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Kanizsa Kanizsa 
VásárVásár
Általános Kiállítás, Környezetvédelmi
és Informatikai Szakkiállítás 
és Konferencia
Nagykanizsa – Vásártér
Szeptember 22-24.

Közönségprogramok:
Szeptember 22.  péntek
11.00 Ünnepélyes megnyitó –

Vásárdíjak átadása 15.00 Szárazelem
sorsolás 15.30 Szan-Dia Fitness Center
16.30 Speed Kötélugró Klub 17.00
Ezer Rózsa Kertje Hastánccsoport
17.30 Sztárvendég: Irigy Hónaljmirigy 

szeptember 23.  szombat
11.00 Gleisdorfi fúvószenekar

15.00 Wing Tsun Kung Fu 15.30
Szan-Dia Fitness Center 16.00 Sztár-
vendég: Komár László 16.45 Uriah
Heep Tribute Band

szeptember 24.  vasárnap
14.30 Szan-Dia Fitness Center

15.00 Sztárvendég: Bödöcs Tibor
humorista 15.45  Szan-Dia Fitness
Center 16.15 Black Jack

A BELÉPÉS INGYENES!
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LITTER NÁNDOR FÓRUMAI 
Több helyszínen tartott a múlt héten lakossági fó-

rumot Litter Nándor polgármesterjelölt. Az esti órák-
ban a Hevesi-iskolában, a bajcsai mûvelõdési házban,
az ingatlankezelési intézményben, a kiskanizsai álta-
lános iskolában valamint az egyik Magyar utcai ven-
déglátóhelyen ismertette programját és bemutatta az
MSZDP és az SZDSZ által támogatott jelölteket: Bu-
dai Istvánt, Kiss Ernõnét, Móritz Istvánt, Horváthné
Rodek Andreát, Szányiné Kovács Máriát, Stróber
Gábort, Varga Gyulát, dr. Horváth Györgyöt, vala-
mint dr. Turcsányi Katalint. Litter Nándor hangsú-
lyozta: a most záruló ciklus kezdetén azt célozta meg,
hogy a városnak rendezett költségvetése legyen, illet-
ve bepótolják az elõzõ években elmulasztott infrast-
rukturális fejlesztéseket. Magyarázatot adott arra is,
miért indul függetlenként. Elmondta: az MSZP-ben
az MSZDP-t megalapítók kisebbségben voltak, nem
csak fizikai értelemben, hanem vélemény-nyilvánítá-
si lehetõségeiket illetõen is. Az általuk tapasztalt dik-
tatórikus eljárásmód ellen tiltakozva léptek ki a párt-
ból, s alapították meg a Magyarországi Szociálde-
mokrata Pártot. Szólt az Ipari Park fejlesztéseirõl,
jelezve, hogy már több mint hetven befektetõ van a
parkban. Kiemelte a városban zajló infrastrukturális
fejlesztéseket, út- és járdaépítéseket, szólt az elkerülõ
utak megépítésének fontosságáról, hangsúlyozva a
déli elkerülõ út jelentõségét. Beszámolt a Thury-
városrészben zajló mintegy nyolcszázmillió forintból
megvalósuló fejlesztésrõl is, amelynek során egy új
városrész születik a területen.

A TERRORMENTES EURÓPÁÉRT
A Két keréken az Unióban sport vállalkozás szer-

vezõje, Zelei József szeptember 12-én ért városunk-
ba. Szeptember 10-én Egerbõl harmadik alkalom-
mal indult útjára a tradicionális múlttal rendelkezõ
kerékpártúra. A hagyományt õrizve szeretnének a
jelentõsebb városokban megállni, hírt vinni Ma-

gyarországról, kultúránkról, nevezetességeinkrõl.
Céljuk továbbra is az egészséges életmód, a termé-
szet védelme, a sport, a kerékpározás szeretetének
megismertetése, és egy jövõbeni Erõszakmentes Eu-
rópa. Szeretnék, ha ez az erõszakmentes Európa,
amiért demonstrálnak, mindenkinek azonos esély-
egyenlõséget biztosító államok társadalma lenne.
Ahogyan tavaly, idén is a New York-ban 2001-ben
elkövetett kegyetlen terrorista vérengzés évforduló-
ján indultak útnak. Alapelvük továbbra sem válto-
zott, politikamentes és nélkülöz minden vallási és
egyéb megkülönböztetést. Magukkal hozták a túra
elmaradhatatlan eszközét, a Béke Könyvet és a Bé-
ke Zászlót, amelyeket Dél-Európán végighordoz-
nak, s az útjukba esõ 9 ország közel 40 településé-
nek polgármestereivel, vezetõivel aláíratnak. Bíznak
benne, mire a Béke Biblia megtelik, talán kevesebb
erõszak lesz a földön. Az Erzsébet téren Litter Nán-
dor polgármester fogadta a béke mellett tüntetõ
Zelei Józsefet, és további jó erõt kívánva átadta a
város ajándékát: egy vasember figurát, a város cí-
merét és a Nagykanizsát bemutató képeskönyvet,
majd aláírta a Béke Könyvet és a Béke Zászlót.

ESÉLYTEREMTÉST!
„Esélyteremtõ önkormányzatokat!” címmel tartott

sajtótájékoztatót Pusztai Erzsébet, az MDF országos
választmánya Tandem Munkacsoportjának vezetõje.
A politikus elmondta: meggyõzõdésük, hogy a nõk-
nek és a férfiaknak nem egymással rivalizálva, ha-
nem együtt kell dolgozni az ország érdekében. Ez az
önkormányzati bizottságokban is megvalósulhatna
oly módon, hogy például a külsõs bizottsági tagok
beválasztása során arra törekednének a delegálók,
hogy mindkét nem képviselõi közel azonos arány-
ban vegyenek részt a grémium munkájában. Kardos
Ferenc, a helyi szervezet alelnöke leszögezte: fon-
tosnak tartaná, ha esélyegyenlõség, illetve az aka-
dálymentesítés programszerûen valósulhatna meg
az önkormányzati fejlesztések területén is. 

MOLDOVA KÁDÁRRÓL 
1952-ben, mikor felvettek a Színház- és Filmmû-

vészeti Fõiskolára és újságolvasóként tájékozódni
kezdtem a politika világában, Kádár Jánosnak még a
hírét sem lehetett hallani – mondta Kádár Jánosról
szóló könyvének bemutatóján Moldova György, így
folytatva: Kádár „leleplezett árulóként” életfogytig-
lan szóló büntetését töltötte az Államvédelmi Ható-
ság Conti utcai börtönében. Ugyanott raboskodott
még 1953. júniusában is, mikor Sztálin halála után
megindult az olvadás és Nagy Imre miniszterelnök
meghirdette nevezetes reformprogramját. Ezt az
utóbbi eseményt nem véletlenül említem meg, egyet-
len olyan politikai fordulatot sem tudnék elõhozni
életemnek most már több mint hét évtizedébõl,
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amely olyan kiábrándítóan hatott volna rám, mint ez
a Nagy Imre beszéd. A legnyomorultabb proli sorból
elindulva elkötelezett híve voltam a szocialista rend-
szernek, mely lehetõvé tette számomra, hogy beke-
rülhetek egy fõiskolára és majdan elsõnemzedékes
értelmiségivé válhassak.” Moldova György az író-
olvasó találkozón többek között elmondta a közön-
ségnek, hányszor változott meg a véleménye Kádár
Jánosról. 1956-ban gyûlölte, mert behívta az oroszo-
kat, késõbb megváltozott róla a véleménye, és õszin-
te híve lett. A XX. század legnagyobb politikusának
tartja és 17 éve harcol az emlékéért. A könyvbemu-
tatók sorában Nagykanizsa volt a negyedik település. 

AKTUALITÁSOKRÓL
A választásokkal kapcsolatos aktualitásokról tar-

tott sajtótájékoztatót az MSZP nagykanizsai szerve-
zete nevében Böröcz Zoltán elnök. A baloldali vá-
lasztópolgárok visszajelzéseibõl tudják – állította
Böröcz Zoltán, hogy zavart okoz a kanizsai helyzet
megítélésében az a tény, hogy Göndör István a mé-
diákban megjelent hirdetésekben és egy szórólapon
Litter Nándor független polgármesterjelölt támoga-
tására szólít fel. Tájékoztatják a kanizsaiakat, hogy
Göndör István a kijelentéseit magánemberként teszi.
Az MSZP Nagykanizsai szervezete, Zala Megyei
Szövetsége és Országos elnöksége által egyaránt tá-
mogatott polgármesterjelöltjük, Gáspár András.
Úgy tûnik – folytatta Böröcz Zoltán, hogy Litter
Nándor polgármester továbbra sem érti, mit tehet a
közpénzbõl, mit vezérelhet, még inkább vezényelhet
a polgármesteri székbõl és mit nem. Évek óta, rend-
szeres figyelmeztetésük ellenére is a frakcióüléseket
a hivatalban tartja, sértve ezzel a hivatal politika-
mentességének elvét. Az elmúlt hetekben a hivatal-
nokokat utasítja a választási kampányában való köz-
remûködésre, a polgármesteri hivatal telefonjairól
és számítógépeirõl tömeges sms-ekkel és e-mail-ek-
kel szervezteti saját és az õt támogató pártok ren-
dezvényeit, hívja össze a sajtótájékoztatóit. Felszó-
lítják, hogy ezt a magatartást azonnal fejezze be –
mondta Böröcz Zoltán.
FEJLESZTÉSEK A KELETI-VÁROSRÉSZBEN

Hamarosan jelentõs mértékû út- és járdafelújítások
indulnak el a Keleti városrészben – mondta sajtótájé-
koztatóján Halász Gyula önkormányzati képviselõ.
Választókörzetében mintegy  50 millió forint érték-
ben valósul meg út- és járdafelújítás. A Városkapu
körút 11-nél parkolóhelyet alakítanak ki, megújul a

páros oldal járdája, a Récsei úton található szõnyeg-
áruháznál pedig a gyalogosok biztonsága érdekében
szintén járda épül. Elkészül három gyûjtõút, amelyek
a Thury-városrész infrastruktúrájának fõ elemeit ké-
pezik majd. Megújul a Zemplén út páros oldalán lévõ
útszakasz aszfaltburkolata is. A Péterfai utcát és a
Szabadhegyet összekötõ kerékpárút eddig elkészült
részeit pedig a hónap végéig leaszfaltozzák. 

A MÚZEUMBAN A VARÁZSLATOS KELET

Különleges helyszínen került sor a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Ház Jazz Klubjára: a Mirrorworld Együttes
ezúttal a Thury György Múzeum elõadótermében adott
fergeteges koncertet. A Lantos Zoltán (hegedû), Bor-
bély Mihály (szaxofonok, tárogató, furulyák), Lukács
Miklós (cimbalom), Horváth Kornél (ütõhangszerek)
összetételû csapat zenéje erõsen kötõdik a magyar gyö-
kerekhez. Ugyanakkor más zenekultúrák felé is ugyan-
ennyire nyitott: szoros kapcsolatban áll a keleti tradíci-
ókkal, ezen belül elsõsorban az indiai klasszikus zené-
vel, valamint a free jazz-zel. Mindezek együttesen for-
málják az improvizációk atmoszféráját. Az együttes
2005. óta megújult felállásban hallható, aminek kurió-
zumát Lukács Miklós cimbalomjátéka adja.  

TANÉVNYITÓ A PEN-EN
A Pannon Egyetem Kihelyezett Képzési Helyének

tanévnyitó ünnepségén elõbb Birkner Zoltán oktatási
igazgató, Litter Nándor polgármester, majd Göndör
István országgyûlési képviselõ köszöntötte a 130 el-
sõéves hallgatót. Az egyetem képviseletében dr. Ko-
vács Zoltán, a Gazdaságtudományi Kar dékánja szólt
a campus diákjaihoz. Hangsúlyozta: a diplomával
egy olyan útlevelet vehetnek kézbe a hallgatók,
amely belépõt jelenthet a világ valamennyi országá-
ba, az azonban már rajtuk múlik, hogy merre és

Fizetett politikai hirdetés
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mekkora sebességgel indulnak el. A beszéd
után díjak átadására került sor: a Karos Invest
Rt. nívódíját a legjobb tanulmányi eredményt
elérõ Czabán Csaba és Kovács Angelika Klá-
ra vehette át, míg a „Hallgató a hallgatóért”-
díjat Szolvik Edit, „A szolidaritásért”- díjat pe-
dig Homoki Zsolt érdemelte ki. A tanévnyitó
az elsõévesek hagyományos eskütételével és
egyetemi polgárrá avatásukkal zárult. 

