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Ezen a héten megkezdődik a diákok többsége által
talán kevésbé várt tanév. Reméljük azonban, hogy
még a legádázabb tiltakozók számára is tartogat majd
vidám, szép órákat, örömteli meglepetéseket, és új,
érdekes tanulnivalót.



EGYMILLIÓ A KÉZISEKNEK
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbi-

zottsági ülésen a tagok az önkormányzat
2005. évi költségvetésének I. félévi végrehaj-
táséról szóló tájékoztatót két határozati javas-
lattal fogadták el. A bizottság felkéri az alpol-
gármestert, hogy a szeptember elsejei igazga-
tói értekezletre hívja meg a fűtésrekonstruk-
ció és az intézményfelújítások terén illetékes
személyeket, illetve, hogy a Művelődési és
Sportosztály az intézményekben félállásban
dolgozók munkaügyi helyzetének rendezésére
készítsen előterjesztést. A bizottság megerősí-
tette korábbi határozatát, így 1 millió forintos
támogatást kap az NB I/B-ben induló NTE
1866 MÁV Rt. női kézilabdacsapat. A Móricz
Zsigmond Művelődési Ház működési problé-
máit is tárgyalta az OKISB. A művelődési
ház szakmai munkájáról az OKISB, a pénz-
ügyi gazdálkodásról pedig a Pénzügyi Bizott-
ság foglal majd állást.

ELFOGADOTT ELŐTERJESZTÉSEK
Szerdai ülésén tizenkét napirendet tárgyalt

meg és fogadott el az Ügyrendi, Jogi és Köz-
rendi Bizottság. Tóth László elnök elmondta a
bizottság az összes előterjesztést – köztük ren-
deletmódosításokat, alapító okirat módosítást,
tájékoztatókat – támogatta, közgyűlési tárgya-
lásra javasolta. Nyílt ülés keretében tárgyalta a
bizottság többek között Teleki László, CKÖ
elnök beadványát, amely Nagy József György
lakásigényléssel kapcsolatos ügyének kivizs-
gálására kéri fel a bizottságot. Szó esett a bér-
lakásokról szóló rendelet módosításáról is.
Zárt ajtók mögött tárgyalták az
intézményfelújításokkal kapcsolatos igazoló
jelentést, a Hevesi óvoda vezetőjére tett javas-
latot és a Prométheus Rt-vel kötött hőszolgál-
tatási szerződés módosítását. 

NYILVÁNOSSÁG ELŐTT 
A BÉRLŐKIJELÖLÉS

A Szociális és Egészségügyi Bizottság zárt
ülésen döntött bérleti jogok rendezéséről vala-
mint egyéb lakásügyekről is. A bizottság
megtárgyalta és elfogadta a közgyűlés önkor-
mányzati bérlakásokról szóló rendeletének
módosítását, amelyet az elmúlt időszakban a
lakáskiutalásokkal kapcsolatos döntések meg-
hozatalakor felmerült problémák indokolnak.
A döntések közzétételének a közérdekű beje-
lentésekre, valamint a személyes adatok vé-
delmére vonatkozó jogszabályokkal való

összhangjának biztosítása érdekében vált
szükségessé a rendelet módosítása, áll az elő-
terjesztés indoklásában. Amennyiben a rende-
letmódosítást a testület is elfogadja a Szociá-
lis és Egészségügyi Bizottság – lakáskiutalá-
sokkal kapcsolatos – döntéseit nyilvánosságra
hozzák, azért, hogy azokra a a város lakossá-
ga észrevételt tehessen..A döntés megszületé-
sét követően lapunk egy alkalommal közzéte-
szi a bérlőkijelöléssel kapcsolatos határozatot,
amelyre tíz napon belül lehet észrevételt ten-
ni. A bérlőkijelöléssel kapcsolatos észrevéte-
leket a vonatkozó szabályok alapján az illeté-
kes szervek megvizsgálják, s azok megalapo-
zottsága esetén akár a határozat – és a kiutalás
visszavonására is sor kerülhet. 

VÁROSFEJLESZTÉSI TERVEK
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és

Idegenforgalmi Bizottság több, a város jövőjé-
vel kapcsolatos napirendet is megvitatott. Szó
volt a Csónakázó-tó fejlesztésével kapcsolatos
alternatívákról, a mélygarázs programról, és a
bizottság támogatta a Dózsa György utca és a
Kalmár utca meghosszabbításának nyomvonal
módosításának tervét is. Véleményezték a
Csónakázó-tó tóparti sétányának tervdoku-
mentációját, és szót ejtettek a Thúry téri ját-
szótérhez közeli nyilvános illemhely terveiről
is, amelynek szükségességét senki nem vitatta. 

IFJÚ HÁZASOK, 
ÚJSZÜLÖTTEK KÖSZÖNTÉSE

Péntek délután Litter Nándor a Vasember-
házban köszöntötte az idei évben házasságot
kötött nagykanizsai párokat, majd az idei év-
ben született újszülötteket és szüleiket. A köz-
gyűlés 16/2005. (IV.4.) számú rendelete alap-
ján az első alkalommal megrendezett ünnepre
108 ifjú házaspár és 185 kisbaba szülei kaptak
meghívást. A rendezvényre a meghívottak
mintegy fele jelent meg, hogy átvegye a 10-10
ezer forintos utalványt, melyet közbeszerzési
eljárás keretében szerzett be a hivatal. Mint azt
a polgármester elmondta, a város 3-3 millió fo-
rintot különített el költségvetésében erre a cél-
ra, melynek értékét az önkormányzat lehetősé-
geihez képest majd növelni szeretne. A nem
Nagykanizsán született pároknak egyébként be
kell jelentkezniük a szociális osztály ügyfélfo-
gadójában a házassági anyakönyvi kivonattal,
mert róluk az okmányiroda nem tud informáci-
óval szolgálni. A tervek szerint a jövőben a ha-
tározat kézhez vétele után az ifjú házasok a

polgármesteri hivatal pénztárában vehetik át az
utalványt, míg az újszülöttek részére szülői
meghatalmazás alapján a védőnők viszik ki.

FALUNAP BAGOLÁN
Idén hetedik alkalommal rendezett egész

napos falunapot a Nagykanizsa Bagola Város-
szépítő Egyesület a bagolai városrészben. Az
egyesület elnöke, Poprádi Zoltán tájékoztatása
szerint előkészületek előzték meg a program
megrendezését, ebben az évben adtak át két új
buszvárót, illetve elkészült a bagolai temető-
ben a ravatalozó előtti térköves rész, a 150
méter hosszú és 1,5 méter széles járda. A kö-
zösségépítést, a kapcsolatok elmélyítését meg-
célzó családi napon délelőtt 150-180 fő vett
részt, a délutáni programokra 300 látogatót
vártak a szervezők. Délelőtt játékos verse-
nyek, sportesemények, üvegfestés várták a
gyermekeket, felnőtteket egyaránt. A páros
asztaliteniszben a Pesti-Gelencsér páros győ-
zött, a csocsóbajnokságot a Szentes-Dobó pá-
ros nyerte meg. Dekázásban Lenkovics Zoltán,
sodrófahajításban Kun Ádámné jeleskedett.
Vadpörkölt és kemencében sült malac és olda-
las várta a résztvevőket. Délután koncertek,
női szépségverseny, férfi lábszépségverseny és

a sörivó verseny kínált szórakozási lehetősé-
get, az estét bál zárta.

PALIN A LEGBIZTONSÁGOSABB
Lakossági fórumot tartottak Palinban, mely-

nek apropója, hogy több betöréses lopás is tör-
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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.
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tént a közelmúltban a városrészben. dr. Mol-
nár József alezredes, városunk rendőrkapitá-
nya elmondta: közbiztonsági szempontból Pa-
lin a város az egyik legbiztonságosabb terüle-
te. Az idei évben 6 vagyon elleni bűncselek-
ményt követtek el a városrészben. A megye
többi részén is történtek hasonló bűncselekmé-
nyek, így közös nyomozást folytatnak a felde-
rítés érdekében a megyei rendőrkapitányság-
gal. A további betörések megelőzése érdeké-
ben napközben 4-5, éjjel hetente 3 alkalommal
teljesítenek járőrszolgálatot a környéken a ka-
pitányság munkatársai. A rendőrkapitány sze-
rint a legbiztosabb módszer a polgárőrség len-
ne, mivel sok szálon kötődik a rendőrséghez,

de lehetőségként említette a térfigyelő kame-
rarendszert és a ,,Szomszédok Egymásért
Mozgalmat” is. A házak technikai védelmével
kapcsolatosan elmondta, hogy a riasztó mellett
célravezető a jobban védett zárszerkezetű nyí-
lászárók és a mozgásérzékelő lámpa felszere-
lése is. A Förhénci Polgárőr Egyesület tapasz-
talatait az egyesület vezetője, Igaz István osz-
totta meg a fórumon résztvevő több mint 50
lakóval. A körzeti rendőr megbízott felvetésé-
re dr Molnár József kifejtette, hogy a területet
járőrszolgálattal fedni lehet, egy ember nem
tudná ezt a feladatot hatékonyan ellátni. A la-
kossági fórum végén megállapodás született,
hogy minden palini lakó kérdőíven választhat
majd az általa elfogadott módszerről, így pol-
gárőrség vagy térfigyelő kamerarendszer javít-
ja a jövőben a terület közbiztonságát. Bicsák
Miklós, a városrész képviselője hangsúlyozta:
– Bármelyik módszert is válasszák a paliniak,
képviselői keretéből egy bizonyos összeget fel-
ajánl a megvalósításhoz.

ROCKFESZTIVÁL
Első alkalommal, hagyományteremtő

szándékkal rendeztek Rockfesztivált Bagolán.
A három napos rendezvényen 16 produkció
szerepelt a programban és a három nap alatt
körülbelül 300 fő látogatott ki a helyszínre.
Fellépett többek között a Szikla, a Perforált
Vakbélgyulladás, a Flamingo, az újjász-
erveződött McKora együttes és Bellák Tibor
harmonikaművész.

– Oldott, családias, baráti, bulis hangulat-
ban zajlott le a rendezvény. A zenekarok szak-
mai érdeklődéssel.hallgatták végig egymást
A szándék az volt, hogy a kanizsai zenekarok-
nak fellépési lehetőségük legyen. Teljesen ön-

erőből, zeneszeretetből szerveztem a progra-
mot. Bagola lakossága érdeklődően, pozitívan
állt a rendezvényhez, erkölcsi támogatásukról
biztosítottak A 300 látogató úgy gondolom,
hogy megfelelő szám, jó alapja lehet a későbbi
rendezvényeknek. Szeptember közepére szeret-
nénk szintén egy fesztivál jellegű napot, ahol
10-15 zenekar lépne fel ugyanezen a helyszí-
nen – értékelte a három napot Szabó Gábor, a
Rockfesztivál szervezője.

KLEZMER KONCERT
A budapesti Zsidó Fesztiválhoz kapcsoló-

dóan országszerte rendeznek programokat,
így Nagykanizsán is. Szombat este klezmer
muzsika szűrődött ki a Zsinagógából, köszön-
hetően a Nagykanizsai Zsidó Hitközségnek.
Először lépett kanizsai közönség elé a buda-
pesti Jerusalem Express Klezmer Orchestra.
A kellemes estén a nagyérdemű hallhatott a
átdolgozásokat és saját szerzeményeket is,
mint az Apokalipszis Hungaricát és a máso-
dik lemez címadódalát a Babilon könnyeit is.
A zenekar 2000 decemberében alakult Szirtes-
Cser Klezmer Band néven, azóta átalakultak,
Jerusalem Express Klezmer Orchestra néven
ismerheti a közönség őket. 2003-ban jelent
meg első nagylemezük, melyen főleg tradicio-
nális zsidó és héber népzenei feldolgozások és
három saját szerzemény szerepelt.

