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Már délután elkezdõdtek a prog-
ramok az épület udvarán, melyeket
a Kanizsai Városi Fúvósegyüttes
nyitott meg a letenyei Mazso Girls
csapatával karöltve. Elsõsorban a

kisebbeket várták a kora esti órák-
ban, hiszen kreatív programokon,
ügyességi versenyeken vehettek
részt a gyerekek, a nagyobbak pe-
dig a Halis István Városi Könyvtár

kõzetekkel, ásványokkal kapcsola-
tos könyveit lapozgathatták. Este
Magyar József olajmérnök tartott
elõadást az intézmény barokk fo-
lyosóján, elsõsorban a Mexikói-
öbölben történt olajkatasztrófát és
annak hatásait emelve ki. Kilenc
órától megnyíltak a barlang kapui,
vagyis az emelet egyik termében
kialakított, imitált alagútban lehe-
tett megtekinteni a csillogóbbnál
csillogóbb ásványokat, egy órával
késõbb pedig már beszûrõdtek az
udvarról a Nagykanizsai Ifjúsági
Fúvószenekar zenéjének ritmusai. 

Z.A.

ÉÉjjsszzaakkaa aa mmúúzzeeuummbbaann
Egy évben egyszer lehetõségünk nyílik arra, hogy besétálhassunk

a múzeumba éjjel, ahol ugyan nem kelnek életre a kiállítási tárgyak
(mint az azonos címû filmben), viszont így mégis sokkal érdekesebbé
válik a nézelõdés. Június 19-én, a Múzeumok Éjszakáján ugyanis
bárki látogathatta sötétedés után is az ország nagyobb kulturális in-
tézményeit, Kanizsán a Thúry György Múzeumot, ahol a barlangok
gyomrában rejtõzõ ásványokat lehetett megtekinteni.
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Rablás bûntettének vádjával a
Nagykanizsai Városi Bíróságon
megkezdõdött elsõ fokon az
ATM-automaták kirántásos el-
tulajdonításának kísérletével,
valamint a tavaly márciusi be-
csehelyi benzinkút kirablásával
vádolt személyek pere.

D. Krisztián elõzetesben lévõ el-
sõrendû vádlott az elsõ, második
és harmadik vádpont alapján az
iharosberényi, az egyik kanizsai
pénzkiadó automata, valamint a
becsehelyi benzinkút elleni táma-
dás egyik kiötlõje és végrehajtója
volt, O. József, szintén elõzetes le-
tartóztatásban lévõ másodrendû
vádlott pedig az elsõ és harmadik
vádpont esetében volt az elsõrendû

vádlotthoz hasonlóan érintett. A
becsehelyi rablás alkalmával a sza-
badlábon védekezõ H. Attila ne-
gyedrendû vádlott társuk (elmon-
dása szerint beavatása nélkül) is
közremûködött sofõrként az elkö-
vetésben, a korábbi, iharosberényi
ATM elrablási kísérletében pedig
az ugyancsak szabadlábon védeke-
zõ H. Gábor ötödrendû vádlott
volt érintett. Harmadrendû vádlott,
K. Zoltán ellen nemzetközi elfoga-
tóparancs van érvényben.

D. K. csak a becsehelyi benzin-
kútrablás bûntettérõl kívánt be-
szélni a bíróság elõtt, aki vallomá-
sa alapján alkoholos és kábítósze-
res befolyásoltság alatt állt az el-
követés idõszakában. Mint már
fentebb említettük, O. J. a számba
vett vádpontok közül az elsõben és
a hármasban úgyszintén érintett, s
utóbbi – vagyis a benzinkútrablás
– esetében a vád szerint 535 ezer
forint volt a zsákmány. O. J. eseté-
ben súlyosbítja a vádat, hogy egy

úgynevezett (machete jellegû) bo-
zótvágó késsel – amit D. K. helye-
zett el indulásuk elõtt a vezetõ tud-
ta nélkül a H. A. által vezetett sze-
mélygépkocsiban – megfenyeget-
ve kényszerítette a benzinkutast a
széfet nyitó kulcs átadására. A két
elkövetõ az elrabolt pénz mennyi-
ségét és értékét nem becsülte 250
ezer forintnál többre a bíróság
elõtt, amit D. K. osztott el a bûn-
cselekmény elkövetése és gyalo-
gos menekülésük után önmaga és
O. J. között – már Nagykanizsán.

Vádlottak, miután a rendõrség a
bûncselekmény megtörténte után
kereste és beidézte H. A.-t, hár-
masban néhány hétre Ausztriába
távoztak, majd visszatérve Ma-
gyarországra, elõbb Balatonlellén,
késõbb a Förhénci-hegyen húzták
meg magukat elfogásukig.

Az iharosberényi atm-elrablásá-
nak kísérletében már kuszább volt
a helyzet annak vonatkozásában,
hogy ki és milyen mélységig volt

érintett a bûncselekményben.
Ötödrendû vádlott, H. G. vitatta te-
võleges részvételét a cselekmé-
nyekben, köztük a végrehajtáshoz
szükséges jármû eltulajdonításá-
ban. Annyi tûnik bizonyosnak,
hogy említett gépjármûvel végül
D. K. törte át az atm-nek helyet
adó helység falát, a riasztó meg-
szólalta után azonban D. K. és O.
J. is kereket oldott.

További vádpont tárgyalására
(így a kiskanizsai pénzkiadó auto-
mata „kitépésének” bûncselekmé-
nye) K. Z. szökésben lévõ vádlott
miatt nem volt mód, így a bíróság
új tárgyalási határnapra elnapolta a
tárgyalást, melynek idõpontja
szeptember 16-a. Ennek keretében
már a 4-7-es vádpont is tárgyalás-
ra kerülhet remélhetõleg, szeptem-
ber 21-én pedig a tanúk meghall-
gatása is megtörténhet a büntetõ-
ügyi eljárás során.

P.L.
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A rendezvényt Körmendi Viktó-
ria, az Egyesített Bölcsõde intéz-
ményvezetõje nyitotta meg. Ün-
nepi beszédében Cseresnyés Péter

alpolgármester kiemelte: nem túl-
zás azt mondani, ünnepelni jöt-
tünk össze, hisz egy trend, a böl-
csõdei nevelés hátérbe szorulása

fordul meg, már nem csak az igé-
nyek szintjén, hanem a kézzel
fogható bizonyosság, a beruházás
terén is. Egy negyvenegy éves in-
tézmény újult meg, vált moder-
nebbé, kényelmesebbé. A huszon-
öt millió forintból megtörtént a
tetõszigetelés, a terasz burkolása,
a nyílászárók cseréje, a központi
fûtés és a vízellátás korszerûsíté-
se, valamint a villamos szerelvé-
nyek cseréje. Az átalakítás amel-
lett, hogy kényelmesebbé, korsze-
rûbbé tette a körülményeket, je-
lentõsen csökkenti a fenntartási
költségeket is. 

Körmendi Viktória elmondta, a
pályázat költségvetése csak a fel-
újítás költségeire terjedt ki. A cso-
portszobák berendezési tárgyai, a
gyermekbútorok cseréje külön for-
rást igényelt. Bárdosi Gábor ön-
kormányzati képviselõ, a Napra-
forgó Bölcsõde Gyermekeiért Ala-
pítvány kuratóriumának elnöke
képviselõi keretébõl nyolcszázöt-
venezer forinttal járult hozzá az új

bölcsõdei egységek bebútorozásá-
hoz. Tóth László önkormányzati
képviselõ képviselõi keretébõl
százötvenezer forinttal növelte
meg a bútorcserére fordítható ke-
retösszeget. A bölcsõdés gyerekek
szüleinek adományából a gyer-
mekcsoportok játékkészletét bõví-
tették. 

„Mi olyan embereket szeretnénk
itt nevelni, akiknek van erkölcsi
tartásuk, akik szeretik az õket meg-
becsülõ városukat, hazájukat, ezt
az országot kívánják majd építeni
ha felnõnek, amiért áldozatokra is
képesek, ha szükség van rá.” –
hangsúlyozta az intézményvezetõ. 

A felújított intézményt a törté-
nelmi egyházak képviselõi, Deme
Dávid evangélikus lelkész, Szász-
falvi Lászlóné református lelkész,
valamint Fliszár Károly katolikus
fõesperes áldották meg. A Piarista
Iskola és a Szent Cecília Zeneisko-
la növendékei lelkeket feltöltõ
szép muzsikával járultak hozzá az
ünnepséghez, melynek végén
Szõlõsi Márta önkormányzati kép-
viselõ mondott pohárköszöntõt. 

B.E.

AATTMM-rraabbllóókk ppeerree –– sszzöökkééss mmiiaatttt eellnnaappoollvvaa

ÁÁttaaddttáákk aa ffeellúújjííttootttt NNaapprraaffoorrggóó BBööllccssõõddéétt
Megújult, szép környezetben folytathatják napjaikat a Naprafor-

gó Bölcsõde apróságai és dolgozói. A bölcsõde felújítása Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházásában, az Önkor-
mányzati Minisztérium „A bölcsõdék és közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése” pályázatán elnyert huszonöt millió fo-
rintos támogatás felhasználásával valósult meg. 
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Somos Béla 1956-ban írott sorai-
val kezdte beszédét Cseresnyés Pé-
ter alpolgármester, országgyûlési
képviselõ a Nagykanizsai Polgári
Egyesületnek a Kopjafánál tartott
ünnepségén. Nagy Imrére utalt ve-
le, s mindazokra, akik hozzá hason-
lóan felismerték, hogy becsapták
õket. Felidézte a 21 évvel ezelõtti,
reményteli napokat. Akkoriban so-
kan úgy gondolták, új idõszámítás
kezdõdött Magyarországon. Hosz-
szú és gyötrelmesen lassan telõ
évek után úgy látszott, más világ
jön. Más világ, amelyik az orwelli
agymosás után teret ad azoknak az
értékeknek, amelyek agyonhallga-
tottak, vagy éppen tiltottak voltak
az elmúlt rendszer több mint negy-
ven évében. 

A forradalom utáni megtorlás ál-
dozatai példát mutattak arra, hogy
az igazi ember nem válik közössé-
ge árulójává egyéni érdekeinek ér-
vényesítése miatt. Egyenes gerinc-
cel, következetesen vállalja a kö-
zösségért való kiállás következmé-
nyeit. – fogalmazott. – Õk többre
tartották becsületüket, nemzetüket,
hazájukat egyéni érdekeiknél.
Többre tartották, mert tudták, hogy
egy embernek a legfontosabb a be-
csület, és az ezzel járó gerincesség.
Többre tartották, mert az embert
érhetik kísértések, de az igazi em-
ber nem roppan meg, nem csábul
el, hanem értékrendje alapján vi-
selkedik. Még akkor is, ha hátránya
származhat belõle. Erre mutattak
példát ’56 mártírjai és a mártír mi-
niszterelnök. Bár ezt a példát mu-
tatta volna az elmúlt években is

sok, velük érdekbõl példálózó, ma-
gát szocialistának vagy liberális-
nak valló országromboló!

Visszaemlékezett, mi volt a
bosszúért lihegõ Kádár rezsim cél-
ja? A társadalom többségének a
megfélemlítése, „sorba állítása”. És
a gulyáskommunizmus évei alatt
hol félelemkeltéssel, hol édesgetés-
sel sokáig sikerrel jártak. És ez a
hazug kommunikációs rendszer
még itt él közöttünk, még használ-
ják ellenünk, polgárok ellen a ra-
vaszkodó befolyásolás régi-új
trükkjeit.

Mert a kommunisták önzõ, ha-
zaáruló, rabló szellemisége nap
mint nap megmutatta magát. Hogy
ez így van, mi sem bizonyítja job-
ban, mint az elmúlt nyolc év, ame-
lyikben tönkretettek egy éllovas
országot. Amelyikben elõfordul-
hatott az, hogy magyar rendõrök –
vélhetõen politikai parancsra –
gumilövedékekkel lõttek békés
tüntetõkre. Igen, a kommunisták
szelleme, szellemisége továbbra is
fertõz. Ez a megemlékezés, ez a
dátum arra is jó, hogy felhívjuk er-
re a figyelmet évrõl évre.

Fel kell hívni a figyelmet, mert
az MSZMP jogutódja, pártvagyo-
nának és szellemiségének örököse,
az MSZP még hatással van sokak-
ra. Hányszor is támadtak – bárhogy
is hívták õket – nemzetünkre az el-
múlt évtizedekben? Téeszesítések,
magántulajdon kisajátítása, bebör-
tönzések politikai okokból, 1956-
os forradalom utáni megtorlás, ki-
végzések, a szellemi elnyomorítás,
az értéktelenség, nemtörõdömség

elplántálása a lelkekbe. Ezek vol-
tak az eszközök a végsõ cél, a ki-
szolgáltatott, jól manipulálható
ember létrehozásának folyamatá-
ban. Úgy viselkedtek, mint egy ka-
méleon, becsapva sokakat. És így
viselkednek utódaik is, akik ma
már úgy mozognak a közéletben,
mintha az ország jelenlegi állapota
nem az õ felelõsségük lenne. Sõt!
Számon kérnek, riogatnak a kor-
mányváltás után két héttel, amikor
az általuk hátrahagyott szemetet
kell akciótervek kidolgozásával el-
tüntetni. Ez ellen tenni kell!

Bizalmat adni azoknak, akik
megérdemlik! És a bizalmat meg
kell vonni azoktól, akik orszá-
gunk, településeink tönkretétel-
ének vagy aktív részesei, vagy
egyéni érdekei miatt kiszolgálói
voltak. Ezáltal méltatlanná váltak
a bizalomra, nem csak országosan,
hanem helyi szinten is. Igen, ez a
nap az odafigyelés, a figyelmezte-
tés napja is legyen! Figyelmeztes-
sen bennünket arra, hogy emlékez-
ni kell és érdemes, mert a múlt pél-
dái a mában is eligazíthatnak ben-
nünket. Ám, hogy ezt megtegyék,
jól kell tudni olvasni az üzenetet. –
fejezte be beszédét Cseresnyés Pé-
ter.

Az ünneplõ közösség hagyomá-
nyosan egy-egy szál virággal rótta
le tiszteletét. A megemlékezés elsõ
felében Tóth Ilona vértanúságát
idézõ verseket szavaltak az egye-
sület õszi, Ötvenhatos Versünne-
pének résztvevõi.

