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Az augusztus 20-i ünnepségek sorában a kanizsai népi
iparművészek múlt héten pénteken nyílott kiállítása volt az
első. A HSMK kiállítótermében szeptember 5-ig megte-
kinthető tárlaton Bátor Margit, Hadiné Szalai Gabriella,
Pulai Lászlóné, Zsovár Anita, Jerausek Gyula, Stiller Gábor,
Vastag János és Wegroszta Zoltán munkái láthatók. A kiál-
lítás anyagát Kustár Zsuzsa iparművész mutatta be és mél-
tatta, Kovács Szilvia énekével színesítette a megnyitót.

Az ünnep reggelén az Olajbányász Fúvószenekar adott
térzenét, majd az ünnepélyes zászlófelvonást követően a
HSMK előtt került sor a Szent István napja alkalmából
tartott városi ünnepségre. A himnuszok elhangzását kö-
vetően Bazsó Adrienn szavalt, majd Kovács Kálmán in-
formatikai és hírközlési miniszter mondott beszédet.

– Augusztus 20. az összetartozás ünnepe. Az összetar-
tozásé, amely nemcsak az ezeréves közös múltunkra,
közös gyötrelmeinkre és közös sikereinkre, hanem az

előttünk álló jövőre is vonatkozik. Arra a jövőre, ame-
lyet mi, sokféle magyarok együtt építünk. Augusztus 20.
a magyar állam születésnapja is, hiszen több mint ezer
éve európai állam született. S ez az európai állam újra
és újra megvívta államiságának, létezésének harcát.
Legutóbb tizenöt esztendővel ezelőtt vívta ki magának
ismét a jogot, hogy nem pusztán szenvedő alanya, ha-
nem újra sorsának alakítója lehessen idehaza, és Euró-
pában, sőt a nagyvilágon belül is. Hiszen Magyarország
15 éve ismét független, szabad ország, alkotmányos de-
mokrácia, ahol minden polgárnak veleszületett joga
mindaz, ami a szabad világban polgárok joga. És köz-
társaság, ahol mindenkinek jár, járnia kell annak az
esélynek, hogy ne a születése pillanatában dőljön el a
sorsa, hanem a maga tehetségén, szorgalmán, akará-
sán, és a közösség segítő erején múljon.

(folytatás az 5. oldalon)
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SZOPTATÁS VILÁGNAPJA

Augusztus első napja a Szoptatás Világnap-
ja. Mint minden esztendőben, idén is ünnep-
séggel készült az alkalomra a Magyar Védő-
nők Egyesülete Nagykanizsai Szakosztálya és
az ÁNTSZ Városi Intézete. Összesen 150,
gyermekét anyatejjel tápláló édesanya kapott
meghívást a hónap elejei Csokonai úti Köz-
ponti Védőnői Tanácsadóban megrendezett
ünnepségre, ahol Adorján Árpádné városi ve-
zető védőnőt követően Litter Nándor polgár-
mester köszöntötte az édesanyákat. Dr. Buzás
Judit városi tiszti főorvos, Tóth Lenke megyei
vezető védőnő és dr. Nagy Marietta házi
gyermekorvos is az anyatejes táplálás fontos-
ságára hívta fel a figyelmet, s arra buzdította
az édesanyákat, minél tovább maradjon az ét-
rendben a gyermek központi táplálékforrá-
saként az anyatej. Mint mondták, ma már tu-
dományosan bizonyított, hogy alig van olyan
édesanya, aki nem képes ily módon táplálni
gyermekét, mégis – bár az eredmények javu-
lásról tanúskodnak, még mindig – sokan van-
nak, akikben nem elég erős az elhatározás,
így a látszólag egyszerűbb megoldást, a táp-
szert választják. Pedig az anyatej nem csak a
legegészségesebb táplálék, hanem maga a
szoptatás az édesanya és gyermeke közötti
lelki kapcsolat erősítéséhez is fontos. Az
anyatej a legbiztonságosabb, a legegészsége-
sebb, a legkényelmesebben „előállítható”, a
legolcsóbb. Az anya szervezete képes úgy al-
kalmazkodni a kisbaba szükségleteihez, hogy
a termelődő anyatej mind összetételében,
mind pedig mennyiségében – legalább a baba
fél éves koráig – a legoptimálisabb legyen. A
szoptatott csecsemő kiegyensúlyozott, ellen-
álló a vírusokkal, baktériumokkal szemben,
de még egy sor krónikus betegséggel szem-
ben is védett. Mindezt semmilyen mestersé-
ges táplálék nem tudja biztosítani. S akkor

még arról nem is ejtettünk szót, mi mindent
jelent a szoptatás az anyának: a lelki gazdago-
dáson túl elősegíti a méh visszahúzódását ere-
deti helyzetébe, segít a lefogyásban, csökkenti
a későbbiekben az emlő- és a petefészekrák
kockázatát, és még sorolhatnánk. 

A kulturális műsorral színesített rendezvé-
nyen az előadások után külön köszöntötték
Petiné Bankó Melindát, aki az elmúlt egy esz-
tendőben anyateje folyamatos leadásával több
apróság egészséges fejlődéséhez is hozzájárult.

KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG
Augusztus 2-án ismét összeült a Közbe-

szerzési Bizottság. Zárt ülésen három napi-
rendet tárgyaltak. A Kazanlak körút felújítá-
sára és a parkoló bővítésére korábban kiírt pá-
lyázatról született döntés. A bizottság egy za-
laegerszegi céget javasolt a kivitelezési mun-
kák elnyerésére, melynek határideje novem-
ber 30. Az önkormányzat és a Vöröskereszt
pályázati forrást nyert a házi segélyhívó rend-
szer beszerzésére, melyre a bizottság pályáza-
tot írt ki. Így 40 egyedülálló vagy egészségi-
leg károsodott emberhez kerül majd kiépítésre
a korszerű rendszer. A harmadik napirendi
pontban az Alsószabadhegyi út és a Péterfai
út közötti kerékpárút kivitelezésre írtak ki pá-
lyázatot. A kivitelezési munkáknak november
30-ig kell elkészülniük.

MI LESZ A HATÁRŐRSÉGGEL?
Sajtótájékoztatót tartott Cseresnyés Péter a

Fidesz helyi elnöke augusztus 10-én, ahol a
képviselő elmondta, hogy a múlt héten vá-
rosszerte napvilágot látott lesújtó hír szerint
megszüntetés fenyegeti a kanizsai hatásőrsé-
get. Szeretné megkérni a kormánypárti képvi-
selőket arra – elsősorban Göndör István kép-
viselőt és Litter Nándor polgármestert –,
hogy tegyenek meg mindent annak érdeké-
ben, hogy a nagykanizsai határőrség megma-
radhasson, ezáltal elkerülve az újabb elbocsá-
tásokat, továbbá gondoljanak bele abba, hogy
ha egy eddig nem létező határvédelmi szervet
kívánnak létrehozni, ahhoz nagy anyagi fede-
zetre lesz szükség. 

GÓLYALÁBAS TÁBOR
A júniusi Gólyalábas Világjátékok után Gó-

lyalábas tábort rendeztek augusztus 15-20-ig

Miklósfán Mindenki Házában. A tábor szerve-
zője, Czupi Gyula elmondta, a gyerekek közül
többen bent alszanak a Házban a tábor ideje
alatt, a többiek a környékről járnak be. Dél-
előttönként gyakorolnak, zenés produkcióval
készülnek, ebéd után pedig különböző progra-
mokkal színesítik a mindennapokat. Métázást,
buzogányokkal, labdákkal és virágbotokkal
zsonglőrködést tanulhatnak a gyerekek. Ők
festik a gólyalábakat és varrják a ruhákat is. A
számítógépes teremben oktatnak e-mailezést
és készítenek újságot is. Az eddigi fellépések
– többek között Zalalövőn, Szombathelyen, a
Művészetek Völgyében – után egyre több fel-
kérést kapnak, lehetséges, hogy a közeljövő-
ben Romániába is ellátogatnak.

MEGEMLÉKEZÉS HALIS ISTVÁNRA
Idén ünnepeljük Halis István születésének

150. évfordulóját. A várospolitikus, helytörté-
nész, író 1855. augusztus 21-én született
Nagykanizsán. 1913-ban a városi könyvtár és
múzeum megalapításakor kinevezték könyv-

tárosnak és múzeumőrnek. A város történeté-
nek lelkes kutatójaként régi okiratokat gyűj-
tött, és régészettel is foglalkozott. Írt történeti
munkákat, elbeszéléseket, romantikus regé-
nyes műveket és különféle vegyes cikkeket
országos lapokba és folyóiratokba. Augusztus
23-án a városi temetőben Czupi Gyula meg-
emlékező beszédet tartott, ahol elmondta,
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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
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szeptember végén egy emléktábla avatásra
készülnek Halis tiszteletére, és egy Halis Év-
könyv kiadása is tervben van. A Halis dom-
bormű már elkészült, mely a Városi Könyv-
tárra kerül majd. A beszéd után elhelyezték a
koszorút utolsó tiszteletadásként.

DÖDÖLLEFESZTIVÁL MÁSODSZOR
Első ízben tavaly került sor dödöllefeszti-

válra Kanizsán, ám a gasztronómiai különle-
gességeket és színes kulturális programokat
felvonultató, nagysikerű rendezvényre az idén
is várják az érdeklődőket. Akik szeptember 3-
án részt vesznek az Eötvös téren – eső esetén
a HSMK termeiben és sátrakban – megrende-
zésre kerülő programkavalkádban a nívós kul-
turális programok mellett megízlelhetik a dö-
döllét és a táj más jellegzetes és finom ételeit
is. A Borok utcájában a zalai lankák vörös és
arany nedűi várják a szomjazókat, de bátran
válogathatnak a népművészeti kirakodóvásár
kincsei között is. A fő szervezők, a HSMK és
a Kanizsa és Környéke Gasztronómiai Egye-
sület számos szponzor bevonásával közel két-
millió forintot fordít a sok-sok különlegessé-
get is ígérő fesztiválra. A nevezések határide-
je a hét elején lejárt, 15 amatőr és 8 profi csa-
pat jelezte részvételét. Az amatőr kategóriá-
ban nevezők között vannak szegediek, So-
mogy megyeiek, zalaszentbalázsiak, récseiek
és természetesen helybéliek. Mind a négy ka-
tegória 1-3 helyezettje elismerésre kerül, min-
den első helyezett csapat egy-egy görögorszá-
gi egyhetes szálláslehetőséget is a magáénak
tudhat majd egy utazási iroda jóvoltából.
Emellett számos értékes nyeremény várja
még majd a versengőket. A fesztivál másik
különlegessége az ezer adag dödölle, amelyet
a Központi Óvodai Konyha ajánlott fel in-
gyen. Akik erről netán lemaradnának, azok-
nak sincs oka a búra, hiszen a program teljes
ideje alatt lesz – jutányos áron vásárolható –
dödölle, erről a szervezők gondoskodnak. 

KTÖ-ÜLÉS
A nyári időszak után augusztus 23-án ismét

összeült a Kiskanizsai Településrészi Önkor-
mányzat. Napirend előtt az autóbuszmenet-
rend és a heves esőzésekkel kapcsolatos prob-
lémákkal foglalkozott a KTÖ. Szeretnék, ha a
Volán menetrend felülvizsgálatára a közeljö-
vőben sor kerülne, illetve, hogy a következő
évi költségvetésben szerepeljen a komplex
csapadékvíz-elvezetést tartalmazó terv alap-
ján a csapadékvíz-elvezetés megoldása. A ta-
gok nem támogatták az augusztus 30-i köz-
gyűlés elé kerülő, a kiskanizsai temetőt is
érintő előterjesztést, mivel az nem a januári
közgyűlésen elfogadott ravatalozó újjáépíté-
séről szól.

ELFOGADOTT NAPIRENDEK
Nyílt ülésen nyolc téma került kedden a

Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
elé, melyeket támogatott a testület. Így többek
között a Közbeszerzési Terv módosítását, a
temetők felújítási munkálatai engedélyoki-

ratának elfogadását, a Thury téren nyilvános
WC kialakítását, a HSMK rekonstrukció
engedélyokiratának elfogadását. A Csó-
nakázó-tó fejlesztéséhez kapcsolódó alter-
natívák közül a másodikat, a Csónakázó-tó
turisztikai központtá fejlesztését szavazták
meg a bizottság tagjai. 

KÖZBESZERZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS
A Közbeszerzési Bizottság keddi ülésén hat

helyen egészítette ki a Közbeszerzési Tervet,
melynek oka, hogy olyan közbeszerzéseket
kell lebonyolítaniuk, amelyeket a terv mega-
lkotásakor még nem láttak. Ilyen két
beruházás is, a Thury városrész rehabilitáció-
ja és az Ipari Parkban egy belső út építése. Az
önkormányzat pályázaton a két beruházásra
közel egy milliárd forintot nyert. Döntés
született az Ipari Parkban egy másik út
építéséről, valamint a Kórház utca felújításá-
nak folytatásáról is.
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AUGUSZTUS 23.

Szinte nincs olyan nap, hogy ne szakadna
nyakunkba az égi áldás. E hét első napja is
felhőszakadással köszöntött ránk. A városban
a csapadékvíz elvezetők nem győzték a hatal-
mas víztömeget elnyelni. Az Erzsébet téren a
Kiskastély előtt „Kis-Balaton” keletkezett, a
tengelyig érő vízben gépkocsik akadtak el. A
város számos pontján hömpölygött a lezúduló
áradat. Mi vár még ránk, s mi okozza ezt a
szélsőséges időjárást – erre kerestük a választ. 

– A légkörben a változásokat a nagyméretű
légtömegek elmozdulásai okozzák, ha nagy tö-
megben hideg, vagy ha nagy tömegben meleg
levegő érkezik a térség fölé. Ennek következté-
ben változik meg az időjárás. Szélsőségekről
is lehet beszélni. Ilyen erejű szél még nem
volt. például Nagykanizsa térségében, mint
most júniusban. A Nagykanizsa térségében
eddig mért legerősebb szélsebesség 80-100
km/h volt, most júniusban a város egyes ré-
szein a Víztorony, Eötvös tér, Kossuth tér kör-
nyékén jóval 100 km/ h fölött volt a száguldó
szél sebessége. A vastag törzsű fát a Vízto-
ronynál közel 160 km/h-ás szél csavarhatta ki.
Nyáron zivatar környezetében, télen erőteljes
hidegfrontnál adódik erőteljes szélmozgás –
jegyezte meg beszélgetésünk elején Pálfi Já-
nos, a helyi meteorológiai állomás vezetője.

