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SZDSZ: PÁRTPOLITIKA HELYETT 

VÁROSPOLITIKA
Kovács Kálmán, a Szabad Demokraták Szövetsége

helyi szervezetének elnöke, Röst János alelnök és Ha-
lász Gyula ügyvivõ még augusztusban a Csónakázó-
tónál, az önkormányzat vendégházában tartott sajtótá-
jékoztatón ismertette a párt önkormányzati választáso-
kon induló jelöltjeit. Kovács Kálmán leszögezte: az
elmúlt négy esztendõben több pályázati pénz és kor-
mányzati segítség érkezett a városba és térségébe,
mint 1990-2002. között együttvéve. Kijelentette: a
következõ esztendõk is a fejlõdésrõl szólnak, az au-
tópályáról, az ipari parkról, a hulladékprogramról, a
megújuló energiákról és a termálprogramról. 

– Minden jelöltünkrõl elmondható, hogy saját
munkahelyén, a környezetében közmegbecsülésnek
örvend, a jelöltek személyével egyszerre szeretnénk
érzékeltetni a folytonosságot és az új lendületet –
mondta a pártelnök. – A jelöltek közül három tagja
a pártnak: Röst János, Halász Gyula és Sabján Im-
re, a többiek párton kívüliek. Elvünk, hogy a város-
politika nem azonos a pártpolitikával. Úgy gondol-
juk, hogy olyan közösségi fejlesztéseket kell megva-
lósítanunk, amelyekben természetesen megjelenik a
liberális gondolkodás. 

Röst János közölte: az új testületben „békemisszi-
ót” kíván betölteni az SZDSZ, ugyanis várhatóan
senki nem tud majd többséget szerezni, így pártjára
hárul a feladat, hogy konszenzusra késztesse a politi-
kai erõket. Arra kérte a többi induló pártot, hogy a
választásokig hátra lévõ idõszakban mutassanak jö-
võképet, s a vita errõl folyjon. Halász Gyula szerint
programjukban dinamikus városfejlesztést céloztak
meg, a 2002-ben megkezdett munka folytatását. Né-
mi meglepetés a listán, hogy dr. Szabó Csaba kórházi
fõigazgató és Papp Péter, a kórház gazdasági igazga-
tója ezúttal az SZDSZ színeiben indul. 

PARKCENTER BEVÁSÁRLÓKÖZPONT 
Október 26-án délelõtt 9 órakor újabb bevásárló-

központ nyitja meg kapuit Nagykanizsán. A nyolc
áruháznak otthont adó PARKCenter Bevásárlóköz-
pont bokrétaünnepén elhangzott: a tulajdonos-épít-
tetõ osztrák Center Management Invest Bt. immár
hét éve van jelen Magyarországon. A vállalat profil-
ja bevásárlóközpontok építése. Az elsõ PARKCen-
ter-t 2005. novemberében nyitották Dunaújváros-
ban. Leopold Störk, a Center Management Invest
egyik tulajdonosa – a másik Peter Raberger – a saj-
tótájékoztatón elmondta: a cég bérlõi közé olyan ha-
zai és nemzetközi fiókvállalatok tartoznak, mint a
C&A, Takko, Vögele, Humanic, Elektro Computer,
Drogerie Markt, Libri vagy Intersport. Ez utóbbi
vállalat egyébként Nagykanizsán nyitja meg elsõ
magyarországi üzletét. 2006. tavaszán kezdték meg

az építkezést Szekszárdon és Nagykanizsán, s még
az idén újabb központokat nyitnak Zalaegerszegen,
Budakeszin, Mosonmagyaróváron, Siófokon és Esz-
tergomban. 2008-ig további 20-25 PARKCenter be-
vásárlóközpont létesítését tervezik. Litter Nándor
polgármester beszédében hangsúlyozta: a bevásárló-
központban megnyíló üzletek kielégítik a kanizsaiak
azon igényét is, hogy mérsékelt áron minõségi ter-
mékekhez jussanak. A beruházás  eléri a kétmilliárd
forintot, és 160-180 új munkahely teremtõdik általa.
Grabarics Gábor, a generálkivitelezõ ügyvezetõje
azt mondta: visszafogott elegancia jellemzi az 5.300
négyzetméternyi hasznos területtel bíró épületet. Az
októberi nyitási ünnepségen egy személygépkocsit
is kisorsolnak az érdeklõdõk között.

LATINOVITS-EST
A HSMK évadnyitó programjaként Pálfy Margit

színmûvész „Kussoltat a sors” címû elõadói estjét
láthatta a közönség a Képzõmûvészetek Házában. A
Latinovits Zoltán születésének 75. évfordulója alkal-
mából bemutatott elõadáson többek között Ady End-
re, Csoóri Sándor, József Attila, Juhász Ferenc,
Nagy László és Zelk Zoltán verseibõl, prózáiból
hallhattak összeállítást a résztvevõk. Az est egyben
azoknak az íróknak, költõknek, festõknek, színmû-
vészeknek is emléket állított, akik Latinovits Zoltán-
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hoz hasonlóan önkezükkel vetettek véget életüknek
– õket a színmûvésznõ név szerint is megemlítette
mûsorában. Az elõadás szerkesztõ-rendezõje Szokoly
Tamás, a mûvészeti tanácsadó Nyilassy Judit volt.

ÜNNEPÉLYES ÁTADÁS

Már a nyár folyamán elkészült a belváros Deák
téri részének – OTP elõtti – arculatában és burkola-
tában is megújult része, ám az ünnepélyes átadásra a
múlt hét végén került sor. Mint a sajtótájékoztatón
elhangzott, a beruházás összértéke 9 millió Ft volt.
A közös beruházás nagyobb részét, 7,2 millió forin-
tot a bank fedezte, a fennmaradó 1,7 milliós részt
pedig a város adta annak érdekében, hogy a korábbi
tervek szerint megvalósítandó belvárosi arculat ki-
alakulhasson. A beruházás során a térburkolat kiépí-
tése mellett talajba süllyesztett lámpákat, padokat
helyeztek ki, emellett virágtartók, és zöld növények
díszítik a teret, amelyet a késõbbiek során még a
Posta felajánlásából származó „nosztalgia postalá-
dával” tesznek teljessé, még hangulatosabbá. Az ün-
nepélyes átadás során Litter Nándor polgármester
többek között szólt a szépülõ belvárosról, amely
összefogások, együttmûködések során jöhet csak
létre, Göndör István országgyûlési képviselõ pedig
a vállalkozások szerepét emelte ki.  

INNOVÁCIÓS KÖZPONT 
Nagykanizsa tartós fejlõdési pályára állításához el-

engedhetetlen egy innovációs központ létrehozása –
mondta Litter Nándor polgármester sajtótájékoztató-
ján. Hangsúlyozta: érlelõdni látszik egy olyan prog-
ram, amely mögött érdemes mindenkinek felsorakoz-
nia, pártállástól függetlenül. Utalt arra, hogy a nyu-
gat-dunántúli régió nem foglal el kedvezõ pozíciót a
kutatás-fejlesztésre fordított pénzösszegek, a kutatási
helyek száma, illetve az egy fõre jutó innovációs for-
rások tekintetében. Az innovációs tevékenység erõsí-
téséhez a gazdaság olyan területeiben kell gondol-
kodni, amelyekben már jelentõs eredmények szület-
tek Nagykanizsán, de a szakterület kutatás-fejlesztési
központja nem itt mûködik – ilyen például a vízkeze-
lés, amelynek hagyományai vannak a városban, ám a
tudományos munka a Szent István Egyetemen folyik.
Emlékeztetett arra: egy innovációs központ kialakítá-
sára már nyertek húszmillió forintot, de jól prosperá-
ló, valóban életképes intézmény létrehozásához leg-
inkább komoly szakmai munkára, összefogásra van
szükség. Ezért elõbb egy, az innovációval foglalkozó
egyesületet szeretne létrehozni, amelyben az önkor-

mányzaton kívül a helyi vállalkozók és az egyetem is
szerepet kapnának, s így, szervezett formában már
könnyebben lehetne pályázati forrásokat is igénybe
venni. A késõbbiekben az egyesület átalakulhatna
gazdasági társasággá, amely képes létrehozni egy
fenntartható, tartós mûködésre képes innovációs köz-
pontot. Az egyetemi jellegû innovációs központ elsõ-
sorban a megújuló energiák hasznosítása, a vízkeze-
lés és a turisztikai projektek menedzselésével, kutatá-
sával és fejlesztésével foglalkozna.

VÁLLALKOZÓBARÁTSÁG TETTEKBEN IS
Marton István polgármesterjelölttel közösen tar-

totta sajtótájékoztatóját Cseresnyés Péter, a Fidesz
helyi szervezetének elnöke, aki bejelentette: vala-
mennyi jelöltjük leadta a jelöléshez szükséges ajánló-
szelvényeket, s érvényesnek tekinthetõ a párt kom-
penzációs listája is. Marton István polgármesterjelölt
a városvezetés vállalkozói támogatáspolitikájával
foglalkozott. Az egyik példaként az iparûzési adó-
kedvezmény mértékét szabályozó rendeletet említet-
te. Azt mondta: míg a kedvezmény törvényben bizto-
sított felsõ határa a 2,5 millió forint adóalap 2 száza-
léka, azaz ötvenezer forint, addig a helyi rendelet ez-
zel szemben tízezer forint adókedvezményt, vagyis
az adható támogatás húsz százalékát teszi lehetõvé. A
maximális mentesség biztosítása esetén a több mint
négyezer vállalkozás kétharmadát mentesíthetnék az
iparûzési adó megfizetése alól, méghozzá úgy, hogy
mindez a 2,3 milliárd forint tervezett éves bevétel 1,5
százalékát sem elérõ adóbevétel-kiesést okozna csu-
pán. A jelölt a másik példaként az új munkahelyte-
remtésért adható félmillió forintos támogatást emlí-
tette, amelynek a beruházás által létrehozott építmé-
nyek után fizetendõ építményadó szab korlátot.

KÖSZÖNET A BIZALOMÉRT
A nagykanizsai Szabad Demokraták Szövetségének

jelöltjeit nyilvántartásba vette a Helyi Választási Bizott-
ság – jelentette be sajtótájékoztatóján Röst János alpol-
gármester, alelnök. A 15 körzetbõl kettõ, az 5-ös és a
10-es körzet képviselõjelöltje közös az MSZDP-vel, és
elfogadták az SZDSZ kompenzációs listáját is: 1. Röst
János, 2. Halász Gyula, 3. Kereskai Péter, 4. Sabján
Imre, 5. dr. Buzási Ferenc József. Röst János megkö-
szönte a választók együttmûködését a jelöltállítás kap-
csán, hiszen ilyen nagy mértékû támogatást az elmúlt
16 évben még nem kaptak. Halász Gyula önkormány-
zati képviselõ, ügyvivõ elmondta: az SZDSZ-frakció az
elmúlt négy évet lakossági fórumok és sajtótájékoztató
keretén belül fogja értékelni, illetve a következõ idõ-
szak terveirõl is szeretnének tájékoztatást adni. A kam-
pány eldurvulásának számos jelét tapasztalják a város-
ban, amelyben az SZDSZ nem kíván részt venni. A
kampány utolsó idõszakában liberális hetet tartanak,
amelyen bemutatják a jelöltjeiket a lakosságnak, illetve
több olyan prominens személyiséget várnak a városba,
akik az országos politika, illetve Nagykanizsa kapcso-
latáról számolnak be. Azt a lehetõséget is megvizsgál-
ják, hogy az EU részérõl milyen lehetõségek adódnak
arra, hogy a város fejlõdése tovább folytatódjon. Úgy
érzik, az M7-es meghozza azt a várva várt fejlõdést,
amirõl a rendszerváltás óta álmodoztak. 