– Most készülőben van a második leme-
zünk, Babilon könnyei címmel, melyen
zömében saját kompozíciók hallhatók majd.
Leginkább zsinagógákban, budapesti klubok-
ban lépünk fel. Idén meghívást kaptunk a
Nyári Zsidófesztiválra is – Szirtes László, az
együttes vezetője.

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 
I. FÉLÉVE A PB ELŐTT

A polgármesteri hivatal tárgyalójában tar-
totta ülését a pénzügyi bizottság, mely 14 na-
pirendet tárgyalt. A témák sorát zárt üléssel
indították, melyek között került sor többek
között az önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok első félévi tevékenységéről szóló
beszámolók megvitatására. A nyílt ülésen
zömében a közgyűlés elé kerülő azon témákat
tárgyalták, amelyekben a pénzügyi bizottság
véleménye elengedhetetlen. 

TÉMÁK A GVB ELŐTT
A közgyűlés előtt tartotta ülését a Gazdasá-

gi és Városüzemelési Bizottság. A napirendi
pontok között a tömbrehabilitációs befektetői
pályázatok kiírásával, a víziközmű fejlesztési
feladatok jóváhagyásával és a Thury laktanya
alatti 037/40 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával
foglalkoztak. 

SZALMABÁLÁK ÉGTEK

Bajcsára vonultak a kanizsai tűzoltók ked-
den délután fél egykor, ahol 300 db hesston-
bálából álló szalmakazal égett teljes terjedel-
mében. Négy gépjárművel és 12 fővel fogtak
neki az oltásnak, s munkájuk eredményeként
este hét órára sikerült megfékezniük a tüzet.

A MIÉP JÖVŐJE
Zakó László MIÉP-es képviselő, a párt or-

szágos alelnöke sajtótájékoztatóján arról
szólt, hogy a MIÉP megkezdte a felkészülést
a 2006-os országgyűlési választásokra, 170
körzetben kívánnak jelöltet állítani. A párt po-
litikájáról hangsúlyozta: a párt radikális, de
nem szélsőséges. Véleményük szerint a
„nemzet lelkiismereteként” sokat tehetnének
az ország sorsáért, az itt élő emberekért a par-
lamentben.
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SZOMORÚ SZÍVVEL 
BÚCSÚZUNK...

Érkezett a szomorú hír, hogy Szakony Ist-
ván 91 éves korában itthagyott bennünket. A
megye, a város asztalitenisz életének szerve-
zője, irányítója, mindene volt évtizedekig.
Pontosan, rendszeresen, fegyelmezetten dol-
gozott, s ezeket a tulajdonságokat versenyző-
itől is megkívánta, akiket nagyon szeretett. 

Egyszer, talán az 1977-78-as év felén a
zord időjárás miatt a beleznai asztali-te-
nisz csapat három órával később érkezett
meg a verseny színhelyére. Már lemondtak
az indulásról, elcsigázva kuporogtak a te-
rem sarkában. Pista bácsi odament hozzá-
juk: – Megoldjuk valahogy! – mondta –
Játszani fogtok! Készüljetek! 

Nyugodtan, mosolyogva, fáradhatatla-
nul végezte feladatát. Itthagyta számunkra
emlékül a sport szeretetét.

Szomorú szívvel búcsúzunk Tőle a spor-
toló, sportvezető barátok nevében:

dr. Dobó László
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A nyári szünet utáni első soros közgyűlést
Litter Nándor polgármester egy felajánlási
kéréssel kezdte. A képviselők úgy döntöttek,
hogy hasonlóan a cunami áldozataihoz, ezút-
tal az erdélyi árvízkárosultak megsegítésére
sietnek úgy, hogy a képviselői és önkormány-
zati vezetői felajánlásokat még egy millió fo-
rinttal kiegészítik a polgármesteri keretből. A
ki nem hirdetett határozatok ismertetése után
a napirendeket szavazták meg 17 igennel, 3
nemmel és 3 tartózkodással.

Napirend előtt kért szót Bicsák Miklós, aki
Palin egyik családi házas övezetének problé-
máját vetette fel, kérve, hogy a Majorkert ut-
cában elkészüljön az út és a vízelvezető csa-
torna, melyet az ott élők 300 ezer forinttal ön-
ként támogatnának is. Szólt arról, hogy a Vo-
lán menetrend módosítás véleménye szerint
nem vált be, például a  General Electric  gyár-
nál nem elfogadható az új nyomvonal, nehéz-
kes a csuklós autóbusz kikanyarodása a Ma-
gyar utcára. Horváth György dr. Horváth
László országos elismerése kapcsán kérte,
hogy a város is méltassa megfelelőmódon a
kanizsai szakember munkásságát. Polai Jó-
zsef arról szólt, hogy Kiskanizsán a csapadék-
vízelvezetés erősen kifogásolható. A Szent
Flórián téren nem kielégítő módon bontották
el a veszélyes falat, nem rendszeres a kaszálás
sem, kerítés sem készült. Nehezményezte a
kamionok közlekedése okozta károkat, kérve
a kamionok kitiltását. A spanyol csigák válto-
zatlanul nagy károkat okoznak, mindent el-
pusztítva a kiskanizsai kertekben.

A polgármesteri tájékoztatóhoz Kolonics
Bálint, Budai István, Zakó László, Halász
Gyula, Sajni József, Papp Nándor, Polai Jó-
zsef és Cseresnyés Péter tett fel kérdéseket, il-
letve fűzött megjegyzést, melyekre egyrészt

azonnali válaszok születtek, másrészt megfe-
lelő tájékozódás után visszatérnek rájuk. Né-
hány ezek közül: útburkolati jelek késedelmes
felfestése, akadálymentesítés elmaradása, sza-
badhegyi ingatlantulajdonosokkal való megál-
lapodások, Ipari parki szerződések, illegális
plakátragasztás, Siroma-Plast útépítése és te-
rületcseréje, a Nagyrác utcai iskolaépület
helyzete, tömbrehabilitáció határidő módosí-
tása. A tájékoztató határozatainak megszava-
zását egy kanizsai férfi lakos megjelenése za-
varta meg, aki miután a polgármestertől idő-
pontot kapott problémája ismertetésére, távo-
zott, s így folytatódhatott a szavazás. E
napirend keretében döntötek úgy, hogy a tes-
tület létrehozza Nagykanizsa MJV Közbiz-
tonságáért és Közlekedésbiztonságáért Alapít-
vány felügyelő bizottságát, melybe Gyalókai
Zoltánt, Horváth Györgyöt és Vargovics
Józsefnét delegálja.

Az interpellációk, kérdések sorát Kolonics
Bálint nyitotta, aki egy zártkerti ingatlan áron
aluli értékesítése és a vasárnapi bolhapiac for-
galma visszaesése kapcsán tette fel kérdéseit
a polgármesternek. Cseresnyés Péter többek
között a kórház működtetésének megváltozta-
tásáról illetve a Király 31. ingatlannal kapcso-
latos peres ügyről érdeklődött, ügyrendi ja-
vaslatként pedig felszólította a polgármestert
a magázásra és a keresztnév megszólítás mel-
lőzésére. Halász Gyula a szabadhegyi Péter-
fai-patak és liget problémáira, a székelykerti
játszótér megvalósulásának realitására hívta
fel a figyelmet. Bicsák Miklós először megen-
gedte, hogy őt tegezze a közgyűlésen a pol-
gármester, majd a Felsőerdő és Förhénci út
vízelvezetési gondjairól szólt, felvetve, hogy
legyen, aki ellenőrzi az átereszeket. Budai Ist-
ván a közgyűlés korelnökeként szintén hozzá-
járult a tegezéséhez, majd felvetette, hogy
körzetében a közvilágítással problémák van-
nak, illetve életveszélyes úthibák is kijavítás-
ra várnak. 

Csordásné Láng Éva a 2004., 2005. évi költ-
ségvetésben elfogadott út-és járdafelújítások
megvalósulása után érdeklődött. Kérdésére
Tárnok Ferenc, a Városfejlesztési Osztály iro-
davezetője elmondta, hogy az elhúzódott köz-
beszerzési eljárások és a kivitelezést végző cég
megszűnése miatt a munkálatok befejezési ha-
tárideje várhatóan november végére tehető. A
munkákat a Hoffman Rt. fejezi be. Polai József

elmondta, hogy a Bajcsai utcában több fenyőfa
túlnőtt a villamosvezetékeken, amely életve-
szélyes, majd érdeklődött az autóbuszmene-
trend felülvizsgálatáról, valamint arról, hogy a
közhasznú munkások munkáját ellenőrzi-e va-
laki. Sajni József kérte a miklósfai városrész
csapadékvíz-elvezetésének, az árkoknak, a hi-
daknak a felülvizsgálatát. 

A testület jóváhagyta a Közbeszerzési Terv
módosítását és a helyi önkormányzatok társu-
lásairól szóló tájékoztatót, valamint a Nagy-
kanizsai Kistérség Többcélú Társulás feladat-
ellátására vonatkozó előterjesztést. A Hevesi
Óvoda vezetésével öt éves időtartamra a je-
lenlegi óvodavezető-helyettest, Gyarmatiné
Sonkoly Erikát bízták meg. A város közgyűlé-
se felhatalmazta a polgármestert, hogy az au-
tomata mélyparkolók telepítési lehetőségéről
az eddig ajánlatot tevő, illetve a további ha-
sonló projektet kínáló cégekkel tárgyalást
folytasson, és a tárgyalások eredményeként
kialakuló telepítési lehetőségekről, a kialaku-
ló jogi és pénzügyi konstrukciókról részletes
dokumentációt készíttessen. Elfogadásra ke-
rült a közgyűlés többszörösen módosított
55/2000. (XII. 13.) számú, az önkormányzati
bérlakásokról szóló rendelete többek között
azzal a kiegészítéssel is, hogy a pályázónak
nyilatkoznia kell arról, hogy bérlakásba törté-
nő kijelölése esetén hozzájárul-e nevének és a
számára kijelölt lakás címének nyilvánosság-
ra hozataláról. Amennyiben a polgármester a
döntés végrehajtásának felfüggesztését nem
kezdeményezi, a SZEB határozatai alapján a
bérlakásba kijelölt személyek nevét és a szá-
mukra kijelölt bérlakás címét lapunk teszi
közzé egy alkalommal. A bérlőkijelöléssel
kapcsolatban a megjelenést követő 10 napon
belül a 2004. évi XXIX. tv. 141-143.§-ai
alapján közérdekű bejelentéssel lehet élni. A
Csónakázó-tó fejlesztéséhez kapcsolódó alter-
natívák közül a megosztott funkciójú komp-
lex fejlesztési terv részletesebb kidolgozásá-
hoz járultak hozzá a közgyűlés tagjai, a prog-
ram a horgászokkal is egyeztetésre kerül, a
kiválasztott alternatívának megfelelően a
Raiffeisen Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó
Rt.-t kérték fel a a fejlesztéshez kapcsolódó
megvalósítható tanulmány elkészítéséhez

SOK JÓ DÖNTÉS, NÉMI POLITIKAI PENGEVÁLTÁS 

Tavaly januárban fogadta el a közgyűlés
szociális szolgáltatástervezési koncepcióját.
Ebben szerepel, hogy 2005-ben megkezdi
működését a Fogyatékkal Élők Integrált Intéz-
ménye valamint a Szegénység Elleni Program
keretében  a Szociális Depó. Amíg az integrált
intézmény 2005. február elsejével  elindult,
sőt július elsejével támogató szolgáltatással is
kibővült, addig a Szegénység Elleni Program
végrehajtása részeként a közfürdő és a moso-
da kialakítása a tavalyi sikertelen pályázat mi-
att nem készült el határidőre. Ez a program a
többi elemnek – mint például a Szociális De-
pó – megvalósulását is késlelteti. Mivel a
program az önkormányzat önként vállalt fel-
adata, ezért a határidőt módosítható, s nem
történik törvénysértés sem. 