Áprilisban 79 km/h, májusban 61 km/h, jú-
niusban 83 km/h, júliusban 54 km/h-ás szélse-
bességet mértek az állomáson. Éves szinten
800 milliméter csapadék hullik Nagykanizsán.
Májusban 74 mm, június 95 mm, július 108
mm csapadék esett, áprilisban a csapadék
mennyisége átlag körüli, 60 milliméter volt.
Havonta átlagosan minden másnap esik az
eső. Májusban 16, júniusban 11, júliusban 5
csapadékmentes nap volt. Az augusztusi vég-
elszámolás is nagy mennyiségű csapadékról

fog szólni, hiszen nem múlik el hét eső
nélkül. Megyénkben még nincs árvízveszély,
de a szomszédos Vasban a Rába megáradt.  

– A zivatar tipikus nyári időjárási jelenség.
A zivatarfelhők függőlegesen nagyon magas,
horizontálisan kicsit kisebb kiterjedésűek. Ala-
csony szinten cseppfolyós, középszinten ve-
gyes, felső szinten jég halmazállapotúak. Ha a
talajközelben gyorsan hűl le a levegő, akkor a
jég nem tud elolvadni, erre példa volt a júniusi
időjárás. Szélsőségekről nem lehet beszélni,
kirívó esetek vannak. Az utóbbi 2-3 év zivatar-
mentes volt, most kiegyenlítette magát az idő-
járás – magyarázta az állomásvezető.

A legmagasabb átlaghőmérséklet Nagyka-
nizsán áprilisban 24,1 C, májusban 32,1 C, jú-
niusban 31,4 C, júliusban 31,2 C fok volt
idén. Ennél melegebb nyarak is voltak, akkor
több volt a hőségnap és kevesebb a zivatar.
Augusztusban bekövetkezett, amire senki nem
számított: az első hét, amely a tapasztalatok
szerint évtizedek óta kellemesen meleg, most
hidegrekordot hozott. S  az azóta eltelt hetek
is hol nyarat, hol őszt idéznek. A három na-
pos, hetes előrejelzések a meteorológus sze-
rint nagyon pontosak, ezért érdemes őket fi-
gyelemmel kísérni. 

ÁZUNK, FÁZUNK....

Nagykanizsán a Tripammer utcai közte-
metőben is komoly károkat okozott az el-
múlt viharos időszak. Mint Kelemen Pál-
nétól, a temetőgondnokság vezetőjétől meg-
tudtuk, számos síremlék ledőlt, megrongá-
lódott. S bár a polgármesteri hivatal segít a
milliós kár helyreállításában, kéréssel for-
dult a temetőben dolgozó vállalkozókhoz is.
Balogh József, Kuzma Róbert, Szilvási Já-
nos és Temesi László vállalkozók az első hí-
vó szóra vállalták, hogy az anyagi kárt nem
szenvedett, csak megrongálódott síremléke-
ket  – szám szerint tizenhatot – térítésmen-
tesen helyreállítanak, kijavítanak. A mun-
kálatokkal folyamatosan haladtak, két hete
fejezték be, több százezer forint értékű
munkát elvégezve ingyen. 

KÖSZÖNET 
A SEGÍTSÉGÉRT
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Az első padokban a férfiak ültek. Többjük kezében felvételre készen
állt a digitális fényképezőgép vagy a videókamera. Mögöttük a
feleségek foglaltak helyet türelmesen. Az ünnepélyes csendet
Biskopics Márton orosz nyelv- és kollégiumi nevelőtanár törte meg,
aki három évvel volt idősebb egykori tanítványainál. Ő kezdte a
köszöntő szavak sorát, hogy aztán estébe nyúló beszélgetéssel
felelevenítsék az 50. érettségi találkozójukat ünneplő IV. a osztály
egykori tanulói örömeiket, bánatukat, és a közösen átélt élményeiket. 

Dénes Sándor, a Batthyány Lajos Gimnázium igazgatója vette át a
szót, s köszöntötte az 1951-1955 között – a tablók könyve szerint –, a
Nagykanizsai Általános Gimnázium falai közé járt „öreg diákokat".
Sok szép nyugdíjas évet kívánt, s marasztaló hangon biztatta őket, tölt-
sék az idejüket kellemesen, beszélgessenek addig, ameddig jólesik!
Búcsúzóul átadott valamennyiüknek egy emlékkönyvet, melyet az
1765-ben alapított iskola 230. évfordulója alkalmából adott ki az
intézmény 1995-ben. Viszonzásul az osztály mai képét tükröző tablót
kapott ajándékba. Az intézmény falai között június 25-én szombaton

érettségi vizsga zajlott. De kanyarodjunk vissza a IV. A reál osztályba.
A tanári asztal előtt Boa Sándor nyugalmazott erdőmérnök állt.
Amikor néhány nappal a találkozó előtt bejött az osztályba, meglepet-
ten tapasztalta, hogy a tanteremben nincs katedra, nincs hatalmas nagy
asztal, nincs pódium. Nosztalgiával gondolt vissza a régi időkre, nekik
az volt a jobb. Nem tartott névsorolvasást, de megemlékezett azokról,
akik már nem lehettek közöttük: egy személy eltűnt, meghalt az
örökké harmonikázó Illés László, a kicsit aggódó Gerencsér János, a
mindig mosolygó Koleszár Gyula, és a nagy halász, Bukovics Imre. 

Az ország minden részéből, sőt Svédországból és Németországból is
utaztak erre a napra Kanizsára. Húsz éve minden évben találkoznak. Öt
évenként Kanizsán jönnek össze, a közötte lévő években pedig valame-
lyikük lakhelyén. A 21 érettségizett fiatalember közül hatan maradtak
városunkban. Megemlékezett a tanárokról is, akik nemcsak tanították,
nevelték, hanem féltettek és szerették is őket. Ennek köszönhető, hogy
50 év után is mindenki olyan örömmel jött, mintha a családjához
menne haza. Delet harangozott a közeli Felső-Templom harangja.
Balassa Károly, a másik fő szervező, az idő múlására figyelmeztette
Boa Sándort, hiszen 12 órára rendelték meg az ebédet a Centrál
étteremben. A délutáni program szervezése Szabó Zsiga társukat, a
Kanizsa TV. operatőrjét dicséri, aki ugyan a III. osztályban csatlakozott
hozzájuk, de teljesen beilleszkedett a közösségbe. Az érdekesebb
jelenetekre délután került sor, a szenvedélyek, a nagy beszélgetések
akkor bontakoztak ki igazán. Az ajándékokat is akkor adták át egymás-
nak, így Boa Sándor az általa palackozott, Pannon kavicson termett
szőlőkből kevert, és korlátozott mértékben palackozott borát, ami
magán viseli készítőjének derűjét, alázatát, a szőlő és a bor iránt.

B.  Zs. 

ŐK, HUSZONEGYEN

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata ne-
vében köszönetemet fejezem ki az augusztus 20-i ren-
dezvény támogatóinak. Felajánlásaikkal lehetővé tet-
ték, hogy a város lakói méltó módon ünnepelhessék
meg Szent István napját. 

A rendezvény fő támogatója: Puskás Tivadar Közalapítvány
Kiemelt támogatók: Balusztrád Kivitelező Rt., Baumeister Kft.,

EME Kft., EYBL Hungária Textilipari Kft., Kanizsa Trend Kft., OBI
IV Ingatlankezelő Kft., Raiffeisen Bank Rt., Szabadics Közmű és
Mélyépítő Kft.

Támogatók: Aquaprofit Rt., DKG-EAST Rt., Draskovics Kft., Föl-
di Kft., GE Hungary Rt., Halász-Metal System Kft., Kanizsai Nyomda
Kft., Kampf és Társa Kft., Kanizsa Pékség Sütőipari és Kereskedelmi
Rt., KOTO Autóház Kft., Első Magyar Közvilágítási Rt., OTP Bank
Rt., Pálmöb Kft., RYNO Kft., Schmell-Novák Kft., Siromaplast Kft.,
T-Mobile Magyarország Rt., Zalaerdő Rt., ZÁÉV Rt.

A rajzverseny támogatói: Beke Italdiszkont, Betűvarázs Könyves-
bolt Csokitanya Édesség, Élelmiszer Diszkontbolt, Egry J. úti cukrász-
üzem, Fotopont FDF, Hollywood Multiplex Nagykanizsa, Kanizsa
Uszoda Kft., König Cukrászüzem, Lorenzo Pizzéria, Étterem, Nelson
Restaurant & Pub, Papír, írószer, nyomtatványbolt Csengery út, Papír-
király Irodaszer-Nyomtatvány Bolt, Pergamen Papír-írószer és nyom-
tatvány szaküzlet, Robinson Pizzéria és Restaurant.

Együttműködő partnerek: E.on Dél-Dunántúli Áramszolgáltató
Rt., Közterületfelügyelet, Nagykanizsai Határőr Igazgatóság, Nagyka-
nizsai Tűzoltó Parancsnokság, Saubermacher Pannonia Hulladékgyűj-
tő Kft., Városi Rendőrkapitányság, Via Kanizsa Kht., valamennyi fel-
lépő és a szervezésben résztvevő szervezet. 

Litter Nándor
polgármester

Új kiállítási részletekkel bővült a Magyar Olajipari Múzeum. A za-
laegerszegi múzeum kiállító csarnokában július 28-án avatták fel a
bányász türelemüvegeket, palackba zárt faragásokat bemutató vitrint.
Az érdeklődők megtekinthetik Európa legrégebbi – 1737-ben készült
– bányász türelemüvegét is. Átadtak továbbá még egy folyékony
széndioxid tároló tartályt, egy városigáz-nyomásszabályozót és egy
L-10 típusú fúróberendezést. 

ÚJ KIÁLLÍTÁSI RÉSZLETEK

Az elmúlt félévben több hétvégi ház, pince feltörés is történt a Nagyka-
nizsai Rendőrkapitányság illetékességi területén. Az ügyek jó részében a
nyomozást a kapitányság bűnügyi osztályának munkatársai befejezték és
az iratokat vádemelési javaslattal, küldték meg az ügyészéghez. Az
ügyek elemzése értékelése kapcsán azonban több olyan szakmai megálla-
pításra jutottunk, melyekről a hasonló cselekmények megelőzése érdeké-
ben feltétlenül beszélni kell. Alapvetően ezek a védelmi, illetve a kellő
óvatosság körültekintés hiánya körébe sorolhatók. A betörők többsége
oda hatol be, ahol gyenge védelmet lát és viszonylag kis munkával rövid
idő alatt tud zsákmányra szert tenni. Elsősorban a nem feltűnő helyeket
részesítik előnyben, és olyan időpontban követik el a cselekményt, ami-
kor kicsi a mozgás, ez által is próbálják csökkenteni a lebukás kockázatát.
Mégis mit tehetünk? Az elővigyázatosság csupán odafigyelés kérdése. A
szőlőhegyben gyanúsan közlekedő gépkocsik rendszámát jegyezzük fel,
a gyanús személyek mozgásáról értesítjük a rendőrséget, és a polgárőrsé-
get is amennyiben működik ilyen a területen. A nagy értékű munkaeszkö-
zöket csak a szükséges munka elvégzésének idejére vigyük magunkkal.
Bűncselekmény esetén jól jöhet egy részletes leltár az értékes tárgyakról,
rögzítve egyedi sajátosságaikat, gyári számukat. 

Takács Csaba

FIGYELJÜNK HÉTVÉGI
HÁZAINKRA IS!

KÖSZÖNET AZ AUGUSZTUS 20-I
ÜNNEP TÁMOGATÓINAK
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Augusztus 20. a keresztény magyar államalapítás, a magyar ál-
lam fennállásának emléknapja, Szent István király ünnepének
napja. István a magyar államiság és a kereszténység alapjait lera-
kó Géza fejedelem fia, a honfoglalást vezető Árpád fejedelem ük-
unokája. 970 körül született, aki születésekor ugyan a pogány
Vajk nevet kapta, 972-es megkeresztelésekor azonban az első ke-
resztény vértanú, István nevét adták neki. 

Hogy mi minden fűződik a nevéhez, s miért is ünnepeljük őt? Erről
beszélgettünk a Jézus Szíve Plébánián Fliszár Károly plébánossal.

– Hogyan foglalhatjuk össze röviden Szent István király történetét? 
– Uralkodása elején pogány rokona, Koppány vezér fegyveresen kelt

fel ellene, de összegyűjtve seregét, és kérve Isten segítségét győzelmet
aratott felette. István és Koppány harcában nemcsak az forgott kockán,
hogy ki lesz a magyar nép uralkodója, hanem nagy valószínűséggel az is,
hogy a magyar nép megmarad-e pogány hitében, vagy a kereszténység
útjára tér. Aztán Ajtony seregét futamította meg, így már szabaddá ált
előtte az út, hogy a keresztény magyar államot létrehozza. 996-ban vette
feleségül Henrik bajor herceg lányát, Gizellát, akivel sok hittérítő és lo-
vag jött Bajorországból, de sokan érkeztek Olaszországból is. Ők vala-
mennyien nagy segítségére voltak Istvánnak, aki uralkodása kezdetétől
tisztában volt azzal, hogy – bár övé a hatalom – „fölötte” is áll valaki,
aki minden cselekedetét irányítja. Nagyon bölcs ember volt, aki kellő alá-
zattal és szerénységgel kínálta a kereszténységet népének. Az ezredfordu-
lón, kb. 1000 karácsonyán koronázták királlyá Esztergomban a II. Szil-
veszter pápától kapott koronával, ami azt jelentette, hogy a pápa őt füg-
getlen keresztény királynak ismerte el. Ezzel megalakult a független ke-
resztény Magyar Királyság. Az akkor még többségében pogány magya-
rok azonban eleinte nehezen hajlottak a keresztény hitre. Ezért minden 10
faluban templomot építtetett, és a templomok melletti téren jelölte ki a va-
sárnapi vásárok helyét, hiszen onnan könnyebben beterelhették az embe-
reket az ige hallgatására. Szigorú büntetést szabott ki a káromkodókra,
Isten neve szent volt. Komolyan vette az Evangéliumot, a Jézussal való
kapcsolatot. Királyként is tisztelte és becsülte minden alattvalóját, igyeke-
zett mindenkiről gondoskodni. Hitt a nevelés erejében, s fontosnak tartott
egy sor olyan dolgot az életben, melyet ma egyre kevesebben tartanak ér-

téknek: hitt a munkában, az imádságban, szent dolog volt a család, a ba-
rátság, és kötelességtudatból is mindig példát mutatott a népének. Ural-
kodása alatt a magyar törzsek szövetségéből létrehozta az egész Kárpát-
medencére kiterjedő keresztény magyar államot. Ennek területén félszáz
királyi vármegyét és 10 püspökséget szervezett. Az ő nevéhez fűződik töb-
bek között a pannonhalmi bencés apátság építésének befejezése, a
veszprémvölgyi apácakolostor megalapítása, de ő építtette fel az eszter-
gomi és a székesfehérvári székesegyházat és az óbudai Szent Péter és
Pál-templomot is. Az apátságok, kolostorok keretén belül iskolák működ-
tek, és azok váltak a művelődés szellemi központjaivá. A Kárpát-meden-
cén áthaladó és a Szentfölre tartó zarándokokat István fogadta a királyi
udvarban, bőségesen ellátta őket és biztosította számukra az országon
való biztonságos áthaladást. A Szentföldre és Rómába igyekvő magyar
zarándokok számára pedig vendégházakat építtetett Konstantinápolyban,
Jeruzsálemben, Ravennában, Rómában. István a pogány szokásokat
igazságos törvényekkel szorította ki, a kereszténységet pedig megerősítet-
te. Bőkezűen adakozott az egyházaknak, gyakran látogatta őket, és sze-
mélyesen felügyelte javítgatásukat, tatarozásukat. Neki köszönhetjük,
hogy az egykor pogány és nomád, kalandozó népből törvénytisztelő ke-
resztényeket faragott. Megszilárdította a központi hatalmat, és vele az or-
szág védelmét. Neki köszönhetjük, hogy ma is itt élünk Európában.

