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A jazz kedvelõi hangulatos és
látványos koncert részesei le-
hettek a Plakát Házban. 

A zenekar vezetõjétõl, Vámos
Bélától megtudtuk, hogy a Vendég-
ségben a Kanizsa Big Band-nél ren-
dezvénysorozatukat ez évben már
nem támogatja a Nemzeti Kulturá-
lis Alap, csupán az Önkormányzat
Kulturális és Sportbizottsága. E té-
nyezõ nagymértékben megnehezíti
rendezvényeik szervezését, hiszen a
szólisták meghívása anyagi terhet
jelent. Vendégeiket eddig többnyire
a Budapest Jazz Orchestra tagjai
közül hívták, de vendégük volt an-
nak vezetõje Elek István is. A
mostani vendég is az említett for-
máció szaxofonosa, Zana Zoltán
volt. Vele beszélgettem.

– Németországban születtél,
meddig éltetek ott?

– Szüleim elmondása szerint,
csekély másfél hónapig tartott a
németországi pályafutásom.

– Már a középfokú tanulmá-
nyaidat is zenei pályán folytattad.
Azzal a szándékkal kezdted el,
hogy jazz zenész leszel? 

– Nem a jazz indított a zenei
pályára. Már középiskolás,
konzis voltam, mikor elkezdtem
jazz-t hallgatni és játszani.

– Milyen hatás ért akkor?
– Az egyik barátom megmuta-

tott nekem egy Chick Corea Elec-
tric Band lemezt. Nagyon nagy
hatással volt rám. Ez váltotta ki
belõlem a jazz iránti rajongást.
Tehát ez volt az a bizonyos mér-
földkõ.

– A fõiskolás éveidet még be
sem fejezted, amikor részt vettél
az Ablakos Lakatos Dezsõ szaxo-
fon versenyen, amit sikerült meg-
nyerned. Milyen volt a mezõny,
az elsõ díj mivel járt?

– Elég erõs volt a mezõny, hi-
szen sok fiatal tehetség van. Az
elsõ díj elérése számomra stúdió-
felvételeket hozott. Azt, hogy egy-
általán stúdió közelébe kerülhet-
tem. Természetesen több fellépési
lehetõséghez jutottam. A verseny
megnyerése mindenképpen pozi-
tív változást hozott az életembe.
Azt azért hozzá kell tennem, hogy
Bazsó Kristóffal megosztva let-
tünk elsõ helyezettek.

– A fõiskola elvégzése után
megalakítottad az Electric Jazz
Force-t. Lemezt is adtatok ki. Lé-
tezik még a csapat?

– Az a zenekar már a múlté.
Rég befejeztük, ma már egészen
más utakon járok.

– A Budapest Jazz Orchestrára
koncentrálsz? Láttam néhány mû-
sorprogramot, mely szerint Latt-
man Bélával, László Attilával is
zenélsz.

– Amikor nincs a Budapest
Jazz Orchestrával programunk,
ahova hívnak, mindenhova elme-
gyek. Hiszen minden egyes fellé-
pés megmérettetés.

– Honnan az ismeretség a Ka-
nizsa Big Band-del?

– Az együttes dobosát, Kõfalvi
Csabát régen, még fõiskolás ko-
romból ismerem. Õ hívott fel és
kért meg, hogy zenéljünk együtt.

– Hogy érezted magad ma este?
– Nagyon jól! Nagyon lelkes és

hálás közönségünk volt. Minden
jel arra mutat tetszett, amit ját-
szottunk.

Cz.Cs.
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A város önkormányzata kez-
deményezésére november 22-én
gyûjtõperselyt helyeztek ki a
kivonásra kerülõ aprópénzek
összegyûjtésére a Kanizsai Do-
rottya Kórházban. 

Az „Apróból nagy segítség” ak-
ció célja az Intenzív osztály eszköz-
beszerzésének támogatása. A terv
szerint a befolyó összegbõl gyógy-
szeradagoló pumpa, hordozható
defibrillátor és gyógyszerporlasztó
lélegeztetõ gép kerülne beszerzésre.

Az elsõ perselyt a Sürgõsségi
osztály betegfelvételi pultja elõtti
térben helyezte el kórházi dolgo-
zók jelenlétében dr. Kovács Jó-
zsef fõigazgató. A lakosság ezen
kívül még több olyan helyen ta-
lálkozhat perselyekkel a kórház-
ban, ahol pénzkezeléssel, például
vizitdíj befizetéssel foglalkoznak.

B.E. 

Zselés
Kókuszos
Gesztenyés
Vajkaramellás
Tejkaramellás
Marcipános
Gumicukros
Trüffel krémes
Eper joghurtos
Rum-puncs ízû
Almás-fahéjas
Rumos-diós 
Konyakmeggy ízû
Diabetikus

Mogyorós
Mogyorókrémes
Cappuccino likõr ízû
Dianás cukor ízû
Irishkrém ízû (whisky)
Desszert szaloncukor
Diós
Tiramisu
Banán ízû
Meggylikõr ízû
Vadász ét
Vadász tej
Feketeerdõ ízû
Tojáslikõr ízû

Tejkrémes
Vilmoskörte ízû
Erdei gyümölcs
Sherry-meggy ízû
Alkoholos-meggyes-
-marcipános 
Alkoholos mogyorós
Alkoholos császárkörte
Alkoholos gesztenye
Alkoholos puncs-mazsolás
Alkoholos kókuszlikõr
Alkoholos  vilmoskörte
Alkoholos almás-fahéjas
Alkoholos õszibarack

Paloma kávé 299 Ft
Tchibo kávé 299 Ft
Karaván kávé 349 Ft
Completta 299 Ft
Csokiparány 399 Ft

Tortabevonó 500 g 399 Ft
Jégcsoki 299 Ft
Nescafé 3in1 (10 db/cs) 299 Ft
Mikulás csomag 199 Ft-tól
Mikulás zacskó 9 Ft-tól
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Az Együtt Kiskanizsáért
Egyesület és a Vitézi Rend Be-
rentés Tamás nyugállományú õr-
nagy és Rózsás János, Nagykani-
zsa díszpolgára számára vacso-
rával egybekötött író-olvasó ta-
lálkozót szervezett Kiskanizsán.

Elõször Horváth Jánosné, az
Együtt Kiskanizsáért Egyesület
elnöke köszöntötte a megjelente-
ket, akik megjárták a háború, il-
letve a szovjet és a hortobágyi
munkatáborok poklát.

– Egyesületünk három éve adta
ki Berentés Tamás: Nyolc év a szö-
gesdrótok ölelésében címû könyvét,
amelybõl megtudhatja az utókor,
hogy a szerzõnek mit kellett átélnie
a szovjet fogság nyolc éve alatt –
mondta Horváth Jánosné. – 1953.
november huszonharmadikán állí-
tották ki részére a szabadulásról
szóló dokumentumot. Másnap este
szállt fel a Budapest felé menõ vo-
natra. Ezért jövünk össze sorstár-
saival és barátaival e napon, hogy
megemlékezzünk szabadulásáról.  

Ezt követõen Rózsás János író,
Marton István polgármester és
Cseresnyés Péter alpolgármester
mondott köszöntõt, majd Beren-
tés Tamás nyitotta a rabságban
töltött éveket felidézõ beszélge-
tést. 

Harmadik alkalommal ren-
dezte meg a Civil Klub és a
Rozgonyi Polgári Egyesület a
Civil Szabadegyetemet, amely-
nek elõadói ezúttal a rendszer-
váltás problémakörét boncol-
gatták. A Civil Értékekért díjat
ezúttal Csizmadia Ferenc nyu-
galmazott pedagógus kapta.

Marton István polgármester
megnyitó beszédében hangsú-
lyozta, a tavalyi önkormányzati
választásokkal eljött az az idõ,
amikor városunkban alapjaiban is
megtörtént a rendszerváltás. 

– Az elõzõ testület négy év
alatt megtízszerezte a város
adósságát – mondta a város elsõ
embere. – Ilyen startpozícióból
meglehetõsen nehéz jelentõs
eredményt elérni, pedig az embe-
reket az érdekli, hogy mi fejlõ-
dik, mi megy elõbbre, hol látnak
számukra kedvezõ elõrelépést.
Úgy gondolom, néhány ilyen
elõrelépést sikerült végrehajta-
nunk, s itt csak a régi piac ügyét,
illetve az ominózus mélygarázs-
beruházást említeném. Én azt
mondom, hogy tavaly október
másodikától az év végéig szinte
álomszerûen alakultak a dolgok,
a képviselõ-testület meghozott
minden olyan döntést, ami szük-
séges volt ahhoz, hogy a polgár-
mesteri hivatalnál megszüntet-
hessük a felesleges, de jól fizetett
státuszokat, bizonyos szervezeti
egységeket összevonjunk, s meg-
történjen a vezetõváltás a jelen-
tõs intézmények élén. Ezt követõ-
en azonban azt kell, hogy mond-
jam, leültünk. Leültünk annak el-
lenére, hogy nem gyõzõm hang-
súlyozni, amit meg akarunk csi-
nálni érdemi változtatás címszó
alatt, annak legkésõbbi befejezé-
si határideje 2008. elsõ félév-
ének utolsó napja. Számos dön-
tést azonban már februárig meg
kellene hoznunk. Más értelem-

ben is leültünk, de elõre bocsá-
tom, hogy emberek vagyunk, le-
hetnek köztünk feszültségek.
Mint ahogy van is, köztem és a
frakció között, nem kell ezt tit-
kolni. Nem érzem ezt antagonisz-
tikusnak, sokat vitatkozunk, amíg
kiérlelõdik egyfajta álláspont.
Azonban én nem szeretem, ha a
frakció mellettem áll – azt szere-
tem, ha mögöttem.  Bízom ab-
ban, hogy a nézetkülönbségek
rövidesen megszûnnek, s ha az
elõbb említett stratégiai döntése-
ket sikerül meghoznunk, akkor
az ügy okafogyottá is válik.

Miha Tamásné, a Rozgonyi
Polgári Egylet vezetõje utalt az
egylet alapításakor kitûzött célok-
ra, amelyeket jogutódként szeret-
nének tovább vinni. – Nem szét-
húzás, hanem összetartás, nem
közömbösség, hanem értékválla-
lás – ismertette elvrendszerük lé-
nyegét.

Kozma Péter, a Civil Klub el-
nöke arról beszélt, hogy idõszerû-
sége miatt választották a szabad-
egyetem témájául a rendszervál-
tás problémakörét, mert az embe-
rek közt járva-kelve egyre gyak-
rabban kerül elõ, hogy a társada-
lom nagy része csalódott a rend-
szerváltásban.    

A polgármester után Csermely
Péter újságíró, a Magyar Nemzet
fõszerkesztõ-helyettese lépett a
színpadra.

– Miért van az, hogy úgy érez-
zük, a magyar demokrácia nem
olyan, amilyennek lennie kellene,
amilyent elvárunk, amilyent sze-
retnénk – tette fel a kérdést Cser-
mely Péter. – Úgy hiszem a
2002-es választások elõtt tört el
valami, ekkor jött rá a baloldal,
hogy elveszítheti a választásokat.
Akkoriban ugyanis az ország
szárnyalt. Voltak elõremutató
programok, az emberek fejlõdést
tapasztaltak az élet minden terü-
letén. A baloldal akkor azt har-

sogta, jól mûködik a gazdaság,
amibõl többet kellene adni az
embereknek. Adtak. Hogy aztán
kamatostól visszavegyék. Gyur-
csány Ferenc a milliárdosok, a
nagytõke képviselõje, hiszen ma-
ga is milliárdos. Felvetõdhet a
kérdés, hogy a baloldal vajon mi-
ért ront el mindent, amihez csak
hozzányúl? Mintha Midász-kirá-
lyok lennének, akik ha kezükbe
veszik az aranyrögöket, azok kõ-
vé változnak… Pedig ma már
uniós pénzek is vannak, de ezek-
bõl nem sokat éreznek az embe-
rek. Kiváló munkájának köszön-
hetõen ma az MSZP a megsem-
misülés szélén áll – állapította
meg Csermely Péter, aki megje-
gyezte azt is: a rendszerváltás
megtörtént ugyan, de a demokrá-
cia még nem teljes. 