KÖZÖS JÖVÕNKÉRT 
Az MSZP Nagykanizsai szervezete nevé-

ben a „Közös jövõnkért” programot ismertette
sajtótájékoztatóján Gáspár András, a párt pol-
gármesterjelöltje. Felsorolta azt a 10 fejezet-
bõl álló programot, amit alkalmasnak tartanak
arra, hogy a következõ négy évben érdeme-
sebb legyen Nagykanizsán élni, és a fejlõdés
jó irányba menjen.  A programokat öt sajtótá-
jékoztatón kívánja a lakosság tudomására
hozni. A foglalkoztatás-munkahelyteremtés-
rõl kiemelte: új munkahelyek létrehozását
kedvezményes terület biztosításával tervezik
ösztönözni. Áttekintik a helyi adó rendszerét.
A munkahelyteremtést elõsegítõ helyi jogsza-
bályokat felülvizsgálják, az élet követelmé-
nyeihez igazítják. Lobbizni fognak a déli el-
kerülõ út megépítéséért annak érdekében,
hogy meg lehessen valósítani a gyalogos- és
kerékpáros belvárost. További elõrelépést ter-
veznek a parkok, játszóterek fejlesztésében.
Támogatják a Délzalai Víz- és Csatornamû
Zrt. szakemberi által uniós támogatással meg-
valósítható vízellátás és szennyvízkezelés
korszerûsítését. Felülvizsgálják az alapítók
szándékának megfelelõ „dolgozói részvény”
kiadásának lehetõségét. A szakemberek által
készített fontossági sorrendben folytatják az
utak, járdák, hegyi utak felújítását, a kiskaniz-
sai, palini és miklósfai városrészekben a csa-
padékvíz és belvíz által okozott problémák
megszüntetését. 

AZ IPARI PARKRÓL
Az Ipari Parkról és Logisztikai Központról

tartott sajtótájékoztatót Marton István a Fidesz
polgármesterjelöltje, aki elöljáróban szólt arról
hogyan jött létre a ma 300 fõt foglalkoztató, het-
ven, többségében át- illetve betelepült vállalko-
zást számláló egység. Marton István elmondta, a
hiányos infrastruktúra mellett a legnagyobb
gond, hogy a vállalkozások nem igazán érzik az
önkormányzat gesztorságát. A terület nagy része
elhanyagolt, hatalmas terület mûködik illegális
szemétlerakóként. Marton István fontosnak tart-
ja a vállalkozásbarát várospolitika kialakítását, a
szoros együttmûködést a vállalkozókkal, a rend-
szeres vállalkozói fórumok tartását, az iparûzé-
si- és építményadórendeletek felülvizsgálatát. 

ORBÁN A RADIKALIZMUS ÚTJÁN
Orbán Viktor ismét a radikalizmus útjára lé-

pett – mondta sajtótájékoztatóján Kovács Kál-
mán, a Szabad Demokraták Szövetsége helyi
szervezetének elnöke. Kovács Kálmán úgy vé-
li: a demokratikus politizálás felelõssége abban
áll, hogy ha valaki politikusként nem is ért

egyet az éppen kormányon lévõk intézkedései-
vel, mégsem kérdõjelezi meg a kormány legiti-
mitását, amely a választópolgárok szavazatai
révén került az ország élére. A politikus szerint
a Fidesz jobbratolódása egy 2002. óta határo-
zottan érzékelhetõ folyamat. Röst János alel-
nök megjegyezte: Nagykanizsán is mûködik a
Fidesz-MIÉP együttmûködés, amely eddig
együtt szavazásokban nyilvánult meg, utóbb
pedig a MIÉP polgármesterjelöltje visszalépett
a nagyobb ellenzéki párt jelöltjének javára.

SZEPTEMBER-FESZT

Szeptember-Feszt címmel nemzetközi
rockkoncertet szervezett a Zsigmondy SZKI
a Kodály Mûvelõdési Házban. A Gleisdorfból
és Csáktornyáról jött Unused és Adapt diák-
zenekarok mellett a kanizsai Isteni színjáték,
Desolation és Mélypont csapatok is felléptek.
A program a testvérvárosi alap és a Zsig-
mondy-Széchenyi SZKI közös hozzájárulásá-
val valósult meg több mint 400 résztvevõvel.

AMERIKAI AUTÓK 
Amerikai autók kiállítására és fesztiváljára

került sor a múlt hétvégén a kiskanizsai repülõ-

téren. Volt itt mindenféle, az amerikai életstí-
lust meglehetõsen plasztikusan jellemzõ jár-
gány, óriási családi terepjáró, tiszteletre méltó
limuzin, no és nem szabad megfeledkezni a
kétkerekû „kollégákról”, azokról a szintén kiál-
lított Harley-Davidson motorokról sem. Víg At-
tila, a rendezvény egyik szervezõje lapunknak
elmondta: valamennyi jármû kuriózumnak te-
kinthetõ, de voltak igazán különleges darabok
is: például egy 1958-as eredeti állapotú Cadil-
lac, vagy egy 1963-as Mercury Monterey,
amelyben állítólag még Frank Sinatra is ját-
szott, s ráadásul limitált széria. Számos prog-
ram kapcsolódott a fesztiválhoz: gyorsulási ver-
seny, bivalysütés, sõt, még egy japán autót is
felgyújtottak a résztvevõk, így fejezve ki az
ázsiai ország ipara által gyártott autókkal szem-
beni lesújtó véleményüket. A fesztiválon a

Nemzeti színû zászlókkal, civil szervezõdések résztve-
või gyülekeztek és beszélgettek 18-án délután 5 óra tájban
az Erzsébet téren. Este 7 órára a Deák térre vonultak, ahol
nemzeti színû, Árpád sávos és MIÉP jelvényes zászlókat
lobogtatók szólították fel az arra járókat, vonuljanak
együtt az Erzsébet térre. A Fõ úton végigvonulva, „Éb-
resztõ!” felkiáltással a Gyurcsány-kormány lemondását
követelték. Az Erzsébet tér után a sokasodó tömeg a
Nagy-Magyarország Emlékmûhöz vonult, felszólítva a la-
kosságot, hogy jöjjenek ki az utcára. Elénekeltek a magyar
és a székely himnuszt, éljenezték Petõfi Sándort és elsza-
valták a Nemzeti Dalt. A fütty és dudaszótól hangos me-
net – közöttük idõsekkel és gyermekekkel – a Platán soron
folytatta útját, némi fennakadást okozva a közlekedésben.

Kanizsaiak tiltakozása

Részlet Gyurcsány Ferenc nyilvánosságra került beszédébõl: „... Általában sok kritika van, hogy a
rendszer nem elég kerek, nem elég konzisztens, mindenkinek van ötlete, hogy akkor mit vegyünk ki belõle,
hogy a maradék konzisztensebb legyen és máris éppen csak harmadannyi pénz van, mint amennyit össze
kell szedni. Ja? Úgy én is tudok konzisztens lenni. ... Csak az a problémám, hogy nem 50 milliárdot kell
összeszedni, hanem nem mondom meg, hogy mennyit. Hát ez a baj. Ráadásul mindezt valahogy úgy kell
megtenni, hogy amit akarunk csinálni hosszú távon, azt ne keresztbe verje. Gyerekek. Nem vagyunk töké-
letesek. Egyáltalán nem. Nem tudom nektek azt mondani, hogy minden rendben lesz. Azt tudom nektek
mondani, amit mondtam az utolsó egy évben. Hogy ami tisztességgel megcsinálható, ami a tehetségünk-
bõl kitelik, mert nem játszunk különleges meccseket, mert az energiánkat nem arra fordítjuk, hogy egy-
mással szarakodjunk, mert nincsenek külön érdekek, amik egyébként nem bírná ki közöttünk a nyilvános-
ságot, mert nem valamit akarok veletek elintézni. Az a csapat, akire rábíztátok ennek az oldalnak a veze-
tését, az a csapat képes nagyjából erre a teljesítményre. Képes nagyjából programot adni. ... Nagy munka
van, tisztességes munka van egymás között. Muszáj megcsinálni. ... Reform vagy bukás. Nincs más....”



szervezõk humanitárius céllal lehetõséget bizto-
sítottak rákbeteg kisgyermekeknek is arra, hogy
egy hõlégballonnal a levegõbe emelkedjenek.    

ROMA RANDEVÚ
Az Európai Unió Roma Ifjúságáért Egyesület

és a Nagykanizsai Megyei Jogú Város Cigány
Kisebbségi Önkormányzat közös szervezésében
került sor a II. Nemzetközi Roma Randevúra a
Honvéd Kaszinóban. A program résztvevõit Or-
sós Vendel, az egyesület elnöke köszöntötte.
Elhangzott: jövõre beemelik a Kulturális Örök-
ség Napjaihoz kapcsolódó városi rendezvények
sorába a Roma Randevút, amelyen Budapestrõl,
Romániából, Spanyolországból, valamint Bosz-
nia-Hercegovinából érkezett együttesek léptek a
színpadra. A helyieket a Kanizsa Csillagai Ha-
gyományõrzõ Egyesület képviselte. 

HULLADÉKBÓL NYERT SZÉPSÉG
Egy különleges tárlat, az osztrák Franz

Wieser fémszobrász kiállítása nyílt meg a
Petró Galériában. Az alkotásokat Ajtai Tamás
festõmûvész ajánlotta a látogatók figyelmébe,
miközben Tiborcz Iván zongora-improvizáci-
óival színesítette az emelkedett pillanatokat.

Franz Wieser szülei mûhelyében tanulta meg
a kovácsmesterséget, majd a Bécsi Akadémi-
án tanulmányozta behatóbban a fémszobrá-
szatot. A mûvésznek mintegy ötszáz kiállítása
volt már Európában és az Amerikai Egyesült
Államokban. Érdekesség, hogy a konstrukti-
vista irányzat szerint készült alkotásaihoz
krómacélt, gyári fémhulladékot, kohósalakot
és zúzalékot is felhasznál. 

AZ ORFF A KISKASTÉLYBAN
A Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ

munkatársai által szervezett Zenés Esték a

Kiskastélyban címû rendezvénysorozat kere-
tében az Orff Ütõegyüttes kápráztatta el mû-
sorával a nagyszámú hallgatóságot. 

CUKORBETEGEK KLUBJA
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete

szeptember 29-én pénteken 15.30 órakor a
kórház tanácstermében tartja klubfoglalkozá-
sát, amelyen dr. Varga Zsuzsa tart elõadást.
Az elõadás témája: Agyi érbetegségek és a
cukorbaj, valamint a stroke okai és tünetei. 
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Elõzetes

Elõször tavaly terjedt el szélesebb körben a hír, miszerint két másik
igazgatósággal együtt megszûnhet a nagykanizsai határõr igazgatóság
is. Mint kiderült: a hírnek volt alapja, ám kis idõre fellélegezhettek az
itt dolgozók, ugyanis az átszervezés 2006. január elsejei idõpontját el-
vetette a belügyminisztérium. Azóta is folynak az egyeztetések, s
mint azt Kovács Iván alezredestõl, a Határõrség országos szóvivõjétõl
megtudtuk: az igazgatóság 2006. december 31-vel mégis megszûnik. 

Kovács Iván az érdeklõdésünkre hozzánk eljuttatott közleményé-
ben arról tájékoztatta lapunkat, hogy Béndek József altábornagy, a
Határõrség országos parancsnoka és dr. Bene László rendõr altábor-
nagy, az Országos Rendõr-fõkapitányság vezetõje dr. Petrétei József
igazságügyi és rendészeti miniszternek 2006. augusztus 31-re elké-
szítette és átadta a Rendõrség és a Határõrség integrációjára vonatko-
zó koncepciót, amely egy júniusi kormányhatározat alapján készült.