– Miért éppen augusztus 20-án ünnepeljük Szent István király napját?
– István uralkodása idején Nagyboldog-asszony napján, augusztus

15-én hívta össze a királyi tanácsot Fehérvárra. Ekkor tartották az un.
törvénynapokat. Később Szent László király hozott döntést ezzel az ün-
nepnappal kapcsolatban: áttették augusztus 20-ra, mert 1083-ban e
napon avatták szentté I. István relikviáit a fehérvári bazilikában. Mun-
kaszüneti nappá még 1891-ben Ferenc József nyilvánította. 1945 után
Szent István ősi ünnepéből az “új kenyér ünnepe” lett, majd az alkot-
mány napjaként ünnepeltük augusztus 20-át. A rendszerváltozás óta,
1989-től ismét a régi tradíciók szerint rendezik meg a Szent Jobb-kör-
menetet. Az első szabad választásokon létrejött Magyar Országgyűlés
1991. március 5-i döntése Szent István napját a Magyar Köztársaság
hivatalos állami ünnepének nyilvánította.

Sz. M.

AZ ELSŐ MAGYAR KIRÁLY

(folytatás az 1. oldalról)
Mindez nem világnézeti kérdés, hiszen abban sokfélék vagyunk. Mindez

a közös nevező kérdése, azon dolgoké, amelyekből nincs sok, de éppen
ezért különösen fontosak a számunkra, hiszen ezek azok amelyekben mind-
annyian egyetértünk. Hiszen tudjuk, hogy a közös jövőt csak közös alapra le-
het építeni, a közös múltra és a közös értékekre. Család és közösség, haza és
Európa, jog és esély, szabadság és szolidaritás, biztonság és megújulás. Ezek
az értékek kötnek össze minket. Ha van valami, amit nemzeti ünnepeinken nem
szabad elfelejteni, akkor éppen ezek azok. Augusztus 20. a szentistváni örök-
ség, a szentistváni hagyomány tartásának ünnepe is. Miben rejlik a szen-
tistváni hagyomány? Abban a megújító erőben, abban a bátorságban és me-
részségben, amely a kort megértve a kihívásra bátran reagált. Ha kell, szakít a
hagyománnyal, ha kell, azt mondja, mint akkor, ami pogány volt, ami régi,
ahelyett válasszuk az újat, az európait. És ezt akkor is meg kell lépni, és meg
kell tenni, ha úgy, mint ezer éve, ez ma sem vitamentes. A jövő soha nem vita-
nélküli, de mindig a bátraké. A szentistváni hagyomány legnagyobb értéke az
a bátorság, következetesség, előretekintés és belső hit, amely viszi és magával
viszi az egész országot, a nemzetet. Legyünk bátrak ebben megújulásban, és
álljuk ki a vitát, mint ahogy Kanizsa is hányszor újult már meg, hányszor kel-
lett megújulnia. Élt meg fényes napokat, és nehezeket. Amikor a vasút fejlődé-
se és a kereskedelem ezt a várost pillanatokon belül, néhány évtized alatt eu-
rópaivá formálta, akkor az az öröm és a sikerek évtizede volt. Aztán jöttek ne-
hezebb időszakok, és most azt mondhatjuk, hogy Kanizsa jól sáfárkodott a
múltjával, és jól kezdi alakítani a jövőjét, hiszen amikor a jövő generációjának
az iskolákban már az informatikát, a nyelvet, a modern tudást, a XXI.századi
ismereteket tanítja szinte mindenütt, és ezt helyezi az első helyre, amikor ön-

erőből, saját akaratából és erejéből felsőfokú képzést indít, hogy a fiai számá-
ra, az itt születettek és a környéken élők számára a felsőfokú oktatás lehetősé-
gét is megteremtse, és amikor arra épít, hogy ne menjenek el az itt élők, hanem
munkahelyteremtő, regionális központtá váljon, akkor igenis megint helyesen
építi a jövőt. Én bízom benne, hogy ahogy jó száz évvel ezelőtt a vasút építése
során ez a város néhány évtized alatt az ország egyik legdinamikusabban fej-
lődő kulturális, gazdasági, pénzügyi központjává vált, most az autópálya épí-
tésével, a XXI. század vasútján keresztül és az internet adta lehetőségekkel oda
jut, hogy az intelligens városok, az intelligens régiók egyik vezető, meghatáro-
zó eleme lesz Magyarországon, és a térségben. Azt mondtam, a Szent István-i
ünnepet nem kell magyarázni, magyarázni nem kell, de mindig, mindig vissza-
tekintve eddigi cselekedeteinkre és előretekintve a jövőre, meríteni kell belőle.
Mert van miből, az összetartozás, a megújulás, a bátorság és a hit hagyomá-
nya – mondta Kovács Kálmán ünnepi köszöntőjében. 

A köszöntő szavakat követően került sor a Kanizsa Táncegyüttes műso-
rára, majd az új kenyeret megszentelte Fliszár Károly esperes-plébános. A
közönség a Litter Nándor polgármester által megszegett kenyér egy-egy
falatkájával, es egy-egy pohárka borral tehette a maga számára emlékeze-
tessé az idei ünnepet, amely a HSMK előtti programmal még nem ért vé-
get, hiszen délután háromkor hologram- és fotókiállítás nyílt a Honvéd
Kaszinóban, este hatkor Szent István-napi ünnepi szentmise volt az Alsó-
városi Templomban. Az Erzsébet téren délután háromtól este tizenegyig
egymást követték a fellépők és a programok, amelyek sorát tűzijáték zárta.
A mostoha időjárás miatt a HSMK-ban rendezték meg a háromnapos
programsorozat utolsó részét, a Nemzetközi Néptánc Gálát, amelyen
olasz, török, görög, szerb és magyar táncosok léptek fel.

ÁLLAMISÁG, ÚJ KENYÉR, ALKOTMÁNY
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Örömmel üdvözlöm kezdeményezésüket, hogy a kanizsai helyi já-
ratú buszközlekedés-változással kapcsolatos véleményeket feltár-
ják. Mivel mind a Zala Volán, mind pedig az önkormányzat homok-
ba dugja a fejét, igen is szükség van egy fórumra, ahol a szolgálta-
tást igénybevevők elmondhatják véleményüket. A kérdés magától
adódik, jobb szolgáltatást akarnak nyújtani, vagy gazdaságosabban
üzemeltetni egy szervezetet? Tudom, és velem együtt sokan tisztá-
ban vannak vele, hogy egy változás mindig ellenállást vált ki, mert
kizökkent bennünket az amúgy bizonyára nem tökéletes, de már
megszokott ritmusunkból. Ám, ha a változás ekkora ellenállásba üt-
közik, példa rá a sok aláírásgyűjtés, az utazóközönség elégedetlen-
sége, ott már a láncszem meg van lazulva, és mint tudjuk, minden
szervezetnek, folyamatnak akkora az ereje, mint annak leggyengébb
láncszeme.Szeretném konkretizálni véleményemet és javaslataimat: 

– A vasútállomásról direkt induló céljáratok megszüntetése (23, 33) a
vidékről nagykanizsai munkahelyre vonattal érkező dolgozók munkába já-
rását nehezíti meg.. Nem beszélve a vasút szolgáltatásait igénybevevőkről.

– Fenti járatokkal sok diák utazott a Cserhátiba és a Keribe, amit sze-
rintem nem fog helyettesíteni az ún. diákjárat, hiszen az reggel csak egy
járat. Amúgy ezzel úgyis csak szeptemberben szembesülünk, amikor egyik
buszról (20-as, 21-es, 6-os, 6/c stb.) tülekedünk át a csatlakozásra (18).

– Viszonylag egyszerű bevezetni egy intézkedést csökkent forga-
lom mellett, amikor iskolaszünet és a nyári szabadságok zajlanak.
De mi lesz, amikor megindul a tömeg?

– A Dózsa, Petőfi, Honvéd, Rákóczi utcák lakóinak esélye sincs
busszal megközelíteni a várost – még átszállással sem!

– Az uszodához és a strandhoz vajon hogy tud eljutni egy kismama
babakocsival, plusz csomagokkal, esetleg egy nagyobb testvérrel? 

–  Persze a változtatásoknak előnyei is vannak. Jó kezdeményezés a
körjáratok bevezetése – könnyen elérhető a kórház, a rendelőintézet,
igaz, hogy a vasútállomásról ez is nehezebb. Ám bevezetésükkel a bel-
városi forgalmat radikálisan visszavették. Az amúgy is mostoha
észak-keleti városrész – terjeszkedése ellenére – fekete folt. Mondjuk a
Deák tér környékéről a 6C-sel lehet ugyan érinteni, de ez is csak
17.30-ig közlekedik. Vajon miért nem lehet járatni este is?

– A körjáratok kibővítésével (20/V, 21/V) lehetne egy, a vasútál-
lomást érintő, ritkított járatot bevezetni, amelyet munka és iskola-
kezdésre és befejezésre, valamint a vonatok indulásához illetve ér-
kezéséhez lehetne igazítani. Ha a Kisfaludy utcán végigmenne, akár
az Ady 39-40 és a Cserháti SZKI-nál is megállhatna. 

– Egyébként igazán fölösleges 20 percenként indítani a 18-as já-
ratot, utasok nélkül, mivel a 2-3 perces vonatkésést nem veszik fi-
gyelembe, mondván, úgyis jön 20 perc múlva a másik. Amivel
amúgy a csatlakozást késsük le.

– A centralizált közlekedés hátránya, hogy hosszabb menetidővel kell
számolni, ami a mai rohanó világunkban nem előny, időben is annyit
vesz igénybe, mintha gyalog mennénk, akkor miért vegyünk bérletet?

A Zala Volán és az Önkormányzat (nem tudom ki az illetékes) he-
lyében én szondáznám a közlekedőket, akár a buszokon elhelyezett
dobozokba gyűjtve azok véleményét, hiszen csak így lehet valóban
nagyvárosi közlekedést bevezetni Nagykanizsán. Köszönöm a lehe-
tőséget, hogy véleményemet sokak nevében elmondhattam.

Pintér Judit
8800 Nagykanizsa, Kisberki út 19. I/5.

Olvastam cikküket a nagykanizsai városi járatokkal kapcsolat-
ban. Panasszal élek magam és a Szekeres utca környékén,
Katonaréten lakó több idős ember nevében. Mióta megváltoztatták
a járatok rendjét, nem tudunk a vasútállomáshoz normálisan lejutni
illetve a visszautat sem biztosítja a Volán.

Szinte naponta többedmagammal a Balatonon lévő telekre dol-
gozni, öntözni utazunk. Az idős embereknek gondot jelentett már
az is, hogy a jól bevált számozásokat megváltoztatták, nem is
beszélve a bonyolult körjáratokról. Többen indulunk el naponta
a vasútállomásra és a vasútállomásról gyalog, mert még meg-
nézni sem lehetett tábla hiányában, hogy mikor és milyen járat
közlekedik. 

Kérem, hogy a járatok felülvizsgálatakor állítsák vissza a 33-as
járatot a régi útvonalának megfelelően és időbeosztással, mert a
megfáradt, idős embereket inkább segíteni kellene nem gátolni,
korlátozni mozgásukat. Lehet, hogy ez a Volánnak nem kifizetődő,
mert már többen ingyen utazunk, de nyugdíjazásunkig és a 65 éves
kor eléréséig fizettünk eleget. 

Rajtunk kívül nagyon sok kórházba látogató, dolgozó és vasúton
utazó, diák és fiatal is mérgelődik a változás miatt, főleg, amikor
hét végén jönnek haza és utaznak vissza óriási csomagokkal. Ez a
járat nem járt üresen és jól illeszkedett a MÁV menetrendjéhez is.

Veit Nándorné,
a környék idős emberei nevében

Nagykanizsa, Szekeres J. u. 5.

TISZTELT SZERKESZTŐSÉG!

A helyi buszközlekedéssel kapcsolatos írásunkban a Zala Volán illetékes szakembere úgy nyilatkozott, hogy a
lakosság részéről nem érkezett hozzánk igazán figyelembe vehető észrevétel. Mivel munkánk során több, a busz-
közlekedést érintő kritikai véleményt is tapasztaltunk, kértük Tisztelt Olvasóinkat, osszák meg velünk előbbre vi-
vő javaslataikkal gondolataikat, melyeket mi magunk is idézhetünk, illetve az illetékesekhez is eljuttathatunk. Ké-
résünk meghallgatásra talált, ezúton is köszönjük Önöknek. A következőkben a hozzánk érkezett írásokból válo-
gatunk, a teljesség igénye nélkül.

TISZTELT SZERKESZTŐSÉG!
Lehet, hogy ugyanúgy pusztába kiáltott szó lesz ezen írásom

is, mint a forgalom „rendezés” előtt a Polgármesternek írt le-
velem, illetve a lakókörzetünkben tartott fórumon történt felszó-
lalásom, mégis újból próbálkozom. 

Merthogy reménynek mindig lennie kell! 
Azt, hogy miért kellett a jól bevált, megszokott közlekedést

a Volánnak megváltoztatnia, csak költői kérdésem. Ám arra,
hogy a kórházba és a temetőbe miért nem lehet legalább
óránként eljutni és visszautazni, az embertelen, kegyetlen
közönyre vall, és erre szeretnék választ kapni. A fórumon is
felvetettem ezt a problémát, ahol az illetékes hölgy azt a vá-
laszt adta, hogy ő gyalog jár a temetőbe. 

Igen, amíg tud!
Sajnos, akiknek betegük van a kórházban, és halottjuk a

temetőben, leginkább az idősebb korosztályhoz tartoznak.
Az tény, hogy a nyugdíjasok nem fizetnek a buszon, de amíg
dolgoztak (30-40 évig), ők is kivették részüket a közterhek-
ből, költségekből.

Ha ezt büntetésnek szánták érdemtelen. Megkeseríti az amúgy is
sok problémával élő idős emberek napjait.

