
Augusztus 15-én megtör-
tént a hamarosan megnyíló
plakátmúzeum mûszaki át-
adása. Az Erzsébet tér 15. sz.
alatti ház udvarának keleti
oldalán elhelyezkedõ, a
XVIII. században épített ba-
rokk magtár felújítása az
Európai Unió Orpheus-pro-
gramja keretében valósult
meg. Az épület plakátkiállí-
tások helyszínéül szolgálhat
és kávézó is helyet kap ben-
ne. Nem volt könnyû dolga
Krémer József építészmér-
nöknek, aki terveiben igye-
kezett korhû módon re-
konstruálni az épület egé-
szét. A tetõt teljes egészében
kicserélték. A mûemléki vé-
dettség miatt körültekintõen
kellett eljárni az építõanyag-
ok kiválasztása során is. Ha-
lász Gyula önkormányzati
képviselõ, az egyik ötletadó
szerint a hagyományos õszi
jazzfesztivál ideje alatt átad-
ják az épületet a nagyközön-
ségnek is. Tóth László, a kivi-
telezõ ZÁÉV Zrt. projektve-
zetõje elmondta: a 190 millió
forintos beruházás legnagyobb
kihívása volt számukra,
hogy az évek hosszú sora
alatt a falakban felgyûlt
csaknem száz köbméternyi
folyadékot „kilélegeztessék”.

XVIII. évfolyam 26. szám 2006. augusztus 24. Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

Elkészült 
a Plakátmúzeum épülete
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AZ MSZDP TELJES LISTÁVAL 
Teljes jelölõlistával indul az õszi választá-

sokon a Magyarországi Szociáldemokrata Párt
nagykanizsai szervezete – jelentette be sajtótá-
jékoztatóján Bogár Ferenc megyei elnök,
Móritz István alelnök és Stróber Gábor városi
elnök. Bogár Ferenc közölte: megyei szinten is
elindult az a folyamat, ami Nagykanizsán,
ugyanis megbízható, rátermettségüket sokszo-
rosan bizonyító megyei közgyûlési képviselõk,
bizottsági elnökök, polgármesterek nem kap-
nak lehetõséget az õszi önkormányzati válasz-
táson. Stróber Gábor, a városi szervezet elnöke
elmondta: pártja számára mindennél fontosabb
Nagykanizsa fejlõdése és a megkezdett beruhá-
zási lendület folytatása, ezért támogatják Litter
Nándor jelenlegi polgármester indulását az ön-
kormányzati választásokon, történjen az akár
szocialista színekben, akár függetlenként.   

HEGYKAPUT AVATTAK
A Szentgyörgyvári I. hegyhát déli végén a

Miklósfai Kertbarát Kör szervezésében hegy-
kaput avattak. Az ünnepségen dr. Kotnyek Ist-
ván, a Kertbarát Kör tiszteletbeli elnöke, majd
Litter Nándor polgármester köszöntötte a
résztvevõket, Dr. Bakonyi Károly, a Da
Bibere Borlovagrend elnöke mondott avató-
beszédet. A ceremónián közremûködtek a
Borlovagrend tagjai, végül Bojtor Róbert plé-
bános megszentelte a közösségi összefogással
készített hegykaput. 

KÖZGYÛLÉS LÁTÓHEGYEN

A szolgálati fegyelem kifogástalan – össze-
gezte Varga Gyula elnök, a Látóhegyi Polgár-
õr Egyesület közgyûlésén. A 2000. december
1-jén alakult egyesület mûködésének köszön-
hetõen komolyabb szabálysértés, betörés, va-
gyon elleni bûncselekmény nem történt a

területükön. A 48 tagot számláló egyesületbõl
havonta két alkalommal teljesít szolgálatot
mindenki. Õrzik a hegylakók nyugalmát, a he-
gyi birtokokat. Jó a kapcsolatuk a szomszédos
nagyfakosi és kisbagolai egyesülettel. Terve-
zik közös nappali járõrszolgálat kialakítását is.

MEGÚJULÓ ENERGIÁK 
A megújuló energiafajták hasznosítását célzó

projektek prioritást élveznek a második Nemzeti
Fejlesztési Tervben. Nagykanizsa pedig a meg-
újuló energiák mintavárosa lehet – hangsúlyozta
sajtótájékoztatóján Kovács Kálmán, a Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Minisztérium államtitká-
ra. Az államtitkár leszögezte: a liberálisok úgy
vélekednek, hogy a magyar energiapolitikát mi-
hamarabb olyan koncepció mentén kell átszer-
vezni, amelyben hazánk kevésbé kiszolgáltatott
egyetlen energiahordozónak. Ezért növelni kell
az alternatív energiaforrások hasznosításának
arányát a jelenlegi 4,5 százalékról tízre, amihez
hathatós támogatást nyújt a második Nemzeti
Fejlesztési Terv. A döntéshozók szándékai sze-
rint több olyan projektet támogatnak majd a kö-
vetkezõ években, amelyek részben a biomassza,
részben a nap-, hõ-, geotermikus, illetve a szél-
energia hasznosítására irányulnak. Kovács Kál-
mán kijelentette: szeretnének egy mintaprojektet
is megvalósítani, amihez jó alapot szolgáltathat
a „Nagykanizsa – A megújuló energiák minta-
városa” címet viselõ koncepció.  

SZÉPÜL A MÚZEUM TÉR
A Múzeum tér megújulásáról számolt be a

helyszínen tartott sajtótájékoztatóján Szányiné
Kovács Mária önkormányzati képviselõ. El-
mondta: képviselõi kerete nagy részét ezúttal a
tér szépítésére fordítja. A Fõ út felõli bejárat bal
oldalán található gyep mellett ízléses, bronz osz-
lopokat és lánckorlátot helyeznek el, hogy meg-

akadályozzák a zöldfelületen történõ parkolást.
Õsszel fákat ültetnek. A tér belsõ részére két, pa-
dokból és asztalból álló garnitúrát, valamint hul-
ladékgyûjtõ edényeket helyeznek ki. Szányiné
Kovács Mária szólt a parkolási gondokról is, s
közölte: megoldást jelenthet a térre tervezett
mélygarázs. Olaszországban már évek óta mû-
ködõ mélygarázsok között van olyan, amely mû-
emlékek közvetlen közelében épült és semmi-
lyen kárt nem okozott a környezõ épületekben. 

CIGÁNY HOLOCAUST 

A cigány holocaust tiszteletére rendezett
megemlékezést a Nagykanizsa MJV Cigány
Kisebbségi Önkormányzata és az Európai
Unió Roma Ifjúságáért Egyesület. A Cigány
Holocaust Emlékmûnél megtartott ünnepsé-
gen a himnuszok elhangzása valamint Hor-
váth István Radnóti díjas versmondó szava-
lata után Teleki László, a helyi CKÖ elnöke
mondott köszöntõ beszédet: 1944. augusz-
tus 2-rõl 3-ára virradóra több mint három-
ezer cigány származású embert, férfit és
nõt, gyereket és idõset végeztek ki az
auschwitzi cigány táborban. A megemléke-
zésen dr. Kaltenbach Jenõ országgyûlési
biztos és Litter Nándor polgármester mon-
dott beszédet, majd a kegyeleti koszorúk el-
helyezésére került sor. A program az Erzsé-
bet téren Mága Zoltán hegedûmûvész em-
lékkoncertjével zárult.

ELSÕ FAKOSI NYÁR
A Fakosért Városrészszépítõ Egyesület

szervezésében egész napos programmal várták
az érdeklõdõket a kisfakosi focipályánál. Az
Elsõ Fakosi Nyár alkalmával délelõtt futóver-
senyt tartottak: a Teleki úti víztoronytól indul-
tak a résztvevõk, s a célszalagot a rendezvény
helyszínén szakították át. A legfürgébbnek
Varga Zsolt bizonyult, másodikként Vránics
László, harmadikként Varga József ért célba.

július 20.
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ÚTFELÚJÍTÁS A HEGYEKBEN
Hozzáláttak a hegyi utak felújításához a város környéki szõlõhegye-

ken. Több tízmillió forintból újul meg a hegyi utak egy része a Szent-
györgyvári-, a Látó- és a Bagolai-hegyen, illetve Öregförhéncen. A
Via Kanizsa Kht. 2.850.000 forinttal járul hozzá a munkálatokhoz,
amelynek során körülbelül hét kilométernyi útszakasz újul meg szep-
tember 15-ig – a szakemberek kijavítják a kátyúkat,  kõzúzalékot terí-
tenek vagy aszfaltoznak attól függõen, hol, mire van szükség.

július 22.

július 26.

július 28.

július 30.
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A mezõny legfiatalabb tagja, a kilenc eszten-
dõs Vránics Álmos a hatodik legjobb idõt tud-
hatja magáénak, míg a hölgyek közül
Halászné Nardai Erzsébet volt a leggyorsabb,
aki összesítésben az ötödik helyen végzett. A
nap folyamán színpadra lépett a nagykanizsai
Vonós Zenekar, a Tüttõ János Nótaklub, a La
Festa zenekar. Visszatérõ vendégként üdvö-
zölhette az egyre népesebb közönség a Bor-
bontó Népdal és Táncegyüttest, a nap sztár-
vendége pedig Gáspár Gyõzõ (Gyõzike) volt. 

SZDSZ: LITTER NÁNDOR MELLETT
Az õszi önkormányzati választásokon Lit-

ter Nándor jelenlegi polgármestert támogatja
a Szabad Demokraták Szövetsége nagykani-
zsai szervezete. Errõl Halász Gyula ügyvivõ
számolt be sajtótájékoztatóján. Elmondta: a
Magyar Szocialista Párt helyi szervezetével
folytatott tárgyalásaik nem vezettek ered-
ményre, s ezt követõen a párt ügyvivõi testü-
lete úgy határozott, hogy az SZDSZ mind a ti-
zenöt választókörzetben önállóan méreti meg
magát, önálló képviselõjelöltekkel. Pártja
stratégiailag fontos elemként kezeli a kam-
pány során a munkahelyteremtés, gazdaság-
fejlesztés, városfejlesztés, környezetvédelem,
városüzemeltetés és az oktatás területét. Pol-
gármester-jelöltként Litter Nándor jelenlegi
polgármestert támogatják, s erre kérik szim-
patizánsaikat, szavazóikat is.  

ZAKÓ LÁSZLÓ A MIÉP JELÖLTJE
Zakó László a Magyar Igazság és Élet Pártja

nagykanizsai polgármesterjelöltje. A párt vala-
mennyi körzetben indít önkormányzati képvi-
selõjelölteket, akiknek nagyobb hányada nem
MIÉP-tag. Zakó László a sajtótájékoztatón
bejelentette: a MIÉP azért indul a választáso-
kon, mert tiszták a szándékai, s azok a „köz ér-
dekében állnak”. Arra a kérdésre, mely szerint
indulásukkal nem gyengítik-e a Nagykanizsán
a jobboldali pártok esélyeit, leszögezte: az a
fajta szövetségi politika, hogy „Fogjunk össze,
és Ti ne induljatok, majd mi indulunk helyette-
tek!”, nem lehet a siker kulcsa; a jó eredmény
csak több részeredménybõl tevõdhet össze.  

MARTON ISTVÁN MELLETT A FIDESZ
A Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a

KDNP közös jelölteket indít az õszi önkor-
mányzati választásokon, jelentette be Cseres-
nyés Péter a párt sajtótájékoztatóján. A 15 vá-
lasztókörzetben induló jelöltek névsorát is is-
mertették, eszerint az 1. választókörzetben Ta-
kács András, 2-ben Bene Csaba, 3-ban Balogh
László, 4-ben Bizzer András, 5-ben dr. Csákai
Iván, 6-ban Papp János, 7-ben Szõlõsi Márta,
8-ban Horváth István, 9-ben Gyalókai Zoltán,
10-ben Jerausek István, 11-ben dr. Kolonics
Bálint, 12-ben Papp Nándor, 13-ban Karádi

Ferenc, 14-ben Tóth Nándor, és a 15-ben
Polai József mérettetik meg magukat. Hivata-
losan bejelentették a párt polgármester-jelölt-
jét is. Mint Cseresnyés Péter elmondta, Mar-
ton István nem tagja a pártnak, nem a jelölõ-
szervezetek tagjaként, hanem azok támogatott-
jaként indul a helyhatósági választásokon.  

TANÁCSADÓ ÉS KÉPVISELÕJELÖLT
A miniszterelnök tanácsadójaként dolgozik

tovább a Miniszterelnöki Hivatalban Teleki
László. Feladata országos hatáskörû progra-
mok tervezése lesz. Teleki László folytatni kí-
vánja a munkát a kisebbségi önkormányzat-
ban is. A választásokon 985 névjegyzékbe
vett cigány kíván szavazni október elsején. A
rendszerváltás óta még nem volt rá példa,
hogy Nagykanizsán egyéni képviselõjelölt-
ként induljon roma származású személy. A
15. választókörzetben az MSZP képviselõje-
löltjeként kívánom megmérettetni magam –
mondta sajtótájékoztatóján Teleki László, aki
így folytatta: nemcsak roma ügyekkel szeret-
nék foglalkozni, hanem a településrész gond-
jainak megoldását szeretném segíteni.  

GÁSPÁR  ANDRÁS A JELÖLT
Böröcz Zoltán a dr. Fodor Csabával, a párt

megyei elnökhelyettesével és Tóth László
frakcióvezetõvel közösen tartott sajtótájékoz-
tatón leszögezte: a párt nagykanizsai polgár-
mesterjelöltje Gáspár András, a Via Kanizsa
Kht. ügyvezetõje. A pártelnök azt kérte az
MSZP szimpatizánsaitól, hogy aki a baloldal,
az MSZP jelöltjét akarja támogatni, az Gáspár
András nevét írja az ajánlószelvényre, a jelölõ
szervezethez pedig az MSZP-t. Az MSZP he-
lyi szervezetének elnöksége felszólította Lit-
ter Nándort arra, hogy mihamarabb készítsen
pontos leltárt az elmúlt négy évrõl, bemutatva
a város valós pénzügyi helyzetét. 