Ezt követõen adták át a Civil
Értékekért Díjat, immár másodíz-
ben. Az elismerést ezúttal Csiz-
madia Ferenc nyugalmazott peda-
gógus érdemelte ki életmûvével.
Az államosításig a Piarista Iskola,
majd a Rozgonyi Iskola tanára,
kórusvezetõje és karnagya évtize-
deken át nevelte az ifjúságot tisz-
tességre, becsületre, a Haza és a
zene szeretetére – áll az indoklás-
ban. 

1956-ban tevékeny részt vállalt
a kanizsai forradalmi események-
bõl, amiért annak leverése után
leváltották igazgatói posztjáról,
kiváló munkája jutalma pedig ezt
követõen a tartós megfigyelés
lett.

Csizmadia Ferenc meghatottan
köszönte meg az elismerést, s be-
szédében a népdal, a zene, s ha-
gyományaink szeretetére, tiszte-
letére, ápolására biztatott. 

A szabadegyetem további ré-
szében Kiss Gy. Csaba történész
és Hunyadkürti György színmû-
vész is elõadást tartott.

Horváth Attila  
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A Szombathely elleni gyõztes
hazai mérkõzés után ugyan sok ba-
bér nem termett a Kanizsai Vad-
macskák nõi NB I A-csoportos ko-
sarasainak, de apró részsikereknek
örülhetnek a klub háza táján. A
legutóbbi, Szeged elleni meccsen
16 pontig jutó Varga Zsófia ugyan-
is a pontjai átlagát tekintve harma-
dik helyen áll a legeredményesebb
játékosok rangsorában. Mindössze
két idegenlégiós elõzi meg a 19
ponton felüli mutatóval bíró kosa-
rast, vagyis az elõzõ évekhez vi-
szonyítva jól érzékelhetõ a fejlõ-
dés. Játékstílusa sokat finomodott,
de néhány társ elengedhetetlen
lenne mellõle (pontosabban felnõ-
hetnének mellé akár pontokban
számolva is...), hogy a csapat gyõ-
zelmeket tekintve is elõrelépjen.
Utolsó meccsükön ugyanis az al-
földiek alaposan megszelídítették a
Vadmacskák csapatát, hiszen a
vendégek meg sem álltak száz
pontig, miközben csak 57 pontot
kaptak. Így jelenleg nyolc forduló
után a tizenegyedik helyen állnak

Fekete Csilláék, s a BEAC, illetve
a szombathelyiek együttesét elõzik
meg a 13 csapatos mezõnyben. A
létszámnak ezúttal a kanizsaiak
esetében azért van jelentõsége, hi-
szen a december elsejei fordulóban
ellenfél híján szabadnaposak lesz-
nek. Stevan Csupics edzõnek tehát
december hetedikéig van ideje a
csapat összekovácsolására, amikor
is majd a Szolnok csapatát fogad-
ják az NTE-csarnokban. S ha már
az edzõ személyénél tartunk, a
szakember lassan hivatalos minõ-
ségben is vezetõedzõként kaphat
szerepet, mivel papírjai közül már
a munkavállalási is megvan… Ha
az elkövetkezendõ ellenfelek listá-
ján pedig végigfutunk, a szolnoki-
ak elleni meccsel kezdõdhet el az
igazán téttel bíró széria, hiszen
jönnek a KVSE-vel hasonló súly-
csoportban lévõ együttesek a sor-
ban, melyek ellen nem csupán
szükséges, de kötelezõ is a kellõ
koncentráció.

P.L.

Az õszi szezon utolsó hazai
mérkõzését vívta az NTE 1866
labdarúgó-csapata a Szekszárd
együttese ellen az NB III Dráva
csoportjában. A találkozón a ha-
zai együttesnek nem sikerült
eredményességi mutatóját pozi-
tív irányba billentenie, hiszen a
vendégek végül 3-2-re nyertek a
piros-kékek ellen. A mérkõzésen
három fiatal kanizsai labdarúgó
teljesítményét vettük górcsõ alá,
s az adatok ugyan nem teljes
mértékben bizonyító erejûek, de
néhány kérdésre választ adhat-
nak. A tehetségek közül elsõként
talán Mercigány Márk teljesítmé-
nyérõl szóljunk, aki jobb oldali
középpályásként ténykedett, s az
elsõ játékrészben jóval aktívabb
volt. Ez részben annak volt kö-
szönhetõ, hogy akkor többször

próbálták csapattársai bevonni a
játékba. A második félidõre el is
fáradt az esetenként légüres térbe
került futballista, de mentségére
szóljon, hogy egyelõre õ még
nem tekinthetõ stabil kezdõjáté-
kosnak. A középpálya tengelyé-
ben a kilencven percet végigdol-
gozta Burucz Barna, akirõl el-
mondható, a nyáron nem hiába
szemelte ki – s vitte el próbajá-
tékra is – a Kaposvári Rákóczi.
Látni, hogy van fantázia a labda-
rúgóban, az más kérdés, hogy a
szekszárdiak ellen nem a legjobb
mutatókkal bírt. Gólt szerzett,
igyekezett a labdákat megjátsza-
ni, de nem volt kellõ önbizalma,
ami fizikális és edzettségi állapo-
tára is visszavezethetõ, ezen túl
pedig több esetben is mintha ide-
genül mozgott volna a pályán…

De! Mint azt Tóth Attila vezetõ-
edzõtõl megtudtuk, Barna felsõ-
oktatási intézményben tanul, s
ugyan az egyéni edzéstervét vég-
re is hajtja, de csapattársaival
csak a pénteki edzésen tud együtt
dolgozni – ez érzõdik is teljesít-
ményén. Bagarus Gábor bal ol-
dali középpályásként a második
félidõben bátrabb volt, illetve
jobban felvállalta a játékot.
Többször szöktették jól a fordu-
lás után, amit igyekezett is ki-
használni, viszont hibaszázaléka
sem volt kicsi. Az adódó helyze-
tek nehezebb részét megoldotta,
aztán érdekes módon többször
rontott. Két gólpassza önmagáért
beszél, s ha szeleburdiságából
visszavesz, még sok örömet
okozhat a kanizsai futballbará-
toknak.

Végezetül annyit, Tóth Attila
edzõ szerint a Szekszárd elleni
mérkõzés az idény negatív lenyo-
mata volt, hiszen eddig sokkal in-
kább pörögtek játékosai az elején,
aztán vettek vissza, míg ez leg-
utóbb éppen fordítva történt, s
ennek is köszönhetõ, hogy nem
jött össze a pontszerzés.

Polgár László
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A Szociális Munka Napjára
is emlékeztek a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Központ mûkö-
désének huszadik évfordulója
alkalmából a közelmúltban
megrendezett ünnepségen. 

Megnyitó beszédében Marton
István polgármester kiemelte:

– Olyan önkormányzati intéz-
mény évfordulóját ünnepeljük,
mely 1987. október 1-jén alakult
hat fõvel és az ország elsõ csa-
ládsegítõ intézményei közé tarto-
zott. Mind felszereltségében,
mind létszámában nagyon alulról
indult, és bejárta a fejlõdésnek
azt az útját, amelyen regionális és
országos szinten is elismert és
meghatározó intézménnyé vált.

A Családsegítõ és Gyermekjó-
léti Szolgálat mûködésérõl Ta-
kács Imre, a Magyar Családsegí-
tõ és Gyermekjóléti Szolgálat

Országos Egyesületének elnöke
adott szakmai áttekintést. Gratu-
lált az intézményvezetés munká-
jához, hiszen az országban nem
sok helyen vannak ilyen jó kap-
csolatban a társintézményekkel
és az önkormányzattal, mint
Nagykanizsán. 

– A szociális munka napjáról
nem lehetett sokat hallani a mé-
diában – említette meg az orszá-
gos egyesület elnöke. – Ez azt is
jelzi, kialakulóban lévõ szakma,
a presztízse is kétséges, még min-
dig sokan azt gondolják, hogy
akik rossz helyzetbe kerültek,
maguk tehetnek a sorsuk alaku-
lásáért. A magyar köztudatban
még mindig nincs benne, hogy mi
is tulajdonképpen ez a szakma és
kinek nyújt igazából segítséget.
Milliós nagyságrend fölött van
azoknak a száma, akik adósság-
csapdába kerültek, akik munka-

nélküliek, vagy veszélyeztetettek
a gyermekeik, akik jövõkép nél-
kül nõnek fel. Az õ segítésükre
jött létre ez az intézményrendszer.
A szociális munkát sem íróasztal
mögül, sem szeretet nélkül, nem
lehet végezni. Az a jó segítõ, aki
észrevétlenül segít.

A húsz évrõl, a fejlõdés útjáról
dr. Kaszás Gizella igazgató adott
áttekintést, aki 1989. decemberétõl
vezeti az intézményt. Elmondta, a
6 fõs induló munkatársi létszám
mára 29 fõre bõvült. Egy illetve
több diplomás, magasan kvalifikált
szakemberekkel látják el a felada-
tukat Nagykanizsa és vonzáskör-
zetében. Idõközben a feladatok is
bõvültek. Idén nyáron a Csellengõ
Közösségi Ház, valamint a
zalakomári Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat is az intéz-
ményhez került. Országos vi-
szonylatban is nagyon sokat dol-
goznak, az országos elnökség
munkájában az 1990-es megalaku-
lása óta aktívan részt vesznek. Kü-
lönbözõ önsegítõ csoportokat indí-
tottak el, elõadásokat, továbbkép-
zéseket tartanak, több mint negy-
venkét újszerû kezdeményezés
élére álltak az elmúlt 20 évben. 

Az ünnepségen közremûködött
Horváth István Radnóti-díjas
versmondó, a Farkas Ferenc Ze-
ne- és Aranymetszés Mûvészeti
Iskola és a Nagykanizsai Strém
Kálmán Ifjúsági Vonós Zenekar
Jakobovics Árpád vezényletével.

B.E.

AA jjóó sseeggííttõõ éésszzrreevvééttlleennüüll ddoollggoozziikk

Fo
tó

: B
ak

on
yi

 E
rz

sé
be

t

Negyedik alkalommal került
sor a kiskanizsai Móricz Zsig-
mond Mûvelõdési Házban a
Nagykanizsai Néptáncos és
Népzenei Találkozóra.

A találkozónak volt már elõz-
ménye: október huszonegyedikén
és huszonkettedikén haladó nép-
zenészek számára szervezett mes-
terkurzust a Bojtár Népzenei

Együttes és a fõvárosi Méta Zene-
kar. A Nemzeti Kulturális Alap-
program által támogatott jó han-
gulatú továbbképzésen akkor
mintegy tizenöt-húsz zenész és
néptáncos vett részt. A mesterkur-
zus második részére november hu-
szonnegyedikén került sor, amely-
re meghívták mindazokat, akik
valaha néptánc-együttesben tán-
coltak.

Elõbb a Méta Zenekar koncert-
je, majd táncház várta az érdeklõ-
dõket, ahol Horváth János,
Kócza Attila, Tóth István, Török
Endre, Vizeli Dezsõ, valamint
Márton Sándor tanította a dunán-
túli, széki, szatmári, mezõségi,
kalotaszegi és vajdaszentiványi
táncokat. 

H.A.

NNééppttáánnccooss ééss nnééppzzeenneeii ttaalláállkkoozzóó

December 4-én 19 órakor
mutatják be a magyarkanizsai
színtársulat tagjai Wass Albert
két kisregényébõl összeállított
estjüket a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központban.

„A világ és a vége” elõadást az
írófejedelem  az Adjátok vissza
a hegyeimet! és a Jönnek alap-
ján Andrási Attila rendezõ és
Péter Ferenc színmûvész állítot-
ta színpadra. Mindazt, amit tu-
dunk Trianonról, az erdélyi ma-
gyarság megaláztatásáról és el-
nyomatásáról, a dráma két fel-
vonásban sokkoló erõvel mutat-
ja be jelen idõben. A mûben
összeütközik az egyenes tartású
ember és a kenõpénzre váró bal-
káni hivatalnok, a magyarságá-
hoz tûzön-vízen át ragaszkodó
hazafiság és a nemzetiségét a
széljárásnak megfelelõen válto-
gató megalkuvás. A mû segítsé-
gével átélhetõvé válik nemzedé-
kek fájdalma, szinte kézzelfog-
ható az idegen uralom alá ve-
tettség keserve, s mert ezáltal
saját sorsunkra ismerünk, meg
is tisztulunk – olvassuk a
www.honalapitvany.hu oldalon.