Ha mégis meghallgatásra méltó a levelem, kérem intézkedésüket,
hogy busszal eljuthassunk a kórházhoz és a temetőhöz.

Köszönettel:
Kapházi Józsefné

Nagykanizsa, Attila u. 8.

TISZTELT KANIZSA ÚJSÁG!
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Remélem nem késő még hozzászólnom a Zala Volán mizériához!
Már beletörődtem, hogy átszámozták a buszokat, hogy a fél világot
be kell utaznom, hogy majdnem odaérjek, ahova szerettem volna. Az-
tán rájöttem, hogy milyen mókás is így.

Az első élményem az volt, mikor egy ismerős megkérdezte a 6-os busz
egyik vezetőjét, hogy tetszik neki ez az új szörnyűség. Ezt a választ kap-
ta: „Örülök, hogy nem kell azon a – bocsánat, szó szerinti idézet – szar
úton járnom (ez a Platán sor), ráadásul tele vagyunk azóta szabadidő-
vel. Azt tesszük amit akarunk ilyenkor.” Ugye milyen kedves? Második
élményem: A 20-as számú körjárat éppen a kereskedelmi suli szűk ut-
cácskájában szeretett volna átjutni a Kisfaludy utcára. S akkor, mint a
mesében a Csengeryről egy másik járat kanyarodni kezdett felénk.
Mindez 16 óra után csúcsforgalomban. Mi pedig együtt nevettünk a
két tehetetlen sofőrrel, hiszen mindegyik mögött türelmetlen autósok
dudáltak. Azon is jót mulatok, mikor hasonló helyzet alakul ki a Teleki
utcai körforgalomnál. Ilyenkor micsoda késéseket lehet összehozni!
Amúgy boldog vagyok, mert most már tényleg üres járatokon utazha-
tok, mert a Platán sorból érkező nyugdíjasok végre nem tolonganak a
buszokon. (Azt sem tudják, melyikre kell szállniuk, meg különben sem
áll meg a környékükön!) Amúgy sokszor kellett túráznom a kisfiam-
mal, mert alig megy busz arra, amerre eddig volt és amerre nekünk
elég sok dolgunk van. És jön a tél!! Séta a vasútállomásra, az oviba, a
suliba! Csak mert minek mindezek közelébe busz. Tényleg ennek örülök
a legjobban, mert előttem van a kép, amint a meglehetősen forgalmas és
életveszélyes Teleki utcán kisgyerekek rohannak át, hogy a Platán sor vo-

nalán elhelyezkedő oktatási intézményeket megközelíthessék. Lehetne
Nagykanizsának saját túlélő show-ja! Mit csinál a Tisztelt Kitaláló és Ki-
vitelező, ha elkezdődnek a gyakori balesetek? Tán a volános ballépést a
város vezetői forgalomirányító lámpák felszerelésével kompenzálnák in-
kább, vagy induljon el a platánsori járat legalább iskolai kezdésre és a
napközik végére! Vagy megtanítják a közlekedés szabályait azoknak, akik-
től még a zebrán sincs biztonságban senki?

Szóval sokat nevetek, még a könnyeim  is kicsordulnak. Nem tudjuk
mivel, mikor és merre mehetünk. Ráadásul akkor sem oda jutunk,
ahova szeretnénk. Sok Városatya most is ígéri, hogy kedvezőbb lesz a
helyzet, mert tesz róla, értünk. Beszélni azt tudnak! De – jelzem – vá-
lasztások lesznek, nem ez lenne a legjobb PR nekik? Ha veszteséges
volt a Volán, miből építettek új, nehezen megközelíthető, eldugott he-
lyeken megállókat? Miért nem volt jó, ahogy volt? Kivel tolnak ki?
Azokkal akik betegek, gyerekesek, akik utaznának, mert rákényszerül-
nek. Szégyen! Hallották, hogy közszájon jár az, hogy azért nincs busz
a Platánsoron, mert nyugdíjasok lakják leginkább, akik nem fizető
közönség? Persze, ez biztos nem igaz, mert a viccek csak ritkán azok.

Kérem, segítsenek, hogy pont a rászorulókat ne hagyják ki az uta-
zásból! Ráadásul ők azok, akik nem is képesek a panaszukat megfele-
lő formában eljuttatni az illetékesekhez. Morgolódnak, de tudják,
hogy úgysem történik semmi az érdekükben. Kérem, tegyenek csodát,
hogy hinni tudjuk, hogy mi kisemberek is számítunk! Én éppúgy fél-
tem a nagymamákat, mint a kisfiamat és a többi gyermeket.

Véghné Kelemen Mária

TISZTELT SZERKESZTŐSÉG!

Jó ötletnek tartom, hogy Önökön keresztül juttassuk el a Volán részére észrevételeinket. Így megelőz-
hető az a gyakorlat, hogy a Volán nem reagál, talán le is tagadja, hogy voltak panaszok. Ha röviden
mondanám el az Attila utcától felfelé a Keleti városrész végéig élők véleményét, a következőket kellene
írnom: butaság, nevetséges, embertelen, meggondolatlan. A többi nem bírja a nyomdafestéket.

A gondokat próbáltam pontokba szedni, de vannak átfedések. Kihangsúlyozom, hogy ezek a az itt la-
kók gondjai, elképzelhető, hogy más területeken nincs probléma, vagy kevesebb.

1. Megszűnt a régi 33-as, a Városkapu krt. és a Vasútállomás között. Óriási hiba! A keleti városrészből ezen a
vonalon mentek a kórház, temető, bútorgyár, uszoda, Cserháti sportcsarnok, MÁV-sportcsarnok, MÁV NTE
sportpálya, vasútállomás felé. Ez most egy az egyben megszűnt. Ezek az állomások fontosak voltak, és azok most
is! 2. A volt 31-es helyett, úgy ahogy van egy 14-es és 14Y-os járat. Igen ám, de csak munkanap! Ez a járat né-
mileg adja a lehetőséget a temetőbe, kórházba, uszodába járóknak. De ez csupán 4(!) járat, és vasárnap, ha hi-
szik, ha nem, egyetlen járat sincs! Elképesztő! Ha egy volános erre azt mondja, hogy ott a 21-es járat, az nem is-
meri Kanizsát, vagy a térképet! 3. Nem hiszem el, hogy a világon van olyan Nagykanizsa nagyságú város, ahol
a vasútállomásra menet át kellene szállni. Az is felháborító, hogy az Attila utca és nagy körzete lakóinak gyalo-
golnia kell a 6-os, vagy 20-as, 21-es megállókhoz, majd átszállni a 8-asra, gyerekekkel, csomagokkal. Emberte-
len és időt pazarló. Itt megoldás lenne, ha 20-as, vagy a 21-es lejönne a Rózsa utcára és úgy menne tovább. A
körjáratoknak ezen a pontján legalább gyaloglás nélkül lehetne eljutni a Kalmár utcába menő valamelyik járat-
tal. A 21-es lenne alkalmas erre. Természetesen igazi megoldás az lenne, ha a keleti városrészből egy volt 33-as
jellegű járattal el lehetne jutni a vasútállomásra! 4. A 8-as járat igaz, hogy elég sűrű, de abszolút nem a vonat-
tal érkezők barátja. Az elmúlt időszakban három ízben láttuk (kijutva a megállóig) a 8-as autóbusz végét a volt
Tejgyárnál. Most van két lehetőség: vár az ember 20 percet vagy elindul gyalog, mert ennyi idő alatt le is lehet
érni a városba. Javasolták többen, hogy ez a 8-as nem és semmit, inkább a 3 frekventált helyről közvetlenül le-
hessen a vasútállomásra kijutni. – Kiskanizsa, -vasútállomás, -Városkapu, -vasútállomás, -Palin (betérve a
Napraforgó térre) –vasútállomás. Ezzel kiváltható lenne a 8-as, ami felesleges és csak a belváros forgalmát nö-
veli. 5. Érthetetlen az a megkülönböztetés, amit tesznek iskolaidő és iskolaszünet miatt. Van értelmes magyará-
zat arra, hogy például a 21-es járatnál egy 20 órakor és 21 órakor induló járatnál mi köze van az iskolai elő-
adások napjához! De egyáltalán 12.00, 17.23, 06.08 időpontoknak milyen kapcsolata van azzal, hogy van iskola
vagy nincs… 6. A 20-as és 21-es járatnál van egy-egy olyan szakasz, ahol nagyon nagy a távolság a megállók
között. 20-as: 1-es porta – Kisfaludy-Batthyány sarok. 21-es: Kisfaludy-Batthyány sarok – Dél Zala…

Lehet, hogy nem mindent vettünk észre – mert amit írtam, az többünk véleménye – de a véleményünk
az, hogy nem volt átgondolt, közvéleménnyel egyeztetett változtatás a Volán részéről.

Kiss Ernő 
Attila u. 12.

TISZTELT SZERKESZTŐSÉG!

(Részletek Gabriella Grof
leveléből)

Az elmúlt hetekben hazaláto-
gattam az USA-ból kedves szü-
lővárosomba, ahol a szüleim a
mai napig is élnek. Ők 70-80
évesek, nincs autójuk, így szá-
mukra a napi ügyintézéshez,
bevásárlásokhoz nélkülözhetet-
len a busz. Mindig büszkék vol-
tak a nagyszerű, jól összehan-
golt kanizsai buszjáratokra,
amelyekkel a Rózsa utcából
(ahol laknak) az állomásra, pi-
acra, bárhova minden gond
nélkül el tudtak jutni. ... Édes-
anyámmal a buszra várakozva
még a múlt héten, csak panasz-
kodást hallottam naponta. ... 

... Tisztelt Zala Volán, a jú-
niusban életbe lépett új menet-
rend nem vált be, rossz terve-
zésű és nem az emberekért
van. Győri főiskolások nyáron
nem végezhetnek forgalomfel-
mérést és az alapján nem ter-
vezhetnek új buszvonalakat
Nagykanizsán. Ilyen fontos új
vonaltervezéshez kanizsai ter-
vezőkre van szükség, akik itt
élnek és ismerik a helyi viszo-
nyokat, embereket, azok igé-
nyét és problémáit. ...

TISZTELT 
SZERKESZTŐSÉG!
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Július közepétől új helyen, az Ady út 1. szám alatt
várja ügyfeleit a Nagykanizsai Kereskedelmi Kama-
ra. A megszépült környezet és a kibővített szolgálta-
tások mellett más változás is van, hiszen a titkári te-
endőket Varga Zsófia látja el. A kamara múltjáról,
jelenéről és jövőjéről is beszélgettünk a nagykani-
zsai szervezet új titkárával.

– Néhány hete a NKIK titkára lett. Hogyan tör-
tént?

– Solti Károly titkár családi okok miatt Prágába
költözött, és a NKIK elnökségének felkérésére vállal-
tam el a feladatot. Az értelmetlen konfliktusokat nem,
az alkotó, együttműködő munkahelyi légkört annál
inkább kedvelem. Tanulmányaim, tanulmányútjaim
és megyei kamarai munkám során sok tapasztalatot
szereztem, amit szeretnék kamatoztatni. Szívesen vál-
lalkozom tanulásra, továbbképzésre. Magánúton ta-
nultam meg nyelveket, a számítógép kezelését, e-
learning tanfolyamon sajátítottam el az internet hasz-
nálatát. Az utóbbiban erősen motivált az is, hogy Ka-
ti lányom a világ másik végére került. Két éve a ja-
pán kormány ösztöndíjával a Kanazawai Egyetemen
Japán és az EU gazdasági kapcsolatait kutatja. Tőle
is sokat tanultam, és a Japánban megtapasztalt egy-
más iránti tiszteletadással, szorgalommal és a cég
iránti elkötelezettséggel kívánom szolgálni a NKIK
tagjait és Nagykanizsa vállalkozóit.

– Sokak által ismert, hogy a Zsigmondy-Winkler
Műszaki Középiskola kémia-fizika szakos tanára,
igazgatóhelyettese, majd igazgatója volt. Mikor és
hogyan került kapcsolatba a kamarával?

– 1991-ben Világbanki pályázatos iskolaigazgató-
ként a Munkaügyi Minisztérium delegációjával 3 hetet
töltöttem Augsburgban a német szakképzési modell ta-
nulmányozásával. Ott – ahogy ezt ma is teszik, 200 éves
múlttal – a kamarák irányítják, felügyelik a szakkép-
zést. Számomra nagyon  meggyőző volt a kamarák
rangja és szerepe a gazdasági életben, különösen a
szakképzésben. Amikor Vékási János, a DKG akkori
vezérigazgatója, a megyei kamara alelnöke azt ajánlot-
ta, hogy Nagykanizsán szervezzem meg a kamarát – két
hónapi munkanélküliség után – örömmel vállaltam azt.
Egy – a megyei kamaránál ma is meglévő „konyhaasz-
taltól” – indultam el.  A kötelező kamarai tagság ide-
jén, Szili Győző úr elnöksége alatt a Nagykanizsai Tér-
ségi Szervezet dinamikusan fejlődött anyagi és szellemi
értelemben egyaránt. 2000-ben megvették a Zrínyi u.
21. szám alatti iroda együttest, annak reményében,
hogy ott folytatódik a munka. A megyei kamara szol-
gáltató irodájából szolgáltuk ki a térség vállalkozóit is.
Abban, hogy a rendszer jól működött, nagy szerepe volt
Kátai Tibornak, a Letenye Térségi Szervezet vezetőjé-
nek, illetve Mizsei Károly, majd Szabadics József nek, a
Zalakarosi Térségi Szervezet elnökeinek.

– Öt évvel ezelőtt, 2000-ben megszűnt a kötelező
tagság. Hogyan építkezhet, működhet a kamara to-
vább?

– A kötelező kamarai tagság csak az ún. kontinen-
tális kamarai modellt leképező országokban, például
Németországban, Ausztriában tartható fenn, ahol a
„belátó állam” jogosítványokkal együtt a gazdasági

érdekképviseletekre bízza  a gazdaság irányítását. Ott
a kamarák erősek, befolyásosak és a döntéshozatal-
ban egyenrangú partnerei a kormánynak. Nálunk az
önkéntes tagság bevezetésével a kamara súlya, tekin-
télye és befolyása megrendült. Ma Magyarországon a
gazdasági kamara jogi státusza – ennek megfelelően
forrásellátottsága is – meglehetősen rendezetlen, de
legalábbis ellentmondásos. A szakképzésben például
jogszabályban rögzített közfeladatot lát el, miközben
már nem közjogi kamara. 

– Miért van (lehet) két gazdasági kamara Nagyka-
nizsán?