BÉRLETTEL SZABADON
A Volán bérletek érvényességi idejének

megváltoztatására tett javaslatot Halász Gyula
önkormányzati képviselõ legutóbbi sajtótájé-
koztatóján. A képviselõ elmondta, 2005-ben
önálló képviselõi indítványban – állampolgári
észrevételek, javaslatok alapján – kezdemé-
nyezte, hogy a bérletek érvényességi idejét
tárgyhó tizedikére módosítsák, hiszen nagyon
sokan csak ekkor kapnak fizetést. A téma is-
mételt napirendre kerülésének oka az, hogy a
gazdasági és közlekedési minisztériumban zaj-
lik a MÁV és a Volán menetrendek és tarifa-
rendszerek összehangolása, s ez jó alapot szol-
gáltat arra, hogy a bérletek vásárlási idejének
meghosszabbításának kérdését ismét megvizs-
gálják. A képviselõ szeretné elérni, hogy váro-
sunk polgármestere levélben keresse meg az
illetékes minisztériumot, illetve a Volán-egye-
sülést, és tegyen javaslatot a bérletek érvé-
nyességi idejének megváltoztatásra. Amennyi-
ben mégsem lenne mód az érvényességi idõ
megváltoztatására, a Volán vállalatok bevezet-

hetnék a harminc napos bérletet. Budapesten
már van ilyen bérlettípus, az ottani utazókö-
zönség megelégedésére, mondta a képviselõ. 

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
A látszatpolitizálás ellen emelt szót Cseres-

nyés Péter a  Fidesz sajtótájékoztatóján. Ezt
követõen Marton István beszélt arról, hogy
abban az esetben, ha a választók többsége ne-
kik szavaz bizalmat, új szellemben vezetik a
várost tovább. Fontosnak tarják a munkahely-
teremtést, hogy a város képes legyen megtar-
tani a fiatal munkaerõt, hogy a befektetõket
ne riasszák el, valamint a szakszerûtlenség és
a korrupció elleni határozott fellépést is. 

ÚJ IRODA, SZERVEZÕDÕ PÁRT
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt

nagykanizsai szervezete van, létezik, és egyre
szervezettebben dolgozik. A szervezet július
7-i megalakulása óta dinamikusan fejlõdik, ja-
vulnak a tárgyi, technikai feltételeik. Megnyi-
tották irodájukat a Rozgonyi út 1. szám alatt,
itt 100 négyzetméteren tudják fogadni szimpa-
tizánsainkat, párttagjainkat. Taglétszámuk di-
namikusan emelkedik, mára megközelíti a 100
fõt – jelentette be sajtótájokztatóján többek
között Bogár Ferenc, a párt megyei elnöke.

VIHART KAVART A PANEL-ÜGY
Sajtótájékoztatón reagáltak a panelprogram-

ban érintett kivitelezõ szakemberei és a társas-
házak közös képviselõi, valamint Kámán
László, az IKI igazgatója a lapokban megje-
lent, a panelprogram negatív tapasztalatait be-
mutató híradásokra. Kámán László, az Ingat-
lankezelési Intézmény vezetõje elmondta: hat
társasházban a termoforkémények kiváltása,
míg huszonkilencben a panelprogram kapcsán
zajló felújítások folynak. Hangsúlyozta: a be-
ruházó minden esetben a társasház, az önkor-
mányzatnak ellenõrzõ szerepe van. Huszonki-
lenc társasházból hét egyedileg bonyolítja a
felújítást, míg 22 az Opifex Mérnök Szövetke-
zetet bízta meg a pályázatok megírásával és a
lebonyolítással. Fejes Tibor a kivitelezõ kép-
viseletében kijelentette: valamennyi általuk
beépített építõanyag megfelel az uniós szabvá-
nyoknak. Banka Attila, a Kazanlak körút 12.
közös képviselõje elmondta: tizenegy hónapja
dolgoznak együtt a szakemberekkel azért,
hogy felújíthassák a társasházakat, s minden-
kit biztat a programban való részvételre, annál
is inkább, mert a felújítás után a fûtésszámlán
megspórolt pénz fedezi a hitel törlesztõ részle-
tét. Végül Fejes Tibor megjegyezte: idõará-
nyosan jól állnak a munkálatokkal, október
15-ig minden lakásban befûtenek. 

VIZSGÁLÓBIZOTTSÁGOT!
A Panel program segítségével ebben az év-

ben Nagykanizsán 1828 panelházi lakás újul
meg. Ilyen átfogó társasházi felújítás még
nem történt a városban. Az MSZP városi

július 31.

augusztus 1.

augusztus 3.

augusztus 4.

augusztus 11.

augusztus 15.
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szervezete ezért fontosnak tartja, hogy a beru-
házás törvényes keretek között, a közpénzek
szabályos felhasználásával történjen. Mielõtt
a várost a jövõben esetleg kizárnák az újabb
pályázati lehetõségekbõl azért, mert a jelenleg
már folyó programban szabálytalanságok tör-
téntek, véleményük szerint tisztázni kell a
már a kivitelezés stádiumában lévõ pályáza-
tok lebonyolításának jogszerûségét, szabály-
szerûségét és szakszerûségét, mondta Lelkó
Tamás a párt sajtótájékoztatóján. Az MSZP
nagykanizsai szervezete felkéri az MSZP
frakciót, hogy a soron következõ közgyûlésen
kezdeményezze vizsgálóbizottság felállítását.  

TONNA SZÁM GYÛLT A FÛ

Az ÁNTSZ Nagykanizsai Városi Intézete
és az önkormányzat Egészségügyi Alapel-
látási Intézménye, valamint a polgármesteri

hivatal Szociális és Egészszségügyi Osztálya
az idén is meghirdette a Családok parlagfû-
gyûjtési akcióját. Az idei akció, amely június
26-tól július 31-ig tartott jóval sikeresebb volt
mint az elõzõ években, hiszen közel 13 ezer
kilogramm, azaz majdnem 13 tonna par-
lagfüvet gyûjtöttek össze szorgos kezek. Az
akcióban résztvevõi 50 szálas csomagonként
kaptak egy-egy sorsjegyet, s az elsõ 10
helyezett külön jutalmat kapott. A legtöbbet,
42 csomag parlagfüvet Varga Ádám, a Kõrösi
iskola tanulója adta le, s vehette át az elsõ
helyezettnek járó díjat.

FÜGGETLENKÉNT 
Függetlenként fogok indulni a polgármeste-

ri címért az õszi önkormányzati választásokon
– jelentette be Litter Nándor jelenlegi polgár-
mester az Erzsébet téren tartott sajtótájékozta-
tóján. Folytatni kell azt a munkát – hangsú-
lyozta –, aminek eredményeként európai mér-
cével is értékelhetõ infrastruktúrával rendelke-
zõ várossá válhatunk. A sikeres pályázatok a
Nyugat-Dunántúlon a legeredményesebb vá-
rossá emelt bennünket. Jelenleg 70 vállalkozás
mûködik az Ipari Parkban és további területek
bevonásával, munkahelyek teremtésével ellen-
súlyozni lehet a megszûnõket. Pályázati forrá-
sokból rendelkezésre áll a pénz az Innovációs
Központ létrehozásának elõkészítésére. A kor-
mány jóváhagyta, hogy támogatnak bennünket
a Megújuló energiák mintavárosa program ki-
dolgozásában. A város infrastruktúrájának át-
alakítása, a tömbrehabilitáció folytatása meg-
oldásra váró feladatok. Kéri, aki a megvalósí-
tásban részt kíván venni, támogassa a válasz-
tásokon, és az azt követõ feladatok megvalósí-
tásában. Röst János elmondta: az SZDSZ tá-
mogatja Litter Nándort, aki az elmúlt négy év-
ben szakmailag, emberileg bizonyította, jó
vezetõ. Stróber Gábor, az MSZDP városi el-
nöke hangsúlyozta: az MSZDP is támogatja
Litter Nándor polgármesterjelölt indulását. 

GÜL BABA
A Kanizsai Nyári Színház harmadik, egy-

ben utolsó elõadásában a Gül Baba címû ope-
rettet láthatta a közönség a Péterfy iskola ud-
varán a révkomáromi Teátrum Színházi Pol-
gári Társulás elõadásában. Az operett a török
hódoltság korát idézte meg, a hangsúlyt azon-
ban nem a történelmi szálra, hanem a kor Ró-
meójának és Júliájának, a magyar deáknak és
a török fõúr leányának szerelmére, s az apa,

Gül Baba tragikus, lemondó gesztusára he-
lyezte Huszka Jenõ. A darabot Dráfi Mátyás
rendezte. Fõbb szereplõk: Miskovics László,
Illés Gabriella, Berecz György, Dráfi Mátyás,
Petrécs Anna, Boráros Imre, Mák Ildikó.

BEMUTATTÁK A JELÖLTEKET
Az MSZDP színeiben a jelenlegi közgyûlés

tagjai közül öten indulnak az õszi önkor-
mányzati választásokon. A városra most
olyan idõszak vár, amikor az elmúlt négy év
lendületét fokozni kell, amikor a beruházások
élénkítése, az uniós források megszerzése, és
ennek nyomán munkahelyek teremtése a leg-
fõbb feladat Nagykanizsán – mondta Bogár
Ferenc, a párt megyei elnöke. Jelenleg is kép-
viselõ jelöltjeink ehhez a munkához szüksé-
ges folytonosságot, új jelöltjeink pedig a jövõ
feladatainak megoldásához nélkülözhetetlen
társadalmi összefogást segítik megteremteni –
mondta Stróber Gábor a párt helyi elnöke. A
párt által indított képviselõjelöltek: 1. Bander
László, 2. dr. Horváth György, 3. Turcsányi
Katalin, 4. Papp Ferenc, 5. Bogár Ferenc, 6.
Farkas Tünde Mária, 7. Budai István, 8.
Móritz István, 9. Kiss Ernõné, 10. Papp Péter
Pál (MSZDP-SZDSZ közös jelölt), 11.
Szányiné Kovács Mária, 12. Stróber Gábor,
13. Takács László, 15. Horváthné Rodek And-
rea SZDSZ-MSZDP közös jelölt.  A 14. kör-
zetben is van már jelölt, hangzott el a sajtótá-
jékoztatón, de ott még a tárgyalás folyik.

FIZETÕS EGÉSZSÉGÜGY? 
– A kormány fizetõs egészségügyet akar. Azt

akarják, hogy mindenki, aki éveken, évtizede-
ken át fizette az egészségbiztosítási járulékot,
az ezen felül még fizessen az egészségügyi el-
látásért – mondta Cseresnyés Péter a Fidesz
sajtótájékoztatóján. Helyi vonatkozása is lehet a
privatizációs szándéknak – folytatta a politikus,
hiszen szerinte nem véletlen, hogy a kórház két,
elsõ vonalba tartozó vezetõje politikai pályán is
mozog. Innét már csak egy lépés Cseresnyés
Péter szerint a kanizsai kórház privatizációja,
ha a polgárok a jelenlegi városvezetésre és az
azokhoz tartozó pártokra szavaznak. 

TELJES AZ MDF JELÖLTLISTA
Ismertette a párt önkormányzati képviselõ-

jelöltjeinek névsorát Kisgyura János, a Ma-
gyar Demokrata Fórum helyi szervezetének
elnöke. Valamennyi választókerületben állít
jelöltet a párt, polgármesterjelöltjük azonban
nincs, mert úgy gondolják, hogy ez inkább a
nagy pártok felelõssége. Õk azt ígérik, hogy
tevékenységük során mindig a város lakóinak
érdekét szolgáló ügyek mellé állnak.

ENERGIATANÁCS 
Energiatanács létrehozásának kezdeménye-

zésérõl tartott sajtótájékoztatót Halász Gyula
önkormányzati képviselõ, az SZDSZ ügyvivõ-
je. A téma  napirendre tûzését indokolja, hogy

ELKEZDÕDÖTT A PRÓBAÜZEM
A kivitelezési munkálatok befejezéshez

közelednek a bagolai regionális hulladék-
lerakó mellett megépülõ szelektív válogató-
mûben, s ennek a próbaüzemében részt
vesz a Saubermacher-Pannonia Kft. is. A
szelektíven összegyûjtött anyagot bocsátják
rendelkezésre ahhoz, hogy az egyes, a
késõbbiek során üzembe állítandó gépeket
mûködés közben próbálhassák ki. A cég
vezetése abban bízik, hogy a közeljövõben
sor kerül az üzemeltetõ személyének
kiválasztására is, és a késõbbiek során is
együttmûködhetnek – mondta el Horváth
Balázs az SP ügyvezetõje.

KIPÓTOLT SZIGETEK
Még az év elején született döntés arról,

hogy a Via Kanizsa Kht. és a Saubermach-
er-Pannnonia Hulladékgyûjtõ Kft. közösen
pótolják a korábban megsemmisült szelek-
tív edények jelentõs részét. Az edényeket
már korábban beszerezték, ám kihe-
lyezésüket némiképp hátráltatta, hogy az
ISPA beruházás kapcsán az ajzatkialakítás
munkálatai megcsúsztak. Az aszfaltozási
munkák befejezését követõen az új
edények, másfél milliós értékben kihe-
lyezésre kerültek többek között Sáncba, és
az Attila utcába is. 

Hulladék ügyek

augusztus 16.

augusztus 17.



5Krónika
a város költségvetésébõl több, mint egymilli-
árd forintot fordít energiaköltségekre. Az
energiagazdálkodási stratégia átfogná az intéz-
ményhálózat mûködését, a jövõbeni beruházá-
sokra is iránymutató lenne, hiszen Nagykani-
zsa a megújuló energiák mintavárosa szeretne
lenni. Az energiatanács vezetõje a mindenkori
polgármester lenne, a fõépítész irányításával
részt venne a munkában a mûszaki osztály, to-
vábbá villamossági szakemberek, építészek, a
megújuló energiával foglalkozó szakemberek,
a város energetikusa, és a városban mûködõ
energiaszolgáltatók egy-egy képviselõje. 

MSZP: ÖSSZEÁLLT A LISTA
Molnár András, a Magyar Szocialista Párt

nagykanizsai szervezetének alelnöke sajtótá-
jékoztatón jelentette be, hogy a párt vala-
mennyi jelöltje összegyûjtötte a szükséges
ajánlószelvényt. Megköszönte a kanizsai pol-
gárok támogatását, akik lehetõvé tették, hogy
az MSZP jelöltjeit elsõként regisztrálják.
Bejelentette, hogy egyhangú szavazattal Gás-
pár Andrást választották polgármesterjelölt-
nek. Az MSZP jelöltjei: 1. Bicsák Miklós, 2.
Böröcz Zoltán, 3. Kiss Zoltán, 4. Tóth László,
5. dr. Fodor Csaba, 6. dr. Károlyi Attila, 7.
Hiesz Miklós, 8. Bárdosi Gábor, 9. Vitári
István, 10. Tüttõ István, 11. Kulbencz Ferenc,
12. Lelkó Tamás, 13. Õri Sándor, 14. Gondi
Zoltán, 15. Teleki László

FIDELITAS: KÉRJENEK ELNÉZÉST!
A városvezetésnek elnézést kellene kérnie a

kanizsaiaktól a pazarló gazdálkodásért, ami
tetten érhetõ az útfelújítások, kerékpárút-épí-
tések esetében is – hangzott el a Fidelitas saj-
tótájékoztatóján. Fertig István, a szervezet he-
lyi csoportjának elnöke három példát is emlí-
tett; a szabadhegyi kerékpárutat (amelynél
nem történt meg a teljes szakasz kisajátítása,
így a szakasz közepe a mai napig hiányzik), a
Zrínyi utca kikötése a Kórház utcára (amely-
hez a Fidelitas szerint az önkormányzat nem
rendelkezik jogerõs építési engedéllyel), vala-
mint a Miklósfára vezetõ kerékpárút, ahol –
információik szerint – szintén nincs meg a tel-
jes szakasz megépítéséhez szükséges okirat.
Bizzer András alelnök hozzátette: az is fontos
kérdés, hogy az önkormányzat átvette-e az ál-
taluk nem említett és megépített útszakaszo-
kat, s ha nem, akkor fizettek-e már értük? 