K.H.

AA ppééllddaa ééss aakkiikk vveellee ppééllddáállóózznnaakk

A nyugalom szigetére érkezhet-
tek a látogatók az Õsze András
Galériába,  Patrick Maung Yay
burmai származású mûvész fest-
ménykiállítására.

Rejtélyiné Nagy Gabriella, Valkonya
polgármestere mutatta be pár szóval a
kis településen élõ festõt, kiemelve
munkáinak fõ inspirációját, az élõ ter-
mészetet. Lehota M. János esztéta to-
vábbgondolta az elhangzottakat, és egy
mély, már-már panteisztikus filozófiát
fogalmazott meg, amely megtalálható a
mûvész képeinek nagy részén. –
Valkonya valahol a kelet és a nyugat ta-
lálkozási pontja lehet, amiért ezt a lakó-
helyet választotta a mûvész. Kelet egy

olyan, térben és idõben végtelen világ-
ban hisz, amit a nyugati gondolkodású
ember képtelen elképzelni. Patrick Yay
kiállított képeinek egy része absztrakci-
ók, a bennünk gomolygó hegyes, erõtel-
jes, szúró formák bûneinket, érzelmein-
ket és fájdalmainkat testesítik meg. Az
impresszionizmus fõ gondolata az volt,
hogy amit a világból megélek, az egy
benyomás. A természetben pillanatnyi
benyomások érnek. Ha ezeket nem tud-
juk megõrizni, akkor elillanunk mi ma-
gunk is. Akik falun élnek, becsüljék meg
ezt az adományt, az alkotó természet ih-
lette képei ezeket a gondolatokat is köz-
vetítik számunkra.

Patrick Yay is szólt közönségé-
hez, kiemelve, hogy nagy lehetõség

számára elsõ magyarországi kiállítás
megnyitója. – Két nyelv van, amit
megtanultam életem során, ami nem
a magyar, az angol vagy a burmai.
Az egyik a szeretet. A nyugalmat ke-
resve, a természet segítségével meg-
találtam a másik kifejezõdési formát,
ez pedig a mûvészet. Képeimmel ez-
zel a két nyelvvel: a szeretettel és a
mûvészettel kommunikálok. 

Atárlat elsõ tulajdonképpen három
részre osztható, az elsõ harmad alko-
tásai a Monet ihlette tájábrázolások, a
második burmai tájképek, a harma-
dik pedig absztrakt alkotások, a mû-
vész lelkének anatómiai metszetei.

Z.A.

IImmpprreesssszziioonniissttaa bbeennyyoommáássookk

Húszmillió forint pedagógus-
képzésre. A Nagykanizsai Köz-
ponti Rózsa Óvoda a TÁMOP-
3.1.5-09/A/2 pályázaton húszmil-
lió forint vissza nem térítendõ tá-
mogatást nyert pedagógusképzés-
re. A pályázatról Böjti Istvánné
óvodavezetõ tartott sajtótájékozta-
tót a Kertvárosi Óvodában. Az
óvodai rendszer kilenc tagintézmé-
nyének kilencvenegy óvodapeda-
gógusából öt fõt ért az a megtisz-
teltetés, hogy két éves képzésen
folytathatják fõiskolai és egyetemi
tanulmányaikat. A képzések össz-
hangban vannak az óvodák peda-
gógiai programjaival. A pályázat a
tandíjon kívül az utazás és a szállás
költségeit, valamint a jegyzetek
árát is tartalmazza. A május 1-jén
indult és 2012. október 1-jén záru-
ló projektben Zibriczky Zoltánné,
Horváthné Göndör Réka, Pánker
Judit, Dallos Erika és Lõrincz
Józsefné vesz részt. 

Kaktuszkiállítás. Lelkes gyûj-
tõk és kíváncsi érdeklõdõk találkoz-
tak a Honvéd Kaszinóban, ahol a
több száz virágos-szúrós növény
közül vihették haza a legbecseseb-
beket az érdeklõdõk. Változatos
forma-és színvilág fogadta a látoga-
tót az intézmény elsõ emeletén, a
pár centiméteres daraboktól a fél
méteresekig, az aloétól a sima felü-
letûig, mindenki talált ízlésének
megfelelõt. A vásárként is mûködõ
kiállításon tíz gyûjtõ feleslegessé
vált darabjai közül választhattak a
kaktusz-rajongók. Városunk a har-
madik helyszíne a rendezvénynek,
elõtte Budapesten és Zalaegersze-
gen mutatták be a gazdag gyûjtemé-
nyeket. – Észak és Dél-Amerikában
õshonosak a pozsgás növények csa-
ládjába tartozó kaktuszok, érdemes
tudni róluk, hogy nem nagy a víz-
igényük, és vannak közöttük olya-
nok, amelyek enyhén mérgezõek. A
lobophora nevû változatot az ame-
rikai indiánok például arra hasz-
nálták, hogy vallási szertartásaikon
kissé bódult állapotba juthassanak,
ezáltal kapcsolatot teremtsenek a
magasabb szellemi erõkkel. Ma-
napság azonban mégsem ajánlatos
a fogyasztásuk, mert kellemes kábu-
latot nem, legfeljebb  rosszullétet
okoznak. Körülbelül 3000 kaktusz-
fajt ismerünk, bár sok a hibrid, ke-
resztezett változat, amelyek már ke-
vésbé értékesek.  – mondta el la-
punknak Ziegler Tibor, aki már öt-
ven éve gyûjti ezeket a növényeket. 

A rendezvényen nem csak kani-
zsai, hanem letenyei, szigetvári és
egyházasrádóci gyûjtõk portékái
is kiállításra kerültek.
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Milyen Kanizsa, és milyen le-
hetne? – tettük fel a kérdést
Deák-Varga Dénes városi fõépí-
tésznek, aki 2006 õszén, pályázat
útján nyerte el az állást. 

– Ma már gyakorlatilag elkép-
zelhetetlen a megyei jogú városok
mûködése városi fõépítész nélkül.
A településrendezéssel, illetve az
építkezésekkel kapcsolatban olyan
sok feladat jelentkezik az önkor-
mányzat életében, amihez feltétle-
nül szükséges egy ilyen szakem-
ber.

– Korábban ismerte városun-
kat?

– Csak úgy, mint egy szomszé-
dos megyében élõ ember, aki hé-
be-hóba átutazott a városon, eset-
leg megállt vásárolni, de egy régi
tervpályázatot leszámítva munkám
nem kötött eddig Kanizsához.

– Milyennek látta? Nyilván elõ-
ször a városközpont ragadta meg a
figyelmét. 

– Olyan közhelyekkel nem sze-
retnék élni, hogy Kanizsa szép.
Közel négy éve tevékenykedek itt,
magam is elfogult vagyok már
Nagykanizsával szemben. Ez ket-
tõs érzelmet vált ki, egyrészt az
ember megszereti a város, másrészt
sokkal kritikusabban szemléli,
mert a hibáit is ismeri. Amikor nem
helybéli szakmabeliekkel beszél-
getek, akik elragadtatással szólnak
Kanizsáról, annak mindig örülök.
Ugyanakkor bennem meg ott mo-
toszkál a gondolat, hogy ennél sok-
kal szebb is lehetne, ha elõdeink és
mi magunk is bizonyos dolgokat
másképpen intéztünk volna.

– Van-e valamilyen lehetõség a
változtatásra? 

– A változtatások lehetõsége a
mi kezünkben is benne van. 

– De pénz kell hozzá...
– Sajnos abból soha sincs ele-

gendõ. Ameddig lehetõségeink
terjednek, addig azonban mindent
meg kell tenni a legjobb tudásunk
szerint. A városfejlesztés kollek-
tív munka eredménye, a fõépítész
csak egyik tagja a csapatnak.
Amikor szükség volt rá, termé-
szetesen, mint fõépítész, én is
megtettem a tudásom szerinti leg-
fontosabb észrevételeket. Például,
amikor a városközpont akcióterve
készült, fontos szempontnak tar-
tottam, hogy a projekt fõ célkitû-
zései közé hangsúlyozottan beke-
rüljön a történelmi hangulat meg-
õrzése, védelme és megtartása,
ami eddig így leírva nem jelent
meg. A korábban megtett kisebb
lépések, például a Centrál Szálló
elõtti kis tér rendezése, más szem-
léletet képviseltek. Az elmúlt idõ-
szakban Kanizsára az a szemlélet
volt jellemzõ, hogy felújítások
esetén a mi korunk szellemiségét
tükrözõ, modern alkotások kerül-
jenek ki. Alapvetõen nincs ezek-
kel baj, mert általában megfelelõ
minõségûek, és talán olcsóbbak
is. A gond az, hogy a városköz-
pont igazi történetiségéhez és
hangulatához nem illeszkednek
kellõképpen. Világjelenség, hogy
az idegenforgalom mindenütt a
történelmi hangulatot kedveli, az
eladható. A mai produktum, bár
lehet értékes és szép is, sokkal ke-
vésbé érdekli a turistákat. Csak
meg kell nézni két egymáshoz kö-
zeli, hasonló nagyságú megye-
székhely Salgótarján, illetve Eger
idegenforgalmának volumenét.
Egész Európában reneszánszukat
élik a fennmaradt történelmi vá-
rosközpontok. Magyarországnak
óriási értéke, hogy viszonylag

nagyszámú Nagykanizsához ha-
sonló történelmi városa van.
Azonban nem mindegy, hogy
ezekkel hogyan bánunk, mivel
egyre fogynak a régi épületek.
Sajnos nem csak nálunk, hanem
az egész világon fogy a történelmi
épületegyüttesek száma, mert a
globális tõke a modern, nagy épü-
letek, bankok, áruházak építésére
törekszik, s eközben azok a tele-
pülések, amelyek nem vigyáznak
az értékeikre, hátrányba kerülnek
a látszólagos gyors fejlõdésük da-
cára. Érdemes megnézni például
Szolnokot. Hasonló történelmi
városközpontja volt hajdan, mint
Nagykanizsának, ám az elmúlt
évtizedek nagymértékû városát-
építése eredményeként ma köz-
pontja jellegtelen és érdektelen,
mert szinte csak új, modern épü-
letek láthatók. Hiába vannak
húszemeletes toronyházak Szol-
nokon, ettõl nem lett szebb és
vonzóbb a város. 

– Néhány évvel ezelõtt a lakos-
ság zöme féltette a belváros han-
gulatát a város szélén épülõ bevá-
sárlóközpontok miatt.

– A félelem nem volt alaptalan.
A városközpont Kanizsán is egy
kicsit kiüresedett, az üzletek látvá-
nyossága, színvonala és forgalma

csökkent. Ez elég nagy probléma. 
– Visszatérve az elõbbi gondo-

latra, a Centrál elõtti járda kiszé-
lesítését voltak, akik örömmel
vették, mondván, hogy Nagyka-
nizsa iskolaváros, egyeteme is
van, legalább lesz hova kiülnie
az ifjúságnak, mint például Bécs
õsi városközpontjában, a
Stephansdom-negyedben, ahol
márciustól november közepéig
diákok, turisták zsibongásától
hangos a tér. Beszélgetnek, üdí-
tõt, fagyit, hamburgert fogyasz-

tanak. A tér kibõvült, de a hozzá-
fûzött remény a városi rendezvé-
nyek kivételével nem valósult
meg. A padokon ugyan novem-
berben is üldögélnek, de talán a
drágaság is visszafogta az embe-
reket.

– Azt tudni kell, hogy a Centrál
Szálló elé a jármûforgalom zaja és
füstje miatt jelenleg sem kellemes
leülni beszélgetni. Ha a belváros
rekonstrukciójával sikerül az át-
menõ forgalmat csökkenteni, ak-
kor a Fõ utca és a belvárosi tera-
szok is megtelnek élettel. 

– Maradjunk még az idegenfor-
galomnál. A Romlottvár Alapít-
vány Kuratóriuma elnökeként rá-
látása van Botszentgyörgy várá-
nak sorsára. Reménykedhetünk
még a kedvelt kirándulóhely felújí-
tásában?

– A Romlottvár különleges tör-
ténelmi öröksége a városnak. En-
gem hivatalból is foglalkoztat a té-
ma. Sajnos, amikor különbözõ he-
lyeken felvetettem a Romlottvár
ügyét, azt tapasztaltam, hogy a
pénzhiány ellene szól minden
ilyen irányú kezdeményezésnek.
Nincs elegendõ támogatottsága
ebben a pillanatban a vár ügyének.
Nemcsak a Romlottvárnak, hanem
a többi régészeti és történelmi em-

lék megõrzésének sem. Gondolok
a kanizsai várral kapcsolatban idõ-
rõl-idõre fellángoló jó, és kevésbé
megvalósítható ötletekre is. Nem
hiszem, hogy örökre elfelejtõdik
ez az ügy, hiszen a Romlottvár
helyreállításának van egy színvo-
nalas tanulmányterve. Elsõsorban
pénz, illetve befektetõ kellene, de
nem nagyon hiszem, hogy valaha
is lehet találni olyan külsõ befekte-
tõt, aki a városnak jótékonykodva
rendbe hozná. Véleményem sze-
rint elõbb vagy utóbb, de az önkor-
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mányzatnak, mint tulajdonosnak
kell mélyebben a zsebébe nyúlni,
és nagyobb áldozatot vállalni úgy,
ahogyan hasonló esetben másutt is
általában történik. Az ilyen emlé-
keket közpénzbõl kell valami mó-
don megmenteni. Ezeknél nem le-
het a nyereséges hasznosíthatóság
a fõ szempont, ezek a település
múltjának az utókor számára meg-
õrzendõ hagyatékai, amelyekkel
jó gazda módjára kell bánni. 

– Tapasztalt-e közös vonást
Nagykanizsa és lakóhelye, Kapos-
vár között?