JUBILÁLÓ SZAKOSZTÁLY 
A Faipari Szakosztály Egyesület a bútorszakma

népszerûsítése céljából tizedik alkalommal rendezett Fizetett politikai hirdetés

szeptember 8.
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bútorkiállítást. A jubileum alkalmából ünnepi
közgyûlést tartottak, ahol átadták a Kanizsai
Bútornapok hagyományos díjait. Köszöntõjé-
ben Litter Nándor polgármester gratulált a
szakosztály példamutató tevékenységéhez.
Hohl László elnök visszaemlékezésében ki-
emelte: az egyesület 1995-ben alakult a Nagy-
kanizsa és Vidéke Ipartestület Faipari Szakosz-
tályaként. 2002 tavaszán rendezték meg az elsõ
kiállítást. A Város Napján megkapták a Nagy-
kanizsa Környezetkultúrájáért díjat. A szakosz-
tály nevében Orehovszky Tibor vállalkozó kö-
szönte meg Hohl László 10 éves munkáját. Ba-
konyi Gábor a Pannon Faipari Klaszter elnöke
ünnepi beszédében kiemelte: nehéz idõszakban
van a bútor és a faipar, hiszen megtalálható ha-
zánkban a világ összes bútora. Kimondottan
azzal a céllal alakult meg öt évvel ezelõtt a
Pannon Faipari Klaszter, hogy a régió erõssé-
gét, a bútor és faipart megõrizze és tovább fej-
lessze. Ebben a régióban mûködik a Magyaror-
szágon regisztrált bútor és faipari vállalkozá-
sok több mint 15 százaléka. A legjobb asztalos
kategória díját megosztva az R.M.P. Bt. és a
Palmöb Kft. kapta. A legjobb kárpitos termék
díját a Kanizsa Kárpit Kft., a legszebb stand cí-
met a Kanizsa Bútor Kft. nyerte el. A Pannon
Bútor  és Faipari Klaszter Külön-díját a Var-
govics cég és a Kanizsa Bútor Kft. vette át.

GE CSALÁDI NAP
A GE Hungary ZRt. Nagykanizsai Fényfor-

rásgyára kilencedik alkalommal rendezte meg
a Családi Napot, melyen közel háromezren
– dolgozók és családtagjaik – töltötték el
együtt a napsütötte szombatot. Az ebédre fel-
szolgált forró debrecenibõl,  a hideg sörbõl,
üdítõbõl, a folyamatosan kínált zsíros kenyér-
bõl nem volt hiány.  A Nagykanizsai Ifjúsági

Fúvószenekar megnyitóját követõen sor került
a gyárvezetés – szakszervezet focimeccsre,
fellépett a Tungsram  Nyugdíjas Énekkara,
Csengeri Attila musical énekes, majd Rokker
Zsolti humorista. A délutáni hangulatot felfor-
rósította  a Brasil Samba Show, melyet este a
Duplakávé tovább emelt. A Bólé duó szolgál-
tatta éjszakába nyúlóan a tánczenét.

IN MEMORIAM FALUDY GYÖRGY 
A HSMK és a Halis István Városi Könyvtár

In memoriam Faludy György címmel emlék-
mûsort rendezett. Elsõként Czupi Gyula, a
könyvtár igazgatója beszélt a szeptember 1-
jén, 96 éves korában elhunyt Kossuth-díjas
költõ, író, mûfordító életútjáról, majd a költõ
portréfilmjébõl láthatott részleteket a közön-
ség. A verseket Lengyák István, Kovácsné
Mikola Mária és Sütõ András tolmácsolták. A
megemlékezõ mûsort Kardos Ferenc, a
könyvtár igazgató-helyettese vezette. A hely-
színen alkalmi könyvkiállítás nyílt Faludy
György versesköteteibõl, fordításaiból, vala-
mint a róla szóló tanulmánykötetekbõl.

MEDGYASZAY-TÁRLAT KANIZSÁN
A Kulturális Örökség Napjai országos

programsorozat keretében szeptember 15-én
18.00 órakor nyílik meg a Halis Könyvtárban
a régi mozit és a Gábor Áron laktanyát terve-
zõ Medgyaszay István munkásságát bemutató
tárlat, amely az Építészet és ornamentika cí-
met viseli. A kiállításmegnyitó után az érdek-
lõdõk egy beszélgetésen vehetnek részt, ame-
lyen Zalaváry Lajos építész a régi színház, il-
letve mozi helyreállításáról számol be. A kiál-
lítás november végéig tekinthetõ meg. A Kul-
turális Örökség Napjai keretében aznap 8.30-
kor avatják a temetõben Vécsey Zsigmond és
Bátorfi Lajos felújított síremlékét. Szeptem-
ber 16-án tíz órától pedig a Kiskanizsai Örök-
ség Napok címû konferencia zajlik.  

ÁLLÁS ÉS KÉPZÉSI BÖRZE
A Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagy-

kanizsai Kirendeltsége a munka- és képzési
lehetõség  iránt érdeklõdõknek munkahelye-
ket ajánló munkáltatók és képzõ intézmények

részvételével a Honvéd Kaszinóban (Nagyka-
nizsa, Ady út 7.) szeptember 21-én 9-12 óráig
állás- és képzési börzét szervez.

KO NFERENCIA
A Polgári Kanizsáért Alapítvány szeptem-

ber 22-én pénteken 17 órai kezdettel A média
és a mai magyar valóság címmel konferenciát
rendez a Halis István Városi Könyvtárban. 

szeptember 9.

szeptember 11.

Elõzetes

HEVESI SÁNDOR  MÛVELÕDÉSI  KÖZPONT HEVESI SÁNDOR  MÛVELÕDÉSI  KÖZPONT 
Tel.:  311– 468, e-mail: nk.hsmk@chello.hu 

Szeptember 16. 14.30 óra
TARKA - BARKA MÛHELY – Kagylóból, kavicsból – Helyszín: Képzõmûvészetek Háza

Szeptember 16. 18 óra
ZENÉS ESTÉK A KISKASTÉLYBAN – AZ ORFF ÜTÕEGYÜTTES MÛSORA

Vezeti: Bücs Angéla, Belépõdíj. 300 Ft, Helyszín: Kiskastély
OKTÓBER HÓNAPBAN INDULÓ TANFOLYAMOK

GÁTIZOM TORNA NÕKNEK : 8 órás ; részvételi díj: 3200 Ft/hó; FITNESS-AEROBIC: heti 2 x 1
óra; részvételi díj: 2400 Ft/hó;  GERINCTORNA: heti 2 x 1 óra; részvételi díj: 2800 Ft/hó;

MÛVÉSZETI TANFOLYAM FELNÕTTEKNEK  20 órás, heti 1 x 2 óra; részvételi díj: 4500 Ft;
FOLTVARRÓ TANFOLYAM: 21 órás, heti 1x3 óra; díj: 3500 Ft; NÉPI SZÖVÕ TANFOLYAM:

20 órás, heti 1 x 2 óra; díj: 3800 Ft; 
Jelentkezni szeptember 25-éig lehet a HSMK információs szolgálatánál (Halis István Városi

Könyvtár Nagykanizsa, Kálvin tér 4.,  telefon: 311-468), valamint a szervezõknél (telefon: 311-54l)

PÁRTOKTÓL FÜGGETLENÜL
A Nagykanizsai Városvédõ Egyesület év-

százados múltra tekint vissza. Elõdje Kani-
zsa virágzásakor, 1892-ben alakult és a II.
világháború végéig mûködött. 1987-ben
szervezték újjá az egyesületet. Céljuk a vá-
ros építészeti, környezeti és természeti érté-
keinek megõrzése, fejlesztése, szépítése,
történeti múltjának kutatása, feltárása és
közkinccsé tétele. A rendszerváltás óta kép-
viselik a város önkormányzatának képviselõ
testületében, bizottságaiban a munkába és
tisztességbe vetett hitet, a szakszerûséget, a
megfontoltságot és mértéktartást. Képvise-
lõik az elmúlt önkormányzati ciklusokban is
több, a fenti célok megvalósulását lehetõvé
tevõ és azt segítõ, az egész közösséget érin-
tõ rendeletalkotást kezdeményeztek, illetve
ezek megszületésében közre is mûködtek. 

A siker és a fejlõdés kulcsa az összefo-
gás – vallják. Félre kell tenni személyes és
világnézeti ellentéteinket. Össze kell fogni
és dolgozni kell együtt, mert ez volt és ez
lesz Kanizsa sikerének a titka. A Városvé-
dõk ebben partnerek. Aki a nyugodt köz-
életre, a szakmai tudásra és a közösségi ér-
tékek fokozottabb képviseletére akar sza-
vazni, az válassza a Városvédõket – kéri
Cserti Tibor elnök. 

TV-VITA
Litter Nándor polgármesterjelölt sajtótá-

jékoztató keretében jelentette be: nyílt vitá-
ra hívja jelölt-társait. Mint mondta, komoly
döntés elõtt áll az ország és Nagykanizsa
is, ezért fontos, hogy a polgármesterjelöl-
tek a Kanizsa TV kamerái elõtt, nyílt vitá-
ban mondják el, hogyan, milyennek képze-
lik el a város jövõjét.
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A hónap végére készül el az Erzsébet tér
rekonstrukciójának egyik része, a Centrál
elõtti terület. A beruházás befejeztét követõen
számos változással szembesülhetnek majd a
gyalogosok és a gépjármûvel közlekedõk. A
részletekrõl Karmazin József fõépítésszel és
Wegroszta Zoltánnal, a polgármesteri hivatal
munkatársával beszélgettünk.

– A Centrál elõtt sohasem voltak klasszikus
értelemben kialakított parkolóhelyek. Egyfajta
kényszerként a járdafelületbõl vettük el az au-
tók megállásához szükséges területet – mondja
elsõként Karmazin József fõépítész. – A nemré-
giben elkészült forgalomcsillapítási terv célja
az, hogy ezt a részt visszakapják a gyalogosok,
sõt bõvüljön ez a terület. A Centrál elõtti terüle-
ten az engedélyezési eljárás során a szálloda
igénye az volt, hogy a megállás, ki-beszállás,
rakodás idejére biztosítsunk helyet vendégeik
számára. Ezt a kérést figyelembe véve alakíttat-
tuk ki a kivitelezõvel azt az öblöt, amely helyet

biztosít a szálló vendégei mellett a környezõ üz-
letek feltöltését végzõ jármûvek megállásához
is. Az Erzsébet téren egy kellemes belvárosi mi-
liõ jön létre, amely a forgalommentes belváros
pozitív élményét elõlegezi meg. Megváltozik a
szálloda elõtti terület forgalmi rendje is: a job-
boldali, a Fõ út irányába haladó sáv jobbra és
balra is kanyarodási lehetõséget ad. Az Erzsé-
bet téren beállításra került egy al-lámpa is,
amely csak  zöld fázissal a jobbra kanyarodó
sávnak ad gyorsabb közlekedési lehetõséget. 

– Ez egy forgalmas csomópont, amelynek
fontos a bevilágítottsága. A nagyteljesítményû
lámpák az úttestet világítják meg és lesznek
külön a gyalogosforgalom számára kihelyezett
lámpatestek is. Emellett a Deák téren a már
meglévõ arculati elemekhez hasonlóan megje-
lennek majd a burkolatba süllyesztett világító-
testek – tudjuk meg Karmazin Józseftõl. 

– Az úttestet három magasfénypontú, 14
méteres kandeláber világítja meg. A belsõ sor
hat négyméteres lámpatestbõl áll majd. A re-
konstrukció során megújulnak a lámpatestek
is – egészíti ki a képet Wegroszta Zoltán.

Mivel még folyik a beruházás, a lakosság az
engedélyezési terv szerint kirakott táblák alapján
tud tájékozódni. Körülbelül két hét múlva befe-
jezõdik a közlekedést érintõ építkezés. A forgal-
mi sávok átadásával változik a forgalmi rend.   

– A szûkülõ keresztezõdés nem okoz majd
torlódásokat? – kérdeztük Wegroszta Zoltántól. 

– Nem, ezt a beruházás tervezésekor model-
lezték, kiszámították, forgalomszámlálási ada-
tokkal támasztották alá – mondja a szakember. 

– Az Erzsébet téren megszûnik a volt em-
lékmû mögötti felszíni parkoló és az úttest
mellett kijelölt parkolók száma is csökken.
Hogyan lesz megoldható a belváros tömbjé-
ben a parkolás?

