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25 ÉV ARTATLANUL
25 ÉV ARTatlanul címmel nyílt meg a sze-

gedi Tömörkény István Művészeti Szakkö-
zépiskola 1980-ban végzett diákjainak jubile-
umi kiállítása a HSMK galériájában. Ebbe az
osztályba járt Millei Márta, az intézmény de-
koratőre is. Az egykori gimnazisták érettségi
találkozójuk alkalmával kiállítást rendeztek
áprilisban a gödöllői Királyi Kastélyban. A 16
művész alkotásaiból összeállított tárlat anya-
gát több város után most a kanizsai közönség
is megtekintheti augusztus 5-ig. 

MIÉNK ITT A TÉR
A városi tanévzáró suli-bulit a Péterfy Sán-

dor Általános iskola előtti szabad téren tartot-
ták, sok színes programmal szebbé téve az év
utolsó tanítási napját. Reggel kilenc órakor a
Szent István Lovagrend lovagi torna és íjász
bemutatóját nézhették meg a diákok, majd
Mozogj velünk címmel aerobik, ugrókötél,
break és hipp-hopp bemutató következett. Az
egész délelőtt tartó kézműves foglalkozások,
csuhébaba készítés, korongozás, arcfestés, óri-
ás ugrálóvár mellett bemutatkozott a Premier
Táncklub, bemutatót tartott a rendőrség, pol-
gárőrség és a tűzoltóság. Délután a Honvéd
Kaszinóban az országos és megyei tanulmányi
versenyeken helyezést elért diákokat jutalmaz-
ták meg. A díjakat Litter Nándor polgármester
adta át a diákoknak, és az őket felkészítő taná-
roknak. 

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKÜ

A 2000-2001-es években, Romániából ha-
zánkba települt öt személy tett állampolgársá-
gi esküt a Vasemberház házasságkötő termé-
ben. Elsőként Boros Attila és családja tett es-
küt Litter Nándor polgármester és Karádi Já-
nos anyakönyvvezető előtt, majd Novák Kata-
lin és őt követően György Gyula lett a Ma-
gyar Köztársaság Elnökének határozata alap-
ján teljes jogú magyar állampolgár.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ ÉS FÓRUM
Kovács Kálmán informatikai és hírközlési

miniszter ismertette Nagykanizsán a kormány
100 lépés című programját. A miniszter kani-
zsai programja során először a sajtó képvise-
lőivel találkozott, ahol az autópálya-építések-
ről, a sztráda hozta gazdasági előnyökről be-
szélt. Szó esett a kormány által támogatott ka-
nizsai beruházásokról, a HSMK hamarosan
elinduló felújításáról. A lakossági fórumon is-
mertették a 100 lépés programjának részleteit,
majd kérdésekre is válaszolt a miniszter. 

NYÁRESTI TÉRZENE

Az Olajbányász Fúvószenekar koncertjével
kezdődött el a HSMK előtti téren az intéz-
mény hagyományos, népszerű sorozata, a
Nyáresti Szerenád. Ezt követte június 21-én
Major Lajos harmonikás, 22-én a Nagykani-
zsai Ifjúsági Fúvószenekar. Mediterrán han-
gulatot idézett fel a HSMK előtti juharfa alatt

szintetizátorával Kovács Milán, 23-án Major
Lajos és Farkas Miklós adott harmonika-sze-
renádot. 24-én Tulman Géza gitározott, 27-én
Farkas Miklós, 28-án pedig Kummer László
harmonikázott. 29-én ismét az Olajbányász
Fúvószenekar adott térzenét, majd Farkas Ti-
bor gitározott. Június 30-án 19.30 órától a
Tüttő János Nótaklub műsorát hallhatja a kö-
zönség, július 1-jén 19.30-tól Turzó György
gitározik. A Csütörtöki Randevú sztárvendé-
gei között július 7-én 20 órától Charlie, 14-én
20 órától Demjén Ferenc, 21-én 20 órától
Solymos Tóni és barátai lépnek színpadra a
HSMK előtti téren.

AZ MSZP JELÖLT ÁLLÍTÁSÁRÓL
Az MSZP négy alapszervezete nevében,

egy Népszabadságban megjelent cikkre kí-
vánt reagálni sajtótájékoztatóján Sallai Tibor
titkár. Mint mondta, Böröcz Zoltán, az MSZP
nagykanizsai szervezetének elnöke arról nyi-
latkozott, hogy  dr. Fodor Csaba ügyvédet in-
dítják a szocialisták a 2006-os országgyűlési
képviselő választáson. Sallai Tibor elmondta:
elsődleges érdekük az MSZP győzelem Nagy-
kanizsa 2. sz. országgyűlési választási körze-
tében. Kiemelt fontosságú olyan személy in-
dítása, aki egyéniségével, eredményeivel és
kapcsolataival a legalkalmasabb az ország-
gyűlési választás megnyerésére, aki erkölcsi-
leg, etikailag feddhetetlen, rendelkezik az or-
szágos elnökség bizalmával. Ez pedig Göndör
István. A pártszervezetben hat alapszervezet
működik, ebből négy Göndör István mellett
van, igaz, taglétszámban kevesebben vannak,
mint a másik kettő, dr. Fodor Csaba jelölt-
ségét támogató alapszervezet. Böröcz Zoltán-
nak intézkednie kellene a taggyűlés összehí-
vásáról és a téma újbóli megtárgyalásáról.
Mivel ezt elmulasztotta, erről az MSZP orszá-
gos elnökségét értesíti.

NYÁRESTI VIGASSÁGOK 
A Kiskastély udvarán a Kanizsa Big Band

könnyed, a múlt század harmincas-negyvenes
éveit idéző zenéje csalta be közönséget. Is-
mert és kevésbé ismert dallamok varázsoltak
hangulatot az ódon falak közé. A közönség
többször is visszatapsolta a zenészeket, akik a
ráadás után néhány kedves dallammal az
együttes éppen születésnapos  tagjait is kö-
szöntötték. Míg szólt a zene, lángrakaptak a
máglyává rendezett husángok is, s később ser-
cegő szalonna illata töltötte be az udvart.
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ă Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek
RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.

ă A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése,
gyors beavatkozással.

ă Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA
történő díjtalan csatlakoztatása.

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20.
Telefon: 93/ 312-706

JÚNIUS 16.

JÚNIUS 15.

JÚNIUS 14.



Egy-egy pohárka bor, zsíroskenyér, hagyma,
és baráti beszélgetés – ez történt az éjszakába
nyúló estén, amelyet keleti táncok és hastán-
cos hölgyek tettek még varázslatosabbá.  

GYERMEKMEDENCÉT AVATTAK

Gyermekmedencét adtak át a városi uszoda
és strandfürdőben. Először Litter Nándor pol-
gármester mondott beszédet, majd Stróber
Gábor önkormányzati képviselő és Göndör
István országgyűlési képviselő is elmondta,
mekkora öröm, ha a gyermekekért tehetünk
valamit. Horváth László, a kivitelező cég
ügyvezető igazgatója beszéde után átvágták a
szalagot, majd a sok fürdőruhás apróság bir-
tokba vette az új gyermekmedencét.

BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS 
A Zsigmondy-Széchenyi SZKI bizonyít-

ványosztó ünnepségén 51 technikus és 16
szakmában 106 szakmunkás vette át a bizo-
nyítványát. Volt egy célotok, ez most teljesült.
Mi a következő feladat? Új célt, vagy célokat
tűzzetek ki magatok elé, mert cél nélkül nincs
az ember életének értelme  – hangsúlyozta kö-
szöntő szavaiban Mérksz Andor igazgató és
kívánt sikeres életpályát valamennyiüknek. 

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 
A Medgyessy-Gyurcsány kormányok az

elmúlt három évben a létbizonytalanság, a
növekvő munkanélküliség és az áremelések
országává tették Magyarországot – jelentette ki
Cseresnyés Péter a Fidesz helyi elnöke
sajtótájékoztatóján. A Szociális Fórum adatai
szerint 2004-ben hárommillió magyarnak kel-
lett megélnie a minimálbér felénél kisebb egy
főre eső jövedelemből. A magyar társadalom
egyharmada szegénynek tekinthető.  

HÁROM ÉV EREDMÉNYEIRŐL
Az elmúlt három év eredményeiről tartott

sajtótájékoztatót Göndör István országgyűlési
képviselő és Litter Nándor polgármester.

Ebben a választási ciklusban elkezdődhet a
HSMK 659 millió forintos beruházása, mely-
hez 591 millió forint állami támogatást kapunk.
Ugyanígy, hosszú előkészítő munka után
elkezdődött a mozi felújítása, aminek kezdését
a műemlékvédelem problémái lassítottak. Ide
tartozik a Bagolát, Fakost érintő szennyvízc-
satorna beruházás. Újabb cél a Rozgonyi iskola
teljes rekonstrukciója és tornateremmel való
kiegészítése. Litter Nándor polgármester
elmondta: jó az együttműködés a város önkor-
mányzata és az országgyűlési képviselők
között. Göndör István, Kovács Kálmán és Tele-
ki László is sokat tesz a városért, kemény lobbi
folyik azért, hogy minél több pályázati és
címzett támogatás érkezzen a városba.
Közelítik a hat milliárd forintot azok a források,
amiről döntés született. 

KÉPEK ÉS ÁLOMSZOBROK
Kettős ünnepség részesei lehettek mind-

azok, akik ellátogattak a Honvéd Kaszinóba.

Először Portrék, természeti képek címmel Joó
Attila festménykiállítását tekinthette meg a
közönség a galériában, majd Álomszobrok
címmel, Czene Csaba rendhagyó, lírikus
hangvételű irodalmi estjén vehettek részt a
Tükörteremben. Az irodalmi est nemcsak té-
maválasztása miatt volt rendhagyó, a költő
50. születésnapja alkalmából közös ünneplés-
re hívta barátait és a verskedvelőket. Halmos
Ildikó, az intézmény igazgatója ez alkalomból
szülinapi tortát adott át a „csikófogait” már
elvesztő ünnepeltnek. Közreműködtek: Rodek
Zoltán – zongorán, Ritecz Rita – versmondó
és Horváth István Radnóti-díjas versmondó.  
SZÓRAKOZÁS A CSÓNAKÁZÓ-TÓNÁL

Péntektől háromnapos buli szórakoztatta a
város közönségét a Csónakázó-tónál. Vidám-
park, kézműves bemutatók, egzotikus állatk-
ert, és megszámlálhatatlan együttes koncertje
nyújtott kikapcsolódási lehetőséget fiatalok-
nak és idősebbeknek egyaránt.

MSZP NYILATKOZAT
Az MSZP nagykanizsai szervezete elnök-

sége nyilatkozatot juttatott el szerkesztősé-
günkbe, melyben leszögezik: az országgyűlé-
si képviselő jelölt választáson a tagság 63
százaléka élt a szavazás lehetőségével. Het-
ven párttag nem jött el és nem adta voksát
egyik jelöltre sem. A jelenlévők kétharmada
támogatta dr. Fodor Csabát. Sallai Tibort
egyébként az elnökség 2 hónappal ezelőtt
kizárta a pártból.

A HIDEG MELLÉ FÉNY IS KELL

Egy év után ismét megrendezésre került a
Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületé-
nek kiállítása. Elsősorban a nagykanizsai régi-
óhoz tartozó gyűjtők mutatkoztak be 17-18-án
a Honvéd Kaszinóban. Hat kiállító több száz
növénye volt látható, köztük a ritka és értékes
Ariocarpus-ok, nagyméretű Ferocactus-ok és
Echinocactus-ok, számos virágzó kaktusz, így
például Mammilláriák, Parodiák, ezeken kívül
több egyéb pozsgás növény: Echeveriák,
Haworthiák. Bodorkós Zsolt helyi titkár azt is
elárulta, a kaktuszokat novembertől márciusig
nem kell öntözni, télen 5-10 oC között üveg-
házban célszerű tartani őket.

CSALÁDI ÉS SPORTNAP
A Vasutasok Szakszervezete regionális csa-

ládi és sportnapját idén is Nagykanizsán szer-
vezte a Gépészeti Főnökség Szakszervezeti
Bizottsága. A MÁV NTE sporttelepén meg-
tartott hagyományos rendezvényen különböző
sportágakban és főzőversenyen mérhették
meg ügyességüket a pécsi és a szombathelyi
igazgatósághoz tartozó öt megye vasutasai. 

BOMBARIADÓ
Több órára le kellett állítani a GE Hungary

Rt. gyáregységeit, közöttük a kanizsait is, mert
ismeretlen telefonáló az Országos Rendőr-
főkapitányság központi ügyeletén bejelentette,
bombát fog robbantani valamelyik gyár-
egységben. Azt is elmondta, tettét azért követi
el, mert elküldték a munkahelyéről.

SZENTMISE KÖZVETÍTÉS
A Kossuth rádió élő adásban közvetítette a

Felsővárosi Templomban 10 órakor kezdődött
szentmisét, melyet Fliszár Károly esperes-
plébános celebrált

TANÉVZÁRÓ
Június 20-án véget ért a 2004/2005-ös tan-

év a Hétvégi Kollégiumban. A tanév során 30
alkalommal töltötte tanulással a szombat dél-
előttjét 80, a kollégiumba rendszeresen járó
diák. A helyi Cigány Kisebbségi Önkormány-
zatnak köszönhetően nyolc pedagógus segí-
tette az általános-és középiskolásokat a sike-
res bizonyítvány megszerzésében. Varga
Gézáné, a Hétvégi Kollégium vezetője érté-
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kelte az évi munkát. Egy tanuló kivételével a
diákok jól szerepeltek, volt, aki igazgatói di-
cséretben részesült. Az évzáró végén 17 diák
ajándékot vehetett át jó teljesítményéért.

A FIATALOK VÉLEMÉNYÉRŐL
A Fidelitas helyi csoportja tavasszal útjára

indított egy közvélemény kutatást azzal a céllal,
hogy megtudják, milyennek látják a fiatalok a
város és benne a saját jövőjüket, munkalehető-
ségeiket. A beérkezett 840 véleményt átnyújtot-
ták Litter Nándor polgármesternek. A három-
negyed órás beszélgetés végén a polgármester
és Röst János alpolgármester kifejezte azt a re-
ményét, hogy részt vesznek abban a tervező,
fejlesztő munkában, ami több mint egy éve el-
indult a városban. Ennek reményében megkö-
szönték  megjelenésüket és további jó munkát
kívántak a fiataloknak, akik megígérték, ezután
gyakrabban felkeresik a polgármestert.