– Nagyon sok érdekes és feltû-
nõ párhuzamot fedeztem fel a két
település urbanisztikai vonásai-
ban. Olyanokat, amelyek más, ha-
sonló jogállású városokkal – Zala-
egerszeg, Szekszárd, Veszprém,
Sopron – való összehasonlításban
sokkal kevésbé jellemzõek. Ilyen
a két város földrajzi adottságainak
hasonlósága, a városok nagyság-
rendje, illetve a történelmi múltja.
Mindkét hely várossá válásában
meghatározó szerepet játszott a
középkori váruk, amely körül a
török korban fontos erõdítmény
fejlõdött ki. Mindkét város várát a
törökök után lebontották, de em-
lékük elevenen él mind a mai na-
pig. Az újkori településfejlõdés is
nagyon hasonló párhuzamokat
mutat. Mind a két város egy na-
gyobb térség kereskedelmi, kultu-
rális és igazgatási szervezõköz-
pontjává vált. Hasonló utakon járt
a kapitalista fejlõdés, a mindkét
városban felfedezhetõ zsidó ke-
reskedõi hagyomány. Nagyon ha-
sonló a XIX. században kialakult
kisvárosi hangulata. A nyilvánva-
ló különbségek dacára hasonlóak
az épületek, az utcaképek, még
egyházi és iskolavárosi vonatko-
zásban is lehet párhuzamokat fel-
vetni. 

– Van-e kedvenc városrésze?
– Véleményem szerint a Maort-

telep Nagykanizsának egy olyan
különleges értéke, amelyik a maga
nemében országos szinten is egye-
dülálló. Jelenleg már helyi véde-
lem alatt áll, és megítélésem sze-
rint nincs is veszélyeztetve. Ma-
gam is azon igyekszem, hogy az
övezet kialakult hangulata meg-
maradjon. Meglepõ módon nem is
maguk az épületek alkotják az iga-
zi attrakciót, hanem a kialakult
parkosított környezet. El tudom
képzelni, hogy idõvel akár mûem-
léki védettséget is nyer ez a külön-
leges városrész.

B.E.

Bolyai János Általános Iskola:
„Tudorkák” csapat (képünkön):
Csepreghy Réka Sarolta, Janzsó Lau-
ra Dominika, Ludnik Máté, Visnyai
Zoltán Tibor – Bolyai matematika
csapatverseny. Csepregi Melitta –
Kaán Károly XVIII. Országos termé-
szet- és környezetvédelmi verseny.
Sgánetz Bence – Kozma László VIII.
Országos Informatikai Tanulmányi
Verseny. Kun Zsófia – Curie Kémia
Emlékverseny. Karádi Gábor – Curie
Kémia Emlékverseny. Hábli Fanni –
Országos Német nyelvi Tanulmányi
Verseny. Kárász Csilla – Országos
Német nyelvi Tanulmányi Verseny.

Hevesi Sándor Általános Isko-
la: Szíjártó Márton – Kutató Gye-
rekek Tudományos Konferenciája. 

Kõrösi Csoma Sándor Általá-
nos Iskola: Szilágyi András – Öve-
ges József Fizikaverseny. 

Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskola:
Kucskó Zsófia – IV. Országos Gra-
fikai Verseny.

Batthyány Lajos Gimnázium és
Egészségügyi Szakközépiskola: Bá-
nyai Fanni (12.B) – „Széchenyi Ist-
ván és kora” mûvelõdéstörténeti ve-
télkedõ. Bárkovics Bonita (12.A) –
OKTV biológia. Benedek Ádám
(10.D) – Curie Kémia Emlékverseny,
Irinyi János Középiskolai Kémiaver-
seny. Bujtás Ferenc (11.A) – Bolyai
matematika csapatverseny. Bujtás
László (11.A) – OKTV angol nyelv,
Nemzetközi Kenguru Matematika-
verseny.  Cseke Bence (12.G) – „Szé-
chenyi István és kora” mûvelõdéstör-
téneti vetélkedõ, OKTV történelem.
Erdõdi Bence (10.D) – Curie Környe-
zetvédelmi Emlékverseny. Erdõs
Gergely (10.A) – Logo Országos
Számítástechnikai Tanulmányi Ver-
seny, Nemzetközi Kenguru Matema-
tikaverseny, Nemes Tihamér Orsz.

Középisk. Szám.technikai verseny.
Erdõs Márton (6.A) – Logo Országos
Számítástechnikai Tanulmányi Ver-
seny, Nemes Tihamér Országos
Középiskolai Szám.technikai ver-
seny, Zrínyi Ilona Matematikaver-
seny. Fehér Péter (11.B) – OKTV in-
formatika. Gábor Viktória (10.B) –
Less Nándor országos földrajzver-
seny, Lóczy Lajos Orsz. Középisk.
Földrajzi Tanulmányi Verseny. Gayer
Mihály (8.A) – Curie Környezetvé-
delmi Emlékverseny. Göncz Csaba
(10.D) – OKTV német nyelv.
Hegedüs Ákos (5.A) – Bolyai mate-
matika csapatverseny. Hegedüs Vero-
nika (10.F) – „Széchenyi István és
kora” mûvelõdéstörténeti vetélkedõ.
Horváth Balázs (8.A) – Bolyai mate-
matika csapatverseny. Horváth Eszter
(9.A) – Balogh János Orsz. Környe-
zet- és Egészségvédelmi verseny.
Kálovics Milán (5.A) – Bolyai mate-
matika csapatverseny. Kanász Viktor
(12.G) – OKTV történelem, „Széche-
nyi István és kora” mûvelõdéstörté-
neti vetélkedõ. Kapin Péter (5.A) –
Bolyai matematika csapatverseny.
Kiss Benedek Gyõzõ (5.A) – Bolyai
matematika csapatverseny. Kiszelák
Zsófia (10.F) – Savaria országos tör-
ténelem tanulmányi verseny. Koszoru
Péter (10.D) – Curie Környezetvé-
delmi Emlékverseny. Kovács Dorina
(9.A) – Balogh János Orsz. Környe-
zet- és Egészségvédelmi verseny. Ko-
vács Zsolt (12.B) – “Szép magyar be-
széd" verseny Kazinczy-díj. Krausz
Bernadett (9.A) – Balogh János Orsz.
Környezet- és Egészségvédelmi ver-
seny. Lukács-Borbély Péter – Zrínyi
Ilona Matematikaverseny, Logo Or-
szágos Számítástechnikai Tanulmá-
nyi Verseny, Varga Tamás matemati-
kaverseny. Májlinger Réka (10.E) –
Arany János Irodalmi Verseny. Nagy
Ákos (11.B) – OKTV történelem.

Patus Eszter (10.D) – Curie Környe-
zetvédelmi Emlékverseny, Curie Ké-
mia Emlékverseny, Irinyi János Kö-
zépiskolai Kémiaverseny, Dr.
Árokszállásy Zoltán biológia-
körny.védelmi  verseny. Pintér Péter
(9.D) – Less Nándor országos föld-
rajzverseny. Porgányi Márk (7.A) –
Nemzetközi Kenguru Matematika-
verseny. Rajkó Petra (8.A) – Curie
Környezetvédelmi Emlékverseny.
Richter Zsóka (8.A) – Curie Környe-
zetvédelmi Emlékverseny, Bolyai
matematika csapatverseny. Skoda Pé-
ter (11.D) – OKTV földrajz, Less
Nándor országos földrajzverseny.
Stamler Lili (8.A) – Bod Péter Orszá-

gos Könyvtárhasználati Verseny.
Szentes Katalin (13.F) – OKTV né-
met nyelv. Szerdahelyi Péter (8.A) –
Bolyai matematika csapatverseny,
Arany Dániel Matematikai tanulóver-
seny. Tolnai Judit (12.D) – OKTV bi-
ológia, Dr. Árokszállásy Zoltán bioló-
gia-körny.védelmi  verseny. Tóth Tek-
la (10.B) – Matematika pontverseny (
8-12. oszt.) a KÖMAL-ban. Virth Ve-
ronika (11.A) – OKTV biológia. 

Cserháti Sándor Mûszaki
Szakképzõ Iskola és Kollégium:
Bakonyi Balázs – OSZTV, Közle-
kedés szakmacsoport, Autótechni-
kus verseny. Molnár Zoltán –
OSZTV, Közlekedés szakmacso-
port, Autótechnikus verseny. 

Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium
és Közgazdasági Szakközépisko-
la: Strausz Ádám – Pénzügyi és
Számviteli ügyintézõ OSZTV. Ta-
kács Brigitta – Közgazdaság-mar-
keting alapismeretek SZÉTV. 

Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképzõ Iskola: Balogh Patrí-
cia (13E) – SZKTV (cukrász). Sza-
bó Gergely (10E) – Országos Szak-
iskolai Közismereti Verseny – Tör-
ténelem. 

Zsigmondy Vilmos és Széché-
nyi István Szakképzõ Iskola:
Nikolics Erik – épületburkoló. Ve-
res Béla – szerkezetlakatos. Gyer-
gyák Dávid  – jármûfényezõ.
Neubauer Zsolt – hegesztõ. Jakab-
fi Zoltán – szerkezetlakatos. Ker-
tész Dávid – szerkezetlakatos.
Figler Martin – karosszéria-laka-
tos. Dér Zsombor – szerkezetlaka-
tos. Hám Benjámin – hegesztõ.
Szabó Attila – Szakiskolások or-
szágos tanulmányi versenye törté-
nelem. Gyuricz Dávid – Szakisko-
lások országos tanulmányi verse-
nye történelem. 

ÕÕkk vvoollttaakk aa lleeggjjoobbbbaakk aazz iiddeeii ttaannéévvbbeenn
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SSaajjttóónnyyiillaattkkoozzaatt

Ezúton szeretnék tájékoztatni
minden kedves kanizsai polgárt,
hogy az elmúlt hetekben kirob-
bant, a város és ellenem irányuló
támadássorozat a mindannyiunk
által remélt eredménnyel, és még a
vártnál is gyorsabban zárult.
Ugyanis az önkormányzatoknak
jogértelmezési segítséget nyújtó
Regionális Államigazgatási Hiva-
tal, részletes indoklásban leszö-
gezte, hogy a képviselõtestület
nem küldheti szabadságra a pol-
gármestert anélkül, hogy az bele-
egyezett volna és a közgyûlést sem
hívhatja össze helyette! Az állás-
pont világos, ahogy akkor is az
volt, amikor a képviselõtestület
pártjaival szemben – a Kanizsáért
frakció támogatásával – képvisel-
tem a jog és erkölcs igazságát, a
város érdekét. Ennél sokkal ijesz-
tõbb, hogy az elvileg a törvényes-
séget felügyelõ jegyzõ – politikai
utasításra – hol cinkos hallgatás-
sal, hol nyilvánvaló félremagyará-
zással vált a jogtiprók pártolójává.
Nem elõször, és tartok tõle, hogy
nem utoljára. Annak is megvan a
bája, hogy késõbb húsz képviselõ
pusztán azért szólított fel lemon-
dásra, mert nem hagytam, hogy
megszegjék a törvényt…És senki-
nek ne legyen illúziója, a jövõben
is meghiúsítok majd minden ilyen
irányú álságos törekvést! Ugyan-
akkor nem várhatom el, hogy ezek
az erkölcsi értelemben – és többen
jogászként is – sokadszor bukott
képviselõk bocsánatot kérjenek a
város lakóitól a közgyûlés meghiú-
sulása miatti károkért, mert eddigi
tevékenységükbõl arra következte-
tek, hogy nagy valószínûséggel
képtelenek a szégyenérzetre.

Azt viszont elvárhatjuk, és el is
várjuk, hogy ciklusuk utolsó hó-
napjaiban ne szabotálják tovább a
munkát, az e hét keddre összehí-
vott ülésen ne vegyenek el a vá-
rostól 300 millió pályázati pénzt,
ne akadályozzák meg 150 munka-
hely létesülését, ezzel ne tegye-
nek kockára meglévõ 350-et, ne
lehetetlenítsék el a gazdasági tár-
saságok, az általános – és a kö-
zépiskoláink mûködését! Kérem
õket, hogy válasszák szét a saját
személyes bosszúhadjáratukat a
város érdekétõl. Legalább mos-
tantól esküjüknek megfelelõen
járjanak el! Hamarosan ugyanis
eljõ az elszámoltatás ideje, ami-
kor a választók végre múltidõbe
tehetik önzõ és káros tevékenysé-
güket.

Mert mára a város ügyeit csak
felületesen szemlélõknek is nyil-
vánvaló, hogy le kell számolni a
pártok önérdekvezérelt háttérpoli-
tizálásával, és olyan testületet kell
választani, amely nem okoz milli-
árdos nagyságrendû károkat, nem
hátráltatja Nagykanizsa fejlõdését,
polgármesteri munkámat, hanem
elõsegíti azt. Erre meg is lesz a le-
hetõség, hiszen ezért hívtuk életre
tevékeny, hiteles, együttmûködés-
re kész és már bizonyított civilek-
kel közösen a Kanizsáért Közéleti
Egyesületet, mely képes lesz ellát-
ni ezt a nemes feladatot, a szakér-
telem és a tisztesség jegyében!

Marton István polgármester

A Közgyûlés Marton István pol-
gármester szabadsága ügyében
rendkívül méltányosan járt el ak-
kor, amikor minden kötelezettség
nélkül az SZMSZ-ben is szabá-
lyozva megadta számára azt a lehe-
tõséget, hogy a szabadságát önálló-
an állapítsa meg azzal az egyedüli
megkötéssel, hogy a szabadságot a
tárgyévben ki kell venni. 

Fentiekben azonban részletesen
is ismertettem, hogy a Polgármes-
ter ugyan bejelentette, hogy a
2009. évi szabadságát teljes egé-
szében nem tudta a tárgyévben ki-
venni, azonban 2010. évben sem a
2009. évrõl áthozott, sem a 2010.
évi szabadságának kivételét meg
sem kezdte, illetve nagy nyilvá-
nosság elõtt kihirdette, hogy nem
is kívánja igénybe venni, sõt
igényt tart annak pénzbeni meg-
váltására.

A Polgármester Úr azon, min-
den indokolást nélkülözõ magatar-
tásával, hogy a 2009. évrõl átho-
zott szabadságának kivételét meg
sem kezdte, a 2010. évi szabadsá-
gának letöltését meg sem kezdte,
szándékosan, több ízben (7 alka-
lommal), törvénysértõ módon
megakadályozta a munkáltatóját
abban, hogy részére a szabadság
kiadásáról intézkedést hozhasson,
a szabadság pénzben megváltására
irányuló nyilatkozatával azt a lát-
szatot kelti, hogy, mint polgármes-
ter, törvényesen megteheti, hogy
választása szerint a pénzbeni meg-
váltásra tart igényt, a munkáltató-
tól kapott, a szabadság idõpontja
önálló megállapításának jogával
visszaélt, ezen jogát nem jóhisze-
mûen eljárva, nem a rendeltetésé-
nek megfelelõen gyakorolta.