– A parkolók száma kétségtelen csökken
majd. A közösségi tér megfelelõ kialakításá-
hoz azonban a jármûvek forgalmát e területen
csökkenteni kell. A belvárosban – például az
Alsóvárosi templom illetve a Vásárcsarnok
elõtt – még vannak kihasználatlan parkolók  –
válaszolja Wegroszta Zoltán. 

– A parkolóhelyek hiánya csak átmeneti, hi-
szen a mélygarázsok megépülését követõen
újra lényegesen bõvül majd a parkolók száma
– teszi hozzá Karmazin József.

– Mi lesz  a  Bolyai iskolához igyekvõkkel? 
– A tervezés folyamatában megkértük a

szakembereket, hogy a Kiskastély az Erzsébet
téren át gyalogosan, kiépített járdán megkö-
zelíthetõ legyen illetve dolgozzanak ki javas-
latot a Bolyai iskola elõtti problémák megol-
dására is. A terv további részeként pedig a
mezõgazdasági bolt és az iskola közötti útsza-
kaszon fogunk, még pontosan nem kidolgozott
módon megállási lehetõséget biztosítani a jö-
võben – válaszolja Wegroszta Zoltán.

– Panasz, észrevétel érkezett-e  a most fo-
lyó építkezés kapcsán?

– Nem. Inkább azt kell mondanunk, hogy az
emberek figyelmetlenek. Tapasztaltam, hogy a le-
zárt területeket nem vették figyelembe, hanem
ahogy eszükbe jutott, úgy bujkáltak át a kordon
alatt – mondja végezetül Wegroszta Zoltán. (dé)

Megváltozik a közlekedés rendje az Erzsébet téren

Mivel a polgármesternek a közgyûlést jogszabályi elõírás szerint
szeptember 15-ig kell tájékoztatnia a város 2006. évi elsõ félévi költ-
ségvetésének végrehajtásáról, ezért került sor a soron kívüli közgyûlés
összehívására – tájékoztatta a jelenlévõket Litter Nándor polgármester
a napirendek elfogadása elõtt. A közgyûlést megelõzõen a bizottságok
megvitatták az elõterjesztést, és néhány észrevételtõl eltekintve tárgya-
lásra alkalmasnak találták azt. 

Budai István, a pénzügyi bizottság elnöke arra hívta fel a figyelmet,
hogy a gazdasági társaságokkal is többet kellene foglalkoznia a közgyû-
lésnek a negyed- és féléves tájékoztatók során, ne csak az érintett bizott-
ságok elé kerüljenek beszámolóik. Cseresnyés Péter azt kérdezte, hogy
a folyószámla hitelállomány miért augusztus 30-ával került lezárásra
554 millió forinttal. Az általános iskolák mûködését taglaló résznél meg-
jegyezte, hogy a fûtéskorszerûsítés mégsem váltotta be a várt reménye-
ket, mert nem lát megtakarítást. A közterület-felügyeletnél is pazarló
gazdálkodást jeleznek a számok. Zakó László szerint a féléves számok
azt mutatják, hogy nem olyan fényes Kanizsa helyzete, mert magas a hi-
telállomány, amit vissza is kell majd fizetni. Csákai Iván többek között
azt jelezte, hogy tudomása szerint van olyan kerékpárút, ami építési en-
gedély nélkül épült. Dr. Kolonics Bálint több kérdést fogalmazott meg,
így például kiváncsi volt az általános és középiskolákban az energiakölt-
ségek alakulására. Cserti Tibor összességében jónak tartotta az elõter-
jesztést, felhívva arra a figyelmet, hogy a devizahitel felvételénél kerül-
jön rögzítésre az árfolyam. Sajni József arról szólt, hogy a szabadon fel-

használható elõirányzat nem lesz elegendõ az intézmények számára az
év végéig. Röst János sikertörténetnek minõsítette a fûtésrekonstrukciót,
hiszen tízezer gyerek számára vált biztonságossá a fûtés az iskolákban.
Jelezte, hogy aki sokallja a hitelt, válaszoljon arra is, hogy melyik hitelt
nem kellett volna felvennie a városnak? Papp Péter a kerékpárút kap-
csán mint a gazdasági bizottság elnöke magára vállalta felelõsség kérdé-
sét, de hozzátette: a közgyûlés is felelõs, hiszen politikai hovatartozástól
függetlenül megszavazták a beruházást. Kereskai Péter felhívta a figyel-
met arra, hogy az iparûzési adó bevételek szeptember 15-tel érkeznek
be, ami jelentõsen módosítja a költségvetés bevételi számait. Halász
Gyula kérte, hogy az elsõ félév költségvetésével kapcsolatos sommás
véleményalkotásnál ne a polgármestert egy személyben ítéljék meg, ha-
nem a teljes önkormányzati testületet, hiszen a határozatokat a testület
hozta.  Papp Péter arról szólt, hogy az elsõ félév számadatai sokszor 1-8
hónapi adatot tartalmaznak, az éves beszámoló ad helyes képet a költ-
ségvetés végrehajtásáról. Dr. Szabó Csaba egy közmondásra hivatko-
zott az elsõ félévi költségvetés vitája kapcsán: aki nem tud arabusul, ne
beszéljen arabusul. Mondta ezt annak okán, hogy a kórház is december
végén kapja a januári béreket, s ezért gyakran éri õt a vád, hogy nem
tudnak gazdálkodni, mert év végén jelentõs összeg van a számlájukon.
Ezt követõen a polgármester lezárta a vitát. A képviselõk 16 igennel, 5
nemmel elfogadták az elsõ félévi beszámolót. 

Végül a képviselõk módosították a 2006. évi intézményi elvonások-
kal, pótigényekkel összefüggõ elõirányzatot. 

Soron kívüli közgyûlés az elsõ félévrõl



Közel nyolcszáz határozat  négy év alatt 
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Szociális és Egészségügyi Bizottság

A Szociális és Egészségügyi Bizottság (SZEB) kilenc taggal, Kele-
men Z. Pál elnökletével kezdte meg a munkát 2002. novemberében.
Az elnök sajnálatos megbetegedése folytán 2005. novemberében az el-
nöki teendõket Gelencsér Gábor vette át.

A bizottság 2003-ban 17 ülésen összesen 286, 2004-ben 19 ülésen
összesen 255, 2005-ben 20 ülésen összesen 297, az idei évben – szep-
tember 7-ig – 13 alkalommal összesen 205 határozatot hozott.

A bizottság feladatai között szerepelt a közgyûlés döntése alapján
hatáskörébe utalt ügyekben történõ döntések meghozatala. Így például
döntöttek a Szociális Alap felhasználásáról, a bérlakás pályázatok ki-
írásáról valamint a bérlakás-szerzõdések meghosszabbításáról. Az in-
tézmények és bölcsõdék szervezeti és mûködési szabályzatáról illetve
a szociális egészségügyi intézmények és bölcsõdék szakmai program-
jának elfogadásáról, módosításáról szintén a SZEB döntött.

A bizottság feladata volt a közgyûlés elé terjeszteni a város egész-
ségügyi és szociális alapellátása és a bölcsõdék mûködésének koncep-
cióját valamint az egységes gyakorlat alkalmazásához a segélyezési
irányelveket. A „Szekeres József Díj” kitüntetõ cím adományozásával
kapcsolatban is a bizottság tett javaslatot a közgyûlésnek.

A döntéseken és az elõterjesztéseken túl megannyi más teendõje is
volt a SZEB-nek: ellenõrizte az egészségügyi valamint a szociális tör-
vény végrehajtására megalkotott helyi rendeletek hatályosulását, az
egészségügyi, szociális intézmények és szolgáltatások valamint a böl-
csõdék mûködését, a gondozói és iskola-egészségügyi hálózat mûkö-
dését, az önkormányzati szociális és egészségügyi intézmények szer-

vezeti és mûködési szabályzatának érvényesülését éppúgy, mint a
WHO Egészséges Városok számára a költségvetésben jóváhagyott
pénzeszközök felhasználását, a bizottság döntéseinek végrehajtását,
vagy az általa meghatározott pénzösszegek eredeti célra való felhasz-
nálását.

A bizottság talán legnehezebb, s a legnagyobb körültekintést igénylõ
feladata az önkormányzati bérlakásokra kiírt pályázatok elbírálása
volt. 2002. év õsze óta 25 esetben szerepelt a bizottsági ülések napi-
rendi pontjai között bérlakás pályázatok elbírálása. Összesen  236 la-
kás bérlõjérõl kellett döntést hozni, egy-egy lakás esetében nemegy-
szer 30-40 pályázó közül kiválasztva a szerencsés költözõt. Az egész-
ségügyi szolgálati lakások közgyûlés általi kiutalására szintén a SZEB
javaslata alapján került sor, s ez a testület bírálta el évrõl évre az
Egészségvédelmi Alapot.

A szociális szempontokat figyelembe vevõ tanulmányi ösztöndíjak
odaítélésével kapcsolatban a bizottság együttmûködött az Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsággal (OKISB). Minden esetben vé-
leményezte az éves költségvetésrõl szóló, valamint a szakterületét
érintõ önkormányzati rendelet-tervezeteket, az alapellátásban dolgozó
orvosoknak, a kórház-rendelõintézet és a bölcsõdék vezetõinek kine-
vezését, felmentését, áthelyezését. Véleményezte az egészségügyi és
szociális beruházásokat, felújításokat, fejlesztéseket, nagy értékû esz-
köz- és mûszerbeszerzéseket, illetve a városi szociális intézményeinek
vezetõi munkakörére beérkezõ pályázatokat, a polgármester hatáskör-
ében hozott elsõfokú határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket, a
karitatív és más szervezetekkel kötendõ szociális együttmûködési
megállapodásokat. A bizottság három tagja véleményezési joggal min-
den alkalommal részt vett az OKISB kollégiumi férõhelyek elosztását
végzõ munkájában. 

A SZEB figyelemmel kísérte a város népegészségügyi és járvány-
ügyi helyzetét valamint a városban a hátrányos helyzetben lévõ réte-
gek helyzetének, élet- és munkakörülményeinek alakulását. Minden
évben tájékoztató készült a közgyûlés részére az önkormányzat szociá-
lis, lakásügyi és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról is. A tavalyi
évben megalakult Szociális Kerekasztal mûködtetése szintén a szakbi-
zottság feladata volt, a kerekasztal elnöke a mindenkori bizottsági el-
nök. A bizottság egyébként az Idõsügyi Tanácsban is a mindenkori
bizottsági elnök útján képviselteti magát. 

Múlt héten szerdán a Csónakázó tónál, a Korona Klub Hotelben
került sor – a város önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Zala
Megyei Szervezete által közösen megvalósuló – „Új típusú közössé-
gi és személyi szolgáltatások fejlesztése Nagykanizsán” projekt má-
sodik partnertalálkozójára. A fórumon Szabó Béla projektmenedzser,
majd Litter Nándor polgármester köszöntötte a résztvevõket. 

Ezt követõen a Csellengõk Házával kapcsolatos élményeit, szemé-
lyes tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal Szabó Péter, a Zrí-
nyi iskola 8. osztályos tanulója. A program második felében Péter-
vári Endre szólt a jelzõrendszeres szolgáltatás elõnyeirõl. Mint
mondta, amióta édesanyja is bekerült ebbe a szolgáltatásba, a család
élete sokkal nyugodtabb, édesanyja is nagyobb biztonságban érzi
magát. A nyakba akasztható apró kis készülék ugyanis nagyon egy-
szerûen kezelhetõ, s szükség esetén néhány perc alatt a helyszínre ér
a segítség. A résztvevõk végül megkonzultálták és saját tapasztalata-
ikkal is kiegészítették az elhangzottakat.