– 2000-ben az új kamarai törvény Magyarorszá-
gon az önkéntes kamarai tagságról rendelkezett és
előírta, hogy a nem megyeszékhelyű megyei jogú
városokban meg lehet alakítani a kereskedelmi és
iparkamarát. Ez teremtette azt a csapdahelyzetet,
amit Győr-Moson-Sopron és Fejér megyében kezel-
ni tudtak, sajnos Zalában nem. Ugyanis a kamarai
törvény nem rendelkezett a vagyon megosztásáról,
az új kamarák nem lettek az előző jogutódjai. Sop-
ronban és Dunaújvárosban ezt elegánsan megoldot-
ták, a megye által átadott ingatlanokkal és pénzzel.
A NKIK jogilag önállóan, vagyon nélkül indult. A
vagyonmegosztási per elvesztése is súlyos vesztesé-
get okozott. A NKIK tagsága élén Kovács Antal el-
nökkel és elnökségével kitartottak az önálló jogi sze-
mélyiségű kamara mellett. Az EU szubszidiaritás el-
vének – ami annyit jelent, hogy a problémákat a ke-
letkezés helyéhez legközelebbi döntési szinten kell
kezelni – érvényesüléséért megtettek minden tőlük
telhetőt. Ehhez persze a nagykanizsai vállalkozók
lokálpatriotizmusa és a Solti Károly titkár által ve-
zetett szervezet szívós és kitartó munkája is kellett. 

– Hogyan élte meg a „kétkamarásdit”?
– Személyesen nagyon rosszul éltem meg a két ka-

mara „civódását”. Nem tudtam képviselni a megyei
kamara Nagykanizsa „belügyeibe” való beavatko-
zását. Egyetlen kanizsai vállalkozót sem szerveztem
be a megyei kamarába. Most „hazaérkeztem”. 

– Hogyan látja a kamara jövőjét?
– Az állami apparátus deklarált leépítésével, a

kamara szakképzésben elért eredményeivel – tan-
ulószerződés, gyakorlati képzőhelyek akkreditáció-
ja – az „Üzlet a hálón” és a kamarai kedvezmény-
rendszer szolgáltatásaival a kamarák szerepe felér-
tékelődik. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata – a „belátó állam” példáját gyakorolva –
nagy segítséget nyújtott azzal, hogy biztosította a
NKIK szolgáltató irodájának elhelyezését. Ez való-
ban vállalkozóbarát gesztus. 2005. július 18-tól az
Ady u. 1. szám alatt új környezetben, kibővített
szolgáltatásokkal várjuk kamarai tagjainkat és
Nagykanizsa vállalkozóit. Tisztelettel invitálunk
mindenkit a feltöltés alatt álló honlapunkra, amely
egyelőre a kamara.dravanet.hu/nakkik weboldalon
érhető el. Meggyőződésem, hogy Magyarországon,
így Nagykanizsán is – belátható időn belül – rang
és elismerés lesz a Kereskedelmi és Iparkamara
tagjának lenni.

D.É.

Munkakör/végzettség/bérezés
Ft-ban bruttó:

asztalos/szakirányú/
60 000 – 80 000

faipari gépmunkás/szakirányú/
57 000 – 75 000

varrómunkás/szakirányú/
57 000 – 90 000

víz-és gáz szerelő/szakirányú/
megegyezés szerint

bőrszabász/szakirányú/
60 000 – 70 000

bőrkárpitos/szakirányú/
70 000 – 75 000

pék/szakirányú/
70 000

szakács/szakirányú/
60 000 – 100 000

felszolgáló/német nyelvis-
meret/szakirányú/
57 000 – 80 000

karbantartó géplakatos/
szakirányú/
KJT. szerint

pedagógiai asszisztens/
szakirányú/
KJT. szerint

szobaasszony/8. általános/
57 000 – 60 000

recepciós/alapfokú német
nyelv ismeret/érettségi/
100 000

londiner/német nyelv isme-
ret/érettségi/ 
57 000 – 70 000

gyermekanimátor/német nyelv
ismeret/érettségi/
70 000 – 80 000

adminisztrátor/középfokú/
olasz nyelv ismeret/érettségi/
70 000 – 80 000 

matek-fizika szakos tanár/
főiskola/
KJT. szerint

faipari mérnök/egyetem/
megegyezés szerint

Bővebb felvilágosítást a
munkahelyi ajánlatokról a
Zala Megyei Munkaügyi
Központ Kirendeltségén
Nagykanizsa, Fő út 24. szám
alatt adnak. 

Ügyfélfogadás: 
hétfő-kedd-szerda: 
8.00-12.00 és 13.00-16.00
péntek: 8.00-13.00 óra

KAMARAI VÁLTOZÁSOKÁLLÁS – ÁLLÁS

ÁLLÁS – ÁLLÁS
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Az előző évben március 20-ig, ebben az évben 2005. május
20-ig kellett beadni a magánszemélyeknek az előző évet érintő
személyi jövedelemadó bevallásokat. Az APEH Zala Megyei
Igazgatóságához beérkezett bevallások száma meghaladta a
72,5 ezer darabot. Megtörtént az adatok feldolgozása, a részle-
tekről Jakabfyné dr. Osztovics Katalinnal, az APEH Zala Me-
gyei Igazgatósága igazgatóhelyettesével beszélgettünk:

– Melyek a legfőbb összesített adatok?
– A zalai önbevallók 2004. évről 89,9 milliárd forint összes jövedel-

met vallottak, melyek átlaga az előző évi 1 millió 069 ezer forintról 1
millió 155 ezer forintra emelkedett, de mintegy kétszázezer forinttal el-
marad az országos átlagtól. 2004-ben Zalában a legmagasabb munka-
viszonyból elért jövedelem 76,4 millió forint volt, amely 23,2 millió fo-
rinttal haladta meg az előző évben ugyanezen kategóriában elért leg-
magasabb jövedelmet. Az elkülönülten adózó jövedelem tekintetében a
legmagasabb összeg 2,5 milliárd forint volt, ami országosan is csúcs-
jövedelemnek minősül.

– Nézzük kicsit részletesebben: mit jellemezte az összevonás alá eső
jövedelmeket?

– Az önbevallók által vallott, progresszív adózás alá tartozó 75,7
milliárd forintot meghaladó összevonás alá tartozó jövedelem az előző
évihez viszonyítva 7,5 százalékkal, annak egy főre jutó átlaga 4,3 száza-
lékkal emelkedett. A nem önálló tevékenységből származó 69,5 milliárd
forint jövedelem döntő részét a munkaviszonyból származó bérjövede-
lem tette ki, amelynek egy hónapra jutó átlaga közel 100 ezer forint lett.
Ez 6,8 százalékos emelkedést jelent a megyében, míg a KSH adatai sze-
rint az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete országosan 6,1
százalékkal emelkedett. Az önálló tevékenységekből származó jövedel-
mek mintegy 5 milliárd forintot tettek ki. A mezőgazdasági őstermelés-
ből jövedelmet vallók száma 207-ről 182 főre csökkent, átlagjövedel-
mük viszont 40 ezer forinttal 303 ezer forintra emelkedett. Szellemi al-
kotásból további 107 fővel kevesebben, mindössze 840-en vallottak jö-
vedelmet, melynek átlaga 229 ezerről 251 ezer forintra nőtt. Az egyéb
jogcímen szerzett jövedelmek meghaladták az 1,2 milliárd forintot.

– A jövedelmek ismeretében hogyan alakult a számított adó, és mi-
lyen kedvezményeket vettünk leginkább igénybe?

– Az összevont adóalap után a számított adó összege 2004-ben meg-
közelítette a 19,1 milliárd forintot, ez a korábbi évi 96 százaléka. Az
önbevallók szempontjából kedvező volt, hogy annak 291 ezer forintos
átlaga 11 ezer forinttal volt kevesebb az előző évinél, a 2004. évi or-
szágos átlagtól pedig 78 ezer forinttal maradt el. Az előző évben ösz-
szességében 7,3 milliárd forinttal, addig 2004-ben a kedvezmények ré-
vén 6,0 milliárd forinttal csökkentették adójukat az önbevallók. Az
adókedvezmények részaránya a számított adóhoz viszonyítva a 2003.
évi 36,7-ről 2004-ben 31,4 százalékra esett vissza. A legnagyobb adó-
levonási tételek, illetve adókedvezmények voltak: a 3.327 millió forin-
tos összegű adójóváírás, amely 43 ezer alkalmazottat érintett, azonban
míg 2003-ban 75 ezer forint, addig 2004-ben 77 ezer forint volt az át-
laga. A családi kedvezmény összege Zalában 1091 millió forint, mely-
nek átlaga 77 ezer forint. A lakáscélú hiteltörlesztés után igénybevett
451 millió forint összegű adókedvezmény viszont csupán 68 százaléka
az előző évinek. Az élet- és nyugdíjbiztosítás 442 millió forintot meg-
haladó kedvezményét 23 ezer forintos átlagban ették igénybe. A fel-
nőttképzés és a számítógép beszerzés mintegy 366 millió forintot kitevő
kedvezménye 16 millió forinttal alacsonyabb az előző évi összegnél.
Végső soron a 6,0 milliárd forint kedvezmény érvényesítését követően
az összevont jövedelem után fizetendő adókötelezettség 13,1 milliárd
forint volt, 4 százalékkal több az előző évinél.

– Ejtsünk néhány szót az elkülönülten adózó jövedelmekről is!
– A közel 14,2 milliárd forintos elkülönítetten adózó jövedelem 1,6

milliárd forinttal több az előző évinél. A forrásadós jövedelmeket az

jellemezte, hogy az elmúlt évhez képest a klasszikus tőkejövedelmek
szinte valamennyi tétele jelentősen emelkedett, az ingatlan értékesítés-
ből származó viszont lényegesen csökkent. A 14,2 milliárd forintot
megközelítő forrásadós jövedelem után az adókötelezettség 2,8 milli-
árd forint volt. 

– Gondolatban végigjártuk az adóbevallási nyomtatvány legfonto-
sabb sorait, nézzük, mi került az űrlap „végeredmény” rovatába: azaz
hogyan alakult Zalában az összes adókötelezettség?

– Megyénkben az önbevallóknak 2004-ben több mint 15,9 milliárd
forint éves adókötelezettsége keletkezett, ez 8,2 százalékkal több az
előző évinél. Az akkori 49,2 ezer fővel szemben 2004-ben csak 46,8
ezer zalai önbevallónak kellett adót fizetnie, vagyis közel 25,7 ezer fő-
nek volt ugyan jövedelme, de az adókedvezmények okán nem kellett
adót fizetnie. Az egy adófizetőre jutó adó 340 ezer forint volt, az előző
évi 300 ezer forinttal szemben. 

– Mit mutatnak a számok az egyéni vállalkozók SZJA bevallásával
kapcsolatban?

– A személyi jövedelemadózás szerint elszámoló egyéni vállalkozók
száma az egyszerűsített vállalkozói adó bevezetése óta jelentősen csök-
kent. Az APEH Zala Megyei Igazgatóságán a 2004. december 31-én mű-
ködőként nyilvántartott 15.047 egyéni vállalkozóból 13.863 a személyi
jövedelemadózás szabályai szerint adott számot 2004-ben keletkezett jö-
vedelmeiről. Tovább csökkent a főállású egyéni vállalkozók aránya,
ugyanakkor emelkedett a vállalkozást munkaviszony mellett végzők és a
nyugdíjas vállalkozók létszámaránya. A vállalkozások összetételének
alakulását jövedelemkategóriák szerint vizsgálva megállapítható, hogy
2004-ben kedvezőtlen folyamatok zajlottak le. Drasztikusan 14,3 száza-
lékponttal csökkent a nyereséget kimutató egyéni vállalkozások részará-
nya. Ezzel párhuzamosan 13,6 százalékponttal emelkedett a nulla ered-
ményt kimutatók aránya. A veszteséges gazdálkodó vállalkozók számá-
ban és arányában nem mutatkozott jelentősebb eltérés az előző évhez vi-
szonyítva. A jövedelmi helyzet romlása döntően a főállású egyéni vállal-
kozók eredmény romlására vezethető vissza. 2004-ben a vállalkozóknak
már csak 24,3 százaléka gazdálkodott nyereségesen, 2003-ban még 39
százalék volt az arányuk. A nyereségesen gazdálkodó főállású egyéni
vállalkozók száma egy év alatt 47 százalékkal csökkent. A nyereségesen
gazdálkodó egyéni vállalkozók részaránya régiós és országos szinten is
csökkent, de a visszaesés mértéke kisebb volt. A vállalkozói jövedelem
egy főre jutó összege az előző évhez képest 13 százalékkal nőtt. A legma-
gasabb vallott vállalkozói jövedelem megközelítette a 134 millió forintot. 

– A folyószámla kivonatokat mikor kapják meg az érintettek?
– Bizonyára már sokan meg is kapták. Az APEH július 4-én kezdte

meg és augusztus 31-én fejezi be az egyéni vállalkozók és magánsze-
mélyek folyószámla-kivonatainak és késedelmi pótlék értesítőinek ki-
küldését. A zalai adózók közül mintegy 30 ezren kapják meg augusztus
végéig a folyószámlájukat, 3 százalékkal többen, mint tavaly. Idén
egyébként az érintett adózók egyharmadának tartozás, míg kétharma-
dának túlfizetés van a folyószámláján. Zalában az összes kiküldött fo-
lyószámla 44 százaléka késedelmi pótlék értesítést is tartalmaz, melyet
legkésőbb szeptember 15-ig kell befizetni.

– Hamarosan egy új szolgáltatást is igénybe vehetünk az adóható-
ságnál.

– Igen, új elektronikus hírlevél szolgáltatást indít az APEH, az
adózók széles rétegeit érintő rendszeres, naprakész tájékoztatás ér-
dekében. A szolgáltatás ingyenes, amely keretében az APEH az adó-
zók által megadott e-mail címre figyelemfelhívó értesítéseket küld
azokról a legfontosabb adózást érintő információkról, bevallási, be-
fizetési határidőkről, amelyek az adókötelezettségek teljesítéséhez
szükségesek. Az adózók a www.apeh.hu honlapon való regisztráció
során 11 kategóriát jelölhetnek meg, amely témában hírlevelet sze-
retnének kapni.

ÍGY ADÓZTUNK 2004-BEN
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– Tudomásom szerint még Russay Olivérné alakí-
tott itt egy kórust, amely a mai Virág Benedek Ifjú-
sági Vegyeskar egyik elődjének tekinthető. 1966-
ban alakult meg a női kar dr. Stimecz Jánosné ide-
kerülésével. Az elmúlt évtizedekben pezsgő, sikeres
kórusélet jellemezte az intézményt. 1981-ben vette
fel a kórus az intézmény egykori kiválóságának, Vi-
rág Benedeknek a nevét. Hosszú éveken át rendsze-
resen szerepeltek az Éneklő Ifjúság minősítő hang-
versenysorozatán, ahol arany minősítéseket szerez-
tek. Megkapták az „Év kórusa” elismerést is. Szám-
talan helikoni díj mutatja a kórusban folyó kiváló
munkát. 1986-ban alakult meg a fiúkórus, amely
Szolnokon nívódíjat kapott, majd a KÓTA javaslatá-
ra 1988-ban Goriziában képviselték hazánkat –
idézi az alapítást követő éveket a jelenlegi karnagy. 