Kovács Iván közleményében azt írja: „a 2118/2006.(VI.30) kor-
mány határozat alapján a Nagykanizsai Határõr Igazgatóság (a balas-
sagyarmati és a szombathelyi igazgatóságokkal együtt) 2006. decem-
ber 31-ig megszûnik”. Az intézkedés az igazgatóság vezetõ, irányító és
kiszolgáló szervezetét érinti, a végrehajtó állományt (tehát akik a ha-
tárellenõrzést, határforgalom-ellenõrzést, idegenrendészeti, bûnügyi
felderítõi feladatokat látják el) nem érinti, õk továbbra is eddigi szolgá-
lati helyükön végzik tovább munkájukat. Kovács Iván kérdésünkre azt

is írta: a Nagykanizsai Határõr Igazgatóságon érintett állomány, mint-
egy 211 fõ munkaviszonyának rendezését jelenleg készítik elõ. A pon-
tos maradó és távozó létszám még nem alakult ki, mivel a 25 év szol-
gálati viszonnyal rendelkezõk nyugdíjba vonulási szándéka még nem
körvonalazódott, annak felmérése folyamatban van. Az igazgatóság
megszüntetésével kapcsolatban érintett személyi állomány szervezet-
nél maradó és attól távozó létszáma várhatóan október közepére alakul
ki. A szóvivõ úgy látja, hogy a Határõrség a jogszabályok, a költségve-
tési helyzet adta lehetõségek figyelembevételével, az érdekképvisele-
tek bevonásával, humánus módon jár el az érintettekkel. A megszûnõ
igazgatósági beosztásokban lévõ állomány egy részének a Határõrsé-
gen és rendészeti szerveken belül nyílik továbbfoglakoztatási lehetõ-
ség, az állomány másik része a szolgálati nyugdíjba vonulás lehetõsé-
gével él, a fennmaradó állományrésznek a polgári életben történõ elhe-
lyezkedés lehetõségét készítik elõ. További szervezeti változás az
igazgatóság illetékességi területén, hogy az év végéig a rédicsi és a
tornyiszentmiklósi határrendészeti kirendeltségeket is összevonják. A
teljes integráció tervezett idõpontja 2008. január elseje.

Próbáltuk elérni Bebes Tibort, a Belügyi és Rendvédelmi Dolgo-
zók Szakszervezete (BRDSZ) intézõ bizottságának tagját, aki azon-
ban e cikk készítésekor még szabadságát töltötte. Lapunkban még
visszatérünk a témára. (H.A.)

A feladat marad, de a kanizsai határõr igazgatóság megszûnik

Elkészült hosszas egyeztetéses után a
kiskanizsai ravatalozó terve. A jelen-
leg engedélyeztetési eljárás alatt álló
épületre az idei évi költségvetésben
20 millió forint áll rendelkezésre. A
kiskanizsai ravatalozó része annak a
temetõ rekonstrukciós programnak,
amelynek során bõvül a Tripammer
utcai temetõ épülete illetve megújul-
hat a palini. E két utóbbi beruházás-
ra együttesen 50 millió forintot költ
a város. 



Higgadtan! Tempósan!
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Alpolgármester

Röst János alpolgármester a közélet egyik
legszínesebb egyénisége, aki – ahogy õ is
állítja magáról: „a humorban nem ismer tré-
fát”. Immár harmadik ciklusban önkor-
mányzati képviselõ. Az alpolgármesteri posz-
tot 2002-tõl tölti be. Az elmúlt négy évet
értékelõ összeállításunkban most õt kérdeztük:

– Hogyan lesz valakibõl alpolgármester?
– Sok politikus gondolja úgy, hogy annak

született. Én a magánéletben is és a közélet-
ben is a tisztességgel elvégzett alkotó munká-
ban hiszek. A rendszerváltás óta politizálok,
sok munkával nagyon sok tapasztalatot és tár-
gyi tudást szereztem ez idõ alatt. 2002-ben az
MSZP és az SZDSZ koalíciót kötött és az al-
polgármesteri posztra az SZDSZ jelölt. A kép-
viselõ-testület egyébként – a saját tagjai kö-
zül, a polgármester javaslatára, titkos szava-
zással – a polgármester helyettesítésére, mun-
kájának a segítésére választja az alpolgár-
mestert vagy az alpolgármestereket. Köszönet
azoknak, akik akkor a koalícióra szavaztak.
Az elõzõ ciklusban két alpolgármester volt.
Most viccesen mondhatnám, hogy a takaré-
kosság miatt két magas alpolgármester he-
lyett lett egy alacsony, de az igazság az, hogy
az MSZP nem tudott vagy nem akart alpol-
gármestert jelölni, hiszen a koalíciós szerzõ-
dés szerint a második alpolgármester jelölése
az õ felelõsségük volt. 

– Mi a feladata az alpolgármesternek?
– Alapfeladata a polgármester munkájának

segítése. Helyettesítése esetén vele azonos jo-
gok, kötelezettségek és feladatok illetik meg.
Az egy alpolgármesteres modellben nagyon
nem lehet szakosodni, hiszen „fregoliként”
minden szakágban otthon kell lennie, de ki-
emelten a sportot felügyeltem.

– Mennyi idõ kellene felsorolni a 4 év tör-
ténéseit?

– A mai napot igénybe venné és több hétre
lekötné az újságot. Elkészült a számvetés írá-
sos változata, több mint 120 oldal. A város
honlapján a hónap végén közvetlenül megis-
merhetõ lesz.

– Ön hogy értékeli a négy évet? 
– Címszavakban: 2002-ben csõd  közeli ál-

lapotban vettük át a várost, jelentõs mûködési
hiánnyal és jelentõs vagyonfeléléssel, a FI-
DESZ vezette jobboldali többségtõl. Az
Orbán-Torgyán kormány akkor gazdaságilag
szinte megfojtotta Kanizsát és a versenytársak
– Zalaegerszeg, Kaposvár – szinte behozhatat-
lan elõnyre tettek szert a városok közötti fej-
lesztési versenyben. 2003. egy nagyon takaré-
kos év volt. Stabilizáltuk a költségvetést és ra-
cionalizáltuk az intézmények mûködését. A
stabilitás és az irányváltás éve volt. 2004. a
sebességváltás éve volt és a fejlesztések elõké-
szítéséé. 2005. a fejlesztések éve és a gyorsítá-
sé. A legnagyobb fejlesztések indultak el a vá-
rosban a rendszerváltás óta. 2006. a lakossági
komfortérzés javítás éve és az infrastrukturális
fejlesztéseké, a gazdaságélénkítõ fejlesztéseké.
Az Ipari Park, Kossuth, Gábor,  Thury lakta-
nyák vállalkozókkal népesültek be. Az intézmé-
nyi rekonstrukciók (orvosi rendelõ, kórház,
szociális intézmények, HSMK, Mozi, iskolák,
óvodák) és az infrastrukturális beruházások
állami támogatása ebben a négy évben több
mint ötszöröse az elõzõ ciklushoz képest. Elin-
dult a belváros forgalomcsillapítása, 16 év óta
a legnagyobb volumenû út, hegyi út, járda, ke-
rékpárút építése, felújítása fejezõdött be, illet-
ve indult el, a város egész területén (közel 100
utcában). Köszönettel tartozunk Kovács Kál-
mán informatikai miniszternek, Göndör István
országgyûlési képviselõnek és Teleki László
államtitkárnak, akik lobbiképessége ebben a 4
évben nagyban segítette a város fejlõdését. A
város és az intézményei biztonságosan mûköd-
tek és több pénz jutott az intézményi fenntartá-
si, felújítási munkákra is. 2007. pedig a hala-
dás éve lesz. A továbbhaladásé, a folytatásé,
hiszen haladni csak mozgásból lehet és most
már szemmel láthatóan is megmozdult Nagy-
kanizsa. Korábbi nyilatkozatomban hasonlót
idéztem az egyik legnagyobb liberálistól, Köl-
cseytõl: „Jelszavaink valának: Haza és hala-
dás.” Ezt én úgy folytatnám, hogy Kanizsa és
haladás. Ez pedig csak úgy lehet, hogy fejlesz-
tés, fejlesztés, fejlesztés.  

– A városvezetésben Ön a „politikusabb”
alkat. Hogy értékeli a négy évet politikai
szempontból?

– Litter Nándor a gazdasági életben volt el-

sõszámú vezetõ. Ebbõl fakadóan az elsõ idõ-
szakban idegenül mozgott a közéletben. Elté-
rõ stílusunk és eltérõ tapasztalatunk jól kiegé-
szítette egymást, korrekt, stabil az együttmû-
ködésünk. Politikailag eléggé terhelt négy év
volt. A FIDESZ az elsõ naptól támadta a koa-
líciót és a városvezetést. A várost érintõ nagy
ügyekben sem mutatott együttmûködési szán-
dékot. Ez alól egyedül Papp Nándor volt kivé-
tel, akit szakmai együttmûködéséért ezért is
nagyra tartok.  A helyi MSZP feloszlatása és
frakciójuk kettészakadása majdnem ellehetet-
lenítette a közgyûlés munkáját, ezért nagy
eredménynek tartom a közgyûlés mûködõké-
pességének a fenntartását.

– Mi a véleménye a polgármesteri hivatal
négy évérõl?

– A hivatal és annak vezetése korábban ön-
járó volt.  Ebben jelentõs változások történtek.
A hivatal jól felkészült szakemberekbõl áll. A
feladatuk nagyon szerteágazó, hiszen a ható-
sági ügyektõl az okmányirodáig szinte az élet
egész területét felöleli. Ellátják az önkormány-
zat mûködésével, valamint az államigazgatási
ügyek döntésre való elõkészítésével és végre-
hajtásával kapcsolatos feladatokat egyaránt.
Az alaptevékenységük a közgyûlés munkájá-
nak az elõkészítése és a döntések végrehajtá-
sa, a városvezetés munkájának a segítése.
Meggyõzõdésem, hogy a rendszerváltás óta
ebben a négy évben dolgoztak a legtöbbet a
munkatársak. Nem véletlen az a hivatali vicc,
amikor a hivatalban 30 éve dolgozó osztályve-
zetõt megkérdezik, hogy mióta „dolgozik” a
hivatalban? „Amióta a Litter Nándor a pol-
gármester”– hangzott a válasz. A következõ
ciklusban a városvezetés és a jegyzõ munka-
kapcsolatát új alapokra kell helyezni, meg kell
találni mindenki szerepkörét, mert az emberi
tényezõk nem mehetnek a város rovására. Én
most szeretném megragadni az alkalmat, hogy
köszönetet mondjak a közgyûlés tagjainak, a
bizottsági tagoknak, a hivatal dolgozóinak, a
város intézményeiben, gazdasági társaságai-
ban dolgozóknak, és a társszerveknek is meg-
köszönve a munkáját, mert nélkülük nem lehe-
tett volna a város sikeres.

– Még egy utolsó kérdés: Mit vár a válasz-
tásoktól?

– Örök optimistaként hiszem, hogy a válasz-
tási hevület a választások másnapján átalakul
tárgyalásos folyamattá. Mindenki tudomásul
veszi a végeredményt és a „Pató Pál mozga-
lom” és a „káosz-brigád” helyett egy, a váro-
sért felelõséggel tartozó közgyûlés jön létre. Én
a magam részérõl nyugodt vagyok és maga-
biztos. Bízom az elvégzett munkában és addig
is végzem a munkámat, higgadtan, tempósan.  
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Polgármester

4 év = 13,4 milliárdnyi beruházás 

Az önkormányzat elmúlt négy évét értékelõ
sorozat lezáró fejezete Litter Nándor polgár-
mesterre várt, aki tételesen állította össze,
honnan hova jutott el a most leköszönõ képvi-
selõtestület élén.

– Azzal szeretném kezdeni, hogy minden
nagykanizsainak megköszönöm a támogatá-
sát, amelyet éreztem a polgármesteri négy
évem alatt. Azt javaslom mindenkinek, gon-
dolják végig mi történt és mindenki saját ma-
ga tegye mérlegre, ami az õ megközelítésében
itt a városban értékelhetõ. 

– Amikor elnyerte a polgármesteri posztot,
mely feladatok megoldását tartotta a legfonto-
sabbnak?

– Az egész munkát úgy közelítettem meg,
hogy két fontos részbõl áll: az egyik a meglévõ
intézményrendszer mûködtetése, ami egy prob-
lémákkal állandóan tele lévõ feladat. Forrása-
ink, fõleg a normatív juttatások folyamatosan
csökkentek, tehát menedzselni kellett ezeknek
az intézményeknek a mûködését. Az átmeneti
problémák ellenére ez sikerült. A másik, ame-
lyet egy picit még az elõzõ elé is helyezek,
hogy ezt a várost fejleszteni kell, azért, hogy
azok a dicsõséges régi idõszakok, amikor még
a legerõsebb városok közé tartoztunk, vissza-
jöjjenek. Éppen ezért a képviselõtestülettel  el-
sõ lépésünkben elkészítettük a város stratégiai
tervét, erre építve a Kanizsa Fejlesztési Ter-
vet, hogy összehangolt terv mentén haladjunk.  

– Mi volt a legjellemzõbb az elmúlt négy
évben?