A fenti jogszabályokból azonban
jól látható, hogy a szabadság nem

egyfajta caffetéria juttatás, amelyet
szabadon választhatóan a munka-
vállaló vagy természetben, vagy
pénzben kér megváltani. A szabad-
ság, mint jogintézmény célja a
munkavállalók pihenéshez való jo-
gának biztosítása, a 1030/B/2004.
AB határozatában az Alkotmánybí-
róság a pihenéshez való jogot a
munkához való jog lényeges össze-
tevõjeként értelmezte.  Mindezek-
bõl következik, hogy jogszabályt
sért a munkáltató, ha a munkavál-
laló, jelen esetben a Polgármester
részére a szabadságot nem adja ki –
jelen esetben "zajosan ugyan", de a
polgármester akadályozó magatar-
tása miatt passzívan szemléli, hogy
a munkavállaló szándékosan nem
veszi ki, ha az általa tanúsított mu-
lasztásból adódóan ki nem adott
szabadságot pénzben akarja meg-
váltani a munkavállaló munkavi-
szonya megszûnésekor, ugyanis ez
az Mt. 136. §-ának (1) bekezdése
alapján akkor jár, ha nem kapta
meg a munkáltatótól.

Az Államigazgatási Hivatal
ZF/186-38/2010. számú állásfog-
lalása mellékleteként csatolt Dr.
Tálné dr. Molnár Erika elnökleté-
vel hozott Legfelsõbb Bírósági íté-
letben ismertetett következtetéssel
egyezõen megállapítható, hogy
Marton István polgármester a
"Polgármester szabadságának ki-
adása" címû elõterjesztés tárgyalá-
sának jogszerûtlen megakadályo-
zásával szándékosan akadályozta a
Közgyûlést abban, hogy vele
szemben a munkáltatói jogait jog-
szerûen gyakorolja, ezért saját sú-
lyos mulasztásával szemben a
Közgyûlés mulasztására nem hi-
vatkozhat.

(Részlet a polgármester szabad-
ságának kiadása címû napirend
elõterjesztésébõl.)

A Fidesz részérõl Karádi Fe-
renc szóvivõ, valamint Balogh
László és Papp Nándor bizottsági
elnökök tartottak sajtótájékoz-
tatót a keddi (rendkívüli) köz-
gyûléssel kapcsolatban. Ahogy
Balogh László fogalmazott, a
cím akár az is lehetne, hogy
„Marton István valóban közgyû-
lést szeretne, vagy ez csupán egy
imitáció”.

Ahogy fogalmaztak: „A közgyû-
lést, vagy csak annak imitációját
készíti elõ a polgármester váro-
sunkban újra? Nagykanizsa Me-

gyei Jogú Város Közgyûlésének
éves munkaterve szerint, június 24-
ére, csütörtökön, soros közgyûlést
kellene összehívnia Marton István
polgármesternek.  A soros közgyû-
lés helyett, két nappal korábbi idõ-
pont megjelölésével kedden, rend-
kívüli ülést kíván inkább tartani.
Ennek idõpontját mindenféle
egyeztetés nélkül, csak úgy egy-
szerûen a hasára ütve pénteken
közli a képviselõkkel, külsõ bizott-
sági tagokkal és a számtalan érin-
tettel. Ebben az esetben már nem
csak a testületi tagok számára je-
lent nehézséget az ultimátumszerû-
en bejelentett idõpontban jelen len-
ni a napirendek megtárgyalásánál,
hanem a külsõ bizottsági tagok is
más napokon kellene, hogy sza-
badságot kérjenek az üléseken való
részvétel érdekében. A bizottsági
elnökök nem tudnak olyan napot és
órát meghatározni már, amely al-
kalmazkodni tudna a polgármester
szeszélyeihez. A napirendek kikül-
désének határidejét pedig egyálta-
lán nem lehet betartani. Felelõsség-
gel átnézni a hatalmas anyagot,
majd a döntést elõkészíteni aztán
végképp nincs módja egyetlen kép-
viselõnek sem. A közgyûlés össze-
hívása minden fideszes képviselõ
számára rendkívül fontos, mert át-
érezzük annak a polgármesteri mu-
lasztásnak a súlyát, ami miatt nin-
csenek kinevezett intézményveze-
tõk, nincsenek döntések a gazdasá-
gi társaságok mérlegbeszámolói és
a pályázatok ügyében. Mindennek
érdekében ragaszkodunk ahhoz a
közösen kialakított álláspontunk-
hoz, hogy Marton István a hatályos
jogszabályokat betartva hívja össze
és vezesse a közgyûléseket. Abban
az estben, ha ezt megteszi, mi
mindannyian ott leszünk, és meg-
hozzuk azokat a fontos döntéseket,
amelyeket most nincs módunkban
megtenni.”

P.L.

A június 22-ére összehívott
rendkívüli közgyûlés sikertelen-
sége után Karádi Ferenc Fidesz
képviselõ fejtette ki véleményét a
történtekkel kapcsolatban: 

„A közgyûlés kudarcba fulladá-
sa nem lepett meg senkit. Ez az
eredménye annak, ha a polgármes-
ter három fõs frakciójával minden
egyeztetés nélkül olyan idõpontra
tûzi ki a rendkívüli közgyûlés idõ-
pontját, amelyben a képviselõk
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többsége nem tud jelen lenni. Hol-
napután soros közgyûlés lenne vá-
rosunkban. Az lett volna a polgár-
mester feladata, hogy a soros köz-
gyûlést minden napirendet elõké-
szítve összehívja, és ebben az idõ-
pontban valószínûleg minden kép-
viselõ jelent tudott volna lenni.
Borítékolni lehetett a mai nap
eredményét, és polgármester úr
valószínûleg készült is rá, mert lát-
tam sajtótájékoztatójának anyagát,
hiszen a kezében tartotta. Valószí-
nûleg ugyanaz fog történni, ami
eddig sokszor, hogy azokat a kép-
viselõket fogja hibáztatni, akik
nem tudnak jelen lenni ebben az
idõpontban. Én arra kérem polgár-
mester urat, hogy holnapután a so-
ros közgyûlés idõpontjára, arra az
idõpontra, ami mindannyiunk szá-
mára egy elõre elhatározott mun-
katervben meg van fogalmazva,
hívja össze a közgyûlést, és én ga-
rantálom, hogy minden képviselõ
jelen lesz a Fidesz frakció részérõl.
Azt hiszem, hogy ennek a város-
nak arra van szüksége, hogy a pol-
gármester felelõs magatartást ta-
núsítson, és ne azon törje örökké a
fejét, hogy mi módon tudja elját-
szani azt a méltatlan és sokszor
megismételt sajtótájékoztatót,
amelynek kapcsán a nem megje-
lent képviselõket felelõssé tudja
tenni a vélhetõ károkozásért és
azért, hogy nem akarnak dolgozni.
Igenis dolgozni akarunk, de ehhez
az kell, hogy a polgármester
kompromisszum-kész legyen,
hogy meghallgassa azt a huszon-
valahány képviselõt, akinek ezek
szerint egyáltalán nem kíváncsi a
véleményére. Ha ez így folytató-
dik, akkor pontosan ugyanaz lesz
mindig a végeredmény, ami ma is
történt. Határozatképtelenek le-
szünk, mert az elõre nem egyezte-
tett idõpontokat nem lehet betarta-
ni. Még egyszer arra kérem pol-
gármester urat-és ez egyébként in-
dítványunk is-hogy holnap utánra
a soros közgyûlés idõpontjára, a
munkatervnek megfelelõen, a ter-
vezett napirendekkel, hívja össze a
közgyûlést, amelyen meg tudunk
jelenni képviselõ társaimmal.”

Ezt követõen Marton István tar-
tott sajtótájékoztatót:

„A nyilatkozó képviselõknek bi-
zonyára elkerülte a figyelmét,
hogy a legutóbbi méltatlan boj-
kottjuk miatt csak a lélekjelenléte-
men múlott, hogy a város máris
nem esett el a miklósfai óvoda és
iskola felújításához nyerhetõ 100
millió forintos pályázáti pénztõl.
Ugyanis – a lejáró határidõ miatt –

közgyûlési döntés nélkül nyújtot-
tam be a pályázatot. Ezt a döntést a
Hivatalnak hiánypótlásként két hé-
ten belül csatolnia kell. Amennyi-
ben viszont, ha az ülést csütörtök
délutánig halasztottam volna, és az
a napirendi pontok nagy száma és
a témák fajsúlya miatt péntekre is
átcsúszik, - ami a képviselõk mun-
kamorálját ismerve valószínûsít-
hetõ, - akkor veszélybe kerül a do-
kumentumok idõbeni célbajut-
tatása. És elúszik az óvoda felújí-
tására várt 100 millió forint!

Lehet, hogy a távolmaradó kép-
viselõknek ez a célja, és ezért hi-
vatkoznak – az idõpont miatt – ci-
nikusan polgármesteri szeszélyre
ahelyett, hogy köszönetet monda-
nának amiért ismét a testület he-
lyett végeztem a munkát. De ennél
azért valószínûbb, hogy Önöket
erre utasítja valaki, és adja szájuk-
ba a hazug szavakat, melynek kiöt-
lõje évek óta csak bújkál a nyilvá-
nosság elõl. Az meg egyenesen ko-
molytalan, hogy Balogh László ar-
ra hivatkozva marad távol, hogy
frakciójával nem tudta magát át-
rágni a rengeteg napirendi ponton!
Hisz valóban sok tárgyalni valónk
lesz, de annak 80 százalékát már
minden bizottság régen vélemé-
nyezte, elvégre a legutóbbi, Önök
által elszabotált közgyûlésen ke-
rültek volna tárgyalásra…

Természetesen hajlandó vagyok
ugyanezekkel a napirendi pontok-
kal akár csütörtökre is összehívni a
közgyûlést, de ebben az esetben, -
a leendõ határidõ mulasztásokért, -
az esetleg elbukott százmilliókért
nem tudom vállalni a felelõsséget.
Majd Önök – az ismét bojkottra
szavazók – nézzenek szembe a
miklósfai gyermekes szülõk és fe-
lelõs polgárok jogos dühével! Mert
már megint vállt vállnak vetve me-
netelnek szembe Nagykanizsa ér-
dekeivel.

A közgyûlés idõpontjában az
épületben és környékén sétálgató
képviselõkkel a határozatképesség
(14 fõ) bõségesen biztosítható lett
volna. Miért érdekük a botrány?

Z.A.

A mai rendkívüli közgyûlés ha-
tározatképtelensége talán rádöb-
bentette Marton Istvánt arra,
hogy egyeztetések nélkül, csak a
saját furcsa elképzeléseit figye-
lembe véve nem érdemes összehív-
ni a testületi ülést. – áll a Fidesz
kedden kiadott közleményében.

Különösen úgy nem, hogy hol-
nap után csütörtökön, a munka-
tervnek megfelelõen soros köz-
gyûlést kellene tartani.

Nincs arra a felelõtlen, a képvi-
selõk szándékát semmibe vevõ
magatartásra egyetlen épkézláb
magyarázat sem, hogy miért nem
az elõre, már az év elején megha-
tározott idõpontban kell megtarta-
ni a testületi ülést. Mi indokolja a
két nappal korábbi összehívást.

Egyszerûen értehetetlen az a
polgármesteri szándék, hogy még
véletlenül se akkor ülhessen össze
a testület, amikor biztosan min-
denki jelen tud lenni. Nincs üldö-
zési mániája senkinek ez ügyben,
de a szándékosság nem zárható ki.
Marton István pontosan tudta,
hogy Bene Csaba érettségi bizott-
sági elnökként elfoglalt, biztosan
tudta, hogy a szabadságot csütör-
tökre vették ki a munkahellyel
rendelkezõ képviselõk, biztosan
tudta, hogy akinek vizsgakötele-
zettsége van, az jó elõre a csütör-
töki napra tette magát szabaddá,
de sorolhatnám tovább azokat a
szempontokat, ami miatt ma nem
lehetett határozatképes a közgyû-
lés.

A pályázati lehetõségek határ-
idejének hangsúlyozása mögött mi
a valóság, azt pontosan tudjuk. Ha-
tásvadászat, semmi más. Pénteken
világosodik meg valaki, és akkor
jön rá, hogy azonnal kedden határ-
idõmúlást szenved egy ügy? Ezt
csak az hiszi már el Marton István-
nak, aki soha nem ismerte köze-
lebbrõl. 

Ki itt a felelõtlen kárt okozó?
Az, aki nem hajlandó a testület
többségével együtt dolgozni. Az,
aki nem hajlandó a város érdeké-
ben a személyes manipulációin
túllépni. Õt úgy hívják, hogy Mar-
ton István polgármester.

Fidesz frakció

BBaarrááttookk kköözztt??

(Alábbi sorokat majd’ kilenc
hónapja, a meghiúsított önfel-
oszlatás után írta Papp János,
akkor anyagtorlódás miatt ki-
maradt a Kanizsából. Ám ma is
idõszerû, ha kíváncsiak va-
gyunk, kiknek állt érdekében, s
ezért kik tették lehetõvé, hogy
Marton István tovább ártson a
városnak. Azaz: kik a felelõ-
sök?)

Akadnak, akik a politikusok
magánéletében vélik felismerni a
történelem mozgatórugóit. Clin-

ton amerikai elnökrõl járta az a
meglehetõsen szabadszájú szólás
– hogy is fejezzem ki magam –
miszerint azt mûveli a világgal,
amit odahaza nem tehet. Jóma-
gam nem osztom ezt a felfogást.
A közkatonákat a hadvezéreknél
jobban tisztelõ Petõfivel tartok: a
történelem alakítói, így alakulá-
sának felelõsei is vagyunk mind-
annyian. Vezetõink egészségéhez
azonban éppen annyira közünk
lehet, mint egy buszsofõréhez.
Akinek testét-lelkét rendszeres
pályaalkalmassági vizsgálatnak
vetik alá. Az utasok életét védik
ily módon. Nem intimp-
istáskodás tehát, nem is egy
együttérzésre joggal számot tartó
állapot kibeszélése az, ami kö-
vetkezik. 