ÚJ VÁROSVEZETÉST
Váltsuk le a városvezetõ baloldali koalíciót,

kérte a választókat Cseresnyés Péter, a Fidesz
helyi elnöke sajtótájékoztatóján. Polgármester-
jelöltjük, Marton István – aki egyben a KDNP
jelöltje is – arra tett ígéretet, hogy megválasztá-
sa esetén felelõs és együttmûködõ gazdaság- és
várospolitikát fog folytatni. Számítanak minden
változást akaró kanizsai szimpátiájára, mert a
városnak van hova fejlõdni – hangzott el.

Az „Élettér” Állat- és Természetvédõ Egyesület által mûködtetett állatmenhely ma még a Teleki
úton, mostoha körülmények között mûködik. Szerencsére nem sokáig: szeptemberben új helyre
költözhetnek a gazdátlan kutyák, cicák. Az építkezés jelenlegi állásáról, az új telep adta
lehetõségekrõl az egyesület elnökétõl, Varga Károlynétól kaptunk tájékoztatást:

– Már egészen biztos, hogy szeptemberben költözni tudunk a mostani teleprõl. Az építkezés jó
ütemben folyik a MÁV focipálya mögötti területen. Sajnos anyagiak hiányában egyelõre nem
tudjuk befejezni a menhelyet, de a legfontosabb részek idõben készen lesznek. Ez azt jelenti, hogy
a jelenlegi létszámnak megfelelõ 160-170 férõhely elkészül. Annak a területnek a lebetonozására
is sor kerülhet, ahová a már megvásárolt lakó- és raktárkonténereinkbõl a raktárakat, az
öltözõket és az irodát fogjuk kialakítani. A végleges kerítés megépítéséhez gyûjtögetnünk kell még.
A mûködési engedélyünk kezdetben ideiglenes engedély lesz, de reméljük, hogy most már valóban
csak néhány hónapnak kell eltelnie addig, míg minden elõírásnak meg tudunk felelni.

– Milyen bevételi forrásokra számíthatnak?
– Az önkormányzattól kapott támogatás az egyik legnagyobb forrásunk. Egyre többen van-

nak, akik személyi jövedelemadójuk egy százalékának felajánlásával segítik a munkánkat.
Ennek tavalyi összegérõl szeptemberben kapunk értesítést, akkor derül ki pontosan, meddig
juthatunk el idén az építkezéssel. Vannak más felajánlások is, hogy csak egy példát említsek,
adományból fogunk több gyorsan növõ, nagy árnyékot adó fát ültetni. Az egyesületünk mindent
megtesz annak érdekében, hogy bevételeinket növeljük: naptárat készítettünk, bált szerveztünk,
országos tábort rendeztünk az ifjú állatvédõknek két turnusban is. (szõlõsi)

Szeptemberben új helyen 

A szakemberek az elõkészítõ munkála-
tokkal megkezdték a Thury-városrész te-
rületén a Keleti-városrészt és a Kaposvári
utat összekötõ útszakasz építését. A volt
laktanya rehabilitációja jó ütemben ha-
lad, így várhatóan hamarabb be is fejezõ-
dik a jövõ õszre kitûzött határidõnél.

Az Európai Unió Regionális Fejlesztés
Operatív Program 2.2. Városi területek reha-
bilitációja címû pályázat keretében
799.757.000 forintnyi támogatást nyert az
önkormányzat a Thury-városrész alapjainak
megteremtéséhez, amelyhez további
88.807.000 forint önrészt tesz hozzá a hely-
hatóság. A munkálatokat a Szabadics Köz-
mû- és Mélyépítõ Kft. végezheti el. A pro-
jekt során megtörténtek a szükséges bontási
munkálatok csaknem 175 millió forint érték-
ben, elvégezték a kár- és lõszermentesítést
26 milliós nagyságrendben, út- és infrastruk-
túra-építés, parkosítás történik mintegy 557
millió forint értékben, továbbá e pénzbõl fi-
nanszírozzák a sportcsarnok tervezési mun-
kálatait is. Ez utóbbi 34 millió forintba kerül.

Szabó Attila építésvezetõ kérdésünkre el-
mondta: a Thury-városrész 1925 folyóméter-
nyi csapadék-, illetve 1790 méternyi szenny-
vízcsatornája, valamint a 2300 méter hosszú-
ságú vízvezeték-hálózat kilencven százalék-
ban már elkészült. Az útépítés elsõ ütemében
elkészült az U1-es, azaz a Kaposvári utat a
Keleti-városrésszel összekötõ út töltése is,
ami azért volt komplex feladat, mert ebben a
mintegy négyszáz méter hosszú, három mé-
ter magas töltéstestben kellett elvezetni a
szennyvízcsatornát. A szakemberek már hoz-

záláttak a városrész belsõ úthálózatának ki-
alakításához, összesen 1347 méternyi gyûjtõ-
út és hatszáz folyóméter kerékpárút épül
meg. Ezután következik a villamos hálózat, a
közvilágítás kiépítése. Szabó Attila azt
mondta, elképzelhetõ, hogy a kitûzött jövõ
õszi határidõhöz képest hamarabb, már jövõ
júniusban befejezik a volt laktanya rehabili-
tációját, így akkor adják át a forgalomnak az
U1-es összekötõ utat is. Az építésvezetõ kér-
désünkre elmondta: a hajdani laktanyaépüle-
tek és a térburkolat bontásából származó, a
korábban egy speciális berendezéssel ledarált
építési törmelékbõl keletkezett mintegy húsz-
ezer köbméternyi kõzúzalék egy részét a he-
gyi utak felújításához használják. Szeptem-
ber közepére befejezõdnek a munkálatok itt
is, s a megmaradt törmeléket a kistérség tele-
pülései – hasonló célokra – térítésmentesen
elszállíthatják, csupán az „utaztatás” költsé-
geit kell finanszírozniuk. (ha)

Épül az összekötõ út

augusztus 18.

augusztus 21.
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Alig egy éve, hogy városunkban is albér-
lethez jutott néhány hajlék nélküli egy ala-
pítvány programja révén. Az elmúlt idõ-
szakban a Vöröskereszt szakemberei nem-
csak fizikai-erkölcsi segítséget nyújtottak a
programban résztvevõknek, hanem meg-
próbálták õket mentálisan is felkészíteni az
év végén elõálló új helyzetre, amikor a pro-
jekt befejeztével maguknak kell elõterem-
teni a lakhatáshoz szükséges pénzt. 

– A Vöröskereszt Nagykanizsán  tizenhat éve
foglalkozik hajléktalan ellátással – mondta la-
punknak Antal Istvánné, a Magyar Vöröske-
reszt városi szervezetének titkára. – Már akkor
igyekeztünk súlyának megfelelõen kezelni a
problémát, amikor megjelent a városban az el-
sõ hajléktalan. Azóta egy rendkívül szerteága-
zó intézményrendszert építettünk ki a hajlékta-
lanok segítségére: létrejött az átmeneti szálló,
éjjeli melegedõ, utcai szociális munkások jár-
ják a várost. Tavaly a Hajléktalanokért Köz-
alapítvány pályázatán négymillió forintot
nyertünk a hajléktalanok lakóotthonának ki-
alakítására. A pénzbõl a város számos pontján
hat lakást bérlünk munkaviszonnyal, illetve ál-

landó jövedelemmel rendelkezõ tizenegy haj-
léktalan számára. Rajtuk érzékelhetõ volt a
változtatás vágya, õk azok, akik ki akarnak
törni a hajléktalanság ördögi körébõl. Úgy tû-
nik, ezeknek az embereknek a nagyobb része
képes lesz visszailleszkedni a mindennapi élet-
be, bár elõfordulnak azért kisebb problémák. 

Ma százhatvanöt hajléktalan él Nagykani-
zsán – ki a szállón, ki az utcán. Van hát tenni-
való bõven…  

– A lakáshoz jutó fedél nélküliek számára
alapvetõ feltétel volt, hogy maguk is akarjanak
kikerülni a számukra kedvezõtlen élethelyzet-
bõl, s állandó jövedelemmel rendelkezzenek –
tudjuk meg Varga Viktória projektvezetõtõl.–
A kiválasztottakkal együttmûködési megálla-
podást kötöttünk, amelyben a kedvezményezet-
tek vállalták, hogy a szociális munkások rend-
szeresen látogatják õket, illetve a program le-
járta után is fenntartják az albérletüket.

A programban résztvevõk egy évig vissza
sem mehetnek az átmeneti szállóra. Gódor
Margit mentálhigiénés munkatárs a látogatások
szükségességérõl azt mondja, soha nem hitte
volna, hogy az egyik családnál például a bojler
bekapcsolásához is segítséget kell nyújtania...

A két munkatárssal az egyik Eötvös téri pa-
nelház felé vesszük az irányt, hogy megláto-
gassuk azt az itt élõ fiatal párt, akik a szakem-
berek szerint pozitív példaként állhatnak sors-
társaik elé: a férfi, Bogdán Géza dolgozik,
párja, Sali Krisztina pedig most fejezett be egy
szakképzést. A lakóközösségbe sikerült beil-
leszkedniük, s mindketten bizakodóak a jövõt
illetõen. Már a tévében is szerepeltek, így nem
újdonság  számukra a kíváncsi újságíró. A té-

vés szerepléshez fûzõdik a pár egyik legked-
vesebb élménye is: az adás után a néhány
szinttel lejjebb élõ, addig ismeretlen lakótárs
becsengetett a pár lakásának ajtaján, hóna alatt
egy magnóval. Azt mondta: annyira megtet-
szettek neki a tévében a fiatalok, hogy úgy
döntött: megajándékozza õket a készülékkel...

– Édesapámnak köszönhettük, hogy az átme-
neti szállóra kerültünk – idézi fel a történteket
a páros hölgy tagja, Sali Krisztina, aki beszél-
getésünkkor éppen lábadozott, ugyanis egy ki-
sebb mûtéten esett túl. – Vele éltünk egy fedél
alatt, s öt havi együttlét után elõször kerültünk
olyan helyzetbe, hogy nem tudtuk kifizetni neki
az egy havi albérlet felét. Bezárta az orrunk
elõtt a lakásajtót, s attól kezdve hajléktalanok
lettünk. Két-három éjszakát töltöttünk a sza-
badban, s akkor kerestük meg a Vöröskeresz-
tet. Szerencsére épp akkor indult el a program,
s azonnal bele is kerültünk. A munkaügyi köz-
ponton keresztül módom nyílt a szakmaszerzés-
re. Így lettem takarítónõ. Sajnos közbejött ez a
betegség, csupán ez az oka, hogy még nem tud-
tam elmenni dolgozni – „szabadkozik” Kriszti-
na. – Ha teljesen felépülök, mindenképpen sze-
retnék munkába állni, ha lehet, minél hama-
rabb. Az élettársam egy logisztikai cégnél dol-
gozik, s nagyon meg van elégedve a hellyel,
úgy tudom, a fõnökei is kedvelik õt.

– Nem félek, munkahelyem van, biztosan
nem lesz semmi baj – böki közbe a férfi, arcán
egy félmosollyal.

Mindketten azt remélik, hogy egyszer majd
saját házuk lesz, valahol vidéken.

Azt mondják, a remény szárnyakat ad…     
Horváth Attila

A remény szárnyain

A nyár elején Ausztriában, Graz mellett Nemzetközi Integrációs Hetet
szerveztek, amelynek programjaiban részt vett – más nemzetek küldöttei
mellett – 16 kanizsai diák és négy nevelõ is. Az utazással kapcsolatos
költségeket és a szervezést a Saubermacher-Pannonia Hulladékgyûjtõ
Kft. vállalta. A programot évrõl évre olyan gyerekek számára szervezik,
akik valamilyen szempontból hátrányos helyzetûek, akiknek e nélkül a
kezdeményezés nélkül talán sosem volna módja külföldre jutni. 

– Négy iskola, a Zrínyi, a Bolyai, a kiskanizsai általános iskola és a
Piarista iskola négy-négy diákja vehetett részt a programban. Olyan ta-
nulókat hívtunk, akikrõl tudtuk, hogy az életük kicsit másként, több ne-
hézséggel alakul, mint társaiké általában – meséli az útról Farkas Má-
ria tanárnõ. – Csoportok érkeztek többek között Lengyelországból,
Csehországból, Ukrajnából, Horvátországból, Bosznia-Hercegovinából
is. A találkozó már tizenhetedik alkalommal került megrendezésre. Az
elején 100-150 fõs, néhány napos találkozó volt. Az idén már közel 250
résztvevõje volt az egyhetes programnak. Míg a meghívott országok egy
részébõl szociálisan hátrányos helyzetû gyerekek vettek részt a találko-
zón, addig máshonnan háborús sérülésekkel, mankóval, maradandó
kar- és lábsérülésekkel és talán soha be nem gyógyuló lelki sebekkel ér-
keztek gyerekek. A változatos programokkal egy gondtalan hetet szeret-
nének biztosítani a szervezõk a meghívott gyerekek számára, a lelküket,
a sebeiket szeretnék gyógyítani, egy kicsit feledni segítik õket. Az Integ-

rációs Hét fõszervezõje egy évek óta Ausztriában élõ lengyel származá-
sú hölgy, Maryla Hermann. Éveken át a grazi testnevelés-tudományi
egyetemen tanított, most pszichológiával foglalkozik, és mozgásterápiá-
val próbál a háborús sérüléseket szerzett gyerekeken segíteni.