A délvidéki társulat, amely a
magyar történelem huszadik
századi sorsfordulóit dolgozza
fel, olyan soha nem látott ket-
tõs áthallásokat produkál a
színpadon, amik pártállásra,
vallásra való tekintet nélkül
minden magyar ember számára
szívbe markolók – a szó legre-
alistább, minden pátosztól
mentes értelmében. A történet
a megnyomorított, eltaposott
Erdély küzdelme. Mert küzde-
ni kellett akkor, miként most
is. Egyetlen dolog változott, a
fegyvernem.

AA vviilláágg 
ééss aa vvééggee
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Mercigány Márk Bagarus Gábor Burucz Barna
Jó passz: 15 (12) 24 (11) 23 (7)
Rossz passz: 7 (5) 13 (7) 9 (5)
Szerzett labda: 7 (5) 10 (6) 13 (11)
Eladott labda: 6 (4) 11 (4) 10 (5)
Kapura lövés: 1 (1) 2 (1) 2 (1)
Gól: - - 1 (0)
Gólpassz: - 2 (1) -
Szabálytalanság: - 2 (2) 3 (1)
Elszenv. szab.t.: 1 (1) - 3 (3)
Játszott perc: 63 90 90

CCssaakk mmoosstt kkeezzddõõddiikk 
A sakk csapatbajnokság harma-

dik fordulójában az Aquaprofit
Nagykanizsai Tungsram együtte-
se a Makó csapatához látogatott
nem titkoltan azzal a szándékkal,
hogy a lehetõ legtöbb pontot
gyûjtse be az alföldi városban.
Nos, a gyõzelem tényéhez nem
férhetett kétség, ugyanakkor az
5:7-es vendéggyõzelmet nehéz
lenne fölényesnek titulálni. Be-
igazolódni látszik az, amitõl az
idény elején a kanizsaiak tartot-
tak, vagyis lesznek olyan mérkõ-
zések, melyeken csak tartaléko-
san tudnak kiállni. Érdekes mó-
don a döntetlen volt sok a makói
mérkõzésen, melyek közül többet
is gyõzelemmel illett volna ab-
szolválni egy szebb eredmény ér-
dekében. A tartalékosság mellett
a koncentráció hiány is gondot
okozhat, amire most Bánusz telje-
sítménye volt a példa, hiszen a
sokra hivatott sakkozó ezúttal ki-
kapott.

P.L.

TTaarrttaalléékkoossaann

Vass Timeát kikapcsolták. A
nõi asztaliteniszezõk Extra Ligá-
jának a hetedik fordulója a Bojtor
Busz Kanizsa Sörgyár SE együt-
tese számára a Budaörs elleni ta-
lálkozót tartogatta. A vendégek
színeiben játszott Vass Tímea is,
aki az elõzõ szezonban még a ka-
nizsaiakat erõsítette. Ezúttal a lá-
togatókat nem kimondottan tette
acélosabbá Vass, hiszen kétszer
kikapott, viszont a minden eldön-
tõ meccsen legyõzte Németh Ág-
nest, így végül a budaörsiek 6:4
arányban nyertek. 

Nem volt áramszünetük. Az
áramszolgáltatók tömegsport ren-
dezvényére került sor a közel-
múltban Tolnán, melynek kereté-
ben a kanizsai (egyben dél-zalai)
asztaliteniszezõk is rajthoz álltak.
Nõi csapatban elsõ (Szántó, Dó-
zsa) és második (Albrecht, Kal-
már) helyezést szereztek, egyéni-
ben pedig Albrecht lett elsõ. Nõi
párosban az Albrecht-Szántó duó
végzett az elsõ, a Kalmár-Dózsa
kettõs pedig a harmadik helyen.
A férfiaknál a Román-Dobó páros
harmadik lett, míg a vegyespáros
Albrecht-Dobó második helyet
hozott haza, így a nem hivatalos
pontversenyben a kanizsai csapat
az elsõ helyen zárt.

Vereség a sereghajtó otthoná-
ban. Kanizsai szempontból jól
kezdõdött a Kanizsa KK DKG-
EAST Pápa KC elleni mérkõzése,
hiszen a centerek palánk alatti
pontjainak köszönhetõen a 8. perc-
ben már tízpontos volt a vendégek
elõnye  (16-26). Ezután érthetetlen
módon szétesett Kaszáék játéka:
gyenge védekezést és enervált tá-
madásokat produkáltak, s mélyre-
pülésüket kihasználva a hazaiak
elõbb kiegyenlítettek, majd a 13.
percben már 33-28-ra vezettek. Az
elsõ félidõ utolsó három percében
14 büntetõhöz jutó pápaiak aztán
éltek a lehetõséggel, s tetemes
elõnnyel vonulhattak pihenõre (51-
41). Fordulás után sem változott a
játék, ezért a hazaiak tovább növel-
ték elõnyüket (28.p.: 63-49). Ekkor
zónavédekezésre váltottak a gép-
gyáriak, s pontosabb játékkal meg-
kezdték a felzárkózást. A 32. perc-
ben két pontra megközelítették a
Pápát (65-63), a fordítás helyett
azonban súlyos hibákat vétettek,
melyeket újabb 7 büntetõvel torol-
tak meg a hazaiak (29.p.: 78-66).
Az utolsó percben a ZTE-tõl iga-
zolt Vertetics Ádám még jegyzett
három találatot, de ez már csak az
eredmény kozmetikázására volt jó. 
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GYÉKÉNYESEN az „A”
szektorban, közvetlenül a víz-
parton kétszintes (40 m2 szin-
tenként) nyaraló eladó. Érd.:
30/298-4001

Kanizsa – 550 éév iintegráció 2007. november 29. 3Kanizsa – AApró 2007. november 29.14
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INGATLAN

Állás 

Belvárosban 800 m2-es építési
terület eladó. Társasház
építésésre kiválóan alkalmas.
Érd.: 30/227-3294 (6040K)

Platánsoron kétszobás, II.
emeleti, szép állapotú lakás eladó.
Érd.: 30/448-6072 (6086K)

Nk-án a Deák tér 10. szám
alatt tetõtéri, azonnal beköl-
tözhetõ, új, 46 m2-es + galéri-
ás, turbókazános, kétszobás la-
kás 9,99 millióért eladó, akár
önrész nélkül is. Érd.: 30/901-
9013 (6078K)

Nagybakónakon kétszobás
családi ház nagy telekkel el-
adó. Érd.: 20 óra után a
93/315-559 (6099K)

Nk-án Csengery u. elején 57
m2-es, 2,5 szobás, jó állapotú,
III. emeleti lakás 9,5 millió Ft-
ért eladó. Érd.: 30/348-9669
(6100K)

Szép természeti környezetben,
kicsi szõlõbirtok olcsón eladó.
Érd.: 20 óra után a 93/315-559-es
telefonszámon. (6101K)

Borsfán (a bázakerettyei,
letenyei strandfürdõhöz közel)

100 m2-es családi ház akácossal,
kis kerttel eladó. Nagykanizsai la-
káscsere érdekel. Irányár: 3,9 mil-
lió Ft. Érd.: 06-30-650-8534, este:
93-329-544 (6108K)

Nk-án bejáratott üzlethelyi-
ség kiadó vagy eladó! Két terem
(72+12 m2), raktárhelyiség, mel-
lékhelyiségek. Érd.: 30/227-
3294 (6111K)

Szentgyörgyvári hegyen 600
négyszögöl területen, 42 m2-es
lakható épület (fürdõszobás) el-
adó. Irányár: 2,5 millió Ft. Érd.:
20/260-8057 (6126K)

Nk-án a Berzsenyi utcában
háromszobás, I. emelet, egyedi
fûtésû lakás eladó. Érd.: 30/527-
2002 (6127K)

Belvárosban (Csengery út ele-
jén) garázs eladó. Érd.: 20/446-
2968 (6112K)

Belvárosban egyszobás lakás
albérletbe kiadó. Kaució szük-
séges. Érd.: 20/805-2950 (6121K)

LADA Samara 75000 km-rel,
2009-ig mûszakival, garázsban
tartott, jó állapotú, új téli
gumikkal eladó. Irányár: 200.000
Ft. Tel.: 30/327-4316 (6115K)

Daewo Matíz 5 éves, ezüstme-
tál, megkímélt állapotban eladó.
Érd.: 93/315-861, 30/851-7255
(6123K)

Meghibásodott távirányítóját
(TV, hifi, videó, stb.) megjavítom.
Érd.: 20/510-2723 (6119K)

Pályázatírás garanciával

cégeknek, nonprofit szervezeteknek
számlával. Érd.: 20/469-6066
(6124K)

Fa esztergagép eladó. Érd.:
93/315-861, 30/851-7255 (6125K)

Harmincas nõ keresi azt a
hasonló korú (maximum 40 éves)
férfit társnak, aki intelligens, jó
humorú, rendezett körülmények
között él, és szereti a gyerekeket.
Jelige: „Talán” (Pf.: 154)

A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regio-
nális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál el-
helyezkedési lehetõséget:
mechnaikai mûszerész szakirányú 85.000 – 130.000 Ft
minõségi ellenõr érettségi 80.000 Ft
operátor 8. általános 70.000 – 80.000 Ft
mûszaki ellenõr szakirányú 100.000 – 120.000 Ft
hegesztõ technológus szakirányú 180.000 – 250.000 Ft
kõmûves szakirányú 120.000 Ft
festõ-mázoló szakirányú 120.000 Ft
ács-állványozó szakirányú 140.000 – 150.000 Ft
kárpitos szakirányú 90.000 – 130.000 Ft
szakápoló szakirányú 150.000 Ft
húsbolti eladó szakirányú 70.000 – 80.000 Ft
hentes szakirányú 70.000 – 80.000 Ft
hûtõraktár-kezelõ szakirányú 65.500 – 70.000 Ft
nemzetközi tehergépkocsi-vezetõ szakirányú megegyezés szerint
nehézgép-kezelõ szakirányú 200.000 – 220.000 Ft

Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli Re-
gionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fõ út 24. szám) alatt adunk.

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ–kedd–csütörtök: 8.00–12.00 
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra

November 30. 18 óra
A Kanizsa Fúvós Egyesület 
zenekarának évadzáró koncertje.
Karnagy: Ámon István. Belépõdíj: 500 Ft

November 30. 19.30 óra
KANIZSAI HELIKON III.
Baráth István trombitaestje. ELMARAD!!!

December 1. 18 óra
AKANIZSATÁNCEGYÜTTES 
GÁLAMÛSORA. Kísér: a Bojtár
Népzenei Együttes. Belépõdíj: 1000 Ft

December 4. 19 óra
Wass Albert: A VILÁG ÉS A VÉGE
Belépõdíj: felnõtt 1000 Ft, diák 700 Ft.

December 5. 15 óra
PORTUGÁLIA Elõadó: Böröcz zsolt

December 8. 15  óra
JÁRÁSI ILDIKÓ iparmûvész 
és KOVÁCS LILIÁNA szobrász ki-
állítása. Közremûködik: Nagykanizsa Vá-
ros Vegyeskara. Megtekinthetõ:december
22-éig és január 2 - 10-éig

2007.10.29-12.15-ig vagy a készlet erejéig!

December 6. 18.30

Kodály Zoltán élete és álmai,
és ami megmaradt a XXI.
századra

Németh Ferenc zenetanár és
növendékeinek elõadása

Medgyaszay Ház

Az Európai Bizottság Ma-
gyarországi Képviselete, az Eu-
rópai Parlament Tájékoztatási
Irodája és a magyar kormány
közötti igazgatási partnerség
keretében az integrációt nép-
szerûsítõ rendezvényre került
sor városunkban. Az 50 év in-
tegráció, 50 helyszínen címû
program során a szakemberek
és a laikus érdeklõdõk a régió
fejlõdési lehetõségeit az európai
összefüggésekbe ágyazva vitat-
hatták meg. 