Elkészült a Városháza akadálymentesítési
tanulmányterve. Az engedélyezési és kiviteli
tervek elkészülte után kerülhet sor az épület
akadálymentesítésére, azonban jelenleg sem
az önkormányzat, sem a társtulajdonos Vá-
rosi bíróság nem rendelkezik az idei évben a
tanulmány szerinti beruházás fedezetével...

A közeljövőben állítják fel azt az emlék-
táblát a vasútállomás épületén, amellyel a
városunkból Hortobágyra  elhurcolt mártí-
rokra emlékeznek. 

KÉSIK, DE LESZ SZOCIÁLIS DEPÓ

EMLÉKTÁBLÁT ÁLLÍTANAK

EGYELŐRE NINCS RÁ PÉNZ...
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A Thury városrész rehabilitációjával ered-
ményesen pályázott a városfejlesztési osztály
és a pályázati iroda, így közel 800 millió fo-
rinttal támogatja a Regionális Fejlesztési Ope-
ratív Program a megvalósítást. A napirendet
23 igennel fogadta el a testület. A kivitelezés
2006. első negyedévében indul, s 2007. június
30-ig fejeződik be. A beruházás során a volt
Thury laktanya területét rehabilitálják, feltár-
ják és mentesítik az érintett laktanyai terüle-
tet, lebontják az ott lévő épületeket, megépül
az út-, víz- és szennyvízhálózat. 

A szünet után először a közterület felügye-
let alapító okiratának módosítása váltott ki
polémiát, ezért későbbre halasztották annak
elfogadását. Miután megtörtént az okirat ere-
deti és módosításra javasolt szövege hivatali
összehasonlítása, a képviselők megszavazták
a változtatást. Ennek lényege, hogy csak tár-
sulási megállapodás alapján láthat el a közte-
rület felügyelet más önkormányzat részére
feladatokat. 

A költségvetés első félévi teljesítése végre-
hajtása tájékoztató anyagként került a képvi-
selők elé, melyet 18 igennel 4 tartózkodás
mellett fogadtak el. Ezt követően előrevették
a viziközmű fejlesztési feladatok jóváhagyá-
sát, melyet 23 igen szavazattal el is fogadtak. 

Zala megye Rendezési Tervét véleményez-
ve, többek között elhangzott, hogy az M9-es
utat 2007-re fizikai képtelenség megépíteni, a
borturizmus lehetséges célpontjaként Nagyka-
nizsa is kerüljön megnevezésre, az M7-es au-
tópálya indokolttá teszi, hogy mentőhelikop-
ter leszállópálya létesüljön sürgősségi baleseti
osztály létrehozásával, a Nagykanizsa-Bala-
tonkeresztút közötti vasúti pályar ekonstruk-
ciója történjen meg. 

A Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli Kép-
viseletének létrehozásával kapcsolatos szerző-
dés aláírása kapcsán elhangzott, hogy novem-
berben Nagykanizsáról gyakornok utazhat ki,
s erre pályázatot írnak ki. Az ÜJKB határoza-
tát Tóth László ismertette, melyben megfogal-
mazódott, hogy a gyakornokkal kössenek

szerződést, akinek a személyét a közgyűlés
választja ki. 2006. évben  az önkormányzat 5
millió forint támogatást biztosít a képviselet
működéséhez. 

A HSMK rekonstrukciója kapcsán Cserti
Tibor kifejtette, hogy mivel az intézmény a
felújítás alatt is működik, jó lenne ismerni an-
nak pénzügyi és egyéb igényeit is, illetve ha
elkészül a beruházás, milyen működési költ-
ségmegtakarítással jár a modernizáció. A
HSMK rekonstrukció engedélyezési okiratát
21 igennel, 1 tartózkodással fogadták el. 

A temetők felújítási munkálatai engedély-
okirata tárgyalása során a kiskanizsai telepü-
lésrészi önkormányzat azt jelezte, hogy egy új
ravatalozó épüljön meg, s ezzel az előterjesz-
tésben szereplő intézkedések is feleslegesek.
Bicsák Miklós sérelmezte, hogy Palin város-
rész csak egy temetői WC-felújítással szere-
pel az előterjesztésben. Csordásné Láng Éva
visszaidézte, hogy a kiskanizsai ravatalozó
terveinek elkészítésére van egy önkéntes fel-
ajánlás. A szavazás során a kiskanizsai 4 mil-
lió forintos részt a testület kivette a program-
ból azzal, hogy egy helyszíni bejárást követő-
en döntsenek az érintett városrész temetőjé-
nek rendbehozataláról – ezt egyhangúlag fo-
gadta el a testület. 

A Dózsa-Kalmár utcák meghosszabbításá-
nak nyomvonal módosítása kapcsán Papp
Nándor, a VKIB támogató döntését ismertette.
György Pál úgy vélte, négy ütemre bontva
célszerű megvalósítani a tervet, mely szerint a
Kalmár utcát a Vágóhídi utca helyett a 7-es el-
kerülő útra kötik ki. A módosított nyomvonal-
lal, az indokolt ütemezést követve, a 2006-os
költségvetésben való szerepeltetéssel a képvi-
selők egyhangú szavazással egyet értettek. 

A Thury téren lakossági és vállalkozói
igényként fogalmazódott meg egy nyilvános
WC kialakítása. A VKIB megvizsgálta a cuk-
rászdával kombinált nyilvános illemhelyet be-
mutató tervet, támogatják is, de nem azon a
helyén a térnek, ahol a terv mutatja. Elhang-
zott ugyanakkor dr. Fodor Csaba részéről,

hogy más helyeken is célszerű volna nyilvá-
nos illemhely kialakítása, s ezt a VKIB hatás-
körébe kell utalni. A képviselők egyhangúlag
elfogadták az ilyen értelemben módosított ha-
tározatot. 

2005. november elsejétől lép hatályba az új
közigazgatási eljárási törvény, mely jelentős
változtatásokat hoz. Az önkormányzati fel-
adatokkal összefüggő rendelettervezet szep-
temberben kerül a közgyűlés elé. A képvise-
lők a határozati javaslat elfogadásakor a nyil-
vánosságról is döntöttek. Eszerint lapunk a
hivatal által összeállított írásoknak ad majd
helyet, melyekből a városlakók tájékozódhat-
nak a legfontosabb változásokról. 

Dr. Fodor Csaba és Tóth László önálló
képviselői indítványban kérte a közgyűlést,
hogy a Nagykanizsa Régió Ipari Park és Lo-
gisztikai Központ kft alapító okiratát módosít-
sák, s hozzanak létre felügyelő bizottságot. A
testület elfogadva az indítványt, György Pál,
Bicsák József képviselők és Pados Károlyné
vállalkozó személyében egyben megszavazták
a felügyelő bizottság tagjait is.

A közgyálés ezt követően zárt ülésen foly-
tatta munkáját. Ekkor vitatták meg a Thury
városrész és a Kanizsa Plazától északra lévő
területek ertékesítését, valamint a Prometheus
Rt-vel kötött hőszolgáltatási szerződés
módosítását. 

Luif Ibolya – Nagy Krisztina

Megszakítva közgyűlési munkájukat, dr. Fodor Csaba és Tóth László képviselők 11 órakor
sajtótájékoztatót tartottak az MSZP Ady utcai épületében. Elsőként arról szóltak, hogy a
nagykanizsai közgyűlést megkereste egy, a városunkban még jelen nem lévő, főleg mezőgaz-
dasági termékek kereskedelmével foglalkozó multinacionális üzletlánc azért, hogy áruházat
építsenek Nagykanizsán. A várostól a Zala Plazától északra lévő területet szeretnék megvásá-
rolni e célra. Ezzel a két képviselő nem tud egyetérteni, mert így az országban egyedülállóan
híres kereskedők, a Sáskáknak is helyt adó Vásárcsarnok mellé építkezhetnének. Úgy vélik,
hogy a területet ilyen célra nem szabad értékesítenie a városnak. 

Másodikként  a Prometheus-üggyel kapcsolatban fejtették ki álláspontjukat. Úgy vélték,
hogy éppen a téma nagy hordereje miatt csak szakértők igénybevételével, a GVB támogatásá-
val szabad a szerződéshez hozzányúlni annak érdekében, hogy a város számára is kedvező
módosítás születhessék. 

Harmadikként a buszközlekedés anomáliáit fejtették ki. Az egyeztetés nem kerülhető el,
hogy még a felülvizsgálatra kitűzött határidő, azaz az év vége. előtt –  a járatváltozásokról a
közgyűlés döntött – megnyugtató megoldás szülessen a legindokoltabb esetekben.. 

A Csónakázó tó jelenleg az idegenforga-
lom szempontjából kevésbé kihasznált terü-
lete a városnak, annak ellenére, hogy termé-
szeti adottságai többra predesztizálnák. A
képviselő testület szívügyeként kezeli a kér-
dést, ezért is határoztak úgy tavaly, fejlesz-
tési programot készíttetnek. A tanulmány
kidolgozására a Raiffeisen Gazdasági és
Pénzügyi Tanácsadó Rt. nyert jogot – tudni
kell, hogy a megbízási díj csak siker esetén ,
azaz a fejlesztéshez elnyerhető támogatás
százalékában – jár majd a cégnek. A Csó-tó
turisztikai fejlesztési programjára három va-
riációt dolgoztak ki és terjesztettek a képvi-
selők elé. A közgyűlésen a B2 változat
„nyert”, ezt dolgozhatja ki a tanulmányké-
szítő. Ennek lényege, hogy kialakulna egy
szabadidő központ, ezen túlmenően megva-
lósulnának az aktív turizmus feltételei is, így
a vízi-, az élmény-, a bakancsos, a lovas a
kerékpár- és a horgászturizmus szerelmesei
is megfelelő létesítményekhez jutnának. A
turisztikai attrakciókat a tömeg-, az extrém-
és a versenysporthoz egyaránt kötnék. 

A képviselők egyhangú szavazással úgy
határoztak, hogy november 2-i határidővel
kérik a megvalósíthatósági tanulmányt, úgy,
hogy az tartalmazza már a fejlesztés műszaki
megoldásait, a forrásokat és a jogi hátteret is. 

DR. FODOR CSABA ÉS TÓTH LÁSZLÓ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

CÉLKERESZTBEN A CSÓ-TÓ
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Szeptemberben újra benépesülnek az oktatá-
si intézmények. Nincs ez másként a Veszprémi
Egyetem Kihelyezett Képzési Helyén (VENK)
sem. Hogyan sikerült a beiskolázás, milyen kö-
rülmények várják a hallgatókat? Erről beszél-
gettünk Birkner Zoltán oktatási igazgatóval.