– Mikor vette át a kórust?
– 1996-ban, miután dr. Stimecz Jánosné nyugdíj-

ba ment. Mayer Ferenc, az iskola akkori igazgatója
megkért arra, hogy a hagyományokra tekintettel
folytassam a Stimecz tanárnő által megkezdett mun-
kát. A múlt is kötelezett, valamikor én is ebben a kó-
rusban énekeltem. Az 1996-os helikoni versenyen
ezüstminősítést kapott a kórus, két év múlva bron-
zot. 1999-től viszont felfelé ívelő ágban van a kórus. 

– Mi volt az első igazán nagy siker?
– 1999-ben meghívást kapott a női kar – amely a

vegyeskarból alakult – a Bárdos centenáriumi koncert-
re, a Zeneakadémiára. Bárdos Thúry György kapitány
című, Csizmadia Feri bácsi szövegével írt darabját ad-
tuk elő. Nagy feladat volt, de megoldottuk. Ez volt az el-
ső olyan bizonyításértékű feladat, amely megmutatta,
ha ezek a gyerekek akarnak, tudnak is.

– Ennek bizonyítékát adták négy évvel ezelőtt is.
– 2001. április 27-én a Felsőtemplomban a

KÓTA zsűrije a nőikart aranyminősítésben részesí-
tette, míg a vegyeskar megkapta a „Fesztiválkórus”
minősítést.

– Milyen munka kíséri ezt az eredményt?
– A felkészülés során  egy közel másfél órás program-

ot állítottunk össze, ami már többre predesztinált ben-
nünket az egyszerű minősítésnél. Sikerült. Ez azt jelentet-
te, hogy a kórus felnőtt kórusi minősítést kapott. Elindul-
tunk egy úton, amely egyre nehezebb és nehezebb fel-

adatokat ró ránk. Főleg egyházi műveket tanulunk,
hangszeres kísérőnk Martonné Németh Mária.   

– Mi az, ami egyházi művek tanulására sarkallja a
14-18 éves fiatalokat?

– Szépek ezek a művek. Harmonikusak, arányo-
sak, mindig adnak valami pluszt, valami különlege-
set a világi művek többségével szemben. Ebben a
kusza, rendetlenséggel teli világban pontosan a har-
mónia utáni vágy az, ami elhozza a diákokat a pró-
bákra. Döntő többségük ott és akkor szembesül a
csodával, amikor megszólal a kórus. 

– Heti két énekóra mennyiben szab korlátokat?
– Ha több énekórájuk volna a gyerekeknek, bizo-

nyára nem lennének kottaolvasási problémák és az
intonációs, hangképzési gondok is kevésbé jelent-
keznének. Ezek a diákok ezernyi elfoglaltságuk mel-
lett vállalják be az éneklést. Tárgyi versenyekre ké-
szülnek, különórákra szaladnak. 

– A folyamatos újrakezdés mekkora kihívás?
– Négyévente teljesen kicserélődik a kórus. Egy

szakdolgozatban leírtam a módszereimet, amelyekről
annyit, hogy nagyon sok munkát kíván és nagy kö-
vetkezetességet. A gyerekek ma már meggyőződés-
ből, a társaságért – talán értem is – járnak a pró-
bákra. Nem lehet kötelezni őket, és mégis jönnek. 

– Milyen komoly megmérettetéseket vállaltak?
– 2003-ban, ifjúsági vegyeskar kategóriában bene-

veztünk a III. Magyar Kodály Zoltán kórusversenyre.
A legnagyobb örömünkre kategóriánkban a harmadik
helyet sikerült megszerezni. A Partiumi Egyetem kóru-
sa és a budapesti válogatott Amadeus kórus előzött
csak meg bennünket.  Ott már érezhettük, odafigyel
ránk a szakma. A zeneszerzők, a KÓTA tagjai, a Zene-
akadémia tanárai tudták, a mi iskolatípusunkban ta-
nuló diákok esetében ez az eredmény valami egészen
különleges. Idén április 29-én kétórás nagykoncerttel
indultunk a „Fesztiválkórus” cím megőrzéséért. A
zsűri a szakma krémjéből állt. A koncert – a zsűri el-
nöke szerint – az első perctől az utolsóig egységesen
magas szintű és feszített volt. Dr. Stimecz Jánosné is
gratulált a koncert végén, ami nagyon jó érzés volt.

– A Kulturális Alap 200 ezer forinttal támogatta
kórust. Mire költik?

– Elkészült az első hanghordozónk, 75 perc zenei
anyaggal. A kiadás költségeit az iskola megelőlegezte,
így most a pályázati összegből a kölcsönt adjuk visz-
sza. Emellett utazásra és kiadványokra költünk még.

D. É

A BATTHYÁNY 
„LEGSZEBB KORONAÉKSZERE” 

Aki a Batthyányba tanult, de aki nem, az is
jól tudja, évtizedek óta magas szintű kórus-
kultúra jellemzi az iskolát. Egyesek szerint a
kórus az iskola legszebb koronaékszere, ered-
ményei alapján valóban így van. A ma már
országszerte ismertté vált Virág Benedek Ifjú-
sági Vegyeskar nemrégiben újabb minősítő
hangversenyen állta meg a helyét. Erről, a
múltról, és a kóruséneklés varázsáról beszél-
gettünk Cseke Józseffel, a kórus  karnagyával. 

A tervek szerint áprilisban, a
Város Napján nyílt volna meg
a Thúry György Múzeum, Em-
berek, utak, kapcsolatok című
kiállítása. Az első közbeszer-
zési eljárás sikertelensége mi-
att  azonban késik a megnyitás
ideje – kaptuk a tájékoztatást
dr. Horváth Lászlótól, a múze-
um igazgatójától. A múzeum
épületében néhány napon belül
kezdődnek a felújítási munkák,
az elektromos hálózat, a fűtés-
rendszer teljes cseréje, a vako-
lás, festés. Az épületet októ-
berben kell átadni a kiállítás
rendezőjének, s az új kiállítás
2006. január 22-én a Magyar
Kultúra Napján nyílik meg ün-
nepélyesen.

MÚZEUMI 
VÁLTOZÁSOK

A Nyugat-dunántúli Regioná-
lis Fejlesztési Ügynökség Kht.
pályázatot hirdet „HIP Kreatív
Pályázat" címmel. Célunk, hogy
alkotómunkán keresztül közös
gondolkodásra ösztönözzük régi-
ónk lakosságát az együttműkö-
dés, mint fogalom jelentéséről.  

Olyan alkotásokat, ötleteket vá-
runk, amelyek szemléletesen ábrá-
zolják az együttműködés, partner-
ség, az összefogás, az összetarto-
zás fogalmát vers, fotó, kisfilm, a
képzőművészet* és bármilyen
szabadon választott eszköz segít-
ségével. Formai megkötés nincs. 

A pályázaton korra, nemre,
művészi szaktudásra való tekintet
nélkül bárki részt vehet négy kü-
lönböző kategóriában: 1. próza-
vers; 2. fotó-kisfilm; 3. képzőmű-
vészet; 4. egyéb. Minden pályázó
jutalomban részesül, a kategória -
győztesek 100.000,-Ft értékű dí-
jat kapnak, valamint számos kü-
löndíj is kiosztásra kerül.

A benyújtott pályaművekről
és alkotókról kiadvány készül,
továbbá a munkákból kiállítást
szervezünk. A beérkezési ha-
táridő 2005. szeptember 1.

További információ a 06-99-
512-910-es telefonszámon, va-
lamint a www. westpa. hu hon-
lapon.

HIP KREATÍV 
PÁLYÁZAT
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A helyi Cigány Kisebbségi ÖnkorA helyi Cigány Kisebbségi Önkor--
mányzatot tavaly novemberben kerestemányzatot tavaly novemberben kereste
meg levélben meg levélben Bozan LászlóBozan László , a Roma Párt, a Roma Párt
székelykereszturi fiókjának elnöke. Azszékelykereszturi fiókjának elnöke. Az
idén sor kerülhetett a személyes találkoidén sor kerülhetett a személyes találko--
zásra is annak érdekében, hogy együttzásra is annak érdekében, hogy együtt--
működés jöjjön létre a székelykereszturiműködés jöjjön létre a székelykereszturi
romák és a nagykanizsai CKÖ között.romák és a nagykanizsai CKÖ között.
Az öt nap számos fontos tanulságot ésAz öt nap számos fontos tanulságot és
kapcsolatot eredményezett.kapcsolatot eredményezett.

– Székelykeresztur 11 ezer lakosú,  magyarok lak-
ta kisváros. Száznyolcvanhét család, mintegy 780 fő
alkotja az ottani városi és városkörnyéki roma kö-
zösséget. A 187 családból a szülők 90 százaléka
munkanélküli, szociális segélyből élnek, amiért ha-
vonta 72 óra közmunkát kell végezniük. Legtöbbnek
nincs meg a nyolc általános végzettsége, kevesebb,
mint fele tud írni, olvasni. Az iskolázatlanság, a
munkahelyek hiánya is szerepet játszik a nagyfokú
munkanélküliségben. Sokan a mezőgazdaságban
vállalnak napszámos munkát. Az önkormányzat és
egy alapítvány tarja fenn a napköziotthonos óvodát,
ahova magyar és roma gyerekek egyaránt járnak.
Négy általános iskola működik, melybe körülbelül
260 roma gyerek jár. A gyerekek közül is sokan csak
az 5-6-7. osztály végzik el. Sajnos a középiskolában
már nagyon alacsony a számuk. Az oka a középkorú

szülők iskolázatlansága, akik nem tudnak segíteni a
tanulásban a gyerekeiknek, de vannak szülők, akik
nem tartják fontosnak a tanulást, hanem a család-
fenntartást helyezik előtérbe.

– Mennyire képviseltek az érdekeik?
– A közösségen belül másfél éve elindult egy

érdekképviseleti folyamat. A Roma Pártnak 2003-ban
több fiókja jött létre Hargita megyében, így Székelyk-
ereszturon is, melynek az elnöke vagyok. 20-30 roma
családon belül van egy úgynevezett utcafelelős, aki a
kapcsolatot tartja a fiók elnökével, felkeresi az esetle-
ges problémákkal. A fiók elnök részt vesz a tanácsülé-
sen, előterjesztheti a megoldásra törekvő javaslatait,
de szavazati joggal nem rendelkezik. A tanácsülés le-
hetőségeihez képest támogatja a roma közösséget.

– Milyen tapasztalatokkal tér haza, s mik a tervei?
– Szakmailag sokkal előbbre tart a helyi CKÖ, ta-

pasztaltabbak, szervezettebbek.. Hosszú távú együtt-
működési megállapodást segíthetné a közösségünk
társadalmi integrálódását, fejlődését. Szeretnénk fel-
mérni a roma lakosság körében a lakáshelyzetet, az
iskolázottságot, a munkalehetőséget, a gyermekek lét-
számát. Szeretnénk az oktatás területén előbbre lépni,
hogy minél nagyobb legyen a roma diákok száma a
középiskolákban. Ezért az általános iskolásokat segí-
tenünk kell a tanulásban az iskolai órákon túl.

N. K.

Második alkalommal szervezett
hittantábort a gyermekeknek a ka-
nizsai Református Egyházközös-
ség. Az egyhetes nyári programra
ezúttal Kisbajomban került sor. A
húsz fős csoport vezetője idén is
Forrai Beatrix lelkésznő volt, vele
beszélgettünk a tábori élményekről:

– Amikor tavaly, a lábodi tábor
után találkoztunk, azt mondta, a
gyermekek olyan jól érezték ma-
gukat, hogy egy pillanatra sem
merülhet fel a kétség afelől, idén
újból lesz hittantábor.

– Hagyományteremtő szándék-
kal vágtunk neki akkor a szervezés-
nek, s az, hogy az előző évi résztve-

vők közül majdnem mindenki eljött
velünk most is, számunkra egyér-
telmű jelzése annak, hogy a gyer-
mekek valóban szívesen töltötték el
tavaly azt a hetet a táborban.
Egyébként nem csak nagykanizsai,
hanem galamboki, miháldi és pati
gyermekek is részt vettek a tábor-
ban és ezzel az összetartozás érzése
erősödhetett bennük. Úgy gondo-
lom, a kisbajomi napok is feledhe-
tetlenek lesznek valamennyiük szá-
mára. Az idén igyekeztünk a hely-
színt is úgy megválasztani, hogy az
szép környezetben legyen, és a közel-
ben legyen sok-sok látnivaló, érde-
kesség, felfedeznivaló. A mintegy 400

lelket számláló Kisbajom tökéletesen
megfelelt az elképzeléseinknek. A pa-
rókián laktunk, melyet a helyi önkor-
mányzat pályázati segítséggel alakít-
tatott át a közelmúltban táborhellyé. 

– Hogyan teltek a napok?
– A délelőttök az egész csoportnak

hittanos foglalkozással teltek, a köz-
ponti téma Isten Igéje, a Biblia volt.
Sokat beszélgettünk, énekeket tanul-
tunk. A délután egy részében cso-
portmunka folyt, a délelőtti foglalko-
záshoz kapcsolódóan kaptak egy-egy
feladatot a csoportok: például ripor-
tokat készítettek bibliai szereplőkkel,
vagy egy – egy bibliai történetet ad-
tak elő az általuk készített jelmez és
kellékek segítségével. Nagyon ügye-
sen oldották meg a feladatokat és
örültek saját és társaik sikereinek.
Igazán jól szórakoztak,miközben ész-
revétlenül tanultak is. Megpróbál-
tunk a környezet nyújtotta lehetősé-
gek közül minél többet kihasználni.
Volt falujárás gyalog és sétakocsin,
íjászat, lovaglás a pónikon, tollas,
foci, ping-pong a parókia sportpá-
lyáján, egyik délután pedig Nagyatá-
don strandoltunk. A napot mindig es-
ti áhítattal zártuk.

Sz. M.

HITTANTÁBOR SOMOGYBAN
Tisztelt Olvasóink! 
Előző lapszámunkban a Hét

témájaként a nyár veszélyeivel
foglalkoztunk. Ezek között sze-
repelt a mentőszolgálat nyári
teendőiről szóló írásunk is.
Ebben sajnos több hibát vétet-
tünk, amiért az érintett Koncz
Tibor mentőszakápolótól,  az
információ felvétele napján az
aznapi szolgálatvezetőtől elné-
zést kérünk. Arra kértük, hogy
kérdéseinkre válaszoljon még
egyszer, hogy Olvasóinkat
korrektül informáljuk. Íme a
válaszlevél: 

Tisztelt Főszerkesztő!
Köszönettel megkaptam vá-

laszlevelét, amelyet ezúton
megköszönök!