BOR- ÉS DÖDÖLLE FESZTIVÁL
Szeptember 3-án ismét Dödölle Fesztivál

lesz Nagykanizsán. Litter Nándor a Városházán
tartott sajtótájékoztatón elmondta az idei évben
arra törekszenek majd, hogy a fesztiválon a Ka-
nizsa környéki borosgazdák is bemutatkozási
lehetőséget kapjanak. A program helyszíne
HSMK melletti tér lesz, s erre a városból kül-
földre és határainkon belülre elszármazott egy-
kori polgárait is hazavárja Kanizsa. Papp Fe-
renc, a HSMK igazgatója a programokat ismer-
tette. Lesz szüreti felvonulás, néptáncosok, fú-
vószenekarok, népdalkörök, borbarát hölgyek,
lovas kocsik részvételével, láthatjuk a Kanizsa
Táncegyüttes szüreti műsorát, a gelsei Őszikék
Pávakört, a Tüttő János Dalkört, fellépnek szlo-
véniai, csáktornyai művészeti csoportok, a
Szélkiáltó együttes. Mága Zoltán és az angya-
lok szórakoztatják majd a fesztivál látogatóit,
akik utcabálon táncolhatnak ezután. 25 népmű-
vész, népi iparművész portékái közül válogat-
hatnak majd a kirakodóvásár látogatói. Első al-
kalommal rendezi a HSMK közösen a fesztivált
a Nagykanizsa és Környéke Gasztronómiai
Egyesülettel. Két kategóriában lehet majd in-
dulni a főzőversenyen.  Prikryl József a gaszt-
ronómiai egyesület nevében elmondta, a főző-
verseny zsűrijének elnöke a Magyar Gasztronó-
miai Szövetség elnöke lesz, a szakmai zsűri
munkájában a Thúry György SZKI és a keszt-
helyi vendéglátóipari szakközépiskola delegált-
jai vesznek még részt. 

NAGY KÖNYV OLVASÓTÁBOR 
Hétfőtől péntekig tartott a Nagy Könyv ol-

vasótábor a Halis Könyvtárban, amelynek cél-

ja az olvasás népszerűsítése volt. A táborozók
megismerkedhettek a könyvtárosok munkájá-
val. A „haliskola” tagjai megírták élményei-
ket, amelyeket újsággá rendeztek. A pályavá-
lasztási tanácsadó közreműködésével volt ön-
ismereti program is. Az első napon Farkas Ti-
bor zenélt-verselt, járt a táborban Hegyi Béla,
Darvas Ferenc, Dinnyés József, Kanizsa Jó-
zsef, és Rózsás János is. Délutánonként irodal-
mi kirándulások színesítették a tábor program-
ját, a táborozók irodalmi szempontból érdekes
helyekre kirándultak, voltak a Várkapunál,
ahol Zrínyi Miklósról beszélgettek, ellátogat-
tak Söjtörre, Deák Ferenc szülőházához, és
jártak a Muránál, mint ihlető forrásnál is. A
program várhatóan szeptembertől folytatódik,
tudtuk meg Czupi Gyulától,  hiszen a diákok
közreműködnek majd a könyvtár munkájában,
s várhatóan az általuk szerkesztett kiadvány
sem szűnik meg. 

TARKA-BARKA HÉT
Június 20-24. között ismét megszervezte a

Tarka-barka hét című, immár hagyományos
nyári programját a HSMK. Az első nap Millei
Márta vezetésével képkeretet készítettek a tá-
borozók. Kedden csuhéfigurák formálódtak
Pulai Lászlóné népi iparművész segítségével.
Megismerkedhettek az agyagozással, a bati-
kolással is. Egy délelőtt kirándultak. A cso-
portból sokan nem először vettek részt a tábor
programján, amelyen közreműködött
Horváthné Gelencsér Edit is. 

OLAJOS SZENIOROK
Az Olajos Szeniorok Hagyományápoló Kö-

rének júniusi összejövetelén Litter Nándor
polgármester adott tájékoztatást Nagykanizsa
Középtávú Városfejlesztési Programjáról, és a
város aktuális ügyeiről. A tájékoztatót köve-
tően a résztvevők számos kérdést és javaslatot
intéztek a polgármesterhez.

VIRÁG BENEDEK IRODALMI EST
Darvas Ferenc kanizsai kötődésű költő volt

a vendége a Halis István könyvtár által útjára
indított Virág Benedek irodalmi estnek. A
költő aznap a Nagy Könyv tábor résztvevői-
vel is találkozott

PADLÁS

A Kanizsa Nyári Színház első előadásaként,
Sztevanovity Dusán – Presser Gábor – Hor-
váth Péter: Padlás című musicaljét mutatta be
a Sziget Színház két előadásban, a HSMK
zsúfolásig telt színháztermében. A főbb szere-
pekben Pintér Tibort, Kiss Szilviát, Vincze
Klárát, Bencze Sándort és Bordás Barbarát
láthatta a közönség. A történet szerint valahol
ég és föld között áll egy padlás, ami más, mint
a többi. Hogy mitől más? Erre a darab négy
főhőse ad választ, akik mesékből kimaradt, e
világban kísértő szeretnivaló szellemek.

NEMZETI KONZULTÁCIÓ
A Rozgonyi Polgári Kör vezetője Miha

Tamásné és két tagja, Udvardi Gézáné és
Hóman Józsefné tartott sajtótájékoztatót, mely-
nek témája a nemzeti konzultáció volt. A Nem-
zeti Konzultációs Testület családokhoz eljutta-
tott kérdőívében vár választ az országot és az
embereket érintő fontos kérdésekre. A testület
autóbusza június 30-án érkezik Kanizsára, ahol
személyesen is elmondhatják javaslataikat a
városlakók – jelentette be Miha Tamásné.  

ÓVODÁRÓL – ISKOLÁRÓL
Két önálló képviselői indítványáról tartott

sajtótájékoztatót dr. Fodor Csaba önkormány-
zati képviselő az MSZP Ady utcai irodájában.
A MÁV óvodával kapcsolatos indítványról el-
mondta, több mint 50 éve színvonalas és ki-
emelkedő munka folyik az intézményben. A
MÁV Rt. mint fenntartó, 1994-től létrehozta
„A vasút a gyermekekért” Alapítványt, mely
az elmúlt években egyre nehezebb helyzetbe
került. Hosszú távon az lenne a megnyugtató,
ha az önkormányzat rendszerébe integrálnák az
intézményt. Tárgyalni kellene a MÁV-val, és
az ingatlan ingyenes megszerzése esetén évi 6-
8 millió forintos kiadással a város tovább tudná
működtetni e patinás intézményt, mert az álla-
mi normatíva az alapítvány helyett az önkor-
mányzathoz érkezne. A Péterfy iskola sportpá-
lyáinak felújítására vonatkozó önálló képvise-
lői indítványáról dr. Fodor Csaba elmondta: az
iskola környékén 27 éve nem történtek jelentő-
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sebb felújítási munkálatok. A sportpályák az
iskola kiszolgálásán túl közfunkciót is ellátnak.
Fontosnak tartja rendezni az iskola körüli terü-
let sorsát, a futópálya rendbetételét, a közvilá-
gítás megoldását, ezért képviselői keretének fe-
lét felajánlja erre a célra.

A FÉNY ÉS A VÍZ BELVÁROSA
A belváros rekonstrukciójáról tartottak la-

kossági fórumot a Halis Könyvtárban. A teljes
belváros érintő, nagyszabású terveket Szálka
Miklós mutatta be.  A most vázolt elképzelé-
sek számos olyan mozzanatot, ígérnek, amely-
től a kanizsai belváros még szebb, arculatában
teljesebb, egységesebb és elegánsabb lenne. A
fény és a víz a visszatérő elem a tervekben,
jóllehet patakokról szó sincs. A belváros bur-
kolataiba rejtett világítások, fel-feltörő vízsu-
garak, és az újrafogalmazott terek, közparkok
egysége a látványtervek tanúsága szerint szép-
pé, a kanizsaiak és a látgatók számára egy-
aránt vonzóvá tennék Nagykanizsát. Szó esett
a belváros forgalomcsillapításáról is. 

RENDELŐK, INKUBÁTOROK
Simánné Mile Éva, a polgármesteri hivatal

Szociális Osztályának vezetője és dr. Szabó
Csaba önkormányzati képviselő tartott sajtótá-
jékoztatót a Vasemberházban. A május végén
született önkormányzati rendelet értelmében
még ebben az évben megkezdődhet a rendelők
felújítása. 14 millió forintot a Kaposvári út 11.
szám alatt lévő rendelő felújítására különítet-
tek el, ezt kiegészíti még négymillió forint a
kulturális keretből, hiszen a felújítás az ottani,
kulturális célt szolgáló épületrészt is érinti.  8-
8 milliós költséggel alakítják át a Palinban
megvásárolt épületet, amely a két háziorvosi
körzet rendelésének térbeli szétválasztását is
lehetővé teszi. Ugyanekkora összeget különí-
tett el az önkormányzat a Jókai utcai rendelő
bővítésére és felújítására is. A programba be-
kerülő negyedik rendelő a Rózsa út 6-ban ta-
lálható, erre hétmillió forintot fordítanak.
Simánné Mile Éva a szociális kérdések között
arról szólt, hogy férőhelyet bővítettek a Csalá-
dok Átmeneti Otthonában. Egységesítésre ke-
rült a hajléktalanok étkeztetési rendszere, és
nemrégiben született meg az újszülötteket és
az első alkalommal házasságot kötő fiatalok
támogatására vonatkozó határozat is. Példaér-
tékű volt az „Egy hét gyermekeink biztonsá-
gáért” elnevezést viselő program is, amelynek
folytatása is lesz. A szegénység elleni prog-
ramban a közfürdő és mosoda pályázata meg-
történt, megvalósulhat ez a beruházás, amely
többszáz ember életminőségét javítja. Dr. Sza-
bó Csaba bejelentette, hogy két inkubátort kap
a városi kórház. Az egyik úgynevezett baba-
mentő inkubátor, amely esélyt ad a nemkívánt
terhességből származó gyermek számára az
életre, s lehetőséget kínál az anyának, hogy a
bűnelkövetés terhét elkerülve, abban gyerme-
két elhelyezze. A kórház ingyen, pályázati
úton jutott a babamentő inkubátorhoz, míg a
másikért negyven százalékos önrészt vállalt.  

BESZÉLGETÉS A KÖZÖNSÉGGEL
Irodalmi estet tartottak József Attila szüle-

tésnapjának 100. évfordulója alkalmából  a
Képzőművészetek Házában. „Szólt az ember”
címmel Jordán Tamás és Sebő Ferenc tolmá-
csolta a költő gondolatatit dalban, prózában.
A többnyire halk, bensőséges, ám olykor-oly-
kor felerősödő hangvétel azt az érzést keltette
a nézőben, hogy őt személyesen szólítják
meg. Jordán Tamás a bevezetőjében műfaji
meghatározásként azt mondta, ez beszélgetés
a közönséggel, ahol a közönség olyan, mint
az írott anyagban a kipontozott rész. 

PARLAGFŰNAP
Parlagfűnapot tartottak az Erzsébet téren.

Az érdeklődőket a szakemberek tanácsok-
kal, ötletekkel látták el. A téren felállított
sátorban érdekes szóróanyagok, könyvek
várták az érdeklődőket, amelyek az otthoni
ismeretszerzést segítik. Virágkülönlegessé-
gek és gyógynövények magjait rejtő kis ta-
sakokkal lehetett gazdagabb, aki arra járt. A
pollenhelyzetről Dr. Németh Istvánné, a Za-
la Megyei ÁNTSZ munkatársa szólt, a nö-
vényvédelemmel kapcsolatos kérdésekről
Kósa Bélát kérdezhették, orvosi tanácsokat
dr. Peszleg József adott. A kezdeményezést
támogatta a Kaán Károly Környezetvédelmi
Egyesület is. Az úszótábor kisdiákjai a jár-
dán rajzoltak szebbnél szebb, figyelemfel-
keltő műveket. A programot az ÁNTSZ
Nagykanizsai, Letenyei Városi Intézete és
az Egészségügyi Alapellátási Intézmény
munkatársai szervezték.

ELBOCSÁTÁS, ÁREMELÉS 
Papp János, a FIDESZ Munkás Tagozata

megyei elnökségének tagja a gépgyári elbo-
csátásokkal kapcsolatban tartott sajtótájékoz-
tatót, feltéve a kérdést, hogy mit tesz a város
vezetése a munkanélküliség ellen. Szólt a
gázár-, illetve az idén már negyedszer bekö-
vetkező gyógyszeráremelésről is. 

SZDSZ-JELÖLT: KOVÁCS KÁLMÁN
A nagykanizsai SZDSZ egyhangú dön-

téssel Kovács Kálmánt választotta meg a
2006. évi parlamenti választásokon ország-
gyűlési képviselő jelöltnek – jelentette be
Röst János alpolgármester és Halász Gyu-
la, az SZDSZ frakcióvezetője sajtótájékoz-
tatójukon. A kanizsai kampánystáb felállt,
jelenleg a nyári előkészítő munkák foly-

nak. A párt fontosnak tartja a személyes
kapcsolatot, 5000 kézfogás címmel indíta-
nak programot.

KÓRHÁZ, MÁV-ÓVODA
Két témában tartott sajtótájékoztatót az

MSZP elnöksége nevében Böröcz Zoltán el-
nök és Lelkó Tamás elnökségi tag. Böröcz
Zoltán elmondta: az MSZP nagykanizsai el-
nöksége nem támogatja a városi kórház mű-
ködtetésének privatizációjára vonatkozó ön-
kormányzati előterjesztést. Ekkora horderejű
ügyben társadalmi párbeszédre, a kanizsai pol-
gárok tájékoztatására, az egészségügyi érdek-
képviseletek támogatására, a pártok egyetérté-
sére egyaránt szükség van. Lelkó Tamás el-
nökségi tag ismertette a dr. Fodor Csaba és
Tóth László képviselők által benyújtott, a
MÁV óvodára vonatkozó önálló képviselői in-
dítványt, hozzátéve, hogy mindent meg kell
tenni a városvezetésnek azért, hogy az intéz-
ményt ingyenesen átvegye a vasúttól.

eMAGYARORSZÁG 
Korlátlan internet, sportolási lehetőség és

filmvetítés is várja azokat a diákokat, akik
szeretnének részt venni az eMagyarország
Internetes Táborsorozatán, az IHM jóvoltából
10.000 Ft/fő költséggel, mely magában fog-
lalja a szállást és a teljes ellátást. A Sátoralja-
újhelyen és Velencén július 11-től augusztus
6-ig, Nagyváradon augusztus 8-tól augusztus
13-ig tartó táborra jelentkezni folyamatosan
lehet, információ a program honlapján talál-
ható, a www.ifjuság.emagyarorszag.hu cí-
men. Július 5-6-án Nagykanizsára érkezik az
eMagyarország Roadshow. A kétnapos Erzsé-
bet téri rendezvényen fellépnek többek között
Roy és Ádám, Gáspár Laci, a Karaván együt-
tes, a Space Monkeez. 