Segítség idõsnek, fiatalnak
Az „Új típusú közösségi és személyi szolgáltatások fejlesztése Nagy-

kanizsán” projekt keretében megtartott partnertalálkozó tapasztalatait
összegezte, s a szolgáltatások bõvítési lehetõségeit vázolta fel kedden
sajtótájékoztató keretében Litter Nándor polgármester és Antal István-
né, a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének titkára. A november vé-
gén záruló projekt valamennyi szolgáltatása iránt egyre nagyobb az
igény. A jelzõrendszeres szolgáltatás ma 40 idõs embernek nyújt ko-
moly segítséget. Nagykanizsán még 135-en igényelnék a szolgáltatást, s
a környék húsz településén is mintegy 250 idõs ember bízik abban,
hogy rövidesen csatlakozhat a rendszerhez. A jelzõrendszer mellett a
házigondozás is elindult, ma 240 gondozottat látogatnak a képzett gon-
dozók. E két szolgáltatás együtt nyújt biztonságot az érintetteknek, s te-
kintettel az eddigi jó tapasztalatokra és az egyre növekvõ igényekre, az
önkormányzatok a Vöröskereszt helyi szervezetével karöltve a projekt
lezárását követõen is biztosítják a szolgáltatásokat. Mint azt a polgár-
mester elmondta, javasolni fogja, hogy az idei jótékonysági gála bevé-
tele a jelzõrendszer további mûködését és bõvítését szolgálja.

Jelzõrendszer: komoly siker
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Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság

A szürke eminenciások

Körülbelül másfél éve vette át Dr. Szabó
Csaba az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizott-
ság elnöki posztját Tóth Lászlótól. Szabó Csa-
ba a vele folytatott beszélgetésünkben azt
mondta, hogy konszenzuskeresõ és konflik-
tuskerülõ módon igyekezett irányítani a testü-
letet az elmúlt idõszakban.

– Ténykérdés, hogy bizony, a magam szá-
mára is viszonylag gyorsan avanzsáltam az
Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság egysze-
rû tagjából annak elnökévé – mondta dr. Sza-
bó Csaba. – Természetesen én ezzel egyetér-
tettem, tévedés ne essék, nem arról van szó,
hogy az egészet csak úgy rám testálták… A
bizottság elnökeként a magam munkastílusá-
ban igyekeztem irányítani a testület munká-
ját. Az önkormányzat mellett mûködõ bizott-
ságok közül az egyik legsajátosabb a miénk,
mert elsõsorban ellenõrzõ szerepe van, s csak
másodsorban feladata a kreativitás oldaláról
a testületi-hivatali munka erõsítése, javítása.
Azt azonban – mielõtt mélyebben belemen-
nénk a témába – elöljáróban le kell szögez-
nem, hogy a demokráciát és az önkormányza-
tiságot különféleképpen közelítik meg az em-
berek. A demokrácia az én szememben hal-
latlanul nagy érték, s nem azonos a „minden-
ki mindenbe korlátlanul beleszól” – szemlé-
lettel, de azzal sem, amikor valaki a saját vé-
leményét igyekszik másokra erõltetni. Az a
véleményem, hogy mindig a józan ítélõképes-
ség által vezérelt többségnek kell eldöntenie,
hogy mit viseljen el az a kisebbség, amely
végülis egy aktuális témában marad kisebb-
ségben. Ez volt az én vezérelvem. A bizottság
mûködése – azt hiszem – szellemében liberá-
lis volt, hiszen soha, senkitõl nem vontam el a
szót, viszonylag ritkán figyelmeztettem bizott-
sági tagot arra, hogy a tárggyal foglalkozzon
vagy térjen vissza a tárgyra, esetenként leg-
feljebb annyit kértem, hogy próbáljuk meg

politikamentesen értékelni az elõttünk fekvõ
napirendet, elõterjesztést. A bizottságunk ülé-
sére mindig közvetlenül a közgyûlés elõtt ke-
rül sor, ezért úgy is lehet fogalmazni, hogy
mi vagyunk a „kapusok”. Tehát a miénk az
utolsó bizottság, amelyben részben külsõ
szakértõk, részben pedig a közgyûlés válasz-
tott tagjai értékelik az adott munkaanyagot
elsõsorban abból a szempontból, hogy az
mennyire felel meg a jogszabályi követelmé-
nyeknek, másodsorban pedig a város érdeke-
inek. Ebbõl értelemszerûen az következik,
hogy az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság
tartalmi szempontból nem vizsgálja az egyes
elõterjesztéseket, ugyanis a közgyûlésben he-
lyet foglaló képviselõktõl senki nem vitathatja
el azt a jogot, hogy egyéni véleményük alap-
ján foglaljanak majd állást az adott ügyben.
Bizottságunk tehát nem megelõlegezi a köz-
gyûlés döntését, hanem azt mérlegeli, hogy a
munkaanyag alkalmas-e a közgyûlésen törté-
nõ megtárgyalásra. Én úgy gondolom egyéb-
ként, hogy e tekintetben javuló teljesítményt
nyújtottunk, még akkor is, ha néha tettünk
olyan észrevételeket, amelyek az elõterjesztés
jogszabályokkal kapcsolatos megfelelõségét
vonta kétségbe. Bizony, elõfordult néhány
esetben, hogy a munkaanyagot visszautaltuk
akár jegyzõi hatáskörû törvényességi felül-
vizsgálatra, akár olyan kiegészítésekre, ame-
lyek azt vizsgálták, hogy az anyag megfelel-e
a korábban meghozott, hatályban lévõ rende-
leteknek. Ez az egyik fele a bizottságunk
munkájának, s még az sem mondható, hogy
ez lenne a nagyobbik. A munkánk másik része
a külvilág számára láthatatlan, ezért errõl is
szeretnék néhány szót ejteni. Az önkormány-
zatnak számos olyan szerzõdéses kapcsolata
van, amely hosszú távon meghatározza a vá-
ros további mûködését, ezért az Ügyrendi,
Jogi és Közrendi Bizottságnak van egy másik
kompetenciája is: jogosult dönteni abban a
kérdésben, hogy egy elõkészített szerzõdés
aláírható-e avagy sem. Ezek többnyire bizal-
mas bizottsági anyagok, hiszen kettõ vagy
több fél között köttetnek, s nem egyszer üzleti
érdekek húzódnak a hátterükben – adásvételi,
bérleti szerzõdések, kivitelezõi megbízások.
Nos, ezekben az a közös, hogy az ördög a
részletekben bújik meg. Tudni kell, hogy a bi-
zottsági munka jelentõs része ebben a sza-
kaszban zajlik. Jogász végzettségû bizottsági
tagtársaink alapos munkát végeztek. Nem
egyszer olyan, már megelõzõen függõben lé-
võ ügyek is átértékelõdtek, amelyekkel kap-
csolatban már több cikluson keresztül húzódó
ügyeket sikerült megnyugtatóan rendezni.
Ezek közé tartozik például a volt Dózsa-lak-

tanya területén a volt csapatmûvelõdési ott-
hon megvásárlásával, átalakításával kapcso-
latos ügy, amelyben a várost száznyolcvan-
millió forintos követeléssel támadta a szerzõ-
dõ fél. Azt lehet mondani, hogy ezt ügyet
veszteség nélkül, minimális nyereséggel, egy
másik értékesítés révén sikerült lezárni. Több
más esetben peres ügyek keletkeztek, ame-
lyekben a város jogi álláspontját úgy alakí-
totta ki a hivatal, hogy beépítette a bizottsá-
gunk jogi szakértõ tagjainak a szakmai véle-
ményét is. Mindig fontosnak tartottam, hogy
egy-egy kérdésben szakértõink véleménye
alapján alakítsuk ki a bizottsági álláspontot,
mert hiszen a bizottság elnökének nem az a
dolga, hogy orientálja a testület tagjait egy-
egy vélemény kialakításában, hanem az, hogy
segítse az egyes nézõpontokat elõbb ütköztet-
ni, majd kialakítani egyfajta konszenzust. Az
elnök ne az egyes vélemények befolyásolója
legyen, hanem inkább a katalizátora.

– Kiemelne olyan nagy horderejû döntése-
ket, amelyek talán a legjelentõsebbek voltak a
bizottság munkája során?

– A bizottság munkájának köszönhetõen is
a hivatal kialakított egy olyan „szerzõdéses
munkastílust”, amelynek során a hivatal
dolgozói elkészítették, a bizottságunk pedig
jóváhagyta azokat az úgynevezett biankó
szerzõdésmintákat, amelyeket minden, a pol-
gármesteri hivatalba betérõ befektetõnek
meg tudnak mutatni, hogy rögtön legyen fo-
galma arról, milyen feltételekkel kerülhet
sor egy-egy megállapodás megkötésére. Re-
mélem, hogy az önkormányzat munkája is
könnyebbé vált ezzel – ezt mindenképpen a
bizottsági munka egyik jelentõs eredményé-
nek tartom. Számos vitát lefolytattunk, nagy
horderejû döntéseket elõztek meg ezek a vi-
ták, amelyek közül azonban egyet sem
akarnék kiemelni, hiszen a maga módján va-
lamennyi fontos volt.

– A munkatársai közül kinek a munkáját te-
kinti példaértékûnek?

– Gyakran tettek le precíz, pontos anyagot
az asztalunkra a hivatal dolgozói, s ezért én
nem egyszer ki is fejeztem nekik köszönete-
met – hadd tegyem ezt ismét. Be kell vallani,
„hõsies” munkát nem végeztünk, ám a bi-
zottsági tagok valamennyien teljes tudásuk-
kal vettek részt a munkában, de különöskép-
pen kiemelném dr. Molnár József rendõrka-
pitány, illetve dr. Várhalmi Károly munká-
ját, s meg kell mondanom, hogy fiatal kora
ellenére dr. Kolonics Bálint képviselõ úr is
nagy bölcsességrõl és felkészültségrõl tett
tanúbizonyságot. 

Horváth Attila



A szeptember 22. és 24. között
megrendezésre kerülõ Kanizsa Vá-
sár programjairól tartott sajtótájé-
koztatót Litter Nándor polgármes-
ter és Schwáger Konrád, a szerve-
zést végzõ Zalaegerszegi Vásár
Kft. ügyvezetõ igazgatója. Immár

harmadik alkalommal nyitja majd
meg kapuit a Kanizsa Vásár – Ál-
talános Kiállítás, Környezetvédel-
mi és Informatikai Szakkiállítás.
Hagyományosan megrendezésre
kerül a rendezvény elsõ napján a
Környezetvédelmi konferencia. A
vásár szervezõi mindhárom napon
számos rendezvénnyel, szórakozta-
tó programmal várják az érdeklõ-
dõket. A rendezvénysátorban töb-
bek között fellép az Irigy Hónalj-
mirigy, Komár László és a Fábry
Showban már többször szerepelt
bucsuszentlászlói fiatal humorista,
Bödöcs Tibor. Számos nyeremény-
akcióra, sorsolásra kerül sor, érté-
kes ajándékok találnak gazdára. A
gyermekek rajzversenyre nevezhet-
nek, a diákok, játékos kedvû fel-
nõttek számítógépes autóverseny-
zésben mérhetik össze ügyességü-
ket. A vásárra testvérvárosaink egy
részébõl is érkeznek látogatók. A
mintegy nyolcvan kiállítói hely kö-
zül néhány még szabad, a szerve-
zõk kedvezõ feltételeket kínálnak a
kiállítani szándékozóknak. Az elõ-
zõ évektõl eltérõen, ezúttal mind-
három napon díjmentesen tekinthe-
tik meg a vásárt az oda látogatók.
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Megérkezett a régi-új német személykocsik
elsõ etapja a nagykanizsai vasútállomásra.
Összesen háromszáz, a jelenlegieknél jóval
kényelmesebb, tisztább kocsit lízingel a MÁV
Zrt. A most érkezett 57 kocsi honállomása
Nagykanizsa lesz. Kavalecz Imre szóvivõ
hangsúlyozta: a fejlesztés jelentõs minõségi
ugrást jelent a személyszállításban.

Devecz Miklós, a személyszállítási üzletág
fõigazgatója elmondta: még az idén szeretné-
nek további 100-125 felújított kocsit munkába
állítani, amelyek a pécsi és a nagykanizsai tér-
ség jobb kiszolgálását biztosítják; a kiörege-
dett jármûveket pedig folyamatosan vonják ki
a forgalomból. Nagykanizsán egy új karban-
tartási rendszert fognak kialakítani, amit aztán
az egész országban bevezethetnek. A fejlesz-
tésért „cserébe” azt kérik az itt dolgozóktól,
hogy mindent tegyenek meg azért, hogy száz
kocsiból naponta legalább kilencvenhat men-
jen, a közlekedésre alkalmas legyen.  