Gyakornokukkal történt be-
szélgetésünk alkalmával a kö-
vetkező kérdésre válaszoltam:
a nagy kánikulai melegben mi-
lyen jellegű rosszullétekkel ta-
lálkozunk a leggyakrabban, il-
letve az idei kánikulai meleg
jelentett-e feladatszám növe-
kedést a mentőknél?

A nagy melegben a legtöbb
rosszullét ájulásos jellegű volt,
aminek az oka sok esetben a
nem megfelelő mennyiségű
folyadékbevitel. Nagy meleg-
ben egy felnőtt átlagos folya-
dék igénye naponta kb. 3-4 li-
ter. Gyakori hiba ilyen esetek-
ben, hogy az ájulásra hajlamos
embert a közvetlen környezete
ülteti a mentő megérkezéséig.
Két szempontból hibás lépés,
egyrészt a valódi ájulás kiala-
kul a mentők megérkezéséig,
másrészt ájulás közben a „be-
teg” beütheti a fejét a kemény
talajba, súlyos koponyasérü-
lést elszenvedve.Helyes ha a
segíteni akaró környezet ilyen-
kor  gyorsan lefekteti a beteget
hanyattfekvő helyzetbe, az al-
só végtagjait pedig felemeli.
Ekkor még megelőzhető a be-
teg eszméletvesztése. Ameny-
nyiben a „beteg” már elvesz-
tette az eszméletét, akkor az
egyik oldalára, stabil oldalfek-
vő helyzetbe kell hozni a men-
tők megérkezéséig.

Egy átlagos nyári naphoz
képest nem volt jelentős a
rosszullétek számának növe-
kedése. 

HARC AZ ISKOLÁZATLANSÁG ELLEN

MÉGEGYSZER
A NYÁRRÓL
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Kõnig menü 400 Ft / menü kiszállítva

VVáállllaallaattii ééttkkeezztteettéésstt vváállllaalluunnkk
ÉÉttkkeezzééssii jjeeggyyeett eellffooggaadduunnkk

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

A NAGYKANIZSAI
HORVÁT KISEBBSÉGI

ÖNKORMÁNYZAT

Jelentkezni lehet: 
2005. augusztus 29-től 

szeptember 2-ig mindennap 
9-16 óráig a HKÖ irodájában 

(Rozgonyi u. 1.) 

Részletes információ a
93/326-658-as, illetve a
06/30/355-3075-ös telefon-
számon kapható!

HORVÁT HORVÁT 
NYELVTANFOLYAMOTNYELVTANFOLYAMOT

INDÍTINDÍT

ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁSON: 
Hrsz./helye/kikiáltási ár/versenytárgyalás időpontja:
2035-B-2./Király u. 8./2.200.000 Ft + áfa/2005.szept. 8., okt. 6. és okt. 27. 08:30 óra. 2190-A-

3./Csányi u. 8./10.700.000 Ft + áfa/2005. szept. 8., okt. 6. és okt.27. 09:00 óra. 11./Magyar u.
6./6.500.000 Ft + áfa/2005. szept. 8., okt. 6. és okt. 27. 09:30 óra. 163/1./Magyar u. 54./11.280.000 Ft +
áfa/2005. szept. 8., okt. 6. és okt. 27. 10.00 óra. 186/1./Magyar u. 76./7.938.600 Ft/2005.szept. 8., okt. 6.
és okt. 27. 10:30 óra. 1286./Királyi P. 1-3./16.000.000 Ft + áfa/2005.szept. 8., okt. 6. és okt. 27. 11:00
óra. 1188-A-5.,1188-A-6./Fő út 7./47.000.000 Ft + áfa/2005.szept. 8., okt. 6. és okt. 27. 11:30 óra.
1163./Rozgonyi u. 8./40.000.000 Ft + áfa/2005.szept. 8., okt. 6. és okt.27. 13:00 óra. 3110/19./Thury lak-
tanya - volt Csapatművelődési Otthon/38.000.000 Ft + áfa/2005.szept..09., okt. 7. és nov.11. 08:30 óra.
918/1./Arany u. 5./36.100.000 + áfa/2005.szept. 09., okt. 7. és nov. 11. 09:00 óra. 964./Arany u.
7./35.600.000 + áfa/2005.szept. 9., okt. 7. és nov. 11. 09:30 óra. 961./Kinizsi u. 20./20.300.000
Ft/2005.szept. 09., okt. 07. és nov. 11. 10:00 óra. 2243/1./Ady u. 25./16.000.000 Ft/2005. szept. 9., okt.
7. és nov. 11. 10:30 óra. 6705./Kisrác u. 25./14.000.000 + áfa/2005.szept. 9., okt.. 7. és nov. 11. 11:00
óra. 507./Dankó u./680.000 + áfa/2005.szept. 9., okt. 7. és nov.11. 11:30 óra.

A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa MJV PMH 2.emelet 6. iroda (Nk, Erzsébet tér 7.). Érd.: a
PMH Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.). Tel: 93/500-724.

Kedves 
Olvasóink!

BBaakkoonnyyii  EErrzzsséébbeett 
verses-novellás kötete,
az AAnnggyyaall mmééllyyvvöörröössbbeenn

megvásárolható 
szerkesztőségünkben 

990 Ft-os áron.

Szeptember 1-től az
Aranymetszés Alapfokú Is-
kolában balett tanfolyam in-
dul tehetséges fiataloknak
Pulai Viktória vezetésével. 

Jelentkezni lehet a 
helyszínen!
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A felsőfokú oktatási intézmények a különböző szociális juttatá-
sokhoz, kollégiumi elhelyezésekhez a közös háztartásban élők szá-
mát kérik igazolni a hatóságtól. Az 1957. évi IV. törvény 50. § (1)
bekezdése alapján a közigazgatási szerv tény, állapot vagy egyéb
adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. A hatósági bizonyít-
ványt írásban kell kiadni, illetőleg az ügyfél által benyújtott iratot
záradékkal lehet ellátni. A hatósági bizonyítvány kiállítás kollégiu-
mi elhelyezés és szociális támogatás igénybevételére az 1990. évi
XLIII. tv. 33. § (2) alapján illetékmentes.

A hatósági bizonyítvány igénylésének rendje:
A bizonyítvány igénylésénél eljárhat a kérelmező (felsőfokú

oktatási intézményben tanuló személy) vagy hozzátartozója.
Az igényléshez szükséges iratok:
1. Kérelmező személyazonosságát igazoló valamelyik ok-
mány (személyigazolvány, vezetői engedély, útlevél)
2. Kérelmező nyilatkozata két tanú aláírásával ellátva arra vo-
natkozóan, hogy kikkel él közös háztartásban (Nyilatkozat
minta mellékelve)

A hatósági bizonyítványt a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályán – Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. I. emelet 106. és 107. szoba – lehet igényelni a hivatal nyit-
vatartási ideje alatt. Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 12.00 ; 13.00 –
16.00, szerda: 8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00, péntek: 8.00 - 12.00.

Alulírott (név) ....................................................................................

(szül. hely, idő) ...............................................................anyja neve: 

........................................ lakcíme: .................................................... 

............................ szám alatti lakos büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt személyekkel közös
háztartásban élek:

Név Szül. hely, idő, Lakcím Rokonsági
anyja neve fok

1.   ......................................................................................................
2.   ......................................................................................................
3.   ......................................................................................................
4.   ......................................................................................................
5.   ......................................................................................................
6.   ......................................................................................................

Nagykanizsa, 2005............................... hó .......... nap

........................................................
nyilatkozó

Előttünk, mint tanuk előtt:

1. .............................................. 2. ..............................................
név név

............................................... ...............................................
lakcím lakcím

TUDNIVALÓK A FELSŐFOKÚ OKTATÁSI 
INTÉZMÉNYEKBEN FELHASZNÁLANDÓ 

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉSÉRŐL

NYILATKOZAT
KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLÉS TÉNYÉNEK

IGAZOLÁSA

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

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

2 szoba, 66 m2, összkomfortos, szálláshasználati díj: 17980 Ft/hó.
A lakás megtekintésének időpontja: 2005. szeptember 1. 13-15 óráig

Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B. fsz/4.
1 szoba, 43 m2, összkomfortos, szálláshasználati díj: 11714 Ft/hó.

A lakás megtekintésének időpontja: 2005. szeptember 1.13-15 óráig
Garzonház:

Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. II. em. 11.
1+1 fél szoba, 40 m2, összkomfortos, szálláshasználati díj: 11445 Ft/hó.

A lakás megtekintésének időpontja: 2005. szeptember 1. 13-15 óráig
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 9.

1+ 1 fél szoba, 40 m2, összkomfortos, szálláshasználati díj: 11445
Ft/hó. A lakás megtekintésének időpontja: 2005. szeptember 1. 13-
15 óráig

Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz/3.
1 szoba, 38 m2, összkomfortos, szálláshasználati díj: 10354 Ft/hó.

A lakás megtekintésének időpontja: 2005. szeptember 1. 13-15 óráig
A pályázatok benyújtásának helye és határideje: Szociális Osztály

2005. szeptember 9.
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.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény alapján a települési önkormányzat által szociális rá-
szorultság alapján folyósított rendszeres gyermekvédelmi támogatás-
ban részesülő családok a tanulói vagy hallgató jogviszonnyal rendelke-
ző gyermekeik után egyszeri, külön juttatásban részesültek 2005. júni-
us hónapjában. Az egyszeri támogatás gyermekenkénti összege meg-
egyezik a gyermekvédelmi támogatás havi összegével.

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a 16. évet betöltött (már nem tanköte-
les korú) gyermekek részére az egyszeri támogatás 2005. október hónap-
ban kerül kifizetésre. A támogatás kiutalása érdekében a 16. évet betöl-
tött gyermeke(i) tanulói vagy hallgatói jogviszonyának fennállásáról 

2005. szeptember 9. napjáig 
iskolalátogatási igazolást kell benyújtani a 2005/2006-os tanévre vo-

natkozóan. Amennyiben az igazolás beszerzése eddig az időpontig
nem lehetséges, a tanulóviszony fennállását a szülő írásos nyilatkozat-
tal igazolja. Az igazolásokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Szociális Osztályának (Nagykanizsa, Eötvös tér 16.)
személyesen, vagy postai úton lehet benyújtani. 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a szeptember 9-i határidőt el-
mulasztja, az egyszeri támogatást nem áll módunkban folyósítani.

További felvilágosítást a Szociális Osztály ügyfélfogadó irodájában,
vagy az 500-849-es telefonszámon Koller Mária szociális ügyintézőtől
kaphat. 

KÖZLEMÉNY EGYSZERI GYERMEKVÉDELMI
TÁMOGATÁS KIFIZETÉSÉRŐL

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
értékesíti az alábbi, Látóhegyen található zártkerti ingatlanait: 

Hrsz1 Megnevezés Terület m2

13001 gyep, rét 7.494
13058 gyep, rét, gazdasági épület 3.758
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási

Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel:
93/500-724



VEGYES

BÉRLET

14 HIRDETÉSHIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS

INGATLAN
Kacorlakon kétszobás, fürdőszobás

családi ház eladó. Érd.: 93-315-861
(5623K)

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

Nk-án Látóhegyen frekventált he-
lyen a Csótó-tól 15 percre telek gyü-
mölcsössel, fenyővel, épülettel eladó.
Víz, villany van. Érdeklődni 93-325-
759 (5633K)

Nk-án a Tárház utcában családi
ház eladó. Irányár: 7,2 millió Ft. Érd.:
70/522-4541 (5636K)

Kiskanizsán 110 m2-es, 2,5 szobás
családi ház eladó. Irányár: 14,5 millió
Ft. Érd.: 93/319-565 (5637K)

Kiskanizsán kétszobás, felújítandó
családi ház eladó. Ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 20/578-4168 (5641K)

Elcserélném Nk-i belvárosi, II.
emeleti, 75 m2-es, 2,5 szobás összkom-
fortos önkormányzati lakásomat ki-
sebbre, belvárosira, önkormányzatira.
Minden megoldás érdekel. Érd.:
93/322-537, 30/385-2695 (5629K)

Nagybakónakon 3000 m2 területű
zártkert, kétszobás téglaházzal eladó.
Víz, villany a házban, gázcsonk a tel-
ken. Irányár: 4,5 millió Ft. Érd.:
30/4596-987, 20/823-4775 (5642K)

Keleti városrészben II. emeleti két-
szobás, 54 m2-es lakás eladó. Érd.:
70/247-0497, 93/324-613 (16 óra után)
(5643K)

Szépen felújított I. emeleti, 58 m2-
es, kétszobás, fürdőszobás lakás a bel-
városban sürgősen eladó. Érd.: 30/284-
2290 (5644K)

Elcserélném vagy eladnám belvá-
rosi, önkormányzati lakásomat. Min-
den megoldás érdekel. Irányár: 2,5
millió Ft. Érd.: 30/583-3295 (5645K)

Belvárosi háromszobás, összkom-
fortos, 98 m2-es családi ház az udvaron
különálló 1 szoba összkomfortos ház-
zal eladó. Érd.: 93-622-311 (5646K)

Nk-án a keleti városrészben IV.
emeleti másfélszobás, bútorozott lakás
kiadó. Kaució szükséges! Érd.: este a
93/381-069-es számon.