– A legjellemzõbb az volt, hogy a város és a
kormány összefogott ennek a térségnek, ennek a
városnak a fejlesztése érdekében. Összességé-
ben 13,4 milliárd forint értékû fejlesztés valósult
meg a négy év alatt, ehhez 7,4 milliárd pályázati
forrást nyertünk. Soha ilyen nagy tömegû beru-
házás nem valósult még meg Kanizsán a rend-
szerváltás óta. Ehhez az kellett, hogy mi voltunk
– s ezt tények bizonyítják – a legjobban pályázó
város a Nyugat-Dunántúlon. A városnak olyan

képe formálódott, amely azt üzeni: az itt lévõ
infrastruktúra közelít az európai normákhoz.
Úgy gondolom, jó úton indultunk el, a hulladék-
gazdálkodási rendszertõl a csatornafejlesztése-
kig,  az intzéményfelújításoktól a nagy út- és jár-
daépítésekig,  Természetesen voltak fõcsapás
irányok, ezek közé tartozik az Ipari Park, ame-
lyet a nulláról kezdtünk építeni, miután megkap-
tuk a laktanyákat. Jelenleg 70 vállalkozás részé-
re értékesítettünk területeket, nemzetközi cégek
döntöttek arról, hogy itt telepednek meg. A leg-
nagyobb közülük a GE, amely 23 ezer négyzet-
méteren mûködteti kanizsai gyárát, illetve he-
lyezte ide logisztikai központját. Közel 600 mil-
lió forintos beruházást hajtottunk végre az Ipari
Parkban annak érdekében, hogy megfelelõ inf-
rastruktúrával várjuk a befektetõket. Az igény
akkora, hogy újabb területeket kell bevonni a
fejlesztésekbe. Egy 4 hektáros rész már kijelö-
lésre került, ennek az elõkészítését jövõre kell
megvalósítani. A támogatáspolitikánkat úgy
dolgoztuk át, hogy az vonzó legyen a befektetõk
számára. Kedvezményes áron adjuk a területet
az Ipari Parkban, nem is kell egyszerre kifizetni
a vételárat. Jelen pillanatban a városnak 1,5
milliárd forint hitelállománya van, amit a fej-
lesztésekre vettünk fel.  A 2006. évi költségvetés-
ben még év végéig 1,4 milliárd felvétele szere-
pel, kizárólag beruházásra. Ez lényegesen ala-
csonyabb néhány megyei jogú városnál, mi a
középkategóriában helyezkedünk el. Jó pénzügyi
menedzsmenttel ez kezelhetõ. Ezek 20-25 éves
kölcsönök annak érdekében, hogy a város meg-
felelõ infrastruktúrával rendelkezzen. 

– Nem lehet ugyanakkor azt sem elhallgat-
ni, hogy a foglalkoztatási viszonyok Nagyka-
nizsán is romlottak. 

– 2004-ig egyedül Nagykanizsa tudott javu-
ló foglalkoztatási viszonyokat produkálni az
egész megyében. Azóta sajnos emelkedett a
munkanélküliség, viszont a foglalkoztatottak-
ak száma növekedett, hasonlóan az országos
helyzethez. Az elmúlt négy évben együttmû-
ködve a vállalkozásokkal, közös pályázatokon
vettünk részt, hogy ezáltal is újabb munkahe-
lyek teremtõdjenek. 

– A Fejlesztési Terv csak a gazdaságról
szól?

– Nagyon büszke vagyok arra, hogy az összes
szakterületnek megvan a fejlesztési terve. Ezek
mentén tudunk pályázni, mert beépültek a régiós
és országos fejlesztési programokba. Néhány te-
rületet hadd említsek: idõsbarát önkormányzattá
akarunk válni, ezért számos programot indítot-
tunk el. Megszerveztük az Idõsek hetét, létrehoz-
tuk az Idõsügyi Tanácsot, jelzõszolgálatot mû-
ködtetünk közösen a Vöröskereszttel. Elindítottuk
a gyermekbarát önkormányzat programot is. Ki-
lenc játszóteret újítottunk meg az elmúlt idõszak-

ban, ezek mind az EU-normáknak megfelelõk.
Nyitott tornaterem akció indult. Nagyon fontos-
nak tartom, és ebbõl jó lenne, ha nem engedne a
következõ önkormányzat, hogy növeltük a testne-
velés óraszámot az általános iskolákban. Büszke
vagyok arra is, hogy az egészségügyi és szociális
ágazat is jelentõsen fejlõdött. Amit soha önkor-
mányzat még nem valósított meg, kilenc orvosi
rendelõt újítottunk meg az egy orvos – egy ren-
delõ program keretében.  

– Beszéljünk arról is, mit tett a város az el-
esettekért!

– Sajnos Nagykanizsán is sok a szegény
ember. A Fejlesztési Terv arról is szól, hogy a
gazdaság élénkülésével javul az itt élõk élet-
körülménye. A legelesettebbeken több akció-
val próbáltunk segíteni. Mára igazolódott,
hogy jó döntés volt, amikor lakbérkonszolidá-
ciót hajtottunk végre. Eltöröltük azt a nagyon
embertelen rendeletet, amely megsokszorozta
a nem fizetõ lakosok lakbérét. A tartozásokat
eltöröltük, kamatot számítunk fel a nem fize-
tõknek. Létrehoztuk a közfürdõt, s dolgozunk
azon, hogy szociális depó jöjjön létre, illetve
megépüljön az Albérlõk Háza. 

– Soroljuk fel a legfontosabb eredményeket a
kultúra, a városépítészet, a sport  területérõl is. 

– A kulturális intézményeink is jelentõs fel-
újításon estek át vagy folyamatban van a fel-
újításuk. Így végre átépülhet a régi mozi, a
HSMK. Bízom abban is, hogy a kulturális ne-
gyed víziója nincs már nagyon távol, melynek
része az új Plakátház, a felújított Zsinagóga, s
ezek intenzív kulturális turizmust indítanak el
városunkban. Elkezdtük a volt Thury laktanya
területén egy új lakónegyed kialakítását,
ehhez 800 millió forintot nyertünk pályázaton.
Eladtunk egy nagy területet, ahol szórakozta-
tó és bevásárló központ épülhet, melynek a
tervei már készen vannak. Emögött az épület
mögött kap helyet a város új sportcsarnoka is,
a tervei ennek is a végsõ stádiumban vannak.  

– A civileket mennyire sikerült bevonni a
döntésekbe? 

– Számos lépést tettünk, hogy bevonjuk a
helyieket a döntések elõkészítésébe, tervta-
nács, mûvészeti tanács állt fel, szabályoztuk a
civil kapcsolatokat és megteremtettük annak
módját, hogy a vélemények eljussanak a dön-
téshozókhoz. Ennek következõ lépcsõje, hogy
Civil Házként és konferenciaközpontként sze-
retnénk mûködtetni a felújított mozit. 

– A kemény munka mindig meghozza ered-
ményét, ebben hiszek. Egy önkormányzat  arról
szól, hogy a feladatokat a rendelkezésre álló
források igénybevételével a legjobb módon
rangsorolni kell. Sikeresnek ítélem az elmúlt
négy évet, s ezt köszönöm a képviselõtestület-
nek is – mondotta végezetül Litter Nándor.
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A 2004. augusztusában benyújtott Humánerõforrás Operatív Prog-
ram keretében támogatott Ablakot a Világra alternatív munkaerõpiaci
szolgáltatási program zárókonferenciájára a múlt héten került sor a
Halis Könyvtárban. A konferencia elõtt Ódor Lászlót, a projekt mene-
dzserét arra kértük, foglalja össze, milyen eredményeket értek el.

– A program 2005. április elsején indult és 2006. szeptember 30-án
ér véget. Lényegében hat roma szervezet konzorciumában megvalósuló
munkaerõpiaci szolgáltatás volt ez, amelynek elsõdleges feladata a vi-
déki környezetben élõ, halmozottan hátrányos helyzetû, a munkerõpi-
acról tartósan kiszorult, a szolgáltatási rendszerben meg nem jelenõ
emberek beintegrálása az elsõdleges munkaerõpiacra, a nem támoga-
tott formájú foglalkoztatásba való részvétel segítése. 

– Mi volt ebben az Önök feladata?
– A munkahelyhez juttatás. Ehhez kapcsolódóan pszichoszociális,

mentális támogatási rendszert építettünk ki, amelynek keretében tíz
munkatársunk, öt roma és öt nem roma munkatárs folytatott egy cél-
csoport-feltárást. Ezeket a személyeket felkészítettük az álláskeresésre,
segítettük álláshoz jutásukat, illetve szakképzésüket. A programban
160 fõ feltárását és nyolcvan fõ képzésbe-, foglalkoztatásba helyezését
vállaltuk. Mi ezt túlteljesítettük, több mint kétszáz fõt vontunk be a
programba, és több mint száz embernek találtunk nem tömeges, hanem
egyénre szabott elhelyezéssel munkahelyet. Ezek nem támogatott mun-
kahelyek és hat hónapot meghaladó foglalkoztatások. Jelenleg a pro-
jekt zárószakaszában vagyunk. Az eddig történtek összefoglalását je-
lenti ez a konferencia, amelyre a témához kapcsolódó elõadókat hív-
tunk. Természetesen szó esik a most záruló projekt megvalósítása so-
rán szerzett tapasztalatokról is. 

– Van-e, lesz-e folytatás?
– Október elsejétõl már két irodában, Nagykanizsán (Magyar utca

12-ben) és Letenyén folytatjuk a megkezdett munkát, biztosítjuk a szol-
gáltatást. (D.É.)

Száz munkahely 

A város Idõsügyi Tanácsa segítõ kezet kíván
nyújtani az idõs embereknek. Februárban dön-
töttek úgy, hogy megpróbálják azt a 7-8 ezer
idõs embert elérni, problémáikat megismerni,
akikrõl semmilyen megbízható információja
nincs sem a szociális intézményeknek, sem a
karitatív szervezeteknek, sem az idõseket tö-
mörítõ civil szervezeteknek – mondta Büki
Pálné az Idõsügyi Tanács alelnöke. Mostanra
elkészült az a kérdõív, amelyen az eddig el
nem ért, meg nem kérdezett idõs embereket
szólítanák meg, azt kérdezve, miben lehetné-
nek segítségükre a különbözõ szervezetek. A
kérdõívek már hozzáférhetõk a háziorvosi ren-
delõkben. A kitöltött felmérõlapok leadhatók a
háziorvosi rendelõkben, a Családsegítõ Szol-
gálatnál, az Idõsügyi Tanácsnál a Honvéd Ka-
szinóban, a Szociális Osztályon, az idõsek
klubjaiban, az Alapellátási Intézményben és az
idõsek fogadóóráján is. A kitöltött kérdõíveket
a jelzett probléma jellegétõl függõen juttatják
el a különbözõ szervezetekhez. Lapunk kérdé-
sére Büki Pálné azt is elmondta, hogy a ma-
gánnyal, az egyedülléttel kapcsolatos gondo-
kat a Hölgyklub illetve az idõseket tömörítõ
klubok ajánlotta programokkal, találkozási le-
hetõségekkel kívánják orvosolni. 

Az idõsekért Mégegyszer a közmeghallgatásról
A város képviselõtestületének utolsó közmeghallgatásán nagy érdeklõdés és rokonszenv

kísérte Béres Sándor hozzászólását, aki alaposan megfricskázta a jelenlegi kanizsai közál-
lapotokat. Kérésünkre eljuttatta szerkesztõségünkbe is levelét, melybõl most a teljesség
igénye nélkül idézünk néhány „érted haragszom” mottójú, megszívlelendõ gondolatot: 

„Ennyi sok letanított év után... már az iskolán
kívül is tanítani meg nevelni akarok tán. Ennek ...
jó eszköze az újság. A 90-es évek eleje óta iroga-
tom gondolataimat, s ha ezt lehozza az újság és jó
visszajelzéseket kapok az Olvasóktól, az jól esik
és egy kicsit felbátorít, hogy próbáljam még... 

... az emberek nagyon passzívak. Én szóra-
kozásból, tesztelés gyanánt végigrohantam a
városon, TV, rádió, Fidesz stb. próbáltam ki-
csalni belõlük valamit, hogy mi a véleményük
a valóságról és annak megjelenítésérõl, de el-
szomorító volt az a nemtörõdöm, állást féltõ
passzivitás. No ez volna egy rázós téma, dehát
nem tudom megváltoztatni a „világot” és ben-
ne pedagógusként legkevésbé az embert. Ilyen-
kor érlelõdik az emberben a gondolat, jó ez a
nyugdíj, mert itt már kevés az erõ és a hit. 