JÉGESŐ, SZÉLVIHAR
Pusztító erejű vihar vonult végig a városon

kedden kora este, tomboló széllel és özön-
vízszerű esőzéssel. A tűzoltósághoz több mint
100 bejelentés érkezett, akik a VIA Kanizsa
Kht-val együtt azonnal megkezdték a közvet-
len életveszély elhárítása mellett az utak, gya-
logutak, buszmegállók környékének takarítá-
sát is. A becsült kárérték meghaladja a 100
millió forintot. A vihar komoly károkat oko-
zott a város köztereinek növényeiben, a köz-
temetőben több mint hatvan fenyőfát tört ösz-
sze a szél. A Platán sor fái, az Eötvös tér, az
Olajtelep és a Csónakázó-tó növényei is je-
lentős károkat szenvedtek. A tűzoltóságnál
berendelték a szabad napos dolgozókat is, a
Via Kanizsa Kht. pedig minden mozgósítható
munkaerőt átcsoportosított a károk minél
előbbi elhárítása érdekében. A legnagyobb
károkat a Keleti városrészben történtek. A
Kaposvár felé vezető útra is fák dőltek.
Megrongálódott a MOL-kút tetőszerkezete. 
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A belváros egy-két műemlék
épületén még látható az építészeti
értékeit ismertető tábla, a többiről
sajnos már eltűnt. Tarnóczky Atti-
la 2003-ban arra gondolt, város-
történeti szempontból ezeket pó-
tolni kellene azzal a céllal, hogy a
város lakói tudjanak valamit a
szép és fontos épületekről, illetve
a hozzájuk kötődő szervezetekről,
intézményekről, hivatalokról, em-
berekről. Akkor kérte meg Kunics
Zsuzsa történészt, segítsen a mun-
kában, hiszen a kérdésben szakér-
tő, éppen a város XIX. századi
történetét kutatja. Az első táblát
2003-ban helyezték fel, jelenleg
44 tábla „mesél” a belváros kü-
lönböző házainak történetéről.
Beszélgetésünkben Tarnóczky
Attilát a folytatásról kérdeztük: 

– Hamarosan a falra kerül két
újabb tábla. Ugyancsak Kunics
Zsuzsa segítségével a tervezett
táblák szövegéből 100 elkészült,
lassan azok is kiajánlhatók lesz-
nek. A város külső területein,
Kiskanizsától Palinon át Miklós-
fáig szeretnénk folytatni a mun-
kát. Még legalább 20-30 vegyes
tulajdonjogú épület kerülhet sor-
ra, ami nem jelent akadályt, hi-
szen a tulajdonosok hozzájárul-
tak a táblák felrakásához. 

– Gyakori látvány, hogy a meg-
kopott régi lakóépületek helyén
többemeletes tömbök magasodnak,
és lassan eltűnnek a régi házak!

– A magántulajdonban lévő
házak lebontása nehezen akadá-
lyozható meg. Nekem meggyőző-
désem, ezeket a házakat még
hosszú ideig nem szabadna le-
bontani. Ha valaki minden áron
bontani akar, talál a város belső
területén is sok olyan házat, ame-
lyeknek semmiféle értékük nincs.
Szeretném, ha a bontást inkább
azokkal kezdenék!

– Némelyik táblával megörökí-
tett ház is rossz állapotban van!

– A megörökített házak közül
némelyik valóban rossz állapot-
ban van. A táblának az is célja, a
tulajdonosok lássák, nem akárhol
laknak, van a házuknak értéke.
Felújítva nagyon szép, szinte ék-
szerdoboz jellegű házikók lehet-
nek vagy éppen paloták. A hatal-
mas épületek között is vannak le-
romlott állapotúak jócskán. Em-

líthetném a Citrom szigetként em-
legetett hajdani laktanyaépületet,
mely építészetileg egy csoda. Egy
olyan kanizsai cég építette, ame-
lyik az egykori Nagy-Magyaror-
szágon megszámlálhatatlan köz-
épület együttest húzott fel, lakta-
nyákat, törvényszékeket, börtönö-
ket, városházákat. Ebből a szem-
pontból is van jelentősége. A Bat-
thyány-Zrínyi utcai sarok is érde-
kes hely. A Batthyány utca egy ré-
gi utca, valamikor Fülöp utca né-
ven ismerték, itt laktak a város
egykori orvosai. A Batthyány utca
1-3. számú tömb dr. Rátz Antal
városi tisztiorvos háza volt, a sa-
rokház dr. Tersánczky József já-
rási tisztiorvosé. A házat valószí-
nűleg ő építtette a XIX. század kö-
zepén. Az 1910-es évektől ott mű-
ködött a kerületi Munkás Biztosító
Pénztár, a mai egészségbiztosító
elődje. Itt voltak a Kanizsáról fel-
ügyelt kerület irodái és orvosi
rendelői. Amikor 1938-ban fel-
épült az OTI székház az Ady utcá-
ban, akkor költöztették el innen.
Tersánczky József jellegzetes fi-
gurája volt a hajdani Kanizsának,
sok mindennel foglalkozott azon
kívül, hogy szemész volt. Csoda-
doktor hírében állt, szőlészettel,
borászattal, gyümölcstermesztés-
sel és gyógyvizekkel is foglalko-
zott, a régi lapokban számtalan
írása jelent meg. Szabadhegyen
volt birtoka, ő írta Szabadhegy
monográfiáját. A 6-os szám alatt
lakott dr. Szekeres József, a kór-
ház első igazgatója, aki beírta ne-
vét a kórház történetébe, ráadásul
abban az épületben kezdte meg
működését a kanizsai távírda,
amikor a déli vasút építkezése

idáig ért. Kanizsán távírdai fő-
igazgatóság is működött, amit ké-
sőbb Pécsre vittek. Egy hatalmas
terület központja volt ez a hivatal.
Ezek a házak még részben meg-
vannak, egy részét meg lehetne
menteni. A 6-os szám alatt üres-
nek látszó lakásrészek találhatók
betört ablakokkal, talán kezdeni
kellene velük valamit már csak
azért is, mert a kórház szeretné
megtisztelni emléktábla állításá-
val a névadóját. Ugyancsak Sze-
kereséké volt a GYIVI helyén lévő
hatalmas park.

– Mi lesz a következő hely-
szín?

– Nem tudok menetrendszerű
tervet mondani, hiszen a régi ka-
nizsai lapokat nézem át. Még elő-
kerülhet olyan adat, ami által ér-
dekessé válhat egy épület, bár a
nagyján már túl vagyok. 

– A házak történetéről hol le-
het olvasni?

– Azt terveztük Lovrencsics La-
jossal, amikor a végére jutunk, a
Városvédő Egyesület kiadja a
táblák szövegét füzet formájában.
Az ő halála után nem tudom, mi
lesz az elképzelés sorsa. A részle-
tesebb történet még nincs össze-
szedve, mert közben fényképezem
a város II. Világháború előtt
épült épületeit, és egy CD össze-
állítást készítek róluk. Idén az
összes tábla szövege elkészül. Ha
az önkormányzat bizottságai elfo-
gadják, jövő év első felében kiad-
hatóvá válik, az más kérdés, hogy
mikor kerül fel az összes tábla a
falakra. Hosszadalmas munkának
ígérkezik, hiszen sorra meg kell
kérdezni a cégektől, hogy részt
vennének-e ebben a folyamatban.

MESÉLŐ HÁZTÁBLÁK

Mostanra az utcaképhez
tartozik a tavalyelőtti nyáron
emelt állvány a Csengery ut-
cán, amely a rossz állapotban
lévő, amúgy szép épület málló
darabjait fogja fel. Az állvány-
árkádot akkoriban mindenki
megrökönyödve fogadta, tilta-
koztak, megoldást kerestek,
mostanra meg megszoktuk... 

Így szokott ez lenni. Először
tiltakozunk, mert nem szép,
aztán hadakozunk, megoldáso-
kat keresünk, s végül tehetetle-
nül tárjuk szét karjainkat,
mert vagy pénz nincs, vagy
akarat, esetleg egyik sem. Egy-
szer megkérdeztem az egyik
„városszépítészt”, mi zavarja
jobban a nagykanizsai belvá-
rosban: a telefonszolgáltató
naiv – értsd primitív – festé-
szeti reklámalkotása, vagy a
város egyik legszebb épületé-
nek, az Első Magyar Biztosító
palotájának állványai. A szép-
ítészt ez utóbbi zavarja job-
ban, s talán valamennyiünket. 

De sajnos nincs mit tenni, a
város csak töredékrészben tu-
lajdonos, a nagyobb tulajdoni
hányaddal rendelkezőknek pe-
dig nincsenek forrásaik az épü-
let homlokzata rendbetételére.
Úgy tűnik, a közeljövőben nem
is lesz, legalábbis erre lehet kö-
vetkeztetni a „bombabiztosan”
kialakított állványzatból,
amely egészen bizonyosan nem
illik bele a nemrégiben több-
ször is bemutatott belvárosi
álom(szép)tervek arculatába.
Mire a tervek megvalósulnak,
addigra talán lesz pénz vagy
legalább közös akarat az ilyen
és ehhez hasonló problémák
megnyugtató rendezésére is. 

ÁLLVÁNY-
ÁRKÁDOK
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A Sugár út 3. a város egyik legszebb épülete. Homlokzatán nyomott
hagyott a múló idő s a felelőtlen emberi magatartás. Az át nem gondolt
döntések sora az épület belvilágát is hátrányosan érintette. A város ne-
ves kereskedőmúltját hirdető, egykori Iparosszékház ma is áll, dacolva
az évtizedek nemtörődömségével, annak reményében, hogy ismét
megszépül, funkciót kap, s létével azt a folytonosságot képviseli,
amely ezt a várost egykor naggyá, nevessé tette itt a Dunántúlon. A
XIX. század végén, a mind jobban megerősödő Ipartestület, amely ko-
rában élénken kapcsolódott be az országos iparosérdekvédelmi moz-
galmakba 1885-ben, vagyis százhúsz évvel ezelőtt, évi 1880 forintért
vette bérbe az épületet a Polgári Egylettől. Az épület rendezvények-
nek, színházi előadásnak, zenés, táncos összejövetelnek volt otthona.
Földszintjén étterem működött, fent az impozáns bálterem. A lépcsőn
egykor csodaszép velencei tükör állt. Csillár, gyönyörű falikarok vilá-
gították meg a teret, de sajnos e szépségek többsége már a múlté.
1956-ban az akkori Vörös Hadsereg utca 3-ba beköltözött a könyvtár.
Két emeleti teremben kaptak helyet, s 1988-ig, az épület életveszélyes-
sé nyilvánításáig működött itt. Még sokan emlékezhetnek az egykori
zenei könyvtárra, ahol kis fafülkékben, fülükre illesztett fejhallgatókon
keresztül élvezhettük a klasszikusok muzsikáját, versek százait, mi-
közben folyóiratot, könyveket lapozgathattunk.  Még ott él sokunkban
az olvasóterem illata, karzatának, az egykori bálteremnek a szépsége.
A harmincas-negyvenes korosztály számára bizonyára ismerősek
Lengyák Pista bácsi könyvtári órái, amelyek gyermekkönyvtár termei-
ben zajlottak, az idősebbek pedig arra emlékezhetnek, hogy 1976-ig a
HSMK megépültéig, itt működött a Művelődési Ház. 

Kalandos történések és tulajdonosváltást követően került a Sugár ut-
ca 3. egy keszthelyi irodával rendelkező ingatlanforgalmazó cég tulaj-
donába, amely úgy döntött, rendbeteszi az épületet. A tetőszerkezet

elkészült, a további felújításokhoz szükséges tőkét azonban eddig nem
sikerült előteremteni  – mondta Kovács László, az épület egyik tulajdo-
nosa. Nagyon szerették volna eredeti pompájában, a karzattal együtt
helyreállítani a régi, híres báltermet, amely 300-400 fő befogadására
lenne alkalmas. A bálterem ügyében megkeresték a nagykanizsai vá-
rosvezetést is, mert felújítására csak akkor nyílik lehetőség, ha sikerül
olyan banki és pályázati forrásokat mozgósítani, amelyek egy ilyen be-
ruházást lehetővé tesznek. 

A jelenlegi tulajdonos tervei között szerepel, hogy a keleti oldalon
levő telket beépítené oly módon, hogy a mellette lévő telket is megvá-
sárolja, parkolókat, zöld területet alakítanának ki itt, egy zárt tömb,
egy sétáló negyed jönne létre. Ebben partner az önkormányzat is, ám
befektetők híján úgy tűnik, az épület sorsa ismét kérdésessé válik. 

DICSŐ MÚLT, DICSTELEN JELEN…ÉS JÖVŐ?

Nagykanizsa egyetlen műemlék temploma
az alsóvárosi, Szent Józsefnek szentelt temp-
lomépület külső képe az egyszerű, vidéki ba-
rokk templomok sorát idézi. Homlokzatát ere-
detileg kéttornyosra tervezték, de csak a bal
oldali torony felépítésre került sor. Azt is csak
az épület felszentelését követően, több mint
száz év elteltével fejezték be. A templom bel-
seje szöges ellentétben áll az épület visszafo-
gott homlokzatával. Számos oltár, dúsan ara-
nyozott faszobrok, a boltozatokat elborító
szövevényes stukkódísz reprezentatív megje-
lenést biztosít az egyhajós térnek. A kápolná-
kat vastag falpillérek választják el egymástól,
s a keleti falukon lévő nagyméretű ablakokon
keresztül nyer megvilágítást a teljes belső tér.
A főoltárképet 1747-ben Caspar Franz Sam-
bach készítette, a templom kegyura, gróf Bat-
thyány Lajos nádor megrendelésére, akinek
családi címere az oltárkép felett látható. A
kép a Szent Családot ábrázolja, fő alakja a
templom patrónusa, Szent József. 

A templom legdíszesebb plasztikai együtte-
sét a nyugati első falpilléren elhelyezett Szó-
szék képezi, amelynek bejárata a kolostor fe-
lől nyílik, és 1754-ben készítette Batthyány
Lajos. A katedra homorú mellvédjét három
aranyozott dombormű díszíti, a középső Ka-
nizsa várának a töröktől való visszafoglalását

ábrázolja, s egyben utal arra is, a templom fa-
lai is a lerombolt vár tégláiból épültek. A
templom alatt két nagyméretű kripta helyez-
kedik el. A kórus alattiba csak a templomból
vezet lejáró, míg a hajó alatti kívülről és be-
lülről is megközelíthető. Ez utóbbiba a szer-
zetesek mellett világiak is temetkeztek. 

Egy 1816-os jegyzőkönyv 22 regiszteres
orgonát említ, amelyet 1873-ban újraépítenek.
Ezt követően 1928. április 26-án adják át a
Maucher testvérek linzi műhelyéből  kikerült,
harminc regiszteres hangszert, amelyet 1987-
89. között építettek át 3 manuális, 39 regiszte-
res, 2768 síppal ellátott szerkezetté. 

A templom nevezetes emlékei közé tartozik
a Szenteltvíztartó, amely eredetileg török sírkő
volt. Turbán alakból átfaragott medencerésze
felül összeszűkülő, hetven centiméter magas
oszlopon áll, amelyen a török nyelvű felirat
azt hirdeti, Mustafa aga meghalt az 1084. év-
ben – ez a jelenlegi évszámítások egyike sze-
rint 1673. egy másik értelmezés szerint 1706.

Az egykori kolostor egyemeletes épülete
nyugatról csatlakozik a templom falához.
Alakja négyzetes, közepén kerengővel. Az
egykor freskókkal díszített, ma lemeszelt falú,
rossz állapotban lévő ebédlő az L alakú
szárny végén, a földszinten nyert elhelyezést.
Egykori ajtaja, amely áttört réz sarokveretek-

kel és kagylós kilinccsel díszített, diófa és
nemesfa berakású. Az egyik betétén egy szer-
zetes, a másikon a stigmatizáció látható, ma a
múzeumban van. 

A ferences rend kanizsai megjelenése a
XV. század elejére tehető, a források szerint
Kanizsai János, Zala vármegyei főispán és
esztergomi érsek volt a betelepítő. 

Aki többet szeretne tudni szűkebb hazánk e
különleges és szép emlékéről, ajánljuk figyel-
mébe azt a dr. Horváth György és Kostyál
László által összeállított könyvecskét –
Nagykanizsai Alsóvárosi Templom – amely
ezen írás alapjául is szolgált.

Jelenleg az Alsóvárosi Templom sajnos
csak az istentiszteletek alkalmával látogatha-
tó, amúgy kapui zárva vannak. Az egykori
kolostorépület nagyobb része elhanyagolt, jól-
lehet hasznosítására többféle elképzelés is
született, de máig egy sem valósult meg. Meg
nem erősített forrásból úgy tudjuk, a jelenlegi
tulajdonos szeretné visszaadni az Államkincs-
tárnak. Az épület sorsa, hasznosítása ezzel
még nem oldódik meg. A templom folyama-
tos nyitva tartása ma még megoldhatatlan fel-
adatnak látszik, de remélhetőleg az érintettek
erre is találnak megnyugtató megoldást, hi-
szen turistacsalogatónak, látványosságnak en-
nél az épületnél keresve sem találni jobbat. 

AMIT AZ ALSÓVÁROSI TEMPLOM REJT
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A család, a rokonok, a barátok, és tisztelői kíséretében
június 17-én 15 órakor helyezték örök nyugalomba a kato-
likus egyház szertartása szerint a városi köztemető díszsír-
helyén a 74 éves korában elhunyt Lovrencsics Lajos nyugál-
lományú bankigazgatót, Nagykanizsa és Letenye Város
Díszpolgárát, a Nagykanizsai Városvédő Egyesület elnökét. 

A ravatal előtt a két város polgármestere és a Városvédő Egyesület
búcsúzott az elhunyttól. Elsőként Rostonics László, Letenye polgár-
mestere idézte fel Lovrencsics Lajos életének egy-egy fejezetét. Példa
és minta volt mindenki számára, aki vele élt, vele dolgozott. A munka
szeretete, a lelkesedés, a tenni akarás sütött át minden gondolatából. A
‘60-as évek közepén került a MNB-hoz hitelügyi előadónak, később

ugyanott igazgatóként folytatta pályafutását. Ebben az időszakban is-
merkedett meg feleségével Mészáros Ilonával, aki biztos támasza volt,
amíg élete nagyszerű csatáit vívta, és a végső, döntő ütközetben is ön-
feláldozó társa, hű ápolója, biztatója volt. Családját szerető ember volt,
akit az élet megtanított arra, hogy munka és küzdelem árán érvénye-
sülhet az ember. Letenyéhez szorosan kötődött: szobrokat adomány-
ozott a városnak, részt vett a templom, az orgona felújításában. Litter
Nándor polgármester a beszédét Lajos bácsi egy kiadványából vett
idézettel kezdte: „Őrizzük emlékeinket, gyűjtsük össze töredékeinket,
nehogy végleg elvesszenek, s ezáltal üresebb legyen a múlt, szegé-
nyebb a jelen, s kétesebb a jövő.” Számba vette Lovrencsics Lajoshoz
fűződő emlékeinket, kiemelve pozitív személyiségét, aki mindig a ter-
veiről beszélt, sohasem panaszkodott. Sosem kért teljesíthetetlent, csak
egy keveset ahhoz a sokhoz, amit ő már elvégzett. Ez volt sikerei
egyik titka. Teljes életet élt a családban, egészet alkotott a munkahe-
lyén, példaszerűt a közéletben. Már a rendszerváltás előtt másokat
megelőzve, felismerte, hogy a civil kezdeményezésnek nagy jelentősé-
ge van. Megalapította a Városvédő Egyesületet,  melynek célja a la-
kosság egészséges lokálpatriotizmusának ápolása és fejlesztése volt.
Kevesen tudják, hogy még a rendszerváltás előtt a vezetése alatt álló
egyesület kezdeményezte a Városi Tanácsnál Nagykanizsa régi, ma is
használt címerének visszaállítását. Cserti Tibor a Nagykanizsai Város-
védő Egyesület és a Magyar Külkereskedelmi Bank dolgozói nevében
búcsúzott Lovrencsics Lajostól, aki alapítása óta 18 éve vezette az
egyesületet. „Mi, akik itt állunk –, mondta elcsukló hangon –, érezzük,
veled saját életünk egy darabja is távozott. A Vasemberház udvarán a
kezdeményezésedre ültetett rózsák mindig rád fognak emlékezni!

RÁ EMLÉKEZNEK A VASEMBERHÁZ UDVARÁNAK RÓZSÁI

Hagyományos zárókiállítással június 11-én bezárta
kapuit a 10. Jubileumi Ludvig Nemzetközi Művész-
telep. Az idei táborozásra nyolc országból 36 művész
érkezett Kendlimajorba. Ludvig Zoltán táborvezetőtől
azt kérdeztük, hogy sikerültek a programok, az egyik
résztvevőtől  pedig azt, hogy érezte magát.

– Az első hét nagyon jól sikerült –, kezdte Ludvig
Zoltán – a második hét egy kicsit hideg volt, ami
jobban ösztönözte a művészeket az aktív munkára,
többet voltak együtt a műtermekben. Volt aki nem
bírta a hideget, így Georg Brandner nem várta meg
a táborzárót,  korábban hazautazott. Sokféleségé-
ben, a programokban, a művészek ismertségében az
ideit tartom a leggazdagabb művésztelepnek. A sor-
ból ki lehet emelni a napenergiával működő, mobil
fényszobraival megjelent olasz Rudi Punzot, aki
Magyarországon először mutatta be produkcióját.
Képzőművészeti, zenei felkészültsége mellett komoly
elektronikai ismeretekre is szükség volt az
előadásához. Georg Brandner alkotásait  egyete-
men tanítják Ausztriában. Az ő művészeti akciója,
performance óriási sikert aratott. Míg festett, Car-
men Vasile, a kolozsvári zeneművészeti egyetem ta-
nára énekelt. Érdekes improvizációs alkotást látha-
tott a közönség 40 percen át. Végeredményként egy
Brandner stílusú lemosható dombormű született,
mert a mű lányok testére készült. Óriási élmény
volt! Meglátogattuk a bárdibükki Üveg Alkotótele-
pet, ahol többen kipróbálták az üvegfúvást, és jelez-
ték, jövőre szeretnének az ottani művésztelep mun-
kájában is részt venni.

– Alapító tagja vagyok a művésztelepnek –, mondta
Simon János festőművész – de korábbról, az 1970-es
évekből ismerem Ludvig Zolit. A kőszegi művésztele-
pen találkoztunk harminc éve. A kendlimajori telep
abban különbözik a többiektől, hogy itt minden össz-
komfortos. Az ellátás, a miliő, a hangulat, tökéletes a
munkához. Mindig jó a társaság, jó néhány művész-
telepen részt vettem, de ilyen kevés van. Gyakorlati-
lag az ember itt folytatja azt a programot, amit oda-
haza elkezdett. Modern, misztikus városképeket festek
és biblikus tematikákat dolgozok fel, vidámabb, erő-
teljes vöröses-sárgás színekkel. Az itt érzékelt motívu-
mok, jelek, elraktározódnak az ember agyában, és ké-
sőbb jelentkeznek a műveken. Mindenkinek megvan a
kialakult helye Kendliben, én például mindig ebben a
földszinti szobában dolgozom.

LÁNYTESTŰ DOMBORMŰ 
A tanév végeztével megkez-

dődtek az iskola-felújítások. A
miklósfai teendőkről Sajni József
igazgató elmondta:

– A 2005. évi költségvetési ren-
delet tartalmazza az intézmény-
felújítások 100 milliós költségét.
Miklósfán 10 millió forint jut erre
a célra. Ebből kell megvalósítani
az iskola régi épületrészében a
villamoshálózat és a vizesblokkok
felújítását, az északi fal vasszer-
kezetes nyílászáróinak cseréjét. A
rendelkezésre álló pénzből a fel-
újítás egy részét lehet csupán el-
végezni, jelentősek a járulékos
költségek, különösen a festés. Az
intézmény fűtésrekonstrukciója
nem ebből az összegből valósul
meg. Az iskola más forrásból sze-
retné egyes helyiségeinek funkció
szerinti kialakítását és a termé-
szettudományi terem legkorsze-
rűbb követelmények szerinti be-
rendezését. Az óvodáknál karban-
tartási költségek jelentkeznek. A
legtöbb problémával a ligetvárosi
óvoda küszködik, gyakran van
meghibásodás az elavult gépésze-
ti berendezések miatt.

ISKOLA-
FELÚJÍTÁSOK
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11 ELFOGADOTT 
ELŐTERJESZTÉS

Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi
Bizottság június 22-i soros ülésén
11 napirendi pontot tárgyalt nyílt
ülés keretében. Mind a 11 napi-
rendi pontot megszavazta a bi-
zottság. Így többek között meg-
szavazták a lakáskoncepciós terü-
letek rendezési tervének II. üte-
mét tartalmazó előterjesztést, Ka-
tonarét rendezési tervének módo-
sítását, elfogadták a Liszói Kör-
jegyzőség 2004 .évi munkájának
beszámolóját is.

A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
MEGTÁRGYALTA

A Pénzügyi Bizottság június
23-án tartott ülésén a mellékletek
hiánya miatt levette az előterjesz-
tések közül a kórház működteté-
sének privatizációjával kapcsola-
tos napirendi pontot. Anyag hiá-
nya miatt szintén levették a  Csó-
nakázó-tó fejlesztéséhez kapcso-
lódó alternatívák című napirendi
pontot. Tartózkodás nélkül, öt
igen szavazattal elfogadták az
alapfokú művészetoktatás önkor-
mányzati feladat-ellátásának át-
szervezésére előterjesztett javas-
latot.

VKIB-ÜLÉS
Június 23-i ülésén a Városfej-

lesztési, Környezetvédelmi és
Idegenforgalmi Bizottság a köz-
gyűlésnek elfogadásra javasolta

dr. Fodor Csaba önkormányzati
képviselőnek a Péterfy Sándor
Általános Iskola sportpályáinak
felújítását tartalmazó képviselői
indítványát. A bizottság tagjai tá-
mogatták a pavilonok elhelyezé-
sét a Vásárcsarnok nyugati par-
kolójában, valamint Szabadhegy
és környéke szabályozási tervéről
és helyi építési szabályzatáról
szóló rendelet módosítását. A
Pásztor utcai telekosztást nem
szavazta meg a testület

VITA A KÓRHÁZRÓL
A polgármesteri hivatal első

emeleti tárgyalójában ült össze
kedden délután a közgyűlés gaz-
dasági ügyekkel foglalkozó bi-
zottsága. A GVB elsőként a Zsig-
mondy-Széchenyi SZKI környe-
zetvédelmi laborjának működteté-
si kérdéseire tett javaslatot, majd
az alapfokú művészeti oktatásról
szóló napirendet fogadták el.
Hosszas vita következett ezután,
hiszen a kórház működtetéséről,
illetve a javaslattévők szerint jö-
vőjéről esett szó. Papp Péter el-
mondta, a kórház biztonságos
működtetése a jövőben nem meg-
oldott, az ehhez szükséges pénz
nem áll rendelkezésre, ugyanak-
kor további karcsúsítások a jelen-
legi rendszerben már nem lehetsé-
gesek. Az írásos anyagot többen
is hiányosnak, nehezen értelmez-
hetőnek találták, kiderült, hogy a

hivatal nem csatolta az összeállí-
tott anyaghoz azt a táblázatot,
amelyet a készítők igen. A törvé-
nyességgel is gond akadt, s mint
az aljegyző tájékoztatásából meg-
tudhattuk, törvényességi szem-
pontból a jegyző is aggályosnak
tartotta az anyagot. Végül a GVB
nem találta közgyűlési vitára al-
kalmasnak az előterjesztést.  

RENDELETMÓDOSÍTÁS
A Szociális és Egészségügyi

Bizottság ülésén többek között
módosította a pénzbeni és termé-
szetben nyújtott szociális, vala-
mint gyermekvédelmi ellátásokról
szóló 22/2000.(V.31.) sz. rendele-
tet. Az utóbbi időben megtörtént
törvényi változásokkal összhang-
ba kellett hozni az önkormányzati
rendeletet, illetve fel kell készülni
arra a változásra, mely szerint a
rendszeres gyermekvédelmi támo-
gatás ellátásával kapcsolatos teen-
dők az önkormányzatoktól állam-
igazgatási hatáskörbe kerülnek át.  

OKTATÁS, KULTÚRA 
A Vasemberház Dísztermében

ülésezett az OKISB. A tárgyalásra
előterjesztett 32 napirendből né-
hány olyan is akadt, amely a város
oktatásának, kultúrájának jövőjét
hosszabb távra határozza meg, de
voltak támogatási kérelmek, illetve
döntés született a Civil Alapról is.
A bizottság meghallgatta a HSMK
elmúlt öt évéről készült beszámo-

lót. Elfogadták a tandíj-rendeletet
és a művészetoktatás feladat-ellá-
tásáról szóló napirendet is, amely
az anyag előkészítői szerit hosszú-
távra, megnyugtatóan rendezi ezt a
kérdést a városban. Elhangzott,
hogy Nagykanizsán az átlagosnál
kevesebb gyerek részesül művé-
szeti oktatásban, ám az okokról,
azok eredőjéről nem esett szó. A
bizottság támogatta az új közterü-
let-elnevezési javaslatokat, ame-
lyek között a legmeglepőbb a Nap-
raforgó tér Tungsram térre történő
átnevezése. 

ÜLÉSEZETT A KTÖ
A Kiskanizsai Településrészi

Önkormányzat ismét tárgyalta a
Kiskanizsa városrésztől északra
lévő terület szabályozási tervé-
ről és helyi építési szabályzatá-
ról szóló rendelet módosítását.
Az ülésen a városfejlesztési bi-
zottság javaslatát támogatták,
hogy csereingatlant ajánljon fel
a város a MÉH-HOLDOSI
KKT-nek. A Kisrác utcai volt
óvoda és a Nagyrác utcai volt
iskola épülete versenytárgyalás-
ra kerül július 4-én, a KTÖ az
eladást nem támogatja. A KTÖ
javasolja, hogy a polgármester
folytasson tárgyalásokat a szer-
vita renddel, akik nevelési célra
használnák az épületeket.

AKTUALITÁSOK A BIZOTTSÁGOK ELŐTT

A KABÁTLOPÁS ESETE ÉS INTERPELLÁCIÓK SORA
A június 29-én megtartott közgyűlésen elsőként az előző este Nagy-

kanizsát ért viharkárokról, valamint a szerda reggeli helyszíni szemlé-
ről adott tájékoztatást Egri Gyula tűzoltóparancsnok és Bajzáth László
polgári védelmi alezredes. 

A kérdések, interpellációk sorában Bicsák Miklós a június 16-tól be-
vezetésre került új forgalmi renddel kapcsolatban korrigálást kért, mert
az átszállások feszültséget okoznak az utasoknak. Litter Nándor pol-
gármester válaszában elmondta: 10 ezer menetrendet nyomtat ki a Vo-
lán, a véleményeket szeptember után fogják értékelni. Tóth László
képviselő arról tájékoztatta a közgyűlést, hogy június 11-én tárgyalt a
Szociális és Egészségügyi Bizottság, zárt ülés döntve egy Ady utcai la-
kás bérlőkijelöléséről. A lakást egy olyan fiatalnak jelölte ki, aki elő-
ször pályázott önkormányzati bérlakása, és édesapja önkormányzati
képviselőként részt vett a döntéshozatalban. A döntést később hatályon
kívül helyezték. Az eset gondolkodásra kell késztesse a közgyűlést. 

Dr. Szabó Csaba a „Nagykanizsai Kórház privatizációja, avagy ho-
gyan lehet kabátlopásba keveredni” címet adta hozzászólásának. A vá-
ros és a vonzáskörzet lakóinak egészségéért érzett felelősséggel kezde-
ményezték a kórház jövőjének napirendre tűzését. A kórház saját bevé-
teleiből nem fogja tudni az ellátást a jelenlegi színvonalon biztosítani.
A napi működést akadályozó gazdálkodási nehézségek már a jövő év-
ben jelentkezni fognak. Bemutatták a lehetséges megoldásokat, kihang-
súlyozták, csak olyan működést tartanak elfogadhatónak, ami nem érin-

ti az önkormányzat vagyonát, tehát nem privatizációról van szó, amiről
a kórház vezetői továbbra is elhatárolódnak. Az előterjesztés anyagát
elkészítették, mellékletekkel együtt eljuttatták a hivatalba, melynek cí-
me: Az egészségügyi intézmény jelenlegi helyzete és a jövő működési
lehetősége. Nagy meglepetésükre az előterjesztés címét valaki megvál-
toztatta. A felvetésre  dr. Kelemen Marcell reagált. Cseresnyés Péter, a
Közterület Felügyelet munkájával, valamint a Király utca 31. belső ud-
varának helyzetével kapcsolatban tett fel kérdést. Polai József egy ön-
kormányzati ingatlan gondozatlansága miatt, valamint a Kossuth utca
lakói által benyújtott panaszról szólt. Halász Gyula a Plakátmúzeumról,
a Teleki úti körforgalomról, valamint a csapadékvíz-elnyelőkkel kap-
csolatban kérdezett. Zakó László az interneten kapott-küldött előterjesz-
tésekkel kapcsolatban tett fel kérdést. 

A testület elfogadta a HSMK elmúlt öt évben végzett tevékenységéről
szóló beszámolót és  2010. szeptember 30-ig, öt évre az egyetlen pályázót,
Papp Ferencet nevezte ki az intézmény igazgatójának. A testület elfogad-
ta az alapfokú művészetoktatás önkormányzati feladat-ellátásának átszer-
vezésére előterjesztett javaslatot, és a nevelési-oktatási, közművelődési és
közgyűjteményi intézmények alapító okiratának módosítására előterjesz-
tett javaslatot. Dr. Fodor Csaba és Tóth László képviselők, MÁV óvodá-
val kapcsolatos önálló indítványának első határozati javaslatát fogadták el,
mely szerint a polgármester folytasson tárgyalásokat a MÁV Rt. vezetésé-
vel az ingatlan tulajdonjogának térítésmentes megszerzéséről. 
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A FŐZŐVERSENY 
KIÍRÁSA

A nagykanizsai Hevesi Sándor
Művelődési Központ, valamint
a Kanizsa és Környéke Gasztro-
nómiai Egyesület 2005. szep-
tember 3-án rendezi meg a 2.
Kanizsai Bor- és Dödölle Feszti-
vált, amelynek keretében két ka-
tegóriában hirdet főzőversenyt.

Kategóriák: 1. DÖDÖLLE, 
2. TÁJJELLEGŰ  ÉTELEK (pl.: prósza, gánica, húsételek)

A szabadtéri főzőverseny színhelye: Nagykanizsa, Széchenyi tér
5-9., a Hevesi Sándor Művelődési Központ környéke.

Feltételek:
A csapatok 3 fővel jelentkezhetnek.
Minimum 5-5 adag ételt kell elkészíteni 

(1-1 adagot kell zsűrizésre felszolgálni)
Az étel otthon és a helyszínen is elkészíthető
A szükséges eszközöket, valamint a nyersanyagot a versenyző

hozza magával (bogrács, állvány, grillsütő ). Korlátozott számban
gázrezsót tudunk biztosítani.

Zsűrizéskor a tálalótányérokat a szervezők biztosítják.
Dekorációs anyagokról a versenyzőknek kell gondoskodniuk.
Az értékelést neves szakemberek végzik, akik a versenykiírás-

nak megfelelően pontrendszerben értékelnek.
Az értékelés 13 órakor kezdődik. A főzőversenyt 11,30 órakor

nyitjuk meg. 
Díjazás: az amatőr és profi csoportokat külön  értékeljük és dí-

jazzuk, minden kategóriában az első három helyezett serleget kap,
ezen kívül több felajánlott  díjat is kiadunk. Minden résztvevő csa-
pat oklevélben részesül és a fesztivál emblémájával díszített kö-
tényt kap ajándékba. A versenyre előzetesen lehet nevezni a HSMK
információs szolgálatánál, Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9. Tel:
93/311-468, vagy a Kanizsa és Környéke Gasztronómiai Egyesület-
nél, Tel: 30/261-61-98. Nevezési határidő: 2005. augusztus 22. 

A Péterfy Sándor Általános Is-
kola – a város másik három isko-
lájához hasonlóan – megkapta az
Ökoiskola címet, amely ugyan
nem jár plusz költségvetési forrás-
sal, ám az intézménynek vállalnia
kell, hogy három éven belül telje-
síti a pályázatba foglalt 25 mini-
mumkritériumot. Az intézmény
használhatja a hálózat hivatalos
logoját, valamint részt vehet a
mozgalom által szervezett progra-
mokon. A feladatok közül hama-
rosan kész lesz a madárbarát keret,
s készül a madáritató is, tudtuk
meg Bagarus Ágnes igazgatótótól. 

Az idei évben a zöld tábor
helyszínéül a Péterfy Iskola ter-
mei és zöld környezete szolgál-
nak, mivel a Csónakázó tavi zöld
tábor alkalmatlan arra, hogy gye-
rekeket fogadjon. A kőépület ál-
lapota még tűrhető, ám a faházak
szétrothadtak, s emiatt a szakha-
tóságok nem adták meg a szüksé-
ges engedélyeket a tábor megnyi-
tására. Az épületek felújítása év-
ről évre váratott magára, a város
többször is próbálkozott pályázati
pénzekhez jutni, ám ezidáig nem
sikerült. Még nem hivatalos a hír,
de a legutóbb beadott pályázatok
egyike úgy tűnik, támogatásra ta-
lált, így talán a következő évben
már ismét a Csónakázó-tónál tá-
borozhatnak a gyerekek. 

A zöld táborba jelentkező diá-
kokat a Péterfy iskolában várták
június 20-tól, ám az intézmény
csak bázisként szolgál, hiszen he-
tente kirándulás, strandolás, tábo-
ron kívüli program színesíti majd
a gyerekek mindennapjait. A ki-
rándulásokat az elmúlt években is
mindig kitörő örömmel fogadták
a táborozók, hiszen több mint öt-
ven százalékuk e programok nél-
kül soha nem juthatott volna vá-
rostáblán túlra.

ZÖLD TÁBOR ÖKOISKOLA

NAGY BAGOLY
A Nagy Könyv játékon be-

lül Nagy Bagoly címmel or-
szágos vetélkedőt hirdettek
középiskolásoknak, amely is-
kolai, megyei, országos fordu-
lókból és a fináléban televíziós
döntőkből áll. A Nagy Bagoly
országos középiskolás diákve-
télkedő 2005-ös tavaszi fordu-
lójának zalai győztesei Hor-
váth Zsófia, Sznopek Alida,
Nemes Dóra, a Batthyány La-
jos Gimnázium és Egészség-
ügyi Szakközépiskola tanulói.



Július 99. sszombat

Július 66. sszerda

Július 55. kkedd

Július 33. vvasárnap
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Július 88. ppéntek

Július 44. hhétfõ

Július 77. ccsütörtök

Július 11. ppéntek

Július 22. sszombat

Július 111. vvasárnap

Több mint egy évtizedes tapasztalattal rendelkezik a Mera a biztonság-
technika, az őrzés és a védelem terén. Az idők változásával, az új techni-
kai eszközök megjelenésével újabb és újabb kihívásoknak kell megfelel-
ni. Erről, és a Mera nemrégiben történt átalakulásáról Nagy Tiborral, a
vállalkozás régi tulajdonosával és Horváth Lajossal, az új tulajdonosok
egyikével beszélgettünk.  

– Melyek azok a tevékenységek, amelyek a Mera nevéhez köthetőek?
– Ez a vállalkozás a klasszikus vagyonvédelmi formák terén végez te-

vékenységet, az élőerős őrzésektől kezdve a speciális formákig mindent
vállalunk, ide tartozik a pénz és értékszállítás, a személyi védelem, a tre-
zorszolgáltatás, hogy néhány példát említsek.  

– Megéri-e minden esetben azonnal a legdrágább biztonsági rendszert
kiépíttetni? Mitől óvhatnak meg bennünket ezek a rendszerek?

– A vagyonvédelmi rendszerek egymásra épülnek, fejleszthetőek, bővít-
hetőek, van egy minimális szint, ami megfelel, és aztán a rendszer bővítésé-
nek határa a csillagos ég. A vagyonvédelmi rendszerek nem a betöréstől
óvnak meg. Lehet, hogy a tettes eláll a szándékától a biztonsági rendszer
láttán, vagy sikerül tetten érni ,a kár ilyen módon csökken, hiszen nem vi-
hette véghez, amit eltervezett. Vannak kihelyezett óvóeszközök, ma ezek kö-
zül a leginkább ismert a CO-mérő, de vannak tűzjelzők, vízérzékelők, és a
kazánokhoz alkalmazható egyéb eszközök. Ezek jelzéseket adnak, amelyek-
re még a káreset megtörténte előtt reagálni lehet. Olyan beruházások ezek,
amelyek értékére akkor derül fény, ha a baj megtörtént volna. A biztosító-
társaságok egyébként javasolják, sőt bizonyos esetekben ezen biztonsági
rendszerek valamelyikének meglétét ki is kötik. 

– Hogyan változott az igény az elmúlt évtizedben a vagyonvédelemben?
– Az árak folyamatos emelkedése miatt a piac szűkülését tapasztaljuk.

Évekkel ezelőtt, többen éltek a biztonsági rendszerek nyújtotta előnyökkel.  

– Kikből tevődik össze a megrendelői körük?
– Amikor elindítottuk a vállalkozást, a cégek, az

úgynevezett nagy megrendelők mellett elsősorban a
középréteg vette igénybe a szolgáltatásainkat. Mára
jórészük nyugdíjas, ám továbbra is igénylik az általunk nyújtott biztonsá-
got. Az általunk ajánlott rendszerek képesek arra, hogy ágyban fekve egy
gombnyomással riasszák munkatársunkat, aki a helyszínen győződik meg
arról, minden rendben van-e, illetve orvosi segítségre szükség van-e.  Az
idős, egyedülálló embereknek ez biztonságot nyújt, komfortosabbá teszi
az életüket. Az égve hagyott villany sok mindenre utalhat. Ilyenkor is
meggyőződünk arról, nincs-e gond, mert, lehet, hogy az ügyfelet baleset
érte, lehet, vagy éppen betörtek hozzá. 

– Önök elfoghatják a betörőt?
– Nekünk sincs több jogosultságunk, mint egy polgári személynek. El

nem foghatjuk az elkövetőt, de visszatarthatjuk, amíg a hivatalos intézke-
dés megtörténik. Kényszerítő eszközöket alkalmazhatunk – fegyvert, gáz-
fegyvert, kutyát – saját védelmünkre és a vagyoni védelemre. 

– Van kapcsolatuk a rendőrséggel?
– Csak annyi, ami a hétköznapi munkavégzésből adódik, vagyis amikor

egy tett helyszínén találkozunk. 
– Önök nemrégiben átalakultak és MERA PLUSZ KFT néven kapcso-

latot létesítettek egy másik vállalkozással. Miért tették?
– Óriási előrelépést jelent, hogy felvettük a kapcsolatot egy a villamos-

szerelés és a vagyonvédelmi rendszerek terén évtizedes tapasztalattal
rendelkező céggel, hiszen a munkánk kiegészíti egymást. A biztonság-
technikai rendszerek forgalmazása, telepítése, üzembe helyezése,  szervi-
zelése szakembereket kíván, és itt ennél a cégnél ezt megtaláltuk. 

(X)

BIZTONSÁGBAN A MERÁVAL

Július 112. hhétfõ

06:30 Krónika 06:53 K'arc 07:19 Jel-
kép - református 07:30 Krónika 07:44
Házban ház körül 08:11 Adjuk magun-
kat 08:19 Krónika 17:00 Szent Iván Éj
Újbudán 18:00 Krónika 18:15 Mese
18:19 Jelkép 19:00 Krónika 19:12 Za-
lai magazin 19:38 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 K'arc 20:30 Hír-
háló 21:00 Madame Sin - thriller 23:00
Maksavízió 23:30 Különjárat 

06:30 Krónika 06:53 Zalai magazin
07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Króni-
ka 07:42 K'arc 08:08 Adjuk magun-
kat 08:20 Krónika 08:30 Hírháló
09:00 TV shop 09:30 Szent Iván éj
Újbudán 10:00 Maksavízió 10:30 Ne-
dű magazin 11:00 Pénzhalász 17:00
Business-mix magazin 18:00 Zama-
tos utazások 18:29 Adjuk magunkat
18:39 Ház a sziklák alatt - dráma
20:03 Storyboard 20:30 Hírháló
21:00 Egy maréknyi dollárért - wes-
tern 23:30 Különjárat 

06:30 Ház a sziklák alatt 07:54 Adjuk

magunkat 08:04 Storyboard 08:30 Hír-
háló 09:00 Tv shop 09:30 Egészségma-
gazin 10:00 Trendline 10:30 Business-
mix magazin 11:00 Pénzhalász 17:00
Nedű magazin 18:00 Zamatos utazások
18:26 Adjuk magunkat 18:36 Dédelge-
tett kedvenceink  20:16 Válogatás a hét
műsoraiból 20:30 Maksavízió 21:00 A
város kissé bogaras 23:30 Bencze show

06:30 Dédelgetett kedvenceink 08:16
Adjuk magunkat 08:26 Válogatás a hét
műsoraiból 17:00 Trendline 18:00
Krónika 18:10 Reklám 18:14 Mese
18:18 Jelkép 19:00 Krónika 19:14 Jö-
vő 7 19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:01 Zala magazin 20:30
Hírháló 21:00 Tánckar - musical 23:00
A világ szeme rajtad 23:30 Különjárat 

06:30 Krónika 06:53 Jövő 7 07:19 Jel-
kép 07:30 Krónika 07:42 Zala magazin
08:08 Adjuk magunkat 08:16 Műsor-
ajánló 08:19 Krónika 17:00 Balatoni
barangolások 18:00 Krónika 18:16 Me-
se 18:20 Jelkép 19:00 Krónika 19:16
Házban ház körül 19:42 Adjuk magun-
kat 19:19 Krónika 20:01 Jövő 7 20:30

Hírháló 21:00 A 10. királyság 23:00
Egészségmagazin 23:30 Bence-show 

06:30 Krónika 06:53 Házban ház körül
07:19 Jelkép 07:30 Krónika 07:44 Jövő
7  08:11 Adjuk magunkat 08:19 Króni-
ka 17:00 Gyógyulj velünk! 18:00 Kró-
nika 18:14 Mese 18:18 Jelkép 19:00
Krónika 19:15 Jövő 7 19:42 Adjuk ma-
gunkat 19:19 Krónika 20:01 Házban
ház körül 20:30 Hírháló 21:00 Senki-
bolondja - filmdráma 23:00 Trendline
23:30 Szent Iván Éj Újbudán 

06:30 Krónika 06:53 Jövő 7 07:19 Jel-
kép  07:30 Krónika 07:42 Házban ház
körül 08:08 Adjuk magunkat 08:19
Krónika 17:00 Tér-Erő 18:00 Krónika
18:16 Mese 18:20 Jelkép  19:00 Kró-
nika 19:16 K'arc 19:40 Adjuk magun-
kat 19:50 Krónika 20:01 Jövő 7 20:30
Hírháló 21:00 Mary Higgins Clarck -
Ha kimondod a nevem 23:00 Nedű
magazin 23:30 Business-mix magazin 

06:30 Krónika 06:53 K'arc 07:19 Jel-
kép 07:30 Krónika 07:44 Jövő 7
07:57 Jövő 7  08:11 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 17:00 FreeRid maga-
zin 18:00 Krónika 18:15 Mese 18:19
Jelkép 19:00 Krónika 19:12 Nyugat
régió 19:38 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:01 K'arc 20:30 21:00 A
negyedik záradék - akciófilm 23:00
Maksavízió 23:30 Különjárat 

06:30 Krónika 06:53 Nyugat régió
07:19 Jelkép 07:30 Krónika 07:42 K'arc
08:08 Adjuk magunkat 08:20 Krónika
08:30 Hírháló 09:30 FreeRide magazin
10:00 Maksavízió 10:30 Patikus maga-
zin 11:00 Pénzhalász 17:00 Trendi
18:00 Zamatos utazások 18:29 Adjuk
magunkat 18:39 Játék a múzeumban
20:03 Storyboard 20:30 Hírháló 21:00
Bence show 21.30 Találkoztunk már?
23:30 Különjárat 

06:30 Játék a múzeumban 07:54
Adjuk magunkat 08:04 Storyboard
08:30 Hírháló 09:30 Gyógyulj ve-
lünk! 10:00 Trendline 10:30 Trendi
11:00 Pénzhalász 17:00 Patikus ma-
gazin 18:00 Zamatos utazások
18:26 Adjuk magunkat 18:36 Ha
megjön József 20:16 Válogatás a
hét műsoraiból 20:30 Hírháló 21:00
Maksavízió 21.30 Sűrű lé  23:30
Bencze show

06:30 Ha megjön József 08:09 Ad-
juk magunkat 08:19 Válogatás
17:00 Trendline 18:00 Krónika
18:14 Mese 18:18 Jelkép 19:00 Kró-
nika 19:14 Jövő 7 19:40 Adjuk ma-
gunkat 19:50 Krónika 20:01 Nyuga-
ti Régió 20:30 Hírháló 21:00 Sasok
London felett - kalandfilm 23:00
Balatoni barangolások 23:30 Külön-
járat 

MÛMÛ SS OROR AA
Július 1 – Július 12-ig
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a többszörösen módosított 55/2000.
(XII.13.) számú az önkormányzati bérlakásokról szóló helyi ren-
delet alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bér-
lakások bérleti jogának szociális alapon történő elnyerésére

Egyedülállónak vagy gyermektelen család részére:
Nagykanizsa, Városkapu krt. 4/C. IV/13.

1 szoba, 34 m2, összkomfortos, lakbér összege: 9.017 Ft/hó. A la-
kás megtekintésének időpontja: 2005. július 5. 13-15 óráig.

Gyermektelen család részére:
Nagykanizsa, Városkapu krt. 6/B. II/7.

1 szoba, 34 m2, összkomfortos, lakbér összege: 9.710 Ft/hó. A la-
kás megtekintésének időpontja: 2005. július 6. 9-11 óráig. 

Egy gyermekes család részére:
Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 5/B X/63.

1 + fél szoba, 42 m2, összkomfortos, lakbér összege: 9.758 Ft/hó.
A lakás megtekintésének időpontja: 2005. július 7. 13-15 óráig.

Egyedülállók részére:
Nagykanizsa, Rákóczi u. 5/C.

fél szoba, 14 m2, komfortos, lakbér összege: 574 Ft/hó. A lakás
megtekintésének időpontja: 2005. július 4. 13-15 óráig.

Nagykanizsa, Ady u. 20. I/9.
1 szoba, 34 m2, komfortos, lakbér összege: 7.119 Ft/hó. A lakás

megtekintésének időpontja: 2005. július 4. 9-11 óráig
Cserére:

Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/D. III/10.
1,5 szoba, 46 m2, összkomfortos, lakbér összege: 9.017 Ft/hó. A la-

kás megtekintésének időpontja: 2005. július 6. 13-15 óráig.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága  pályázatot hirdet továbbá az alábbi üres,
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142. szám alatti Garzonházi, illetve a
Nagykanizsa Nagyrác u. 22/B. szám alatti Fiatal Családok Ottho-
nában lévő önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:

Fiatal Családok Otthona:
Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B. fsz/3.

2 szoba, 66m2, összkomfortos, szálláshasználati díj: 17.980 Ft/hó.
A lakás megtekintésének időpontja: 2005. július 7. 13-15 óráig.

Garzonház:
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz/2.

1 szoba, 38m2, összkomfortos, szálláshasználati díj: 10.354 Ft/hó.
A lakás megtekintésének időpontja: 2005. július 5. 13-15 óráig.

Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz/3.
1 szoba, 38m2, összkomfortos, szálláshasználati díj: 10.354 Ft/hó.

A lakás megtekintésének időpontja: 2005. július 5. 13-16 óráig.
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. I/6.

1 szoba, 40m2, összkomfortos, szálláshasználati díj: 11.445 Ft/hó.
A lakás megtekintésének időpontja: 2005. július 5. 13-16 óráig.

Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz/1.
1 szoba, 36m2, összkomfortos, szálláshasználati díj: 9.809 Ft/hó. A

lakás megtekintésének időpontja: 2005. július 5. 13-16 óráig.
A pályázatok benyújtásának helye és határideje: Szociális Osz-

tály – 2005. július 15.
A pályázati feltételekről részletesen a Szociális Osztály (Nk, Eöt-

vös tér 16.) földszinti ügyfélfogadójában adunk felvilágosítást. Tele-
fonon a 93/500-860-as számon állunk az érdeklődők rendelkezésére.
Pályázati formanyomtatvány ugyanitt kérhető.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 28/1999
(VI.16.) számú helyi rendelet értelmében az alábbi pályázati felhívást
teszi közzé: Kollégiumi férőhely-pályázat a Pécsi Tudományegyetem
kollégiumába.

Pályázhatnak nagykanizsai állandó lakos, pécsi felsőoktatási intéz-
ményben nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgatók, akiknek
kollégiumi férőhely iránti igényét helyhiány miatt elutasították. 

A pályázat elbírálásának szempontjai: a hallgató szociális körülmé-
nyei, az elbírálást megelőző félévben, illetve a felvételi vizsgán elért
eredmény, kiemelkedő tevékenység.

A pályázat benyújtásának határideje: 2005. augusztus 10.
A pályázat a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályán

igényelhető adatlapon és az azon megjelölt mellékletekkel nyújtható
be. A pályázat benyújtásának feltétele a kollégiumi férőhely iránti
igény elutasítása, azonban azt pótlólag is, a pályázat benyújtását köve-
tően, de a legkésőbb augusztus 30-ig, a fellebbezés tényét igazoló le-
vélmásolattal együtt be lehet csatolni (amennyiben tehát magát a pá-
lyázatot a pályázó határidőben benyújtotta).

Az önkormányzati férőhelyek odaítélésének elbírálása a pécsi kollé-
giumi felvételi eljárás fellebbezési szakaszával párhuzamosan zajlik, a
felállított rangsorból azon kilenc pályázó részesül önkormányzati férő-
helyben, akinek fellebbezését a pécsi kollégium elutasította.

KOLLÉGIUMI FÉRŐHELY-PÁLYÁZAT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS BESZÁMOLÓ
A 2004. ÉVI TEVÉKENYSÉGRŐL(KIVONAT)

A „Nagykanizsa Város Környezetvédelméért" Alapítványt 1992. de-
cemberében Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata alapí-
totta. A benyújtott iratanyagok alapján a Bíróság Apk. 60.064/1992/19
számú végzésével az alapítványt „közhasznú szervezet" jogállással
nyilvántartásba vette 1998. október 16-án.

Az alapítvány bevételei és kiadásai a 2004. évben az alábbiak sze-
rint alakultak:

Nyitó pénzkészlet összesen: 2.508.500 Ft
BEVÉTELEK – kamat: 115.690 Ft, APEH 1%: 152.068 Ft.
Támogatások – VÍZMŰ Rt.: 50.000 Ft, PARK Kft.: 30.000 Ft.
Bevételek összesen: 347.758 Ft
KIADÁSOK –Könyvutalvány: 12.000 Ft, GRAVÍR Stúdió tábla ké-

szítése: 45.125 Ft, Horvát-magyar találkozó: 17.550 Ft, PARK Kft.:
322.000 Ft, VIA Kanizsa Kht.: 29.000 Ft, Egyéb: 77.840 Ft. 

Kiadások összesen: 503.515 Ft
Záró pénzkészlet összesen: 2.352.743 Ft
Az alapítvány 2004. évben költségvetési támogatást nem kapott. Az Alapít-

vány a központi költségvetési szervektől, elkülönített állami pénzalaptól, kisebb-
ségi települési önkormányzattól, önkormányzatok társulásától, egészségbiztosítá-
si önkormányzattól és mindezek szerveitől támogatást nem kapott. Az alapítvány
vagyona pénzbeli vagyon. Mértéke a számviteli beszámoló szerint 2004. évben
csökkent. Az alapítvány kuratóriuma juttatásokban, díjazásban nem részesült.

Értesítjük Nagykanizsa város lakosságát és az ingatlantulajdonosokat, hogy Nagykanizsa város belterületéről és különleges külterületéről
(volt zártkert) új digitális térkép készült. A digitális térképkészítés során a közigazgatásilag Nagykanizsához tartozó, de az ingatlan-nyilván-
tartásban eddig külön településként szereplő Bagola, Bajcsa és Miklósfa településrészek Nagykanizsa városhoz csatolását a földhivatal elvé-
gezte. Az egyesítés során a csatolt településrészeken az ingatlanok helyrajzi számai, Bagola és Miklósfa esetében pedig a kataszteri tiszta jö-
vedelmek (aranykorona értékek) is  megváltoztak. Az új digitális térkép, a megváltozott helyrajzi számok és az aranykorona értékek 2005. jú-
nius 21-től 2005. július 22-ig közszemlére kerülnek. A közszemle helye:  Körzeti Földhivatal, Nagykanizsa Platán sor 2.

Ügyfélfogadási idő: Hétfő – nincs ügyfélfogadás, Kedd – 8.00  órától – 12.00 ig, Szerda – 8.00  órától –12.00 ig és 13.00 órától –15.00 -ig,
Csütörtök, péntek – 8.00 órától – 12.00 ig

Zala Megyei Földhivatal
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A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § - aiban foglaltak végrehaj-
tására a város lakosságának a közérdeket érintő, nem személyes jel-
legű kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés)
szervezett módon kerülnek elbírálásra. Bejelentést lehet tenni a város
üzemeltetésével, a polgármesteri hivatallal, a szűkebb lakókörnye-
zettel, önkormányzati intézmény vagy más szervezet működésével
kapcsolatban a 06-80/200-848-as üzenetrögzítőre kapcsolt zöld szá-
mon, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármesterének, alpolgár-
mesterének, jegyzőjének címezve a Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén, a –
bokan_peter@nagykanizsa.hu, – termecz_marianna@nagykanizsa.hu –
vargaeva@nagykanizsa.hu, – bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu, –
völgyiszabolcs@nagykanizsa.hu e-mail címeken. A törvény vonatko-
zó részei megtalálhatók: a www.nagykanizsa.hu 

TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZÉRDEKŰ PANASZ  BEJELENTÉSÉRŐL

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Bicsák Miklós az I. számú választókerület és Palin-Korpavár lakossága ön-

kormányzati képviselőjének július és augusztus havi fogadóórája elmarad.
Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület önkormányzati képvise-

lőjének fogadóórája július és augusztus hónapban elmarad.
Halász Gyula önkormányzati képviselő a 9.sz választókörzet lakóinak

(Péterfai u., Városkapu krt., Zemplén u. páros oldal, Munkás u. páros ol-
dal a 14 számtól, Kazanlak krt 14.) június 30-án (csütörtök) 17 órától fo-
gadóórát tart a Hevesi úti Szolgáltatóházban található Fiókkönyvtárban. 

Dr. Horváth György a 2. számú választókerület önkormányzati képvi-
selője 2005. július 6-án, szerdán 18 órától 20 óráig fogadóórát tart a Pál-
ma étteremben (Magyar u. 80.).

Litter Nándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere július
hónap első szerdáján, Röst János alpolgármester augusztus hónap máso-
dik szerdáján, dr. Kelemen Marcell jegyző augusztus hónap harmadik
szerdáján 9-12 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri
épületében (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.). 

Nagy József György önkormányzati képviselő fogadóórája július és
augusztus hónapban elmarad.

Sajni József a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője
július hónap első péntekén 16.00-17.00 óráig a miklósfai Általános Isko-
lában, 17.00-18.00 óráig a ligetvárosi óvodában fogadóórát tart. A foga-
dóóra augusztus hónapban elmarad.

Stróber Gábor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője
július hónap első hétfőjén 16.30 órától a Vécsey Zsigmond Általános Is-
kolában, 18 órától 19 óráig a Zárda utcai kollégiumban fogadóórát tart.
A fogadóóra augusztus hónapban elmarad.

Szányiné Kovács Mária, a 11. választókerület önkormányzati képvise-
lője július és augusztus hónap első szerdáján fogadóórát tart 17-18 óra
között az IKI földszinti helyiségében, az első csütörtökön esedékes foga-
dóóra elmarad. E-mail cím:11vk@nagykanizsa.hu

Tóth László a 4. sz. választókerület képviselőjének fogadóórája július
és augusztus hónapban elmarad. Telefon: 30/304-3161, e-mail: toth_las-
zlo@nagykanizsa.hu

Az ÁNTSZ Nagykanizsai, Letenyei Városi Intézete, a Nagykanizsai
M.J.V. Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága, valamint
az Egészségügyi Alapellátási Intézmény közös szervezésében PAR-
LAGFŰ GYŰJTÉSI AKCIÓT szervez 2005. június 20-tól 2005. jú-
lius 31-ig. „Családok parlagfű gyűjtési akciója" Leadási hely: PARK
Szolgáltató Kft. Nagykanizsa Tripammer u. 1. A parlagfüvet 10 kg-os
csomagokban várjuk. Minden gyűjtő 10 kilogrammonként 1 db sorsje-
gyet kap. Ajándéksorsolás augusztus végén. A leadás időpontját
egyeztetni lehet a 314-264-es telefonon, illetve a Virágboltban tartóz-
kodó eladó mindig rendelkezésre áll. Leadáskor kérjük nevét, címét
megadni szíveskedjen a sorsolás utáni elérhetőség esetére.

PARLAGFŰ GYŰJTÉSI AKCIÓ

Tájékoztatjuk Nagykanizsa Megyei Jogú Város illetékességi
körzetébe tartozó ügyfeleinket, hogy 2005. július 1., péntek a
köztisztviselők számára munkaszüneti nap, ezért a Polgármes-
teri Hivatal (Erzsébet tér 7. és Eötvös tér 16.) zárva tart.

Megértésüket köszönjük!
Dr. Kelemen Marcell jegyző

ZÁRVA TART A POLGÁRMESTERI HIVATAL

Tisztelt Szülők és Diákok!
Tájékoztatásul közöljük, hogy a nyári szünet időtartama alatt

Nagykanizsa Megyei Jogú Város nevelési-oktatási intézményeiben
a kijelölt ügyeleti nap: hétfő 8-14 óra. A Nevelési Tanácsadó foga-
dónapja: hétfő, 9-17 óra.

TÁJÉKOZTATÓ A TESTVÉRVÁROSI ALAP 
2005. ÉVBEN MEGHIRDETETT PÁLYÁZATAINAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirde-
tett a városban működő civil szervezetek, egyesületek, alapítvá-
nyok és intézmények testvérvárosi kapcsolatainak támogatása ér-
dekében. A pályázók saját forrásaik legfeljebb 50%-os kiegészí-
tése céljából 2005. július 1. és 2006. június 30. között megvaló-
suló, tételes költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgo-
zott projektekre kérhettek támogatást. A külföldi partner együtt-
működésről szóló írásos nyilatkozatát a pályázathoz kellett csa-
tolni.A bizottsági elnökökből álló kuratórium döntése alapján a
következő pályázókkal, az alább megjelölt összegekkel köt a pá-
lyázati projektek támogatására vonatkozó szerződést a Polgár-
mesteri Hivatal:

Pályázó neve/Pályázat címe/Partnerszervezet/Tervezett idő-
pont/Költségvetés (Ft)/Támogatás (Ft):

Attila Óvoda/VI. Integrációs konferencia Nagykani-
zsán/Puchheim Ifjúsági, Sport, Idősügyi és Szociális Hivatal –
Gemeinde Puchheim Amt für Jugend, Sport, Senioren und
Soziales/2006. március/107 600/47 600. Batthyány Lajos Gimnázi-
um és Egészségügyi Szakközépiskola/A Batthyány Lajos Gimnázi-
um és a Puchheimi Gimnázium testvérvárosi kapcsolata/Gimnázi-
um Puchheim – Gymnasium Puchheim/2005. október,  2006.

április/500 000/250 000. Európai Olimpiai Hagyományőrző Egyesü-
let/Nemzetközi konferencia Kovásznán/Gyermek és Ifjúsági egye-
sület, Kovászna/2005. augusztus/1 248 000/125 000. Kanizsa Ha-
gyományápoló Egyesület/Német-Magyar Egylet 15. Jubileuma
Puchheimben/Német-Magyar Egylet – Deutsch-Ungarischer Vere-
in/2005. szeptember/500 000/200 000. Kanizsai Zeneiskoláért Ala-
pítvány/Évforduló/Német-Magyar Egylet – Deutsch-Ungarischer
Verein Puchheim/2005. szeptember/95 782/47 782. Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola/Történelmi barangolás az őrizők föld-
jén/Európa Iskola – Europa Hauptschule Gleisdorf/2006. április/500
000/125 000. Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Is-
kola/„AUSZEIT" egy sikeres koncepció fiatalok számára. Testvér-
városunk, Gleisdorf ifjúságvédelmi tevékenysége. Szakmai látoga-
tás ifjúságvédelemben érintett szakemberek számára/Gleisdorf Vá-
ros, Kulturális és Marketing Osztály – Stadtgemeinde Gleisdorf -
Kultur und Marketing/2005. szeptember/125 600/62 800. ÖSSZE-
SEN: 3 076 982 Ft/ 858 152 Ft.

Az elnyert összegek átutalására a pályázati kiírásnak megfelelően
csak a támogatási szerződés aláírása, a projektek befejezése és a
beszámoló Polgármesteri Hivatal által történt elfogadása után ke-
rülhet sor.
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SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS

INGATLAN
Nagyrécsén családi ház költözés

miatt eladó. Érd.: 30/543-2220
(5499K)

Horgászok, vadászok figyelem! Zá-
kány és Őrtilos között Zákány-Látóhe-
gyen 2100 m2-es telek, 32 m2-es stabil
épülettel, gyönyörű környezetben, a
Drávától és holtágaitól 400 méterre el-
adó! Irányár: 350.000 Ft. Érd.: 30/567-
5396, 70/242-4914 (5587K)

Nk-án a VI. emeleten (Bartók Béla
u. 8.) felújított, 2,5 szobás, erkélyes
lakás új konyhabútorral eladó. Irány-
ár: 7,5 millió Ft. Tel.: 93/318-798,
70/526-2792 (5594K)

Jankapusztán (Nk-tól 12 km-re) 60
m2-es, egyszobás, komfortos családi ház
2000 m2-es telken eladó. Irányár: 2,2
millió Ft Érd.: 30/272-5400 (5599K)

Elcserélném Nk-i, belvárosi, II.
emeleti, 75 m2-es lakásomat kisebbre.
Udvari lakás is érdekel értékegyezte-
téssel. Érd.: 93-322-537, 20/425-6957
(5607K)

Nk Bedő Albert utca végén garázs
eladó. Irányár: 580.000 Ft Érd.:
20/4111-944 (5608K)

Nk-án a belvárosban 3 szobás csa-
ládi ház (98 m2-es) egyszobás, udvari
lakással eladó. Érd.: 93/322-611
(5609K)

Kétszobás, fürdőszobás családi ház
kerttel eladó. Érd.: 93/315-861(5611K)

Nk-án, téglaépületben háromszo-
bás, 72 m2-es, egyedi fűtéses lakás el-
adó. Irányár: 7,9 millió Ft. Érd.:
30/9017-699 (5612K)

Nk-án a 7. sz. Lakásszövetkezet At-
tila u. 14-ben eladásra kínál egy 38 m2-
es, egyszobás lakást reális áron. Érd.:
az igazgatóság elnökénél az esti órák-
ban a 93/311-820 számon. (5613K)

Kiskanizsa központjában kétlaká-
sos családi ház garázzsal, melléképü-
letekkel, kerttel eladó. Érd.: Nk, Baj-
csy Zs. u. 62/a. 17 óra után és hétvé-
gén. Tel.: 20/315-4530 (5614K)

Elcserélném nagykanizsai, belvá-
rosi,  önkormányzati 27 m2-es, fél-
komfortos lakásomat Nagykanizsán.
Minden megoldás érdekel. Tel.: 30-
522-5868 (5622K)

Kacorlakon kétszobás, fürdőszo-
bás családi ház eladó. Érd.: 93-315-
861 (5623K)

Fityeházán három szobás, kom-
fortos, teraszos családi ház eladó.
Irányár: 3 millió Ft. Érd.: 20/590-
8817 (5624K)

Palinban az Alkotmány utcában
1,5 szobás családi ház eladó. Irányár:
12,5 millió Ft. Tel.: 30/353-4255
(5625K)

Belvárosban fűtött garázs kiadó!
Érd.: 93/318-485 (5571K)

Nk-án a Bajza utca 17. szám alatt
üzlethelyiség kiadó. Érd.: 93/320-945
(5626K)

Budapesten a IX. kerületben, a
Boráros téren 37 m2-es földszinti, ut-
cára néző, francia ablakos, galériás,
bútorozott, cirko fűtéses, komfortos
lakás két diák részére kiadó (TV, vi-
deó, automata mosógép, hűtő, vezeté-
kes telefon van!) Érd.: 30/960-7224
(5627K)

Babetta (Jawa) segédmotor eladó.
Érd.: 93/321-734, 30/374-8903 18 óta
után. (5615K)

Kislánynak való teljesen újszerű
babakocsik, kiságy, járóka, etetőszék,
babaruház olcsón eladók. Érd.:
93/326-516, Nk, Olaj u. 8. (5601K)

Fenyőgallyat vásárolnék
1700/mázsa áron. Érd.: 30/542-8757
(5616K)

750-es esztergagép eladó. Érd.:
20/324-7644 (5617K)

Vermona jazzorgona és Vermona
dobgép erősítővel, hangfallal eladó.
Érd.: 30/227-3294 (5618K)

Az Ön számára értéktelen vas-
hulladékot, forgalomból kivont gép-
járművét készpénzért átveszem!
Forgalomból kivont, vagy rendszám
nélküli lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-7375, 30/592-
8463 (5485K)

Építési vállalkozó új lakások építését,
régi házak felújítását, tetőszigetelést,
ácsmunkákat, tetőfedést vállal alvállal-
kozóként is! Érd.: 70/503-9407, 93-322-
109, 30/6398-825 (5604K)

Vállalunk! Fűnyírást (gépekkel), te-
reprendezést helyben és vidéken, nyara-
lók, hétvégi házak, nagy terek, parkok
körül számlára is! Érd.: Horváth Zoltán,
vállalkozó. Nagykanizsa, Ady Endre u.
65. Tel.: 06-93-333-449, 06-20-5319-
371, 06-20-808-7332, 06-70-511-7863
(5619K)

Ápolást, gondozást vállalok, köl-
csönös bizalom és szimpátia esetén
eltartási szerződéssel. Önkormányzati
lakás is érdekel. Tel.: 30/270-8592
(5620K)

APRÓHIRDETÉS

Gyermekkora óta diadalról és
harcról álmodott. Kis országból
indult, 25 éves korára meghódította az ismert világ
nagy részét. A macedón sereget a hatalmas Perzsa
birodalom ellen vezette, elfoglalta Egyiptomot, majd
a hófödte hegycsúcsok felé kanyarodott: India jelen-
tős részét is meghódította. A világ ura lett, mégis
magányosan halt meg, titkok közepette 33 évesen.