A jármûvek elsõsorban a Budapest-
Székesfehérvár-Nagykanizsa, a Budapest-
Pécs, illetve a Budapest-Kaposvár-Gyékényes
vasútvonalon, a standard távolsági forgalom-
ban, továbbá a Flirt motorvonatok beérkezé-
séig a budapesti elõvárosi forgalomban közle-

kednek. A kocsik belsõ kialakítása kényelmes
utazást tesz lehetõvé. A fejtámlás, karfás ülé-
sek bársonyborításúak, a kocsik között van
egyterû és fülkés elosztású is. A jármûvek
központi ajtózárral rendelkeznek. A vezérlõ-
kocsik kialakítása mind mozgáskorlátozottak
részére, mind kerékpárral utazók számára
megfelelõ, illetve a kerékpárszállítás biztosí-
tott a jármûvek bizonyos további sorozatain
is. A jármûvek távvezérlésre és akár 140
km/h sebességre is alkalmasak, üzemelési
idejük 20 évre prognosztizálható.

A MÁV ZRt. Nagykanizsai Gépészeti
fenntartó mûhelye jelenleg 57 német vasúti
személykocsit tart karban. Ebbõl 36 másod-
osztályú, 13 elsõ- és másodosztályú, 8 jármû
kerékpárszállításra is alkalmas. Az újonnan
honosított kocsik légfûtéssel rendelkeznek,
világításuk kompakt rendszerû, hangosító be-
rendezéssel felszereltek

A nagykanizsai területi mûhely munkatársai
készítettek egy, a zártrendszerû WC-k kisze-
relt állapotban történõ javítását és mûködés-
vizsgálatát lehetõvé tevõ berendezést is.  A
kocsik karbantartása, üzemeltetése speciális
feladatként jelentkezett a nagykanizsai mûhely
számára – ezért a személyi, tárgyi feltételeket

az újólag jelentkezett feladatokhoz alakították
ki. A mûhely munkatársai a szükséges elméle-
ti szakismereteket, valamint a gyakorlati mód-
szereket Sopronban a GYSEV-nél, Szombat-
helyen a Vasjármû Kft-ben, Szolnokon a
MÁV Kft-nél, valamint Budapesten a Keleti
mûszaki kocsi-javítónál szerezték meg. A te-
rületi mûhely személykocsikkal foglalkozó
mintegy ötvenfõs szakembergárdája garanciát
jelenthet arra, hogy az ide telepített német sze-
mélykocsik üzembiztos állapotban közleked-
nek a dél-balatoni vasútvonalon. A sajtótájé-
koztatón bemutatták azt a különleges jármû-
vet is, amely teljesen zárt módon képes taka-
rítani a kocsik szennyvízrendszerét. (ha)

Megjöttek az új vonatok

Ingyenes a belépés 
Hosszú évek után újból
megjelentek a város köz-
területein a Saubermach-
er-Pannonia egyenruhá-
jába öltözött, görkoris fi-
atalok, akik másfél hóna-
pon keresztül segítettek
abban, hogy a cég ráirá-
nyítsa a figyelmet a kör-
nyezettudatos magatar-

tásra és viselkedésre, hogy felhívják a lakosság figyelmét arra, hogy a
hulladékot ne a közterületen szórják el, hanem a város területén lévõ
közel háromszáz közterületi gyûjtõedény valamelyikébe dobják. 

– Az akció elérte a célját, hiszen a tapasztalataink azt mutatják,
hogy ezekre a lányokra felfigyeltek az utcai járókelõk – mondja Hor-
váth Balázs a Saubermacher-Pannonia Hulladékgyûjtõ Kft. ügyvezetõ-
je, a görkoris hulladékgyûjtõ akció szervezõje. 

– Az akció során voltak jó és rossz tapasztalataink is. A felnõttek közül
néhányan fura dolgokat mondtak, de a többség úgy látta, fontos és jó
dolog az, amire görkorcsolyával és a kezünkben tartott edénnyel szeret-
nénk felhívni a város lakóinak figyelmét. Voltak, akik látták nálunk az
edényt, odajöttek és abba dobták a szemetet, nem a járdára. Ez szerin-
tem nagyon fontos – mondja Magyar Éva, az akció egyik résztvevõje.

– Az akció ideje alatt jártuk a várost, igyekeztünk sokfelé eljutni
azért, hogy felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy ne szemeteljenek
– válaszolja Szép Evelin. – A nálunk lévõ edénybe egy csipesz segítsé-
gével össze is szedtük a szemetet, azért, hogy példát mutassunk.

– Hogyan hatott rátok az akció?
– Azt hiszem, mostantól más szemmel járunk az utcán. Figyelünk a

város, a közterületek tisztaságára, és lehetõség szerint másokat is erre
kérünk – mondja Magyar Cintia, az akció harmadik résztvevõje. (dé)

Lányok gyûjtõedénnyel
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Úgy tûnik, az idei év jó eredményt hozhat a Gyümölcskert Zrt.-nek.
A körte betakarítása javában zajlik, de már tervezik a következõ gaz-
dasági évet – igaz, Sipos Gyula elnök-vezérigazgató tapasztalatai sze-
rint ezeket a terveket gyakran felülírja az élet. 

– Négyszáztíz hektáron körtét, öt hektáron almát, huszonöt hektáron
pedig meggyet termelünk – mondta el lapunknak Sipos Gyula. – A
meggy szépen termett, és szerencsére jó áron tudtuk értékesíteni. Al-
mából mintegy négyszáz mázsára számítunk, a körtetermést pedig
3500-4000 tonna közöttire becsüljük. A betakarítást augusztus közepén
kezdtük el, az akkor leszüretelt termés már a piacokon van. Nagyobb
szállítmány ment Finnországba. A közkedvelt Bosc kobakból 1500-
1700 tonna körüli mennyiséget várok, ezzel valamennyi hûtõnket meg-
töltjük. A Conference, Peckham’s és a Vilmos fajták betakarítása is
hátra van még. A szürettel párhuzamosan hozzálátunk az értékesítés-
hez; a termés egy részét lékörtének adjuk el, a nagyobb hányada ex-
portra megy és belföldi áruházláncoknak értékesítjük. Kétszázötven fõ-
vel végezzük a betakarítást. Ha az idõjárás ideális marad, akkor szep-
tember végére be is fejezzük. A hûtõtárolók révén egészen áprilisig lesz
készleten körténk – mondta az elnök-vezérigazgató, aki kérdésünkre
hozzátette: a betakarítás befejeztével hamarosan elvégzik a lemosó
permetezést, majd ahogy az idõjárás engedi, hozzálátnak a metszéshez,
ami egész télen tart majd. Sipos Gyula még azt is megjegyezte: ez az
év szerencsés volt, hiszen jégkár, szárazság nem gyötörte a fákat. A
termésmennyiség ugyan átlagosnak mondható, de kiváló minõségû. 

Bár az utóbbi hetek csapadékmentes idõjárása kedvezett a sztráda-
építõknek, már biztos, hogy nem tudják befejezni az elõzetesen terve-
zett év végi határidõre a Nagykanizsa-Becsehely közötti tizennyolc ki-
lométeres szakasz építését.

– Szerencsére szinte mindenütt „ki tudtunk jönni a földbõl”, ez alól
csak egy rövid szakasz kivétel, ahol még vízzel telített a talaj  – mondta
lapunknak Árkai András, a kivitelezõ Betonút Zrt. projektmenedzsere. –
Az északi csomópontnál, azaz a Magyar utcától nyugatra fekvõ szakaszon
van még ilyen jellegû problémánk, de reméljük, ez hamar megoldódik. Itt
azért is megcsúsztunk egy kicsit, mert számos közmû húzódott a területen,
valamennyi az épülõ autópálya nyomvonalába. Ezeknek a kiváltása sem
volt egyszerû feladat az erõs vizesedés miatt. Sajnos a 74-es úti korrekció
építésénél néhány terület kisajátítása még nem történt meg, itt csak a köz-
igazgatási eljárás lezárása után tudunk tovább dolgozni. A sormási pihe-
nõ építésével egész jól állunk, már a burkolatépítés folyik. Összességében
elmondható, hogy a teljes sztrádaszakasz kétharmadán már aszfaltburko-
lat van, igaz, a hidak készültségi foka miatt nem alkot még összefüggõ fe-
lületet. Most úgy néz ki, hogy a szakasz hátsó, Sormás és Becsehely kö-
zötti részén november végén már lehet közlekedni. Az év végére tervezett
kivitelezési határidõt azonban már biztos, hogy nem tudjuk tartani, remé-
nyeink szerint 2007. nyarára készülhet el a teljes szakasz.

Árkai András kérdésünkre a megnövekedett teherforgalommal
szemben tapasztalt kiskanizsai és fityeházi tiltakozások kapcsán még
elmondta: bebizonyosodott, hogy többségében nem a Betonút jármûvei
okoznak kellemetlenségeket a lakóknak. (ha)

„Nagykanizsa, a megújuló energiák városa”
címmel rendezett konferenciát a Centrál Ho-
telben az Aquaprofit Zrt., a Gazdaságfejlesztõ
Kht., valamint a Muravidéki Helyi Energeti-
kai Ügynökség. Miután Litter Nándor polgár-
mester köszöntötte a konferencia résztvevõit,
elsõként Bohóczky Ferenc titkár, az MTA
Megújuló Energia Albizottság titkára beszélt
a megújuló energiaforrások hasznosítási lehe-
tõségeirõl. Elmondta: a megújuló energiafor-

rások elõnye, hogy nem fogynak ki, hanem
újratermelõdnek – ellentétben a fosszilis ener-
giahordozókkal, amelyekbõl egyre kevesebb
kitermelhetõ mennyiség áll a rendelkezésünk-
re, miközben az igény növekszik. Ezt követõ-
en Grónay Andrea, a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség, KIOP Irányító Hatóság osztály-
vezetõje számolt be az Nemzeti Fejlesztési
Terv elsõ ciklusának a szakterülethez kapcso-
lódó sikeres projektjeirõl.

Nádasi Tamás, az Aquaprofit Zrt. igazgatóta-
nácsának elnöke a 2007-13 közötti idõszak
nagyprojektjeit, a finanszírozási lehetõségeket is-
mertette. A támogatásra váró nagyprojektek
egyikeként bemutatta a „Nagykanizsa, a meg-
újuló energiák mintavárosa” címû koncepciót is,
amelynek a megvalósítása mintegy 14,6 milliárd
forintos beruházást jelent. A témát Udud Péter,
az Aquaprofit vezérigazgatója fejtette ki bõveb-

ben. Elmondta: a Kárpát-medence felszíne alatt
bizonyítottan vékonyabb a földkéreg, ezért ked-
vezõ geotermikus adottságokkal rendelkezünk,
Magyarország területének mintegy hetven száza-
léka alatt található termálvíz. Mivel Nagykanizsa
és a térség geotermikus adottságai kiválóak,
ezért a város a megújuló energiaforrások haszno-
sításának mintavárosa lehetne, amely a késõbbi-
ekben mintaként szolgálna további hasonló beru-
házások számára. Cél lehet még a megújuló
erõforrások hasznosítására specializálódott in-
novációs kutatási-oktatási központ kialakítása
is, amely a Pannon Egyetem Nagykanizsai
Képzési Helyével közösen valósulna meg. 

A konferencia zárásaként Vass Csongor a
Muravidéki Helyi Energetikai Ügynökség
képviseletében osztotta meg hallgatóságával a
megújuló energiahordozók hasznosításával
kapcsolatos tapasztalataikat.