Az országszerte zajló rendez-
vénysorozat célja az volt, hogy a
Római Szerzõdés ötvenedik év-
fordulóján minél szélesebb tájé-
koztatást kapjanak az Európai
Unióban élõk az EU céljairól, fej-
lõdésérõl, a jövõ lehetséges prob-
lémáiról. Városunkban a kétna-
pos program a környezetvédelem
idõszerû kérdéseire kereste a vá-
laszt. A november 24-én a
Vasemberházban lezajlott, az is-
kolások uniós vetélkedõjét köve-
tõ, Etler Ottó vezette kerekasztal-
beszélgetésen a város környezet-
védelmi programjáról vitáztak a
szakemberek, köztük Glattfelder
Béla, Európa Parlamenti képvise-
lõ és dr. Illés Zoltán egyetemi do-
cens. 

– A környezetvédelem bizony,
áldozathozatalt is követel tõlünk,
bizonyos dolgokról ugyanis le
kell mondanunk – mondta Glatt-
felder Béla. – Csökkenteni kell a
fogyasztást, a környezetvédelmet
az otthonunkban kell kezdenünk.
Ha nem változtatunk magatartá-

sunkon, akkor az energia még
drágább lesz, ezért értelmes, ra-
cionális felhasználásra van szük-
ség. Másképp nem lehet fenntar-
tani a rendszert – hangsúlyozta.

Illés Zoltán egyetemi docens
elõadásában megállapította,
hogy a környezetvédelem ügye
összeköti az embereket, s nem
elválasztja, ugyanis elõrelépés
csakis együttmûködéssel és ösz-
szefogással lehet. Egyúttal rá-
mutatott: az Európai Unió egyik
legnagyobb problémája a kör-
nyezetvédelmi elõírások betartá-
sa és betartatása. A hazai politi-
kai erõviszonyok kapcsán pedig
megállapította, hogy a jelenlegi
parlamenti pártok sok voksot
szerezhetnének, ha felvállalnák a

környezetvédelem ügyét is – ez
azonban vélhetõen az erõs lob-
biérdekek miatt eddig még nem
történt meg.      

Cseresnyés Péter alpolgármes-
ter köszöntõjében a döntéshozók
felelõsségét hangsúlyozta a kör-
nyezet megóvása érdekében.

Papp Nándor, a Városfejleszté-
si, Környezetvédelmi és Idegen-
forgalmi Bizottság elnöke a vá-
rosban zajló, vagy tervezett, a
környezetvédelem ügyét hatéko-
nyan szolgáló projektekrõl szá-
molt be, így a belváros tervezett
forgalomcsillapításáról, a Csóna-
kázó-tó jövõbeni fejlesztésérõl, a
hulladékgazdálkodás modernizá-
lásáról és a vízminõséget javító
beruházásokról. Hangsúlyozta azt
is, a környezetvédelem ügye nem
sûríthetõ bele egy négy éves stra-
tégiába – utalt a most készülõ ka-
nizsai környezetvédelmi prog-
ramra.    

Délben egy, az Európai Unió
nemzeti ételeibõl összeállított
gasztronómiai bemutatóra került
sor, szombaton este 18 órától pe-
dig kulturális gálamûsor várta az
érdeklõdõket a Medgyaszay Ház-
ban.

Itt Balogh László, az oktatási bi-
zottság elnöke mondott beszédet.

A politikus leszögezte, hiányos
és torz önképpel, sérült nemzettu-
dattal csak az EU kiszolgáltatott,
másodrendû polgárai lehetünk.
Azzal adhatunk a legtöbbet Euró-
pának, ha magyarok maradunk –
mutatott rá a nemzet értékei vé-
delmének fontosságára, s hangsú-
lyozta azt is, hogy napjainkban
hajlamosak vagyunk megfeled-
kezni arról, hogy az Európai
Unió létrejöttében fontos szerepet
játszott a kereszténység. Pedig a
hitben gyökerezõ szeretet straté-
giai kérdés a másik nemzet elfo-
gadásában, s elengedhetetlen a
békés egymás mellett éléshez.

Horváth Attila

ÖÖttvveenn éévv iinntteeggrráácciióó,, ööttvveenn hheellyysszzíínn
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A helyi járatú autóbusz-köz-
lekedéssel nem érintett Csoko-
nai utcai megállóból a saját
költségére helyeztette át a fe-
dett buszvárót a régi víztorony-
nál, a Teleki úton lévõ megálló-
ba dr. Károlyi Attila (MSZP), a
körzet képviselõje.

Dr. Károlyi Attila érdeklõdé-
sünkre elmondta, fogadóóráin
többen is jelezték, hogy a Teleki
út és a Hevesi út keresztezõdésé-
ben lévõ fedetlen buszmegálló na-
gyon szeles, így hidegebb téli na-
pokon bizony, kellemetlen a busz-
ra várakozni. Ezért gondolta úgy,
hogy – eleget téve a lakosság ké-
résének – át kellene helyezni a fe-
dett buszvárót a Csokonai utcá-
ból, ahol egyébként már több,
mint egy éve nem közlekedik he-
lyi járat. A képviselõ elmondta,
hogy az akcióra az önkormány-
zattól szeretett volna pénzt kérni,
ám mivel nem járt sikerrel, saját
költségén hajtotta végre azt.

– A fogadóóráimon ez visszaté-
rõ téma volt – mondta lapunknak
dr. Károlyi Attila. – Az elõzõ vá-
rosvezetés ugyan kialakította az
autóbuszöblöt, ám a buszra váró
emberekre nem gondolt, s várót
nem készíttetett. Ez egyébként jel-

lemzõ volt a régi városvezetésre,
a legtöbb megmozdulása során
fütyült az emberek problémáira. A
buszra váró utasok áztak-fáztak,
ezért felvetõdött bennem a gon-
dolat, hogy a Thúry ABC mellett
lévõ, egyébként használaton kívü-
li várót át kellene helyezni a Tele-
ki utcára. A közgyûlés segítségét
kértem, ám azzal hárították el ké-
résemet, hogy jelenleg erre nem
áll rendelkezésre forrás. Ekkor
úgy döntöttem, felvállalom ma-
gam a költségeket. Végül sikerült
megoldást találnom a baráti kap-
csolataim révén, sokat köszönhe-
tek Kámán Lászlónak, az IKI
igazgatójának, Gáspár András-
nak, a Via Kanizsa ügyvezetõjé-
nek, Szabó Istvánnak, a Via fõ-
mérnökének, valamint Szekeres
Sándor vállalkozónak.

H.A.

A Petõfi szobor felújítására,
a Polgári Kanizsáért Alapít-
vány kezdeményezésére elin-
dult gyûjtés részleteirõl érdek-
lõdött lapunk.

Balogh László képviselõ
elmondta: – A törvény szerint –
az 1991. évi XX. törvény a helyi
önkormányzatok és szerveik…
feladat és hatáskörérõl. 109. §.
(1) – a szobrok felújítása az ön-
kormányzat kötelessége. Ezért,
amikor az Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottság arról
az 500 ezer forintról döntött, me-
lyet a város fizet a Petõfi szobor
felújítására, tisztáznunk kell, nem
a város segíti a Polgári Kanizsá-
ért Alapítványt, hanem fordítva,
hiszen ez az alapítvány – mint
idén többször is – önkormányzati
feladatot vállalt át. Városvezetõ-
ként látom, mekkora a közösség-
építõ hatása a Petõfi szobor fel-
újításáért indított gyûjtésnek. A
város tudja kötelességét azok
iránt a polgárai iránt, akiknek
betegségük, szegénységük miatt
nincs módjuk a szobor megszépü-
léséhez hozzájárulni. Miközben –
jóllehet – õk állhatnak legköze-
lebb Petõfihez, aki megtapasztal-
ta mind a betegséget, mind a sze-
génységet. A 48-as gyalogezred-
tõl szinte félholtan szerelték le, s

õ írta, hogy: „Csak a szegény
szereti hazáját” Ezért kérem, en-
gedjék meg, hogy egyelõre ígér-
vény formájában ugyan, de átad-
jam a legrászorultabb 5000 kani-
zsai hozzájárulását a Petõfi szo-
borhoz. Amikor tehát nem sokára
megújul a szobor, õk is sajátjuk-
ként tekinthetnek a Deák téri em-
lékmûre: „Ebben a munkában a
mi részünk is benne van.”

– Bocsánat, de kicsit ellent kell
mondanom Petõfinek. – mondta
Babicsné Bertha Éva, az
alapítvány szóvivõje. – Bár az ed-
digi befizetések az idézett verssort
látszanak igazolni, tudom, a tehe-
tõsebb kanizsaiak közt is számos
negyvennyolcas érzelmû akad.
Meglehet, nem értesültek még
gyûjtésünkrõl, netán nagyon ko-
molyan vették a gombóc-fagylalt
nagyságrendû összeget. Várjuk az
õ – közhasznú alapítvány lévén
adócsökkentõ – hozzájárulásukat
is a már ismert befizetõ helyeken:
a Volksbank fiókjaiban, a Tourin-
form irodában, a Halis István
Városi Könyvtár folyóiratos
könyvtárosainál és a HSMK infor-
mációs szolgálatánál. Segíthetik a
Petõfi szobor felújítását átutalás-
sal is a 14100134 – 40076349 –
01000004 számú számlára.
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Váratlan bosszúságok érhetik ezekben a
napokban. Nem érdemes a mások ügyei-
be beleavatkoznia, sokkal hasznosabb, ha
a saját teendõivel foglalkozik. A párjára
se erõltesse rá erõszakosan az akaratát.

Fogékony lesz a munkára és a tanulásra
egyaránt. Az eredmények még anyagi
sikereket is hozhatnak. Érzelmi életé-
ben is szép, kellemes napok követik
egymást. 

Legyen határozott, talpraesett, mert úgy
juthat elõbbre. Ha váratlan próbatételek
elé állítja a sors, ne adja fel, a csillagok
segítséget hoznak. Ha magányos, most
rátalálhat a nagy szerelem.

Nehezen tud feloldódni a napokban.
Még mosolyogni sincs kedve. Ha azon-
ban néhány problémáját meg tudja olda-
ni,  a világot ismét rózsaszínben, élete
párját a legtökéletesebb embernek látja.

Fáradthatatlanságát elismeri és jutalmaz-
za környezete. Elõfordulhat azonban,
hogy meggondolatlanul jár a szája, ezért
megsérthet másokat. Ha még szingli,
flörtöljön többet, és szórakozzon.

A munkára és számtalan teendõjére
összpontosít ezekben a napokban. Gon-
doljon a közelgõ ünnepekre és az aján-
dékvásárlásra is. Ha magányos, bármi-
kor ráköszönhet a szerelem.

A megfázás, a fázós, hideg napok után
ismét új erõre kaphat. Új vállalkozásba,
munkába kezdhet, segítõ barátokat tud-
hat maga mögött. Járjon társaságba, s rá-
találhat az igaz szerelemre.

Ismét eltelik egy év. Érdemes elgondol-
kodnia a sikerek és a kudarcok okain.
Egyet azonban ne hagyjon figyelmen
kívül. Ön sem hibátlan. Párkapcsolatá-
ban nyugodt napokra számíthat.

A csillagok kedvezõ állása hozzásegíti,
hogy feltöltõdjön fiatalos erõvel, és új
feladatba vágjon bele. Párjával tervezzen
romantikus napokat. Ha magányos, jó
eséllyel indulhat kalandtúrára.

Pozitív változásokra számíthat magán-
életében. Terveit a Vénusz hatásának kö-
szönhetõen sikeresen megvalósíthatja.
Ha találkozóra hívják, senkinek se
mondjon nemet.

Változtatásokat kellene beiktatni életébe.
Célszerû lenne csökkenteni luxuskiadásait
annak érdekében, hogy maradjon pénz sze-
rettei megajándékozására. Érzelmi életében
is változásokra számíthat.

Az ünnepek elõtti napok kedveznek em-
beri kapcsolatai ápolásának. Járjon el
gyakrabban otthonról, keresse fel távoli
rokonait, barátait. Az emlékek felelevení-
tése gazdagítja mindennapjait.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

AAddoommáánnyyggyyûûjjttééss

A nagykanizsai HHonvéd 
Kaszinó HHölgyklubja 

2007. kkarácsonyára iismét 
adománygyûjtést sszervez.

Az aadományokat aa sszervezõk
az aalábbiak sszerint kkérik éés ffo-
gadják: gyermekruha- és cipõ,
játék, tisztálkodó szerek, fil-
mek, cd-k, magyar nyelvû tan-
könyvek, bizsuk, édességek,
felnõtt ruházat és cipõ. 