– Hányan kezdhetik meg idén a tanulmá-
nyaikat a VENK-en?

– Meglepően jól sikerült az idei beiskolá-
zás. Túl vagyunk a pótfelvételiken is, így pon-
tos adatokat mondhatok: 225 elsőéves hall-
gató beiratkozását várjuk. A műszaki infor-
matika szakon 93, az idegenforgalom-szállo-
da szakon nappali képzés keretében 47, leve-
lezőn pedig 17 fő, míg a három felsőfokú
szakképzés valamelyikén összesen 68 fő indul
harcba a kredit-pontokért az első évfolya-
mon. A műszaki informatika szakon 50 száza-
lékkal többen indulhatnak idén, mint tavaly,
miközben a bekerüléshez szükséges minimum
pontszám tíz százalékkal magasabb az előző
évinél. A hallgatói létszámunk a most induló
tanévben az 550 főt is elérheti. A pontos lét-
szám a beiratkozás után derül ki. Ez figye-
lemre méltó eredmény, hiszen tavaly még
„csak” 400, tavalyelőtt pedig 270 hallgatónk

volt. S még egy érdekesség: a képzési profi-
lunk mindeközben csak szerényen bővült, a
logisztikai felsőfokú szakképzés indult újon-
nan nálunk.

– Hol fér el ennyi hallgató?
– Szerencsére az infrastruktúránk is lépést

tart a fejlődésünkkel. A „B” épület – a volt
Úttörőház – felújítása befejeződött, minden
igényt kielégítően felszerelt tantermekkel,
eszközökkel kezdhetjük el a tanévet. Az „A”
és a „B” épület együtt kényelmes helyet biz-
tosít az oktatási feladatok ellátásához. Ami a
kollégiumi elhelyezést illeti, a megnövekedett
hallgatói létszám mellett is minden jogosult –
azaz nappalin tanuló és 30 km-nél távolabb
lakó – diák számára tudunk helyet biztosíta-
ni. Ilyen helyzettel nem sok felsőoktatási in-
tézmény büszkélkedhet az országban, úgy
gondolom, ez is egyik oka lehet a fiatalok
irántunk tanúsított fokozódó érdeklődésének.
Az előzetes felmérések szerint mintegy 270-
280 fő lesz kollégista nálunk. A Zárda utcai
kollégiumot 110 hallgatónk érezheti szeptem-
bertől átmeneti otthonának, a többiek a Pető-
fi utcai, valamikori Hámán Kató Kollégium-
ban kapnak helyet. Előbbi állapota megfele-

lő, utóbbiban még a napokban is komoly
munka folyik. Tavaly az első és második szint
a vizesblokkok kivételével rendbe lett téve, a
harmadik szinten viszont van tennivaló bő-
ven. Idén azt a célt tűztük magunk elé, hogy
az életveszély elhárítása megtörténjék, és
lakhatóvá tegyük az emeletet. Ehhez a mint-
egy 5 millió forintos, az üzembiztonság szem-
pontjából elengedhetetlen beruházáshoz az
önkormányzattól is kaptunk segítséget, így itt
is az utolsó simítások zajlanak a napokban.
Jövőre, az anyagiak függvényében tovább
folytatjuk a felújítási munkálatokat. 

– A 2006-2007-es tanévtől a felsőoktatási
rendszer átalakul. Hogyan érinti ez a kani-
zsai intézményt?

– A Veszprémi Egyetem nagyon jól halad
az előkészületekkel, az angolszász oktatási
rendszerre való átállással nem lesz különö-
sebb gond. Ami pedig a mi helyzetünket ille-
ti, úgy látom, itt Kanizsán nincs okunk aggo-
dalomra. A Kihelyezett Képzési Hely várha-
tóan folytatja azt a dinamikus fejlődést,
amely 2000. szeptembere óta, a kanizsai ok-
tatás elindulása óta tart. 

Sz.M.

FÉLEZERNÉL IS TÖBB FŐISKOLÁS

A Zrínyi Miklós Általános Iskolában közel 10 millió Ft értékben
történt a nyáron teljes tetőfelújítás. Ez magába foglalta a tetőhéjazat
teljes körű lebontását, 25% újcserép és a jó állapotú cserepek vissza-
helyezését, új tetőlécezés készítését és tetőfólia elhelyezését ellenlé-
cezéssel. A kúpcserepeket és a bádogos szerkezeteket is cserélték. 

A Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskolában ren-
dezték meg azt a konferenciát, melynek témája az Interreg IIIA Közös-
ségi Kezdeményezés Szlovénia, Magyarország és Horvátország szom-
szédsági program 2004-2006-os pályázata volt. Mérksz Andor igazgató
elmondta, hogy immár Németország, Franciaország, Horvátország,
Románia hat középiskolájával van mindennapi kapcsolatuk. Zoran
Pažmannal, a Csáktornyai Ipai és Művészeti Szakközépiskola igazga-
tójával egy éve találkoztak, akkor merült fel a két iskola együttműkö-
désének gondolata. Horváth Henrietta projektmanager bemutatta a ter-
veket, amellyel megteremtik a kerámiaképzés alapjait, illetve átadják a
megújuló energia képzési rendszert. A projekt hét fázisból áll majd,
időtartama 21 hónap, így 2007. júniusában tartják a zárórendezvényt. 

7 FÁZIS, 21 HÓNAP

CSOKOLÁDÉTLANÍTOTT BÜFÉ
Az egészségügyi világszervezet (WHO) „A táplálkozás, a testmozgás és

az egészség globális stratégiája" címmel számos feladatra hívja fel a kormá-
nyok, a gazdasági szereplők és a civil szféra figyelmét. A stratégia kiemeli
az iskolai tennivalókat, így az egészséges táplálkozás a testnevelés elősegíté-
sét, hangsúlyozza, hogy az egyes országokban az e célú nemzeti stratégiák
és cselekvési tervek széleskörű támogatást, hatékony jogalkotást igényelnek.
Célja az ösztönzés arra, hogy támogassák az egészséges iskolai étkezést és
korlátozzák a sóban, cukorban és zsírokban gazdag termékek elérhetőségét.
A WHO ajánlása nyomán Franciaország 2005 szeptembertől megtiltja az ál-
talános és középiskolákban a étel és ital automaták üzemeltetését. Belgium-
ban ezév január 1-től a brüsszeli óvodákban és általános iskolákban nem
üzemelnek cukrozott üdítőitalokat és édességeket árusító automaták.

A közoktatás kulcsszerepet tölthet be a fiatalok egészségi állapotának
javításában. Az egészséges fejlődést elősegítő táplálkozási szemlélet ki-
alakítása a cél, s ezt hivatott elősegíteni a Népegészségügyi Kor-
mánymegbízotti Iroda, az Egészségügyi Minisztérium, és az Oktatási Mi-
nisztérium által a Nemzeti Népegészségügyi Program keretében 2005.
májusában meghirdetett pályázat a "Gyermekbarát büfé" cím elnyerésére.

Magyarországon az egészségügyi miniszter rendeletben tervezi a
gyermekek egészségét támogató élelmiszerek összetevőire vonatkozó
határértékek közlését. Ennek szakmai alapját orvostudományi bizonyí-
tékok adják. A rendelettervezet jelenleg szakmai egyeztetés alatt áll,
ezt követően az EU notifikációs eljárásán kell végigmennie.

Néhány fontos háttéradat: a 12-13 éves gyermekek 17%-a túlsúlyos,
12 %-uk kövér. A KSH adatai szerint a gyermekkori magas vérnyomás
előfordulása az életkorral nő, és növekvő tendenciát mutat. E korosz-
tályban sokan fogyasztanak naponta édességet, zsíros-sós rágcsálniva-
lót, kevesen fogyasztanak teljes kiőrlésű gabonaféléket. A fiúk 17, a
lányok 13 %-ánál a napi energia-bevitel nem éri el az ajánlott energia-
mennyiség 70 %-át sem. Étkezésükre jellemző a túlzott zsiradék- és
cukorbevitel, valamint az ajánlottnál háromszor nagyobb sóbevitel.



7A HÉT TÉMÁJA: ÚJ TA HÉT TÉMÁJA: ÚJ TANÉVANÉV

A Művelődési és Sportosztály
adatai szerint szeptember elsejétől
várhatóan 1371 kisgyermek kezdi
meg a 2005/2006-os óvodai évet
a város kilenc óvodájának 57
óvodai csoportjában. Ez a szám a
tavalyi évhez képest nem válto-
zott, viszont a korábbiakhoz ké-
pest csökkenő tendenciát mutat.

Az oktatási intézmények felújí-
tására idén 100 millió forintot for-
dított az önkormányzat, melyből
körülbelül 40 milliót költöttek
óvodákra, tudtuk meg a Városfej-
lesztési Osztálytól. A hét óvodá-
ban július elején kezdték el a
munkálatokat, a műszaki átadások
augusztus 15-től folyamatosan
megtörténtek. A Platán sori Vac-
kor oviban három vizesblokkot, a
Kossuth téri Vackor oviban két vi-
zesblokkot teljesen felújítottak,
szigeteltek két tetőteraszt a nyár
folyamán. A Hevesi Óvodában az
összes csoportszoba nyílászáró
cseréjét elvégezték, a belső átri-
umban is. A Hétszínvirágban az
emeleti vizesblokkot korszerűsí-
tették, az udvart leaszfaltozták, le-

szegélyezték, a vízelvezetést meg-
oldották. Az Attila úti oviban a
gyereköltöző, egy csoportszoba és
egy vizesblokk újult meg. A Mici-
mackó Óvoda második vizes-
blokkja is teljesen korszerűvé és
moderné változott, az intézmény
homlokzatán a kisebb javítási
munkák befejeződtek.

A 2005. év első félévi adatai
alapján a Rózsa úti bölcsődében a
beíratott kisgyermekek száma 98,
a Napraforgó Bölcsődében 53, a
Belvárosi Bölcsődében 84 fő
volt. 235 gyermeket gondoztak
195 férőhelyen.

A Belvárosi Bölcsődében a
kötelező érvényű konyha és
mosókonyha festés történt meg.
A Napraforgó Bölcsődében fel-
újították a fürdőszobát, a folyo-
só új burkolatot kapott, öltöző-
padokat cseréltek, a gazdasági
egységet festették ki. A Rózsa
útiban a fűtésrekonstrukció so-
rán felújították a kazánházat,
korszerűsítették a csapadékvíz-
elvezetést, a beázás miatt egy
gondozási egységben kicserél-
ték a parkettát, a konyhában pe-
dig a bútorzatot.

N. K.

Számos pozitív változás fo-
gadja majd a Thúry SZKI diák-
jait a tanév elején, hiszen míg a
tanulók nyári gyakorlatukat, sza-
badságukat töltötték, addig is
kemény munka folyt az intéz-
mény falai között. A társadalom-
biztosítás egykori épületében hat
új tantermet alakítottak ki,
amelynek folytán végre annyi év
hányattatás után a saját falai kö-
zött taníthatja végre diákjait az
iskola, nem kell az oktatáshoz
külsős tantermeket – a volt Vé-
cseyt és az egykori olajos kollé-
giumot – igénybe venni. Ennek
mind munkaszervezési, mind
biztonsági okokból jelentősége
van, mondta el Csordásné Láng
Éva igazgató. A nyár folyamán
elkészült az ezer diák szabadtéri
sportprogramját is befogadni ké-
pes sportudvar, amely mostantól
lehetővé teszi, hogy a testkultú-
rát támogató szabadtéri kezde-

ményezések kultúrált keretek
között folyjanak az intézmény-
ben. Elkészült az új kémia szak-
tanterem is. 