Sztráda-átadás: már csak jövõre Jó körtetermés a Gyümölcskertnél

Konferencia a megújuló energiaforrásokról
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A Semmelweis Napon Egészségügyi Miniszteri
Díszoklevelet vehetett át dr. Molnár Lajos mi-
niszterõl (felvételünkön) Budapesten Milávecz Lász-
lóné, a Pedi-prax Bt. VIII. sz. Gyermek Háziorvosi
Szolgálat körzeti gyermekápolója. Amikor felke-
restük, a kitüntetés mellett eddigi pályájáról is kér-
deztük:

– Már gyermekkoromban eldöntöttem, hogy min-
denképpen gyerekekkel szeretnék foglalkozni. A kér-
dés csak az volt, hogy milyen területen. Az élet úgy
hozta, hogy érettségi után az egészségügyi pályát
választottam. Elvégeztem egy hároméves szakisko-
lát, ennek most már 38 éve. Hét évig az újszülött
osztályon dolgoztam, majd ide kerültem, a Rozgonyi
úti rendelõbe, innen megyek nyugdíjba is nemsoká-
ra. Úgy érzem azonban még ma is, ebbe a munkába
nem lehet „beleöregedni”. Nekem mindenem a gye-

rek. Õszinteségük, szeretetük, ragaszkodásuk – bár-
milyen nehézséggel kellett is szembenéznem az el-
múlt évtizedekben – tartotta bennem a lelket. Ez iga-
zi hivatás, amit csak szeretetbõl, teljes odaadással
lehet csinálni, nem pedig a pénzért.

– Mennyiben változott – ha változott – a munkája
az évek során?

– Az egyik nagy különbség, hogy amikor idekerül-
tem, még csak néhány gyermekorvosi rendelõ volt a
városban. Így nagyobb körzetet kellett ellátnunk, s
ennek, valamint a város egészére kiterjedõ helyette-
sítéseknek köszönhetõen szinte az egész várost is-
mertük. A másik a közvetlen munkával kapcsolatos:
ma a rengeteg adminisztrációs feladat mellett saj-
nos alig jut idõ arra, hogy a gyerekekkel közvetlenül
foglalkozzak találkozásunkkor. Pedig a beteg, el-
esett kisgyermeknek ma is jólesik néhány megnyug-
tató szó, kedves simogatás. Fontos a közvetlenség, a
családias hang, a bensõséges kapcsolat. Ahhoz,
hogy a bizalmukba férkõzhessek, idõt kell szánni rá-
juk. Az ember szinte együtt él a gyerekkel, így tudnia
kell azt is, mi foglalkoztatja õket. Ha például a
közkedvelt rajzfigura Pokémon, akkor arról kell ve-
lük kicsit elbeszélgetni! Sok rutint, tapasztalatot sze-
reztem az itt töltött közel 32 év alatt, s rengeteg
gyermeki szeretetben volt részem. Jó érzés, amikor a
gyerekek a városban megismernek, és örömmel üd-
vözölnek. 

„Nekem mindenem a gyerek”

Július 1-jén léptek hatályba a közgyógyel-
látással kapcsolatos változások. Azóta telje-
sen új rendszerben történik a közgyógyellátás
intézése. A tudnivalókról dr. Dömötör Lász-
lót, a hivatal szociális osztályának osztályve-
zetõ-helyettesét kérdeztük. 

– A közgyógyellátás maga egy igazolvány,
ami a jogosultat a gyógyszerek és gyógyászati
segédeszközök térítésmentes igénybevételére,
bizonyos fogászati alapkezelések igénybevéte-
lére is jogosítja. Korábban a gyógyszerlistán
szereplõ gyógyszereket kapta meg a beteg. Ha
az orvosa által felírt gyógyszer nem szerepelt
a listán, akkor nem kapta meg ingyenesen, vi-
szont az igazolványra az orvos korlátlan
mennyiségben írhatott fel orvosságot. A válto-
zás lényege az, hogy megszûnt a gyógyszerlis-
ta. Bármilyen készítményt fel lehet írni, vi-
szont a havi keret összege maximum 12.000
forint. A közgyógyellátásra jogosultnak az új
rendszerben van egy úgynevezett egyéni kere-
te. A beteg háziorvosa egy formanyomtatvá-
nyon igazolja a havi gyógyszerfogyasztást.
Ezt az igazolást egy zárt borítékban a szociá-
lis osztályon kell benyújtani a kérelemmel
együtt, amit Zalaegerszegre továbbítunk a
Megyei Egészségbiztosítási Pénztárhoz. Ott
az orvosi igazolás alapján kiszámolják a havi
gyógyszerkeretét. A jegyzõ hatáskörében en-
nek alapján fogjuk megállapítani a közgyó-
gyellátást. Határozatba foglaljuk, hogy met-

tõl-meddig adjuk ki az igazolványt és az ügy-
fél egyéni gyógyszerkeretét. A felsõ határ havi
12 ezer forint, akkor is, ha a gyógyszerek
többe kerülnek.  A közgyógyigazolványon sze-
replõ egyéni gyógyszerkereten kívül van egy
egységes, 6000 forintos eseti gyógyszerkeret
is, ami az igazolvány érvényességi idejére,
egy évre szól. Például influenza vagy egyéb
akut megbetegedés esetén a szükséges gyógy-
szert nem a havi rendszeres gyógyszerkerete
terhére kell kiváltani a páciensnek. A rendsze-
rünkben több mint 1500  ellátott van jelenleg.
Nekik folyamatosan jár le az igazolványuk.
Bár július 1-tõl új rendszer van, a régi igazol-
ványokat nem kell pánikszerûen lecserélni. A
régi típusú papírformátumú igazolványokat
ugyanúgy lehet használni. Ezek legkésõbb
2007. június 30-án járnak le.

– Mi történik akkor, ha valakinek rosszabbo-
dik az állapota vagy új gyógyszert kell szednie,
és megemelkedik a gyógyszerköltsége?

– Van lehetõség kezdeményezni a gyógy-
szerkeret felülvizsgálatát. A rendszer rugal-
mas, van arra mód, hogy év közben megemel-
jük a gyógyszerkeretét. 

– Mi indokolta a szabályok megváltoztatását?
– Régebben elõfordulhatott, hogy nem csak

a jogosult gyógyszerét írták fel, hanem az
egész családot ellátták, de volt olyan eset is,
hogy a meghalt személy közgyógyiga-
zolványára írtak fel orvosságot. Most a jogo-

sult gyógyszerköltségének megfelelõen lehet
kiváltani gyógyszert.

– Hogyan mûködik a kiváltás a gyakorlat-
ban?

– A gyógyszertárba vinni kell a vonalkódos
kártyát, amirõl az összeget levonja a számító-
gép. Ha kimerült arra a hónapra a keret, ak-
kor fizetni kell a gyógyszerért. Ha a havi
gyógyszerkeretét nem használja fel valaki, a
pénz nem veszik el, késõbb is igénybe vehetõ.
A gyógyászati segédeszközök, a gyógyfürdõ
szolgáltatás és a fogászati kezelés továbbra is
kerethatár nélküli. A közgyógyellátásnak há-
rom típusa van. Az alanyi jogú közgyógyel-
látás jövedelemtõl függetlenül megjár az elsõ
és a  második csoportú rokkant nyugdíjasok-
nak, az emelt összegû családi pótlékban ré-
szesülõ gyerekeknek, a hadi gondozottaknak,
és az intézetben nevelt gyermekeknek. A nor-
matív közgyógyellátás jövedelemtõl függ. A
szociális törvény meghatározza, hogy milyen
jövedelmi határoknál és mennyi gyógyszer-
költségnél lehet kiadni a közgyógyiga-
zolványt. A méltányossági közgyógyellátás-
ban helyi rendelete alapján az önkormányzat
a saját lehetõségeinek megfelelõen ad azok-
nak, akik egyik csoportba sem tartoznak. Az
elsõ kettõ az önkormányzatnak nem kerül
pénzébe, a méltányossági igazolvány után az
önkormányzat fizet térítési díjat az egészség-
biztosítónak. 

Új típusú közgyógyellátási igazolványok

Nagy az érdeklõdés a felnõttek
körében a Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat és a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI közös, 2001-ben
indított, érettségit adó képzése
iránt. A 2006-2007-es tanévben
116-an tanulnak a Teleki utcai in-
tézményben. Ez a második tanév,
amikor két elsõ osztályt indítanak
– hangsúlyozta megnyitó beszédé-
ben Suhai Zsolt tagozatvezetõ. A
felnõtt képzés része a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI esti tagozatának,
csupán annyi az eltérés, hogy a
Bogdán János Kisebbségi Közös-
ségi Házba járnak iskolába  a hall-
gatók szerda és csütörtök délután.
A középiskolát két-három év alatt
befejezhetik és érettségi bizonyít-
vánnyal távozhatnak. A tapasztala-
tok alapján a legfõbb problémát az
önbizalomhiány okozta. Köszöntõ
szavaiban Teleki László, a CKÖ el-
nöke kiemelte: ma már érettségi
nélkül nehezen lehet boldogulni,
akik itt kívánják megszerezni, jó
iskolát választottak.  

A tanórák 13-án kezdõdnek.  

Tanévnyitó
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Nagykanizsa Megyei jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egész-
ségügyi Bizottsága pályázatot hirdet a 2006. évi Szociális Alap támoga-
tásának elnyerésére. A pályázat célja: olyan közösségi programok, kari-
tatív és érdekvédelmi tevékenységek, természetbeni támogatások, szoci-
ális formák segítése, melyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetben lévõk
szociális élethelyzetének minõségi javulásához. 

Pályázok köre: Nagykanizsa MJV közigazgatási területén mûködõ
intézmények, minden bejegyzett nagykanizsai székhelyû civil szerve-
zet, egyesület, alapítvány és egyéb szervezet, mely pályázatával a fenti
célok megvalósítását szolgálja. A pályázaton nem indulhatnak: pártok,
politikai tevékenységet folytatók. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2006. szeptember 20. Benyújtás
módja: A pályázati adatlapot zárt borítékban „Szociális Alap támogatá-
sa” jeligével lehet benyújtani. Pályázati alaplap a Szociális Osztályon
igényelhetõ, illetve letölthetõ a www.nagykanizsa.hu weboldalról. Be-
nyújtás helye: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala Szociális Osztá-
lya Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (I. em. 103. sz. iroda) A pályázatnak tar-
talmaznia kell: a pályázó nevét, a pályázó címét, székhelyét, a pályázó
nyilvántartásáról szóló igazolás másolatát, az igényelt támogatás össze-
gét, a kérelem tételes indokolását, a megvalósítás módját. 

A határidõre beérkezett pályázatokat a Szociális és Egészségügyi
Bizottság bírálja el. Az elnyert támogatások kifizetésének határideje:
2006. október 31., felhasználásának határideje: 2006. december 31. 

Elnyerhetõ Szociális Alap

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási
Minisztériummal együttmûködve a 2007. évre is kiírta a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot fel-
sõoktatási hallgatók számára.

Pályázhatnak „A” típusú pályázat esetén kizárólag olyan, nappali ta-
gozaton tanulmányokat folytató felsõoktatási hallgatók, akik állami
felsõoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az in-
tézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsõoktatási in-
tézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott elsõ alap-
képzésben, elsõ kiegészítõ alapképzésben, elsõ szakirányú továbbkép-
zésben, valamint elsõ akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakkép-
zésben vesznek részt. „B” típusú pályázat esetén ösztöndíjban kizáró-
lag olyan fiatalok részesülhetnek, akik az adott tanévtõl kezdõdõen ál-
lami felsõoktatási intézményben, illetve az OM és az intézmények kö-
zötti megállapodás alapján nem állami felsõoktatási intézményben fo-
lyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott elsõ alapképzésben, el-
sõ kiegészítõ alapképzésben, elsõ szakirányú továbbképzésben, vala-
mint elsõ akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzésben kíván-
nak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíj-
ban, akik 2007-ben elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe
és tanulmányaikat 2007/2008. tanévben ténylegesen megkezdik. Az
ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályá-
zó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik. A pályázat benyújtá-
si határideje 2006. november 2. 

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bõ-
vebb felvilágosítás kapható Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Mûvelõdési és Sportosztályán (Erzsébet tér 7. II.
emelet 5. ajtó)

Bursa Hungarica

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pá-
lyázatot hirdet ingatlanok ingatlanforgalmi értékbecsléseinek elké-
szítésére 2006. december 1-tõl 3 éves idõtartamra. 