Nk-án Bajza utca 17. szám alatt üz-
lethelyiség kiadó. Érd.: 93/320-945
(5633K)

Belvárosi családi házban utcafronti
kétszobás, összkomfortos lakás, külön
bejárattal irodának, lakásnak kiadó.
Érd.: 30/635-1230 (5635K)

Herman Ottó utcában egyszoba,
komfortos, IV. emeleti lakás albérletbe
kiadó. Érd.: 93/324-735 (5647K)

Keleti városrészben II. emeleti, két-
szobás lakás kiadó. Érd.: 70/247-0497,
93/324-613 (16 óra után) (5648K)

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

Állványos, elektromos varrógép el-
adó. Érd.: 30/448-6072 (5630K)

Vermona jazzorgona és Vermona

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

Fenyőgallyat vásárolok! Tisztítást
is vállalok! Érd.: 542-8757 (5649K)

Kanizsa IV. típusú szekrénysor jó
állapotban eladó. Ár: 20.000 Ft. Érd.:
30/856-3666 (5650K)

Hullámpala: 5 db, 1,6-os eladó
800 Ft/db áron. Érd.: 30/856-3666
(5651K)

Az Ön számára értéktelen vashulla-
dékot, forgalomból kivont gépjárművét
készpénzért átveszem! Forgalomból
kivont, vagy rendszám nélküli lakóko-
csik is érdekelnek. Ugyanitt használt
autóalkatrészek eladók. Tel.: 30/641-
7375, 30/592-8463 (5485K)

Építési vállalkozó új lakások építé-
sét, régi házak felújítását, tetőszigete-
lést, ácsmunkákat, tetőfedést vállal al-
vállalkozóként is! Érd.: 70/503-9407,
93-322-109, 30/6398-825 (5604K)

Vállalunk! Fűnyírást (gépekkel),
tereprendezést helyben és vidéken,
nyaralók, hétvégi házak, nagy terek,
parkok körül számlára is! Érd.: Hor-
váth 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)

Bármilyen írott anyag számítógé-
pes rögzítését, szerkesztését vállalom
rövid határidővel, nyomtatással, men-
téssel. Tel.: 30/9932-534 (5640K)

Vállaljuk: sírok tisztítását, felújítását,
helyrehozatalát, készítését számlára is.
Érd.: Horváth Zoltán, vállalkozó. Nagy-
kanizsa, Ady Endre u. 65. Tel.: 06-93-
333-449,  06-70-511-7863 (5641K)

Akác, bükk, gyertyán tüzifa felha-
sogatva (33 cm hosszra vágva) eladó!
Ár: 14000 Ft/m3. Nagykanizsán a ház-
hozszállítás díjtalan! Tel.:30/856-
3666 (5652K)

APRÓHIRDETÉS

Elektra Natchios (Jennifer Garner)
a külvilágtól elzártan élő bérgy-
ilkosnő legújabb megbízatása egyszerűnek: a célpont
Mark Miller és lánya Abby. A likvidálás időpontja:
karácsony. Elektra azonban mikor kapcsolatba kerül
célpontjaival, a merényletet nem hajtja végre, hanem
oltalmazó szárnyai alá veszi őket. Igen ám, de Elekt-
rán kívül egy csapat sötét mágiával felvértezett
nindzsa is vadászik rájuk. De megnyugodhatunk: a

harcművészeti tudományokban jártas amazon felveszi ellenük a harcot. 

(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!)

ELEKTRA

KKŐNIGŐNIG CCUKRÁSZÜZEUKRÁSZÜZEMM
ÚJDONSÁG!

Tájékoztatjuk leendő vásárlóinkat, hogy megkezdtük sütésre
kész házi rétesek forgalmazását (tepsiben) az alábbi ízekben:

TÚRÓS TÖKÖS MÁKOS
MEGGYES ALMÁS KÁPOSZTÁS VEGYES

Rendelésfelvétel:
Kőnig Cukrászüzem, Nagykanizsa, Űrhajós utca 1. 
Tel.: 06/93/314-471, valamint Zala megye területén a
Kőnig süteményt forgalmazó boltokban.

ÚJDONSÁG!

FFFFÉÉÉÉRRRRFFFFIIII   FFFFOOOODDDDRRRRÁÁÁÁSSSSZZZZAAAATTTT ((GGYY EERR MMEE KK))
Nagykanizsa, Fő út 10. (Húsáruház udvarában)

NNNNYY II TT VVAA TTAA RRTT ÁÁ SS::::
Hétfő - Kedd - Péntek: 7-13 óra, Szerda - Csütörtök: 13-19 óra

Várom régi és új Vendégeimet! EERRZZSSII
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ÖT ARANY AZ EB-RŐL
A Budavölgyi Veronika, Dominkó Dóra, Gozdán Ágota, Végh Dóra,

Balikó Attila, Barócsi Andor, Hartai Atilla, Takács Endre összetételű
magyar válogatott öt aranyérmet és három ezüstérmet nyert a 2. Láb-
toll-labda Európa bajnokságon. Mivel a hét versenyszámból ötben ka-
nizsai játékos végzett az élen, a Budavölgyi Kálmán szakvezető által
irányított A válogatottban, így Nagykanizsára került az EB gigantikus
méretű vándorkupája.

A kontinensviadal nyitómérkőzését megelőzte a Hartai Attila
(ZDSE), és Tóth Gábor (Újszász VVSE) párharca, ami azt volt hiva-
tott eldönteni, hogy ki utazik decemberben Kínába és ki lesz az A vá-
logatott tagja az EB-n. A rangadó mérkőzést Attila megnyerő fölény-
nyel nyerte, így ő lett az A-válogatott férfi egyéniben, és ő utazhat
Kantonba a VB-re. Összesítve a hét versenyszámból hatban a nagyka-
nizsai Zemplén DSE válogatottai képviselik hazánkat a sportág világ-
bajnokságán. 

FÖLÉNYES MAGYAR GYŐZELEM 
A KONTINENSVIADALON

Újszászon a 2. Lábtoll-labda Európa-bajnokságon  Magyarország
a rendező jogán két egységgel indulhatott. Az előző Európa-baj-
nokság eredményei alapján lettek a résztvevők csoportokba sorol-
va, és a csoport 1-2. helyezettek a döntőbe jutásért keresztbe ját-
szottak. A mérkőzések két nyert játszmáig tartottak, a játszmák 21
pontosak voltak. A várakozásoknak megfelelően az összes számban
a magyar A és B válogatott döntött az aranyérmek sorsáról, míg a
harmadik-negyedik helyen a német, finn és szerb játékosok osztoz-
tak. 17-én a csapatmérkőzésekkel indult a bajnokság. A nap végén
a Budavölgyi Veronika, Dominkó Dóra, Gozdán Ágota, Végh Dóra
összetételű magyar A válogatott nyakába került az aranyérem, míg
a férfi B válogatott Balikó Attila, Barócsi Andor, Hartai Attila, Ta-
kács Endre a második helyen végzett a kisnánai hármas mögött. 18-
án a páros versenyekre került sor, ami a kanizsai válogatottak nap-
jának számított. Nőknél a Budavölgyi Veronika, Gozdán Ágota,
férfiaknál a Barócsi Andor, Hartai Attila duó szerzett EB aranyat.
Vegyes párosban az A és B válogatott között, kanizsai házi döntőre
került sor a fináléban. Szoros csatában a Budavölgyi Veronika,
Hartai Attila kettős végzett a Gozdán Ágota, Barócsi Andor duó
előtt. 19-én az egyéni versenyszámok következtek. Nőknél az A-B
válogatott révén újra kanizsai házi döntőnek szurkolhatott a népes
nézősereg. A döntőben Budavölgyi Veronika végzett az élen
Gozdán Ágota előtt. Férfiaknál az újszászi Tóth Gábor visszavágott
az elszalasztott kínai utazásért és megelőzte Hartait, így Attila nya-
kába ezüstérem került. A nemzetek versenyét Magyarország A vá-
logatottja nyerte Magyarország B, és Németország előtt. Az Európa
bajnokság legeredményesebb résztvevője az A válogatott Budavöl-
gyi Veronika lett 4 aranyérmével. 

KANIZSAI SIKER A HUNGARIAN OPENEN
10. alkalommal rendezték meg Újszászon, július 21-23-án 7 ország,

21 egyesület, 218 versenyzőjének részvételével a Hungarian Open Ma-
gyar Nemzetközi Lábtoll-labda Bajnokságot. 2. Lábtoll-labda Európa-
bajnokság utáni pihenőnapon miközben a külföldiek Budapest neveze-
tességeivel ismerkedtek, újabb külföldi és hazai versenyzők érkeztek
Újszászra, a jubileumi bajnokságra.

HÁROM ARANYÉREM KERÜLT 
NAGYKANIZSÁRA

Az egyéni versenyen 120 férfi és 63 nő indult. A nőknél a leg-
jobb 16 között még négy német, két görög, egy szerb és kilenc ma-
gyar versenyző állta a versenyt. A nyolc közé már csak három né-
met és öt magyar jutott. Az elődöntőben Varga Adrienn (Újszász)
két szettben a németek legjobbját Dina Jägert búcsúztatta. Gozdán
Ágota, pedig a szintén német Sarah Waltert verte. A döntőben 2-0-
ra Ági bizonyult jobbnak, és végzett az élen, immár a harmadik al-
kalommal a Hungarian Open történetében. Végh Dóra a 9. helyen
zárta a bajnokság egyéni számát. A férfi egyéniben a magyarok ját-
szották a főszerepet. A legjobb 16 közé már csak öt külföldi tudta
beverekedni magát. A negyeddöntőbe, pedig már csak a német Ste-
fan Blank jutott, aki a négy közé jutásért nagy csatában vesztett
Hartai Attila ellen. A világbajnokságra három versenyszámban is
kijutott Attilát aztán nagy meglepetésre az újszászi Bogár László
ejtette két játszmában, így a 3. helyen, míg Balikó Attila a 11. he-
lyen végzett. Az egyhetes lábtoll-labdázás befejező versenyszámá-
ban, a férfi és női hármasban 7 ország 21 egyesületének 218 ver-
senyzője lépett pályára. A férfiaknál 40, a nőknél 22 csapat küzdött
a bajnoki címekért. A férfi versenyben nem sok babér termett a
külföldieknek. A legjobban a 9. helyezett német Eintracht Hagen
szerepelt. A különleges nevű finn Helsingin Sulkajalkapalloilijat
11. helyezést ért el. A döntőt a Kisnána és Nagykanizsa hármasa
játszotta. A kisnánaiak feladója, az elődöntőben megsérült, helyette
a döntőben Szarvas Anett játszott. Az átalakított csapat azonban
nem bírt a Balikó Attila, Csizmadia Tamás, Hartai Attila, Takács
Endre összetételű ZDSE legénységével, akik megvédték előző évi
bajnoki címüket, és zsinórban harmadszor végeztek az élen. A női
versenyben az elmúlt évben dobogós helyezéseket szerző németek
most is érmeket reméltek. A négy közé jutásért a CB Croneberger
Wuppertal ábrándjait Jánoshida, az FFC Hagenét az újszászi máso-
dik számú csapat foszlatta szét. Az elődöntő első mérkőzésén
Nagykanizsa 2:-0 arányban verte Jánoshida hármasát, míg a másik
mérkőzésen két újszászi hármas csatázott. Meglepetésre az esélyte-
lenebb, második számúnak tartott trió nyert. Az újszászi fiatalok a
döntőben 21-17, 21-16-ot játszottak a Budavölgyi Veronika,
Dominkó Dóra, Gozdán Ágota, Végh Dóra nagykanizsai hármassal,
akik ötödik Hungarian Open győzelmüket ünnepelhették. A követ-
kező lábtollas verseny augusztus 12-14-én, Cserszegtomajon lesz,
az V. Szenior Országos Bajnokság.

A ZDSE FENNÁLLÁSÁNAK LEGFÉNYESEBB SIKEREI 

Az Eb alatt tartotta közgyűlését az Európai Lábtoll-labda
Szövetség. A szervezet döntött róla, hogy a következő Európa-
bajnokságot 2007-ben Szerbia-Montenegró rendezi. Ugyanitt a
Magyar Lábtoll-labda Szövetség felkérte Nagykanizsa városát
és a Zemplén DSE-ét, hogy nyújtsa be pályázatát, a pekingi
olimpiát megelőző, 2007-évi Lábtoll-labda Világbajnokság ren-
dezési jogáért.

2007. IV. LÁBTOLL-LABDA 
VILÁGBAJNOKSÁG NAGYKANIZSA?



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

8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. 
Tel.: 93/326–413, Mobil: 30/400–5253

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

T a n u l j o n  é s  v i z s g á z z o n
30+10*% kedvezménnyel a

DIALÓG NYELDIALÓG NYELVSTÚDIÓBAN!VSTÚDIÓBAN!
Ajánlatunk: szeptemberi kezdéssel

1. Normál és intenzív ütemű képzés (4 – 8 óra/hét)
2. Állami és EU-s nyelvvizsgák helyben!
3. Cégeknek kihelyezett oktatás, minőségi garanciával!

kezdő, újrakezdő, középhaladó, haladó, 
társalgási és vizsgákra felkészítő szinten,

ANGOL, NÉMETANGOL, NÉMET, OLASZ, OLASZ
nyelvbő l ,  v izsgáztató tanára ink vezetésével !

Jelentős kedvezmények:
Diákoknak, törzstanulóknak és a szept. 5-ig beiratkozóknak!

INGYENES próbavizsga, a legjobbaknak INGYENES vizsga!
GARANTÁLT NYELVVIZSGA - szerződéssel!
KEDVEZŐ ÓRADÍJ – RÉSZLETFIZETÉS!

Beiratkozás: szept. 16-ig személyesen, a jelentkezés
sorrendjében.

A DIALÓG NYELA DIALÓG NYELVSTÚDIÓ a város egyetlen VSTÚDIÓ a város egyetlen 
államilag is elismert nyelviskolája!államilag is elismert nyelviskolája!

*+10% kedvezmény csak szept. 5-ig történő beiratkozás esetén! 

HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONTHEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.:  311– 468, Jegyárusítás: 14 – 18 óráig

TISZTELT HÖLGYEIM, URAIM!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, a rendező Hevesi Sándor Műve-
lődési Központ, valamint a Kanizsa és Környéke Gasztronómiai Egyesület nevében
meghívjuk Önöket a 2. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztiválra, szeptember 3-ára, a
HSMK melletti térre.

Litter Nándor – polgármester, Papp Ferenc – igazgató, Prikryl József –  elnök

10.00 – Szüreti felvonulás : Erzsébet tér – Fő út – Eötvös tér
A szabadtéri színpad programja:

11.00 – A fesztivált megnyitja Litter Nándor
polgármester. A Kanizsa Táncegyüttes  szüreti műsora
11.30 – A főzőverseny megnyitása
12.00 – Őszikék Pávakör, Gelse
12.30 – Tüttő János Nótakör
13.00 – Muharay Elemér Népi Együttes, 
Bag Fix – Stimm Zenekar
14.15 – „Veseli Medjimurci” – horvát 
táncegyüttes és zenekar, Csáktornya
15.00 – Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar
16.00 – Muravidéki Néptáncegyüttes, Lendva

16.30 – Horvát József Művelődési Egyesület 
Népdalköre, Petesháza
17.00 – Bojtár Népzenei Együttes
17.30 –Kusztura Sándor népdalénekes, 
Székelyudvarhely
18.15 – A főzőverseny eredményhirdetése
18.45 – Szélkiáltó Együttes, Pécs
20.00 – Mága Zoltán hegedűvirtuóz és az 
angyalok
21.00 – Utcabál a Little Flamingó Együttessel
24.00 – A fesztivál zárása

Állandó programok: zalai borok utcája, dödölle és tájjellegű étkek főzőversenye és árusítása,zalai ízek udvara, népművészeti ki-
rakodóvásár, kanizsai népi iparművészek kiállítása, konyhai kötény kiállítás, Kusztura Sándor festőművész minikiállítása, népi
kismesterségek játszóháza

Információ: tel: 93/311 – 468, e-mail: nk.hsmk@chello.hu
A Bor- és Dödölle Fesztivál rendezvényei miatt az Erzsébet tér – Fő út és a HSMK közötti útszakaszt szeptember 3-án 10 és 11 óra között, va-

lamint a HSMK déli oldalán lévő utat egész nap a forgalom elől elzárják. Megértésüket köszönjük! 