A nagyobb beruházások mel-
lett több kisebb felújítás is tör-
tént az intézményben, az egyik
épületben kicserélték felújították
a nyílászárókat, másutt kicserél-
ték az elhasznált műanyagpadló-
kat. A felújítás teljes költsége
meghaladja a 30,5 millió forin-
tot, amelyből 14 milliót az ön-
kormányzat saját forrásaiból kü-
lönített el az intézmény számára,
kétmillió forintot a kötelező tan-
eszköz fejlesztés elkülönített
alapjából finanszíroztak, a többit
az intézmény saját forrásából te-
remtette elő.  

Két ágon folytak az intézmé-
nyi felújítási munkálatok a Mik-
lósfai Általános Iskolában ezen a
nyáron. Egyrészt – a többi intéz-
ményhez hasonlóan itt is – meg-

valósult a fűtésrekonstrukció,
amelynek eredményeként kor-
szerű radiátorok fűtik majd a tan-
termeket és kicserélték a rég el-
avult kazánokat is. 

Az önkormányzat által elkülö-
nített intézményfelújítási alapból
megtörtént a régi épület elavult
villamoshálózatának rendbetéte-
le, erős és gyengeáramú fejlesz-
tésekre is sor került. Kiépítésre
került az épület hangosítási háló-
zata és a teljes informatikai rend-
szer is. Felújítottak egy vizes-
blokkot. Az oktatási célokat
megvalósítandó bevezették a tan-
termekbe a kábeltévét is. A nyár
folyamán rendbe tették és kibő-
vítették az iskola riasztórendsze-
rét. Saját forrásból új, a vonatko-
zó előírásoknak is megfelelő tan-
testületi szobát alakítottak ki, el-
készült a felnőtt illemhely. Meg-
újult az iskolai könyvtár is. Sajni
József igazgató elmondta: a beru-
házások összköltsége megközelí-
ti a 13 millió forintot. 

-dé-

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOKINTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK

OVIS KÉSZÜLŐDÉS 

ISKOLA ISKOLA 
SAJÁT FALAK KÖZÖTTSAJÁT FALAK KÖZÖTT

VILLAMOSHÁLÓZAT,VILLAMOSHÁLÓZAT,
INFORMATIKAINFORMATIKA

KÖSZÖNTÜNK,
ISKOLA!

Aligha vigasztalja az ifjúságot
a tudat, hogy az életnek tanulunk
– amikor ritka gyorsasággal ránk
köszöntött a szeptember, a tanév-
kezdés. Csak reménykedhetünk
abban, hogy a nyár örömei elég
muníciót adtak nekik és szüleik-
nek abban, hogy az iskola kap-
csán eléjük kerülő kérdéseket jól
oldják majd meg. 

Az általános iskolások a négy-,
hat- és nyolc osztály bűvöletében
kell, hogy meghozzák első jó dön-
tésüket: melyik az a képzési for-
ma, amely képességeiknek, tehet-
ségüknek legjobban megfelel. Ezt
a döntést még a középiskola előtt,
már 10-12 évesen meg kell hozni.
A pedagógiában jártas szakembe-
rek szerint igazából nem is annyi-
ra az iskola, hanem annak tanító-
ja, tanára dönti el, mennyire lesz
eredményes a diák a tanulásban,
mennyire illeszkedik be a közös-
ségi életbe. Ne iskolát válasszunk
tehát, hanem pedagógust – s ha
lehet, még a tanítás megkezdése
előtt ismerkedjünk meg vele. Le-
gyenek intimpercek tanítvány és
tanára között, legyen mód a négy-
szemközti beszélgetésre is. A
pegagógus nemcsak a tudomány
átadója: a gyerekünk jó értelem-
ben vett pótszülője is. 

A középiskola átalakulóban
van – nemcsak a gyermek- és ifjú-
sági jogok előtérbe kerülésével,
hanem a társadalom igénye miatt
is. Gondolkodó, a megszerzett is-
mereteket alkalmazni tudó közép-
iskolásokat kell kibocsátani. A
megnövekedett ismeretanyag ma-
golással már nem sajátítható el,
meg kell tehát tanulni. 

S mi lesz veled gyermek, ha ki-
csit is problémás vagy? Lesz-e
melléd képzett logopédus, dyslex-
iát ismerő, túlmozgásos gyereket
kezelni tudó? Mi lesz veled, ha az
átlagnál tehetségesebb vagy, szét-
feszíted az iskola adta kereteket?
Lesz-e olyan feladat számodra,
ami leköti energiáid? S mi lesz a
diákság szabadidős életének szer-
vezésével? Bizony ezek is fogas
kérdések, amelyekre jól kellene
felelniük az iskoláknak. 

Kedves Gyerekek, Fiatalok,
Szülőtársak, Pedagógusok! Itt a
szeptember, becsöngettek!
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Izzósnak lenni mindig jelentett egyfajta büszkeséget, jelentett kö-
zösséghez tartozást, jelentett csapatot. Az egykori Izzótól nem is
olyan hosszú út vezetett el a Tunsgram-on át a mai General Elec-
tric-ig. Lapunk megjelenésének időpontjában, szeptember 2-3-án
ünneplik a GE dolgozói, hogy negyven éve van fényforrásgyártás
városunkban. Ennek apropóján beszélgettünk Herman Miklós gyár-
igazgatóval mindarról, amit ez a gyár és a város egymásnak jelent. 

– A gyár és a város szoros egymásra hatásban él, hiszen rengeteg
embernek adunk munkát, megélhetést, kenyeret. Jelen pillanatban
több, mint négyezer dolgozónk van. Figyelembe véve családtagjaikat,
hozzátartozóikat, valamint azt, hogy a szolgáltatás területén hány cég-
gel állunk üzleti kapcsolatban, ez a szám tízezres nagyságrendre ugrik.
Mindezeket után nyugodtan mondhatom, hogy egy Nagykanizsa nagy-
ságú város életében ez egy domináns gyárnak számít – kezdte beszél-
getésünket Herman Miklós. – A meghatározó gazdasági szerep mellett
a közösség életében is jelen vagyunk, hiszen van egy ELFUN nevű ön-
kéntes szervezetünk, mely arra figyel, hogy ne csak a gyárat, hanem
annak környezetét is fejlessze különböző társadalmi munkákkal, ado-
mányokkal. Pár évvel ezelőtt a kórháznak is tudtunk műszereket ado-
mányozni. Játszótereket újítunk fel, támogatjuk az idősek napközi ott-
honát  Évente 6-7 ilyen jellegű társadalmi munkát végzünk. Szerény
eszközökkel, de próbálunk támogatni egyéb kulturális rendezvényeket
is. A GE-nek ezzel kapcsolatban globális tevékenysége van, de amit tu-
dunk, azt megtesszük a városunkért, és erre büszkék is vagyunk..

– Hová helyezné el a GE-t? Mire képes,  mit ad a piacnak ez a gyár?
– A mi gyárunk fényforrásgyár. A GE-nek nagyon sok üzletága van,

ezek közül a fényforrás-üzletág az egyik, s egy kisebb részt, mintegy 5
százalékot képvisel. Ha a fényforrásgyártáson belül nézzük a szere-
pünket, a kanizsai gyár domináns. Az európai fényforrás-termelésnek
darabszámban majdnem a felét adjuk, értékben is nagyon magasat ho-
zunk, 30-40 százalék körül. A létszámot nézve, Magyarországon 12
ezer munkatársa van a GE-nek, ezen belül mi négyezer főt foglalkoz-
tunk, mely arány önmagáért beszél. Bizonyos termékekben úgynevezett
kiválósági centrum vagyunk, ez azt jelenti, hogy vannak bizonyos ter-
mékeink, amelyeket Európában csak mi gyártunk: ilyen a kompakt
fénycső vagy a hagyományos izzó-lámpa.  

– Van kapcsolatuk kanizsai vállalkozásokkal?
– Igen, főleg a szolgáltatás területén. Ideértem a gépfelújítást, a

gépfejlesztés egyes területeit, de ideértem például a raktárbérlettől
kezdve egyéb ipari munkákban való szolgáltatásokat is. Sok kanizsai
céggel van kapcsolatunk, elég nagy beszerzési értékkel. 

– Belefolyik a kanizsai gyár a kutatás-fejlesztésbe, marketingbe, ér-
tékesítésbe is?

– Nem, nálunk a kutatás-fejlesztés központosított, bár dolgoznak ná-
lunk fejlesztők, akik részt vesznek a jövő termékeinek kifejlesztésében.
A piackutatásra ugyanez igaz, természetesen mindent megteszünk an-
nak érdekében, hogy jobban megismerjük a piacot. Rengeteg vevőláto-
gatásunk van, amikor vevőket fogadunk, akiknek próbáljuk elmondani
termékeink előnyeit, értékeit, de alapvetően az egész piacmenedzselés
is központosított. 

– A GE-nek mennyire fontosak a munkatársai? Az ELFUN program
például ösztöndíjakkal is támogatja az itt dolgozók tehetséges gyermekeit. 

– Jó közösség nélkül nehéz eredményt elérni, tehát a GE-nek és ré-
gebben a Tungsram-nak is megvoltak azok a tevékenységei, amelyek-
kel támogatta a dolgozóit, próbált minél jobb közösséget kialakítani.
Természetesen ennek nagyon sok módja van.  Az egyik a karácsonyi
vacsora – csak kiragadok egy példát – amikor fehér asztal és szóra-
koztató műsor mellett próbálunk egy kellemes estét együtt eltölteni.
Rendszeresen szervezünk csapatépítő tréningeket a dolgozóinknak, a
vezetőinknek, ahol próbáljuk a közösséget harmonikusabbá alakítani.
Ajándékkal is sokszor kedveskedünk, például most, a 40 éves évfordu-

lóra is minden dolgozó megajándékozunk. Rendszeresen vannak gyer-
meknapok a gyár életében, családi napok, mint most szombaton is,
ahová több, mint háromezer  embert várunk. Más területeken, például
a Budapest Bankon keresztül, mely a GE része,  próbálunk támogatást
adni dolgozóinknak akár hitelfelvétel, akár más jellegű pénzügyi támo-
gatás keretében. 

A GE tavaly több, mint egymilliárd lámpát gyártott Nagykanizsán.
Egy munkanapon több, mint 4 millió lámpát állítanak elő! Hihetetlen
szám, főleg annak tudatában, honnan indult, s hova jutott el ez a közös-
ség. Ha hozzátesszük, hogy egy lámpa átlagára száz forint körül van –
még ha az árbevétel adatai nem publikusak is –, kiszámolható, hogy
mennyire domináns a magyar ipari termelők között a kanizsai gyár. 