– Mivel telt az egy hét?
– Az elsõ nap a megérkezésé volt. Semriach községben, hangulatos

hotelben laktunk. A második nap a loipersdorfi termálfürdõben egész
napos program várt bennünket. Harmadik nap délelõtt, Ausztria egyik
legnagyobb cseppkõbarlangját, a Lurgrotte-ot látogattuk meg,  Délután
megnéztük Grazot. Jártunk a várban, majd egy koncerten, ahol neves
mûvészek, köztük az Opus együttes szórakoztatta a közönséget. A követ-
kezõ napon – a hadsereg meghívására a saját sportpályáikon – külön-
bözõ ügyességi versenyek, játékos vetélkedõk voltak. Ezt egy grill-party
követte. Kutyás bemutató elõzte meg az eredményhirdetést, ahol nem a
csapatok ügyessége volt a döntõ érv, hanem a részvétel aktív volta. Ko-
moly elismeréseket kapott a magyar csapat, aminek külön örültünk. A
következõ napon a tûzoltóságnál jártunk, volt mentés magasból, torony-
darus emelkedés, locsolás, tréfás tûzoltás is. Szombaton szabad progra-
munk volt. Mi a környéken kirándultunk, délután piknik, tánc és zene,
vasárnap pedig búcsúzkodás….és könnyek. Igazán fantasztikus volt ez
az egész. Nagyon jól éreztük magunkat, az ellátás és a programok
nagyszerûek voltak. A részvételünkkel, az ottani szereplésünkkel annyi-
ra elégedettek voltak a programok szervezõi, hogy már a jövõ évi integ-
rációs hétre is meghívtak bennünket. (-dé-)

Egy gondtalan hét Ausztriában
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Lisztérzékenyek Klubja alakult a Családsegítõ Központban. Dr. Ka-
szás Gizella, a Családsegítõ Központ és Gyermekjóléti Szolgálat veze-
tõje azt tapasztalja: óriási az érdeklõdés a kezdeményezés iránt, mert
sajnos sok lisztérzékenységben szenvedõ ember él a városban.

– A Családsegítõ évek óta foglalkozik olyan csoportokkal, amelyeket
elindít az önsegítés útján, így jött létre elõször a rákbetegek klubja,
majd abból az egyesület – mondta lapunknak dr. Kaszás Gizella. –
Fontosnak tartjuk, hogy az azonos gondokkal küszködõ embereknek le-
gyen egy közösségük, ahol találkozhatnak egymással, megismerhetik a
másik problémáit, információt szerezhetnek a betegségükrõl, s ami a
legfontosabb: az eddigieknél markánsabban képviselhetik az érdekei-
ket. A lisztérzékenyek klubjában a foglalkozásokon tájékoztatást kap-
nak a résztvevõk azokról az élelmiszerekrõl, amelyek nem fokozzák a
panaszaikat. Sok gyermek szenved ebben a komoly panaszokat okozó
betegségben, õk kénytelenek otthonról vinni ételt, hiszen a városban
csak egyetlen iskola fõz lisztérzékenyek számára is. A betegség kelle-
metlen tünetekkel jár: krónikus hasmenéssel, halvány színû és zsírfé-
nyû emésztetlen széklettel, ritkán székrekedéssel, hasi fájdalommal, fel-
fúvódással, fokozott bélgáz-termelõdéssel. Az állandó túlérzékenységi
reakció miatt a bélfal nyálkahártyájában lévõ bélbolyhok tönkremen-
nek, emiatt a tápanyagok nem tudnak rendesen felszívódni. A csecse-
mõknél fejlõdési rendellenességet, súlygyarapodási és növekedési za-
vart, felnõtteknél fogyást, gyengeséget, fejfájást, hajhullást, bõrkiütést,
csontritkulást, vashiányt okoz, nõknél menstruációs zavarok és meddõ-
ség is felléphet. Átlagosan minden száz emberbõl egy szenved lisztérzé-
kenységben, a kanizsai helyzetrõl pedig azt tudom mondani, hogy a
második klubfoglalkozásunkon már huszonöten-harmincan hallgatták
dr. Bárány László gasztroenterológus fõorvos elõadását. 

– Egy veszprémi hölgy, Kanizsainé Szécsényi Ágnes keresett meg
minket, s õ említette, hogy Veszprémben jól mûködik a klub, s minden-
képpen szükség lenne egy ilyen kezdeményezésre városunkban is – vet-
te át a szót Meszes Renáta családgondozó, a klub vezetõje. – Elsõdle-
gesen azt szeretnénk elérni, hogy mivel a szigorú, gluténmentes étele-
ket tartalmazó diéta valóban létfontosságú, minél több helyi üzletben
lehessen a lisztérzékenységben szenvedõk által is nyugodt szívvel fo-
gyasztható élelmiszereket vásárolni.

Dr. Kaszás Gizella még hozzátette: terveik közt szerepel egy, az
evészavarokkal küszködõket közösségbe tömörítõ klub megalakítása
is. Fontos is a közösség ereje, ugyanis a kóros soványság, vagy épp el-
hízás mögött általában lelki okok húzódnak meg. 

Lisztérzékenyek klubja

Kortárs segítõképzõ bûnmegelõzési tábort szervezett a kistolmácsi tó-
nál a Nagykanizsai Rendõrkapitányság és az Egészségügyi Alapellátási
Intézmény június 18-25. között. A képzésen huszonöt nagykanizsai kö-
zépiskolás vett részt, akik a tanév kezdete után kortársaik számára nyújta-
nak felvilágosítást a reájuk leselkedõ veszélyekrõl.

– Immár második alkalommal rendeztük meg a tábort, amelynek
célja kortárs segítõk képzése – mondta Bükiné Papp Zsuzsanna rend-
õr-fõhadnagy, a Nagykanizsai Rendõrkapitányság bûnmegelõzési cso-
portjának vezetõje. – Huszonöt elsõs és másodikos középiskolásnak
tartottunk délelõttönként elõadásokat a drog-prevenció, önismeret,
szex-edukáció és a büntetõjog témakörében. Az önismeretet nagyon
fontosnak tartjuk, hiszen úgy gondoljuk, hogy csak akkor lesznek ké-
pesek hatékony segítséget nyújtani a gyerekek, ha önmagukkal is tisz-
tában vannak és ismerik saját korlátaikat. A szakmai programokon túl
persze, kikapcsolódásra is hagytunk idõt. A rendõrség, a határõrség,
valamint a tûzoltóság és a katasztrófavédelem tartott bemutatót, a
vendégelõadók között pedig volt pszichiáter, nõgyógyász-szakorvos.
Járt a táborban dr. Molnár József rendõrkapitány, a fiatalkorúak
ügyésze, a Gyermekjóléti és Családsegítõ Központ munkatársa is. A
fiataloknak vizsgázniuk kellett az elsajátított ismeretekbõl. Nyáron
Zalakaroson, az ottani bûnmegelõzési irodánk „kötelékében” végez-
hettek bûnmegelõzési-vagyonvédelmi tevékenységet. Õsztõl pedig is-
koláról iskolára járnak, hasonló korú társaikat oktatják majd. Úgy
vélem, hogy a kortársak példája mindig nagyobb eredményt hoz a fia-
talok körében, mint ha mi, felnõttek mondanánk el ugyanazokat az in-
formációkat a gyerekeknek...

Kósa Gréta a Batthyány Lajos Gimnáziumból, Novák Csaba pedig a
Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakkép-
zõ Iskolából érkezett a táborba.

– Vonzott a feladat, szeretek másoknak segíteni, ezért jelentkeztem kor-
társ segítõnek – mondta a tizenöt éves Kósa Gréta, aki még nem tudja,
hogy mi lesz, ha majd „nagy” lesz, csupán abban biztos: mindenképpen
emberekkel akar foglalkozni. – Jó érzés lesz átadni az itt megszerzett tu-
dást. Persze tetszett az is, hogy új ismeretségeket köthetek és még több
barátot szerezhetek. Úgy gondolom, bizonyos szempontból mi már eddig
is segítettünk a barátainknak, adtunk nekik tanácsokat, ezután csak annyi
lesz a különbség, hogy a segítségnyújtáshoz szükséges információkkal is
fel leszünk vértezve.

– Szerintem nem lesz furcsa kiállni a többi gyerek elé, és elõadáso-
kat tartani. Én ezt úgy fogom fel, mintha felelni kellene kimenni – veszi
át a szót Novák Csaba, aki tréfásan megjegyezte: az embereknek az
éhség leküzdésében szeretne segíteni, ezért tanul szakácsnak. – Eddig
csak az egyik barátomnak segítettem szerelmi ügyekben, úgy hogy a
tanácsadás terén nem sok tapasztalatom van. De már nagyon várom
az õszt, hogy tovább adhassam mindazt, amit itt tanultunk. (ha)

Kortárs segítõk lettekEgy hétig városunk
vendége volt az erdé-
lyi Mezõségbõl
érkezett ördöngõs-
füzesi táncosok és a
háromtagú szamos-
újvári Sóvirág zene-
kar. Kicsit izgultak a
fiatalok, hiszen a fa-
lujukhoz közeli Ko-
lozsváron kívül még

nem utaztak sehova sem – mondta kísérõjük, Láposi Éva Hajnal ta-
nítónõ. Kanizsán családoknál szállásolták el õket, megismerkedtek
a múzeummal, a könyvtárral, városunkkal. Fürödtek a strandon, ki-
rándultak a kistolmácsi tóhoz. Délelõttönként közös tánc- és dalok-
tatás töltötte ki idejüket. A helyi táncosoktól megtanulták a somogyi
és a rábaközi tánclépéseket, majd füzesi táncot gyakoroltak a kani-
zsaiakkal. A Pitypang csoport szülõi munkaközössége jóvoltából si-
került emlékezetessé tenni a 18 fiatal itt töltött idejét.  
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2006. május elsejétõl az elsõ alkalommal forgalomba helyezett és
a menetíró beszerelésére kötelezett jármûveket úgynevezett digitá-
lis tachográffal lehet csak közlekedtetni. A készülék tárolja az ada-
tokat (vezetési és pihenõidõ, sebesség, stb.), a kártyatulajdonos ál-
tal ezek hozzáférhetõk. Az adatokat letöltve egyszerûbben lehet a
gépkocsivezetõ munkáját elemezni. Nagykanizsán a rendelkezés
életbe lépése óta eltelt idõszakban a megyei átlagnál magasabb
számban tettek eleget a kötelezettségnek a jármûtulajdonosok. 

Érdeklõdésünkre Cziráki Imre, a Zala Megyei Közlekedési Felügyelet
jármûfelügyeleti osztályának vezetõje elmondta: a 3,5 tonna össztömeget
meghaladó tehergépjármû és 10 személynél többet szállító autóbusz csak
menetíróval szerelve közlekedhet az Európai Unió országaiban.

– Az elektronika, a digitális technika, mint az élet sok más területén
is, komoly változásokat hozott a közlekedésben is – mondta lapunknak
Cziráki Imre. – 2006. május elsejétõl az elsõ alkalommal forgalomba
helyezett és a menetíró beszerelésére kötelezett jármûveket úgynevezett
digitális tachográffal lehet csak forgalomba helyezni. Ilyen menetíró-
val szerelt jármû közlekedésével és a gépkocsivezetõ tevékenységével
kapcsolatos adatokat a készülék elektronikusan tárolja és jogosultsági
szintnek megfelelõen kapcsolja a készülékbe helyezett kártyához. A
tachográf-kártya egy plasztik, személyre szóló adathordozó, amely
leginkább egy fényképes bankkártyához hasonlít. A készülék tárolja az
adatokat (vezetési és pihenõidõ, sebesség, stb.), a kártyatulajdonos ál-
tal ezek hozzáférhetõk. Ezen adatokat letöltve egyszerûbben lehet a
gépkocsivezetõ munkáját elemezni. Módosultak a vezetési és pihenõ-
idõkre vonatkozó elõírások is. Fontos tudni, hogy az új vezetési és pi-
henõidõkre vonatkozó elõírások egy év türelmi idõ után lépnek hatály-
ba! Van idõ tehát felkészülni. Azonban azt is tudni kell, hogy 2006.
május 1.-tõl a hagyományos/analóg tachográffal szerelt jármûvek ese-
tében a gépkocsivezetõnek magánál kell tartania az adott heti és a
megelõzõ tizenöt napi menetíró korongját. Ez egy lényeges változás,
mivel május elseje elõtt elegendõ volt a folyó heti, valamint az elõzõ
hét utolsó munkával töltött napjának menetíró korongját magánál tar-
tania a gépkocsivezetõnek. A változások fontosak, hisz növelik a gép-

kocsivezetõk szociális biztonságát, elõsegítik a gazdasági verseny tisz-
taságát, egyszerûbbé, átláthatóbbá teszik a szállítási folyamatokat és
könnyítik az ellenõrzést. Természetesen a digitális tachográf készülék
bevezetése nem azt jelenti, hogy a 2006. május elseje elõtt forgalomba
helyezett és analóg menetíró készülékkel szerelt jármûveknél le kell
cserélni a menetírót. A hitelesített és a jármûhöz illesztett készülék to-
vább használható. A menetíró készülék személygépkocsiba való hasz-
nálatának feltételei még nem alakultak ki. A 3,5 tonna alatti tehergép-
kocsikba történõ beépítését sem írja még elõ jogszabály. Az ellenõrzési
és a jogsértést szankcionáló gyakorlat közelít az Unió többi tagálla-
mában követett gyakorlathoz. Bevezetik az úgynevezett közigazgatási
bírságot. A közeljövõben megjelenõ végrehajtási rendelet és tarifatáb-
la alapján a helyszínen lesznek elbírálva a szabálysértések, a külföldi-
ek esetében a jármû visszatartásával szerzünk érvényt a bírság befize-
tésének – szögezte le Cziráki Imre.

A szakembertõl megtudtuk: mivel Nagykanizsa lendületesen fejlõdõ
város, ezért várható, hogy a vállalkozók itt is nagy számban vásárol-
nak új tachográf-kötelezett jármûveket. Megjegyezte, hogy a rendelet
bevezetését követõ egy hónapon belül a megyei átlagot meghaladóan
már öt darab új tehergépjármûvet helyeztek forgalomba a városban
székhellyel rendelkezõ vállalkozók. Hozzátette még: a Zala Megyei
Közlekedési Felügyeletnél is megkezdõdött a digitális tachográf-kár-
tyák iránti igény gyûjtése elõzetes bejelentés alapján.

Horváth Attila

Május óta csak digitális tachográffal!