... Egy régi meghallgatáson, amikor iskolám-
ról beszéltem, a nyomatékosítás kedvéért letér-
deltem, ami az akkori képviselõnek Marton úr-
nak nagyon tetszett... Most is Marton úr polgár-
mesterjelölt kívánságára jöttem, aki az OTP
sarkon a „nyakamba ugrott” – azután az sms-

em után, hogy a hideg kiráz a polgármesterje-
löltektõl – hogy miért nem jövök és mondom.
Rossznak mondta. Pont én vagyok az, aki min-
dig írom, mondom és jövök. Meg azt is mondta:
nem tudod, hogy a munkahelyteremtés a kor-
mány dolga és nem az önkormányzaté? Ennek
ellenére bárhol megnyilatkozik, mindig avval
kezdi, hogy így munkahelyet, meg úgy munkahe-
lyet. Munkahelyet nem teremt senki – mondtam.
Az véletlenszerûen lesz. Jó helyen, jó idõben, jó
emberrel kell meginni egy jó pohár sört, akkor
talán lesz esély rá. Arra nem emlékszem mond-
tam-e, hogy jelen pillanatban Göndör úr a leg-
esélyesebb ivó partira. Akkor most mondom....

... én a Kölcsey 3-ban lakom 3 éve a har-
madik körzetben. Fogalmam sincs ki a képvi-
selõm, mert egyszer sem tartott fogadóórát és
nem képviselt senkit. A leendõ mintegy 115
képviselõjelölt és a választások elé Noszty fiú
esetébõl idéznék: Uram, bátyám! nem tudnál
nekem egy jó kis állást szerezni?! Oszt mihez
értesz édes öcsém? Én? Semmihez! Az a jó
édes öcsém, az a jó! Az kell nekünk!...”

Dr. Rapi Kata-
lin, az Egészség-
ügyi Minisztéri-
um szakállamtit-
kára avatta fel
szeptember 19-én
az új központi há-
ziorvosi ügyele-
tet. Avatóbeszé-
dében kiemelte:
szakmailag min-
denképpen jó
döntés volt, hogy
az ügyeletet a
kórház és a men-
tõállomás közelébe telepítették. Az is pozitívum, hogy a kórház és a
város vezetése elõtt a továbblépésrõl szóló jövõkép van. Ünnepi kö-
szöntõjében Litter Nándor polgármester kiemelte: a beruházás 25 mil-
lió forint állami támogatással, 19 millió forint pályázati önrésszel
épült, amit meg kellett toldani a városnak még egymillió forinttal, mert
az építkezés során kiderült, a tetõ olyan állapotban van, hogy szüksé-
ges a beavatkozás. A berendezés megvásárlásához az Alapellátási In-
tézmény büdzséjébõl még 800 ezer forintot kellett költeni. Van még
feladatunk – hangsúlyozta, hiszen a jelenlegi szabályozás szerint
Nagykanizsa kistérsége nem tudott pályázni az ügyelet támogatására.
Össze kell fognunk a kistérség településeivel annak érdekében, hogy a
magas színtû szolgáltatást ne csak a nagykanizsai lakosok, hanem az
egész kistérség élvezhesse.

Dr. Hámori Zsolt, a háziorvosi ügyelet ügyvezetõ orvosa átvette az
új épületet és a város lakossága nevében megköszönte, hogy hosszú
évtizedek hányattatása után végre méltó helyre, megfelelõ körülmé-
nyek közé került az ügyelet. (bzs)

Új központi háziorvosi ügyelet
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A Honvédség Kiegészítõ Pa-
rancsnoksága a Honvédelem
Napja alkalmából egy rendfoko-
zattal, fõhadnagyból századossá
léptette elõ Bodnár Attilát. Az
ünnepséget augusztus 18-án tar-
tották Zalaegerszegen, a Hadki-
egészítõ Parancsnokságon. 

– Erdélyi születésû vagyok, a
Ludovika Akadémiára jelentkez-
tem, amit 1944-ben elvégeztem. A
gyémántdiplomát 2004. szeptem-
ber 23-án vehettem át Budapesten
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetemen, és 2005-ben avattak
vitézzé. Katona voltam, részt vet-
tem a II. Világháborúban, ahol
nyugati fogságba kerültem – kezd-
te a visszaemlékezést Bodnár Atti-
la. A szabadulás után munkát kel-
lett keresnem. Mindkét nagyapám
erdész volt, engem is vonzott az
erdész pálya. A budapesti Erdõ-
igazgatóság alsódabasi gondnok-
ságánál tudtam elhelyezkedni két
évig fizikai dolgozóként. Láttam,

ha az ember meg akar élni, és to-
vább akar fejlõdni, tanulnia kell.
Miután befejeztem  Szegeden a két
éves erdész szakiskolát, elõször a
Nyírségbe kerültem, majd 1951-
ben Nagykanizsára, mint üzem-
egységvezetõ. Közben tanultam,
innét mentem megbecsült szakem-
berként 1983-ban nyugdíjba, mint
a Nagykanizsai Erdészet mûszaki
vezetõje, erdészetvezetõ-helyettes.
Tekintve, hogy katona voltam, és
kötött a régi hagyomány, egyik
alapítója voltam 1990-ben a Hon-
véd Hagyományõrzõ Egyesületnek
a közelmúltban elhunyt Harcz La-
jos bácsival együtt. A nagykani-
zsai ‘56-os Szövetségnek pedig 9
éve vagyok az elnöke. Arra töre-
kedtünk, hogy a régi katonai ha-
gyományokat megõrizzük, ugyan-
akkor a régi katonáknak adjuk
meg a tiszteletet. A temetõben lévõ
doni kopjafánál minden évben
gyertyát gyújtunk, megemlékezést
tartunk. Megalakulásunkkor 31

volt a taglétszámunk, most már
sajnos csak hét aktív tagunk van.
Mivel Kanizsának, mint régi kato-
navárosnak, nem volt II. világhá-
borús emlékmûve, az egyesület so-
kat tett azért, hogy legyen. Közre-
mûködésünkkel, és Litter Nándor
polgármester támogatásával
2004-ben sikerült egy emlékmûvet
állítani a HSMK elõtti parkban. 

Bodnár Attila a honvédség érde-
kében végzett munkája elismerése-
ként abban a megtiszteltetésben ré-
szesült, hogy most, 84 éves korában
századossá léphetett elõ. (bzs)

Fõhadnagyból százados

A felesleges épületek lebontá-
sával elkezdõdött a Kanizsa Cent-
rum Kft. beruházása a volt
Thury-laktanya területén. 

Dr. Martinecz Antal, a beruhá-
zó jogi képviselõje érdeklõdé-
sünkre elmondta: három-négy hó-
napos csúszásban vannak a mun-
kálatokkal, ugyanis adminisztra-
tív jellegû problémák nehezítet-
ték a kivitelezés elindítását. A jo-
gász szerint ugyanis amikor az
önkormányzat megkapta az ál-
lamtól az objektumokat, elmu-
lasztották azokat átminõsíteni, te-
hát a földhivatali ingatlan-nyil-
vántartásban még az értékesítés
idõpontjában is beépítetlen terü-
letként szerepelt az öthektáros in-
gatlan – ennek vélhetõen a lakta-
nyák titkos minõsítése volt az
oka. Amíg nem tisztázódott a fél-
reértés, addig az érdemi munka
sem kezdõdhetett meg. Az elmúlt
hetekben azonban megtörtént a
használhatatlan épületek lebontá-
sa, a következõ idõszakban pedig
elszállítják a törmeléket. Várható-
an az sem könnyíti meg a kivite-
lezõk munkáját, hogy a beruházó
még semmiféle információt nem
kapott az önkormányzat illetéke-
seitõl arra vonatkozóan, hogy mit
rejt az általuk beépíteni szándé-
kozott laktanyadarab földje,
mennyire szennyezett a talaj, il-
letve ne adj’ Isten van-e még bár-
milyen lõszer a felszín alatt. Ettõl
függetlenül reményeik szerint jö-
võ nyárra elkészül a mintegy
húszezer négyzetméternyi szóra-
koztató- és üzletközpont, amely-
be az Interspar, illetve számos
más, az áruházlánccal kapcsolat-
ban álló cég települ majd be, a
számítások szerint háromszáz
munkahelyet hozva létre. Dr.
Martinecz jelezte: a beruházó he-
lyi kivitelezõkkel szeretné meg-
építtetni az üzletközpontot, ezért
várják az építõipari cégek jelent-
kezését a mintegy négymilliárd
forint értékû fejlesztés megvaló-
sítására.

Szerettünk volna fotót készíte-
ni az épületek bontásáról, azon-
ban a munkálatokat végzõ cég
vezetõje kérésünk elõl mereven
elzárkózott.  

Horváth Attila

Épül a Kanizsa
Centrum

Ezt a kérdést az utóbbi napokban bizonyára sokszor és sokféle szituációban feltettük magunknak is,
egymásnak is. A válasz nem mindig egyszerû, fõleg azért sem, mert a legtöbbünknek fogalma sincs arról,
melyik termék milyen forgalmi adókulccsal rendelkezett eddig, de mostantól ebben egységes a kép. Hogy
egy-egy áru, vagy szolgáltatás ára mennyivel drágább szeptember elsejétõl, amúgy is csak egy-két napig
téma, aztán megszokjuk éppúgy, mint annak idején a kávé, a cigaretta árának okkal és ok nélkül történõ
emelését. A benzin drágulása is csak egyszer hívta utcára az embereket.

Szóval még most kutatjuk, hogy csak az áfával lett-e drágább az adott cikk, vagy az értékesítõ már be-
leszámolta a járulék- és adóemelésbõl származó többletterheit is? Szinte kiszámíthatatlan, éppen úgy,
mint az, hogy a megemelt járulékokból, adókból ténylegesen származik-e majd többletbevétele az állam-
nak, vagy a többség kéri (és meg is kapja) az ellenõrzésekkel együttjáró, a járulékminimumnál alacso-
nyabb összegek megállapítását? Mert ha így lesz, akkor vagy mégsem mûködik olyan jól a gazdaság,
vagy a „rablók” még mindig egy lépéssel a pandúrok elõtt járnak. (dé)

Csak az áfával emeltek?

Nagykanizsa helyi járati közlekedés viteldíjának áfaváltozás miatti évközi emelése

A közszolgáltatási szerzõdés 5.6. pontja alapján a menetjegyek ára 5 forintra, a bérletjegyek ára 10 forintra kerekíthetõ.
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Kõfalvi Csilla történész-muzeológust július
elsejével nevezték ki a Magyar Plakát Ház ve-
zetõjévé. A fiatal bölcsész szakember koráb-
ban a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága
munkatársaként tevékenykedett. 

– Egy kiállítást megszervezni, koordinálni,
kitalálni az installációkat és gondoskodni az el-
készítésükrõl, elvégezni a szinte már a belsõépí-
tészethez hasonló tervezõmunkát, a kiállításhoz
analógiákat, azaz sikeres példákat, mintákat
gyûjteni – nos, ez nagyon bonyolult és szerte-
ágazó feladat. Fõleg akkor, ha figyelembe vesz-
szük, hogy a hazai múzeumi kultúrában nem
történt meg a sikerességhez elengedhetetlen pa-
radigmaváltás, amely révén széles társadalmi
rétegek kerülhetnének közelebb a munkánkhoz
– mondta lapunknak Kõfalvi Csilla. – A múzeu-
mok, a múzeumi munka csak akkor kerülhet kö-
zelebb az emberek nagyobb hányadához, ha a
saját feladatunkat és a szakterületünket, illetve
a kultúra egészét nem valamiféle magasztos,
izolált tevékenységként, hanem iparként fogjuk
fel. A Ház elsõdleges feladata, hogy a létreho-
zandó törzsgyûjteményét alkotó tárgyakat sér-
tetlenül megõrizze a jövõ számára, az intéz-
mény felelõssége, hogyan használja a gyûjte-
ményeket új ismeretek közlésére, terjesztésére –
kutatások, oktatás, állandó kiállítások, idõszaki
bemutatók és egyéb múzeumpedagógiai tevé-
kenységek útján. Az a feladat, hogy miként vál-
hat egy múzeumi esemény a közfigyelem tár-
gyává, elsõsorban azon múlik, hogy megtanul-
unk-e új nyelven és másfajta módon kommuni-
kálni közönségükkel, használni az új informáci-
ós technológiai és kommunikációs eszközöket. 