A pályázati kiírási dokumentáció megvásárolható Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Vagyongazdálkodási Irodáján (8800 Nagykani-
zsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6.).

Képviselõi fogadóóra
Dr. Horváth György önkormányzati képviselõ a 2. számú választó-

kerület polgárait várja fogadóóráján 2006. szeptember 20-án szerdán
17.30 és 19 óra között a Zeneiskolában (Sugár u. 18.).

Tájékoztatjuk a közlekedõket, hogy 2006. szeptember hónapban
több nagykanizsai utca út- és járdafelújítási munkái kezdõdnek
meg, amelyek október végéig tartanak. Egyes helyszíneken forga-
lomkorlátozás vagy részleges útlezárás várható. A kivitelezési
munkák során adódó esetleges kellemetlenségek miatt szíves
türelmüket és megértésüket kérjük.

Az érintett utcák: Alsótemetõ u., Pápai u., Olaj u., Búzavirág u.,
Iskola u., Csokonai u. óvodai bejáró, Vécsey u., Liszt F. u., Rózsa
u. óvodai bejáró, Zemplén Gy. u., Teleki út - Platán sor összekötõ
út, Alsószabadhegyi u., Rózsa u., Kodály Z. u., Kazanlak krt., Só
u., Tárház u., Erdész u., Zárda u., Rákóczi u., Palini kerékpárút,
Körmös u., Miklósfa u., Törökvári u., Városkapu krt., Csengery u.,
Garay u., Récsei u., Szentgyörgyvári u., Hevesi út.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2006. évi Önkormányza-
ti választások miatt a Nagykanizsai Okmányirodában 2006. szeptember
19-én és 22-én a személyi igazolvány, útlevél, vezetõi engedély és a
lakcímügyekkel kapcsolatos ügyfélfogadás szünetel, valamint október
2-án az Okmányiroda valamennyi szakterületen zárva tart.  

A Nagykanizsai Tûzoltóság tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, 
hogy a félfogadás a Tûzmegelõzési Osztályon

2006. szeptember 15-én 
rendezvény miatt szünetel!

A jelenlegi képviselõtestület utolsó közmeghallgatását tartotta kedden, a
Vasemberházban. A Hevesi Sándor út felújítás utáni forgalmi rendjére ér-
kezett az elsõ lakossági észrevétel; több helyi lakos egybehangzó vélemé-
nye szerint az útra nyíló mellékutcák parkolási rendje kaotikus, a zsúfoltság
zavarja a lakókat, nagyobb gépjármû el sem fér, ami például egy esetleges
tûzeset esetén akár katasztrofális végkimenetelû is lehet. A nyugati mellék-
utcákból egy zsákutca kivételével tilos balra, a körforgalom és a bevásárló-
központok felé kanyarodni, minden látszólagos ok nélkül, hiszen egyetlen
régebbi, balra kanyarodásból származó baleset sem történt, ami indokolta
volna ezt a tilalmat. Az illetékesek megígérték, hogy az új forgalmi rendet
haladéktalanul meg fogják vizsgálni. A gyalogos járõröket hiányolta egy
katonaréti lakos. Dr. Molnár József rendõrfõkapitány válaszában elmond-
ta, hogy a gyalogos járõrök a forgalmas belvárosi területekre koncentrál-
nak. Elhangzottak a város kiváló bûnfelderítési statisztikái is. 

Térdre borulva kezdte mondandóját az a férfi, aki a Zalai Hírlapot és
a Kanizsa Hetilapot támadta, mely szerint nem kap választ olvasói le-
veleire, illetve ha kap is, azok flegmák és komolytalanok, majd a kö-
vetkezõ félórában válogatást olvasott fel bariton hangján a lapok által
negligált SMS-epigrammái és szonettjei közül (lapunknak egyébként
nincsen sms szolgáltatása).

A tömegközlekedést egy éve szervezték át, sok kellemetlenséget
okozva az utasoknak, kifogásolta a következõ felszólaló. A legendás
33-as is megszûnt, pedig sok utasa volt. Litter Nándor polgármester
válaszából megtudtuk, hogy a 33-as buszt tavasztól részben visszaállí-
tották, késõbbiekben pedig további korrekcióra is sor kerül.

Az utolsó felszólaló az információszabadságban észlelt hiányossá-
got: az önkormányzat döntési anyagai mindössze pár órával az ülés
elõtt jelennek meg az interneten. Hiányolta azt is, hogy kevés közérde-
kû információ olvasható a kanizsai városi honlapon. Dr. Kelemen
Marcell jegyzõ elmondta, hogy a jövõben bõvülni fog az információ-
tartalom, és egy hírlevél rendszer is várható a nagykanizsa.hu-n.

Az utolsó közmeghallgatás
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Építési vállalkozók figyelem!
Nk-án a Hunyadi úton közel 700
négyzetméteres telek – társasház
építésére kiválóan alkalmas, el-
adó. Érd.: 30/227-3294, 30/448-
6072 (5904K)

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

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

Budapesten a XI. kerületben
(Budán, a Mûegyetemhez, a Ská-
lához közel, a 4-es, 6-os villamos
útvonalán) téglaépületben I. eme-
leti, 38 m2-es, 1,5 szobás lakás el-
adó. Irányár: 13 millió Ft. Érd.:
20/956-6136, 20/931-1283
(5912K)

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

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

Nk-án a Dózsa György utcában
polgári típusú családi ház udvari
épülettel, garázzsal, ipari árammal
eladó. Érd.: Nk, Dózsa Gy. u. 79.,
tel.: 93-325-944 (5924K)

Nk-án a Csokonai utcában 48
m2-es, egyedi fûtéses, felújított,
III. emeleti lakás eladó. Irányár:
6,7 millió Ft. Tel.: 70/609-7307
(16 óra után) (5925K)

Nagybakónakon kétszobás csa-
ládi ház nagy telekkel eladó. Érd.:
20 óra után 93-315-559 (5926K)

98 ezer Ft-os m2 áron Nagyréc-
sén családi ház eladó. Tel.:
30/916-1600 (5927K)

Nagycserfõn kettõ 3700 m2-es
beépíthetõ telek, aszfaltos út mel-
lett, villannyal, olcsón eladó.
Tel.: 06-20-970-1052, 06-1-200-
8032 (5928K)

Galamboki Rigó hegyen alá-
pincézett, téliesített hétvégi ház,
450 négyszögöl területen eladó.
Víz, villany van! Tel.: 06-30-
6500-518 (5929K)

Nk-án keleti városrészben egy-
szobás, központi fûtéses lakás el-
adó. Érd.: 93-323-631 (5933K)

Belvárosban Múzeum tér 1.
szám alatt 1 szobás, erkélyes,
egyedi fûtéses felújított lakás el-
adó. Pince szinten tárolóhelyiség,
parkolás belsõ udvarban. Irányár:
,5 millió Ft. Érd.: 30/332-3778
(5934K)

Belvárosban I. emeleti, két-
szobás, bútorozott lakás irodának,
lakásnak kiadó. Kaució szüksé-
ges! Érd.: 30/635-1230 (5892K)

MZ-TS-125 motorkerékpár és
pedálos gyermek gokart eladó.
Érd.: 20 óra után 93-315-559
(5931K)

Skoda Fabia Kombi 1,2 1994-
es évjáratú, 27.000 km-rel, meg-
kímélt állapotban eladó. Érd.:
30/494-0233 (5938K)

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

140 literes, három fázisú be-
tonkeverõ eladó 28.000 Ft-ért.
Tel.: 30/813-0000 (5932K)

Antik, festett, faragott, fehér
hálószobatútor kompletten eladó.
Érd.: 30/3627-399 az esti órák-
ban. (5939K)

Az Ön számára értéktelen vas-
hulladékot, forgalomból kivont
gépjármûvét készpénzért átve-
szem! Lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-7375,
30/592-8463 (5485K)

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

Építési vállalkozó vállal: kõ-
mûves és tetõfedõ munkákat, régi
házak felújítását, épületek szige-
telését, lépcsõházak festését, stb.!
Tel.: 30/6398-825, 70/5039-407
(5900K)

Korrepetálást, szintentartást,
vizsgára felkészítést vállalok
rugalmas idõbeosztásban német
és orosz nyelvbõl. Tel.: 06-20-
20-650-77 (5936K)

Számítógépes munkákat: szóró-
lapok, kiadványok készítését, archív
anyagainak szkenelését, dolgozatok,
egyéb anyagok gépelését vállalom.
Tel.: 06-30-9932-534 (5937K)

APRÓHIRDETÉS

A nagykanizsai Horvát Kisebbségi Önkormányzat

horvát nyelvtanfolyamot indít.

Jelentkezni lehet: 2006. szeptember 18-tól 29-ig 
naponta 9-tõl 12 óráig a HKÖ irodájában (Rozgonyi 1.)

Részletes információ a 93/326-658-as, 
illetve a 06/30/355-3075 telefonszámon kapható.

Lakossági apróhirdetés 600
Ft/db, folyamatosan feladva, a
második hirdetéstõl 300 Ft/db.
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A Fidesz és a KDNP
képviselõjelöltjei:

dr. Csákai Iván (5.sz. vk.)
Szõlõsi Márta (7.sz. vk.)
Horváth István (8.sz. vk.) 
Gyalókai Zoltán (9.sz. vk.) 

lakossági 
fórumot

tartanak 
a Hevesi Sándor Általános

Iskolában

Vendég: 
Marton István, 
polgármesterjelölt.

Szeptember 22-24. között kerül sor Zala megye Ju-
nior, Ifjúsági, Serdülõ és Kölyök Egyéni Sakk Bajnok-
ságra. A verseny Zala megye utánpótláskorú sakkozói-
nak is megmérettetést kínál, a kategóriák elsõ három
helyezett zalai fiú és leány versenyzõjét jutalmazzák.
A verseny részleteirõl Bagonyai Attilát kérdeztük.

– A háromnapos sakk-derby fõszervezõje a Nagy-
kanizsai Ifjúság Sakkoktatásáért Alapítvány és a
Aquaprofit-Tungsram Sakk-klub Nagykanizsa. A
versenyt a Batthyány gimnáziumban rendezzük meg,
a nevezési határidõ szeptember 16.  A városon túlról
érkezõknek szállást is biztosítunk. Reményeink szerint
két-háromszáz versenyzõ mérettetheti meg magát az

idei versenyen, tavaly 274 fõ nevezett! Egy egyesület,
iskola több csapattal is indulhat. A második, harma-
dik csapat szereplése ingyenes. 

– Milyen csoportbeosztásokban lesz a verseny?
– Az „A" csoportban az 1986-90-ben (junior), a

„B" csoportban az 1991-94-ben (ifjúsági), a „C" cso-
portban az  1995-97. években (serdülõ) míg a „D"
csoporban az 1998.01.01. után született lányok és fiúk
(kölyök) versenyeznek. 

– Hogyan alakul a verseny programja?
– A  beérkezést és a regisztrációt követõen 15

órakor lesz az  ünnepélyes megnyitó, majd 15.30-
18.50 között zajlik az elsõ és a második  forduló.
Szombat egész nap zajlanak a mérkõzések, egészen
vasárnap délig. Egy órakor lesz az ünnepélyes ered-
ményhirdetés és a díjkiosztó. 

A nevezéseket az alábbi címekre várják: Zámbó
Tamás Nagykanizsa, Csokonai u. 6/a., telefon:
30/3854977, e-mail: zambo_tamas@nagykanizsa.hu,
Bagonyai Attila Nagykanizsa, Maort u. 23.,  93/314-
210, 06/30/9071-996, bigibago@freemail.hu. Továb-
bi információk a www.kanizsachess.hu oldalon.

(dé)

Sakkozók hétvégéje 

A Kanizsa futó és Szabadidõsport Klub egy verseny szervezésével
csatlakozott a  nagykanizsai Autómentes Nap rendezvényeihez.  Ennek
jegyében „Pannon-Work-kel az egészségünkért” címmel futóverseny
lesz a jövõ hét szombatján, amelyre mindenkit, aki a futáshoz kedvet
és erõt érez, szeretettel várnak. 