A gyûjtés helye és ideje: 

2007. ddecember 33. 
hétfõtõl ddecember 115. 

szombatig nnaponta 88-115 óóráig
a VVásárcsarnok eemeletén aa

Pláza ffelõli ooldalon, 
a llifttel sszemben.

SSzzeeggéénnyyeekk aaddoommáánnyyaa

BBuusszzvváárróótt hhoozzootttt aa kkééppvviisseellõõ

Tisztelt Képviselõ Urak!
Lassan itt az év vége, a számvetések és beszámolók ideje, ezért

kérjük, hogy lakossági fórum keretei között szíveskedjenek számot
adni arról, hogy a megválasztásuk óta eltelt idõben konkrétan mit
tettek Nagykanizsa városért. Nem a pártpolitikai csatározásokra,
hanem a város lakosai érdekében kifejtett egyéni munkájukra len-
nénk kíváncsiak.

Akiktõl a választ várjuk (betûrendben):
Cseresznyés Péter
Göndör István
Kovács Kálmán
Teleki László
Az idõpontok és helyszínek megjelölését kérjük e lap hasábjain

keresztül közzétenni.
Nagykanizsaiak a Nemzetért Hagyományõrzõ Egyesület

Nyílt llevél aa NNagykanizsa vvároshoz kköthetõ 
országgyûlési kképviselõkhöz!

Ülésezett a kiskanizsai tele-
pülésrészi önkormányzat. A
grémium tárgyalta a város jö-
võ évi költségvetési koncepció-
ját, amely kapcsán Horváth
Jánosné javasolta, hogy az új
kiskanizsai orvosi rendelõ
megépítésének és a ravatalo-
zó-rekonstrukció elõkészítésé-
nek költségei szerepeljenek
abban. 

A felvetésre Tóth Nándor, a
KTÖ elnöke jelezte, hogy az or-
vosi rendelõ kivitelezése tavasz-
szal megkezdõdik, s a tervek sze-
rint szeptemberre be is fejezõdik.
A ravatalozó rekonstrukciójának
pedig az elõkészítése zajlik jövõ
évben, az érdemi munkára majd
csak 2009-ben kerülhet sor.
Egyúttal jelezte, mindenképpen
szerepeltetni kellene a költségve-
tésben a Principális-csatorna tisz-
tításának költségeit, ugyanis ezál-
tal jelentõsen mérséklõdhetne a
belvizes területek nagysága. Böjti
Istvánné a koncepció kapcsán
megállapította, látszik, hogy a
következõ év sokkal feszesebb
gazdálkodást követel még az ide-
inél is, ám véleménye szerint ér-
zékelhetõ, hogy a városvezetés
mindent elkövet azért, hogy az
intézményrendszer zökkenõmen-
tesen mûködjön. 

H.A. 

JJöövvõõrree
mmeeggééppüüll 
aa rreennddeellõõ
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Jótékonysági vásárt szerve-
zett a Kiskanizsai Polgári Olva-
sókör Egészségügyi és Szociális
Klubja, valamint a Máltai Sze-
retetszolgálat a kiskanizsai Sar-
lós Boldogasszony Templom
melletti közösségi házban. 

Dr. Joós Lászlóné nyugalma-
zott gyermekorvos, az akció fõ
szervezõje, a klub vezetõje el-
mondta, hogy hagyományos jó-
tékonysági vásárukon lábbelik,
felnõtt és gyermekruhák találtak
gazdára jelképes összegért. A

jótékonysági akcióból befolyt
összeget a rászoruló kiskanizsa-
iaknak adományozzák, szeretet-
csomag formájában. Dr. Joós
Lászlóné szerint Kiskanizsán
mintegy harminc rászoruló csa-
lád él. 

– Legfõképpen egyedülálló
idõsekrõl van szó, akik szégyen-
érzetük miatt nem kérnek segít-
séget, de akadnak olyan nagy-
családosok is, akik szintén tá-
mogatásra szorulnak – mondta. 

Hozzátette azt is: szerencsére
a második napon már többen
jönnek válogatni a ruhák közül,
köszönhetõen a városi televízió
és a megyei napilap elõzõ napi
tudósításának.  Az akciónak de-
cember hetedikén és nyol-
cadikán lesz folytatása.

Horváth Attila

Új INTERSPAR Nagykanizsán, a minõség garanciája
A dinamikusan fejlõdõ SPAR áruházlánc immár 16 éve a magyar élelmiszerkereskedelmi piac meghatározó szereplõje. A cég-
csoport jelenleg országosan 153 SPAR, 20 KAISER'S szupermarketet és 28 INTERSPAR hipermarketet üzemeltet. 

A cég, vásárlók iránt érzett fogyasztóvédelmi, élelmiszerbiztonsági felelõsségérzetét piacra lépése óta minden évben különle-
ges, a társaság fejlõdését, piaci pozícióját is lényegesen befolyásoló lépésekkel hangsúlyozta. 

A SPAR márkanév a kiváló minõségû áruknak, a széles választéknak és a vevõközpontú kiszolgálási kultúrának köszönhetõen
rendkívül népszerû.  Magyarországon évente 100 millió vevõ fordul meg a SPAR üzletekben. A társaság egyik büszkesége az
újonnan nyíló nagykanizsai INTERSPAR. 

Ez az áruház 2007. december 6-án nyitja meg kapuit a Hevesi Sándor utca 24. szám alatt. A 4184 négyzetméteres hipermar-
ketet a város lakossága bizonyára hamar szívébe zárja. Az INTERSPAR új színfoltként a városban bõ áruválasztékot, több
mint 30 ezer árucikket, kiváló minõségû termékeket és folyamatosan kedvezõ akciókat kínál attraktív üzletterében. 
Az INTERSPAR árucikkeinek közel kétharmada élelmiszer, a többi pedig iparcikk jellegû termék: elektromos és egyéb háztar-
tási cikk, textil-, ruházati és sportruházati termék, játék, papír- és írószeráru, sok hobbi- és idénycikk, stb.
Az élelmiszerválasztékon belül különösen gazdag az INTERSPAR áruházlánc egyik erõsségét jelentõ frissáru kínálat – zöld-
ség-gyümölcs, tejtermékek, húsáruk, hidegkonyhai és cukrászati készítmények, helyben, frissen sütött pékáruk és mások.
Az új áruházban is megtalálhatók a vásárlók által egyre jobban kedvelt SPAR névvel jelölt sajátmárkás termékek. Ezek az áru-
féleségek magas színvonalon, igényes csomagolásban, ám a gyártói termékeknél jelentõsen kedvezõbb áron vásárolhatóak
meg.

A SPAR hálózatában kiemelkedõ a friss tõkehús és a húskészítmények minõsége, melyek a SPAR saját Húsüzemébõl kerül-
nek ki. A SPAR Húsüzeme Közép-Európa legmodernebb ilyen létesítménye, ahonnan a szigorúan ellenõrzött friss tõkehúst és
a húskészítményeket naponta szállítja a cég az áruházakba.

A közel 12 000 dolgozót foglalkoztató SPAR Csoport büszke munkatársaira, magas szakmai képzettségükre, az üzletben dol-
gozók szakértelmére.  Az áruház Nagykanizsán is a fogyasztói igényeket tartja szem elõtt – csakúgy, mint a már meglévõ 28
INTERSPAR hipermarketben országszerte. Az áruház 134 dolgozója, Sümeg Andrea áruházvezetõvel az élen nem csak ki-
szolgálja a vásárlókat, hanem tanácsaikra és segítõkészségükre is lehet számítani. 

A SPAR név hazánkban, a világ 33 országában, ahol az áruházlánc jelen van, és ezen túl Nagykanizsa városában is egyet je-
lent a felelõsségteljes, minõségi kereskedelmi szolgáltatással és a sikerrel. 

Az INTERSPAR hipermarket címe: Nagykanizsa, Hevesi Sándor utca 24. 

SOK SZERETETTEL VÁRJUK A HÉT MINDEN NAPJÁN AZ ÚJ INTERSPAR HIPERMARKETBEN!
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Értesítjük a város idõs lakóit, hogy december 11-én, kedden 10 órától 12
óráig a Családsegítõ Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tar-
tunk. Hívjuk mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget
várnak. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa

N

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:

Hrsz. Megnevezés Kikiáltási ár Versenytárgyalás - Hónap.Nap Idõpont
961 Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 13.560.000 12.05 08:30
131/2 Magyar u. 18. lakóház, udvar 23.630.400 12.05 09:00
4372/1 Alkotmány u. 160. szociális otthon 78.000.000 12.05 09:30
4277/1 Palini beépítetlen terület 30.970.800 12.05 08:00
2190/A/3 Csányi u. 8. - iroda 12.840.000 12.05 10:30
2243/1 Ady Endre u. 25. 16.000.800 12.05 11:00
3817 Csengery u. 111. - telephely 6.264.000 12.05 11:30
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

II. emelet 6. ajtó). Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss

Balogh László, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 óráig a Bat-
thyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu

Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje foga-
dóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától 19 óráig a kenyérgyári
PERGO lottózóban (Kinizsi u. 95. ).

Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, Ûrhajós, Hársfa, Ifjú-
ság utca lakói) önkormányzati képviselõje 2007. december 5-én, szerdán 16
órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzõ-
gyártó irodában. 

Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága szá-
mára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.

Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselõje fo-
gadóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 18.00 órától a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Házban.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

IIddõõssüüggyyii ttaannááccss ffooggaaddóóóórráájjaa

Javaslattal állt elõ a Szabad
Demokraták Szövetsége helyi
szervezete a Medgyaszay Ház
további mûködtetése kapcsán.
Röst János alelnök és Halász
Gyula ügyvivõ a Pannon Egye-
temnek, vagy a kamarának ad-
ná a címzett állami támogatás-
sal megújult egykori mozit. 

Sajtótájékoztatóján Röst János
elmondta, az elõzõ testület egy-
fajta civil-ifjúsági központot ala-
kított volna ki az épületben, eb-
ben az esetben az önkormányzat
nem vett volna részt a direkt mû-
ködtetésben. Elképzelésük szerint
a ház a kulturális negyed része-
ként kamaraszínháznak, konfe-
rencia- és bálteremnek, informá-
ciós és teleház szolgáltatásoknak
adott volna otthont. 

Halász Gyula rámutatott, eb-
ben a ciklusban azonban többek
közt az vetõdött fel, hogy az épü-
letben helyeznék el lapunk és a
Kanizsa TV szerkesztõségét, amit
az SZDSZ sem munkaegészség-
ügyi, sem mûszaki szempontból
nem tart elfogadhatónak. Ráadá-
sul azt sem tudni, hogy az ehhez
szükséges átalakításokat jóvá-
hagyta-e a Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal? Ezen kívül köz-
mûvelõdési funkciókat is el kelle-
ne látnia a háznak.  

Az SZDSZ e helyett azt java-
solja, hogy a Medgyaszay Házat
a Pannon Egyetem, vagy a kama-
ra, illetve civil szervezetek hasz-
nálatába adja az önkormányzat. 

H.A.

EEggyyeetteemm,,
vvaaggyy
kkaammaarraa

KKiisskkaanniizzssaaiiaakk aa kkiisskkaanniizzssaaiiaakkéérrtt

Fo
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A Bajcsai Településrészi Ön-
kormányzat elnöke, Polai József
érdeklõdésünkre elmondta, a köz-
gyûlési elõterjesztéseket elfogad-
ták, ám a helyi tömegközlekedés
2008. évi díjának megállapításához
javaslatot fogalmaztak meg. Kez-
deményezik, hogy a bajcsaiak utaz-
hassanak összvonalas bérlettel is a
murakeresztúri és fityeházi helykö-
zi járatokon, mert jelenleg csak a
drágább kombinált bérlettel vehetik
igénybe a szolgáltatást.

A szilárd hulladék jövõ évi díjá-
nak megállapításánál csak az inf-
lációnak megfelelõ mértékû, 4,5
százalékos díjemelést javasolták.

H.A.

BBaajjccssaaii
ddöönnttéésseekk
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December hetedikén, pénte-
ken fél hattól a Halis István Vá-
rosi Könyvtárban az Orbán-
kormány egészségügyi minisz-
tere lesz a Nagykanizsai Polgári
Egyesület vendége. A ren-
dezvény szervezõjével, Kóré
Péter egyesületi elnökkel az
emelkedõ terhekrõl, szûkülõ
egészségbiztosítási szolgáltatá-
sokról beszélgettünk.