– 1965-ben kezdődött el a fényforrás termelés Nagykanizsán. Előtte
évben körülbelül 100 ember utazott Budapestre a központi gyárba be-
tanulni, hiszen akkor még csak a fővárosban folyt az Egyesült Izzónál
lámpagyártás. Ez a maroknyi ember kezdte itt a termelést – idézzük az
elmúlt 40 évet a gyárigazgató szavaival. – Az első teljes évben 300 kö-
rüli létszámmal csináltunk évi 12 millió lámpát, most négyezer ember-
rel majdnem 1 milliárdot… Rengeteg fontos mérföldkő volt a gyár éle-
tében. Ide sorolom az üveggyár létrejöttét nem sokkal az indulásunk
után. Ezzel vált lehetővé, hogy a lámpaburát magunk állítsuk elő, tá-
maszkodva a kanizsai üveggyár szakmai tudására. Kiemelném még
1990-t, amikor a GE megvette a Tungsramot, ami után a GE más gyá-
raiból termelést hozott ide gépsorokkal, technológiával együtt. A saját-
jaink mellé 20-30 gépsor is idekerült, ezzel növeltük a termelést, sőt az
elmúlt tizenöt évben megdupláztuk! . 

– Szeretném, ha a következő 5-10 évet is prognosztizálná, hiszen
időről-időre felröppen a hír, hogy a gyárból hamarosan „csak” logiszti-
kai bázis lesz. Mi az, amit várható, tudható a kanizsai gyár jövőjéről? 

– Nagyon felkészült piackutatók is nehezen tudnának erre a kérdésre
válaszolni. Ami tudható, hogy jelenleg a kapacitás-kihasználtságunk
nagyon magas szintű. Gépsoraink és épületeink közel 100 százalékban
kihasználtak. További lényeges darabszám-növekedés a kapacitás
szempontjából már nem nagyon lehetséges. Ha a piac oldaláról néz-
zük, akkor elmondhatjuk, hogy a fényforrás-piac nem fejlődik dinami-
kusan azokon a területeken, amikért mi felelünk: Európa, Közel-Kelet.
Ezeken a fényforrás-ellátottság elég magas. Minél több olyan terméket
állítunk elő, amelyek jobbak, megbízhatóbbak, hosszú élettartamúak,
az sem abba az irányba visz bennünket, hogy lényegesen tudjuk a ter-
melésünket növelni. Az a jövőképem, hogy nekünk ezt a jelenlegi szin-
tet kell megtartani egy kis fejlődéssel. Azt látni kell, hogy a piaci ver-
seny nagy. A kapacitások összességében nagyobbak, mint az igények.
Az igények lényegesen nem is növekednek. A távol-keleti termékek úgy,
ahogy minden más iparágban, áramlanak be Európába. A kérdés, a
nagy versenyben ki fog győzni. Mi mindent megteszünk, hogy árban,
minőségben, vevőkiszolgálásban versenyképesek legyünk. Ha ez sike-
rül, minden esélyünk megvan arra, hogy ezt a termelési szintet meg
tudjuk tartani. Lényeges növekedésre nem számítok, ha hatékonyak le-
szünk, lényeges csökkenésre sem. 

A 40 év kapcsán talán a legfontosabb gondolat, hogy a város és a
gyár szoros szimbiózisban él. A General Electric munkakultúrát, új
mentalitást hozott Nagykanizsára. A város megfelelő rugalmassággal,
megfelelően képzett embereket ad, akikkel megvalósítható az a lámpa-
gyártás, amely minőségben ott van a világ élvonalában. A gyárnak jó a
kapcsolata a városvezetéssel, a különböző intézményekkel. Fontosak
egymásnak, ez a 40 év legfőbb üzenete. 

– Nagyon remélem, hogyha 10 év múlva leülünk, vagy leül a Kani-
zsa újság újságírója az akkori vezetővel, ugyanígy el tudunk, el tudnak
beszélgetni, mint most – zárta még egy gondolattal a 40 éves jubileum
kapcsán beszélgetésünket Herman Miklós. 

Luif Ibolya

NEGYVEN ÉV GE-MÉRFÖLDKÖVEI
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A Nyugat-Balaton és a Zala völgye Regionális Hulladékgazdálkodá-
si Rendszer Kanizsa környékét érintő munkálatai a sikeres ten-
dereztetést követően nemrégiben megkezdődtek. A jogerőre emelke-
dést és a szerződések megkötését követően átadták az építési helyszí-
neket. Már folynak a kivitelezési munkálatok. Egy áprilisi sajtótájé-
koztatón szó esett arról, hogy a beruházásban helyi vállalkozók közre-
működése volna szerencsés. A koordinátor szerepét György Pál már
akkor felvállalta, s úgy tudjuk, nem sikertelenül, hiszen a beruházás
megvalósításában helyi vállalkozók is közreműködnek. Erről beszél-
gettünk az önkormányzati képviselővel.

– A beruházás már elkezdődött. Hogyan, milyen minőségben vehet-
nek részt a helyi vállalkozók a projekt megvalósításában?

– A kivitelezési munkálatokat végző Betonút Rt. részben már válasz-
tott alvállalkozókat, részben pedig ezután fog. Akik a különböző mun-
kálatokra jelentkeznek, vagy a munkára szerződött alvállalkozójánál
helyezi el, vagy közvetlen megbízást kapnak. 

– Milyen minőségben és hogyan tartja a kapcsolatot a kivitelezőkkel?
– Hetente-kéthetente van koordinációs értekezletek, ahol mint az ön-

kormányzat e munkák felügyeletével megbízott hulladékgazdálkodási
ügyek tanácsnoka jómagam is részt veszek. Ha munkavégzés, illetve a
szervezés során bármilyen akadály keletkezik, akkor az érdekelt felek
egyike vagy másika hozzám fordul, hogy járjak el a dolgok gördülé-
kennyé válása érdekében. A koordinációs értekezletek egyikén kértem a
fővállalkozót arra, hogy vonják be a helyi vállalkozókat a munkálatokba.
Ennek oka, hogy az önkormányzat alapvetően kötelességének érzi,
hogy a kanizsai vállalkozókat közel hozza ezekhez a munkálatokhoz,

ha már Kanizsán valósulnak meg. A testületben, mint a Városvédő
Egyesület és a Vállalkozók Klubja Nagykanizsáért Egyesület képvise-
lője, támogatottja dolgozom, ezért kötelességemnek érzem a vállalko-
zói érdekek képviseletét. A Betonút főépítésvezetőjével vettem fel a
kapcsolatot, aki átadott egy listát, hogy milyen feladatok ellátására
várnának helyi vállalkozókat.

– Melyek ezek?
– Helyszíni beton- és vasbeton munkák, kőműves munkák, bádogos

munkák, lakatos munkák, felületképzés, festés, szigetelési munkák, bur-
koló munkák és asztalos munkák elvégzésére lehet Horváth Norbert fő-
építés-vezetőnél, a 0630/969-3672-es számon jelentkezni.

– Mennyire versenyképesek, jól felkészültek a helyi vállalkozók?
– Az ismereteim azt mondatják velem, nem a felkészültséggel van a

gond, hanem azzal, hogy azokon az árakon nem tudják, vagy nem haj-
landók a munkát vállalni, amelyeket a megbízó, vagy versenyeztető cég
ajánl. Verseny van a piacon, a munkát ajánló érdeke az, hogy minél
olcsóbban végeztesse el a feladatokat, a munkavállaló érdeke pedig az,
hogy fenntartsa a működését. Ez a két érdek versenyeztetéssel hozható
optimális viszonyba, már ha a verseny maga tisztességes.

– Ha úgy érzik a helyi vállalkozók, hogy információhiány, vagy más
ok miatt érdekeik sérülnek, vagy késve értesülnek a lehetőségekről,
mit tehetnek?

– Állok a rendelkezésükre, és próbálom az érdekeiket képviselni. Le-
het, hogy abban a konkrét ügyben már nincs mit tenni, de a jövőre néz-
ve valószínűleg minden fél számára megnyugtató megoldást tudunk ta-
lálni. A 0630/620-3843-s számon állok rendelkezésre. 

Augusztus 30-án működésének 10. évfor-
dulójához érkezett a Nagykanizsai FMC Dia-
lízis Centrum. Az ünnepi fogadásra a kórház
tanácstermében, majd éttermében került sor,
ahol a tíz éves dolgozók emléklapot és aján-
dékot, a központ munkáját segítő orvosok
közül – dr. Késmárki Nóra, dr. Vizsy László
és dr. Petőházi Antal – a Fresenius Medical
Care Dialízis Center Kft. értékes jutalmát ve-
hette át. Dr. Tóth Tiborral, a centrum orvos
igazgatójával készült következő interjúnk.

– Hogyan értékeli az eltelt 10 évet?
– Az, hogy a Nagykanizsai Kórházban mű-

ködik egy nyugat-európai színvonal képviselő
intézményrész, mindenképpen pozitívum. Ami
a legfontosabb, hogy betegnek helyben
történik a kezelés, a kanizsai és a Kanizsa kör-
nyéki beteg is otthon van. Igyekszünk a körül-
ményeket családiassá alakítani, nem vagyunk
bezárkózva, mindent szabad megnézni és meg-
kérdezni. A betegeket nemcsak a kezeléssel,
humánummal, olvasnivalóval, saját újságjaik-
kal is ellátjuk. Mostanra olyan centrummá
nőttük ki magunkat, amely a kórházi ellátás
színvonalát jelentősen megnövelte. Rajtunk ke-
resztül a társszakmák olyan segítséget kapnak,
amelynek révén a betegellátás biztonsága je-
lentős mértékben növekedett. Ma Magyaror-
szágon egy kórház nem lehet meg műveseál-
lomás nélkül. Számos nemzet állampolgára jár
hozzánk gyógykezeltetni magát, ma már a dia-
lízis turizmust külön utazási irodák szervezik.

Mi nemzetközi ismeretségre tettünk szert, a ne-
vünk 3-4 éve szerepel az úgynevezett
EURODIAL nevű kiadványban. Megszüntettük
a megyehatárt a művesekezelés szempontjá-
ból, a betegek közel 50 százaléka Somogy me-
gyéből érkezik.. Mindig a cég által gyártott
csúcstechnikát kapjuk. Ma már mindenkit ki-
vétel nélkül biokompatibilis, jó hatásfokú
membránnal kezelünk, amelyet Amerikában,
Kanadában számos műveseállomás nem tud
megtenni. Nálunk minden egyszer használatos.

– Mi jellemzi a jelenlegi állapotot?
– A felszereltséggel nincs problémánk. Sem

technikailag, sem műszakilag nem szenvedünk
hiányt, ami azt hiszem a magyar egészségügyben
kiemelkedően pozitív jelenség. Jelenleg összesen
23 dolgozónk van, köztük12 nővér, 2 főfoglalko-
zású nephrológus szakorvos, 2 fő óraadó intenzí-

ves orvos, dietetikus. Naponta 42 beteget tudunk
kezelni, ami azt jelenti, hogy az állomásunk ma-
ximális kapacitása a napi három műszakban 84
beteg. Most 64-66-nál tartunk, plusz van még 7
peritoniálisan dialízált betegünk, így lassan el-
érünk a kapacitásunk határához.