A Kereskedelmi és Iparkamarák a szakképzésrõl szóló 1993. évi
LXXVI. törvény, valamint a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi
CXXI. törvény alapján végzik mesterképzési és vizsgáztatási tevé-
kenységüket. A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara ez év már-
ciusában szerezte meg a jogot mindehhez. A Regionális Operatív
Program 3.4.2. komponensének köszönhetõen a közeljövõben kedvez-
ményes mestervizsga felkészítõ tanfolyamok indítását tervezi. A rész-
letekrõl a kamara titkárával, Varga Zsófiával beszélgettünk: 

– Az EU-ban szükség van a jól képzett, kreatív, szakmájukat szeretõ
tisztes kézmûves emberekre. A magasabb szintû szakmai felkészültsé-
get garantáló mestervizsgát a kor követelményei, a technika fejlõdése,
az emelkedõ fogyasztói elvárások teszik fontossá. Bizonyos szakmák
esetén belépõ ahhoz, hogy egyéni vállalkozást indíthassunk, hiszen a
tevékenység önálló gyakorlásának, a szakmai tevékenység irányításá-
nak kötelezõ feltétele.

– Milyen szakmákban tervezik a tanfolyamok elindítását?
– Tulajdonképpen valamennyi szakma esetében – 86 szakmáról van

szó – megszereztük a jogot a képzés, illetve a vizsgáztatás megszerve-
zéséhez. Mivel azonban a régiókon belül történt a kamarák között
munkamegosztás, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elsõ
körben az alábbi szakmákban várja a mesterjelöltek jelentkezését: au-
tószerelõ, autóvillamossági szerelõ, karosszérialakatos, fényezõ-mázo-
ló, asztalos, vízvezeték- és központifûtés-szerelõ, cukrász, kozmetikus,
burkoló. Külön szeretném megemlíteni azokat a szakmákat, amelyek
esetében az eddigi jelentkezések alapján szinte biztos, hogy szeptem-
berben el tudjuk indítani a képzést a városban, ezek: kárpitos, gázve-
zeték- és készülékszerelõ, szakács, fodrász. 

A különbözõ mesterképzéseken való részvételhez vállalkozások, al-
kalmazottak, önfoglalkoztatók a képzési díj részbeni megtérítését igé-
nyelhetik. Vállalkozásoknál a támogatás mértéke a képzési és vizsga-
díj maximum 60 százaléka lehet, de legfeljebb 250 ezer forint/fõ. Ezen
kívül a képzéseken résztvevõ alkalmazott kiesõ munkaidejére jutó
bruttó munkabérének legfeljebb 60 százaléka, de maximum 200 ezer
forint/fõ is visszaigényelhetõ. Egy vállalkozás összesen ötmillió forint
támogatást vehet igénybe a program ideje alatt. Alkalmazottak és ön-
foglalkoztatottak esetén a támogatás mértéke a képzési- és vizsgadíj
maximum 80 százaléka, de legfeljebb 250 ezer forint/fõ.

– Melyek a mesterképzésre való jelentkezés feltételei?
– Az egyes szakmákhoz kapcsolódó pontos feltételeket szakminiszté-

riumi rendeletek szabályozzák, ezekrõl a kamara munkatársai adnak
részletes felvilágosítást. A tanfolyamok idõtartama egyébként 160 óra,
melybõl 40 óra a módszertani-pedagógiai ismeretek elsajátításához
szükséges, a fennmaradó 120 órában kerül sor a szakmai elméleti és
gyakorlati képzésre.

– Hol lehet jelentkezni a tanfolyamokra?
– Az Ady u. 1. szám alatti irodánkban egészen 2007. év közepéig fo-

lyamatosan várjuk az érdeklõdõket. A jelentkezéssel kapcsolatos to-
vábbi felvilágosítás is itt, vagy a 93/516-670 és a 93/516-671 telefon-
számokon kérhetõ, de honlapunkon, a www.nakkik.hu oldalon is sok
hasznos információ található.

Sz. M.

Mesterképzés Kanizsán

2006. július 6-i számunk 8. oldalán foglalkoztunk azzal a meg-
valósíthatósági tanulmánnyal, amely a dél-zalai erdõkre alapozva
dolgozza ki egy fafeldolgozó illetve egy hulladékfát, nyesedéket
energiává átalakító üzem tervét. A projektbemutatón az éves
szinten felhasználható fa mennyiségét sajnos „elsokalltuk”: 30-50
ezer köbméter helyett milliót írtunk. Természetesen nem kíván-
tuk az erdõket ily mértékben kizsákmányolni... Elnézést kérünk.

Millió helyett ezer
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Elnökváltásra került sor a Nagykanizsai Ke-
reskedelmi és Iparkamaránál: a leköszönõ Ko-
vács Antal helyére Horváth Balázst, a Sauber-
macher-Pannonia Kft. ügyvezetõ igazgatóját
választotta meg a kamarai taggyûlés. A régi el-
nököt a nagykanizsai kamara elmúlt hat évérõl,
míg az újat a kamarai választásokig hátralévõ
idõszak lehetséges céljairól kérdeztük.

– Azt gondolom, hogy amire mi vállalkoz-
tunk, tiszteletre méltó, a munka, amit elvégez-
tünk, megbecsülendõ – mondta Kovács Antal.
– Nagyon sok minden viszont sajnos, hiányzik
abból, amit szerettem volna megvalósítani. El-
fogadhatatlan számomra, hogy az országos
politika úgy fogja fel a kamarákat, mint vala-
miféle mamelukokat, amelyeknek ellenvetés
nélkül el kell fogadniuk az általuk hozott tör-
vényeket. Úgy hiszem, hogy ha már az ország
vállalkozásai az állampolgárokkal együtt meg-
termelik azt a tizennégyezer-milliárd forintot,
amit a politika elfecsérel, vagy elkölt – kinek-
kinek ízlése szerint –, akkor illene velünk meg-
beszélni, hogy hova is kerül az a pénz. Kõbe
vésett szabályokat kellett volna már rég lefek-
tetni, amelyektõl nem térhetne el egyetlen poli-
tikai kurzus, miniszterelnök, törvényhozó sem.
A mindenkori politikai elit kénye-kedve szerint
rúgja fel ezeket az íratlan szabályokat, s mint
a legyeket, úgy pöcköl le bennünket mindenfé-
le egyeztetésrõl. Ez óriási kudarc, úgy orszá-
gos, mint helyi politikai szinten. Szent meg-
gyõzõdésem ugyanis, hogy nélkülünk fából
vaskarika az egész, hiszen mi termeljük meg
azokat az anyagi javakat, amelyek a fejlõdés
alapját adhatják.

– Mit gondol, mennyire sikerült aktivizálni
a kamarai tagságot, illetve milyen mértékben
tudták gyarapítani a táborukat?

– Nem vagyunk rosszabbak az országos át-
lagnál, sõt, lényegesen jobbak vagyunk: míg
az egymillióból negyvenháromezer országo-
san bejegyzett önkéntes kamarai tagról tu-
dunk, tehát az arány ebben az esetben 4,3
százalék, addig itt, Kanizsán a négyezer körü-
li vállalkozásból mintegy kétszázötven a ka-
maránk tagja, azaz hat százalék, tehát nem hi-
szem, hogy szégyenkeznünk kellene. Ha pedig
egyszer eljutunk addig, hogy a kamarai tagsá-
gi díj leírható lesz az adóból, akkor meggyõ-

zõdésem, hogy ugrásszerûen
megnõ a tagság létszáma.
Ezen az úton kell továbbmen-
ni, s talán egyszer eljõ az idõ,
amikor a politika is partner-
ként kezeli a kamarát.
– Búcsúzóul tiszteletbeli elnö-
ki címet kapott. Hogyan vesz
részt a továbbiakban a kamara
munkájában?
– Bölcselkedek… Remélem,
hogy ebbe a bölcselkedésbe

kevés szenilitás vegyül, és tényleg segíteni tu-
dom az utánam jövõ munkáját.

Horváth Balázs, a Nagykanizsai Kereske-
delmi és Iparkamara újdonsült elnöke úgy lát-
ja: a két év múlva esedékes kamarai választá-
sokig elsõsorban a kommunikáció területén
kell „erõsíteni”.

– Nem könnyû a kereskedelmi és iparkama-
rák helyzete ma Magyarországon, tehát minden
bizonnyal nagy kihívások elõtt állnak a kamarai
szervezetek és elnökeik – mondta Horváth Ba-
lázs. – Azt gondolom, mivel 2008-ban lesznek
kamarai választások, nekem az a feladatom,
hogy elsõsorban a következõ két év tevékenysé-
gét megtöltsem tartalommal. Olyan célokat kell
megfogalmazni, amelyek viszonylag rövid idõ
alatt teljesíthetõk, idõben beláthatók. Meggyõ-
zõdésem, hogy a belsõ és a külsõ kommunikáci-
óra nagy hangsúlyt kell fektetni, hatékony
együttgondolkodást kell kialakítani az egyes bi-
zottságokkal és tagozatokkal. Szükséges az ön-
kormányzattal való szorosabb együttmûködés
is, hogy még hatékonyabban tudjuk képviselni
tagjaink, a kanizsai vállalkozók érdekeit.

– Hogyan képesek növelni az érdekképvi-
selet erejét?

– Azt hiszem, a kanizsai kamara jelentõs vál-
lalkozói réteget tömörít, s itt elsõsorban az ár-
bevételi arányokra gondolok. Ez a vállalkozói
réteg meghatározó, s ha van véleménye, akkor
ezt nekem, mint elnöknek, maximálisan képvi-
selnem kell minden lehetséges fórumon. Azt
gondolom, hogy egy vállalkozás más szemszög-
bõl közelíti meg a gazdasági kérdéseket, s ezért
az eddigieknél sokkal szorosabb együttmûkö-
dést szorgalmazunk az önkormányzattal, a poli-
tikai szervezetekkel, döntéshozókkal is.

– Elsõ elnöki beszédében utalt a kamarai
szervezet várható átalakulására is. Milyen he-
lyet lehet kijelölni a nagykanizsai kamara szá-
mára ebben az új szervezeti rendszerben?

– Nincsenek még pontos információk errõl
az átalakulásról, így hát szerintem még korai a
helyi kamara szerepérõl beszélni. Ha azonban
már látjuk a reform részleteit is, akkor mar-
kánsan meg kell fogalmaznunk a céljainkat. 

Horváth Balázst a választás elõzményeirõl
is kifaggattuk:

– A Saubermacher-Pannonia Kft. tizenhá-

rom éve tevékenykedik Nagykanizsán, s a kez-
detektõl tagja a kamarának. A gazdasági vál-
lalkozás vezetõjeként mindvégig igyekeztem
segíteni a kamara munkáját, fontosnak tartot-
tam a szoros együttmûködést. Elsõként Ko-
vács Antal, a leköszönõ elnök keresett meg, és
kért arra, vállaljam az elnöki posztra a jelö-
lést. A kamara múltjáról, a megyei kamarától
történt elválás, az önállósodás okairól beszél-
gettünk. Majd néhány cégvezetõ és a jelölõ
bizottság elnöke is megkeresett, így éreztem,
többen vannak, akik bíznak bennem, ezért ko-
molyan fontolóra kell vennem a dolgot. Ahhoz
azonban, hogy a kamara jelenlegi helyzetét
tisztán lássam, még nem volt elegendõ infor-
mációm. Azt kértem tehát, hogy a kamara
gazdálkodásával, mûködésével kapcsolatos
tudnivalókat osszák meg velem. Varga Zsófia,
a kamara titkára beavatott a részletekbe, s az
ismeretek birtokában végül úgy döntöttem,
vállalom a megmérettetést. Rajtam kívül még
két jelölt volt az elnöki posztra, õk a szavazást
megelõzõen visszaléptek. Úgy gondolom, jel-
zésértékû, hogy a küldöttgyûlés egyhangúlag
választott meg, ezzel a támogatással kelleme-
sebb elkezdeni a munkát.

– Mit tekint legfontosabb feladatának?
– Fõ feladatomnak tartom a kamara mû-

ködtetése feletti õrködést, a célok mindenkori
szem elõtt tartását. Úgy gondolom, ez egyben
egy integrátori szerep: az elnök az önkor-
mányzat és más szervezetek illetve a tagság
közötti összekötõ kapocs. Mindaz persze, ami-
rõl mindeddig beszéltünk, egyfajta aktivitást
feltételez a többiektõl is. Hangsúlyoznám,
hogy nem csak az elnöktõl mûködik jól vagy
rosszul a kamara, hanem az elnökség tagjain
és a kamara munkatársain is sok múlik. Te-
kintettel arra, hogy idõközi választás volt,
egyrészt az elkövetkezendõ másfél esztendõre
kell a feladatokat megfogalmazni. Ugyanak-
kor természetesen gondolni kell arra is, mi
lesz azután, hiszen ha a tagság újra bizalmat
szavazna, a most elkezdett munkát kell majd
folytatni. Az elsõ és legfontosabb feladat: a
külsõ és belsõ kommunikáción változtatni
szükséges. Nézzük elõször talán a belsõ kom-
munikációt: szeretném újfajta tartalommal
megtölteni a tagozatok mûködését. Elenged-
hetetlenül fontosnak tartom, hogy a kamarai
tagok közötti kommunikációt javítsuk. Ami a
külsõ kommunikációt illeti: az önkormányzat-
tal való együttmûködés további erõsítését, a
kamarai tagok érdekeinek minden lehetséges
fórumon történõ érvényesítését tartom kiemelt
feladatnak. Az eddiginél is nagyobb hangsúlyt
kell fektetni a média-kapcsolatokra: fontos-
nak tartom, hogy a munkánkról, az általunk
elvégzett feladatokról a közvéleményt mindig
tájékoztassuk. 

Horváth - Szõlõsi

Elnökváltás a kamara élén
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A skóciai Glasgow-ban vették át a Cserháti
Sándor Mûszaki Szakképzõ Iskola diákjai a Szo-
láris Iskolák Fóruma címû nemzetközi versenyen
elért elsõ helyezésért járó emléklapot.

A Szoláris Iskolák – Európai Fenntartható Ener-
gia Oktatási Fórum címû versenyt az Európai Nap-
energia Társaság 16 ország 6-18 éves diákjainak
hirdette meg, a tanulóktól a megújuló energiákkal, a
hatékony energiafelhasználással és az energiataka-
rékossággal kapcsolatos mûvészeti alkotásokat, pre-
zentációkat, vagy kész berendezéseket vártak. A
versenyre a Cserháti Sándor Mûszaki Szakképzõ Is-
kola diákjai is neveztek. A diákok – Pölcz Ottó,
Sinkovics Márk, Fenyvesi Péter, Faggyas Ferenc,
Orsós Xavér, Fülöp Krisztián, Fehér László, Lucz
Tamás és Gergely Szilárd – elõbb a nemzetközi
megmérettetés magyarországi fordulójában, majd a
nemzetközi bírálat során is kiérdemelték a zsûri elsõ
díját saját tervezésû és készítésû, a napenergiát
hasznosító gyümölcsaszaló-szárítójukkal. A beren-
dezés háza az autóbuszok fûtõmotorjait fedõ fekete
színû, rácsos burkolat, amelybe dróthálóból hajto-

gattak tálcákat a gyerekek. Ezekre helyezik az asza-
lásra váró gyümölcsöket, amelyek a fekete színû do-
boz által elnyelt napsugarak hõhatására aszalódnak
meg, miközben egy gégecsõhöz erõsített procesz-
szorhûtõ biztosítja a megfelelõ szellõzést, megóvva
a terményt a penészedéstõl.