A nagykanizsai Magyar Plakát Ház egyik
legfontosabb feladata az elkövetkezõ néhány
évben az, hogy valamennyi társadalmi réteg
körében erõsítse közmûvelõdési szerepét, mó-
dot biztosítva arra, hogy aki akar, az bekapcso-
lódhasson a Ház életébe. A leendõ kulturális
negyedben jelentõs szerepe lesz a Plakát Ház-
nak. Bár a plakátok világa nagyon érdekes, a
történelmi reprintek nem egyszer komoly mû-
velõdéstörténeti adalékokkal is szolgálnak,
mégsem elegendõek az érdeklõdés felkeltésé-
hez. Ehhez különféle korabeli tárgyakat is be
kell csempészni a kiállítás anyagába, amelyek
megmozgathatják az idõsebb korosztály vagy
épp a gyerekek, a fiatalok fantáziáját is.

– Milyen tárgyakat, kiállítási anyagokat
láthatunk majd?

– Hamarosan egy felhívásban arra kérem a
város illetve a megye lakóit, hogy ha valaki-
nek a birtokában vannak régi gyufásdobozok,
címkék vagy plakátok és más dokumentumok,
és ezeket felajánlaná egy közgyûjtemény ré-
szére, akkor azt hozza be hozzánk. Minden
tárgynak története van, nem csak a plakátnak,
hanem egy címkének, vagy épp egy gyufásdo-
boznak is. 

– Hogyan épül majd fel a plakátgyûjte-
mény?

– A Magyar Nemzeti Galéria grafikai osztá-
lyának vezetõje, dr. Bakos Katalin egy ötven-
hatvan darabos történelmi reprint plakátsoroza-
tot ajánlott fel ajándékba, ami az alapja az
egésznek.  Dr. Cseh Mária, az Országos Széché-
nyi Könyvtár aprónyomtatványtárának vezetõje,
aki a Magyar Plakát címû impozáns szakmai ki-

advány fõszerkesztõje is, ugyancsak felajánlott
egy jelentõsebb aprónyomtatvány gyûjteményt.
A tárolás megfelelõ nyilvántartás, digitalizálás
és szigorú technológiai szabályok megtartása
mellett történhet, ezért mihamarabb egy raktár-
bázist kell kialakítanunk. Szeretnénk megmutat-
ni a magyar plakát fejlõdéstörténetét, amely el-
sõsorban legnagyobb városunkhoz, Budapest-
hez fûzõdik. Konkrétan az 1880-as évektõl nagy-
jából a dualizmus végéig mutatnánk be a ma-
gyar plakát fejlõdését. Külön szeretnénk egy, a
szecesszióval foglalkozó kiállítást szervezni, il-
letve ugyancsak külön tárlat keretében megte-
kinthetõvé tennénk a két világháború alatti, illet-
ve közötti idõszak plakátjait. Ugyancsak külön
tematikus kiállításokat rendezünk a Pécsi Galé-
ria és Vizuális Mûvészeti Mûhely plakát-gyûjte-
ményébõl, a Galéria megalapítójának,
Pinczehelyi Sándornak és jelenlegi vezetõjének,
Gamus Árpádnak a szakmai irányításával. 

Horváth Attila

Plakátokon a történelem

Az új tanév elsõ kiállításaként szeptember 7-
tõl 23-ig Maros Sándor fotómûvész Ter-
mészetközelben címû kiállítását tekinthetik meg
az érdeklõdõk a Hevesi Sándor Általános Iskola
galériájában. Az ünnepélyes megnyitón Wilheim
Erzsébet mûvelõdésszervezõ pedagógus kö-
szöntõ szavait követõen  a Farkas Ferenc Városi
Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola hall-
gatói, valamint az intézmény versmondói adtak
mûsort. Az alkotó munkásságáról Lengyák Ist-
ván galériavezetõ mondott bevezetõt:

– Maros Sándor nem az a magát és alkotá-
sait könnyen megmutató fotográfus. A Kani-

zsa TV ügyvezetõje elõszeretettel választja té-
máit a természetbõl. Végtelen türelemmel vár-
ja ki a megörökítésre kívánkozó gondolat-ké-
peket, melyekre a fotók címeivel és a melléjük
válogatott idézetekkel is felhívja a figyelmet.
Témáit képes mindig valami sejtelmes hangu-
lattal átitatni, mely számunkra a szólások,
közmondások, a gyakran megtapasztalt és
megfogalmazott emberi érzések közül ismerõ-
sek. Objektívjének látószögében nagy türe-
lemmel kivárt mély átélésrõl, humánus rész-
vétrõl tanúskodó képek születtek Mintha min-
den állatot ábrázoló fotójában ott lenne a
gondolat: az állatok velem rokoni lények,
bennük a létrõl emberi tudást érzek. Talán
emiatt tudunk mi is emberi érzéseket kapcsol-
ni az õ képeihez. 

A megnyitót követõ beszélgetés alkalmával
Maros Sándortól megtudtuk, hogy a fotózás
ra Lengyák István galériavezetõ bíztatta, aki-
nek a figyelmét felkeltették a videofilmbõl a
képújság lapjaira kiemelt képkockák. Filmfor-
gatás közben õ is rájött arra, hogy sok gyö-

nyörû felvétel nem kapcsolódik a képsorok
közé, ezért eldöntötte, hogy fényképen is rög-
zíti a pillanatokat. Két éve kezdte fotózni a ki-
állítás anyagát. Fotós múltjáról elárulta, hogy
Pajtás fényképezõgéppel kezdett, de  anyagi
helyzete mindig úgy hozta, hogy el kellett ad-
nia a gépeit. Majd jött a televízió és kevés
ideje maradt a hobbira. Természetesen az
ilyen fotók elkészítéséhez az objektív a leg-
fontosabb láncszem. Gépeivel közel megy az
állatokhoz, a jelenséghez, így nagyon sok idõt
eltöltött a természetben, míg összebarátkozott
a madarakkal. A képek zömét délután öt-hat
órakor készítette, vagy kora reggel. 

– Amikor az ember fényképez, a fejben már
elõbb megszületik a kép, s nagyon jó érzés, ha
ugyanúgy sikerül megfotózni. Az igazi labor-
munka azonban exponálás után kezdõdik –
árulta el. 

A kiállításon látható A3-as méretû fotókat
saját maga nagyította. Maros Sándor szándé-
ka a film és a kiállítás után egy kiadvány ké-
szítése a mórichelyi halastavakról. (bzs)

Természetközelben
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Hamarosan befejezõdnek a Pannon Egyetem Nagykanizsai Képzési
Helye „B” épületének felújítási munkálatai – ezzel a Zrínyi utcai épü-
let mindenben megfelel majd a legmagasabb elvárásoknak, hiszen nem
csak a belsõ tér újult meg, hanem – utolsó momentumként – új „ruhát”
is kap. Birkner Zoltán oktatási igazgató lapunknak elmondta, rendkívül
fontosnak tartják, hogy az intézmény az elérhetõ infrastruktúra oldalá-
ról is megfeleljen az ide jelentkezõ hallgatók legmagasabb elvárásai-
nak. Mint mondta: szeretnék, ha a Pannon Egyetem Nagykanizsai
Képzési Helye úgy kerülne be a köztudatba, mint egy olyan intéz-
mény, amely nem óriási méretével vívja ki a hallgatók elismerését, ha-
nem azzal, hogy színvonalas képzést és praktikusan használható diplo-
mát ad, s mindemellett jó infrastrukturális feltételekkel is bír. 

Ennek érdekében az elmúlt években lépésrõl-lépésre fejlesztették a
kanizsai campus egységeit: tavaly korszerûsítették a Zrínyi út 18. szám
alatti épület belsõ tereit, energetikai rendszerét, továbbá magasabb
szintre fejlesztették az oktatás technikai, technológiai hátterét is. Most
a külsõ felújítás zajlik, s ezzel a PEN fõ oktatási helye teljes egészé-
ben, kívül-belül megújul. Augusztus közepén láttak hozzá a szakembe-
rek a mintegy negyvenmillió forintos fejlesztés megvalósításához, s a
tervek szerint október közepére be is fejezõdik a felújítás. (ha)

Megújuló campus

A szeptember elsején elkezdõdött tanévtõl a jelenlegi heti  kötelezõ
tanítási óra mellett az iskola igazgatója további két, nem tanítási óra le-
dolgozására kötelezheti pedagógusait, például a felzárkóztató és egyéb
foglalkozások keretében. Errõl még a nyár folyamán született a jogsza-
bály, amely azonban nem mondja ki kötelezõen ennek bevezetését, ha-
nem a fenntartóra bízza, miként él a lehetõséggel. 

Mivel csak lehetõségrõl van szó, ezért az önkormányzatok más és
más módszert dolgoztak ki a heti két – bérezés nélküli – nem kontakt
óra tartalommal való megtöltésére. Nagykanizsán már évekkel ezelõtt
kidolgozták minden intézmény számára az úgynevezett sportorientált
foglalkozás lehetõségét, s ehhez tanulócsoportonként egy-egy órát  is
rendeltek, amelyet finanszíroztak. Most a fenntartó úgy döntött, az itt
keletkezett órák tömegét bent tartja a rendszerben, de az idei tanévtõl
nem finanszírozott óraként. Intézményenként emellett az óraszám mel-
lett az 1-3 tanuló foglalkoztatásához rendelt órák 50 százalékát nem fi-
nanszírozza ki. Ez egy kisebb – egy sorozatú –  intézmény esetében
például azt jelenti, hogy a 32 elvonandó óra helyett összesen 15 óra
került ki a fizetett órák tömegébõl úgy, hogy abból  8 óra az intézmé-
nyi óratömegen túli sportorientált óra. 

Általánosságban tehát Nagykanizsán majdnem minden intézmény-
ben a lehetségesnél kisebb problémával oldható meg a két tanórán kí-
vüli, de tanulókkal való, nem fizetett óra, amennyiben ezt a közgyûlés
is jóváhagyja – tudtuk meg Sajni Józseftõl, az OKISB elnökétõl.  (dé)

2 = 1 Kanizsán
A Nagykanizsai Ifjúsági Vonószenekart Jakobovics Árpád 1994. óta

vezeti és az együttes sikeresen vesz részt a város kulturális életében.
Ezért a sikerért a zenekar és a vezetõ is keményen megdolgozik, s ah-
hoz, hogy ezt a munkát továbbra is hatékonyan tudják végezni, újabb
és újabb eszközök, megoldások szükségesek. Egy ilyen lehetõségrõl
hallhattunk a Kanizsai Klasszikusok Kulturális Közhasznú Egyesületé-
nek sajtótájékoztatóján a Halis István Városi Könyvtárban. 

–  A zenekar lieksai fellépése során felmerült egy egyesület megalapítá-
sának ötlete. Aztán nemrégiben Jakobovics Árpáddal, Vámos Bélával,
Vámosné Fordán Ivettel és a szülõk közremûködésével létrejött a Kanizsai
Klasszikusok Kulturális Közhasznú Egyesület. Az egyesület alapítói az
tartják a legfontosabbnak, hogy fellépési, megmutatkozási lehetõségeket
találjanak a fiatal zenei tehetségek számára. Feladatul tûzték ki, hogy a
zenekarnak különbözõ  forrásokból biztosítsák a mûködés feltételeit. Az
alapítók azt is szeretnék elérni, hogy az egyesületbe tömörült együttesek
tagjai ismerjék meg a különbözõ zenei formációkban zajló munkát, láto-
gassák egymás koncertjeit. Ezen túl szeretnék a hátrányos helyzetû embe-
reket is bevonni a város kulturális életébe – mondta el többek között Katz
Rudolf, a Kanizsai Klasszikusok Kulturális Közhasznú Egyesület elnöke. 

Jakobovics Árpád az egyesület alelnöke a 2006. december elseje és
negyedike között megrendezésre kerülõ Nagykanizsai Vonós Mester-
kurzusok elsõ programjáról beszélt. 

– Az I. Nagykanizsai Vonós Mesterkurzusra világsztárokat sikerült
megnyerni: Kelemen Barnabás hegedûmûvész, Kokas Katalin hegedû- és
brácsamûvész lesznek az elsõ elõadók, több nemzetközi verseny gyõztesei.
A mûvészeket Péter Zoltán kíséri zongorán. Az õ neve sem ismeretlen a
kanizsaiak számára, hiszen önálló esteken ismerkedhettek mûvészetével a
városban élõ zenerajongók. A tanítás nyilvános lesz, a mestertanárok és
a diákok is adnak majd koncerteket. A mesterkurzust meghirdettük az or-
szág összes zenészképzõ intézményében. A mesterkurzus nyilvános kon-
certjeire a szervezõk reményei szerint már a felújított moziépületben ke-
rül sor – mondta az alelnök, aki az egyesület létrejöttének egyik céljaként
fogalmazta meg, hogy a lakosság két százalékát szeretnék megnyerni a
komolyzenének. Az amerikai felmérések szerint átlagosan a népesség
egy százaléka az, aki a komolyzenei koncertek közönségét adja, ez a
szám már Nagykanizsán is adott, õk ennél többet szeretnének.

– A fiam taníttatása során be kellett látnunk, hogy Nagykanizsáról
csak akkor van esélye egy fiatal zenészeknek bejutni egy-egy neves in-
tézménybe, ha a diák kapcsolatokat ápolhat ezen intézmények mestere-
ivel. Más városokban már évek óta mûködtetnek úgynevezett mester-
kurzusokat, amelyek keretében neves mûvésztanárokat hívnak, akiknek
bemutatkozhatnak a fiatal növendékek, és akiktõl természetesen tanul-
hatnak is. Támogatókat is találtunk a szülõ és a zenészek személyében,
így jöhetett létre az elsõ kurzus, amely reméljük sikeres lesz és hagyo-
mány teremtõdhet – tette hozzá Vizeli József, az egyesület tagja. (dé)

Mesterkurzus az ifjú zenészekért

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

Szeptember 27. 10 óra
A MAGYAR PLAKÁT HÁZ AVATÁSA ÉS AZ ELSÕ

PLAKÁTKIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA
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 1 x 3 óra; részvételi díj: 3500 Ft; NÉPI SZÖVÕ

TANFOLYAM: 20 órás, heti 1 x 2 óra; részvételi díj: 3800 Ft; 
Jelentkezni szeptember 25-éig lehet a HSMK-nál (Halis István
Városi Könyvtár Nagykanizsa, Kálvin tér 4., telefon: 311-468),

valamint a szervezõknél (telefon: 311-54l).
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13Városháza
Képviselõi fogadóóra

Budai István önkormányzati képviselõ a 7. számú választókerület pol-
gárait várja 2006. szeptember 29-én pénteken 17 és 19 óra között a
Kazanlak körút 7. számú épület A lépcsõházában lévõ irodahelyiségben.

Halász Gyula önkormányzati képviselõ a 9. sz választókörzet lakói-
nak (Péterfai u., Városkapu krt., Zemplén u. páros oldal, Munkás u.
páros oldal a 14 számtól, Kazanlak krt 14.) szeptember 23-án (szom-
bat) 9 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.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város az  Európai Autómentes Nap kartá-
jának aláírásával ismét csatlakozott a nemzetközi kezdeményezéshez,
melynek keretében rendezvényeket szervez 2006. szeptember 22-én. Az
Autómentes Nap jelmondata: „Autó nélkül a városban”, környezetbarát
módon. A rendezvény ideje alatt idõszakos útlezárás lesz  12.30-14.30
óráig a Fõ út Dél-Zalai Áruháztól a Csengery út és a Sugár út kereszte-
zõdéséig terjedõ szakaszon. Az útlezárás idõszakában az autóbuszok
az alábbi útvonalon közlekednek: Autóbusz pályaudvar – Zrínyi utca –
KÖGÁZ irodaház (ideiglenes megálló) – Deák téri megálló, illetve
Rozgonyi utca kerülõútvonalon.

AZ EURÓPAI AUTÓMENTES NAP PROGRAMJA
Helyszín: Nagykanizsa, Erzsébet tér – Fõ út
08.00 Zalai Tekergõ kerékpáros túra indítása 
08.00 Vasember Kupa 
10.00 Egészségsátor 
10.00 Egészséges életmód – termékbemutató
10.00 Óvodások kerékpáros menete 
10.15 Óvodások  zenés tornabemutatója
10.45 Hangoló Zenés Gyerekszínház bábmûsora
12.00 Zala Volán Rt. új autóbuszának bemutatása 
12.30 Légszennyezés mérése a város területén 
13.00 Korosztályos városi utcai futóverseny 
14.30 Kerékpáros Ügyességi Vetélkedõ és kerékpárok biztonság-

technikai ellenõrzése 
15.00 Paint Ball Sportegyesület festéklövészeti bemutatója
15.45 Kanizsai  Ökohajtány találkozó
20.00 Vasember Kupa eredményhirdetés, díjkiosztás

Autómentesen

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése nyílt ötletpályázatot ír
ki köztéri szobrok elhelyezésére. 

A szobrok tervezett helyszíne: 1. Nagykanizsa városközpont, közte-
rületek fejlesztése, forgalomcsillapítási tanulmányterve által érintett te-
rület, elsõsorban az Erzsébet tér és környéke. 2. Lakóterületek közterü-
letei, közparkok.

A területek helyszínrajza megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatalban
a Városfejlesztési Osztályon (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em.)

Pályázati feltételek: 1. A pályázatban be kell mutatni az emlékmû ter-
vét helyszínrajz alapján készített látványterven vagy vázlaton. 2. Az em-
lékmûnek illeszkednie kell a környezetébe, valamint illeszkednie kell a
környezetre vonatkozó városrendezési tervhez és a városrekonstrukciós
tervekhez. 3. A látványtervhez csatolni kell a mû leírását, melynek tartal-
mazni kell a szobor bemutatását, pontos méretét, anyagát, kiviteli techni-
káját, költségbecslését stb.) 4. Az emlékmû anyaga az állandóság igényé-
nek és a köztéri funkciónak megfelelõ bármely idõjárástûrõ anyag.

A pályázóra vonatkozó adatok: Minden pályázó csak egy-egy tervet
adhat be a fent megjelölt egy-egy helyszínre. Az alkotók csak olyan
eredeti tervvel jelentkezhetnek, amelyekkel más pályázatokon még nem
vettek részt. A pályázatban meg kell adni a pályázó nevét, pontos cí-
mét, telefonszámát, a lezárt borítékon fel kell tüntetni: „Ötletpályázat
köztéri szobrok elhelyezésére”.

A pályázatok beadási határideje: A pályázatokat 3 eredeti példány-
ban legkésõbb 2006. december 31-ig kell benyújtani a Polgármesteri
Hivatalban Litter Nándor polgármesternek címezve (8800 Nagykani-
zsa, Erzsébet tér 7. I. em.). A pályázattal kapcsolatban díjazás nincs.

A pályázatok elbírálása: A köztéri szobrok elhelyezésére kiírt ötletpá-
lyázatról, valamint az emlékmû kivitelezésére adandó megbízásról a Vá-
rosfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság, valamint az
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság véleményének ismeretében
– szakvélemény ismeretében – a Közgyûlés dönt 2007. március 31-ig. 

A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a Polgármes-
teri Hivatalban a Városfejlesztési Osztályon Tárnok Ferenc beruházási iroda-
vezetõnél és Wegroszta Zoltán ügyintézõnél a 93/500-766-os telefonszámon.

Ötletpályázat 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a nyug-
díjba vonulás miatt megüresedõ városi fõépítész munkakör betöltésére.
A munkakör tartalma: a 9/1998. (IV.3.) KTM rendeletben foglaltaknak
megfelelõen Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzati fõépíté-
szi feladatok ellátása. A munkakör a pályázat elbírálását követõen
azonnal betölthetõ. A köztisztviselõi kinevezés határozatlan idõre szól,
hat hónap próbaidõ kikötésével. 

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, okle-
veles építészmérnöki diploma, a településrendezés, építészeti tervezés,
építésügyi igazgatás körében eltöltött összesen legalább nyolcéves
gyakorlat. Közigazgatási alapvizsgát és szakvizsgát a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény. 25. §-ának rendelkezései
szerint kell megszerezni. 

Szükség esetén a szolgálati lakás megoldható. Illetmény és egyéb
juttatások a Ktv. és Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatá-
nak vonatkozó rendelkezése szerint. 

A munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó
pályázatokat dr. Kelemen Marcell jegyzõ részére kell benyújtani (Nk, Er-
zsébet tér 7., telefon: 93/500-700 vagy 500-708), melyhez csatolni kell:
iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát; 3 hónap-
nál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; szakmai gyakorlat hivatalos iga-
zolását. A pályázatok beérkezésének határideje a pályázati hirdetmény
Belügyi Közlönyben való megjelenését követõ 31. nap (Várható megjele-
nés: 2006. szeptember 15.) A benyújtott pályázatok elbírálására a pályá-
zati határidõ lejártát követõ 15 napon belül kerül sor.

Városi fõépítész kerestetik

A Dödöllefesztivál egyik látogatójának felvetését – mely szerint el-
szomorítja a Csengery utca sarkán lévõ volt biztosító épületének álla-
pota – a terület önkormányzati képviselõjéhez, Szányiné Kovács Mári-
ához továbbítottuk, aki elmondta:

– Az épület felújítását a lakóközösségnek kell kezdeményezni. A fel-
újítás várható költségeit tartalmazó programtervvel a közös képviselõ-
nek kell felkeresnie a tulajdonosokat annak érdekében, hogy megtör-
ténjen a felújítás. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenfor-
galmi Bizottság több alkalommal foglalkozott a ház ügyével, de a vég-
sõ megállapítás mindig az volt, a tulajdonosnak a kötelessége jó álla-
potban tartani a saját tulajdonát. Az épületben az önkormányzat ren-
delkezik a legkisebb tulajdoni hányaddal, ám a tulajdoni hányadán
felül is támogatná a felújítást, azt viszont nem lehet elvárni, hogy az
épület egészével foglalkozzon. Az önkormányzat írhat levelet, felszólít-
hatja a társasházat, de szankciót nem alkalmazhat. Nekünk is rossz ér-
zés, hogy a város egyik legszebb épülete ilyen állapotban van. 

A volt biztosító épületérõl
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Építési vállalkozók figyelem!
Nk-án a Hunyadi úton 800 négy-
zetméteres (20m x 40m) telek –
társasház építésére kiválóan alkal-
mas, eladó. 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)

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

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:
6,5 millió Ft. Érd.: 30/332-3778
(5934K)

Nk-án I. emeleti, kétszobás,
két erkélyes, központi fûtéses, re-
dõnyös, felújított lakás beköltöz-
hetõ állapotban eladó. Érd.:
30/438-8840 (5940K)

Szentgyörgyvári hegy IV.
hegyháton szép épület garázzsal,
parkosított területen eladó, vagy

városi lakásra cserélhetõ érték-
egyeztetéssel. Víz, villany van!
Érd.: 30/448-6072 (5941K)

Belvárosban I. emeleti, két-
szobás, bútorozott lakás irodá-
nak, lakásnak kiadó. Kaució
szükséges! 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 2004-
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)

Az Ön számára értéktelen
vashulladékot, forgalomból ki-
vont gépjármûvét készpénzért
átveszem! Lakókocsik is érde-
kelnek. Ugyanitt használt autó-
alkatrészek 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)

Hétvégén takarítást vállalok
Nagykanizsán. Tel.: 30/631-9874
(5942K)

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.

DIÁKAKCIÓ! DIÁKAKCIÓ! DVD – kettõt fizet, hármat vihet!DVD – kettõt fizet, hármat vihet!
VHS végkiárusításVHS végkiárusítás – 300 Ft/db– 300 Ft/db

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

Britney, régi iskolájának közkedvelt pon-
ponlánya új iskolába megy, ahol elõször
hideg távoltartással kezelik. Különösen az
új suli legnépszerûbb csaja, a szurkolócsa-
pat kapitánya. Felveszik õt a csapatba,
amely izgalmas megmérettetésre készül. Itt
az ideje az összefogásnak. A sikeres soro-
zat harmadik részében a lányok ismét a
legnépszerûbb dallamokra rázzák.

LAPUNK ÚJ ROVATOT KÍVÁN INDÍTANI AZ ÖNÖK
KÖZREMÛKÖDÉSÉVEL!

Egy grafológus szakember vállalkozott rá, hogy az Önök által be-
küldött írásminták alapján személyiségrajzot készítsen, melyet
lapunk hasábjain megjelentetünk. Amennyiben kíváncsi arra, hogy
írása alapján mi rejlik személyiségében, vagy mire hivatott, úgy ír-
jon nekünk. Az elemzéshez az írásmintákat a Szerkesztõségben sze-
mélyesen vagy postán a Pf. 154-re kérjük leadni. Az írásminta egy
oldal (A4) terjedelmû, sima papírra írt, saját (nem másolt) szöveg,
mely tartalmazza az író korát, nemét, iskolai végzettségét, a domi-
náns kezet (jobb vagy bal) valamint a kézírást befolyásoló betegsé-
get (pl.: szemüvegviselés, kézsérülés, stb.). A válaszadást jeligére
kérhetik, de a mintának tartalmaznia kell az aláírást. 

Az újságban megjelenõ elemzések részlegesek, mivel a rovat terje-
delme nem teszi lehetõvé a teljes körû elemzés megjelenését.

Várjuk leveleiket!
Kanizsa Dél-Zalai Hetilap

Kedves Olvasóink!
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A közelmúltban vehettek részt az NTE judosai  a 25. Nemzetközi
Atomkupán Pakson. Négy ország közel 300 versenyzõje állt tatamira,
ahol Zala megyét egyedül Nagykanizsa képviselte 4 fõvel diák és ser-
dülõ kategóriában. 

– A helyezések gyengébben alakultak a vártnál – jegyezte meg Mester
József edzõ. – Ebben a hosszú nyári kihagyás mellett a növésben lévõ gye-
rekek súlykategória váltása is közrejátszott. 

Eredmények: A diák korcsoportban Csonka Richárd 38 kg-ban és Kar-
dics Konrád 41 kg-ban, valamint a serdülõknél Horváth Tamara az V.
pontszerzõ helyen végzett. A szintén serdülõ Mihovics Szabina 57 kg-ban I.
helyezett lett. 

Hírek a tatamiról

NB II. Utánpótlás bajnokság – szeptember 7. U19: NTE 1866 MÁV –
Kaposvölgye  7-1. Góllövõk: Péntek (2), Csordás, Kisharmadás, Anger,
Szalai, Magyar T. U17: NTE 1866 MÁV – Kaposvölgye 15-0. Góllö-
võk: Nagy T. (8), Baranyai B. (3), Németh B., Tivolt, Jakabfi, Kalamász.

2006.09.09. – NB II. Utánpótlás bajnokság. U19: Csesztreg – NTE
1866 MÁV 3-6. Góllövõk: Péntek (2), Anger, Szalai, Tollár, Kisgyura,
jók: Anger, Szalai, Péntek, Csordás. U17: Csesztreg – NTE 1866
MÁV  0-12. Góllövõk: Nagy T. (7), Varga (2), Baranyai B., Papp Sz.,
Jakabfi, jók: Nagy T. (a mezõny legjobbja), Varga, Nagy R.,
Kalamász. U15: NTE 1866 MÁV – Paks 4-1. Góllövõk: Husz (2), Né-
meth, Pázmándi, jók: Husz, Pázmándi, Simon, Buni. U13: NTE 1866
MÁV – Paks 14-0. Góllövõk: Erdõs (8), Völgyi (3), Vlasics, Grabant
B., Novák, jók: Erdõs, Völgyi, Grabant B., Nagy.

2006.09.10. – Megye I. o., felnõtt mérkõzés: Zalaegerszeg Becsali
Tungsram – NTE 1866 MÁV 0-1. Góllövõ: Ujvári, jók: Burucz, Vis-
novics, Balázs, Ujvári, Farkas. Ifjúsági mérkõzés: Zalaegerszeg Bec-
sali Tungsram – NTE 1866 MÁV 0-1. Góllövõ: Kotnyek, jók: Anger (a
mezõny legjobbja), Kotnyek, Kalamász, Szõke.

2006.09.17. – Megye I. o., felnõtt mérkõzés: NTE 1866 MÁV –
Lenti   5-1. Góllövõk: Burucz (3), Fekete, Bagarus, jók: Burucz, Feke-
te, Farkas, Korpics. Ifjúsági mérkõzés: NTE 1866 MÁV – Lenti 1-4.
Góllövõ: Szõke, jók: Kotnyek, Tóth R., Kékesi, Tivolt. Serdülõ mérkõ-
zés: NTE 1866 MÁV – Tormafölde 16-0. Góllövõk: Földesi (6), Papp
(3), Pázmándi (2), Godina (2), Gergelics, Nagy R., Bódis, jók: Bódis,
Papp, Földesi, Gergelics. 

Foci-Foci-Foci

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:

09.22 16 óra autóbuszvezetõ „D”
09.25 16 óra tehergépkocsi

vezetõ „C”, nehézpót „C+E”
09.26 16 óra személyautó,

motor és segédmotor kategó-
riákban 

Részletfizetés! 
Ingyenes tankönyv kölcsönzés!

A Volán Oktatási Kft. 
Kirendeltség új címe: 

Nagykanizsa, Zárda út 2. 
(Bányászpálya fölött)

Kiütéssel gyõzött az NTE1866 MÁV a nagyságrendekkel gyen-
gébben, pontatlan labdákkal és erõtlenül játszó Lenti TE csapatával
szemben a múlt hét végén itthoni pályán játszott mérkõzésen. 

NTE1866 MÁV – LENTI TE: 5-1

A végéhez ért vízilabda csapataink (Kanizsa Vízilabda SE) nyári –
õszi felkészülése, a hétvégén (szeptember 23-24.) elkezdõdik a felnõtt
OB I./B bajnokság, valamint elkezdõdnek a küzdelmek a Dunántúli
Utánpótlás Vízilabda Bajnokságokban is. Utóbbiban 3 csapattal neve-
zett egyesületünk: Gyerek II. korcsoport (12 évesek és fiatalabbak),
Gyerek I. kcs. (13-14 évesek) és Serdülõ kcs. (15-16 évesek).

Felnõtt csapatunk jelentõsen erõsödött a nyáron, így hazai pályán gyõ-
zelmi esélyekkel várja szeptember 23-án a fõvárosi MAFC-WINNER
gárdáját. Utánpótlás csapataink a nyáron az itthoni felkészülés mellett
edzõtáborokban is részt vettek. A Kaszper Dániel vezette Gyerek I. és
Serdülõ csapatok Dunaújvárosban, míg az elsõ bajnokságukra készülõ
Gyerek II. csapat Szabó Szilárd irányításával Bázakerettyén töltött egy
hasznos hetet. Szeptember 24-én  a Gyerek I. kcs. (13-14 évesek) mérkõ-
zéseire kerül sor Nagykanizsán a Városi Uszodában. Ellenfél az OKI-
Göd és a budapesti Sportliget csapatai lesznek.

Szabó Szilárd, edzõ – Kanizsa VSE

Rajt a vízilabda bajnokságokban

Budapesten a Stadion Hotelben rendezte meg az Európai Sport Ha-
gyományõrzõ Egyesület és Nemzeti Sportszövetség az V. Országos
Sporttörténeti Vetélkedõt. A verseny témaköre a Nyári Olimpiai Játé-
kok 1896-2004. kajak-kenu és az öttusa hazai és nemzetközi eredmé-
nyei voltak. Az egyéni országos bajnok: Nagy Barnabás Egerbõl. A 2.
Tóth Attila (Budapest), a 3. Kis János, nagykanizsai versenyzõ lett.
Csapat országos bajnok: Budapest, második Zala megye, 3. Heves.



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

Szeptember 15-17. között
Nagykanizsán is számos
programra került sor a Kul-
turális Örökség Napjai or-
szágos rendezvénysorozat-
hoz kapcsolódóan. Az öt
helyszínen zajló helyi ren-
dezvények sorát Vécsey
Zsigmond és Bátorfi Lajos
felújított síremlékének ava-
tása nyitotta pénteken dél-
elõtt. Vécsey Zsigmond pol-
gármestert Tarnóczky Attila,
Bátorfi Lajos szerkesztõt
pedig Czupi Gyula ajánlotta
a város közönségének fi-
gyelmébe felújított sírem-

lékük avatása alkalmából. A városi temetõben tartott megemlékezésen
elhangzott: Bátorfi Lajos hozta létre 1868-ban Nagykanizsán az ország
elsõ hölgy élclapját, a Kandi Klárit. Szintén õ volt a Zalai Közlöny, vala-
mint a Zalai Tanügy alapítója, szerkesztõje. Tarnóczky Attila hangsú-
lyozta, hogy Nagykanizsa gazdaságának fellendülése az I. világhábo-
rút megelõzõ idõszakban Vécsey Zsigmond  nevéhez fûzhetõ. Akkori-
ban létesült többek között a Kávégyár, a Kefegyár és a Szeszfõzde is.
Tarnóczky beszédében köszönetet mondott dr. Károlyi Attilának is, aki
a síremlékek felújítását finanszírozta.

Este a Halis István Városi Könyvtárban az Ernst Múzeum és a kani-
zsai bibliotéka közös szervezésében az Építészet és Ornamentika címû,
Medgyaszay István, a régi mozi és a Gábor Áron-laktanya tervezõjé-
nek munkásságát bemutató emlékkiállítás megnyitójára került sor,
amelyen a könyvtár igazgatója, Czupi Gyula, Litter Nándor polgár-
mester és Potzner Ferenc mûvészettörténész, a kiállítás kurátora kö-
szöntötte a megjelenteket, megnyitó beszédet pedig Németh Katalin
építész mondott.  Ezt követõen az érdeklõdõk egy beszélgetésen vehet-
tek részt, amelyen Zalaváry Lajos építész a könyvtárépület építésének
rejtelmeibe avatta be hallgatóságát, akik közben megtekinthették
Kustár Zsuzsa díszes üvegablakait is. A programmal mûködésének
ötödik évfordulóját is ünnepelte a kanizsai könyvtár.

A Thury György Múzeumban Karmazin József fõépítész érdekfeszí-
tõ elõadást tartott az ötvenes-hetvenes évek építészetérõl, este pedig a
Mirrorworld Együttes jazzkoncertjére került sor.

Másnap a könyvtárban került sor az Együtt Kiskanizsáért Egyesület
és a Nagykanizsai Városvédõ Egyesület közös szervezésében zajló
„Örökségünk” címû helytörténeti konferenciára. Az elõadások sorában
Kovács Zsuzsanna etnográfus, a Göcsej Múzeum munkatársa egy
kiskanizsai ház és a benne lakók történetét ismertette. Elhangzott: az
elmúlt idõszakban az Együtt Kiskanizsáért Egyesület tagjaival közösen
két óriási anyagot gyûjtöttek össze a városrészben, amelyek közül az
egyik ma már a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a másik pe-
dig a Thury György Múzeum gyûjteményét gyarapítja. Dr. Sári Zsolt,
a szentendrei néprajzi múzeum munkatársa elmondta: hamarosan be-
mutatják a múzeumban a komplett, jellegzetes berendezéseket is tartal-
mazó kiskanizsai házat. A konferencián szó esett még többek között a
szombathelyi Szent Márton és a kiskanizsai temetõ síremlékeinek kö-
zös vonásairól, Gróf Klebelsberg Kunó iskolapolitikájáról, valamint a
kiskanizsai „sáskák” életmódváltozásáról is.

A konferenciáról az Inkey-kápolnához vonultak a konferencia részt-
vevõi, akik Kostyál László mûvészettörténész elõadását hallgathatták
meg a kápolna történetérõl és az építtetõ családról. Mint mondta: fon-
tos lenne funkciót találni a kápolnának, mielõtt még az enyészeté lesz
a barokk épület. A szakember elsõsorban valamiféle kiállító helyként
tudja elképzelni a kápolnát, amelyhez számos legenda is fûzõdik.

Tizenhetedikén az Alsóvárosi Templomban a Farkas Ferenc Városi
Zeneiskola vonós zenekarának hangversenyére, a Zsinagógában pedig
a zeneiskola énekkarának koncertjére került sor. (Horváth Attila)

Kulturális örökségünk

Szeptember tizenhatodi-
kán és tizenhetedikén ke-
rült sor a Koto Autóház él-
ménynapjára, amelyen bár-
ki megtekinthette és akár
ki is próbálhatta a Toyota
márka új modelljét, a
Yarist. Majd' kétszázan él-
tek is a lehetõséggel. 

– Rendkívül jól sikerült a
nyílt hétvégénk, számos lá-
togató ismerhette meg sza-
lonunkban a Toyota világát –
mondta lapunknak Németh
Imre szalonvezetõ. – Több
üzletet is kötöttünk, a leg-
kedveltebb típusaink a Yaris
és a Corolla, egyébként a
nyílt hétvége pont a Yaris
népszerûsítése jegyében
telt. A Toyota Pénzügyi Zrt.

révén nagyon kedvezõ, 3,95
százalékos THM-mel rendel-
kezõ  hitellehetõséggel jut-
hatnak hozzá autóinkhoz
partnereink.

– A Yaris márka elõzõ so-
rozata 1999-ben jelent meg
az utakon, és nagy sikert ért
el – veszi át a szót Bagonyai
Balázs értékesítési vezetõ. –
Az új Yaris sokkal tágasabb
lett, s minden szempontból
nagyobb mûszaki tartalom-
mal rendelkezik. A Toyota az
elõdéhez hasonló sikereket
vár ettõl a szériától is.

Németh Imre szalonvezetõ
mindehhez még hozzátette:
várakozásaiknak megfelelõ-
en alakult az áprilisi nyitás
óta eltelt idõszak forgalma.

(X)

Nyílt hétvége a Koto Autóháznál