– Beszéljünk a dialízis központ jövőjéről!
– A bővítés a következő évek terveiben sze-

repel, már van kiviteli tervünk az épület át-
alakítására. A dialízis tér megnagyobbodna,
plusz 3 kivezető kezelő helyet fejlesztenénk,
így még naponta kilenccel megnövelnénk az
állomás maximális kapacitását. A földszinten
lévő orvosi szobák, főnővéri és technikusi
helységek felkerülnek az emeletre, és a he-
lyükön működne a kórházból a vesebeteg am-
bulancia és az úgynevezett CAPD, a hasüregi
kezelési technikák kiképző helye. A
nephrológiának csaknem teljes vertikumát
biztosítanunk kell. Célunk a vesepótló kezelés
mindenkinek, aki szakmailag rászorul, de sze-
retnénk, ha minél kevesebb beteg kerülne mű-
vese gépre. Sajnos a magas vérnyomás és a
cukorbetegség szövődménye a vesekárosodás,
így évente automatikusan 8-10 százalékos
emelkedéssel lehet számolni. Egyetlen problé-
mánk van, a dialízis térítési költség, amely
nagyon alacsony, Európában az utolsó előtti-
ek vagyunk ebből a szempontból. A kassza is
zárt, így minél több beteget kezelünk a rend-
szerben, annál kevsebb jut egy-egy esetre. 

Nagy Krisztina

JUBILÁLÓ DIALÍZIS CENTRUM

ESÉLY A HELYI VÁLLALKOZÓKNAK!
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Nagykanizsa, Fő út 10.
(Húsáruház udvarában)
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Hétfő - Kedd - Péntek: 7-13
Szerda - Csütörtök: 13-19

Várom régi és új
Vendégeimet!
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Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,

Széchenyi tér 5-9.
93/516-634

HIRDESSEN A KANIZSA ÚJSÁGBAN! 
21 000 HÁZTARTÁSBAN VAGYUNK OTTHON

OKÉV nyt. szám: 01003202
Akkreditált Felnőttképzési

Intézmény, Akkreditált pro-
gramokkal! (Igénybe vehető a

törvényben előírt adókedvezmény)
TANFOLYAMOT 

INDÍTUNK 
szeptember 5. 16 órától

„C” tehergépkocsivezető
szeptember 8. 16 órától

„D” autóbuszvezető
szeptember 6-án 16 órától

személyautó, motor és segéd
motor kategóriákban. 
Részletfizetés! Ingyenes

tankönyvkölcsönzés! Diák
kedvezmény!
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Nyári kínai utazás lehetőségé-
re hirdet pályázatot 10-15 éves
tanulók részére a Panda Nemzet-
közi Gyermek Alapítvány és a
Soong Ching Ling Magyar Gyer-
mekbarátság Alapítvány. A tíz-
napos utazásokat a két alapítvány
szervezi nemzetközi szerződések
alapján. Indulni 2006 június kö-
zepén és július elején, repülőjá-
rattól függően lehet. Az úti cél
Peking és környéke, Shanghaj,
valamint Hangzhou és környéke.
Mindkét csoportnál a gyerekek
fellépésen vesznek részt, és a he-
lyi nevezetességekkel ismerked-
nek. Az utazók Kínában teljes el-
látást kapnak (kollégiumi vagy
szállodai elhelyezést, napi há-
romszori bőséges étkezést, külön
autóbuszt, programokat, belépő-
ket, stb.) Részvételi költség: 90
000 Ft + repülőjegy.

Kizárólag azok jelentkezhetnek,
akik 2004. október 15-ig betöltik a
10. életévüket, illetve akik még
nem 15 évesek és magyar állam-
polgárok. Egy vagy két fős jelent-
kezéseket várnak, kivételes esetben
nagyobb létszámú, 3-6 fős csoport
utazását is engedélyezheti a közös
Kuratórium. Minimum 1,5, maxi-
mum 5 perc bemutatható, ami ma-
gyar nyelvtudás nélkül is érthető.
Lehet tánc, hangszeres műsorszám,
bűvészkedés, pantomim, báb, tor-
na, bohócok, zsonglőr szám, stb.
Kivételt képez zongora és minden
olyan produkció, aminek felszere-
lése a repülőn nem, vagy nehezen
szállítható. Egy pályázó a zsűri
előtt csak egy műsorszámban sze-
repelhet. Kérjük leírni a pályázó(k)
nevét, címét, születési dátumát, e-
mail címét, mobil telefonszámát, a
műsorszám rövid leírását, valamint
az eddig elért kimagasló sikereket.
A levél akkor érvényes, ha a hoz-
zátartozó, vagy pedagógus is aláír-
ja, s valamely elérhetőségével
megerősíti. Ha e-mail-en egy héten
belül nem jön meg a visszaigazo-
lás, az alapítványnál a 06-20-331-
7896-os számon kell érdeklődni. A
pályázathoz, amennyiben nem e-
mail-en érkezik csatolni kell 3 db,
saját névre szóló válaszborítékot
bélyeggel. 

Beküldési határidő: 2005.
október 15. Pályázati cím:
Panda Alapítvány Budapest,
Marót út 30. 1202. E-mail:
soong@freestart.hu

A  Panda Kínai – Magyar Gyermekbarátság Ala-
pítvány szervezésében idén is több csoport jutott el
Kínába, s ahogy az lenni szokott, köztük voltak a
Szan-Dia Fitness Center tagjai is. Alapítvány kulturá-
lis gyermek-produkciókat utaztat az ázsiai országba,
1997 óta ezen utak résztvevői, kiválasztottja a kani-
zsai fitneszesek is. Takács Karina, Takács Alexand-
ra, a Dezső-ikrek, Dóra és Virág, Hajmási Nóra,
Lőczi Bettina és a második küldöttség tagjai Klein
Kinga, Punak Ivett, Németh Barbara és Németh Lilla.

Pekingben jártak
– Tudtunk, hogy már sokan jártak az egyesületből Kí-

nában, álmodoztunk, beszéltünk is róla A kiválasztásunk
után nagyon készültünk, mindennek utánanéztünk, elol-
vastuk, amit csak lehetett. Az utat repülővel tettük meg,
helsinki átszállással. Eléggé elfáradtunk, a hat órás idő-
eltolódás is nehezítette a dolgunkat. Ám csodás egy hét
következett. Fellépésünk során Vágó Marcsi néni és Di-
ána koreográfiáit, az Apáca-show-t, a Spanyol-táncot és
az ikrek vidám, kedves számát a „puszist” adtuk elő ha-
talmas sikerrel – mondja felváltva Takács Karina, Lőczi
Bettina és Hajmási Nóra. 

– Hogyan fogadtak benneteket?
– Nagy feltűnést keltettünk – mondják a szőke, fe-

hér bőrű Dezső-ikerlányok – kevés az ikerpár, meg
az ilyen, mint mi Kínában. Olyan egyformák mind,
szinte alig lehet megkülönböztetni őket – mondják
szinte egyszerre.

– Ki támogatta az utat?
– Több pályázatot is benyújtottunk – mondják a lá-

nyok –, sajnos az önkormányzat nem támogatott ben-
nünket és a MOL sem, pedig a cég képviselői szóltak,
hogy pályázzunk támogatásért. Háromszázötvenezer
forintot kellett összeszednünk a szponzoroktól, támo-
gatóktól és a szüleinktől – mondja Karina. 

Voltak, akik állatorvos édesapjuk révén gyógyszer-
forgalmazó cégtől kaptak pénzt, illetve több kisebb-
nagyobb szponzor nyújtott támogatást. A Batthyány, a
Rozgonyi és a Kőrösi iskolák is hozzájárultak tanuló-
ik utazásához, ahhoz, hogy saját maguk, nevelőik és
mindannyiunk jóhírét vigyék messze a nagyvilágba. 

A második delegáció
– Tanárként kísértem – öt fiatal társammal együtt

– a csoportot, és szerencsére semmilyen gondunk
nem volt. Szállodában laktunk, amelyek ugyanolyan-
ok, mint a világ bármely más szállodái, csak a klí-
mák működnek erősebb fokozaton. Amúgy tényleg
nagyon szép volt minden. Többnyire az estéket töltöt-

tük otthon, napközben kirándulni jártunk a nekünk
fenntartott busszal – válaszolja Vágó Alexandra. 

–  Mi volt ez inkább, megmutatkozási lehetőség a
kínaiak részéről vagy európai kulturális bemutató?  

– Mindkettő. Ők éppúgy bemutatkoztak nekünk,
kultúrájukkal, szokásaikkal ismerkedhettünk, mint
ahogy ők európai emberekkel találkozhattak, láthat-
ták, milyenek vagyunk, milyen a kultúránk. Azt
mondták, el sem tudják képzelni, hogyan különböz-
tetjük meg egymást – mondja egymás szavába vág-
va, nevetve Kinga, Ivett, Barbara és Lilla. 

– Merre is jártatok tulajdonképpen?
–  Július 16-27-ig Sanghajban és a körülötte lévő

vízivárosokban jártunk. Voltunk színházban, valami
egészen különleges, már-már elmondhatatlan élmény
volt mindannyiunk számára. Életünkben nem láttunk
még ilyen színházi előadást. Különösen nagy élmény
volt a vásárlás, a bazár, a sok-sok csecsebecse, élvez-
tük, hogy alkudhattunk az árakból, hogy sok érdekes-
séget, különlegességet láttunk. Legyezők, rizskalapok,
kínai faldíszek, megannyi szemet gyönyörködtető hol-
mit a bazárban – mondja Kinga és Ivett. 

–  Voltunk a tengerparton, csodaszép a körülötte
lévő hegyekkel együtt. Élvezetes volt a vidámpark.
Európai szemmel egész más világ van ott, már a le-
vegő is egészen más, hihetetlenül nagy meleg van,
és nagyon párás a levegő A buszokon, a szállodák-
ban mindenütt légkondicionáló működik, hogy ne-
künk európaiaknak elviselhetőbbé tegyék a klímát.
Az emberek nagyon kedvesek, bár rengetegen van-
nak. Ezáltal nem is csoda, hogy megesznek mindent,
ami mozog – teszi hozzá Barbara és Lilla.

– Sikerült megszeretni a kínai konyhát?  
–  Hát voltak dolgok, amit némi bizalmatlanság-

gal fogadtunk, de előfordult, hogy kellemesen csa-
lódtunk mind az ételben, mind saját magunkban.
Volt választék, sok különlegesség – mondják sejtel-
mesen mosolyogva mind, szinte egyszerre.  

–  Ott, ahol ilyen régi kultúrája van a mozgásnak,
milyen véleményt mondtak a ti produkcióitokról? 

–  Háromszor léptünk fel ottlétünk során, minden
alkalommal kínai együttesekkel felváltva, s mindig
nagy tapsot kaptunk. 

– Most, hogy itthon vagytok, más szemmel nézi-
tek a kínaiakat?

– Egészen másként nézünk rájuk, van élmény, ami
összeköt bennünket. 

-dé-

– JÓ NAPOT, KÍNA! DIÁKPÁLYÁZAT
KÍNAI UTAZÁSRA
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KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Bicsák Miklós az I. számú választókerület (Garai, Űrhajós, Hársfa,

Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselője  kivételesen szeptember
hónap második szerdáján, 2005. szeptember 14-én, szerdán 16 órától
17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyár-
tó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár
lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.

Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület önkormányzati képvi-
selője fogadóórát tart minden hónap első hétfőjén 18.00-19.00 óra kö-
zött a Nagyrác utcai Általános Iskolában és minden hónap második hét-
főjén 18.00-19.00 óra között a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.

Dr. Fodor Csaba, az 5. sz. választókerület önkormányzati képvise-
lője 2005. szeptember 1-jén, csütörtökön 17 órától fogadóórát tart a
Péterfy Sándor Általános Iskolában.