Szentágothai János orvosbioló-
gus, az Akadémia egykori elnöke
egy interjúban arról beszélt, lányát
kérte meg, figyelmeztesse majd,
ha elkezdõdik szellemi leépülése.
Erre azért van szükség, mert épp
az érintett nem veszi észre, hogy
már nem alkalmas feladata ellátá-
sára.

Egy mindannyiunk által ismert
helyi politikus a minap tizennégy
barátját számolhatta meg, ennyi-
en igazolták alkalmasságát. Ám
valóban barátai? Hiszen csak az
utóbbi idõben egyre másra aggo-
dalmat keltõk a tettei. Egyik nap
békenyilatkozatot ír alá, másik
nap kényszerszabadságra küld.
Egyik nap közgyûlést helyez át,
másik nap ugyanarra az idõpont-
ra városi ünnepség meghívóját
küldi ki. Dühroham kamerák
elõtt, pedig mindössze arra fi-
gyelmeztetik, szavaztatnia kelle-
ne.

Hogy van okunk az aggoda-
lomra, épp Szentágothai profesz-
szor visszaemlékezése erõsíti.
Magyarország legjelentõsebb
ideggyógyásza, neuropatológusa
és agysebésze, Sántha Kálmán
1951-ben egy elmegyógyászati
elõadáson azt találta mondani: „a
testi és lelki megterhelés általá-
ban nem alkalmas pszichózis (el-
mebaj) kiváltására, kivéve, ami-
kor valaki úgy látja, hogy az ön-
maga által vállalt feladat megol-
dására már nem képes”. Ez így
még nem lett volna baj, hiszen
egyszerû és helyes orvosi tény-
megállapítás. De példaként a
sztahanovistákat említette, ezért
meghurcolták.

Mi lesz egy ilyen sofõr buszá-
nak utasaival?

Papp János

FFiiddeesszz::
MMaarrttoonn aa kkáárrookkoozzóó
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Figyelem és figyelmesség
ÚJ TAGOK CSOPORTOS 
BELÉPÉSE 
Június 8-án – szerény ünnepség

keretében – dr. Polay József elnök
és Draskovics Szilárd alelnök kö-
szöntötte az önkéntes tagságot léte-
sítõ 18 vállalkozás vezetõjét.

Dr. Polay József elnök üdvözölte a
jelenlévõket és hangsúlyozta, hogy
megtisztelõnek tartja a 18 vállalkozás
egyidejû, önkéntes belépését a Kama-
rába. 

Elmondta, hogy az új stratégiában
nagyon határozott gazdaságpolitikai
szerepvállalást fogalmazott meg a
kamara elnöksége, melynek lényege
az önkormányzattal való szoros és
konstruktív együttmûködés, a helyi
vállalkozások markánsabb érdekér-
vényesítése. A javaslatokat folyama-
tosan egyeztetik a város vezetésével,
és minden ésszerû intézkedést támo-
gatnak, ami a város gazdasági életét
fejleszti, elõrébb viszi. Jólesõ érzés,
hogy ennek eredményeit tapasztalva
egyre több vállalkozó keresi fel a
kamarát.

A bemutatkozó gondolatok után
a Vastagné dr. Kósa Katalinnak át-
nyújtott virággal az elnök jelképe-
sen is kamarai taggá fogadta az új
belépõ 18 vállalkozást: Matek Oá-
zis Kft., TERM-GÉP KANIZSA
Kft., NéVa Group Pénzügyi Kft.,
NéVa Line Tanácsadó Bt., Konzul-
tax Kft., ÉP-KANIZSA Kft., Varga
és Ignácz Kft., Szántó Miklós

Építõiapri Kft., Tridens 96 Kft.,
Kristóf Med Egészségcentrum Kft.,
Gyógyág Bt. Szent Kristóf Egész-
ségcentrum Kft., BAROL INOX
Kft., ELEKTRO-M-96 Kft.,
SZ.T.T.A Kft., Németh Norbert
Egyéni vállalkozó, Bárkovics Péter
Egyéni vállalkozó, Bárkovics Tetõ-
technika Kft.

A kötetlen beszélgetésen Szántó
Miklós elmondta, hogy belépésük-
kel azt az üzenetet közvetítik a
nagykanizsai vállalkozók felé, hogy
csak szervezetten, közösen lehet
megfelelõ vállalkozói érdekképvi-
seletet biztosítani. 

Szó esett helyi gondokról, meg-
oldási javaslatokról, pl. a helyi
adók, a közbeszerzések rendszeré-
nek átdolgozásáról, a szakember
utánpótlásról. 

Balogh András és Lakatos
Ferenc megerõsítették, hogy a
közös elhatározásuk mostanra
érett meg. Figyelemmel kísér-
ték a kamara híradásait, és úgy
látják, hogy az utóbbi években
jó irányba változott a helyi ka-
mara mûködése, egyre népsze-
rûbbek szolgáltatásai, egyre
több a vállalkozások érdekében
való eredményes fellépése.
Szeretnének részt venni ebben a
közös munkában, és támogatni
kívánják a kamara további erõ-
feszítéseit.

Draskovics Szilárd alelnök –
akinek meghatározó szerepe volt a
vállalkozók aktivizálásában – el-
mondta, hogy további kamarai ta-
gok belépése várható. Szerinte
alapvetõ érdeke a Kamarának,
hogy a város polgárainak életszín-
vonala javuljon, és ehhez szüksé-
ges a helyi kis-és középvállalkozá-
sok összefogása.

Végezetül Dr. Polay József
nyomatékot adva annak, hogy a
kamara vezetése számít az új ta-
gok tapasztalataira, javaslataira,
felajánlotta, hogy az általuk
megválasztott képviselõ a kama-
ra elnökségi ülésein tanácskozási
joggal, meghívottként vegyen
részt.

A figyelem és figyelmesség talál-
kozása üdítõ színfolt volt a kamarai
hétköznapokban.

A 10 éves jubileum 
elõkészületei
A Nagykanizsai Kereskedelmi és

Iparkamara 2000. október 6-án ala-
kult meg. A május 31-i ülésén az
õszi Kamarai Napok rendezvényso-
rozatának elõkészületeivel is foglal-
kozott az elnökség. A tervek között
szerepelnek szakmai elõadások,
munkavédelmi konferencia, családi
sportnap, nyilvános, ünnepi küldött-
gyûlés, kamarai bál, kamara törté-
neti kiállítás. A méltó ünnepléshez
tisztelettel várjuk kamarai tagjaink
javaslatait, ötleteit és segítségét.
Kérjük, juttassák el hozzánk azokat
a birtokukban lévõ dokumentumo-
kat, képeket, amelyeket a tíz éves
évfordulón kiállíthatnánk.

A mester cím rangot jelent! 

Mesterképzés újra 80-100%-os
támogatással!

A Kamaránk a Veszprém Megyei
Kereskedelmi és Iparkamarával
együttmûködve pályázott a mikro-
és kisvállalkozások és alkalmazot-
taik képzésekben való részvétel-
ének támogatása (80-100%-os tá-
mogatás lehetséges). Szeretné szak-
mája legmagasabb szintû végzettsé-
gét megszerezni, munkáját az eddi-
gieknél is hatékonyabban ellátni?
Esetleg úgy érzi, hogy újabb isme-
retekre van szüksége? A döntés az
Ön kezében van! Legyen Ön is a mi
mesterünk! Várjuk megtisztelõ ér-
deklõdést. 

Jolly joker lehet 
a Széchenyi Kártya

A Széchenyi
Kártyát üzemelte-
tõ KA-VOSZ Zrt.
két új terméket
dolgozott ki vállal-
kozói igények

alapján: a Széchenyi Önerõhitelt és
a Széchenyi Beruházási Hitelt.
Mindkét hitelhez lenne állami ka-
mattámogatás és állami garancia-
vállalás, csakúgy, mint a Széchenyi
Kártyához. A döntés a kormány ke-
zében van. 730 NYUGODT ÉJ-
SZAKA... SZÉCHENYI KÁRTYA
2 VÁLLALKOZÓI HITEL. 2
ÉVES FUTAMIDÕVEL. Igényelje
nálunk! Gyors és szakszerû ügyin-
tézéssel várjuk a Nagykanizsai Ke-
reskedelmi és Iparkamara

KAVOSZ által bejegyzett irodái-
ban: Nagykanizsa, Ady u.1 Her-
mán Szilvia Tel./fax: 93-516670,
06-30/754-3616, Zalaegerszeg,
Dísz tér 7. Óváriné Lugosi Beáta
Tel.: 06-70/771-3043

Regionális Kamarai Szövetség 
ülése Gyõrben
Június 10-én, a Gyõri Vásár meg-

nyitója után tartotta meg ülését a
Nyugat-Dunántúli Kamarai Szövet-
ség, amelyen kamarák képviseleté-
ben Cserti József alelnök és Varga
Zsófia titkár vettek részt.

A résztvevõk megerõsítették,
hogy a jelenlegi helyzetben az
MKIK határozottan képviselje a te-
rületi kamarák állásfoglalásai alap-
ján kidolgozott gazdaságfejlesztõ ja-
vaslataink megvalósítását és a kama-
ra rendszert átalakító kamarai tör-
vény módosításának szükségességét. 

Tekintettel arra, hogy a kormány-
programban megjelentek az MKIK
által átadott javaslatok, a kormány-
zati kommunikációban is kapjon te-
ret az együttes munka ténye, mivel
ez sok ember, sok munkájának
eredménye, Ily módon régóta hiá-
nyolt gazdasági érdekképviseleti
erõnk hangsúlyt kaphatna.

Az errõl szóló elnökségi határo-
zatokat Mihalicz Antal, a Szövetség
soros elnöke megküldte dr. Parragh
Lászlónak. 

Nyári divatfrizurák
Június 7-én a Fodrász klub lelkes

tagjait Takács Tibor mesterfodrász ve-
zette be a nyári divatfrizurák elkészí-
tésének rejtelmeibe. Többen közülük
készülnek az õsszel induló mestertan-
folyamra. A legközelebbi, szeptembe-
ri foglalkozásra meghívtuk dr. Buzás
Judit tisztifõorvos asszonyt, hogy a
REACH fodrászokra vonatkozó elõ-
írásairól tartson tájékoztatót.

Horvát-magyar IPA határ
menti együttmûködés
A horvátországi Varazsdon tartotta

június 7-én elsõ közös tájékoztatóját
az IPA második körének pályázatait
irányító hatóság. A program lehetõsé-
get biztosított 4 workshop keretében
a projektötletek ismertetésére és az
azok megvalósításához legalkalma-
sabb partner kiválasztására. A most
nyíló pályázati területek a „Fenntart-
ható és vonzó környezet”, az
„Együttmûködõ gazdaság kereske-
delmi és innovációs területeken”, va-
lamint a „Közösségek közötti hu-
mánerõforrás-fejlesztés” . Ebben a
pályázati körben is nagyon fontos,
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hogy egy projekt csak nemzetközi
partnerségben valósulhat meg. Ka-
maránkat Varga Zsófia titkár képvi-
selte és a Varasdi Kamarával, illetve
a Kaproncai Vállalkozói Irodával tár-
gyalt a közös pályázat beadásáról.

REACH Konferencia 2010

Június 17-én a vegyi anyagokra
vonatkozó szabályozásról és a re-
gisztrációs feladatokról szólt a
REACH Konferencia 2010 elneve-
zésû rendezvényünk. Dr. Major Je-
nõ, az Országos Kémiai Biztonsági
Intézett fõigazgató helyettese ki-
emelte, hogy napjainkban a legfon-
tosabb betegségek kialakulásának
hátterében mintegy 85 százalékban
a vegyi anyagokkal való találkozás
áll. A vegyi anyagokkal való tevé-
kenységet az EU biztonsági jog-
szabálya a REACH szabályozza.  

Az elsõdleges felelõsség – a sza-
bályozás értelmében – a vegyi
anyagok elõállításában, behozatalá-
ban, kereskedelmében és felhaszná-
lásában érintett vállalkozásokra ter-
helõdik. A kiemelten veszélyes
vegyszerek esetében a jogszabály a
regisztrációs kötelezettséget 2010.
december 1-ig írja elõ. 

Magyarország elsõ virtuális
üzleti találkozója kkv-knak
VIRTUÁLIS ÜZLETI RANDI
& EXPO
Egy hely, ahol a nyári uborkasze-

zon idején is üzletet lehet kötni,
megrendeléseket lehet szerezni!

Ha most jól jönne Önnek egy új
üzlet, egy hasznos együttmûködés,
segítség egy problémára, akkor "ta-
lálkozzon" online módon olyan vál-
lalkozókkal, akik nyitottak és képe-
sek az Ön segítségére lenni, és akik
akár megrendelõi lehetnek! Mind-
össze 2 óra alatt csodák történhet-
nek. Próbálja ki! Idõpont: június 24.
csütörtök, 14-16 óra között a
http://vurex.uzletirandi.hu oldalon.
Jelentkezési határidõ: június 22.  

Pénzügyi konferencia 
Zágrábban június 29-én
A rendezvényen való részvétel a

kamara tagjai számára ingyenes! 

K+F és innováció támogatás 
forrástérképe

Honlapunkon közzétettük a
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium és a Nemzeti Kutatási
és Technológiai Hivatal által össze-
állított forrástérképet, amely tartal-
mazza az összes jelentõs hazai, eu-
rópai uniós és kétoldalú nemzetközi
támogatási lehetõséget, amelyek a
bennük megfogalmazott prioritások
és célok tekintetében a kutatás-fej-
lesztést és az innovációt támogat-
ják.

Bérmunka
Az alábbi kérést a Gyõr-Moson-

Sopron Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarától kaptuk: 

Osztrák partnerünk bérmunkában
gyártatna havi 50-100 m korlátot
vagy hasonló terméket rozsdamen-
tes acélból. Szállítási ütemezés 3-4
hét. AutoCad rajzokat vagy hasonló
programban 3D rajzokat biztosít a
gyártáshoz. Esetenként acél stégek
és erkélyek gyártása is lehetséges. 