A verseny délelõtt fél tizenegykor a Szent Flórián térrõl, az Ambró-
zia étterem elõtt indul, útvonala Kiskanizsa – Szent Flórián tér – Baj-
csa – Fityeháza fordító pont. Visszafelé: Bajcsa – Kiskanizsa, Szent
Flórián tér. A szervezõk három távban hirdették meg a versenyt, ki-ki
erõnléte szerint választhat a 21,1 km-es, a 10 km-es, és az 5 km-es tá-
vok között. A versenykiírás szerint mindhárom távon csak 14 év feletti
személy indulhat, 18 év alatti versenyzõ szülõi beleegyezéssel nevez-
het – tudtuk meg a szervezõktõl. A versenyre nevezni lehet levélben a
Kanizsai Futó- és Szabadidõsport Klub címére (Nagykanizsa, Rozma-
ring u. 22.), és interneten is: a www.kanizsaifutoklub.shp.hu honlapról
letölthetõ nevezési lap kitöltésével és visszaküldésével a kanizsaifu-
toklub@citromail.hu címre A nevezési díj a helyszínen fizetendõ a
versenyközpontban, a verseny napján 8.00-10.00 óráig. 

A futás, a mozgás és az együttlét jutalmában minden résztvevõ ré-
szesül majd, efelett a díjazás: 21,1 km-en, férfi és nõi kategóriákban az
elsõ helyezetteknek 30.000 Ft, a második helyen befutóknak  20.000
Ft, a harmadikoknak 10.000 Ft. A tíz kilométeres táv nyertesei tizenöt-
ezer forintot vihetnek haza, a második hely tízezret ér, a harmadik ötöt.
Emellett különdíjakról is gondoskodtak a szervezõk, hat ajándékkosár
vár gazdára. Minden célbaérkezõ befutócsomagot kap, ami emblémá-
zott pólót is tartalmaz. Az 5 km-es távon nemenként a legfiatalabb, a
legidõsebb és az elsõ helyezett is ajándékkosarat kap. 

A versenyközpontot és az öltözõket a Kiskanizsai Általános Iskolában
alakítják ki a szervezõk, s itt kerül sor majd a verseny eredményhirdetésére
is. A verseny ideje alatt orvosi ügyelet lesz, és öt kilométerenként víz, szõ-
lõcukor, csokoládé várja a felfrissülést igénylõ futókat. A futók biztonságá-
ról rendõrök is gondoskodnak. Az eredményeket a verseny után következõ
hét elején a www.kanizsaifutoklub.shp.hu honlapon lehet megtalálni. 

Információ: 30/2975-479, www.kanizsaifutoklub.shp.hu illetve
kanizsaifutoklub@citromail.hu (-dé-)

Futás az Autómentes NaponAUTÓSOK FIGYELEM! 
A szeptember 23-án 10.30-

kor az Ambrózia étterem elõl
induló – Bajcsa és Fityeháza
között zajló – futóverseny út-
vonalán kérjük, közlekedje-
nek figyelmesen, mert a for-
galom elõl az út nem lesz le-
zárva. A szervezõk kérnek
mindenkit a KRESZ szabá-
lyainak betartására és a fi-
gyelmes közlekedésre!  

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros az  Európai Autómentes Nap
kartájának aláírásával ismét csatla-
kozott a nemzetközi kezdeménye-
zéshez, melynek keretében ren-
dezvényeket szervez 2006. szep-
tember 22-én. Az Autómentes
Nap jelmondata: „Autó nélkül a
városban”, környezetbarát módon. 

A rendezvény sikeres lebonyo-
lítása a belvárosban idõszakos út-
lezárás lesz  12.30-14.30 óráig a
Fõ út Dél-Zalai Áruháztól a
Csengery út és a Sugár út keresz-
tezõdéséig terjedõ szakaszon. Az
útlezárás idõszakában az autó-
buszok az alábbi útvonalon köz-
lekednek: Autóbusz pályaudvar –
Zrínyi utca – KÖGÁZ irodaház
(ideiglenes megálló) – Deák téri
megálló, illetve Rozgonyi utca
kerülõútvonalon.

AZ EURÓPAI AUTÓMEN-
TES NAP PROGRAMJA

Helyszín:  Nagykanizsa,
Erzsébet tér – Fõ út

08.00 Zalai Tekergõ kerékpá-
ros túra indítása 

08.00 Vasember Kupa 
10.00  Egészségsátor – vérnyo-

másmérés, testsúlymérés, kolesz-
terinszint mérés, drogtáska bemu-
tató, étkezési útmutató

10.00 Egészséges életmód –
termékbemutató

10.00 Óvodások kerékpáros
menete 

10.15 Óvodások  zenés torna-
bemutatója

10.45 Hangoló Zenés Gyerek-
színház: Utazás földön, vízen, le-
vegõben címû bábmûsora

12.00 Zala Volán Rt. forgalom-
ba helyezés elõtt álló korszerû
autóbuszának bemutatása 

12.30 Légszennyezés mérése a
város területén a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI tanulóinak köz-
remûködésével.

13.00 Korosztályos városi utcai
futóverseny 

14.30 Kerékpáros Ügyességi Ve-
télkedõ és kerékpárok biztonság-
technikai ellenõrzése a Városi Rend-
õrkapitányság közremûködésével.

15.00 Paint Ball Sportegyesület
festéklövészeti bemutatója

15.45 Kanizsai  Ökohajtány –
emberi meghajtással készített jár-
mûvek találkozója

20.00 Vasember Kupa iskolák
közötti vetélkedõjének eredmény-
hirdetése, díjkiosztás

Autómentesen

2006. szeptember 18-án,
hétfõn 18 órakor 

Mindenkit szeretettel várunk!



A DIALÓG
NYELVSTÚDIÓ

MINDENKI ISKOLÁJA!
Õszi – téli tanfolyamok

ANGOL, NÉMET, OLASZ
nyelvbõl minden tudásszinten!

normál és intenzív ütemû képzések
cégeknek kihelyezett oktatás (akár költségmentesen is)
jelentõs kedvezmények (30 + 10*%)
ingyenes próbavizsga
ingyenes vizsga (a legjobbaknak)
garantált nyelvvizsga (szerzõdéssel)
kedvezõ óradíj
tehát GARANTÁLTAN A TE ISKOLÁD!

Újdonságok:
gyermekcsoportok 10 - 14 évesek számára
szaknyelvi tanfolyamok
havonta is fizetheted a tandíjat**
tanfolyamkezdés: szeptember 18-tól folyamatosan

30% TANDÍJ VISSZATÉRÍTÉS CSAK NÁLUNK!

Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93 / 326 413

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

* 10% kedvezmény csak szeptember 8-ig beiratkozóknak ** a Cetelem Bank ZRt. hitelével

Nagykanizsa tûzoltósága szeptember 15-én ünnepli megalapításának
135. évfordulóját. Az évforduló kapcsán a múltról faggattuk Egri Gyu-
la tûzoltó alezredes tûzoltóparancsnokot.

– 1871. június 4-én elõdeink a polgári önszervezõdés útjára lépve és
aggódva szülõvárosuk biztonságáért, valamint a korábbi nagy tûzesetek-
bõl tanulva úgy döntöttek,  egyesületet hoznak létre és szervezett formában
védekeznek a tûz ellen. A kor egyik kiemelkedõ kanizsai személyisége, Val-
boch Mór elnökletével létrejött a Tûzoltó Egylet. Október 15-re elkészült
és 1906-ig betöltötte funkcióját a Báthory utcában a Tûzoltó Õrlaktanya.
A laktanya közel volt az örömtanyaként is mûködõ akkori közfürdõhöz. Az
éjszakai õrszolgálaton eleinte a kanizsai feleségek is leskelõdtek a férjük
után... Volt idõszak, amikor annyira megromlott a szolgálat családi
megítélése, hogy komoly problémák voltak szolgálatvezényléskor. A tag-
létszám kezdetben 200 fõs volt, a késõbbiekben, ahogy a gazdaság kezdett
hanyatlani, 30-40 fõre csappant. A kezdeti éveknek volt még egy kedves
története. Mivel nem volt pénzük, alakítottak egy tûzoltózenekart és hang-
jegyismeret nélkül hamarosan nagyon jó menetzenéket játszottak a kotta-
lapokról, melyeken a hangjegyeket számok helyettesítették. Szereplésükkel
a legfõbb bevételi forrást adták az egyletnek.

– A hõskor mikor alakult át?
– Az önkéntes kor 1906-ban annyiban alakult át, hogy 8 hivatásos

fõt foglalkoztatott a város, Budapest és más nagyvárosok kivételével
elsõként az országban. Másik nagy parancsnokunk Knorczer György,
akkori takarékpénztári igazgató, aki az egyik legmarkánsabb figurája
volt a kanizsai közéletnek. Mint a Tûzoltó Egylet elnöke, 1891-tõl
1927-ig tartó 36 éves munkássága rányomta bélyegét a tûzvédelem ki-
alakításának helyzetére. A legelsõ gépjármû fecskendõnket 1929-ben
kaptuk, ami hihetetlenül modernnek számított. A II. világháború idején
teljesen kifosztották a tûzoltólaktanyát, újra kellett kezdeni mindent. Az
önkéntesség elve teljesen megszûnt, a város tûzvédelmérõl mindenkép-
pen gondoskodni kellett. A nagyon szegény város egy 15 fõs legénység-
bõl és egy tisztbõl álló hivatásos tûzoltóságot mûködtetett 1948-ig.

1948-ban államosították az ország miden tûzoltóságát és egy jelen-
leg is mûködõ, egységes tûzvédelmi szervezetet hoztak létre. Ettõl fog-
va a kanizsai tûzoltóság nemcsak a városért, hanem a környezõ 76 te-
lepülés tûzbiztonságáért volt felelõs. 

– Jelenleg a kanizsai tûzoltóság Nyugat-Magyarország egyik legtöb-
bet vonuló és beavatkozó tûzoltósága. Évente 6-800 vonulásunk van,
idén szeptemberig már elértük az 500-at. Tavaly majdnem olyan jelle-
gû vihar érintette Kanizsát, mint augusztus 20-án Budapestet. Szeren-
csére nálunk nem volt ekkor tömegrendezvény. Két nap alatt 150-160
beavatkozást kellett végrehajtanunk, amit csak úgy tudtunk megoldani,
hogy mindenki dolgozott – teszi hozzá a parancsnok. 

– Az eszközállomány fejlettségi szintjét hogyan értékeli?
– A 135 éves történetünk egyik legnagyobb fejlõdési idõszaka volt az

utóbbi négy-öt év. Gyakorlatilag megújult és lecserélõdött mûszaki
eszközállományunk 70 százaléka. Ezzel az ország egyik legelmaradot-
tabb megyei jogú városának tûzoltóságából az ország egyik legjobban
ellátott megyei jogú város tûzoltósága lettünk. Két fõvel bõvült a vonu-
lás létszámunk. Hetvenen vagyunk, ebbõl 59 fõ a készenléti szolgálatot
ellátó dolgozó és 11 fõ adminisztratív illetve takarító személyzet. A
tûzoltóság tevékenységi körébe nemcsak a tûzoltás és a mûszaki men-
tés, hanem a tûzmegelõzési és hatósági tevékenységi kör is beletarto-
zik. Hogy mennyire fontosak ezek, azt a legutóbbi példa is bizonyítja,
hiszen a régi építkezésektõl félünk a legjobban. A Mûegyetemnél lévõ
beavatkozás is egy viszonylag régi épületben történt. Ezek a mai tûzvé-
delmi követelményeknek nem felelnek meg. Sajnos három halottja lett
a budapesti tûzoltóságnak feladatuk teljesítése közben. Gyakorlatilag
a tûzoltó hivatás nagyon veszélyes. Minden nap olyan helyre kell men-
nünk, ahonnan más menekül! A tûzoltásvezetõnek kevés információ
birtokában gyorsan kell döntenie, mert helyrehozhatatlan károk kelet-
kezhetnek vagy emberek halhatnak meg. Ez nagyon nagy pszichés nyo-
más alá teszi a tûzoltást, elhárítást végzõ személyeket. 

Bakonyi Zsóka

135 éves a város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltósága


