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BICSÁK MIKLÓS
1. körzet – MSZP

BENE CSABA
2. körzet – FIDESZ, KDNP

BALOGH LÁSZLÓ
3. körzet – FIDESZ, KDNP

BIZZER ANDRÁS
4. körzet – FIDESZ, KDNP

DR. CSÁKAI IVÁN
5. körzet – FIDESZ, KDNP

DR. KÁROLYI ATTILA
6. körzet, MSZP

JERAUSEK ISTVÁN
10. körzet – FIDESZ, KDNP

DR. KOLONICS BÁLINT
11. körzet – FIDESZ, KDNP

PAPP NÁNDOR
12. körzet – FIDESZ, KDNP

DR. FODOR CSABA
MSZP  lista

LELKÓ TAMÁS
MSZP  lista

TÓTH LÁSZLÓ
MSZP  lista

BOGÁR FERENC
MSZDP  lista

KARÁDI FERENC
13. körzet – FIDESZ, KDNP

TÓTH NÁNDOR
14. körzet – FIDESZ, KDNP

POLAI JÓZSEF
15. körzet – FIDESZ, KDNP

SZÕLÕSI MÁRTA
7. körzet – FIDESZ, KDNP

HORVÁTH ISTVÁN
8. körzet – FIDESZ, KDNP

GYALÓKAI ZOLTÁN
9. körzet – FIDESZ, KDNP

VÁROSUNK ÚJ KÖZGYÛLÉSE

MARTON ISTVÁN
POLGÁRMESTER

(A választási eredmény még nem jogerõs)

PAPP FERENC
MSZDP  lista

CSERTI TIBOR
Városvédõ Egyesület  lista

HALÁSZ GYULA
SZDSZ  lista

RÖST JÁNOS
SZDSZ  lista

CSERESNYÉS PÉTER
FIDESZ, KDNP lista

BÖRÖCZ ZOLTÁN
MSZP  lista
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KÉRDÕÍV A HÁZIORVOSOKNÁL

A város Idõsügyi Tanácsa segítõ kezet kí-
ván nyújtani az idõs embereknek. Februárban
döntöttek úgy, hogy megpróbálják azt a 7-8
ezer idõs embert elérni, problémáikat megis-
merni, akikrõl semmilyen megbízható infor-
mációja nincs sem a szociális intézmények-
nek, sem a karitatív szervezeteknek, sem az
idõseket tömörítõ civil szervezeteknek –
mondta el Büki Pálné az Idõsügyi Tanács alel-
nöke. Mostanra elkészült az a kérdõív, ame-
lyen az idõs embereket kérdeznék meg arról,
miben lehetnének segítségükre a különbözõ
szervezetek. A kérdõívek hozzáférhetõk a há-
ziorvosi rendelõkben. A kitöltött felmérõlapo-
kat le lehet adni a háziorvosi rendelõkben, a
Családsegítõ Szolgálatnál, az Idõsügyi Ta-
nácsnál a Honvéd Kaszinóban, a Szociális
Osztályon, az idõsek klubjaiban az Alapellátá-
si Intézményben és az  idõsek fogadóóráján is.
A kitöltött kérdõíveket a probléma jellegétõl
függõen juttatják el a különbözõ szervezetek-
hez, akik vállalták, hogy megoldásokat keres-
nek. A nyugdíjas klubok emellett lehetõséget
kínálnak az idõs embereknek az együttlétre, a
kikapcsolódásra – mondta még Büki Pálné,
aki egyúttal a Hölgyklub programjait is jó
szívvel ajánlotta az idõs embereknek. 

KANIZSAI SIKER
Zalaegerszegen rendezték meg a rendõrök

XIII. Karos Forgalomirányító Versenyének
megyei döntõjét. A megmérettetésen elméleti,
szakmai ismereteikrõl és gyakorlati felkészült-
ségükrõl is számot adtak a versenyzõk. Ami
pedig a végeredményt illeti: idén is Magyaró-
di Balázs kanizsai törzszászlós végzett az élen,
kiérdemelve ezzel a második helyezett, Lenti-
ben szolgálatot teljesítõ Borsos Sándor õrmes-
terrel együtt a Nyíregyházán megrendezésre
kerülõ országos versenyen való részvételt.

FESTETT AZ ELFUN AKCIÓCSOPORT 
A GE Hungary Zrt. Elfun akciócsoportjának

54 lelkes tagja festékkel, ecsettel vonult ki az
Élettér Állat- és Természetvédõ Egyesület
épülõ kutyamenhelyéhez, ahol kifestették a
kennelek rácsait.  Maros Sándorné, az egyesü-
let titkára köszönetét fejezte ki a segítségükért.   

KONFERENCIA
A mai magyar média volt a témája annak a

konferenciának, amelyet a Polgári Kanizsáért
Alapítvány rendezett pénteken a Halis István
Városi Könyvtárban. Mint azt Március Zita, az
alapítvány szóvivõje, az est háziasszonya kö-
szöntõjében elmondta: a médiakutatók egybe-
hangzó megállapítása, hogy a kommunikáció,
mint a társadalom alaptevékenysége súlyos sérü-
léseket szenvedett a mai világban, ezért kiemel-
ten fontos, hogy tudatosan figyeljünk rá, hiszen
milyensége kihat az emberi kapcsolatokra. A
média szükségképpen szelektál a valóság bemu-
tatásakor – s a bemutatás eszközei, módozatai
között is –, és e szelekció mindig valamilyen el-
térést eredményez a valóság és annak médiaáb-
rázolása között. Mindezek tükrében elsõként
Szalai Annamária, az ORTT tagja tartott elõ-
adást Káros tartalmak a kereskedelmi televízió-
zásban címmel, majd Szikora József, a Magyar
Katolikus Rádió közéleti fõszerkesztõje, a Ma-
gyar Katolikus Újságírók Szövetségének elnöke
szólt arról, miért káros a közszolgálatot nem vál-
laló média, s hogyan védekezhetünk ellene. Vé-
gül Bobrovniczky Kristófot, a Heti Válasz kiadó-
igazgatóját hallhatták az érdeklõdõk a nyomta-
tott sajtó szerepérõl, a lappiac trendjeirõl.

ÁLLÁSBÖRZE 
A Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagy-

kanizsai Kirendeltsége által szervezett állás-
és képzésbörzén 41 munkáltató, több mint 500
állásajánlattal várta az érdeklõdõket, akik
igénybe vehették a pályaorientációs, illetve
munkajogi tanácsadást is. Az állásajánlattal
érkezõ munkáltatók elsõsorban szakmunkások
számára kínáltak munkahelyeket, az érdeklõ-
dõk többsége viszont viszonylag alacsony
képzettséggel bíró betanított munkás volt. A
börzén nagy számban jelentek meg a szellemi
munka iránt érdeklõdõk is. 

AJÁNDÉK AZ IDÕSEKNEK
Ünnepélyes keretek között, a Zrínyi utcai Idõ-

sek Klubjában adták át azokat a híradástechni-
kai eszközöket és a takarítógépet az idõseknek,
amelyet Szányiné Kovács Mária a rendelkezésé-
re bocsátott képviselõi keretébõl vásárolt. A 300
ezer forint összértékû csomagban többek között
van egy új televízió és DVD-lejátszó is. Az új
eszközöket nemcsak ebben az intézményben

használják majd, hanem igény szerint a többi,
idõsek gondozását végzõ helyen is. 

KANIZSA KÁRTYA 001
A Kanizsa Kártya Bt. képviselõitõl vehette

át a 001-es számú kártyát Litter Nándor az el-
múlt hét során. A Kanizsa Kártya kiváló
lehetõség arra, hogy erõsítse a lakosság
városhoz való kötódését, a vállalkozások jut-
tatásait az itt élõknek. Jelenleg már több, mint
nyolcvan helyi szolgáltatónál, cégnél érvénye-
síthetõk már a kártya által nyújtott kedvezmé-
nyek. Öt helyen lehet igényelni: a Tourinform
irodában, a Halis Könyvtárban, az intézmény
kiskanizsai és Hevesi úti fiókkönyvtárában,
valamint a Magyar utca 18-ban. A kártyarend-
szerrõl további információkat találnak a
www.kanizsakartya.hu honlapon. 

BUDA ERNÕRE EMLÉKEZTEK
Buda Ernõre, a tavaly elhunyt bányamér-

nökre emlékeztek Bázakerettyén és Zalaeger-
szegen. A MOL Nyrt. és a Magyar Olajipari
Múzeum közös szervezésében ünnepélyesen
megnyitották a Bázakerettye, BT-2-es gyûjtõ-
állomáson berendezett Buda Ernõ emlékszo-
bát, majd a megemlékezés Zalaegerszegen
folytatódott, az Olajipari Múzeum szabadtéri
kiállítási területén. A szeretve tisztelt Öcsi bá-
csira Holoda Attila, a MOL Nyrt. Közép-eu-
rópai Kutatás-Termelés igazgatója emléke-
zett, aki felavatta Pataki Béla szobrászmû-
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vész Buda Ernõrõl készített bronz mellszob-
rát. A „Három bányászgeneráció válogatott
iratai és emlékezései II., Buda Ernõ” – címû
kötetet Udvardi L. Géza mérnök mutatta be.
A rendezvény Öcsi bácsi bányász-kohász té-
májú képeslapgyûjteményébõl készült kiállí-
tás megnyitásával zárult, melyet dr. Esztó Pé-
ter, a Magyar Bányászati Hivatal elnöke aján-
lott a résztvevõk figyelmébe.

SZÜRETI FELVONULÁS

A Pipitér Óvoda Nagyrác utcai tagintézmé-
nyében második alkalommal rendeztek szüre-
ti felvonulást. Az ovisok nagy izgalommal ké-
szültek a csütörtök délelõtti, szinte egész
Kiskanizsát bejáró sétakocsikázásra. A gyere-
kek a „kisbíró” felhívására lovaskocsira illet-
ve  platós autóra szálltak, s útközben – a ha-
gyományoknak megfelelõen – vidám dalok-
kal, versekkel adták a környék tudtára: eljött a
szüret ideje. Délután szalonnasütéssel folyta-
tódott a szüreti hangulatot idézõ program,
ahol már a szülõk is részt vettek.  

GLEISDORFI  ALKOTÁSOK
A 2006. évi gleisdorfi Nemzetközi Mûvészte-

lep alkotásait bemutató tárlat nyílt a Trend Art
Galériában. A mûvésztelep tevékenységét Ger-

not Schrampf kulturális menedzser ismertette. A
kiállító mûvészek: Brigitte Walter, Walter Frey,
Aleksandra Grundler, Melica Harpam, Margret
Bernstein, Elfi Maier, Maria Knaus, Hans
Schaden, Gernot Schrampf, Zeljko Hudek, Czin-
ki Ortrun és Ludvig Zoltán.

AUTÓMENTES NAP

Az Európai Autómentes Nap jegyében ha-
todik alkalommal rendeztek programokat a
város óvodásai és iskolásai számára. A nap fõ
célja e korosztály egészséges életmódra neve-
lése volt. A rendezvény a Zalai Tekergõ ke-
rékpáros túrával indult, melyhez Litter Nán-
dor és Röst János is csatlakozott egy tandem
kerékpárral néhány méter erejéig. A 12 órás
„Vasemberke”-kupán, az általános iskolák
közötti ügyességi vetélkedõjén az Erzsébet té-
ren nyolc általános iskola vett részt. A csapa-
tok játékos bemutatkozója után, a gyerekek a
Városi Rendõrkapitányság által felállított aka-
dálypályán mérhették össze kerékpáros
ügyességüket. A vetélkedõ a Csónakázó-tónál
folytatódott, ahol a diákok öt állomás érinté-
sével ügyességi feladatokat oldottak meg. A
saját maguk fõzte ebéd elfogyasztása és a
számháború után a gyerekek visszatértek az
Erzsébet térre, ahol már a Paint Ball Sport-
egyesület festéklövészeti bemutatója várta
õket. Ezután következett a hat állomásból álló
Városismereti Túra, melyen az egészséges
életmód kérdéseivel találkoztak a résztvevõk.
A „Vasemberke”- kupát a karaoke verseny és
a gálamûsor után a díjkiosztó ünnepély zárta
le. A rendezvény aktív résztvevõi voltak az
óvodások is. Délelõtt indult a keleti város-
részbõl az óvodások kerékpáros menete, a
„Biztonságos utcákat és kerékpárokat a gyere-
keknek” jelszóval. Az Erzsébet téren több
száz ovis vett részt az óvodások zenés torna-
bemutatóján és az utána következõ Hangoló
Zenés Gyerekszínház elõadásán. A Zala Vo-
lán Rt. ezen a napon mutatta be új, környezet-
kímélõ Mercedes autóbuszát. A nap folyamán
a Polgármesteri Hivatal Alapellátási Intézmé-
nye által felállított Egészségsátor várta az ér-
deklõdõket, ahol lehetõség nyílt a testsúly, a
koleszterinszint, és a vérnyomás mérésére, a
drogtáska megtekintésére és étkezési tanács-
adásra. Délután tartották a Fõ út Dél-Zalai
Áruház és a Csengery utca közötti lezárt sza-
kaszán a korosztályos városi utcai futóver-
senyt, melyen több mint 700 diák vett részt. 

KÁRPÁTIA 

Közel 500 érdeklõdõ volt kiváncsi a VOKE
Kodály Mûvelõdési Házban a Kárpátia együt-
tes koncertjén. A nemzeti érzülettel átitatott
szövegek és hangzások megszólaltatói lend-
vai fellépésük után érkeztek a nagykanizsai
közönséghez. A zenekarnak már hatodik le-
meze készült el Piros, fehér, zöld címmel.

FEJLESZTÉSEK SÁNCBAN

Litter Nándor dr. Horváth Ágnessel, az
Egészségügyi Minisztérium államtitkárával
közösen avatta fel a tavaly viharkárokat szen-
vedett, s 26 millió forintos beruházással felújí-
tott sánci orvosi rendelõt és kultúrházat. Dr.
Horváth Ágnes azt mondta: változás indult
meg az egészségügyben, nem csak országos
szinten, hanem városunkban is – ennek ékes
bizonyítéka az megújult intézmény. 

VIETNAMI VENDÉGEK A DKG-BAN

Vietnami delegáció látogatott a DKG-EAST
Zrt. gyárába. Nguyen The Quang, Hanoi alpol-
gármestere, a Vietnami-Magyar Baráti Társaság

szeptember 22.

szeptember 23.

szeptember 25.

szeptember 26.
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elnöke, Le Anh Hao, Hanoi Logbien kerületé-
nek elöljárója, a baráti társaság elnökségi tagja,
valamint Pham Viet Son, a Vietnami-Magyar
Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. vezérigazgató-
ja, a baráti társaság fõtitkára látogatásával Mádé
Károly elnök-vezérigazgató meghívásának tett
eleget. Mádé Károly lapunknak elmondta: a
közelmúltban Vietnamban járt üzleti ügyben, a
látogatás során megpróbáltak újabb gazdasági
kapcsolatokat kiépíteni. Eközben ismerkedtek
meg Pham Viet Son-nal, akit arra kértek, kép-
viselje a dél-zalai, olaj- és gázipari berendezé-
seket gyártó céget hazájában. A delegációt Lit-
ter Nándor is köszöntötte, s míg õ a város gaz-
daságát, befektetési lehetõségeit ismertette, ad-
dig Mádé Károly a cég történetét, tevékenysé-
gét mutatta be. Nguyen The Quang, Hanoi al-
polgármestere – aki egyben a delegáció veze-
tõje is volt – ugyancsak bemutatta a vietnami
fõvárost, s elmondta: meggyõzõdése, hogy a
gazdasági kapcsolatok alapját a kultúra és az
oktatás területén kialakítandó együttmûködé-
sek jelenthetik, ennek megfelelõen õ a diákcse-
re-programok indítását javasolja elsõ lépés-
ként. A küldöttség megtekintette a gyárat.       

ÁTADTÁK AZ ÁRPÁD UTCÁT

A kivitelezésben részt vevõ cégek képvise-
lõinek jelenlétében Litter Nándor átadta a fel-
újított Árpád utcát. A helyszínen tartott sajtótá-
jékoztatón az elmúlt években elkészült út- és
járdaberuházásokról kiemelte: az önkormány-
zat 2004-tõl több, mint 1,2 milliárd forintot
költött út- és járdafelújításokra. Ezen belül az
Árpád utca felújítása 21,5 millió forintba ke-
rült. A program még nem fejezõdött be, ezért
továbbra is kéri a lakosság türelmét, megérté-
sét. Az utca lakóinak nevében dr. Horváth
György és Bálint György mondott köszönetet.

NKTT: NEHÉZ ÖRÖKSÉG
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társu-

lása tanácsülésén a megjelentek elfogadták a
társulás elsõ félévi beszámolóját, majd meg-
tárgyalták a 2006. évi költségvetésrõl szóló
határozat módosítását is. Ennél a napirendi
pontnál komoly vita bontakozott ki a polgár-
mesterek között, ugyanis kiderült, hogy a
költségvetésben mintegy 6,1 millió forintos
hiány mutatkozik. A hosszas vita után a tele-
pülések vezetõi úgy döntöttek, hogy nem
nyúlnak sem a tartalékhoz, sem a hiány-

összeghez, hanem a választások nyomán
újonnan felálló testületre hagyják a döntést.
Harmadik napirendi pontként a többcélú tár-
sulás keretében ellátott feladatok bõvítésének
elõkészítésérõl esett szó, s a testület úgy hatá-
rozott, hogy felveszik a társulás által ellátott
feladatok közé a pályaválasztási tanácsadást
is. Elfogadták a térségi foglalkoztatási pak-
tum elõkészítésérõl szóló tájékoztatót is,
Horváthné Bagó Mónika projektvezetõ beje-
lentette: december 14-én kerülhet sor a pak-
tum ünnepélyes aláírására. Ötödik napirendi
pontként a kistérségi kerékpárút-hálózat létre-
hozásának elõkészítésérõl tárgyaltak a társu-
lási tanács tagjai. Arról határoztak, hogy vala-
mennyi, a társulásban részt vevõ települést
megkérdezik arról, részt kíván-e venni a ke-
rékpárút megépítésében, ugyanis az adott te-
lepülés közigazgatási területéhez tartozó sza-
kaszok megvalósításához szükséges források
felét minden településnek magának kellene
biztosítani – amennyiben a másik felére sike-
rül pályázati pénzt igénybe venni. Az igény-
felmérést követõen megindulhat a tervezés.
Utolsó napirendi pontként elfogadták a Pan-
nonhát Tájpark-projektrõl szóló tájékoztatót a
társulás polgármesterei, akiknek Litter Nán-
dor elnök megköszönte az elmúlt idõszakban
végzett munkát. 

JÁTSZÓTÉR  A SZÉKELYKERTBEN
Egy csaknem négymillió forintos beruházás-

sal elkészült játszóteret avattak fel a Székely-
kertben. Elõször a Városvédõ Egyesület elnöke,
Cserti Tibor köszöntötte a megjelenteket, aki
elmondta: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata, a Floreat Alapítvány, a Város-
védõ Egyesület és a környezõ házak lakói ko-
moly erõfeszítéseket tettek azért, hogy újabb
játszótér épülhessen a Székelykertben. Hangsú-
lyozta: egy játszótér megvalósítása önmagában
is jelentõs esemény, akkor meg pláne, ha olyan
helyen épül, ahol szép számmal élnek fiatalok.
Sólyomvári Géza, a Székelykertben zajló par-
kosítási munkálatok irányítója elmondta: a

munka három évvel ezelõtt kezdõdött, amikor a
Munkás út 5., 7., és a Kazanlak körút 4. lakói
összefogtak, s hozzáláttak a terület rendezésé-
hez.  Ma már három játszótér található a Szé-
kelykertben. Elhangzott: a lakosság igényli a
Székelykert további fejlesztését, amelyhez a
tervek már készen állnak Az új játszótér a Virá-
gos játszótér nevet kapta a ceremónián.

NAGYTAKARÍT A FIDESZ
Cseresnyés Péter, a Fidesz-MPSZ választó-

kerületi elnöke és Marton István a választások
másnapján tartott sajtótájékoztatót – az utóbbi
megválasztott polgármesterként. Cseresnyés
Péter megköszönte a választók voksait, bizal-
mát, s kijelentette: az emberek az MSZP-
SZDSZ helyi politikája ellen szavaztak a hétvé-
gén. Marton István ugyancsak köszönetet mon-
dott a voksokért, illetve azért, mert a választó-
polgárok szavazataikkal lehetõvé tették, hogy
tizenhat év után elõször jobboldali polgármes-
ter álljon a város élére az õ személyében. Beje-
lentette: megkezdték a tárgyalásokat a szocia-
listákkal, amelyek a bizottsági struktúra kialakí-
tását célozzák majd, reményeik szerint a héten
ezek le is zárulnak. Marton István hozzátette:
meglehetõsen szennyezettek a közterületek,
ezért nagytakarítani kell a városban, amire a jö-
võ héten kerülhet sor. Az õszi nagytakarításra
várják valamennyi kanizsait, mint mondták:
igazi közösségi megmozdulást terveznek.

Augusztus végén kezdõdött, s a tervek
szerint az 56-os Forradalom évfordulóján
avatják majd Miklósfán a megújulóban lévõ
központi teret. 

– A beruházást 2004-ben egy önálló képvi-
selõi indítványban vetettem fel. 2005-ben a
terveket kellett módosítatni, mert a tervezõ ál-
tal megrajzolt változat nem felelt volna meg a
tér eredeti funkciójának, így aztán az idei költ-
ségvetés biztosította a beruházáshoz szükséges
58 millió forintot – mondta Sajni József. 

– Mi a beruházás célja?
– Szeretnénk az iskolába igyekvõ gyere-

keknek balesetmentes átkelési lehetõséget
biztosítani, illetve szeretnénk,  ha ezzel
összefüggésben egy forgalomlassítás is meg-

valósulna, ennek érdekében az út vonalveze-
tése is megváltozik majd. A téren megálló tá-
volsági autóbuszok utasai számára megfele-
lõ le- és felszálló helyet szeretnénk kialakíta-
ni. A negyedik cél pedig az, hogy a városrész
központi terét esztétikussá tegyük. 

– Mi lesz a téren?
– Az árkot, amely jelenleg megosztja az

élelmiszerbolt és a tér közötti teret, lefedjük.
Így a bolt körüli területtel együtt egy hatal-
mas terület alakul ki, lehetõség nyílik parko-
lók, pihenõhelyek létesítésére. A beruházás
során létrejöhet egy funkciójában teljes, esz-
tétikumában pedig a  városrészhez illõ tér.
Ennek szebbé tételéhez az élelmiszer bolt is
csatlakozott, a városi beruházással párhuza-
mosan õk is parkosításba, tereprendezésbe
kezdtek a maguk területén. (dé)

Épül, szépül a tér

szeptember 27.

október 2.
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Mint ahogy lapunkban arról már
beszámoltunk: Kovács Iván alez-
redestõl, a Határõrség országos
szóvivõjétõl a közelmúltban azt a
tájékoztatást kaptuk, hogy a Nagy-
kanizsai Határõr Igazgatóság
2006. december 31-vel megszû-
nik.  Kovács Iván közleményében
azt írta: „a 2118/2006.(VI.30) kor-
mány határozat alapján a Nagyka-
nizsai Határõr Igazgatóság (a ba-
lassagyarmati és a szombathelyi
igazgatóságokkal együtt) 2006.

december 31-ig megszûnik”. Az intézkedés az igazgatóság vezetõ, irá-
nyító és kiszolgáló szervezetét érintené, a végrehajtó állományt, akik a
határellenõrzést, határforgalom-ellenõrzést, idegenrendészeti, bûnügyi
felderítõi feladatokat látják el, nem, õk továbbra is eddigi szolgálati
helyükön végzik tovább munkájukat. Kovács Iván kérdésünkre azt is
írta: a Nagykanizsai Határõr Igazgatóságon érintett állomány, mintegy
211 fõ munkaviszonyának rendezését jelenleg készítik elõ. 

Bebes Tibor alezredes, a Rendészeti Védegylet fõtitkára azonban
úgy véli: amíg a Nagykanizsai Határõr Igazgatóság által ellenõrzött
délnyugati határszakasz schengeni külsõ határ, addig az igazgatóság-
nak változatlan formában kell mûködnie.

– Biztosan állíthatom: mindenki meglepve tapasztalta, hogy ebben a
bizonyos kormányhatározatban feladatmegszûnéssel indokolták a kon-
cepció készítõi a három igazgatóság, a balassagyarmati, a körmendi és
a nagykanizsai megszüntetését – mondta lapunknak Bebes Tibor. – Fel-
adatmegszûnésrõl nem beszélhetünk, hiszen ez egyszerûen nem felel meg
a valóságnak. Szinte napra pontosan ismétlõdnek a tavalyi események,
amikor ugyancsak meglengették felettünk a kaszát. Azt mindenki tudja,

hogy át kell alakítani a Határõrség szervezeti rendjét. Mi azonban azt
kértük és most is azt kérjük, hogy ezt a változtatást a schengeni csatlako-
zás idõpontjáig ne hajtsuk végre. Ugyanis a taggá válás után szûnik
majd meg a határellenõrzés jelenlegi formája. Akkor lenne ésszerû a
rendszer átalakítása. Az tudott, hogy 2007-ben még nem lesz Schengen,
hanem esetleg majd csak 2008-ban, de még ez sem biztos. Addig azon-
ban a külsõ és a belsõ határokon is fenn kell tartani a jelenlegi rend-
szert. Úgy tûnik, hogy megint a fiskális szemlélet írja a forgatókönyvet.
A tervek szerint a három igazgatóságról összesen 298 embert kell elkül-
deni. De mit támasztanak alá az elmúlt napok eseményei, az országszer-
te zajló demonstrációk? Azt, hogy a rendvédelmet nem gyengíteni, ha-
nem erõsíteni kell. Végig kell gondolni, hogy amióta folynak a zavargá-
sok, kik tartják fenn a térség közbiztonságát? A határõrök, hiszen a
rendõrök jelentõs hányadát Budapestre vezényelték. A létszámleépítés
kapcsán különösen nagy problémát jelent a köztisztviselõk és a közalkal-
mazottak helyzete. Számukra nincs továbbfoglalkoztatási lehetõség. Ezek
az emberek speciális adminisztratív tevékenységeket végeznek, amivel
lehetetlen elhelyezkedni. Ez azt jelenti, hogy rászabadítunk Nagykani-
zsára száz munkanélkülit. Az álláspontunk az, hogy az igazgatósági állo-
mány maradjon változatlan formában a teljes jogú schengeni tagságig,
azt követõen pedig több lépcsõben hajtsák végre az átszervezést. Jó len-
ne, ha a politika végre  kitûzne egy fix idõpontot, mondjuk 2009. decem-
ber 31-ét, s az embereknek megmondaná, hogy eddig van munkátok,
nem tovább. Így fel lehet készülni, nem kellene áltatni a munkatársakat
azzal, hogy minden rendben van, nem lesz megszüntetve az igazgatóság,
aztán derült égbõl villámcsapásként ér minket a hír, hogy mégis…

Bebes Tibor még megjegyezte: a koncepció szerint a megszûnõ
nagykanizsai igazgatóság szerepét a gyõri venné át. A kérdés csupán
az, hogy 300 kilométernyi távolságból hogyan lehet megfelelõ módon
védeni a magyar-horvát határszakaszt, amely vélhetõen még sokáig
nem lesz belsõ határ. (ha) 

Az elfogadás hete címmel rendeztek külön-
bözõ, a nagyközönség számára is nyitott
programokat a Mikkamakka játéktárban. Ked-
den családi játékra várták az érdeklõdõket,
szerdán gyermekcsoportokat láttak vendégül,
pénteken pedig szakmai tanácskozás kereté-
ben beszéltek az elfogadással kapcsolatos ne-
hézségekrõl, az integráció lehetõségeirõl. Az
egy hetes program tapasztalatairól Frigy Er-
nával beszélgettünk.

– Hogyan jött létre a program?
– A Mobilitás írt ki egy pályázatot  még

márciusban, az elfogadási attitûdökkel kap-
csolatos rendezvényekre lehetett pályázni.
Nagy öröm volt számomra a pályázat olva-
sáskor, hogy nem kell külön rendezvényt kita-
lálnunk, külön programot írnunk erre, mert a
mûködésünk már öt éve errõl szól. A Gyer-
mekvarázs Alapítvány által mûködtetett
Mikkamakka játéktárba bárki eljöhet, mi min-
denkit elfogadunk származásra, fogyatékossá-
gára való tekintet nélkül. 

–  Mirõl szólt a hét?
– A játéktár mûködésében most is a játéké,

az örömteli együttlété volt a fõ szerep. Bár a
játéktár eddig is fogadott csoportokat, most a
különleges helyzet inkább abból adódott,

hogy egyszerre láttunk vendégül egészséges
és sajátos nevelési igényû gyerekeket. 

– Mit tapasztaltak, hogyan mûködik az el-
fogadás és a befogadás ebben a helyzetben?

– Akik gyakori vendégeink, már tudják,
hogy itt találkozhatnak valamilyen szempont-
ból hátrányos helyzetû gyerekekkel. A felnõt-
teknek ez talán elsõre egy kicsit fura, a gyere-
kek azonban nem tesznek különbséget egész-
séges és nem egészséges gyermek között, õk
mindegyikkel játszanak. A normalitás világa
széles, nagyon nehéz meghúzni a határt, ki
tartozik még bele és ki nem. A természet is er-
rõl szól, hiszen nincs két egyforma virág, és a
gyerekek ezt talán ösztönösen érzik, tudják.

– Eddig is tartottak nyilvános képzéseket,
továbbképzéseket?

– Szakmai továbbképzéseink eddig elsõsor-
ban belsõ továbbképzések voltak, most kinyi-
tottuk a kapukat, és óvodapedagógusokat, ta-
nítókat is hívtunk az elfogadás témakörében
elhangzó elõadásokra. A tapasztalataink azt
mutatják, hogy a pedagógusok igénylik, hogy
segítséget nyújtsunk nekik a mindennapi mun-
kájuk hatékony végzéséhez, és tájékoztassuk
õket az itt folyó módszertani munkáról.

– Hol tart ma az ön véleménye szerint a
magyar társadalom az elfogadás, a befogadás
témakörében?

– Amikor öt éve létrejött a játéktár, még az

integráció divathulláma nem ott tartott, ahol
ma. Mi azért hoztuk létre annak idején ezt az
„intézményt”, mert az itt dolgozó szakembe-
rek többsége hitte, hogy ezt így kell tenni,
hogy erre szükség van. Két-három éve vált di-
vattá az integráció, s ez egy nagyon gyors fo-
lyamat. Az azonban nyilvánvaló, hogy sem az
oktatásügy, sem a pedagógustársadalom még
nem készült fel erre. Azt már a többség érzi,
hogy tenni kellene valamit, ám azt nem min-
denki tudja, hogy a saját módszertani kultúrá-
ját hogyan tudja ebben az irányba fejleszteni,
hogyan tudja a személyiségét nyitottá tenni. 

– Különlegességet ígért az Elfogadás heté-
nek szombati programja. Sajátos nevelési igé-
nyû gyerekek mutatkoztak meg olyan oldaluk-
ról, amelyben kiválóbbak, mint mi legtöbben.

– Fontosnak tartjuk, hogy megmutassuk, a
sajátos nevelési igényû gyerekek mindegyike
értékes, valamiben különleges, kiváló. Fontos,
hogy értékeik felöl is megközelítsék ezeket az
embereket.

– Lesz folytatás?
– Én nagyon bízom benne, hogy így lesz. A

játéktár tevékenysége azonban folyamatos, s
azt szeretnénk, ha a városlakók mindennapja-
inak még inkább részévé válna, ha sokan tud-
nák, eljöhetnek játszani is, de ha gond van, ha
úgy érzik, segítségre van szükségük, akkor is
bízhatnak bennünk. (dé)

Az elfogadás hete

Határõr Igazgatóság: átszervezés csak Schengen után?



6 Választottunk
Az önkormányzati választások eredményei 

Jelölt neve Jelölõ szervezet Érvényes Százalék
szavazatok

Gáspár András MSZP 3 925 22,15 
Litter Nándor FÜGGETLEN 5 917 33,40 
Marton István FIDESZ–KDNP 7 876 44,45 

Megválasztott polgármester: MARTON ISTVÁN

Megválasztott képviselõ: BICSÁK MIKLÓS

Megválasztott képviselõ: DR. CSÁKAI IVÁN

Megválasztott képviselõ: DR. KÁROLYI ATTILA

Megválasztott képviselõ: SZÕLÕSI MÁRTA 

Megválasztott képviselõ: HORVÁTH ISTVÁN

Megválasztott képviselõ: GYALÓKAI ZOLTÁN

Megválasztott képviselõ: BENE CSABA

Megválasztott képviselõ: BALOGH LÁSZLÓ

Megválasztott képviselõ: BIZZER ANDRÁS

Jelölt neve Jelölõ szervezet Érvényes Százalék
szavazatok

Bander László MSZDP 36 2,79 
Bicsák Miklós MSZP 517 40,05 
Sabján Imre SZDSZ 134 10,38 
Schmidt István MDF 40 3,10 
Takács András Tibor FIDESZ–KDNP 446 34,55 
Vékási János Nk-i VÁROSVÉDÕK       63 4,88 
Zakó László MIÉP 55 4,26 

Jelölt neve Jelölõ szervezet Érvényes Százalék
szavazatok

Balogh Tünde SZDSZ 103 9,81 
Dr. Bálint Máté Mór Nk-i VÁROSVÉDÕK 64 6,10 
Cser György László MDF 23 2,19 
Farkas Tünde Mária MSZDP 89 8,48 
Hetési Réka DRVSZ 3 0,29 
Dr. Károlyi Attila MSZP 392 37,33 
Kovács Imre György MIÉP 12 1,14 
Papp János FIDESZ–KDNP 364 34,67 

Jelölt neve Jelölõ szervezet Érvényes Százalék
szavazatok

Bobay Jenõ Nk-i VÁROSVÉDÕK 30 3,50 
Budai István MSZDP 180 21,03 
Csontos Ferenc DRVSZ 2 0,23 
Hiesz Miklós Árpád MSZP 215 25,12 
Kereskai Péter SZDSZ 106 12,38 
Odenwald Gábor MDF 18 2,10 
Péntek László MIÉP 16 1,87 
Szõlõsi Márta FIDESZ–KDNP 289 33,76 

Jelölt neve Jelölõ szervezet Érvényes Százalék
szavazatok

Balogh István DRVSZ 6 0,67 
Bárdosi Gábor Jenõ MSZP 196 21,92 
Gõbölös Szabolcs MDF 20 2,24 
Horváth István FIDESZ–KDNP 345 38,59 
Ladányi István MIÉP 15 1,68 
Móritz István MSZDP 91 10,18 
Röst János SZDSZ 121 13,53 
Sólyomvári Géza Nk-i VÁROSVÉDÕK 100 11,19 

Jelölt neve Jelölõ szervezet Érvényes Százalék
szavazatok

Gémesi Károly MDF 17 1,63 
Gyalókai Zoltán FIDESZ–KDNP 417 39,94 
Halász Gyula SZDSZ 312 29,89 
Johanidesz István Nk-i VÁROSVÉDÕK 86 8,24 
Kiss Ernõné MSZDP 70 6,70 
Vitári István MSZP 142 13,60

Jelölt neve Jelölõ szervezet Érvényes Százalék
szavazatok

Bene Csaba FIDESZ–KDNP 602 43,62 
Böröcz Zoltán MSZP 286 20,72 
Czender Csaba DRVSZ 26 1,88 
Dániel Ferenc F I R O S Z 5 0,36 
György Pál SZDSZ 107 7,75 
Dr. Horváth György MSZDP 173 12,54
Kardos Ferenc MDF 97 7,03 
Varga Zoltán Nk-i VÁROSVÉDÕK 84 6,09 

Jelölt neve Jelölõ szervezet Érvényes Százalék
szavazatok

Balogh László FIDESZ–KDNP 717 53,11 
Czene Csabáné MIÉP 11 0,81 
Kiss Zoltán MSZP 332 24,59 
Lenkefi Csaba MDF 19 1,41 
Márkus István SZDSZ 93 6,89 
Dr. Turcsányi Katalin   MSZDP 93 6,89 
Dr. Varga Endre Nk-i VÁROSVÉDÕ 85 6,30 

Jelölt neve Jelölõ szervezet Érvényes Százalék
szavazatok

Bizzer András FIDESZ-KDNP 494 43,14 
Fülöp Zsolt Árpád  MIÉP 20 1,75 
Janzsó Antal SZDSZ 94 8,21 
Karmazin József Nk-i VÁROSVÉDÕ 31 2,71 
Ódor László Lajos MDF 19 1,66 
Papp Ferenc MSZDP 176 15,37 
Tóth László MSZP 311 27,16

Jelölt neve Jelölõ szervezet Érvényes Százalék
szavazatok

Bogár Ferenc MSZDP 111 8,89 

1. számú egyéni választókerület

2. számú egyéni választókerület

3. számú egyéni választókerület

4. számú egyéni választókerület

5. számú egyéni választókerület

6. számú egyéni választókerület

7. számú egyéni választókerület

8. számú egyéni választókerület

9. számú egyéni választókerület

Dr. Csákai Iván FIDESZ–KDNP 523 41,91 
Csontos Józsefné DRVSZ 20 1,60 
Dr. Fodor Csaba MSZP 320 25,64 
Dr. Petõné Dr. Berkes Sarolta  MDF 24 1,92 
Dr. Szabó Csaba SZDSZ 195 15,62 
Dr. Szekeres András Nk-i VÁROSVÉDÕK 55 4,41

A választási eredmény még nem jogerõs



7Választottunk

CIGÁNY KISEBBSÉGI VÁLASZTÁS 

HORVÁT KISEBBSÉGI VÁLASZTÁS 

Megválasztott képviselõ: JERAUSEK ISTVÁN Megválasztott képviselõ: POLAI JÓZSEF

Megválasztott képviselõk (a Cigány Önkormányzat összetétele): 
CSONTOS SÁNDOR, LENDVAI FERENC, ORSÓS VENDEL,
TELEKI LÁSZLÓ, VÁRADI ISTVÁNNÉ

Megválasztott képviselõk (a Horvát Önkormányzat összetétele): 
FEKETE ZSUZSÁNNA, KERTÉSZ RÓZSA, PÁSZTORI 
JÁNOSNÉ, PROSZENYÁK ZSOLT ISTVÁN, VARGOVICS 
JÓZSEF ÁRPÁDNÉ

Megválasztott képviselõ: DR. KOLONICS BÁLINT

Megválasztott képviselõ: PAPP NÁNDOR

Megválasztott képviselõ: KARÁDI FERENC

Megválasztott képviselõ: TÓTH NÁNDOR

Jelölt neve Jelölõ szervezet Érvényes Százalék
szavazatok

Cserti Tibor Nk-i VÁROSVÉDÕ 135 9,93 
Czene Csaba MIÉP 29 2,13 
Jerausek István FIDESZ–KDNP 560 41,21 
Kisgyura János  MDF 38 2,80 
Papp Péter Pál MSZDP–SZDSZ 324 23,84 
Tüttõ István MSZP 249 18,32 
Zsovár Mária DRVSZ 24 1,77

Jelölt neve Jelölõ szervezet Érvényes Százalék
szavazatok

Gergina Gyula MDF 29 2,61 
Horváth Zoltán DRVSZ 12 1,08 
Horváthné Rodek Andrea SZDSZ–MSZDP 109 9,79 
Kummer József MIÉP 8 0,72 
Polai József FIDESZ–KDNP 769 69,09 
Szendrei Zsolt Nk-i VÁROSVÉDÕ 61 5,48 
Teleki László MSZP 125 11,23 

Jelölt neve Jelölõ szervezet Érvényes Százalék
szavazatok

Bálint Zoltán MIÉP 28 2,35 
Czotterné Ivády Zsuzsanna MDF 18 1,51 
Dr. Horváth László Nk-i VÁROSVÉDÕ 114 9,57 
Dr. Kolonics Bálint FIDESZ-KDNP 576 48,36 
Kulbencz Ferenc MSZP 216 18,14 
Szányiné Kovács Mária MSZDP 190 15,95 
Szentes László  SZDSZ 49 4,11 

Jelölt neve Jelölõ szervezet Érvényes Százalék
szavazatok

Benedek Miklós SZDSZ 91 6,83 
Gyimesi László MIÉP 22 1,65 
Kopár Antal DRVSZ 9 0,68 
Lelkó Tamás MSZP 314 23,57 
Papp Nándor FIDESZ-KDNP 513 38,51 
Stróber Gábor MSZDP 185 13,89 
Tarnóczky Attila MDF 66 4,95 
Turzó György   Nk-i VÁROSVÉDÕK  132 9,91 

Jelölt neve Jelölõ szervezet Érvényes Százalék
szavazatok

Czupi Gyula MDF 44 4,19 
Hajdu Zsigmond Nk-i VÁROSVÉDÕ 24 2,29 
Karádi Ferenc FIDESZ-KDNP 386 36,80 
Kiss László Sándor FÜGGETLEN 62 5,91 
Ladányi István Tiborné MIÉP 20 1,91 
Nagy József György DRVSZ 20 1,91 
Õri Sándor MSZP 130 12,39 
Sajni József SZDSZ 363 34,60 

Jelölt neve Jelölõ szervezet Érvényes sz. Százalék
Bálint Zoltánné MIÉP 25 1,95 
Bányai György DRVSZ 8 0,62 
Bozsoki Imre Nk-i 68 5,30 
Dolmányos László SZDSZ 56 4,36 
Gondi Zoltán János MSZP 271 21,11 
Dr. Kövessy Roland MDF 39 3,04 
Rózsa Sándor FÜGGETLEN 64 4,98 
Tóth Nándor FIDESZ-KDNP 660 51,40 
Varga Gyula MSZDP 93 7,24 

10. számú egyéni választókerület 15. számú egyéni választókerület

11. számú egyéni választókerület

12. számú egyéni választókerület

13. számú egyéni választókerület

14. számú egyéni választókerület

Jelölt neve Jelölõ szervezet Érvényes Százalék
szavazatok

Csontos Józsefné LUNGO DROM 98 3,67   
Czender Csaba LUNGO DROM 98 3,67   
Nagy József György LUNGO DROM 119 4,45   
Horváth Zoltán LUNGO DROM 133 4,98   
Kopár Antal LUNGO DROM 146 5,46   
Dániel Ferenc F I R O S Z 19 0,71   
Orsós Szilvia Katalin F I R O S Z 17 0,64   
Váradi Istvánné EURIFE 392 14,67
Teleki László EURIFE 430 16,09
Ferkovics József F I R O S Z 23 0,86   
Hardi Sándor F I R O S Z 13 0,49   
Lendvai Ferenc EURIFE 384 14,37
Orsós Vendel EURIFE 407 15,23
Orsos Imre ZMRSZ–MCF FÓRUM   7 0,26   
Csontos Sándor EURIFE 387 14,48

Jelölt neve Érvényes szavazatok Százalék 
Horváthné Dobos Etelka 17 5,03   
Proszenyák Zsolt István 70 20,71  
Havasiné Andrasek Magdolna 20 5,92   
Vargovics József Árpádné 78 23,08 
Kertész Rózsa 35 10,36
Fekete Zsuzsánna 50 14,79
Nagyné Ifka Katalin 23 6,80   
Pásztori Jánosné 45 13,31 

Jelölõ szervezet: Muramenti Horvátok Egyesülete

Kompenzációs lista Töredékszavazatok Mandátum
MSZP 3107 4
SZDSZ 2040 2
MSZDP 1703 2
Nk-i VÁROSVÉDÕ 1132 1
FIDESZ–KDNP 810 1
MDF 511 0
MIÉP 261 0
DRVSZ 130 0

KOMPENZÁCIÓS LISTA
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A cserfõi hegyi út átadásával lezárult a nagyszabású felújítási prog-
ram, amely során nyolc külterületi út  – a cserfõi mellett többek között a
szentgyörgyvári és látóhegyi út –  kapott új, szilárd vagy zúzottköves
burkolatot. A program során elõnyt élveztek azok a területek, amelyek
közelében szõlõ- és gyümölcstermelés folyik. Wegroszta Zoltán beruhá-
zási elõadó elmondása szerint 70 milliós beruházásról van szó, melynek
egyik részét uniós támogatásból, fennmaradó részét önkormányzati költ-
ségvetésbõl sikerült fedezni. A Thury laktanya bontásából származó épí-
tési törmelék felhasználható része is itt kapott helyet, illetve külön kö-
szönetet mondtak a helyi gazdák a Betonút Rt.-nek, mely próbaaszfaltot
ajánlott fel. Ráfért a környékre a rekonstrukció, mondta Litter Nándor az
átadás után tartott sajtótájékoztatón, hiszen a legutóbbi Jazzlandre már
csak kátyútengeren keresztül lehetett eljutni. Az itt élõk reménykednek
abban is, hogy rövidesen a vezetékes vizet is felhozhatják a hegyre, és a
cserfõi dombság a bortermelõ vidékek közé emelkedhet. (ma)

Búcsú a cserfõi kátyúktól
Dr. Kóka János gazdasági mi-

niszter tartott fórumot a múlt hé-
ten Nagykanizsán a Centrálban,
ahol a gazdasági élet szereplõivel
találkozott. Ezt követõen sajtótá-
jékoztató keretében a következõ-
ket tudtuk meg:

– Talán Nagykanizsa volt az a
városnév, amelyet az utóbbi hetek-
ben legtöbbször mondtam el a
Nagykanizsa-Balatonkeresztúr M7-
es beruházás kapcsán. Örömmel
mondhatom, hogy negyven száza-
lékkal olcsóbban kötöttük meg a
szerzõdést a megépítésére.  Kilo-
méterenként 800 millió forintot
spóroltunk. 2008. szezonkezdetig
teljes hosszában rendelkezésre áll
Budapest és az országhatár, tá-
gabb értelemben a keleti ország-
rész és Rijeka között az autópálya.
Ezenkívül szükség van két közúti
közlekedésfejlesztésre, az észak-
nyugati összeköttetésre. Ma idõben
Gyõr háromórányira van Nagyka-
nizsától, ugyanolyan messze, mint
Gyõr Nyíregyházától. Azt szeret-
nénk, ha a 86-os úttól a 74-esig,
illetve a 61-es folytatásáig olyan
európai minõségû, teljesen új asz-
faltburkolatú összeköttetés állna
rendelkezésre, ami érdemben le-
csökkenti ezt a mai idõtávolságot.
Ami a vasutat illeti, az 5-ös közle-
kedési folyosóban infrastruktúra,
biztonsági berendezések és gördü-
lõállomány tekintetében egyaránt
fejlõdni kell. Emelnünk kell a se-
bességet, javítanunk az utazás fel-
tételeit, bevezetni az ütemes menet-
rendet. A város szempontjából na-
gyon fontos a gazdasági fejlesztés.
Ma négy olyan  projekt van folya-
matban Nagykanizsán, ami sok
száz új munkahely teremtését je-
lentheti. A város jelenleg legna-
gyobb üzeme bõvíteni szeretne, egy
horvát-olasz konzorcium bioener-
getikai bioenergiai termelõ egysé-
get hozna ide. Jelentkezett egy tö-
rök cég logisztikai kapacitások ki-
építésére, amely a kelet-nyugati
áruforgalom átkapcsoló állomása-
ként pozícionálja magát. Egy másik
befektetõ szintén logisztikai kapaci-
tások felõl érdeklõdik. Úgy tûnik,
Nagykanizsa megtalálta azt a sze-
repet, amelyben fejleszt: ez a kelet-
nyugati kereskedelem szempontjá-
ból jó és támogatható program –
mondta a gazdasági miniszter. (dé)

A gyár fennállásának 60. évfordulója alkalmából
kiadványt jelentetett meg a DKG vezetése. A
könyvvel emléket szeretnének adni mindazoknak a
kezébe, akiket valamilyen kapcsolat fûz a DKG-
EAST Olaj- és Gázipari Berendezéseket Gyártó
ZRT-hez illetve jogelõdjéhez. Elsõsorban azoknak a
dolgozóknak, családtagjaiknak, akik a gyárban tevé-
kenykednek, tevékenykedtek és esetenként évtize-
deket vagy egy egész életet töltöttek el és kötõdésük
máig sem szûnt meg a vállalat iránt. 

A Centrál Hotel különtermében a sajtótájékoztató-
val egybekötött könyvbemutatón Mádé Károly el-
nök-vezérigazgató elmondta: igaz, hogy két év eltelt
azóta, hogy a cég a 60. születésnapját ünnepelte, de

úgy gondolták, írásos emléket kell adni az elmúlt 20
évrõl. Elõdeik már két könyvet adtak ki, amiben a
vállalat történetét megírták. Külön érdekessége a
könyvnek – hangsúlyozta Mádé Károly, bár az õ ge-
nerációjukhoz fûzõdik az Erkel Ferenc Olajipari Mû-
velõdési Ház megszüntetése, emléket kell állítani an-
nak az intézménynek, amely kulturális központja
volt évtizedeken keresztül Kanizsának, és olyan hí-
res és neves színészek fordultak meg a rendezvénye-
in, akiket csak Budapesten tudtak volna megnézni. 

A könyvben a szakmaiságra törekedtek, igyekez-
tek megmutatni az elmúlt 20 év változásait, eredmé-
nyeit, mûszaki és kereskedelmi területen, továbbá
felkérték azokat a vezetõket, dolgozókat, akik szo-
rosan kötõdnek a vállalat életéhez, visszaemlékezé-
seikkel színesítsék a könyvet, és tegyék hitelessé az
utódok számára is a vállalat történetét. A könyvben
kiemelték a kereskedelmi kapcsolatok növekedését,
a mûszaki fejlõdést, a vállalat gyarapodását, ezen
kívül megszólaltatták a képviseleti szervek vezetõit,
a tanmûhely vezetõit, a munkaügyet, és az olyan
embereket, akiknek édesapja, és a nagyapja is a vál-
lalatnál dolgozott. A könyvben megszólal többek
között  Tornyos Ferenc igazgató is – aki személyes
jelenlétével is megtisztelte a könyvbemutatót, s
akinek meghatározó szerepe volt az elmúlt 40 év
DKG-s történetében, illetve a 40 éves évfordulóra
készült könyv kiadásában. (bzs)

A DKG-EAST 60 éve

Kóka Kanizsán
(Megnevezés/bérezés Ft-ban): 
Géplakatos/70000-120000.
Vas- és fémszerkezet laka-
tos/75000 - 100000. Esztergá-
lyos/80000 - 120000. CNC esz-
tergályos/70000 - 90000. Bádo-
gos/80000 - 100000. Tetõ-
fedõ/80000 - 100000. Varró-
munkás/62500 - 80000. Kár-
pitos/62500 - 100000. Árufel-
töltõ/68800. Pénztáros/34400.
Szakács/80000 - 120000. Gyer-
mekanimátor/70000-90000.
K o z m e t i k u s / n é m e t
nyelvism./megegyezés szerint.
A fent felsorolt állásokhoz
szakirányú végzettség kell.
Operátor/8. általános/65000 -
90000. Kereskedelmi asszisz-
tens/angol vagy német
nyelvism./62500 - 100000.
Vegyészmérnök/egyetem/
150000 - 200000. Gépészmér-
nök/egyetem/150000 - 380000.
V i l l a m o s m é r n ö k / e g y e -
tem/120000 - 380000.
Bõvebb felvilágosítás: ZMMK
Kirendeltsége Nagykanizsa,
Fõ út 24.

Állás-Állás-Állás
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Újabb tizenöt mechanikai mûszerész szakmunkástanuló gyakorlati
képzése kezdõdött el a GE Hungary Zrt. Nagykanizsai Fényforrásgyá-
rában. A fiatalok elméleti képzése a Cserháti Sándor Mûszaki Szak-
képzõ Iskola és Kollégiumban folyik, a mostani egyébként már a har-
madik osztály. Azok a fiatalok, akikkel még 2004-ben elindították a
szakmunkásképzést, július óta a gyár mûszerész szakmunkásai. 

Mint megtudtuk: nagy szükség van az utánpótlásra, ugyanis a terme-
lés folyamatosan bõvül. Az új tanulók elõször  – az elõírt tanmenetnek
megfelelõen – az ipari tanmûhelyben, illetve a gyári TMK-ban ismer-
kednek meg a szakma
alapjaival, majd a lám-
pagyártó gépsorok mel-
lett fejezik be a gyakor-
lati képzést két év múl-
va. A diákok azon túl,
hogy a város legna-
gyobb gyárában sajátít-
hatják el a szakmai is-
mereteket, élveznek
minden olyan kedvez-
ményt is, amely a gyár
dolgozóit is megilleti.
A GE kanizsai gyárá-
nak vezetése bízik ab-
ban, hogy az évfolyam
hallgatóit is munkatárs-
ként üdvözölhetik szak-
munkás bizonyítványuk
megszerzése után.

Szeptemberben került sor a ZALAISPA-projekt keretében megépített
új bagolai hulladékkezelõ mû illetve a hozzá kapcsolódó kanizsai,
zalakarosi és letenyei gyûjtõudvarok ünnepélyes átadására. A
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás az EU, a Környezetvédel-
mi- és Vízügyi Minisztérium és a helyi önkormányzatok segítségével
vezeti be a térségben a modern hulladékkezelési technológiát. A társu-
lást és projektcélok megvalósítását Zalabér Önkormányzata, mint a
pénzügyi lebonyolító szerv irányítja. A ZALAISPA Hulladékgazdálko-
dási Társulás keretében három központi helyszínnel (Nagykanizsa és
környéke, Zalaegerszeg és környéke, illetve Zalabér és környéke) épül-
nek, modernizálódnak a hulladékkezelõ rendszerek, valamint a lakos-
ság számára bevezetik a szelektív hulladékgyûjtést. A projekt beruházá-
si összköltsége 8,5-9 milliárd forint, amelynek 70 százalékát adja az
ISPA, 20 százalékot finanszíroz a magyar állam, a projektben részt ve-
võ települések vállalása pedig 10 százalék. A mostani átadó ünnepség
az elsõ építési periódust zárta le, amelynek keretében a nagykanizsai,
letenyei és zalakarosi hulladékkezelõket adták át. A tender építési össz-
költségvetése 3.214.523 euro, a beruházás generálkivitelezõje a BE-
TONÚT Szolgáltató és Építõ Zrt., amely az M7-es autópálya Nagyka-
nizsa, Becsehely közötti szakaszát is építi. A ZALAISPA-projekt fõ
célja a 211 település lakosságának aktív bevonása a szelektív hulladék-
gyûjtésbe, a termelõdõ hulladék újrahasznosíthatóságának elõkészítése
a települési hulladéklerakó rendszerekben, illetve a már meglévõ illegá-
lis hulladéklerakók felszámolása. 

Az ünnepélyes avatáson Kovács Kálmán, a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium államtitkára azt mondta:

– Ez a beruházás a „legek” beruházása – hangsúlyozta. – A legelsõ
a 2002-es ISPA-projektek közül, amelynek megtörténhet a mûszaki át-
adása. Abban is egyedülálló a fejlesztés, hogy a hazai hasonló jellegû
beruházások közül ebben mûködik együtt a legtöbb önkormányzat. Rá-
adásul az önkormányzatok és az állam a lehetõ leggyorsabban, korrekt
ügyintézés révén biztosította a szükséges forrásokat.   

Kovács Kálmán még hozzátette: a program abban is különleges,
hogy megvalósul benne a modern hulladékkezelés valamennyi eleme.
Mint fogalmazott: ez már egy valódi európai projekt. Dékány Endre, a
társulás elnöke elmondta: elindították a projekt zalabéri ütemét is. Litter
Nándor úgy vélekedett, hogy a hulladékszállítási közszolgáltatást végzõ
Saubermacher Pannónia Kft.-nek nagy szerepe volt a környezettudatos
gondolkodás elterjedésében. Kiemelte, hogy mindenképpen büszkeség-
re ad okot, hogy Nagykanizsa elsõként tudta végrehajtani a fejlesztés rá
vonatkozó részének megvalósítását. 

A beszédek, majd a szalag átvágása után az avató résztvevõi bejár-
ták az új komplexumot. 

Horváth Attila

Egy igazi európai projekt Mûszerészképzés a GE-ben
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Minden eddiginél változato-
sabb színházi programsorozatot
ismertetett Papp Ferenc igazgató
sajtótájékoztatóján. Idén a HSMK
a veszprémi Pannon Várszínház-
zal, a Hevesi Sándor Színházzal
áll kapcsolatban, illetve mûsorra
kerül Magyar Kultúra Alapítvány
és a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház közös elõadása. A Buda-
örsi Játékszín ismét állandó ven-
dégelõadóként szerepel, illetve el-
jön a fõvárosi Bulvár Színház is.
Maugham, Foissy és Manfredi
könnyed vígjátékai, Russell,
Nicolai, Pénzes Csaba és Jókai
Anna komolyabb hangvételû mû-
vei három új bérlettípus összeállí-
tásában (Latinovits Zoltán, Már-
kus László, Zala Márk) várják az
érdeklõdõket. A „Szomorú Vasár-
nap” , Müller Péter zenés játéka,
és Jókai Anna „Én Szegény Sudár
Anna” címû monodrámája az or-
szágos sikerek után most Nagyka-
nizsán is megtekinthetõ lesz.

A két részletben is fizethetõ
bérletek mindössze száz forinttal
drágábbak a tavalyinál. Idén 750
bérlet vár gazdára. Akik nem kí-
vánnak bérletet vásárolni, hanem
csak egy-egy darabot tekintené-
nek meg, megfelelõ számú jelent-
kezõ esetén buszt indít a színház
székvárosába a mûvelõdési köz-
pont. Az Ifjúsági és Civil Ház, a
volt Apollo Mozi október 22-én
nyitja meg kapuit, ahol október
24-tõl 26-ig,  10 és 17 óra között
átvehetõek a bérletek.

Október 27-tõl Éles István ka-
barémûsorával indul a „Sztárok a
Pódiumon” címû elõadássorozat.
A legkisebbeket is érdekes mûso-
rok várják, melyeket az Ének-
mondó Együttes (Zalaegerszeg) a
Nektár Színház, (Budapest), a za-
laegerszegi Griff Bábszínház,  il-
letve a szekszárdi Holló Együttes
szolgáltat.

Rég elfeledett hagyományt
éleszt újjá Nagykanizsán a „Be-
avató színházi elõadások” sorozat,
amely Zalaegerszegen, Kaposvá-
ron töretlen sikernek örvend a kö-
zépiskolások körében. A színházi
elõadáson a rendezõ-tanár a gye-
rekek kívánságára bármikor leál-
líthatja a mûsort, és elmagyaráz-
za, vagy közös megbeszélésre bo-
csátja a színpadi történéseket.

Göcsey József és Szabó Pálma festõmûvészek Magyar tájak erdélyi
szívvel címû kiállítása nyílt meg a Hevesi Iskola galériájában. Az alkotók
munkásságáról Lehota M. János esztéta, egyetemi tanársegéd mondott
bevezetõt. Közremûködtek a Farkas Ferenc Városi Zene- és Aranymet-
szés Mûvészeti Iskola hallgatói valamint az iskola versmondói. A meg-
nyitót követõen Fehérvölgyi Szabolcs, a polgármesteri hivatal kabinetve-
zetõje egy építõ táskát, kísérletezõ készletet adott át Sósné Kutasi Margit
igazgatónõnek, az iskola környezetnevelés területén végzett munkájáért,
továbbá a város fásítási és környezetszépítési akcióiban való részvételé-
ért. A készletet a III. Kanizsa Vásár- Környezetvédelmi és Informatikai
Szakkiállítás és Konferencián résztvevõ gleisdorfi testvérvárosunk aján-
dékozta Nagykanizsának. A tárlat október 14-ig tekinthetõ meg. 

A HSMK épületének rekonst-
rukciója miatt a Kanizsa-MKB
Nemzetközi Jazzfesztivál új hely-
színe a Pannon Egyetem Képzési
Helye, a volt Úttörõház Zrínyi út
18. szám alatti, 300 fõt befogadó
épülete – jelentette be sajtótájé-
koztatóján Papp Ferenc, az intéz-
mény igazgatója. Október 13-14-
én, pénteken és szombaton hét
együttes, és 30 zenész fellépésé-
vel nyolc koncert várja a jazz-ra-
jongókat. A hazai kiválóságok
mellett pénteken az amerikai Syd-
ney Ellis Quartet ad koncertet.
Szombaton Zdenka Kovacicek és
a Vanja Lisak Trió (Horvátország)
vendégszerepel. Különlegesség
lesz a péntek éjféli jamsession,
ahol Sydney Ellis és a Gyárfás Ist-
ván Trió örömzenét ad. 

A jazz népszerû részét próbál-
ták megragadni, és egy közönség-
barát programot kívántak összeál-
lítani – mondta Blum József szer-
vezõ, a Petõfi Rádió szerkesztõje.
A rádió felveszi az egész produk-
ciót és a csütörtök esti jazz mûso-
raiban ismét hallhatóak lesznek a
fesztivál zenészei.

A fesztivált 52 szponzor támo-
gatta, fõ támogató a város és az
MKB Nyrt. A kétnapos rendez-
vény költségvetése 5 millió forint.
A jegyek október 2-tól vásárolha-
tók meg a HSMK információs
szolgálatánál a Halis Könyvtárban. 

Induló évad

Magyar tájak erdélyi szívvel

Új helyszínenKEVÉS AZ ’56-HOZ KAPCSOLÓDÓ TÁRGY 
Az 1956-os Történelmi Emlékbizottság már hónapokkal ezelõtt

közzétette felhívását, mely szerint a forradalom és szabadságharc
jubileumához, illetve a városi ünnepségekhez kapcsolódó szabadtéri
kiállításhoz várják mindazok jelentkezését, akik bármilyen korabeli
eszközzel rendelkeznek. Ez idáig azonban csupán egyetlen jelentke-
zõ akadt, aki öreg Csepel teherautóját tenné közszemlére. Ezért vár-
ják további relikvia-tulajdonosok jelentkezését a Halis István Városi
Könyvtár információs szolgálatánál. 
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Benedek Elek, a Székelyföld szülötte 1859. szeptember 30-án lát-
ta meg a napvilágot Erdõvidék egy kicsi falujában, Kisbaconban. A
nagy meseíró és mesegyûjtõ születésnapja a Népmese Napja. Rá
emlékezvén A magyar népmese napjai címmel két napos programra
került sor a Halis István Városi Könyvtárban. Pénteken délelõtt a
Rozgonyi és az Attila óvoda ovisainak örömére meseolvasással vár-
ták a gyerekeket a könyvtár gyermek-részlegébe, ahol többek között
a batthyánys kisgimnazisták, a rozgonyisok és a bolyaisok szóra-
koztatták meséikkel a legkisebbeket. Szombaton a konferenciate-
remben Olvasó család címmel családi programra került sor, ahol
meséléssel és játszóházzal a Nagycsaládosok Nagykanizsai Egyesü-
lete és a könyvtár közös szervezésében telt a szép õszi szombat. 

A déli harangszó Európában
mindenütt hirdeti azt a hõsi tettet,
amelyet Hunyadi János és serege
550 éve véghez vitt. A törökéhez
képest fele akkora sereg és egy
zseniális stratéga megállította és
menekülésre késztette Mohamed
katonáit. Mohamed 1456. májusá-
ban 60-70 ezres sereggel indult el
Bizáncból. Nándorfehérvárhoz, a
Duna és a Száva folyók találkozá-
sánál felépített várhoz érkezve a
szultán seregei a Duna jobb partját
megszállták, míg a bal part ellen-
õrzése egy közel 200 hajóból álló
török flotta feladata lett. Hunyadi
János és katonái (12 ezer zsoldos,
valamint 25-30 ezer keresztes) jú-
lius 14-én értek Nándorfehérvár
alá. Hunyadi támadást indított  és 5
órai küzdelem után serege egy ré-
szével bevonult Nándorfehérvárra.
Hunyadi nehézlovasaival kétszer is
kiverte a janicsárokat. Az egyik
rohamban a  janicsárok ismét be-
törtek, egyikük a próféta zöld zász-
laját akarta kitûzni, amikor a vár-
nai csatában (1444) is Hunyadi se-
regében harcoló katona, Dugovics
Titusz a várfalról magával rántotta
a mélybe. A harc során Hunyadi
bekerítette az ellenséget, II. Moha-
med visszavonhatatlanul elvesztet-
te a csatát. Hunyadi az ostrom után
azonnal régi céljára, a török Euró-
pából történõ kiûzésére gondolt.
Leveleiben ezt sugallta a pápának,
az európai fejedelmeknek és V.
László magyar királynak egyaránt.
Tervét azonban már nem válthatta
valóra. 1456. augusztus 11-én
Zimonyban a pestis áldozata lett. 

Az 550 éve történtekre emlé-
keztek a Honvéd Kaszinóban ren-
dezett vetélkedõn, és az azt követõ
ünnepségen, amelyet a Fegyveres
Erõk és Testületei Nyugállomá-
nyúak Klubja szervezett. A ren-
dezvény elsõ részében Hunyadi
Jánosról és koráról szerzett isme-
reteikrõl adtak számot a négyfõs
csapatok, volt zenei bemutató, ké-
pek, korabeli alkotások segítségé-
vel ismerkedhettek a nagy török-
verõvel a résztvevõk. A vetélke-
dést követõen a Tükörteremben
rendezetek ünnepséget, majd va-
csorával, szórakozással ért véget a
program, amelynek lebonyolításá-
ban a klub tisztségviselõin kívül
Büki Pálné is részt vett. (dé)

Az Erzsébet tér 14-15. szám alatt lévõ, volt Mag-
tár épületének átalakításával szeptember 27-én fel-
avatták Magyarország elsõ Plakát Házát. Köszöntõ-
jében Litter Nándor hangsúlyozta: ezzel az épülettel
folytatódik a kulturális negyed megvalósítása és a
belvárosi  rehabilitáció reményeik szerint a kulturá-
lis turizmust is fellendítheti. 

Polgár Tibor, a VÁTI Kht. szombathelyi képvise-
letének vezetõje köszöntõjében elmondta: a nagyka-
nizsai projekt több értelemben kiemelkedõ: új funk-
ció jelent meg a belvárosban, ami azt is mutatja,
hogy Nagykanizsa és környéke miben tud speciális
és egyedi lenni. Kiss László, az Oktatási és Kulturá-
lis Minisztérium vezetõ fõtanácsosa avatóbeszédé-
ben köszönetét fejezte ki azért, hogy helyet terem-
tettek egy, a mai napig még hontalan, ám hatásában

és jelentõségében igen fontos mûvészeti ágnak, a
plakátnak. Reprezentatív otthont teremtettek egy
olyan mûvészeti ágnak, mely jellegénél fogva nem
kiállítóterem falára való, hanem oda, ahová szánták,
az utcára, ahol felszólító erejével mozgósít, infor-
mál, közvetít. Dicsérte Nagykanizsának azt a mûvé-
szeti törekvését, ami nem csupán városi érdek, ha-
nem a magyar kultúráé is. A plakáttár gyûjteménye
nélkülözhetetlen forrása lesz a történeti, ipartörténe-
ti, biográfiai, mûvészettörténeti, de más irányú kuta-
tásoknak is. A magyar múlt eseményei mozaiksze-
rûen rajzolódnak ki az egykori plakátok képeibõl,
szövegeibõl, míg a grafikai plakátok a hazai mûvé-
szeti élet értékes dokumentumai. A város önkor-
mányzatának felelõsségteljes munkája révén az or-
szágban egyedülálló intézmény nyitja meg kapuit. A
Magyar Plakát Házban elfoglalta méltó helyét a pla-
kátmûvészet. A szalagátvágást követõen Litter Nán-
dor ünnepélyesen átadta az épület kulcsát a HSMK
keretében mûködõ intézmény vezetõjének, Kõfalvi
Csilla történész-igazgatóhelyettesnek. 

Az intézmény elsõ, „Történeti plakátok Magyar-
országon, 1896-2000” címû kiállítást dr. Holló Jó-
zsef Ferenc nyugalmazott altábornagy, a HM Had-
történeti Intézet és Múzeum fõigazgatója nyitotta
meg. A plakáttár törzsgyûjteményének alapját a Ma-
gyar Nemzeti Galéria grafikai osztályának mintegy
félszáz történelmi reprint plakátsorozata alkotja,
amely ajándékozás révén került be a gyûjteménybe.
A kiállítás a magyar plakát fejlõdését reprezentálja,
különös tekintettel a II, világháborút követõ újjáépí-
tés idõszakára, és az 1950-es évekre. (bzs)

Elfoglalta méltó helyét a plakátmûvészetDicsõséges csata

Mégis ott épül
A közgyûlés által megszavazott

formában és helyszínen épül fel
az 56-os emlékmû. Jóllehet a nyár
folyamán felreppent, hogy a leen-
dõ emlékhely mégsem a Károlyi-
kert közepén áll majd. A polgár-
mesteri hivatalban az alábbiakról
tájékoztatták lapunkat: „Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának döntése alapján a
Képzõ- és Iparmûvészeti Lektorá-
tus szakvéleményére figyelemmel
emlékmû épül Nagykanizsán a
Károlyi kertben az 1956-os forra-
dalom és  szabadságharc tisztele-
tére. A Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal Keszthelyi Irodája 2006.
június  23-án építési engedélyt
adott az emlékmû építésére. Ezt
követõen a  kivitelezési munkála-
tokat leállíttatta, majd ismételten
engedélyt adott  a tervezett alko-
tásra. Taubert László szobrász-
mûvésztõl kapott információink
alapján az  emlékmû határidõre
elkészül.”
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Mint ismeretes, a város két
évvel ezelõtt három konzorciu-
mi partnerrel együtt beadott
egy pályázatot a Térségi Integ-
rált Szakképzõ Központ kiala-
kítására. 

Sajnos ez a pályázat akkor
nem volt sikeres. Késõbb lehe-
tõség nyílt egy tanulmányterv
készítésére, amely majd meg-
alapozza a TISZK kialakítását,
és pozitív elõrelépést jelent a
szakképzés fejlesztésében
Nagykanizsán és térségében –
mondta bevezetõ szavaiban
Szmodics Józsefné, az Oktatási
és Kulturális Iroda vezetõje ok-
tóber harmadikán, azon a pro-
jektindító tájékoztató elõadá-
son, melynek szeptember tizen-
negyedikén írták alá a támoga-
tási szerzõdését. A tanulmány-
tervet a szakképzõ központ lét-
rehozásában és mûködtetésében
komoly tapasztalattal rendelke-
zõ Savaria TISZK Kht. készí-
tette el. Õk segítenek a pályázat

lényegét képezõ projekt tervek
és beruházási tervek elkészíté-
sében. 

A projekt vezetését ellátó
Horváth Henrietta Szilvia a
Zsigmondy-Széchenyi SZKI
pedagógusa a Versenyképesebb
jövõ program kidolgozása, kor-
szerû szakképzés megalapozása
Nagykanizsán és térségében ne-
vet viselõ programról összefog-
lalta: nemcsak nagykanizsai in-
tézmények vesznek részt a
megvalósításában. A projekt
célja, hogy   beruházási és pro-
jektterveket dolgozzanak ki, a
munkaerõpiaci és gazdasági el-
várásoknak megfelelõ, rugal-
mas reagálásra képes gyakorlati
szakképzés fejlesztésére. Az öt
hónapos projektben a környék-
beli önkormányzatok, nyolc
szakképzõ iskola, a munkaügyi
hivatalok és a környékbeli ke-
reskedelmi és iparkamarák kép-
viselõi vesznek részt. 

B.Zs.

Augusztus 20. alkalmából
munkája elismeréséül Tréfort
Ágoston díjat vehetett át Buda-
pesten dr. Pintérné Grundmann
Frida, a Mûvelõdési és Sport
Osztály napokban távozott veze-
tõje, akivel e szakmai elismerés-
rõl, az oktatásban végzett eddigi
tevékenységérõl beszélgettünk:

– Elöljáróban ejtsünk néhány
szót magáról a kitüntetésrõl.

– A Tréfort Ágoston-díjat az
Oktatási Minisztérium évente ti-
zenöt, elsõsorban az oktatás szer-
vezésében és irányításában ki-
emelkedõ munkát végzõ szakem-
bernek adhatja oda. A névadó
volt egyébként az elsõ olyan okta-
táspolitikus, aki az oktatás egé-
szét, az óvodáskortól kezdve egé-
szen a felsõoktatásig együtt kí-
vánta kezelni.

– Mit jelent az Ön esetében az
oktatás szervezésében, irányításá-
ban való részvétel? Milyen fel-
adatokkal kellett szembenézni?

– Tizenkét éve veszek részt
Nagykanizsán az oktatás irányí-
tásában, elõtte húsz évig középis-
kolában tanítottam. A közvetlen
oktatásban eltöltött két évtized
nagy segítséget jelentett a késõb-
bi munkám során, hogy csak egy
példát említsek: a gyakorlatban
is megtapasztaltam, milyen fe-
szültségeket okozhat az oktatási
intézményben egy-egy átszerve-
zés. A hivatali munkámban a
szervezésé, az irányításé volt a
fõszerep. S hogy mi mindennel
foglalkoztunk az osztályunkon az
elmúlt években? Csak néhány
dolgot szeretnék közülük kiragad-
ni. Elkészült a város oktatási

minõségirányítási programja,
amely tartalmazza például a két
tannyelvû képzést. Kötelessé-
günknek éreztük, hogy megte-
remtsük a kanizsai fiataloknak is
az esélyt arra, hogy versenyké-
pes, az EU országaiba nyílt utat
jelentõ nyelvtudásra tegyenek
szert. A szakképzés teljes, a mun-
kaerõpiachoz igazodó átszervezé-
se is a város oktatási koncepció-
jának fontos eleme, mint ahogy a
hátrányos helyzetûek képzése,
szakképzése, a lemaradók illetve
lemorzsolódók képzésbe való
visszavezetése is. Nagy vívmány-
nak tartom a Szivárvány Központ
létrehozását is, ahol a gyerekek
egységes, összerendezett, átfogó
elvek alapján mûködõ komplex
ellátásban részesülhetnek, amely
garantálja a fejlõdésüket. Az ok-
tatás finanszírozása a másik kér-
dés, amivel folyamatosan foglal-
koznunk kellett. Nem a reformo-
kat, hanem a hirtelen változáso-
kat tûri nehezen a rendszer, eh-
hez nem könnyû alkalmazkodni.
Nemzetközi pályázatokon vettünk
részt, külföldi tanulmányutat is
szerveztünk a Nagykanizsai Igaz-
gatók Munkaközösségének. 

– Úgy gondolom, az elõbbi –
igencsak hiányos – felsorolásból
is kitûnik, hogy jól felkészült és
igazi csapatként együttdolgozni
képes kollégák nélkül ezeket az
eredményeket nem tudtuk volna
felmutatni. Ez a díj tehát nem
csak az én, hanem az egész osz-
tály munkájának az elismerése –
tette hozzá dr. Pintérné Grund-
mann Frida. 

(szõlõsi)

A Zsigmondy Vilmos és Széchenyi
István Szakképzõ Iskola

Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.

azonnali belépéssel, határozott idõre felvesz

faipari szakoktatót
Alkalmazási feltétel: szakoktatói, valamint faipari szakmai

végzettség, minimum 5 éves gyakorlat
Bérezés: a közalkalmazotti bértábla szerint. 
Jelentkezéshez szakmai önéletrajzot kérünk mellékelni!

Érdeklõdni: Patonai Katalin oktatáshely vezetõnél személyesen 
vagy a 06-20-265-3893-as telefonszámon lehet.

A Versenyképesebb Jövõ 
programról 

Díj az oktatás szervezéséért 

Fizetett politikai hirdetés
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk veszélyes hulla-
dék-gyûjtési akciót szervez az alábbi idõpontokban és helyszíneken: 

Október 6.: 13.30 – 13.40 Kisfakos, buszmegálló. 13.50 – 14.00
Bagola, buszforduló. 14.15 – 14.40 Sánc, posta elõtti buszmegálló.
14.55 – 15.20 Katonarét, Táncsics tér. 15.35 – 16.10 Hevesi u. ABC.
16.20 – 16.50 Zemplén u. ABC. 17.00 – 17.30 Rózsa u. kispiac. 17.40
– 18.10 Kazinczy u. 18.25 – 18.40 Alsótemplom elõtti parkoló.

Október 7.: 9.00 – 9.40 Palin, Szálfa u. 9.50 – 10.20 Napraforgó tér.
10.35 – 11.10 Petõfi u. – Honvéd u. sarok. 11.40 – 12.10 Kiskanizsa, Temp-
lom tér. 12.20 – 12.30 Március 15-e tér. 12.45 – 12.55 Bajcsa, Polgármesteri
Hivatal. 13.10 – 13.20 Nagyrác utcai (volt) Iskola. 13.40 – 14.10 HSMK
parkoló. 14.20 – 14.50 Miklósfa, ABC. 15.00 – 15.30 Olaj ABC.

Via Kanizsa Városüzemeltetõ Kht. 

Veszélyes hulladékgyûjtés

Felhívás
A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nagykanizsa körbélyegzõje

„Zrínyi Miklós Általános Iskola Zrínyi u. 38. Nagykanizsa” feli-
rattal, 2006. szeptember 27-tõl érvénytelen.

A közelmúltban példaértékû, az országban eleddig egyedülálló hatá-
rozatot hozott a zalaegerszegi építéshatóság az Erdész utca környéki
lakók, kontra Vodafone ügyben. A hatóság a mobilcég bázisállomás-
építésre vonatkozó engedélykérelmét elutasította.

A Vodafone a Garay, illetve az Erdész utcában is szeretett volna el-
helyezni mobiltelefon-bázisállomásokat, azonban a szándék a környé-
ken élõk tiltakozásával találkozott. Az Erdész utcában egy négy emele-
tes ház tetejére telepítették volna a berendezést, az épületben élõk külö-
nösebben nem is tiltakoztak ez ellen, hiszen hasonló esetekben a mobil-
cég mindig megtalálta az ellentételezés módját. A közelben lakók azon-
ban nem nyugodtak bele a történtekbe, több száz aláírással tiltakoztak a
közelükbe építendõ bázisállomás ellen. Ám a Vodafone hajthatatlan
maradt, miközben született egy helyi rendelet, amely – szinte megelõle-
gezve az építéshatóság mostani döntését – nem járult hozzá a bázisállo-
más elhelyezéséhez. Már csak azért sem, mert az Erdész utcától pár
száz méterre kezdõdik a mûemléki védettségû Maort-lakótelep, amely
tény ugyancsak korlátozza a tájba ily módon beavatkozók mozgásterét.

Közben az ügy átkerült a zalaegerszegi polgármesteri hivatal építés-
hatóságához, ugyanis – mivel a szóban forgó épületben az önkormány-
zat is ingatlantulajdonnal bír – a kanizsai építéshatóság elfogultságot
jelentett be. A megyeszékhelyi kollégák pedig a közelmúltban elutasí-
tó határozatot hozott a Vodafone építési engedélykérelmével kapcso-
latban, igaz, elsõ fokon korábban hozzájárultak a fejlesztéshez. A tilta-
kozó lakók fellebbeztek, a másodfok pedig visszautalta az elsõ fokon
eljáró hatósághoz az ügyet, amely most már – megfontolva a lakók
képviselõjének, Németh Péternek a felvetéseit – nem járult hozzá a ki-
vitelezéshez. A határozat az országban elsõként kimondja: a mobilcég
nem helyezheti oda a berendezéseit, ahova akarja, hanem figyelembe
kell vennie a szomszédjogi iránymutatásokat, továbbá be kell tartania a
sorrendiséget. Tehát csakis akkor helyezheti el a bázisállomást az álta-
la kiválasztott helyszínen, ha az önkormányzat által kijelölt helyszínek
egyike sem felel meg a feltételeknek.

A hosszú ideje tartó hadakozás azonban úgy tûnik, folytatódik; a
Vodafone kommunikációs igazgatójától, Hevesi Nórától megtudtuk:
fellebbeznek a határozat ellen. 

Horváth Attila

A (tér)erõ legyen veled!

FELHÍVÁS
A nagykanizsai 1956-os Történelmi Emlékbizottság tisztelettel

kéri a város polgárait, intézményeit és civil szervezeteit, hogy az
1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóját – az ismert
városi programok mellett – saját emlékeikbõl is merítve és adottsá-
gaiknak megfelelõen ünnepeljék meg. 

Sajni József, elnök,  1956-os Történelmi Emlékbizottság 
vitéz Bodnár Attila elnök,

Országos '56-os Szövetség Nagykanizsai Szervezete 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelet-
tel meghívom Önöket 2006. október 6-án 11 órára az Aradi udvarban
kezdõdõ ünnepi megemlékezésre. Koszorúzási szándékukat a helyszí-
nen a megemlékezés elõtt szíveskedjenek jelezni.

Röst János
alpolgármester

FOGADÓÓRA

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa 2006. október
10-én, kedden 10-12 óráig a Családsegítõ Központ irodájában
(Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tart. Hívják mindazokat, akik informá-
ciókat kérnek, tanácsot, segítséget várnak.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata ezúton meghirdeti
a 2006.évi kötelezõen elvégzendõ eboltás helyszíneit és idõpontjait:

2006. október 7. (szombat)
Dózsa Gy. úti víztorony: 7.30 - 9.50. Sánc, József A. utca sarok:

10.00 - 11.30. Látóhegy (volt szeszfõzde): 11.40 - 12.30. 
2006. október 14. (szombat)
Miklósfa, Kápolna tér: 7.00 - 9.00. Szentgyörgyvári-hegy elágazó:

7.00 - 7.40. Thúry Gy. tér - Kispiac: 8.00 - 9.50. Ady E. utca „bújó
híd”: 10.00 - 11.50. 

2006. október 15. (vasárnap)
Bagola: 7.30 - 9.00. Kisfakos: 9.20 - 11.00. Nagyfakos: 11.20 - 12.00.
Pótoltások idõpontjai: 
2006. október 6. (péntek) – Bajcsa: 7.00 - 8.00. Kiskanizsa, Szt. Fló-

rián tér: 15.00 - 17.00. 2006. október 7. (szombat) – Palin, ÉPGÉP par-
koló: 8.00 - 9.00. 2006. október 15. (vasárnap) – Miklósfa, Kápolna
tér: 8.00 - 8.30. 2006. október 21. (szombat) – Dózsa Gy. úti víztorony
7.30 -  8.40. Thury Gy. tér -Kispiac: 8.50 - 9.50. Sánc, József A. utca
sarok: 10.00 - 11.00. Ady E. utca „bújó híd: 11.10 - 12.00.

Az oltási díja 2.000,-Ft, amely magában foglalja az oltási igazgatási,
állatorvosi költséget és a férgesség elleni kezelést. A háznál való oltás
díja 2.500,-Ft.  Kérjük az oltási könyvet magukkal hozni szíveskedje-
nek!Az oltások idõpontjában lehetõség van az állatorvosi rendelõkben
is a védõoltás beadására.

MEGHÍVÓ

Veszettség elleni oltás
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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)

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)

Belvárosban Múzeum tér 1.
szám alatt 1 szobás, erkélyes, egye-
di fûtéses felújított lakás eladó. Pin-
ce szinten tárolóhelyiség, parkolás
belsõ udvarban. Irányár: 6,5 millió
Ft. Érd.: 30/332-3778 (5934K)

Szentgyörgyvári hegy IV.
hegyháton szép épület garázzsal,
parkosított területen eladó, vagy
városi lakásra cserélhetõ érték-
egyeztetéssel. Víz, villany van!
Érd.: 30/448-6072 (5941K)

Herman Ottó utcában, tégla-
épületben, IV. emeleten, egyedi
fûtésû, kétszobás lakás eladó.
Érd.: 93/324-735 (5943K)

Galamboki Rigóhegyen alá-
pincézett, téliesített hétvégi ház,
450 négyszögöl területen eladó.
Víz, villany van! Irányár: 3,5 mil-
lió Ft. Érd.: 30/6500-518 (5944K)

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

Teleki u. 9/A-ban kétszobás la-
kás kiadó. Kaució szükséges!
Érd.: 30/9564-887 (5945K)

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)

Egyedül élõ magányos
néninek, bácsinak lenne a segít-
ségére egy anyagi támogatásra
szoruló lány. Érd.: 06-30-652-
4560 (5946K)

Eladó bontott cserépkályha,
kerekes szék, felnõttnek való pe-
lenka és elektromos kukorica da-
ráló kedvezõ áron. Érd.: 06-30-
270-8592 (5948K)

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:
kõmûves és tetõfedõ munká-
kat, régi házak felújítását,
épületek szigetelését, lépcsõ-
házak festését, stb.! Tel.:
30/6398-825, 70/5039-407
(5900K)

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

Gyermekfelügyeletet vállal
megbízható, 50 év feletti hölgy.
Érd.: este 18 óra után a 93-326-453-
as számon. (5950K)

Felsõ-Ausztriában élõ, egye-
dülálló, 44 éves osztrák úriember
házasság céljából keresi párját 40
éves korig. Egy gyermek nem
akadály! Tel.: 00-43-6764308275
(5949K)

APRÓHIRDETÉS

Köszönjük
A Nagykanizsai Cukorbetegek

Egyesülete ezúton köszöni meg a
személyi jövedelemadóból 2005.
évben beérkezett 168.770 Ft-ot,
amit teljes egészében az alapsza-
bályban meghatározott célra for-
dított. A támogatást a jövõre néz-
ve is tisztelettel kéri és megkö-
szöni az Egyesület vezetõsége.

Köszönettel: 
Poszavecz József, elnök

A Nagykanizsai Ifjúság Sakk-
oktatásáért Alapítvány megköszö-
ni mindazok segítségét, akik adó-
juk 1 %-ával támogatták. Tájékoz-
tatjuk Önöket, hogy a befolyt ösz-
szeget versenyeztetésre, sportesz-
közök beszerzésére fordítottuk.

Nagykanizsai Ifjúság
Sakkoktatásáért Alapítvány

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
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Fizetett politikai hirdetés Fizetett politikai hirdetés

Kanizsán eddig talán kevésbé
ismert sportrendezvényre várják a
város lakóit szombaton délelõtt
tíz órától a Mindenki Sportpályá-
jára. A rendezvény célja, mint azt
az egyik szervezõtõl, Gaál Mer-
cédesztõl megtudtuk az, hogy a
városban még nem ismert sport-
ágakkal, mozgásmódokkal ismer-
tessék meg az érdeklõdõket. A
sportolási lehetõségek között sze-
repel profi tollaslabda-bemutató,
kötélugrás, frizbí, íjászat, nordic
walking, és lábtoll-labda is. A
nap kiemelt programja a tájéko-
zódási sportok fesztiválja, amely-
nek keretében lesz óvodás tájfu-
tás, parktájfutás és mobiltelefo-
nos tájfutás is. A szervezõk ígé-
rik, hogy sok meglepetést, és még
több vidámságot kínál az erre
vállalkozóknak. A programot a
Bolyai Általános Iskola – Wil-
mann Edit – a Batthyány Gimná-
zium, a Zalaegerszegi Tájékozó-
dási Futó Klub és a Zöldpont
Szerkesztõség szervezi, és min-
den érdeklõdõt szeretettel várnak. 

Családi 
sport-piknik

Egy héten belül kétszer rendeztek a szigetvári sportcsarnokban nem-
zetközi birkózóversenyt. Szeptember 16-án 26 csapat 180 versenyzõje
birkózott szabadfogásban a Zrínyi kupáért. A budapesti és a nyugati ré-
gió legnevesebb egyesületein kívül Horvátországból is érkeztek ver-
senyzõk. A kanizsai birkózók a rangos viadalról két arany, két ezüst, két
bronz valamint két ötödik helyezéssel térhettek haza. Aranyérmes lett a
24-kg-os Ceglédi Bertalan és a 26-kg-os Lõrinc Norbert. Ezüstérmes
28-kg-ban Egyed Balázs és az 53-kg-os Tern Krisztián. Bronzérmes 35-
kg-ban Steinherdt Márk és 41 kg-ban Egyed Dániel, ötödik helyezett lett
a 31-kg-os Krasznai Bence valamint a 38-kg-os Ceglédi Zsolt.

Szeptember 23-án kötöttfogásban a Dél-Zselic kupán kellett helytáll-
niuk diák birkózóinknak. A versenyre 16 magyar és 12 külföldi, köztük
szlovák, szlovén, horvát, szerb és olasz csapatok összesen 226 verseny-
zõje nevezett. A meglepõen erõs mezõnyben a 45 kilogrammosok között
aranyérmet nyert Farkas András, ezüstérmes lett az 55-kg-ban Tern
Krisztián. Az 50-kg-os Czanik Márk a dobogó alsó fokára állhatott fel. 

Birkózó sikerek Szigetváron

A Kanizsai Futó és Szabadidõsport Klub és a Pannon-Work Zrt.
szervezésében szombaton került megrendezésre az I. Pannon-Work
Futófesztivál. A három távon meghirdetett futóversenyen a sportolók
Kiskanizsán, a Szent Flórián térrõl rajtoltak, s Bajcsa felé véve az út-
irányt, a leghosszabb távon indulók egészen Fityeházig eljutottak. A
versenyen az alábbi eredmények születtek. Nõk, 5 km: 1. Kálovics
Edina 2. Németh Renáta 3. Barabás Zsófia. Férfiak, 5 km: 1. Kovács
Árpád 2. Marits Bálint 3. Iván László. Nõk, 10 km: 1. Keresztes Kinga
2. Vargáné Kocsis Katalin 3. Bedõ Zsófia. Férfiak, 10 km: 1.
Kaichumba Joshua 2. Zsiros Mihály 3. Bekényi Ádám. Nõk, 21,1 km:
1. Hadnagy Ágnes 2. Bontovics Tímea 3. dr. Lubics Szilvia. Férfiak,
21,1 km: 1. Oswald (Tanzánia) 2. Benito (Tanzánia) 3. Szilágyi Pál.

Futófesztivál
Kosárlabda NB I B férfiak.  Flex-

tronics KSC Sárvár – Kanizsa
KK DKG EAST   84 – 65  (22-11,
19-20, 17-15, 26-19). Sárvár, 200
nézõ. Vezette: Dombay, dr. Mag-
yari. Kanizsa KK DKG EAST: Beck
21/12, Becze 10, Fodor 4, Zsámár 2,
Szabó 22. Cere: Millei, Babócsai 4,
Benk, Murvai, Silló 2. Edzõ: Kovács
Nándor. Jók: Szabó, Beck.

Az jól kezdõ hazaiak pontos tá-
voli dobásokkal és agresszív vé-
dekezéssel állva hagyták a kani-
zsaiakat, s az elsõ negyed köze-
pén már 10 pontos vezetésre tet-
tek szert. Ezután kicsit feljavult a
vendégek játéka és a negyed vé-
géig nem nõtt a különbség. A má-
sodik játékrészben eredménye-
sebben játszottak Szabóék, de ez
csak az eredmény tartására volt
elegendõ. A fordulás után felvált-
va estek a találatok, így a különb-
ség jelentõsen nem változott. A
befejezõ negyed elején a jó erõk-
bõl álló vendéglátók biztosan
õrizték elõnyüket. A végére ismét
sok labdát adtak el a kanizsaiak, s
ennek köszönhetõen magabiztos
hazai gyõzelem született.

Rossz kezdés