A hazai elsõ helyezésért jutalmul korábban már
kaptak a fiatalok egy mobil mérõmûszert, amellyel
a napenergia hasznosulásával kapcsolatos méréseket
végezhetnek, a nemzetközi forduló kiváló eredmé-
nyét tanúsító emléklapot pedig most vehették át.
Sinkovics Márk és Pölcz Ottó képviselte a kilencta-
gú csapatot a díjátadáson, ahol az egyetemen bemu-
tatták a berendezést, a készterméket, azaz az aszal-
ványokat, valamint egy angol nyelvû prezentáció
keretében ismertették a jutalom-mûszerrel elõzõleg
lefolytatott méréseket. A díjátadáshoz kapcsolódó
tanulmányút során a gyerekek megtekintették Lon-
don nevezetességeit is. A kiutazás és az ottlét költ-
ségeit Nagykanizsa önkormányzata, valamint a
Cserháti Sándor Mûszaki Szakképzõ Iskola saját
költségvetése és nyelvi alapítványa finanszírozta. 

Glasgow-ban a feltaláló diákok

Rózsás János, Nagykanizsa és Zala megye
díszpolgára, a Duszja nõvér, az Éltetõ remény-
ség, a Keserû ifjúság, a Leventesors és a
GULAG-lexikon szerzõje augusztusban nyolc-
van éves. Ez a nagyszerû ember csendesen,
szinte már visszavonultan él és dolgozik Csen-
gery utcai házának kis szobájában – a szovjet
rabság nem tudta megtörni, hát akkor a mellõ-
zöttség hogyan törné meg? Pedig több figyel-
met érdemelne, mert régi idõk nagy tanúja õ.

– 1944. decemberében, tizennyolc évesen
kerültem hadifogságba a somogyi fronton –
emlékezik vissza hányattatása kezdeteire Ró-
zsás János, akit leventeként küldtek a frontra,
több ezer hasonló korú társával együtt. – A 3.
Ukrán Front haditörvényszéke háborús bû-
nösként tíz évi kényszermunkára és örökös
számûzetésre ítélt. Ukrajnai majd észak-uráli,
végül kazahsztáni lágerekbe kerültem, egyre
messzebb sodródva a hazámtól. De álmaim-
ban minden éjjel itthon jártam, éreztem a
napsütötte hársfák illatát a Csengery utcá-
ban. Iszonyú volt a csalódás, amikor a sivár
barakkteremben a rideg valóságra ébredtem.
Kilenc évet töltöttem rabságban, amikor meg-
halt Sztálin és hamarosan más szelek kezdtek
fújni. Periratainkat felülvizsgálták és kiderült
ártatlanságunk. 1953. végén ismét Nagykani-
zsa földjére léphettem. Bár folyamatosan
éreztem a hivatalos szervek nyomását, sike-
rült beilleszkednem a közösségbe, így lett
Nagykanizsa a második szülõvárosom és min-
denkor tudatosan vállaltam az idetartozáso-
mat. Itt alapítottam családot, itt születtek a
gyermekeim, akik számára ez a város a múl-
tat, a jelent és a jövõt jelenti.

– Átok, vagy áldás volt a szovjet rabság?
– Hát igen, ez egy jó kérdés. Azt hiszem, a

mérhetetlenül sok szenvedés ellenére sem ad-
nám vissza azt a kilenc évet, amit a szovjet
fogságban töltöttem. Lelkileg és az élettapasz-
talat szempontjából sokkal szegényebb lennék
ma, ha nem élem át a Gulag borzalmait.
Olyan emberekkel voltam együtt, akik az
1917-es polgárháborúról, Leninnel kapcsola-
tos népi legendákról, a tisztogatásokról, a
sztálini alkotmányról beszéltek. Az élõ történe-
lemmel ismerkedtem meg a szöges drót mö-
gött! Vallási szempontból is szélesedett a látó-
köröm: megismerkedtem buddhistákkal, refor-
mátusokkal, sõt szektásokkal is. Így nagyon
komoly információt szereztem más emberek
lelkivilágáról, ami ugye, nem másodlagos. No
meg amikor egy helyre kerültünk azokkal, aki-
ket a háborúban az ellenségeinknek mondtak,
rájöttünk arra, hogy bizony, õk is egy édes-
anya szülöttei, az õ haláluk is pótolhatatlan
veszteséget jelent a családjuk számára. Az em-
ber megtanulhatta, hogy nem szabad bezár-
kózni a magunk elefántcsont-tornyába, hanem
tudni kell tisztelni a másik embert is. Ha vala-
ki másképp gondolkodik a világról, mint mi,
akkor sem szabad megkövezni. Sokan azt
mondják, hogy a könyveimben mindenféle elõ-
ítélet nélkül írok, s ez ennek a kilenc évnek kö-
szönhetõ. Ne ítélj, hogy ne ítéltess! A Szentírás
szavai ott válnak élõvé, ahol az ember próbá-
ra tétetik az Élettõl. A szenvedés olyan, mint a
tisztítótûz: leégeti az emberrõl a fölösleges
dolgokat, megtanulja, hogy mi az igazi érték.

– Ön többször is azt mondta: nemzedéke kró-
nikása szeretne lenni. Így visszatekintve, hogy

érzi, sikerült teljes mértékben ábrázolnia azt a
világot, amiben majd’ egy évtizedet töltött el?

– Mindig úgy éreztem, hogy a sors engem
felkent arra, hogy Istentõl kapott tehetségem,
képességem által szószólója legyek annak a
nemzedéknek, amelynek sorsában osztoztam.
Hálás vagyok Istennek, hogy ennyit is megbír-
tam tenni és köszönöm a sorsnak, hogy elju-
tottam idáig. De az ember nem lehet elégedett
önmagával és hát ugye, a vágyaink túlnõnek a
lehetõségeinken. Szerettem volna elérni, hogy
a könyveim eljussanak külföldi olvasókhoz is.
Németországban már olvassák a Duszja nõ-
vért, de egyelõre még szûk körben terjed.
Orosz irodalmár barátaim is törekedtek arra,
hogy a könyveimet kiadják, s kéziratban ter-
jesztették az írásaimat. Sajnos, azonban anya-
gi akadályai vannak annak, hogy könyv for-
mában is megjelenjenek az írásaim külföldön.
Ez lett volna a kívánságom. Vannak még el-
képzeléseim is, de valószínûleg már „lekere-
kítem” az álmaimat…

Horváth Attila  

„A szenvedés olyan, mint a tisztítótûz”



11Augusztus 20.

Rendkívül nívós programokkal ünnepelte Nagykanizsa az ál-
lamalapítást, Szent István ünnepét. A program az Olajbányász
Fúvószenekar reggeli ébresztõjével, illetve a hagyományos Deák
téri térzenéjével és az ünnepélyes zászlófelvonással vette kezdetét.
A mûsorra ezúttal – a korábbi állandó helyszín, a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ felújítása miatt – a Halis István Városi
Könyvtár elõtt került sor, ahol dr. Persányi Miklós, környezetvé-
delmi és vízügyi miniszter mondott köszöntõt.

– Augusztus huszadika nem csak a magyarok, de Magyarország
ünnepe is – mondta a miniszter. – Szent István királyra emlékezünk
ilyenkor, és azokra az elõzményekre, amelynek során egy nép új ha-
zát talált magának. Elsõ királyunk felismerte: nem attól ország a ha-
za, hogy kövérek a legelõk. Ennek az 1100 éves Kárpát-medencei itt-
létnek talán a legfontosabb tanulsága, hogy szinte valamennyi itt el-
töltött évszázadnak megvolt a maga baja. A tatárjárás, a törökdúlás,
amely újra meg újra szinte alapjaiban rengette meg a magyarságot.
És mégis: az Élet újra szárba szökkent, minden kihívásra túlélésünk
szándékának erejét bizonyító válaszok születtek. Ez a nép képes volt
újra meg újra erõt meríteni a múltjából. Ma egészen más környezet-
ben, egy új világban élünk. Európában egy kicsit ismét – immár so-
kadszor – honfoglalók vagyunk. Bizonyítanunk kell érdemeinket, s
azt, hogy képesek vagyunk az alkotásra, az együttélésre másokkal és
saját magunkkal is – hangsúlyozta dr. Persányi Miklós, aki azt is ki-
emelte: meggyõzõdése szerint az országépítés sikerét kell ünnepelni

augusztus huszadikán, amely talán csak az
államalapításkor volt annyira idõszerû és
meghatározó, mint napjainkban. 

A beszéd után Laki Gabriella énekét hallgathatták meg az ünneplõk,
majd a Rozmaring Táncegyüttes és a Kanizsa Táncegyüttes táncosai
szatmári és mérai táncokat mutattak be Vizeli Dezsõ és Vizeliné Paksi
Valéria vezetésével. Ezt követõen Fliszár Károly esperes megszentel-
te, Litter Nándor polgármester pedig megszegte az új kenyeret.

Az ünnepi programok folytatásaként a Képzõmûvészetek Házában
nyílt meg a Magyar Urbanisztikai Közhasznú Társaság vándorkiállítá-

sa, amely a „Hild-díjas városok akkor és most” címet viseli és a Hild-
díj történetét, városépítészeti tevékenységükkel a díjat kiérdemlõ váro-
sokat mutatja be a kiállított ismeretterjesztõ anyagok, fotók segítségé-
vel. Ezt követõen Litter Nándor polgármester, Röst János alpolgármes-
ter és Tarnóczky Attila, az ötletadó felavatta Nagykanizsa pallosjog-jel-
vény másolatát, amelyet az Ady út 1. szám alatt található, az egykori
városháza egy darabjaként megmaradt épület homlokzatán helyeztek el. 

Délután került sor a polgármesteri hivatal által augusztus 20. alkal-
mából az óvodásoknak, általános iskolásoknak és középiskolásoknak
meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetésére. A legszebb munkák a
hónap végéig megtekinthetõk a Honvéd Kaszinóban. 

A nap további részében közlekedési vetélkedõ, bábszínházi elõadás,
íjászbemutató, az Orff Ütõegyüttes mûsora, horvát és szerb tánccsoportok
részvételével nemzetközi néptáncfesztivál, a Kanizsa Big Band koncertje,
valamint Steinkohl Erika, Imre Sebastian Zsolt és Vári János színmûvé-
szek musical-produkciója várta az érdeklõdõket. A városi programok sorát
a hagyományos ünnepi szentmise és a tûzijáték zárta. A szentmise után a
Keresztény Közéleti Akadémia az Alsóvárosi templom mellett fórumot
tartott „Otthon Kanizsán, felelõsséggel a városért” címmel.      

Horváth Attila

Szent István ünnepén: Sokadszor is honfoglalók

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata nevében köszönetemet
fejezem ki az augusztus 20-i rendezvény
támogatóinak. Felajánlásaikkal lehetõvé
tették, hogy a város lakói méltó módon
ünnepelhessék meg Szent István napját.

Kiemelt támogatók: Baumeister Kft.,
Center Management Invest Bt., Drill-Trans
Rt., ELMIB Zrt., EME Kft., ERSTE Bank
Hungary Nyrt., EYBL Hungária Kft., Rotary
Fúrási Zrt., Szabadics Közmû- és Mélyépítõ
Zrt., Szig-Bau 94 Kft., Termoszervíz Kft.,
Ynet Kft., Zalaegerszegi Vásár Kft.

Támogatók: Aquaprofit Rt., Autó-
Kanizsa Kft., Balusztrád Ingatlanfejlesztõ
Zrt., DKG-EAST Zrt., Draskovics Kft., HM
Kaszó Erdõgazdaság Rt., Kampf és Társa
Kft., Kanizsa-Car Kft., Kanizsa Pékség
Sütõipari Zrt., Kanizsa Trend Kft., Kiss-
Gerencsér Autóház Kft., KOTO Autóház
Kft., König Kft., Mecsek Füszért Zrt.,
Pálmöb Kft., Püspök Kft., Prometheus
Tüzeléstechnikai Zrt., RYNO Kft., Siroma-
Plast Kft., Talajerõgazdálkodás, Volksbank
Zrt., Zalaerdõ Zrt.

A rajzverseny támogatói: Csokitanya Édesség,
Élelmiszerdiszkont, Délzalai Vízmû Rt., Egry
József úti Cukrászüzem, GE Hungary Zrt., Fortuna
Cukrászüzem, Kanizsa Plaza, Kanizsa Uszoda

Kft., Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Lorenzo Piz-
zéria, Étterem, Marlin Cukrászat, Nelson Pub, OBI
Áruház, Palace Cinemas Nagykanizsa, Papír,
írószer, nyomtatványbolt Csengery út, Papírkirály
Irodaszer-Nyomtatványbolt, Pergamen Papír-
Írószer-Nyomtatványbolt, Robinson Pizzéria és
Étterem, TESCO Áruház, Zalaiparker Zrt.

Együttmûködõ partnerek: E.ON Dél-
dunántúli Áramszolgáltató Zrt., Közterület-
felügyelet, Nagykanizsai Határõr Igaz-
gatóság, Nagykanizsai Tûzoltó Parancsnok-
ság, Saubermacher Pannonia Hulladékgyûjtõ
Kft., Városi Rendõrkapitányság, Via Kanizsa
Kht., valamennyi fellépõ és a szervezésben
résztvevõ személy és szervezet.

Litter Nándor, polgármester

Köszönet



Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a
MÓRICZ ZSIGMOND MÛVELÕDÉSI HÁZ (Nagykanizsa, Hajgató
S. u. 1.) intézményvezetõi álláshelyére.

Kötelezõ jogszabályi feltétel: a 150/1992. (XI.20.) Kormány rende-
let. Részletes pályázati kiírás a Kulturális Közlöny 2006. július 24-i
számában jelent meg. A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai
önéletrajzot; az intézményvezetésre vonatkozó gazdálkodásra épülõ
fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó vezetési programot; képesítést
igazoló oklevélmásolatot; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítványt; pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy pályázati
anyagát a pályázat elbírálásában résztvevõk, valamint a képviselõ-tes-
tület megismerhesse, illetve abba betekinthessen.

A megbízás 5 év idõtartamra 2006. november 16-tól 2011. novem-
ber 15-ig szól. 

A pályázatokat 2006. augusztus 24-ig két példányban kell benyújta-
ni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési
és Sportosztály Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

További információ a 93/500-780-as telefonszámon kérhetõ.
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A Nagykanizsai Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztály Vizsgá-
lati Alosztálya nyomozást folytat a PANNON-ÉPKER Kft. gaz-
dálkodásával és a Nagykanizsa, Arany János u. 6., Arany János
u. 11., Szemere utca, Hunyadi u. 22. és Hunyadi u. 25. szám
alatt meghirdetett társasházak építkezéseivel kapcsolatosan el-
követett csalás bûntett és más bûncselekmények elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt.

A nyomozó hatóság várja azon személyek, vállalkozások jelent-
kezését, akik a PANNON-ÉPKER Kft. fenti építkezései kapcsán
adás-vételi, befektetõi vagy beszállítói kapcsolatba kerültek, és a
befizetett vételárak után lakást, illetve a leszállított termékek után
ellenszolgáltatást nem kaptak.

Jelentkezésük alkalmával hozzanak magukkal minden befizetés-
rõl, szállításról, illetõleg minden egyéb a PANNON-ÉPKERREL
kapcsolatos jogviszonyukról szóló iratot.

Kérjük, hogy a sértettek 2006. szeptember 30-ig a Nagykanizsai
Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztályán személyesen, vagy írásban
a 601/2006. bûnügyi számra történõ hivatkozással jelentkezzenek.

RENDÕRSÉGI FELHÍVÁS
Halász Gyula önkormányzati képviselõ a 9. sz választókörzet lakóinak

(Péterfai u., Városkapu krt., Zemplén u. páros oldal, Munkás u. páros ol-
dal a 14 számtól, Kazanlak krt 14.) augusztus 26-án (szombat) 10 órától
fogadóórát tart a Városkapu krt-i buszvégállomásnál (volt hírlapbolt). 

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

Képviselõi fogadóóra

Intézményvezetõi pályázat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a
nyugdíjba vonulás miatt megüresedõ Városi fõépítész munkakör
betöltésére. 

A munkakör tartalma: a 9/1998. (IV.3.) KTM rendeletben foglal-
taknak megfelelõen Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkor-
mányzati fõépítészi feladatok ellátása. A munkakör a pályázat
elbírását követõen azonnal betölthetõ. A köztisztviselõi kinevezés
határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ kikötésével.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
okleveles építészmérnöki diploma, a településrendezés, építészeti
tervezés, építésügyi igazgatás körében eltöltött összesen legalább
nyolcéves gyakorlat.

Közigazgatási alapvizsgát és szakvizsgát a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény. 25. §-ának rendelkezései
szerint kell megszerezni. Szükség esetén a szolgálati lakás megold-
ható.Illetmény és egyéb juttatások a Ktv. és Polgármesteri Hivatal
Közszolgálati Szabályzatának vonatkozó rendelkezése szerint.

A munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzeléseket tartal-
mazó pályázatokat dr. Kelemen Marcell jegyzõ részére kell benyúj-
tani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., telefon: 93/500-700 vagy
500-708), melyhez csatolni kell: iskolai végzettséget, sza-
kképesítést igazoló okiratok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítványt, szakmai gyakorlat hivatalos igazolását.

A pályázatok beérkezésének határideje a pályázati hirdetmény
Belügyi Közlönyben való megjelenését követõ 31. nap (Várható
megjelenés: 2006. szeptember 15.)

A benyújtott pályázatok elbírálására a pályázati határidõ lejártát
követõ 15 napon belül kerül sor.

Pályázat városi fõépítész munkakörre

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

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

A Kossuth Szövetség pályázatot hirdet hazai és határon túli 10-18
éves tanulók részére. Az írásos pályázat témája, melyet a borítékon is
fel kell tüntetni: „Településem és térsége 1848-1849-es emlékei” vagy
„Településem és térsége 1848-1849-es neves személyisége”. Az egyé-
nileg vagy társsal készített pályázat terjedelme kép, fotó, grafika mel-
léklettel együtt 4-8 oldal lehet. Korosztályonként (10-12, 13-14, 15-18
éves) az elsõ három pályamunkát díjazzák. 

A pályamunkát a következõ címre kell megküldeni: Kossuth Szövet-
ség 1119 Budapest, Andor utca 25/a I. 6. 

Beküldési határidõ: 2006. október 15. 
Értékelés 2006. novemberében, amelyrõl értesítést küldenek. 

1848-1849 emlékei
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Helyszíni ellenõrzésekkel azonosítják be
a polgármesteri hivatal építéshatósági osz-
tályának szakemberei az engedély nélkül
kihelyezett reklámtáblákat, ugyanis a rek-
lámhordozók száma szemmel láthatóan ug-
rásszerûen megnõtt az elmúlt idõszakban –
feltételezhetõ, hogy ezek jelentõs hányada
nem rendelkezik engedéllyel.

– Az elmúlt idõszakban (fõleg a választási
kampány idején) egyre nagyobb számban jelen-
tek meg a város és vonzáskörzete területén rek-
lámtáblák – mondta lapunknak az intézkedés
hátterérõl dr. Kelemen Marcell jegyzõ. – A táb-
lák jelentõs részénél feltételezhetõ, hogy enge-
dély nélkül, vagy attól eltérõen kerültek kihelye-
zésre. Az építményekkel, építési munkákkal és
építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi

hatósági engedélyezési eljárásokról szóló
46/1997.(XII.29.) KTM rendelet 9. § (1) bekez-
dése alapján „… csak építési engedély alapján
végezhetõ az 1,0 négyzetméternél nagyobb felü-
letû hirdetési és reklámcélú építmény, reklám-
szerkezet és reklám-, cég-, vagy címtábla, illetve
a fényreklám építése, elhelyezése, átalakítása és
bõvítése.” Az épített környezet alakításáról és
védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. Tv 48. § (3)
bekezdése kimondja, hogy „az építésügyi ható-
ság az építtetõt – kérelem hiányában – a fenn-
maradási engedély iránti kérelem benyújtására
felhívhatja, vagy az eljárást hivatalból az építtetõ
költségére lefolytathatja.” Ezek alapján az épí-
tésügyi hatóság munkatársai helyszíni szemlén
ellenõrzik a reklámtáblákat, illetve kihelyezésük
jogszerûségét. Ez úgy történik, hogy elõbb be-

azonosítják a táblák helyét, majd az irattárban
kikeresik a hozzájuk tartozó engedélyezési okira-
tokat. Amennyiben ilyent nem találunk, érvénye-
sítjük a megfelelõ szankciókat. Ha a tábla, vagy
a tábla építésével érintett ingatlan tulajdonosa
építési jogosultságát nem tudja megfelelõen iga-
zolni, akkor fennmaradási engedély iránti kére-
lem benyújtására vagy az eredeti állapot vissza-
állítására kötelezzük. Ha kéri a fennmaradási
engedély megadását, akkor az elõbbiekben már
említett törvény 49. § (1) bekezdése szerint épí-
tésügyi bírságot szabunk ki. A szabálytalanul
építõknek lehetõséget kívánunk biztosítani arra,
hogy az építési engedély hiányában vagy attól
eltérõen létesített reklámokat, reklámhordozókat
az építéssel érintett ingatlan tulajdonosa a hely-
színi szemlék kezdetéig megszüntesse, illetve sza-
bályossá tegye. A helyszíni szemlék júniusban az
Alkotmány utcai reklámok szabályosságának el-
lenõrzésével elkezdõdtek. A Tv. 49. § (2) bekez-
dés lehetõséget biztosít a bírság elengedésére, ha
az építtetõ a szabálytalanul megépített épít-
ményt, építményrészt a kiszabott építésügyi bír-
ság megfizetésére kiírt határidõig lebontja, vagy
a szabálytalanságot megszünteti. Ha azonban az
építéshatóság végezteti el a reklámhordozó bon-
tását, akkor végrehajtási bírság kiszabására ke-
rülhet sor, amelynek mértéke magánszemély ese-
tében ötszázezer forintig, jogi személy esetében
egymillió forintig terjedhet. Úgy sejtjük, a város
területén jelentõs számú engedély nélkül elhelye-
zett reklámhordozóról van szó.

S hogyan fogadják mindezt a vállalkozók? 
Nézics Tünde – akinek a Fõ úton van hasz-

náltruha-kereskedése – törvénytisztelõ ember
lévén úgy vélekedik: ha valami szabálytalanul,
engedély nélkül épült, akkor az a természetes,
ha „legalizálják”, vagy helyreállítják az eredeti
állapotot. Szerinte is túl sok reklám csúfítja
már el a belvárost, s talán nem ártana ügyelni
a városképre sem.

Simon Péter ortopéd cipészmester ügye pe-
dig egészen különleges, õt – s vele együtt az
Erzsébet téri udvarban árusító kereskedõtársa-
kat – hátrányosan érinti az intézkedés. A mes-
ternek egy szanálásra ítélt Eötvös téri épület-
bõl kellett átköltöznie a két oldalról nyitott
udvarba. Állítása szerint akkor szóbeli megál-
lapodásban azt rögzítették az Ingatlankezelési
Intézmény vezetõjével, hogy – mivel az Eöt-
vös téri üzlet kirakatában ott volt a cégér – a
korábbinál lényegesen elzártabb helyen lévõ
üzletét is reklámozhatja táblával. Mint mond-
ja, nem különösebben érinti hátrányosan for-
galmát az önkormányzat intézkedése, mégis
meglepõdött, amikor sor került a hirdetõtáb-
lák összeírására. Nem sokkal ezután egy viha-
ros erejû szél le is szakította a cégért, azóta
aztán Simon mester már vissza sem tette azt.
Ott pihen az üzletben, a fal mellé állítva… 

(-ha-)

Cégérek, reklámtáblák – engedéllyel és anélkül
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Építési vállalkozók figyelem! Nk-
án a Hunyadi úton közel 700 négyzet-
méteres telek – társasház építésére kivá-
lóan alkalmas, eladó. Érd.: 30/227-
3294, 30/448-6072 (5904K)

Csónakázó tónál Látóhegyen telek
pincével eladó. Érd.: 93/325-759 (5916K)

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

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)

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,
üdülõépületként használható, három
önálló komfortos apartmannal, 150
m2 összes alapterülettel, gazdálko-
dásra alkalmas, melléképülettel,
nagy területtel 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)

Nk-án a keleti városrészben köz-
ponti fûtéses, földszinti, 1 szobás la-
kás eladó. Érd.: 93-323-631 (5917K)

120 m2-es, jó állapotú ház eladó
Nk, Jakabkúti u. 49. szám alatt. Érd.:
személyesen: Õrtorony u. 10.
(5918K)

Palinban tetõtérbeépítéses családi
ház eladó! Érd.: 70/530-8513 (5919K)

Ûrhajós utcában aknás garázs el-
adó! Érd.: 30/530-8513 (5920K)

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

1,3-as Lada Samara, friss mûszaki-
val, vonóhoroggal, alufelnikkel eladó.
Érd.: 30/403-8034 (5921K)

140 literes, háromfázisú betonke-
verõ eladó 28.000 Ft-ért. Tel.:
30/813-0000 (5922K)

170 literes prés, újszerû állapotban
eladó. Érd.: 30/448-6072 (5923K)

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

Hetési Violetta, Szakáll Péter és Hárs Gergõ utazhattak korábban el-
ért eredményeik alapján a Kanadában megrendezett Kötélugró Világ-
bajnokságra. Torontóban július 17-27 között rendezték meg az erõpró-
bát, amelyen a kanizsaiak az önkormányzat és helyi vállalkozók jelen-
tõs anyagi segítségével vehettek részt. Vágó Diána és Vágó Alexandra
kísérte a csapatot. A Szan-Dia csapata szépen szerepelt a rendkívül
erõsnek mondható nemzetközi mezõnyben, hiszen Szakáll Péter a 6.
Hárs Gergõ és Hetési Violetta a 12. helyen végeztek. 

– Hány nemzet képviseltette magát a versenyen?
– A 28 induló között voltak svédek, dél-afrikaiak, dél-koreaiak, dánok,

hollandok, csapattal képviseltette magát Puerto Rico, Ausztrália, Ameri-
ka, Németország. Mellettünk még volt két másik magyar csapat is, egy
szombathelyi és egy maklári – mondják közösen Violetta és Gergõ.

– Hogyan jutottatok el Kanadába, hol laktatok, merre jártatok?
– Budapestrõl indultunk, majd némi repülés után Varsóban átszáll-

tunk, s onnan már egyenes út vezetett Kanadába – válaszol Gergõ. –
Egy kollégiumban laktunk, ahol mindenkinek külön szobája volt. A
verseny mellett szórakoztató programokról is gondoskodtak a szerve-
zõk, voltunk a Niagaránál, jártunk egy élményparkban, Marylandban,
ahol különbözõ állatokat láttunk.

– Megnézhettük Torontót, ami nagyon tetszett. A versenyen is érde-
kes dolgokat láthattunk, sokat tanulhattunk a többiektõl – teszi hozzá
Violetta.

– Hogyan alakultak a versenyek?
– Egy-egy napot versenyeztünk. A Vionak és a Petinek egy napon

volt a versenye, nekem egy másik nap – válaszolja Gergõ.
– Úgy hallottam a csapat tagjai találkozhattak kint élõ magyarokkal is.
– Valóban, s ennek az a magyarázata, hogy a csapat egy nappal ko-

rábban érkezett, és egy éjszakát náluk aludtak. Amellett, hogy szállást
adtak Gergõéknek, rengeteg helyre elvitték õket, és gondoskodtak ró-
luk, amit köszönünk nekik – mondja Vágó Lászlóné edzõ.

Dukát Éva

Világbajnokság Kanadában

Az Avantgard Kanizsa Nõi Futball Egyesület és az NTE 1866 MÁV
képviselõit köszöntötte a polgármesteri hivatal elsõ emeleti tárgyalójá-
ban július tizenkilencedikén Röst János alpolgármester. A ceremóniára
annak apropóján került sor, hogy a futballista hölgyek megnyerték a
bajnokságot, míg az NTE 1866 MÁV játékosai feljutottak a megyei
bajnokság elsõ osztályába. Röst János mindkét csapatnak gratulált, s
további sikeres szereplésre buzdította a sportolókat. A nõi futball egye-
sület csapatkapitányának, Munkácsi Andreának a csapat magasabb
osztálybeli szereplését javasolta, Kozma Lajosnak, az NTE 1866 MÁV
labdarúgó szakosztályvezetõjének pedig kifejezte abbéli reményét,
hogy jövõ ilyenkor már az NB III-ba lépéshez gratulálhat.