BEMUTATKOZNAK 
KAMARAI TAGJAINK

Miklós Zsolt, a Kanizsa Trend 
Kft. ügyvezetõje

Magyarország egyik legnagyobb
bútorgyárának, a Kanizsa Trend
Kft. fennállásának 20. évfordulóját
tavaly decemberben ünnepeltük.
Elõdje, az 1949-tõl kereken negy-
ven éven át mûködõ Kanizsa Bútor-
gyár kis manufaktúrából közép-eu-
rópai mértékkel mérve jelentõs ipa-
ri központtá nõtte ki magát.  A 90-es
évek fordulatával, a Kanizsa Bútor-
gyár megszûnésével párhuzamosan,
annak helyén jött létre a német
Steinhoff cégcsoport tagjaként a
Kanizsa Trend Kft. Cégünk a ha-
gyományokat követve magas szín-
vonalú termékeket állít elõ, ezen be-
lül is a bõr ülõgarnitúrák specialis-
tája. Az évek során folyamatosan új
modellekkel bõvítve a kínálatot, az
andante márkanevû bõrbútoraink

gyártójaként mára már 30 ország-
ban ismerik és elismerik.

A vállalkozásunk sikerességéért
a nagykanizsai telephelyen több
mint 500 fõ dolgozik, a bútorgyá-
runkat mindössze tucatnyi lendü-
letes, fiatal illetve fiatalos mene-
dzser irányítja. A nagykanizsai
üzemünkben évente 40 ezer komp-
lett garnitúrát gyártunk. A gyártás
minden folyamatában eleget tesz
az ISO 9001 minõségbiztosítási,
illetve az ISO 14001 környezetirá-
nyítási szabványok követelménye-
inek, melyek alkalmazását a ma-
gyar bútoriparban elsõként vezet-
tük be. 

Tevékenységünkben magyar
szakemberek tudása ötvözõdik a né-
met gépek pontosságával, szerve-
zettségével, világhírû tervezõk gon-
dolataival ahhoz, hogy folyamatos
jelleggel biztosítani tudjuk az Olasz-
országban kikészített bõrökbõl ké-
szült ülõgarnitúráink, foteljeink és
étkezõpadjaink jelenlétét, mind a
hazai, mind az export piacon. 

Magas színvonalú termékeink-
kel hamar elnyertük a vásárlók tet-
szését és partnereink együttmûkö-
dését, mára vállalatunk a magyar
bútorgyártók közt vezetõ szerepet
tölt be. Számunkra elengedhetet-
len, hogy a környezetükben igé-
nyes és ízléses berendezéseket
kedvelõ vevõk elégedettsége hosz-
szú távra szóljon. Ennek érdeké-
ben folyamatosan javítjuk termé-
keink és szolgáltatásaink minõsé-
gét, dolgozóink szakértelmét. A
menedzsment mindezt elengedhe-
tetlen feltételnek tartja ahhoz,
hogy a külföldi piacoknak is állan-
dó résztvevõi, versenyképes ügy-
felei lehessünk.

A térség egyik legnagyobb mun-
kaadójaként fontosnak tartjuk, s fe-
lelõsséget érzünk azért, hogy aktí-
van részt vegyünk Nagykanizsa vá-
ros gazdasági és kulturális életében.
A 2009-es naptári évben cégünk
összesen 74 millió Ft helyi adót fi-
zetett be az önkormányzatnak, ezzel
is hozzájárulva a város fenntartásá-
hoz és fejlõdéséhez."

Kalamászné Vári Ibolya 
egyéni vállalkozó
1989-ben léptem ki a 407.sz.

Munkácsy Mihály Ipari Szakmun-
kásképzõ Intézet kapuján, fodrász
képesítéssel a kezemben. Már gye-
rekként eldöntöttem, hogy fodrász
leszek, de valójában a szakma irán-
ti szeretetemet, elhivatottságomat
Kovács Zsuzsanna fodrászmester-

nek, egykori gyakorlati oktatómnak
köszönhetem, akinek a mai napig is
hálás vagyok.

Az Általános Szolgáltató Szövet-
kezet alkalmazottjaként kezdtem el
dolgozni az Erzsébet téri fodrászüz-
letben, majd 1991-ben kiváltottam
az egyéni vállalkozói igazolványo-
mat. Több mint 16 éves vendégkör
kialakítása után üzletet váltottam: a
bérelt fodrászüzletbõl saját tulajdo-
nú üzlethelyiségbe, a városközpont-
tól távolabb költöztem, amit a ven-
dégeim többsége is elfogadott.

A 2004-ben megrendezett II.
Nagykanizsai Nemzetközi Fodrász-
és Kozmetikusversenyen több kate-
góriában is dobogós, harmadik he-
lyezést értem el.

2007-ben európai uniós pályázati
támogatással mestervizsga meg-
szerzésére adott lehetõséget a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara. Ezzel a lehetõséggel él-
ve, több kollégával együtt sikeres
mestervizsgát tettem. 

Rendszeresen foglalkozom tanu-
lók gyakorlati oktatásával. A szak-
mai vizsgabizottsági tagi névjegy-
zékben szerepelek, szakmunkásvizs-
gák vizsgabizottságában szerzett
több éves tapasztalatom segíti a ta-
nulókkal való foglalkozást. Fodrász-
kozmetikus tanulóversenyeken zsû-
ritagként is többször részt vettem.

A Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara által mûködtetett Fod-
rász Klub és a Gyakorlati Képzõk
Klubjának tagja vagyok. 

Fontosnak tartom a szakmai to-
vábbképzéseken, fodrászbemutató-
kon való részvételt, hogy színvona-
las, az aktuális trendeknek megfele-
lõ szolgáltatást tudjak nyújtani ven-
dégeimnek.

A nyári szabadsága 
idejére minden 

kedves olvasónknak 
kellemes kikapcsolódást,

jó pihenést kívánunk!
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága a Közgyûlés felhatal-
mazása alapján pályázatot írt ki a civil szervezetek 2010. évi támogatására. A pályázat a nagykanizsai civil társadalom erõ-
sítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését támogatja. A pályázati felhívásra 26 pályázat érkezett
be.

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 2010. június 21-én döntött a benyújtott pályázatok támogatásáról. Ez
évben 25 szervezet pályázati programja kap támogatást az önkormányzattól. Alapítvány támogatására csak a közgyûlés
megerõsítõ határozatát követõen kerülhet sor.

A következõ pályázókkal, összesen 2 000 000 Ft támogatási összegrõl készít támogatási szerzõdést a Polgármes-
teri Hivatal:
A pályázó szervezet neve A pályázat címe Támogatás Ft-ban
A Szívbetegekért Egyesület Fiatalok körében prevenciós, megelõzõ elõadások 50 000
Alapítvány az Idõsek Ellátásáért Önkéntességgel a betegekért 90 000
Aranyfény Civil Egyesület Aranyfény adományközpont mûködtetése 100 000
Értékközvetítõ Környezetvédõ Alapítvány Kanizsai Fiatalok Tettrekészen az Egészséges Jövõért! 50 000
Fegyveres Erõk és Testületek Nyugállományúak Ünnepi rendezvény a Fegyveres Erõk és Testületek
Klubja Nyugállományúak Klubja fennállásának 40. évfordulója

alkalmából. Honvédelem napi ünnepség és egyéb 
mûködési kiadások finanszírozása. 50 000

Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület Környezetvédelem az ifjúságért 70 000
Kanizsa Természetbarát Sportegyesület A Mezõs természetjárók klubjának turisztikai 

és hagyományõrzõ programja 100 000
Kiskanizsai Polgári Olvasókör Kiskanizsa kultúrájáért - 3. 100 000
Kultúrával Kanizsáért Közhasznú Egyesület Kultúrával Kanizsáért Közhasznú Egyesület mûködése 50 000
Látásfogyatékosok Nk-i Kistérségi Egyesülete Látásfogyatékosok Egyesületének tanulmányi kirándulása 50 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat E. 
Nagykanizsai Csoportja Helyiségeink fûtésének korszerûsítése 220 000
Memphis Lions Tánc és Sport Egyesület Tánc értünk és Kanizsáért 50 000
Mozgáskorlátozottak Nk Városi Egyesülete Kapuinkat kinyitjuk! 50 000
Nagykanizsai Amatõrcsillagász Egyesület Járdacsillagászat 100 000
Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A Nagykanizsai Civil Kerekasztal mûködtetése 220 000
Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány Honvéd Kaszinó Fafaragó szakkörének éves mûködése 50 000
Nagykanizsai Rádióamatõr Sport Klub Rádióklub hívja Kanizsát. Jelentkezz! Vétel! 50 000
Nagykanizsai Temetõ Egyesület Kegyelettel az õsökre 50 000
NAPFÉNY" Rákbetegek és Hozzátartozóik 
Nagykanizsai Egyesülete Együtt az egészségért 100 000
Nyugdíjas Köztisztviselõk Nagykanizsai Klubja Nyugdíjas Köztisztviselõk Nagykanizsai Klubjának 

mûködési támogatása 50 000
Olajipari Természetbarát Egyesület Olajipari Természetbarát Egyesület mûködési költségigénye 100 000
Thúry Kulturális Érdekvédelmi és Szabadidõs 
Diákegyesület Közösségépítés - közösségfejlesztés a diákönkormányzatban 50 000
Tüttõ János Nótaklub Közhasznú Egyesület Tüttõ János Nótaklub önálló est 50 000
Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete Irodatechnikai eszközök beszerzése 50 000
Zemplén Ifjúsági és Sport Innovációs Egyesület A Halis István Városi Könyvtárban mûködõ 

Nagykanizsai Civil Iroda mûködtetése 100 000
Az elnyert összegek átutalására a pályázati kiírásnak megfelelõen a támogatási szerzõdés megkötése, a pályázati célok

megvalósítása és a beszámoló elfogadása után kerül sor. 

AA CCiivviill AAllaapp 22001100.. éévvii ttáámmooggaattáássaaiirróóllCsaládi nnap
2010.

Tisztelt Szülõk! 
Kedves Gyerekek!
Ezúton szeretnénk

meghívni benneteket 
egy fergeteges és izgalmas 

CSALÁDI NAPRA

Helyszíne: 
Nagykanizsa, 

Dózsa György u. 73-75.
(Lakó Park)
Idõpontja: 

2010. július 17. 10 óra

PROGRAM:
10.30-tól Fõzõ verseny 
(saját alapanyagból), 

gyermeknap 
(zsákba futás, kötél húzás,

csokievõ verseny, ugrókötél
futó verseny), 

13.00 Fociselejtezõ 
(5+1 fõ) 

Dózsa - Liget város, 
Dózsa - Rendõrök 

14.00 Rendõrségi bemutató 
14.30 Ki mit tud vetélkedõ

(zene, tánc, egyéni és csoportos
kategóriákban) 

16.30 Eredményhirdetés 
17.00 Záró buli 
(szabadtéri)

További felvilágosítás és 
jelentkezés: 0630/295-9470,

0630/634-8783

A sajtótájékoztató felszólítja a
Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap új-
ságíróit, hogy tartózkodjanak
szubjektív, nem valós tényeken
alapuló ítéletalkotástól. Helyesnek
tartottam volna, ha a Thrák kirá-
lyok völgye kiállítás bezárásáról
tartott sajtótájékoztatót is ezzel
kezdték volna az összehívók. 

Még mindig nem történt meg az
õszinte vallomástétel, mintha a létre-
hozók nem is akarnának tudomást
venni, hogy az eredeti meghirdetett
anyagtól és korhûségtõl eltérõ tár-
gyak kerültek bemutatásra. A Kani-
zsa Hetilap kivételével a többi médi-
ának úgy látszik nem fontos a polgá-
rok korrekt tájékoztatása ez ügyben.
Az ezzel kapcsolatos kérdésekre, fel-
vetésekre mély hallgatás a válasz,

marad az öntömjénezés, és egy szûk
szakmai kör dicsérete. (Meg tudták
különböztetni a régit az újtól, az ara-
nyat a réztõl?). Ami a közönséget
nem különösen érdekli, a tájékozta-
tón elhangzott jogszabályi háttér, és
az állami garanciára való hivatkozás,
magas intézmények közremûködése,
amivel elfedni kívánták azt, hogy a
mai gazdasági helyzetben mennyire
volt szükséges egy 25 millió forintos
rendezvény létrehozására a város-
nak.

Tisztelettel:
A Kanizsai Polgár

Legyen pper!
„...A Kanizsa Lokálpatrióta He-

tilap írásai a közvélemény formá-
lására alkalmas közlemények. En-
nek okán szeretnénk a közvéle-
ményt is tájékoztatni arról a dönté-

sünkrõl, melynek értelmében a
Kanizsai Kulturális Központ az el-
lene megfogalmazott, valóságos
hajtóvadászattá alakult vádaskodá-
sok ellen tenni kíván, és jogi úton
kívánja rendezni a közte és a Kani-
zsa Lokálpatrióta Hetilap között
felmerülõ vitás kérdéseket.”

Farkas Tibor igazgató
Kanizsa Kulturális Központ

Kõfalvi Csilla 
intézményegység-vezetõ
Képzõmûvészetek Háza-

Magyar Plakát Ház
***

A részletes elszámolás helyett a
bírósági utat választó igazgató úr
és intézményegység-vezetõ asz-
szony konkrétumok nélküli levelét
teljes terjedelemben honlapunkon
„A beavatottság egy bizonyos örök
filozófia felfedezése” címen olvas-
hatják.

A TTrák vvég Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

GYORSÍTOTT
TANFOLYAM INDUL

2010.07.05-én 8 órakor
délelõtti

2010.07.05-én 16 órakor
délutáni

elõadásokkal személyautó,
motor és segédmotor 

kategóriákban
2010.07.01-én 16 órakor

árufuvarozó és személyszállító GKI
(régi belföldi és nemzetközi helyett)

Diákkedvezmény! Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés! 
Üdülési csekket elfogadunk!
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészség-
ügyi Bizottsága pályázatot hirdet a 2010. évi Egészségvédelmi Alap támo-
gatásának elnyerésére.

A pályázat célja: olyan közösségi programok eszköz- és anyag igényének tá-
mogatása, melyek csatlakoznak a Népegészségügyi Program minél hatéko-
nyabb és eredményesebb megvalósításához (lakosság egészségének megõrzé-
se, állapotának javítása,….stb.).

Pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén mû-
ködõ intézmények, minden bejegyzett nagykanizsai székhelyû civil szervezet,
egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek, melyek pályázatukkal a fenti
célok megvalósítását szolgálják.

A pályázaton nem indulhatnak: pártok, politikai tevékenységet folytatók. A
pályázat benyújtásának határideje: 2010. július 31. Benyújtás módja: A pályá-
zati adatlapot zárt borítékban "Egészségvédelmi Alap támogatása" jeligével le-
het benyújtani. Benyújtás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormány-
zata Egészségügyi Alapellátási Intézménye Nagykanizsa Eötvös tér 16., III.
emelet 313-314. sz. iroda.

Pályázati adatlap és NYILATKOZAT kérhetõ: Polgármesteri Hivatal
Nagykanizsa Eötvös tér 16. porta, Egészségügyi Alapellátási Intézmény
Nagykanizsa Eötvös tér 16. III. emelet 313-314. sz. iroda. A pályázatnak tar-
talmaznia kell: a pályázó nevét, a pályázó címét, székhelyét, telefonszám, a
pályázó nyilvántartásáról szóló igazolás másolatát (pl. cégbírósági bejegyzés,
alapító okirat), az igényelt támogatás összegét, a kérelem tételes indoklását, a
megvalósítás módját. A pályázat elbírálásának határideje: 2010. szeptember
30. A határidõre beérkezett pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottsá-
ga bírálja el.

Az elnyert támogatások kifizetésének határideje: 2010. október 31. Az oda-
ítélt támogatások elszámolásának határideje: 2010. december 30.

EEggéésszzssééggvvééddeellmmii AAllaapp 22001100..

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytár-
gyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát:

Hrsz.: 4378/29. Helye: Nagykanizsa Ipari Parkban. Kikiáltási ár: 56.520.000
Ft + áfa. Versenytárgyalások idõpontjai: július 1., július 8. 10.00 óra.

Az ingatlan az  Ipari Park területén a 74 sz. út mellett  helyezkedik el, nevezetesen
a Nagykanizsa belterület 4378/29 hrsz-ú,  1.4833 m2 nagyságú "kivett beépítetlen te-
rület" megnevezésû ingatlan. A terület a 4378/12 hrsz.-ú útról megközelíthetõ. Köz-
mûcsatlakozások adottak. A felmerülõ közmûigényeket a szolgáltatókkal illetve az
Önkormányzattal egyeztetni kell, illetve részükre a közmûrákötési hozzájárulásokat a
mindenkori hatályos kormány-önkormányzati rendeletek szerint kell megfizetni.

A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató
Zrt. (Ipari Park) 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21. tárgyalója.

Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámokon lehet:
+36306932448 és +36 93536365

NNyyiillvváánnooss vveerrsseennyyttáárrggyyaallááss

Nagykanizsa kerületi hatósági fõállatorvosa 2010. június 14-tõl a mézelõ
méhek bejelentési kötelezettség alá tartozó nyúlós költésrothadásának megálla-
pítása miatt Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévõ mé-
hészetekre - Bajcsa, Palin, Korpavár városrész területének kivételével - részle-
ges községi zárlatot rendelt el. 

A zárlattal kapcsolatos elõírások:
- A zárlat alatt álló helyrõl tilos kivinni a betegség terjesztésére szolgáló mé-

heket, betegség terjesztõ tárgyakat, mindennemû méhészeti eszközt, felszere-
lést, mézet, virágport, propoliszt, viaszt, mûlépet stb.

- A lezárt területre méheket bevinni tilos.
- A zárlat alatt álló területen méhészeti kiállítást, méhészeti termékeket fel-

vásárolni tilos.
A zárlattal kapcsolatos rendelkezések, rendszabályok megszegése szigorú el-

járást von maga után.

MMééhhéésszzeekk ffiiggyyeelleemm!!

Az elmúlt idõszak szélsõséges idõjárása és annak következményeként keletkezõ
árvíz sok embert tett tönkre. Leginkább hazánk legszegényebb települései kerültek
nehéz helyzetbe, akiknek se biztosításuk, se tartalékaik nincsenek, hogy helyreállít-
sák a károkat. A híradásokból látjuk, hogy milyen súlyos a helyzet és mennyire
szükség van a segítségre. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevé-
ben kérem Önt, segítsen az edelényi árvíz sújtotta családoknak! A pénzadományo-
kat az alábbi számlaszámra várjuk: 14100134-92660049-98000003

Köszönettel: Marton István 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere

AAzz eeddeelléénnyyii áárrvvíízzkkáárroossuullttaakk mmeeggsseeggííttéésséérree!!

Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Balogh László, Horváth
István, Karádi Ferenc önkormányzati képviselõk fogadóórája július-augusz-
tus hónapban elmarad. Ezen idõszakban Balogh László, a 3. sz. választókerület
önkormányzati képviselõje a balogh.laszlo61@chello.hu email címen vagy a
30/204-0865-ös telefonszámon áll rendelkezésükre. 

Bizzer András a 4. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart 2010. július 2-án, pénteken 17 órakor a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk
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Napisten hava 19. napján,
szombaton Miháld község adott
otthont a II. Zala megyei Ma-
gyarok Gyûlésének, régi magyar
szóval élve Szalának, és a már
hagyományosnak mondható
Virtusfesztiválnak.

Az egész napos program a reg-
geli ökumenikus szentmisével
kezdõdött, majd késõ éjszakába
nyúló szertûzzel zárult. A jeles
nap alkalmából a Thúry Baranta
közösség kopjafát állíttatott a falu

fõterén Boldogasszony Anyánk
tiszteletére. Az avatási ünnepsé-
gen Tarcsi Veres Imre, erdélyi fa-
faragó, mint alkotó ismertette mû-
vének szimbólumrendszerét, jel-
képeit. Az ünnepélyes megnyitón
az elõadók között szerepelt Vukics
Ferenc, a Magyarok Szövetsége
alapítója és elnöke, aki most is
lelket ébresztõ beszédet tartott.
Felhívta figyelmünket a bizalom
helyreállításának szükségességé-
re, egymás megsegítésének fon-
tosságára, ami már abban is meg-

nyilvánul, ha egymástól vásáro-
lunk, hisz’ „Minden magyar fele-
lõs minden magyarért!” A válto-
zás elindításához valóban elég
egy maroknyi lelkes, tettre kész,
igaz ember, de kell az egység ah-
hoz, hogy megvalósuljon a Ba-
ranta-himnusz következõ sora:
„…Éljen neve, míg a Föld tart!”
Vitézek, huszárok, barantások,
hagyományõrzõk történelmi élõ-
képet alkottak, és zászlókkal tisz-
telegtek a Szent Korona hû máso-
lata elõtt, melyet Rónai Attila, ka-
posvári ötvösmûvész készített. A
szertartás alkalmából bemutatásra

került a Szent Korona másolata,
melyet utána körbevittek három-
szor a Kárpát-haza körül, majd
õsi szokás szerint huszáraink is
háromszor lovagolták körbe az
országot. 

Délután három helyszínen, a
küzdõtéren, a nagyszínpadon és a
kultúrházban folytatódtak a
programok. Íjászverseny, nyílzá-
por, lovas – és barantabemutatók,
csatajelenetek, a virtuskodás tré-
fás, asszonyt-embert próbáló fel-
adatai követték egymást. Egzoti-

kus hastánc, népdalkörök, nép-
táncosok, Dinnyés József és
Papadimitriu Athina mûsora töl-
tötte be a színpadot. Az elõadóte-
remben ismeretterjesztõ elõadá-
sok különbözõ témában várták az
érdeklõdõket. Népi gyógyászat,
gyermek játszóház, kézmûvesek
– és õstermelõk vására, tûzoltó –
és állatbemutató, valamint vér-
adás és állásbörze kísérte a ren-
dezvényt.

A kultúrházban került megren-
dezésre a Magyarok Szövetsége
által meghirdetett országos ifjúsá-
gi tehetségkutató verseny megyei
elõdöntõje, ahol több kategóriá-
ban mérték össze tudásukat isko-
lás korú gyermekeink. Az esti
koncert alkalmával a Szkítia
együttes lépett fel, fergeteges si-
kert aratva. Közeledve a nyári
napéjegyenlõség idõpontjához, a
lélek lecsendesítése és a megtisz-
tulás jegyében Szemzõ Gábor és
dobosai szertüzet gyújtottak.„…és
jöttek az emberek, hogy törvényt
üljenek, átadják egymásnak átörö-
kített hagyományainkat, megmu-
tassák a nemzetség erejét, egysé-
gét.”

Horváthné Tóth Mária, 
Magyarok Szövetsége, 

Nagykanizsa

MMeeggyyeeggyyûûllééss ééss VViirrttuussffeesszzttiivvááll MMiihháállddoonn
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Horoszkóp

Munkájában ne térjen el a jól megszokott
sémáktól, mert ez az idõszak nem kedvez
az újításoknak. Ha megteheti, iktasson
be pár pihenõnapot. Ügyeljen rá, hogy
mindenki jól érezze magát.

Ne várjon a csodára, önnek kell lépnie, ha
változtatni akar munkahelyi pozícióján. Tud-
ja, hogy több fizetést érdemelne, de ezért erõ-
feszítéseket kell tennie. Viseljen élénk na-
rancssárgát, ez a szín szerencsét fog hozni.

Ha elégedetlen a munkahelyével, itt az
idõ a változtatásra. Minden lehetõség
adott lesz erre, de szemfülesnek kell len-
nie. Családtagjaival ne veszekedjen, be-
széljék meg a problémákat.

Bár az idõjárás nem kedvez a kerti partik-
nak, mégis most van itt az ideje a bulizás-
nak. Ha jobban megnyílik az emberek elõtt,
akkor több segítséget is remélhet. Munkájá-
ban ne kapkodjon, legyen megfontolt.

Szeretteivel konfliktusba keveredhet pénz-
ügyek miatt, de törekedjen a kompromisz-
szumokra, mert önnek kell engednie.
Használja ki fõnöke jó hangulatát, most
nagyobb eséllyel kérhet fizetés-emelést.

Legyen türelmes a munkájában, mert az idõ
önnek dolgozik. Ne tegyen semmit hirtelen
felindulásból, vagy olyat, amit késõbb meg-
bánhat. A Hold kedvezõ hatásának köszönhe-
tõen felszabadultnak érezheti magát a párjával.

Ne dõljön be a divatos diétáknak, mert
egyik-másik kedvezõtlenül hat az egészségé-
re. Adja meg a szervezetének, amire szüksé-
ge van. Felbukkanhatnak régi ismerõsök, és
feléledhetnek régi barátságok ezen a héten.

Adjon több idõt partnerének, szükségük le-
het pár külön eltöltött napra, hogy tisztá-
zódjanak a konfliktusok. Ne hagyja el ma-
gát, próbálja kibeszélni problémáit a bará-
taival. Munkájában sikerekre számíthat.

Ne fusson el a bajok elõl, mert az egészsége
fogja kárát látni. Biztosítsa kedvesét afelõl,
hogy minden rendben, és veszekedés helyett
nyugodtan beszéljék meg a problémákat.
Így jobban tud a munkára koncentrálni.

Fáradtnak érezheti magát, de ezt ne titkolja
el, inkább kérje meg partnerét, hogy segítsen
többet a háztartásban, mert egyedül nem tud
mindent elintézni. Önnek is szüksége van
egy kis idõre, hogy regenerálódjon.

Sok energiával rendelkezik, és ezt érde-
mes kihasználnia. Fény derülhet egy
olyan probléma megoldására, melyet ed-
dig hiába próbált megoldani. Kedvezõ ha-
tással lehet önre párja figyelmessége.

Energikusságának köszönhetõen jobban
végzi munkáját, mint eddig, és elismerésre
is számíthat a fõnökétõl. Viseljen kényel-
mes, természetes anyagból készült ruhákat,
hogy jó közérzete felhõtlen legyen.

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

A labdarúgó 
vb hírei a

Kanizsa
Rádióban

minden nap
13:40 és 18:40-kor

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
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IINNGGAATTLLAANN
Nk-án Attila utcában 40 m2-es

földszinti, egyedi gázfûtéses szoba +
konyha + fürdõszobás lakás eladó.
Irányár: 4,9 millió Ft. Érd.:
0630/4700-312 (7216K)

Nk-án az Olajtelepen Vécsey ut-
cában karbantartott, 78 m2-es családi
házrész pincével-padlással, 1185 m2

udvarral áron alul eladó. Érd.:
+3693/323-737, +3620/417-2075
(7151K)

Építési vállalkozók figyelem!
Ha a belvárosban (Hunyadi utca)
akar 700 m2-es, társasház építésére
alkalmas telket, hívjon! Érd.:
+3630/448-6072 vagy +3630/227-
3294 (7108K)

Palinban új építésû, alacsony fenn-
tartási költségû, 150 m2-es, könnyû-
szerkezetes ház (3 szoba, nagy nappa-
li, amerikai konyha, étkezõ) garázzsal
836 m2-es, szépen parkosított telken,
reális áron eladó. Érd.: +3630/338-
7179 (7173K)

Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2  szintenként) nyaraló eladó.
(Víz, szennyvíz, villany.) Érd.:
+3630/227-3294 (7180K)

Kiskanizsa elején 65 m2-es, két
szoba + amerikai konyhás, teljesen
felújított, korszerû családi ház 1000
m2-es telekkel, nagyon jó áron, akár
kis lakás beszámításával is eladó.
Tel.: 0630/9015-222 (7237K)

Belváros szívében II. emeleti, 80
m2-es, három szobás, nagy erkélyes,
felújításra szoruló társasházi lakás
külön tárolóval, garázzsal eladó.
Érd.: 0620/499-7213 (7245K)

Kiskanizsán kétszintes, kertes, sa-
ját építésû, jó állapotban lévõ családi
ház kedvezõ áron eladó. Kis lakást
vagy budapesti ingatlant beszámítok.
Érd.: 0630/9015-222 (7248K)

Kiskanizsán szoba, konyha, fürdõ-
szobás házrész garázzsal, 350 négy-
szögöl telekkel eladó. Irányár: 4 mil-
lió Ft. Érd.: 0693/700-129 (7251K)

Szentgyörgyvári hegyen a III.

hegyháton egy hold akácos (18 éves)
eladó. Villany van. Érd.: 0693/315-
526 (7253K)