(Rendõrség uutcája)
Tel.: 330/653-77964

Nyitva:
minden nnap 99-221-iig

AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK!AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK!
DIÁKAKCIÓ!DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!Egyet fizet, kettőt vihet!

(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)

NAGY SÁNDOR, 
A HÓDÍTÓ

Nagykanizsán kétszintes
családi ház alsó szinten
üzlethelyiséggel (120
m2), felső szinten lakás-
sal (120 m2), nagy zöld-
területtel, két garázzsal
egyben eladó. 
Érd.: 30/227-3294

Személyi kölcsön kezes és fedezet nélkül 
Pl.: 700 000 Ft – 60 hónapra 
19 733 Ft helyett 17 777 Ft 

2005. augusztus 4-ig

Tel.: 30/9949–003, 30/8589–760, 30/204-9445

HITELKÁRTYA! 
T-Mobile arany-, platinakártyával 

jövedelemigazolás nélkül 
120-150 ezer forintos hitelkeret igényelhető!

Értesítjük Ügyfeleinket, hogy a volt CITIBANK
irodánk a Király úti körforgalomtól 

ÚJ HELYRE KÖLTÖZÖTT!
Címünk: Király u. 9-11. 

A körforgalomtól 100 méterre Kiskanizsa felé!
(Király Borozó mellett)

Kõnig menü 400 Ft / menü kiszállítva

VVáállllaallaattii ééttkkeezztteettéésstt vváállllaalluunnkk
ÉÉttkkeezzééssii jjeeggyyeett eellffooggaadduunnkk

HHaavvii ééttllaapp:: wwwwww..kkoonniiggmmeennuu..hhuu
ÉÉrrdd..:: 9933//770000-113377

X. JAZZ LAND CSERFŐ,
JÚLIUS 14-16.

Július 14. Csütörtök
1. Falb Fiction (Ausztria), 2.
Nigun, 3. Laki Áki Quartet
(Hollandia)
Július 15. Péntek
1. Kanizsa Big Band, 2. Kelomat
(Ausztria), 3. Tiborcz Quartet
Július 16. Szombat
1. Whiteful, 2. Don Byron
Quartet, 3. Caméleon
Minden este 20 órától kezdőd-
nek a koncertek, azt követően
Jam Session.

Kedves 
Olvasóink!

Örömmel tudatjuk,
hogy megjelent

Bakonyi  EErzsébet
verses-novellás kö-

tete, az Angyal 
mélyvörösben

A könyv megvásárolható 
szerkesztőségünkben 

990 Ft-os áron.
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Június 10-12 között került meg-
rendezésre az ország egyik legran-
gosabb versenye, az Alpok-Adria
Díjugrató Gála a Csónakázó-tónál.
Az ország minden területéről, Né-
metországból és Ausztriából érkez-
tek versenyzők a nemzetközi sver-
senyre. A kanizsai díjugrató gálá-
val egy időben zajlott egy szlovéni-
ai nemzetközi lovasbajnokság. Há-
rom kategóriában 91 start, 35 klub,
68 ló és 48 lovas indult. Volt, aki
több lóval és több számban is lead-
ta a nevezését. A rendező Kanizsa
Lovasklub hagyományt szeretne
teremteni a verseny számára, csak-
úgy, mint a tíz éve minden évben
Nagykanizsán zajlódó militarynak.
Mint azt Végh Csaba, a lovasklub
elnöke elmondta, ebben a finanszí-
rozás a kérdés, hiszen a szakmai és
a technikai feltételeket, a pályát
biztosítani tudják a verseny meg-

rendezéséhez. Az idei lebonyolítá-
sához az Alpok-Adria Munkakö-
zösség 25 ezer járult hozzá, a kani-
zsai önkormányzat 4 millió forint-
tal támogatta a két lovasprogramot.

– A 80x70 méteres ugrópályán
a kategóriától, nagyságrendtől
függően 12-15 akadállyal kellett
megbirkóznia lónak és lovasnak.
A Nemzetközi Lovas Szövetség

(FEI) által akkreditált pályaépítő
folyamatosan építette át a ver-
seny szintjének megfelelően a pá-
lyát – tudtuk meg Dobri Lajos-
nétól, a verseny titkárától.

A két millió forintos összdíja-
zású versenyen Nagykanizsát a
Kanizsai Lovasklubtól két
versenyző,  Hargitai János és
Callsen Barbara képviselte.

ASZTALITENISZ
Két napos asztalitenisz versenyt

rendezett a Zala-megyei Asztalite-
nisz Szövetség, a Kanizsa Sörgyár
SE és Nagykanizsa M.J.V. Polgár-
mesteri Hivatal Sportirodája a
Széchenyi-Zsigmondy tornacsar-
nokban. Az első napon újonc és
serdülő, míg a másodikon ifjúsági
és felnőtt versenyszámokat bo-
nyolítottak le. A harminc egyesü-
let háromszáz indulója reggel ki-
lenc órától este hét óráig játszott.
A nagykanizsai versenyzők reme-
kül szerepeltek, hat versenyszá-
mot megnyertek. Legjobban Tóth
Dániel játszott, három verseny-
számban is remekelt, ebből kettőt
párosban Fülöp Rolanddal, de
nagy siker Szász Kinga női egyéni
első helye, a Bíró-Csuti páros si-
kere és Cseh Zsolt elsősége.

XIV. KANIZSA KUPA
TRI-Co Triatlon Klub a XIV.

Kanizsa Kupa Triatlonverseny
volt a Csónakázó tónál, melynek
keretében Rövidtávú Magyar Ku-
pa, Gyermek és Serdülő Magyar
Ranglistaverseny, Nyílt Újonc és
Ifjúsági Verseny valamint a Zala
Megyei Triatlon Diákolimpia ke-
rült megrendezésre. A Somogy
Megyei Szövetség kérésére a
technikai nehézségek miatt a ka-
nizsai rendezők vállalták, hogy a
Somogy Megyei Diákolimpia

résztvevői is ezen a versenyen
mérjék össze tudásukat, emelve
ezzel a Kanizsa Kupa színvonalát.
Az úszásból, kerékpározásból, fu-
tásból álló viadalt hat futamban
hat diákolimpiai, hat nyílt – ezen
belül két ranglista korcsoportban
a 18 éven aluliaknak öt különbö-
ző, koruknak megfelelő távon
rendezték meg. 

SIKEREK KISPUSKÁVAL
Nemrégiben került sor a Szlovén

MK Liga 5. fordulójára (kispuska
30 lövés fekvő testhelyzetben). A
fordulót Ormoz csapata rendezte
Podgorci lőterén. A kanizsai lövők
jól vették az akadályokat, a legna-
gyobb kupát hozhatták haza a 9 ne-
vezett csapat közül, bár egyéniben
meg kellett elégedniük a dobogó
alsóbb fokával (egyéni versenyző
49 fő összesen). Nagykanizsai
eredmények – Csapat: 1. Nagyka-
nizsai Polgári Sportlövész Egylet
809 kör. Férfi egyéni: 2. Horváth
Károly Nk. PSLE 276 kör, 4. Hor-
váth Szilárd Nk. PSLE 273 kör.
Női egyéni: 2. Papp Józsefné Nk.
PSLE 260 kör, 3. Pölöskeiné
Hertelendi Erika 248 kör. 

SERDÜLŐ MAGYAR 
BAJNOKSÁG

A serdülő korú vívók Magyar
Bajnokságán Tapolcán az NTE
1866 MÁV Rt. vívóit női kardosai
képviselték. Egyéniben, a 30 indu-

lós mezőnyben Péntek Brigitta
döntőbe került és itt a 8. helyen
végzett, míg Mátyás Szabina 10.,
Savanyú Zsófia 21. lett. A csapat-
versenyen a 4. helyen zártak.

KARDOZÓINK 
EREDMÉNYEI

Budapesten a Nemzeti Sport-
csarnokban volt az idei felnőtt
OB, ahol az NTE-sek női kardban
és férfi tőrben állítottak csapatot.
A nők (Péntek Brigitta, Péntek
Zsófia, Koros Eszter, Hetyei Ani-
kó) bejutottak a legjobb 8 közé, s
végül a 7. helyen zártak, s ezzel I.
osztályúak maradtak. A férfiak-
nak nem sikerült ilyen jól, sem
egyéniben, sem csapatban nem
jutottak a legjobb 8 közé. 

Szombathelyen serdülő és
kadett nemzetközi kardversenyen
két kanizsai vívó került a legjobb
8 közé. A döntőben a két csapat-
társ, Péntek Brigitta és Mátyás
Szabina került össze, s a viadal-
ból Péntek került ki győztesen.
Az aranyért vívott csatában végül
Péntek lett a győztes,  Mátyás  4.

JUDO ARANYAK
DUBROVNIKBÓL

A közelmúltban a NTE judókái
Dubrovnikban jártak Nemzetközi
Judo Kupa versenyen. Hét ver-
senyzővel vettek részt a négy or-
szágot felvonultató, 25 csapat,
300 indulójából álló megmérette-

tésen. A döntőkbe 4 kanizsai is
bekerült, szép eredmények szü-
lettek. 95 és fiatalabbak: Csonka
Richárd (32 kg) 19 indulóból II.,
Kardics Konrád (36 kg) 18 indu-
lóból II., és Lukovics Balázs (+45
kg) 7 indulóból a III. helyen vé-
geztek. 93-94-esek: Tar Bence
(36 kg) 12 indulóból IX., Balogh
Szabolcs (41 kg) 8 indulóból III.
lett. A leányok között a 93-94-
eseknél Aczél Éva 44 kg-ban III.,
+44 kg-ban I. lett, míg a 90-92-
esek között Mihovics Szabina 52
kg-ban I. helyen végzett.
AZ OBI/B-BEN MARADTAK

Békéscsabán felnőtt OBI/B-s
tornán vettek részt a CWG
Kanizsa vízilabdázói. A
mérkőzés 10:4-re zárult a
Békéscsaba javára. Csapat:
Golecz Tamás, Kalmár András,
Dobos Attila, Hartai Mátyás,
Magyar Gábor, Karácsony
Tibor, Szabó Dénes, csere: Szili
Attila, Oláh Bence, Kiss Csaba.
A mérkőzésre rányomta bélyegét
a hat órás utazás, a társaság
fásult volt lassú. Másnap Szente-
sen mérkőztek a Szentes csapatá-
val, hasonló eredménnyel. A
hazaiak nyertek 9:5 arányban. 

A két záró mérkőzés ered-
ményétől függetlenül a CWG
kiharcolta az OBI/B-ban való
maradást. 

I. ALPOK-ADRIA DÍJUGRATÓ GÁLA



OM reg. szám: 20–0129–04 Akkredit: 0584

Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. 
Tel.: 93/326–413, Mobil: 30/400–5253

E–mail: info@dialognk.hu,  Web: www.dialognk.hu

Nyári intenzív tanfolyam a
DIALÓG NYELVSTÚDIÓBAN

AJÁNLATUNK:
Államilag minősített nyelvi képzés

július 25 – augusztus 19-ig
kezdő, álkezdő, középhaladó, haladó, 

és nyelvvizsgára felkészítő szinten

ANGOL és NÉMET nyelvből,  
vizsgáztató tanárok vezetésével!

INGYENES PRÓBAVIZSGA –  minden tanulónk számára!
INGYENES VIZSGA – a legjobb eredményt elérőknek!
KEDVEZŐ ÓRADÍJ – részletfizetési lehetőség!
GARANTÁLT NYELVVIZSGA – szerződéssel!
30% TANDÍJ ÉS VIZSGADÍJ VISSZATÉRÍTÉS!

BEIRATKOZÁS: a jelentkezés sorrendjében, személyesen

KEZDJE NYELVVIZSGÁVAL ÉS BIZTOS
NYELVTUDÁSSAL A TANÉVET!

HEVESI SÁNDORHEVESI SÁNDOR
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

Széchenyi tér 5 – 9. Tel.:  311– 468
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig

JÚLIUS 1. 19.30 ÓRAJÚLIUS 1. 19.30 ÓRA
NYÁRESTI SZERENÁDNYÁRESTI SZERENÁD

mediterrán hangulat a HSMK előtti  juharfa alatt
Július 1-én 19.30 óra: Turzó György – gitár
Július 4-én 19.30 óra: Lakatos József – gitár

Belépődíj: nincs

JÚLIUS 7. 20 ÓRAJÚLIUS 7. 20 ÓRA
CSÜTÖRTÖKI RANDEVÚ CSÜTÖRTÖKI RANDEVÚ 
SZTÁRVENDÉGEKKELSZTÁRVENDÉGEKKEL

a HSMK előtti téren 
Sztárvendég: Charlie * Belépődíj: nincs

JÚLIUS 19. 20.30 ÓRAJÚLIUS 19. 20.30 ÓRA
KANIZSAI NYÁRI SZÍNHÁZ KANIZSAI NYÁRI SZÍNHÁZ 

SZABADTÉRI SZÍNHÁZI ELŐADÁS ASZABADTÉRI SZÍNHÁZI ELŐADÁS A
PÉTERFY ISKOLA UDVARÁNPÉTERFY ISKOLA UDVARÁN

Madarak - zenés komédia
a Budaörsi Játékszín előadása

Főbb szerepekben: Kertész Péter, Straub Dezső,
Kökényessy Ági, Tolnai Miklós, Kautzky Armand, Farkas

Zoltán, Szűcs Sándor. Rendezte: Éless Béla
Belépődíj: 1500 és 1300 Ft

Következő lapszámunk 
július 14-én jelenik meg!