Elismerés a futballistáknak

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,

Széchenyi tér 5-9.
93/516-634

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

Intézmény, Akkreditált prog-
ramokkal! (Igénybe vehetõ a

törvényben elõírt adókedvezmény)

INDULÓ
TANFOLYAMAINK:

08.28 16 óra könnyû és nehéz-
gépkezelõi alap és típusvizsga

08.29 16 óra személyautó, mo-
tor és segédmotor kategóriákban
ingyenes elmélettel

08.30 16.30 tehergépkocsi ve-
zetõ „C”

Részletfizetés! 
Ingyenes tankönyv kölcsönzés!

A Volán Oktatási Kft. 
Kirendeltség új címe: 

Nagykanizsa, Zárda út 2. 
(Bányászpálya fölött)

FÉRFI  FÉRFI  
FODRÁSZATFODRÁSZAT

Nagykanizsa, FFõ úút 110.
(Húsáruház uudvarában)

Várom rrégi éés úúj
vendégeimet:

ERZSI

Nyitvatartás:
H-KK-PP: 77-113 óóra,  
Sz-CCs: 113-119 óóra
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Felújítaná és ismét megnyitná a Csónakázó-tavi
modellezõcentrumot a Canissa Modellezõ Egyesü-
let, amely a tervek szerint rangos megmérettetések-
nek, akár világversenyeknek is otthonául szolgálhat-
na. Az egyre gyarapodó létszámú civil szervezõdés-
rõl, céljaikról és álmaikról az egyesület elnökével,
Lekszikov Zsolttal beszélgettünk.

– A játék, az építés szenvedélye hozta össze a tár-
saságot, a korábbi modellezõ klub „öregjei” (töb-
bek között Kosztelnik László és Hajas János) vezet-
tek be minket, fiatalokat a modellezés rejtelmeibe –
idézte fel a kezdeteket Lekszikov Zsolt. – Tetszett
nekünk ez a fajta különleges hobbi, s elkezdtük fel-
kutatni a városban élõ modellezõket. Ekkor döbben-
tünk rá, hogy még sok modell, fõleg autó, repülõ és
néhány hajó is van a városban. Felvetõdött hát az
egyesület megszervezésének gondolata, amelynek a
bejegyzése folyamatban van. Az egyesület nem csak
a közös együttmûködés okán jött létre, hanem azért
is, hogy az utóbbi idõben tapasztalt balesetek elke-
rülése érdekében összehangoljuk magát a modelle-
zést. Az egyesületünk tagjai legutóbb a Város Nap-
ján mutatkoztak be a nagyközönség elõtt, s örömmel
tapasztaltuk, hogy nagy volt az érdeklõdés a prog-
ramunk iránt. Sikerült néhány fiatal érdeklõdését is
felkeltenünk, azóta újabb jelentkezõk kerestek meg
minket, akik a hipermarketekben kapható modellek-
kel kezdték el a hobbijukat, s most már valóban a
komolyabb kategóriákat tanulmányozzák. Az egye-

sület megalakulásakor huszonkét tagunk volt, most
már harminc felé járunk. Van autós, repülõs és a
hajós szakosztályunk is, természetesen autóból van
a városban a legtöbb. Sajnos, nem sok repülõsünk
van, viszont van két kiváló helikopterünk is. 

– Mit lehet tudni ezekrõl a kis „játékszerekrõl”,
amelyek nem is annyira játékszerek, sõt…

– Vannak három és fél, öt és fél és tizenöt köbcen-
timéteres motorral hajtott versenyhajók, amelyek
már óriási teljesítménnyel képesek mûködni, hiszen
harmincezres fordulatszámmal pörögnek. A hajók
elérik a nyolcvan-kilencven kilométeres óránkénti
sebességet. A gépeink technikailag elég magas szín-
vonalat képviselnek, megépítésük körülbelül fél évig
tart. A motort kompletten, készen vásároljuk, míg az
összes többi alkatrészt mi magunk készítjük el, a ha-
jótestet például egy forma segítségével epoxi-gyan-
tából és üvegszálból. A motorok hajtóanyaga meta-
nol, ricinus és szintetikus olaj keveréke, általában
20:80 arányban. Egy ilyen hajó összeállítása mint-
egy harminc-negyvenezer forintba kerül, de van
olyan is – igaz, az már versenyhajó – amelynek ára
eléri a száz-százötvenezer forintot is.

– Rövid idõn belül két modellezõ-baleset is tör-
tént hazánkban, hogyan látja az eseményeket a
szakember szemével?

– Még tartanak a vizsgálatok, de nem állítom,
hogy nem felelõtlenség volt a kiváltó ok. 

Horváth Attila

Kis gépek, nagy szívvel A Honvéd Kaszinó Modern
Tánccsoportja sikeresen zárta
az idei verseny idõszakot. A
Modern Táncsportok Magyar-
országi Szövetsége által szer-
vezett Országos Bajnokságon
elért 2. helyezéssel kvalifikálta
magát az IDF 4. Világ és 3.
Európa Bajnokságra.

Május végén Olaszország –
Rimini – Belláriába utazott a
csapat és a Gladiátor verseny-
számukkal, Fantasy táncfajtá-
ban, Kiscsoport kategóriában,
Junior korcsoportban, több nem-
zetet maguk mögött hagyva 2.
helyezést ért el. Szécsényiné Ká-
polnás Edina a csapat edzõje,
nagyon örült ,  de elmondta, so-
kat kell tenni azért, hogy a leg-
jobbak között tudjanak maradni.
Hogy táncosai egyre jobbak le-
gyenek, a nyári edzõtáborba a
gyõri MARINA TSE szakmai
vezetõjét és koreográfusát
Módné Czap Mariannt hívta el,
hogy elkészítse a jövõ évi ver-
senyszámokat. Mariann sport-
tánc szakoktató, a látványtánc-
sport mestere és az International
Dance Federation (IDF) nemzet-
közi pontozóbírója.

A Thúry György Históriás Napok záróak-
kordjaként Thúry György Díjugrató emlék-
versenyt rendezett júniusban a Kanizsa Lo-
vas Klub az önkormányzat 2 millió forintos
támogatásával. Belépõdíjat nem kellett fizet-
ni, a gyerekeket a színes programok között
ingyenes pónilovaglás, óriáscsúzda,
ugrálóvár és sumo várta. A klub 11 éve
kezdte el építeni a Csónakázó-tó környékén
a pályát, melyet a Nemzetközi Lovas Szö-
vetség (FEI) Nemzetközi Pályának minõsí-
tett – mondta el Végh Csaba, a Kanizsa Lo-
vas Klub elnöke. Az országos meghívású,
megyei ugróbajnokságon többségében a me-
gyében mûködõ klubok sportolói és lovai
mutatták meg felkészültségüket idén elõ-
ször, mivel az esõ miatt a rádiházi verseny
elmaradt. Összesen 14 klub, 47 versenyzõ-
vel és 84 lóval érkezett Kanizsára. A megyé-
bõl 11 klub jelezte a részvételét, és három
klub jött Badacsonyból, Segesdrõl illetve
Somogyjádról. A szabályoknak megfelelõen
7 kategóriában mérték össze tudásukat a
versenyzõk és a lovak. 

A Kanizsai Lovasklub versenyzõi közül
Hargitai János Convoy nevû lován B1/b kate-
góriában 6., míg a B3-as csoportban Farfallán
az 1. helyezést szerezte meg. 

A klub nem mondott le arról a tervérõl,
hogy minden esztendõben rendezzen egy
nemzetközi szintû versenyt, sõt arról sem,
amit a FEI javasolt és engedélyezett részükre:
egy európai, esetleg egy kis világbajnokság
megrendezését ebbõl az olimpiai sportágból.
Nem mellékes körülmény, hogy a szövetség
az országban egyedülállóként eddig csak
Nagykanizsára adott engedélyt és lehetõséget
nemzetközi verseny megszervezésére. Az
esély mindig megvan – hangsúlyozta Végh
Csaba, az egyetlen akadály a finanszírozási
probléma. Ha a verseny színvonalához szük-
séges összeget elõ tudják teremteni, akkor
szeptemberben ismét láthatunk militaryt a
Csónakázó-tónál. 

Díjugrató Emlékverseny
Tavaly jegyezték be az Extrém Bike Kerékpáros

Egyesületet, amelynek tagjai akrobatikus mutat-
ványokat végeznek speciális kerékpárjaikkal.
Hóbor István, az egyesület elnöke lapunknak el-
mondta: jelenleg huszonheten vannak, a legfiata-
labb tíz éves, a legidõsebb harmincnyolc. Speciális,
kifejezetten a terep viszontagságaihoz tervezett ke-
rékpárokkal versenyeznek. Az egyesület elnöke
kérdésünkre elmondta: három-négy éve ûzi az ext-
rém kerékpározást. Nem olcsó hobbi: egy verseny-
kerékpár háromszázezer forinttól kezdõdik, s a ha-
tár a csillagos ég. Hóbor István leszögezte: szeret-
nék, ha biztosítanának számukra területet a gyakor-
láshoz elengedhetetlen, biztonságos versenypálya
megépítéséhez, s nem kellene a városban gyako-
rolniuk, felvállalva annak minden veszélyét. 

Extrém bike
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Röst János alpolgármester köszöntötte a Király Ingatlanügynökség Ka-
nizsa Sörgyár NB I/A-s nõi csapat és az NB III-ban tevékenykedõ férfi
csapat tagjait, akik bravúros teljesítményt nyújtottak az évad folyamán. A
nõi csapat harmadik helyezést ért el az NB I/A-ban, így feljutott az extra
ligába. Jakabfi Imre szakosztályvezetõ szerint ez azért is nagyszerû ered-
mény, mert a csapat a nulláról kezdte, s négy osztályon keresztül küzdve,
szinte változatlan játékos kerettel érték el ezt a sikert. Emlékeztetett arra:
utoljára tizenöt évvel ezelõtt volt ilyen szintû csapata a városnak – ez a
legendás Bútorgyár együttese volt. A hölgyek mellett az NB III-ban sze-
replõ fiúkat is ünnepelték, akik – szinte már kötelezõ jelleggel – ezúttal is
aranyérmet szereztek a serdülõ csapatbajnokságban. Röst János alpolgár-
mester gratulált a nagyszerû teljesítményhez, méltatta Jakabfi Imre mun-
káját és az önkormányzat támogatásáról biztosította a sportolókat. A
„gyengébbik nem” képviseletében Boldizsár Gabriella, Bízó Mária és
Szász Kinga, a fiúcsapat tagjaként pedig Tóth Dániel, Horváth Dávid,
Szmodics Bálint, Kahotek Kristóf és Fülöp Roland vehette át a kiváló he-
lyezésekért járó érmeket Röst Jánostól és Jakabfi Imrétõl. 

Az Aquaprofit Zrt. a továbbiakban fõszponzor-
ként támogatja a Tungsram Nagykanizsai Sakk Klu-
bot, ezt az érintettek közös sajtótájékoztatón jelen-
tették be a Centrál éttermében. 

A sajtótájékoztatón elsõként Németh Zoltán, az
egyesület (immár Aquaprofit-Tungsram Nagykani-
zsai Sakk Klub) elnöke köszöntötte a megjelent el-
nökségi tagokat és a sajtó munkatársait. Utalt arra:
az Aquaprofit már eddig is számos alkalommal tá-
mogatta a csapat munkáját, ám ezúttal fõszponzorrá
lép elõ a cég. Németh Zoltán hangsúlyozta, a klub
életében ez egy nagyon fontos momentum, hiszen a
nívós munkának komoly anyagi vonzata is van. 

Litter Nándor polgármester kijelentette: az utóbbi
hetek történései – újabb játékosok igazolása, az
Aquaprofit fõszponzorrá való elõlépése – mind-
mind a színvonalas munka még nívósabbá válása fe-
lé mutat, s így reálisnak tûnik az elsõ hely megszer-
zése is. Mint mondta: az Aquaprofittal olyan támo-
gató állt a csapat mögé, amely erõs és stabil hátteret
tud biztosítani a csapat munkájához. A város elsõ
embere szintén biztosította a csapat vezetõit az ön-
kormányzat támogatásáról.

Nádasi Tamás, az immár fõszponzorrá elõlépett
cég igazgatótanácsának elnöke, a Városi Sakkszö-
vetség vezetõje azt mondta: biztos abban, hogy a
város és a Tungsram, illetve az Aquaprofit támoga-
tásával képes lesz a csapat a bajnoki cím megszer-
zésére. Utalt arra is: nagy álmuk, hogy jövõre kijus-
sanak a nemzetközi mezõnybe, s a most az NB I/B-
be feljutott második csapatuk tartósan megerõsítse

pozícióját a felsõbb osztályban. Leszögezte: hosszú
távon szeretnék szponzorálni a kanizsai sakkozókat. 

Papp Nándor csapatvezetõ hangsúlyozta: ahhoz,
hogy valóban bajnok lehessen az Aquaprofit-
Tungsram, az is elengedhetetlen, hogy az új játéko-
sok is sajátjukénak érezzék a csapatot. Flumbort
András, az elmúlt idõszak legsikeresebb játékosa ki-
jelentette: „Ha idén nem is, de rövid távon biztosan
letaszítjuk a zalaegerszegieket”. A sajtótájékoztatót
követõ kötetlen beszélgetés során Röst János alpol-
gármester felvillantotta egy nemzetközi sakktorna
megrendezésének lehetõségét is, ám errõl csak szá-
mos egyeztetés után lehet dönteni.            

Horváth Attila

Új támogató a sakkozóknál
Az Olajipari Természetbarát

Egyesület szeptember 2-án Zöld
túrát szervez. A teljesítmény tú-
ra indulási ideje 6.30 óra, vissza-
érkezés 19.00 óra. A találkozó a
Kögáz parkolóban lesz. A gya-
logtúra útvonala: Ajka – Csóna-
kázó-tó – Nyíres dûlõ – Szék-
pusztai víztározó – Noszlopi út
– Ajka vasútállomás. A táv 10,2
km. Részvételi díj 600 forint.

Szeptember 3-án munkatúrára
kerül sor, melynek célja a Kani-
zsa Napok teljesítmény túra jelzé-
seinek ellenõrzése. A résztvevõk
8.35 órakor indulnak az
autóbuszállomásról, s ide érkez-
nek vissza 17.15 órakor. Útvonal:
Csónakázó-tó – 298 m magassági
pont – Gáspár hegy – Erzsébet
hegy – Fakos faluvégi kereszt –
Csónakázó-tó. A táv 15 km. 

Az egyesület szeptemberben
még számos túrát szervez. Így
19-én Európa túranap lesz, 10-
én a varasdi hegyekbe indul-
nak, 17-én jelvényszerzõ túrát
tartanak, 23-án Dobogókõre
indulnak, 24-én lesz a Kanizsa
Napok, 30-án a Hegyhát 20
teljesítménytúra. 

Túrázzunk!