Nk-án a Platán soron, I. emeleti, 40
m2-es, másfél szobás, jól karbantartott,
gázfûtéses lakás eladó. Érd.:
0693/313-686 (7258K)

Nk-án a Berzsenyi utcában kétszo-
bás, erkélyes, I. emeleti, 55 m2-es,
egyedi fûtéses lakás azonnal beköltöz-
hetõen, tulajdonostól eladó. Irányár:
6,9 millió Ft. Tel.: 0620/345-3391
(7259K)

Nk-án a Csengery utcában 56 m2-
es, kétszobás, egyedi gázas lakás
(Brigádoknak 8 fõre elegendõ fekvõ-
hellyel) albérletbe kiadó. Kaució
szükséges. Tel.: +3630/227-3294
(7096K)

Belvárosi zárt parkolóhelyek ki-
adók. Érd.: +3630/481-2323 (7183K)

Keleti városrészben háromszobás
lakásban egy szoba részben bútoro-
zottan kiadó. Konyha, fürdõ felsze-
relt. Kábel Tv, Internet van. Érd.:
0630/847-8816 (7247K)

Egyszobás, bútorozott, egyedi fû-
téses, II. emeleti lakás albérletbe ol-
csón kiadó. Hûtõ, klíma van. Érd.:
0693/333-498 (7254K)

Vásárolnék megkímélt, keveset
futott, 8 év körüli személygépko-
csit 1400 köbcentiig, 700.000 Ft-ig
magánszemélytõl, készpénzért, sa-
ját célra. Tel.: 0630/392-9086
(7261K)

Fémvázas polcok, állványzat
(0,8mx2mx2m) és 3 méteres gyári
satupad olcsón eladó. Érd.:
0620/9591-157 (7238K) 

Eladó egy 90x160-as fa, bukó-
nyíló ablak hõszigetelt üveggel, új-
szerû állapotban, féláron. Érd.:
0630/226-7812 (7255K)

Jó állapotú elemes szekrénysor
(2,7 m), kanapé két fotellal költözés
miatt áron alul eladó. Érd.: 0630/348-
6913 (7256K)

170 literes prés újszerû állapotban
eladó. Érd.: 0630/448-6072 (7260K)

Masszázs a nagykanizsai Uszo-
dában! (A szolgáltatás belépõjegy
nélkül is igénybe vehetõ.) Szolgálta-
tások: alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelení-
tés, stb. Hívásra házhoz is megyek.
Érdeklõdni és bejelentkezni: a
+3630/481-2323 telefonszámon le-
het (6273K)

Úszásoktatás! A nyári szünet-
ben is vállalok úszásoktatást a vá-
rosi uszodában úszóedzõi képesí-
téssel. Jelentkezni öt éves kortól
egészen a felnõttekig lehet. Érd.:
0693/312-798, 0630/319-7662
(7257K)  

Masszázs! Reumatikus izületi
problémákra, vérkeringés harmoni-
zálására, stressz, feszültség okozta
izomcsomó letapadások oldására.
Idõpont egyeztetés és bejelentkezés:
0630/540-6664 (7236K)

Tisztelt 
Nagykanizsai VVállalkozók!

A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ 2010
októberétõl várja azon vállalkozásokat, cégeket, amelyek kedvezõ
bérleti konstrukcióval, korszerû körülmények között kívánnak
irodát, mûhelyt bérelni.

A fejlesztés a Nagykanizsai Ipari Parkban, a volt Gábor Áron
laktanya legénységi épületének korszerû, energia-hatékony
felújításával valósul meg. Olyan alacsony rezsiköltségû, ked-
vezõ üzleti környezetet biztosít, amelynek segítségével a vál-
lalkozások megerõsödési esélye jelentõen növekszik.

A projekt megvalósulását követõen a közel 2500 m2

területû épület 30 vállalkozás befogadására lesz alkalmas.

irodabérlet, tárgyaló/elõadó bérlet,
eszközbérlet (fax, scenner, projektor, stb.),
közös helyiségek használata (könyvtár, teakonyha, mosdó),
irodai szolgáltatások, 
bankautomata,
recepciós szolgáltatások, postai szolgáltatás.

üzletviteli tanácsadás,
jogi tanácsadás,
pályázati tanácsadás, pályázatírás,
marketing tanácsadás,
weblap szerkesztés,
vállalkozói képzések,
rendezvényszervezés.

Amennyiben érdekli Önt a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ
által nyújtott kedvezõ iroda-, mûhely bérleti lehetõség, valamint a vállalkozások
részére nyújtott széleskörû szolgáltatási csomag, úgy várjuk jelentkezését.   

További információt kaphat Mihovics Zoltán projektmenedzsertõl, a
mihovics.zoltan@nagykanizsa.hu email címen vagy 06-30-5752943 tele-
fonszámon. 

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:

EMELT SZINTÛ SZOLGÁLTATÁSOK
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… 20 esztendeje: a férfi kézi-
labda NB I B záró fordulójában
Tungsram SE (13.; lg: Tiba 9) -
Gyõri ÁÉV (10.) 27-21, az átszer-
vezéseknek köszönhetõen azon-
ban Czimmer Tamás csapat bent
maradt. Jassó Anikó (Olajbá-
nyász) serdülõ A korcsoportos
Budapest-bajnoki címet szerzett
200 m síkfutásban. Férfi egyes-
ben ausztrál siker született, míg a
nõknél Gaál Nóra (Olajbányász)
gyõzött a XV. Kanizsa Kupa te-
nisz tornán. A vízilabda OB II 9.
helyéért Miskloci Egyetem – Ka-
nizsa Vízmû SE 11-8, Szõlösi
Csaba együttese összesítésben
jobbnak bizonyult.

… 15 esztendeje: az NB I
utolsó fordulójában Kispest
Honvéd FC (4.) – N. Olajbá-
nyász SE (g: Filipovics) 3-1,
amivel Szabó Imre csapata a ti-
zenötödik, kiesõ helyen vég-
zett. Késõbb eldõlt, hogy az
újabb idényben – a másodosz-
tályban – is marad a kanizsai
kispadon a tréner. Az NB III
Bakony csoportjában MÁV
NTE – Szentgotthárd SE (9.) 2-
7, s ezzel a Szõke László edzet-
te gárda tizenhatodikként, utol-
sóként zárt. A prágai nemzetkö-
zi sportakrobatika viadalon ne-
gyedik lett a Gajcsi Réka-Kon-
dor Andrea páros.

… 10 esztendeje: elõkészületi
labdarúgó-mérkõzésen Nagykani-
zsa LinAir FC – HNK Rijeka
(horvát I. osztály 3. helyezett) 0-
2, a kanizsaiaknál próbajátékon
szerepelt Torghelle Sándor, míg a
macedón utánpótlás válogatott
Stefan Toleszkivel megegyeztek.
Az endurocross bajnokság má-
sodosztályában ifj Vaska Kálmán
(125 ccm)a nógrádgárdonyi futa-
mon elsõ lett.

… 5 esztendeje: Gergely Sán-
dor két és fél éves eltiltás után a
labdarúgó bajnoki osztályok sorát
végigjárva ismét az NB I-es játék-
vezetõi keret tagja lett.

Polgár László

EEzz ttöörrttéénntt ((jjúúnniiuuss 2244-3300..))……

A labdarúgó NB III Dráva
csoportjában hatodik helyen
végzett Nagykanizsai TE 1866
kispadjáról távozott Visnovics
László vezetõedzõ. A szakember
sejtelmes nyilatkozata az utolsó
forduló után már arra engedett
következtetni, hogy az egykori
NB I-es labdarúgó nem folytatja
a csapat mellett a munkát.

„A klubvezetéssel nagyon kor-
rekt körülmények között egyeztünk
meg abban, hogy június 30-ával
nem én vagyok az együttes vezetõ-
edzõje” – közölte a csapattal két
idény alatt egy harmadik és egy
hatodik helyet bezsebelõ tréner.

A távozás okaira nem tért ki a B-
licences képesítéssel rendelkezõ
edzõ, mindenesetre információk
szerint az utóbbi idõben egyes já-
tékosokkal már nem nagyon talál-
ta a közös hangot, s erre enged kö-
vetkeztetni az is, hogy az idény fo-
lyamán egyszer már felajánlotta
lemondását Visnovics László. Ak-

kor, híreink szerint a másodedzõ
Domján László neve merült fel an-
nak kapcsán, hogy õ folytatná a
megkezdett munkát, de közben si-
került maradásra bírni Visnovi-
csot.

„Valóban voltak egyeztetések
arról, hogy átvehetném a szakmai
munkát, de egyrészt munkahelyi
elfoglaltságaim miatt nem tudtam
volna vállalni a feladatot, illetve
úgy gondolom, Lacival nem alkot-
tunk amúgy sem rossz munkát kö-
zösen” – nyilatkozta Domján
László.

Ettõl függetlenül a kalapban ál-
lítólag legutóbb is ott volt az eddi-
gi másodedzõ neve, mint ahogy
még jó néhány további jelölté.

„Amíg nincs aláírás és letisztáz-
va az, hogy mennyi idõre és meny-
nyiért szerzõdtetjük az új edzõt,
fölösleges bármit is nyilatkozni –
mondta pénteken délután Kozma
Lajos szakosztályvezetõ. – Több
kiszemelt is van, s elsõsorban me-
gyén belül gondolkodunk.”

Az események gyors menetének
köszönhetõen aztán keddre máris
megegyezés született az NTE
1866 labdarúgó szakosztálya és
Koller Zoltán között a vezetõedzõi
posztot illetõen – immár hivatalo-
san.

– Hétfõ este mindenben egyez-
ségre jutottunk, s abban marad-
tunk, hogy már kész tényként ke-
zeljük, miszerint én lettem az NB
III-as együttes új edzõje – fogal-
mazott a Bagolától érkezõ A-licen-
ces tréner. – Ugyan még aláírva
nincs a szerzõdés, de tartama egy
évre szól, s bízom abban, hogy ütõ-
képes csapatot tudunk kialakítani.

A felkészülés további menetérõl,
elõkészületi mérkõzések lekötésérõl
az elkövetkezendõ napokban egyez-
tetnek, csakúgy mint az szakmai
stáb további tagjairól is. Ez azért
érdemel említést, mert idõközben az
eddigi másodedzõ Domján László
is távozott a csapattól.  

Polgár László

KKoolllleerr ZZoollttáánn lleetttt aazz NNTTEE 11886666 eeddzzõõjjee

Mintegy ötszáz nézõ elõtt szó
szerint helyosztóval zárult a megyei
labdarúgó bajnokság másodosztá-
lyának déli csoportos küzdelemso-
rozata, hiszen a listavezetõ Miklós-
fa fogadta az egy ponttal mögötte
álló Rédics gárdáját. Ebbõl kitûnik,
hogy a hazaiaknak már a döntetlen
is elég volt a bajnoki címhez, s a
nagy küzdelmet hozó találkozón 2-

2-es végeredmény született. Joggal
örültek tehát Kiss István edzõ játé-
kosai, hiszen ezzel gyakorlatilag
megvalósultak a feljutást dédelgetõ
álmaik. Palinban városi derbit ren-
deztek, ahol a Kiskanizsa vendé-
geskedett. Amiben nem volt sok
köszönete a palini legénységnek,
hiszen a Sáskák (nyolcadikként
zárt) végül 7-0-ra nyerte a találko-

zót. 0-3-ig két hazai öngól is esett,
aztán a vendéglátók a vb-n megis-
mert Koreai NDK gárdájának sor-
sára jutottak… A Palin FC a sereg-
hajtó pozícióját már huzamosabb
ideje "birtokolta", az viszont dicsé-
retükre vált, hogy szinte a tavalyi
keretük magja gyakorlatilag együtt
maradt. Az más kérdés, hogy a ve-
zetõk akkor hangzatosabb ígéretek-
kel rukkoltak elõ…   

P.L.

Július 2-4. között ismét meg-
rendezésre kerül a nagykanizsai
Csónakázó-tónál a nemzetközi
és országos lovastusa (military)
minõsítõ verseny – immár tizen-
negyedszer a sorban.

Amint azt Dobri Lajostól, a
megyei lovas-szövetség elnöké-
tõl, Végh Csabától, a Kanizsa
Lovasklub SE elnökétõl, vala-
mint Bázár György szakreferens-
tõl megtudtuk, gyakorlatilag az
elõzõ évi amatõr Európa-bajnok-
ság hozadékának tekinthetõ,
hogy idén már kilenc országból
érkezett nevezés a hazai szinten
is mind rangosabb lovas verseny-
re.

Külön érdekesség, hogy sikerült
az úgymond keleti áttörés, lévén
Bulgáriából, Romániából és Uk-
rajnából is érkezett jónéhány ne-
vezés, velük együtt 122, melyen
belül 62 magyar lovas bizonyíthat-
ja tudását.

Kilenc kategóriában rajtolnak
a versenyzõk, s a szervezõk
állítása alapján páratlan ese-
ményre készülhetnek, a pályaépí-
tés során pedig most is arra töre-
kedtek, hogy még inkább nézõ-
barát, élvezhetõbb legyen a prog-
ram. Az a program, mely pénte-
ken 14 órától a nemzeti kategóri-
ás díjlovaglással veszi kezdetét,
szombaton délelõtt még szintén a
díjlovaglás lesz soron (akkor a
nemzetközi mezõny rajtol), majd
kora délután indul a terepver-
seny, vasárnap 10 órától pedig a
díjugratás, vagyis a harmadik tu-
sa kerül sorra.

Külön rangot ad a háromna-
pos lovas-ünnepnek, hogy olasz
színekben például a sportág
egyik nagyját, Roberto Rotatorit
is köszönthetik Kanizsán a
sportág hozzáértõi, dél-zalai
sportolók közül pedig Horváth
Klaudiának (A0 ifjúsági), Nagy
Zsófiának (B ifjúsági), Orbán
Zsoltnak (A0 elõkezdõ ló), Po-
gány Petrának (A0 amatõr), va-
lamint Tamás Biankának (A0
elõkezdõ ló és CNC**) szurkol-
hatnak a remélhetõleg mind na-
gyobb számban kilátogató ér-
deklõdõk.

P.L.

TTaalljjáánn
nnaaggyy nnéévvvveell
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