– Mi indította Önöket, hogy
ebben a szakpolitikai témában –
miszerint a társadalombiztosítást
a kormány eladná nyereségérde-
kelt biztosító társaságok számára
– tájékoztatót kérnek az Ország-
gyûlés Egészségügyi Bizottságá-
nak alelnökétõl?

– A társadalombiztosítás egy
száztizenhat év óta fennálló társa-
dalmi szerzõdés a magyar állam-
polgárok és a mindenkori állam-
hatalom között. Dédszüleink is fi-
zették, valamicske közünk van te-
hát hozzá. A felmérések szerint a
lakosság háromnegyede ragaszko-
dik megtartásához. Nem gondolom
hát, hogy valamiféle szûk szakkér-
dés, melynek felrúgásáról a kor-
mányzat megkérdezésünk, felhatal-
mazásunk nélkül dönthetne. A no-
vember huszonegyediki országos
megmozdulásokat figyelve azon-
ban úgy érzékeltem, sokan tájéko-
zatlanok, mások fásultak ezekkel a
nagyon is közeli tervekkel kapcso-
latban. Azért Mikola Istvánt hív-
tuk, mert lelkiismeretesen, markán-
san képviseli a betegek érdekeit.

– Februárban, a kanizsai kór-
ház ágyszámának csökkentése el-
len is felemelte szavát. Makk-
egészséges fiatalként ugyan már
mit keresett ezen a tüntetésen?

– Azért, mert nekem pillanat-
nyilag nincs szükségem kórházi
ellátásra, még ott volt a helyem!
Mert attól család egy család, at-
tól város egy város, attól társada-
lom egy társadalom, hogy fáj ne-
künk a mások baja is. Ifjú házas
vagyok, feleségemmel beszélgetni
szoktunk majdani gyermekeink
jövõjérõl. Egészen más, ha már
nem csak önmagamra, hanem a
rám bízott életekre is kell gondol-
nom. Mi ebben az érthetetlen...

– Nem látja biztosnak talán a
családja egészségnek jövõjét?

– Kanadában a kormány telje-
sítményét azzal mérik, hogy a cik-

lusidõben hogyan alakul a szüle-
téskor várható átlagos élettar-
tam, a megbetegedési és a halá-
lozási trendek, a csecsemõhalan-
dóság. Mit mondjak erre? Ször-
nyülködöm attól, hogy a csecse-
mõhalandóság egy év alatt nyolc
és fél százalékkal emelkedett!

– De hát azt mondják, a világot
követni kell…

– Clinton elõzõ amerikai elnök
pár hete járt Budapesten. Õ
mondta:  nem kellene ezt csinál-
ni, fiúk, mert nálunk sem jött be…

A világ egyetlen részén sem mû-
ködhet csak üzleti alapon az
egészségügyi rendszer. Amerika
már araszol a nemzeti kockázat-
közösség felé: például Massachu-
setts államban társadalombiztosí-
tási rendszert vezettek be. És mi
nem tanulunk más kárán? Hiszen
már most az emberek tíz százalé-
ka nem tudja kiváltani a gyógy-
szerét, illetve az orvos által felírt
recepttel nem is megy el a patiká-
ba. A szegények és a gazdagok
egészségének végzetes különsza-
kadását akarjuk?

– De hát költségvetési egyen-
súlyzavar van.

– És akkor mindig az oktatáson
és az egészségügyön kell kezdeni
ennek a korrekcióját, mármint a
forráskivonást? Amikor Magyar-
országon az egy fõre esõ egész-
ségügyi ráfordítás nemzetközi vi-
szonylatban botrányosan ala-
csony.

– A legkisebb koalíciós párt
szerint a verseny leszorítja az ára-
kat. Több egészségbiztosítóval is
ez lehet a helyzet?

– Ismét csak Amerikára utal-
nék, ahol az elmúlt hat évben a

biztosítási díjak megkétszerezõd-
tek. Értsük meg, a nyereségérde-
kelt biztosító érdekei mások, és
emiatt újabb kórházbezárási hul-
lámra lehet számítani. A számítá-
sok szerint ötven-hatvan, közöttük
több jól teljesítõ kórház zárhatja
be kapuit.

– Az egyesület mit tehet ez
ügyben? Óriási túlerõ látszik, hi-
szen ez a „deform” a hatalom kö-
rüli új tõketulajdonosok érdekeit
szolgálja, számukra biztosítana
gyors és olcsó piacszerzési lehe-
tõséget.

– Mikola István mondta egy
interjúban a kormányzati ámok-
futásról: „A társadalom a már
elhunytak, az élõk és a még meg
sem születettek közössége, ezt
mindenkinek tudnia kell. Az em-
ber felelõs a jövõ generációért,
viseli az elõzõ generáció munká-
jának értékét, és a léte messze
túlmutat önmagán. Váltásra van
szükség, és ne mondja nekem
senki, hogy nem lehet. Én meg
azt mondom, csak most lehet.
Ha szalad a szekér, ki akarna
változtatni? Most viszont nagy
baj van, tehát nemcsak lehet, de
kell is változtatni, mert elve-
szünk.”

P.J.
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December 1. 19.00 MUSZTÁNG KONCERT
Közremûködik: a FYX és a SZIKLA zenekar

Belépõjegy: 800 Ft

December 3. 17.00 HOBBYVIRÁGKÖTÕ KLUB

December 6. 10.00 A KISHÉTRÉT ZENEKAR 
Mikulás koncertje. Belépõdíj: 500 Ft

Önéletrajzokat 
az adel.borsos@fabo.hu e-mail címre várjuk

Mûszaki felsõfokú végzettség (villamos-, gépészmérnök) 
Alapszintû német nyelvtudás 
Kreativitás, mobilitás 
Jó szervezõ-, kommunikációs- és tárgyalókészség 
Jogosítvány 
Felhasználói szintû PC-ismeretek 

Pályakezdõk jelentkezését is várjuk!

Mûszaki értékesítõ munkatársat 
keresünk

Szükséges:

PPoollggáárrii EEggyyeessüülleett:: VVáállttáássrraa vvaann sszzüükksséégg

„Uram, felkészületlenek va-
gyunk a jóra, tedd újra képessé
a szívünket az örömnek elvise-
lésére” – hagyományosan ez, a
Sütõ Andrástól vett idézet a
mottója a Hevesi Sándor Mûve-
lõdési Központ alapítványi hó-
napjának, amelyrõl Papp Fe-
renc igazgató tartott sajtótájé-
koztatót. A Tüttõ János Nóta-
klub szóvivõje, Varga Zoltán pe-
dig a decemberben sorra kerü-
lõ dupla gálájukat ajánlotta a
sajtó figyelmébe.

Papp Ferenc az alapítványi hó-
nap céljáról elmondta, immár ha-
gyományosnak tekinthetõ, tizen-
harmadik alkalommal sorra kerü-
lõ programsorozatuk arra irányul,
hogy a város civil szervezõdései
bemutatkozhassanak a nagykö-
zönségnek, s programjaik révén
hasznosabb és változatosabb le-
gyen a várakozás, az advent idõ-
szaka. Az alapítványi hónap no-

vember harmincadikán veszi kez-
detét Nagy Csaba Nagykanizsai
mozitörténetét taglaló könyvének
bemutatásával, s december hu-
szonharmadikán zárul a Fúvós
karácsonnyal, a Nagykanizsai If-
júsági Fúvószenekar és a Balaton
M&K Fúvósegyüttes koncertjé-
vel. A két program között többek
közt Wass Albert-elõadás, a fenn-
állásának harmincötödik jubileu-
mát ünneplõ Kanizsa Táncegyüt-
tes produkciója, a megszokott
mézes napok, retrospektív Brun-
ner-kiállítás, gospel, valamint a
városi vegyeskar karácsonyi kon-
certje várja az érdeklõdõket. 

Az alapítványi hónap kereté-
ben a Tüttõ János Nótaklub a
nagy érdeklõdésre való tekintettel
két gálaesttel is a közönség elé
lép. December 15-én 18 órai,
másnap pedig 15 órai kezdettel
„Vándorol a hold az égen” cím-
mel a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ színháztermében tartja

megalakulásának hetedik évfor-
dulója alkalmából rendezendõ
egész estés nótamûsorát. Mint azt
Varga Zoltán, a nótaklub szóvi-
võje elmondta, a mûsorban fellép
Bokor János és Kerekes Katalin
nótaénekes is, a zenei kíséretrõl
pedig a Honvéd Mûvészegyüttes
világhírû cigányzenekara gondos-
kodik, Szalai Antal vezetésével.
A klubtagok a teljesen új összeál-
lítású mûsor keretében visszate-
kintenek az eltelt csaknem két év
történéseire, megemlékeznek a
névadó Tüttõ János születésének
90. évfordulójáról, s a közelmúlt-
ban elhunyt két társukról.

A sajtótájékoztatót Papp Fe-
renc egy személyi bejelentéssel
zárta, s arról tájékoztatta a sajtó
képviselõit, hogy december else-
jével a Medgyszay Ház mûvelõ-
désszervezõjévé Dolmányos Er-
zsébetet nevezte ki.

H.A.

UUrraamm,, ffeellkkéésszzüülleettlleenneekk vvaaggyyuunnkk aa jjóórraa......
AAllaappííttvváánnyyii hhóónnaapp aa HHeevveessii SSáánnddoorr MMûûvveellõõddééssii KKöözzppoonnttbbaann
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Illegális hulladéklerakó jött
létre az ipari park négyhektá-
ros területén – írta a megyei
napilap. Az óriási szemétkupac
ügyében az önkormányzat most
akar feljelentést tenni, ám Mar-
ton István polgármester már ta-
valy szeptemberben szóvá tette
az ügyet. 

Az ügy nem számít újdonság-
nak, hiszen két éve kezdõdött,
amikor az akkori önkormányzat
tudtával az útfelújításból szár-
mazó feltört aszfaltdarabokat az
ipari parkba szállították, hogy
ott ideiglenesen tárolják addig,
amíg le nem darálják, ugyanis
az elõzetes tervek szerint a he-
gyi utak felújításához használ-
ták volna. A kupac láttán azon-
ban mások is vérszemet kaptak,
s elkezdték behordani elõbb a
maguk törmelékét, majd más,
esetenként veszélyes hulladéko-
kat is. A területnek több bejára-
ta van, így az õrzés, lezárás ne-
hezen megoldható, s aki illegá-
lisan akar megszabadulni a sze-
metétõl, az meg is teszi – tudtuk
meg Fenyves Jenõtõl, az ipari
park mûszaki referensétõl. A
szakember hozzáteszi: mostaná-
ban már egyre kevesebb ilyen
esettel találkoznak, ugyanis szi-
gorították az ellenõrzés rendjét. 

Információink szerint egyéb-
ként az önkormányzat sem kért
engedélyt az ideiglenes tárolásra,
az egyetlen meglévõ dokumen-
tum az ipari park korábbi vezetõ-
je, Szányi Gábor tavaly tavasszal
írt levele, amelyben a városfej-
lesztési osztály figyelmét hívja
fel arra, hogy jó lenne, ha eltaka-
ríttatnák a törmeléket, mert így
nem lehet értékesíteni a területet.

Voltaképpen tehát utólag kide-
rült, nem a legjobb ötlet volt az
ipari park területére hordani az

útfelbontásból származó törmelé-
ket, de ha már így történt, gon-
doskodni kellett volna az õrzésrõl
– megelõzendõ az illegális lera-
kásokat –, a saját törmeléket pe-
dig szelektálni kellett volna, hi-
szen a szállítók nem csak törme-
lékeket hoztak, hanem minden
más anyagot is, amelyek már ve-
szélyes hulladéknak számítanak. 

Hasonlóra pedig volt már pél-
da, s nem volt gond, igaz, ott
odafigyeltek a folyamatra.
Ugyanis a volt Thúry-laktanya
bontásánál is hasonló megoldást
alkalmaztak. Az itt ledarált tör-
melékbõl csaknem húsz hegyi
utat tetetett rendbe az akkori ön-
kormányzat.

Az ipari parkban azonban nem
így történt, az építési törmelék
megmaradt, senki nem daráltatta
le, a kupac pedig szaporodott, sõt

veszélyes anyagokat, aszfaltot,
palát, kátrányt is idehordtak. Ez-
zel a város legnagyobb illegális
szeméttelepét éppen maga az ön-
kormányzat hozta létre.

Tárnok Ferenc, a városfejlesz-
tési iroda vezetõje nem kívánt
nyilatkozni lapunknak és dr.
Gyergyák Krisztina aljegyzõhöz
irányított minket.

Az aljegyzõ asszony érdeklõ-
désünkre elmondta, az önkor-
mányzat rendõrségi feljelentést
tesz az ügyben, miután a belsõ
vizsgálatot lefolytatta.

Jó lenne tudni ugyanis, hogy
ki engedélyezte a törmelék ille-
gális lerakását, s az útépítést
végzõ cégek vettek-e fel pénzt a
lerakásért, netán a megsemmisí-
tésért – ami ugye, mint annak
ékes példája látható, nem történt
meg.

Ezekre a kérdésekre nem lesz
könnyû választ adni, a folyama-
tokkal kapcsolatos írott anyag
ugyanis nincs a hivatalban,
Szányi Gábor és az elõzõ polgár-
mester, Litter Nándor pedig nem
nyilatkozik az ügyben.

Ha a hivatalban nem is, de a
világhálón találni olyan doku-
mentumot, ami fogódzóként
szolgálhat. Egyik internetes
portálon ugyanis még fellelhetõ
az a nyílt levél, amit Szányi Gá-
bor 2006. szeptember 22-én írt
Marton Istvánnak, akkor még
polgármester-jelöltnek, aki elõtte
sajtótájékoztatón hívta fel a fi-
gyelmet az illegális szemétlera-
kóra.

Íme az a bizonyos levél, ponto-
sabban annak egy részlete:

„Az illegális hulladékot lerakó
személyek ellen folyamatosan
küzdünk, sajnos, az állandó õrzés-
re nincs pénzünk. Az illegális tör-
meléklerakástól a nyáron sikerült
több mint kéthektárnyi területet
megtisztítani, itt már beruházások
folynak. 2005-ben a városi útfel-
újítások törmelékét az önkor-
mányzati hivatal az ipari park te-
rületén helyeztette el. Akkor szak-
emberek bevonásával döntöttek
így. Ugyanis az elhelyezett törme-
lék nem szemét, hanem újrahasz-
nosítható alapanyag, amelyet az
útalapba fel lehet használni.”

No comment. 

Horváth Attila
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December 6-án nyílik a régió legnagyobb bevásárlóközpontja,
"ahol a vevõre figyelnek, ahol a vevõt számon tartják"

A Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont 2007. december 6-án nyílik meg a
a nagykanizsai régió lakosságának számára. A hatalmas, 16.000 m2 mére-
tû komplexum elsõ fázisa lép most a nyilvánosság elé. A teljes kapacitás
2008. márciusától fog beindulni. Addig is már több mint 20 üzlet várja a
látogatókat a Hevesi úton. 

A bevásárlóközpont azt a célt tûzte ki maga elé, hogy a vásárlókat a szokásos-
nál egy picivel magasabb szinten szolgálja ki, mint a megszokott. Ezért a meg-
nyitástól kezdõdõen folyamatosan találkoznak majd a látogatók kérdõívezõk-
kel.
A vevõk véleményét havonta fogja a vezetés kiértékelni és az abból szerzett
javaslatokat a mindennapokba beépíteni.
Azok a vásárlók, akik segítik a bevásárlóközpontot véleményeikkel, ajándéko-
kat kapnak és részt vehetnek a nagy nyereményjátékban.

A megnyíló üzletek közül az Interspar hipermarketje a legnagyobb, amely nem
csak gyönyörû környezettel, hanem minõségi termékekkel várja vásárlóit,
mindezt kedvezõ árakon.
Az Interspar mellet ismert nagy márkák jelennek meg a bevásárlóközpontban,
mint a DM drogéria, a Quattro Mobili bútoráruház, amely az Andante bõrbúto-
rok legnagyobb forgalmazója, a Starfleur virágbolt, az abOriginal sportos- ele-
gáns divat, a Leonardo cipõbolt, a Libri könyvesbolt, a Triumph fehérnemû
bolt.

Ezen kívül itt lesz az 576 Kbyte videojáték szaküzlet,  az Egzotikus ajándék,
az Exklusive Change, a Mister Minit, a Mustang farmerüzlet, a Zenith lakás-
textil, a Cortesi látványpékség, az EnterNet internet és telefon, az Inmedio hír-
lap, magazin, a Bercotel mobiltelefon szaküzlet, Style Mode bizsu, Gyógy-
szertár, Kínai Étterem, Koktél Divat.

A december 6-án, reggel megnyitó Kanizsa Centrum és az Interspar délután 16
órától 20 óráig különlegességekkel is várja a látogatófelnõtteket és gyerekeket:
lesz itt "Játékváros" rengeteg játékkal (ugráló várral, 35 fajta logikai játékkal,
készségfejlesztõ, kirakós, családi társas játékokkal, rugósfocikkal, rajzeszkö-
zökkel, stb).
Lesz itt jós, grafológus, arcfestõ, lesznek kézmûves foglalkozások, mint origa-
mi (papírhajtogatás), csuhéhuzás, agyagozás, bõrözés. Ezek a programok csü-
törtökön és pénteken délután, szombaton és vasárnap pedig délelõtt lesznek a
bevásárlóközpont széles folyosóin megtartva.

December 8-án az Interspar 10-18 óráig gyermek programokkal, színpadi
programokkal és termékkóstolóval fog ráadásként kedveskedni az odalátoga-
tóknak.

Folyamatosan lesznek nyereményjátékok, amelyeken bárki részt vehet, aki va-
lamelyik boltban vásárolt valamit, értéktõl függetlenül.
A játékban résztvevõ, a Mikuláslányokkal beszélgetõ, vagy a boltokban re-
gisztráló látogatók között karácsony és szilveszter között a Kanizsa Centrum-
ban nagy értékû nyereményeket sorsolnak ki, ott "ahol a vevõre figyelnek,
ahol a vevõt számon tartják".

Együtt érkezik a Mikulással a 
Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont

A Gázgép Kft. 230 fõt foglal-
koztat, az elmúlt évben csak-
nem tizenöt százalékkal bõvült
a munkavállalói létszám. A cég
árbevétele jelentõsen nõtt, ami
annak is köszönhetõ, hogy a
többségi tulajdonos Heat-cso-
port tíz év óta folyamatosan fej-
leszt, mintegy tízmillió eurót
forgatott a cégbe az elmúlt idõ-
szakban. 

– 1997-ben alakult meg a Gáz-
gép, s még ebben az évben meg is
vásárolta a többségi üzletrészt a
HEAT wärmetechnische Anlagen
GmbH–Ausztria – mondta lapunk-
nak Wilhelm Huber, a cég vezér-
igazgatója. – Ekkor még csak sze-
relvénygyártással foglalkozott a
cég, azóta azonban nagyon sokat
fejlõdtünk, s most már képesek va-
gyunk akár negyven tonna egyedi

súlyú berendezések gyártására is.
Árbevételünket megdupláztuk, ter-
mékkörünk jelentõsen bõvült. Az
elmúlt tíz évben jelentõs beruházá-
sokat hajtottunk végre a cégnél. El-
sõsorban a gázipar számára gyár-
tunk termékeket, háztartási gáz-
nyomásszabályzókat, de szállítunk
az ipar területeire is. Olyan készü-
lékek gyártására is alkalmas tech-
nológiával rendelkezünk, amelyek
extrém magas nyomáson, 260 bar-
on mûködnek. Fõleg a nagyobb be-
rendezések területén tapasztalunk
jelentõs piacnövekedést.

A cég jelentõs uniós forrásokat
nyert a termelés további korszerû-
sítésére és a szakember-utánpótlás
biztosítására is. Kialakítanak egy
tanmûhelyt, s megkezdték hat la-
katos és hat hegesztõ ipari tanuló
képzését. Wilhelm Huber vezér-
igazgató azt mondja, ez különö-
sen fontos a számukra, mert a ré-
gióban jelentõs a szakemberhiány. 

– Megpróbáltunk a képzéshez
modern eszközöket beszerezni,
ugyanis célunk, hogy tanulóink
azonosuljanak cégünkkel és ter-
mékeinkkel. Ez nagyon fontos a

jövõnk szempontjából. A terme-
lésbe is beruházunk: egy nagyobb
fejlesztés folyik a forgácsoló terü-
letén, ahova olyan gépeket és au-
tomatákat vásároltunk, amelyek
nagymértékben csökkentik a
gyártási idõt, ezáltal nõ a ver-
senyképességünk – magyarázza. 

– Külföldi befektetõként hogy
látja, miképpen lehet feloldani a
szakemberhiányt? 

– Fontos, hogy megálljon a fiata-
lok Budapest és Gyõr felé áramlá-
sa, hiszen ha ezt sikerülne megaka-
dályozni, biztos vagyok benne, hogy
több befektetõ telepedne meg a vá-
rosban. Mindenképpen buzdítanám
a fiatalokat arra, hogy tanuljanak
nyelveket, sajnos, errefelé elég ke-
vesen beszélnek más nyelvet a ma-
gyaron kívül. Ha mindez megvaló-
sulhatna, akkor nem csak a gyen-
gébb, rosszul képzett munkaerõ ma-
radna a térségben, s Nagykanizsa
még vonzóbb lehetne a befektetõk
számára. Kérem, ne értse félre, nem
kritizálni akarok, én szeretem ezt a
várost. Másképp nem lennék itt. 

Horváth Attila  

Képzések aa GGázgépnél
Fo

tó
: H

or
vá

th
 A

tti
la

Fo
tó

: H
or

vá
th

 A
tti

la

A Kreatív Klub tagjai a Nagy-
kanizsától 35 kilométerre lévõ
FlyBalaton, Sármellék nemzet-
közi repülõtérre látogattak el a
legutóbbi találkozójukon. Tájé-
koztatást kaptak Dunántúl leg-
fontosabb és egyben legnagyobb
forgalmú repülõterének történe-
térõl, az új fejlesztésekrõl és a
beruházások eredményeirõl. 

A repülõtér jelenlegi helyén
már az 1940-es években is volt

ideiglenes katonai repülõtér,
azonban szilárd burkolattal csak
1950-ben látták el. 1960-ban az
addig ott állomásozó magyar re-
pülõszázad áttelepült Pápára, Sár-
mellékre pedig egy szovjet kato-
nai alakulat érkezett. A kifutópá-
lya az 1982-es áttelepítés során
érte el jelenlegi méretét, ekkor
lett 2500 x 60 méteres. A repülõ-
tér négyszáz hektárnyi területén
felépített lakótelepen egy teljes
orosz repülõszázad – és a katonák

családtagjai – éltek, a környezõ
településektõl lényegében elzár-
tan. 1990-ig mintegy hetven-
nyolcvan repülõgép állomásozott
folyamatosan Sármelléken. 

Idén nyáron hét légitársaság re-
pült négy országból Sármellékre,
tizenhárom várossal kötve össze
a Balaton légikikötõjét. A repülõ-
téri séta végén együttmûködési
lehetõség is szóba került.

B.E.

LLááttooggaattááss aa FFllyyBBaallaattoonn rreeppüüllõõtteerréénn

AAzz öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt pprriivváátt lleerraakkóójjaa
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A Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
dolgozóinak hobbiját bemutató kiállítás december 21-éig tekinthetõ
meg az intézmény galériájában. Az irodalmi és  képzõmûvészeti al-
kotásokat, grafikákat, képeslapokat és fotókat bemutató tárlatot
Szermek Zoltán igazgató ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe.

Harmadik alkalommal ren-
dezték meg az önkormányzat, a
Nagykanizsai Rendõrkapitány-
ság, az Egészségügyi Alapellátá-
si Intézmény valamint a Család-
segítõ és Gyermekjóléti Köz-
pont közös szervezésében az
„Egy hét gyermekeink biztonsá-
gáért – Útvesztõk és útkeresõk”
bûnmegelõzési akadályversenyt. 

