkori kisvá-

rosokat. Egy kicsit biblikus témájú a Bábel képem és a katedrális. Min-
dig örömmel és szívesen jövök ide – mutatott szét a parkosított udvar-
ban, ahol ezúttal az új kiállítóterem folytatásaként, állványokra helye-
zett festmények állították meg a népes közönséget. – Ludvig Zolival és
a Kotnyek Istvánnal közel 30 éve ismerjük egymást! Ha csak itt, ezekre
a fákra gondolok vissza! Mekkorát nõttek 30 év alatt! (bzs)

Zárókiállítás mûterem avatóval