Az egyhetes, a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központban lebonyo-
lított rendezvényen a középisko-
lák 9. és 10. osztályosai vettek
részt. A programban a Szociális
Osztály, a Gyámhivatal, az Egész-
ségügyi Alapellátási Intézmény, a
Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat, a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat, a gépjármûveze-
tõ-oktatással foglalkozó Technika
Kft., valamint a rendõrkapitány-
ság mûködött közre. 

A programsorozat célja a 15-16
éves középiskolás korosztály
komplex felvilágosítása volt játé-
kos akadályverseny formájában.
Továbbá a közösségi kohézió
erõsítése, a gyors és hatékony in-
formációátadás, a bûnmegelõzés-
ben és a segítõ szférában dolgozó
hatóságok és szervezetek megis-
mertetése és elfogadtatása volt.

A rendezvényen hatvanhét osz-
tály közel két és félezer tanulója
mérte össze tudását. Az osztályok
összetartozásuk jelzése érdeké-
ben egyforma ruhába öltöztek.
Voltak, akik jelmezt is készítettek
maguknak, kifestették az arcukat.
Az összetartozás kifejezésének
módját és a csapatindulót külön is
értékelték.

Az állomásokon a legújabb
technikát is alkalmazó, a korosz-
tályi sajátosságokat figyelembe
vevõ párbeszédeken és szituációs

játékokon keresztül történt az in-
formáció átadása. 

Az ünnepélyes eredményhirde-
tésnek gálamûsor keretében, a
Hevesi Sándor Mûvelõdési Köz-
pont adott otthont. 

Köszöntõjében Marton István
polgármester gratulált a tartalmas
szakmai héthez, és továbbra is si-
keres, alkotó együttmûködést kí-
vánt. 

Dr. Molnár József kapitányság-
vezetõ értékelését azzal kezdte,
hogy nagyon fontos ismereteket
tudtak átadni a fiataloknak, és a
szervezõknek is ugyanolyan él-
ményt jelentett az együtt töltött
egy hét, mint a diákoknak. A ren-

dezvény sikeréért közel ötven
szervezõ tevékenykedett. Nem ar-
ra törekedtek, hogy visszakérdez-
zék a fiataloktól a kapott ismere-
teket, hanem az volt a céljuk,
hogy segítséget nyújtsanak nekik.
Amikor az életben olyan helyzet-
be kerülnek, hogy dönteniük kell,
az itt elhangzottak jussanak
eszükbe. Tehát a döntéshez adják
meg a segítséget. Ahhoz a döntés-
hez például, hogy beülnek-e olyan
személygépkocsiba, amelynek it-
tas a sofõrje, vagy ha kábítószer-
rel kínálják õket, mit fognak ten-
ni. Összegzésként elmondta, min-
denki jól szerepelt, minden osz-
tállyal meg voltak elégedve, és
reméli, hogy amennyiben ilyen
helyzet adódik, ezeket az ismere-
teket tudják, akarják, és legyen le-
hetõségük felhasználni.

Mindkét évfolyamban az elsõ
három helyezést elérõ osztály ka-

pott jutalmat, mely hatvan-,
negyven- és húszezer forintos
hozzájárulást jelent az osztályki-
rándulásuk költségeihez.

A 9. évfolyam helyezettjei:
Batthyány Gimnázium 9/A „Béke
Harcosok Csapata”, Thúry Györ-
gy SZKI 9/A „Ügynökök” csapa-
ta. Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium
9/D „SzVA” csapata.

A 10. évfolyam helyezettjei:
Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium
10/A „Repülõ bálnák” csapata,
Thúry György SzKI 10/F „Ördö-
gök” csapata, Batthyány Lajos
Gimnázium 10/B „Béla király”
csapata.

Ezen kívül az elsõ helyezettek
elvitték a vándorkupát, és õk fog-
ják képviselni a várost a megyei
döntõben.

Különdíjban részesült a Zsig-
mondy-Széchenyi SZKI. Az isko-
la az intézmények közül a leg-
több, összesen huszonkét osztály-
lyal képviseltette magát a verse-
nyen.  Szintén külön díjat kaptak
a Cserháti Sándor Mûszaki Kö-
zépiskola 9/B osztályos gépészei. 

A versenykiírásban szereplõ
Csapategység, a Közösség Leg-
markánsabb Képviselete-díjat a
Mezõ Ferenc Gimnázium 10/B
osztályos „Mezei rohamkukacok”
csapata vihette haza. Jutalmuk a
harmincezer forintos különdíj. 

A vidám hangulatú ünnepségen
a fiatal versenyzõket Pulai Viktó-
ria táncmûvész és a Tatár Csaba
által vezetett kanizsai Fúvós
Kvintett köszöntötte mûsorával. A
gálamûsort Simánné Mile Éva, a
rendezvény koordinátora vezette
az ifjúság nagy megelégedésére. 

B.E.
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Bár a hazai téglagyártás
helyzete folyamatosan romlik,
az egyetlen még létezõ kanizsai
téglagyár így is talpon tudott
maradni. Januárban egy olasz
szakmai befektetõ megvásárol-
ta a cég száz százalékát. A cse-
répgyártással foglalkozó Indus-
trie Cotto Possagno a téglagyár
mellett a közeljövõben cserép-
gyárat is szeretne építeni, a
négymilliárdos beruházás negy-
ven fõnek adhat munkát.  

A nagykanizsai téglagyártás,
azon belül is a Csengery utcai
gyár múltja az 1880-as évekig te-
kint vissza. 1975 elõtt három tég-
lagyár mûködött Nagykanizsán,
1975-tõl kettõ maradt – ma már
csak egy – s ebben a gyárban
utoljára akkor került sor nagyobb
mértékû rekonstrukcióra, azóta
változatlan technológiával mûkö-
dik. Habár az állandóság erény is
lehet, ebben az esetben ez ma
már a hatékony termelés egyik
gátja, ugyanis a régi technológiá-
val egyre nehezebb kigazdálkod-
ni az égbe szökõ energiaárakat. A
téglagyártás pozícióit tovább
rontja, hogy válságát éli a hazai
lakásépítés.

– A téglagyártás roppant ener-
giaigényes iparág, s a technoló-
giát akkoriban állították össze,

amikor még olcsón lehetett gáz és
villamos áramhoz jutni – ecseteli
a helyzetet Gyurica Ferenc ügy-
vezetõ igazgató, a Magyar Téglás
Szövetség elnökségi tagja. – A
technológiánk nagyon energia- és
munkaerõ-igényes, ami megnehe-
zíti a versenyképes mûködést, s
bizony, ez alapvetõen meghatá-
rozza a gazdaságosságot. Ilyen
helyzetben csakis kiváló minõségû
termékekkel lehet a piacon ma-
radni, ehhez viszont megvan min-
den adottságunk. Huszonnyolc-fé-
le terméket gyártunk, száznyolc-
van szerzõdéses értékesítési part-

nerünk van szerte az országban,
ezen kívül szállítunk Horvátor-
szágba, Szlovéniába, Szlovákiába,
Lengyelországba és Romániába
is. Termékeink tizenkét százalékát
exportáljuk, a keleti piacra azon-
ban a nagy szállítási távolság mi-
att nehéz bekerülni. Ebben az év-
ben, január végén tulajdonosvál-
tás történt a gyár életében, egy
olasz szakmai befektetõ, az Indus-
trie Cotto Possagno nevû cég vá-
sárolta meg a tulajdonosi hányad
száz százalékát. Cserépgyártással
foglalkoznak, Olaszországban
nyolc gyárat mûködtetnek. 

– Esetleg hasonló céllal jöttek
Nagykanizsára is?

– Igen, mivel a gyárunk mellett
lévõ tízhektáros, ám szükség ese-
tén több mint negyvenhektárosra
bõvíthetõ bányából kikerülõ
agyag minõségi szempontból al-
kalmas a cserépgyártásra is. Úgy
tudom, rövid idõn, három éven
belül megépülhet a cég cserép-
gyára itt, a téglagyár területén,
de legalábbis addigra már folya-
matban lesz a beruházás. A be-
fektetõ a téglagyárat az új üzem
megépülése után is mûködtetni
kívánja. Az új, mintegy négymilli-

árd forint körüli beruházást je-
lentõ gyár körülbelül negyven fõ-
nek jelent majd munkát. 

– Visszatérve a téglagyártásra,
a más típusú építõanyagok tér-
nyerésével hogyan változott a pi-
ac az elmúlt években?

– Sajnos, a piac szûkül, alap-
vetõen divatirányzatok érvénye-
sülnek a falburkolás területén.
Óriási a túlkínálat, belépett a
klinker tégla, s számtalan alter-
natív megoldás is létezik. Egyre
nehezebb piacot szerezni, de leg-
alább annyira nehéz a megszer-
zett piacot megtartani. Nagyon
oda kell figyelni a minõségre, az
árakra, amit jelentõsen meghatá-
roz az energiafaló technológia.
Évrõl-évre áremelkedés tapasz-
talható a gáz és villamos energia
tekintetében is, a kérdés csak az,
hogy ennek mértéke tíz, avagy
húsz százalék. S ezt nem lehet tel-
jes egészében áthárítani a vevõ-
re. Szûkül a lakáspiac is, 2004-
ben negyvennégyezer lakást ad-
tak át, míg tavaly harmincháro-
mezret, s további csökkenés vár-
ható. Tehát három év óta egyre
kevesebb új ingatlan készül, s
ami megépül, az is egyre kisebb.
Ismét elõtérbe kerülnek a negy-
ven-negyvenöt négyzetméteres
lakások, az emberek a kedvezõt-
len gazdasági körülmények és a
romló állami lakásfinanszírozás
miatt megint „odúkba” kénysze-
rülnek. Következésképpen keve-
sebb tégla és cserép kell, ami
ugyancsak rontja a magyar tég-
lagyártás pozícióját és tovább
nehezítik korszerûtlen technoló-
giával rendelkezõ gyárak talpon
maradását. 

Horváth Attila  

CCsseerrééppggyyáárr lléétteessüüll NNaaggyykkaanniizzssáánn
Kiégetésre elõkészített tégla a kemencében – mutatja Korpics László, technológus
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Az utca képeskönyve – e talá-
ló címet választották annak a
Magyar Plakát Házban nyílt
tárlatnak, amely az 1885 és
1995 közötti idõszak plakátjait
vonultatja fel. 

A tárlatot Kiss Imre, a Magyar
Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Múzeum igazgatója nyitotta
meg. A kiállított anyag egy része
egyébként az õ gyûjteményük-
bõl származik.

Kiss Imre megjegyezte: a ko-
rabeli sajtó reflektálása szinte
egyidõs a plakát megjelenésével.
Az „utca képeskönyve”, „az utca
galériája” – mondták a plakátról
a kritikusok a 19-20. század for-
dulóján.

AAzz uuttccaa
ggaalléérriiáájjaa
ttaabbllóókkoonn

EEggyy hhéétt ggyyeerrmmeekkeeiinnkk bbiizzttoonnssáággááéérrtt
ÚÚttvveesszzttõõkk ééss úúttkkeerreessõõkk

2007. november 22.-i lapszá-
mukban a „Szolgálnak és félnek”
címû cikkben több nem helytálló
tényt közöltek, mely a jelen, a
rendvédelemben tapasztalható
zûrzavarban a határõrség-rendõr-
ség integrációja idõszakában még
további félreértésekre adhat okot
– kereste meg lapunkat Bebes Ti-
bor, a Rendészeti Védegylet fõ-
titkára. Észrevételei között el-
mondta:

– A hivatásos állomány tagja
húsz év szolgálati idõ után to-
vábbra sem mehet nyugdíjba,
ilyen jellegû törvénymódosítás
nincs és nem is várható. A szak-

képzõ iskolák (szakmunkás képzõ)
munkaviszonyba történõ beszámí-
tása eddig is törvényi elõírás
alapján történt – mondta. – A
probléma bizonyos törvényrende-
letben meghatározott szakközépis-
kolai évek beszámíthatóságával
és beszámításával van. Az 1,2-es
szorzó esetében téves, hogy a ha-
tárõröknek 1996-tól számolják. A
HSZT hatályba lépésétõl (1996) a
határon szolgálatot teljesítõ vám-
és pénzügyõrök esetében volt tör-
vényi elõírás, illetve más rendvé-
delmi szervnél dolgozók esetében
is bizonyos speciális szakterüle-
ten.

PPoonnttoossííttááss nnyyuuggddííjjüüggyybbeenn
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