Dr. Horváth György a 2. számú választókerület önkormányzati kép-
viselője 2005. szeptember 7-én szerdán 18 órától 20 óráig fogadóórát
tart a Pálma étteremben (Magyar u. 80.).

Litter Nándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere min-
den hónap első szerdáján, Röst János alpolgármester minden hónap
második szerdáján, Dr. Kelemen Marcell jegyző minden hónap harma-
dik szerdáján 9-12 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Eöt-
vös téri épületében (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.).A fogadóórán
tisztelettel várják a város lakosságát, észrevételeiket, javaslataikat.

Nagy József György önkormányzati képviselő fogadóórát tart min-
dennap reggel 08-12 óráig a Dunántúli Roma Vezetők Szövetségének
irodájában Nagykanizsa, Zrínyi u. 42. szám alatt.

Sajni József a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője
minden hónap első péntekén 16.00-17.00 óráig a miklósfai Általános
Iskolában, 17.00-18.00 óráig a ligetvárosi óvodában fogadóórát tart.

Stróber Gábor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője
minden hónap első hétfőjén 16.30 órától a Vécsey Zsigmond Általános
Iskolában, 18 órától 19 óráig a Zárda utcai kollégiumban fogadóórát tart.
A fogadóórán tisztelettel várja a lakosság észrevételeit, javaslatait.

Szányiné Kovács Mária, a 11. választókerület önkormányzati képvi-
selője fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 17-18 óra között az
IKI földszinti helyiségében, minden hónap első csütörtökén 17-18 óra
között a Bolyai János Általános Iskola földszinti helyiségében. E-mail
cím:11vk@nagykanizsa.hu

Tóth László a 4. sz. választókerület képviselője 2005. szeptember 5-
én, hétfőn 17 órakor fogadóórát tart a Dr. Mező Ferenc Gimnázium-
ban. Telefon: 30/304-3161, e-mail: toth_laszlo@nagykanizsa.hu

A 6. sz. választókerület lakosai részére 2005. szeptember 8-án, csü-
törtökön 17 órakor Budai István önkormányzati képviselő fogadóórát
tart a Körősi Cs. S. Általános Iskolában.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki
Nagykanizsán és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezők, va-
lamint a városból elszármazottak részére a Kanizsai Antológia No.
2 számában való megjelenésre.

Pályázat tárgya: Irodalmi művészeti, tudományos, helytörténeti té-
makörökben megjelent, versek, prózák, fekete-fehér fotók, grafikák.

Pályázati feltételek: Egy pályázó több pályázatot is beadhat, ma-
ximum 6 A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betűtípussal) terjede-
lemben. A kéziratokat kinyomtatva és merevlemezen, vagy CD-n
kell benyújtani (Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály
Halmos Csaba Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).

A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéz-
iratot nem őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem
vállalkozunk.A sikeres pályamunkák a Kanizsa Antológia No.2-es
számában a karácsonyi könyvvásár alkalmával jelennek meg. Az al-
kotók tiszteletdíjban nem, csak tiszteletpéldányban részesülnek.

A pályázat beadásának határideje 2005. október 15.

KANIZSAI ANTOLÓGIA NO. 2

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Közgyűlése 16/2005 (IV.4.)
rendelete értelmében, a nagykani-
zsai újszülött gyermekek és első
házasságot kötő párok 2005 év-
ben egyszeri támogatásra jogo-
sultak. 

A rendelet hatálya kiterjed
minden anyakönyvezett, újszü-
lött gyermekre, akinek legalább
egyik szülője lakóhelyéül, tartóz-
kodási helyéül a lakcímnyilván-
tartásba nagykanizsai lakcím ke-
rült bejegyzésre, valamint min-
den első házasságot kötő párra,
amelynek legalább egyik tagjá-
nak lakóhelyéül, tartózkodási he-
lyéül a lakcímnyilvántartásba
nagykanizsai lakcím került be-
jegyzésre.

A jogosultak tértivevényes
levélben kapják meg a támoga-
tást megállapító határozatot, azt
ezután lehet csak felvenni. A
támogatás 10 000 Ft értékű
utalvány, ami felvehető a Pol-
gármesteri Hivatal pénztárában
(földszint 1. ajtó) pénztári órák-
ban: hétfőn és szerdán 9 – 11;
13 – 15; pénteken 9 – 11 óra
között.

A támogatás átvételéhez feltét-
lenül hozzák magukkal a határo-
zatot és személyi igazolványukat.
Ha nem a határozatba belefoglalt
személy veszi fel a támogatást,
meghatalmazottjának csak sza-
bályszerű meghatalmazás csato-
lása mellett lehetséges a támoga-
tást átadni.

IFJÚ HÁZASOK ÉS ÚJSZÜLÖTTEK
TÁMOGATÁSA

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős
tárca nélküli miniszter módosította az általa kiírt
LKFT-2005-LA-2 jelű (Panel program) pályázati
felhívást, melynek értelmében a pályázatok beadási
határideje szeptember 30. helyett december 30.

Az országos kiíráshoz igazodóan Nagykanizsa MJV módosítja
saját pályázati kiírását (LKFT-2005-LA-2). A pályázatok beadása
folyamatos, a végső beadási határidő 2005. november 30. 

A beadási időszak kibővítését részben a megnövekedett érdeklő-
dés, részben pedig a Panel plusz program életbelépése indokolta,
melynek segítségével kedvezményes kamatozású hitelek révén azok
a rászoruló lakóközösségek is részt vehetnek a felújítási program-
ban, akik nem rendelkeznek kellő önerővel. 

A meghosszabbított határidő lehetőséget ad a társasházaknak és
lakásszövetkezeteknek a pályázatok részletesebb és pontosabb ki-
dolgozására, ezáltal minél több önkormányzati és állami támogatás
elnyerésére.

A pályázati határidő módosítása az LKFT-2005-LA-7 (termofor
kémény felújítási) pályázatot nem érinti.

A Panel Plusz Hitelprogramról és más lehetőségekről a közeljö-
vőben tájékoztatást tartunk.

PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDEJÉNEK 
MÓDOSÍTÁSA

!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004-ben döntött ar-
ról, hogy Nagykanizsa, Szabadhegy városrész rendezési tervét módosí-
tani kell, mely munka elkészült.

A tervezési terület Szabadhegy területének déli részén, Laktanya ut-
ca tervezett nyomvonala, tervezett gyalogút, a Péterfai árok, és a Hadi
utca közötti terület

A tervdokumentációt a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásaira
figyelemmel október 1-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal elő-
csarnokában, ahol munkanapokon megtekinthető.

A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri
Hivatalba a városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.:
93/500-735) címzett levélben jelezhetik.

Városi Főépítész  Nagykanizsa

SZABADHEGY RENDEZÉSI TERVE
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A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény bizto-
sítja a szociálisan rászorulók számára, hogy jogaik érvényesítésé-
hez, jogvitáik megoldásához szakszerű jogi segítséget kapjanak.

Milyen ügyben nyújtható támogatás?
A jogi segítő jelenleg (2006. Január 1-ig) kizárólag peren kívül

ad tanácsot, illetve szerkeszt beadványt, egyén iratot minden olyan
jogvitás ügyben, amelyben a későbbiekben per lefolytatására kerül-
het sor (szükség esetén a keresetlevelet is elkészíti), illetve jogi fel-
világosítást, tanácsot ad a mindennapi megélhetést érintő kérdések-
ben (lakhatási, nyugdíj, munka- és foglalkoztatási, hatósági, köz-
üzemi tartozás, birtokháborítás, végrehajtási ügyek stb.).

Ki tekinthető rászorultnak, és a rászorultság mértékétől függően
milyen támogatásban részesíthető?

1. A jogi szolgáltatás díját az ügyfél helyett az állam viseli a kö-
vetkező esetekben:

a. Jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül az, aki rend-
szeres szociális segélyben, közgyógyellátásban részesül, az átmene-
ti szállást igénybe vevő hajléktalan, továbbá a menekült, illetőleg
aki menekültügyi eljárásban vesz részt.

b. Akiknél a család az egy főre eső havi nettó jövedelme nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét
(2005-ben 24.700 forintot.)

2. A jogi szolgáltatás kedvezményes, a díjat az állam legfeljebb 1
éves időtartamra megelőlegezi azoknak a rászorulóknak az eseté-
ben, akiknek havi nettó jövedelme nem haladja meg a minimálbért
összegét (2005-ben 57.000 forintot.).

Hol és milyen formában terjeszthető elő a támogatás iránt kérelem?
A kérelmet a félnek – az erre szolgáló nyomtatvány kitöltésével,

valamint a szükséges mellékletekkel – a kérelmező lakóhelye sze-
rint illetékes megyei hivatalnál – 2005 szeptemberétől a nagykani-
zsai ügyfélfogadáson – kell személyesen benyújtania vagy postán
megküldenie. A nyomtatvány beszerezhető a megyei hivatalokban,
a nagykanizsai ügyfélfogadáson, illetve letölthető a világhálóról
(www.im.hu). A kérelem előterjesztése illeték- és díjmentes.

A jogi szolgáltatás igénybevétele
Nagykanizsán 2005. szeptember 6-tól kéthetente keddenként 9-

től 12 óráig az Igazságügy Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jo-
gi Segítségnyújtó Szolgálat Zala Megyei Hivatala a Petőfi u. 5. sz.
épület II. emeleti irodáján nyújt jogi szolgáltatást.  

Fontos tudni, hogy a jogi szolgáltatást (tanácsadás, iratszerkesz-
tés) nem a megyei hivatalok nyújtják be, hanem a jogi szolgáltatás
névjegyzékbe felvett jogi segítők (ügyvédek, közjegyzők, egyetemi
oktatók, társadalmi szervezetek).Az engedélyező határozat birtoká-
ban az ügyfél keresi meg az általa kiválasztott jogi segítőt. A jogi
segítői névjegyzék az Interneten, az Igazságügy Minisztérium hon-
lapján (www.im.hu) olvasható. Természetesen a megyei hivatal
nagykanizsai ügyfélfogadásán is bármikor tájékoztatást adnak a
névjegyzékben szereplő jogi segítőkről.

Bővebb információ kérhető:
Zala Megyei Hivatal 8900 Zalaegerszeg, Béke liget 1.
Tel.: 06-92-549-100, 06-92-549-103, Fax: 06-92-549-101
Ügyfélfogadás Zalaegerszegen: hétfő 9-13 óra, szerda 13-18 óra

INGYENES JOGSEGÉLY SZOLGÁLAT
NAGYKANIZSÁN

MENETRENDI   ÉRTESÍTÉS 
HELYI AUTÓBUSZ MENETRENDHEZ 

Nagykanizsa (9480)
2-es járat Autóbuszállomás – Magyar utca – Palin, Magvető

utca autóbuszvonalon
Az Autóbuszállomástól indul munkanapokon: 21.40 új járat 
Palin, futballpályától indul munkanapokon: 22.05 új járat 
4/4Y-os járat Autóbuszállomás – Bornemissza utca autóbuszvonalon

4 jelzéssel az autóbuszállomástól indul szabad és munkaszüneti
napokon: 7.55 helyett o 7.55

4 jelzéssel Bornemissza utcától indul munkanapokon: 4.45 he-
lyett 4.40. A Bornemissza utcától indul szabad és munkaszüneti na-
pokon: 4.45 helyett 4.40, +f 8.15 új járat

4Y jelzéssel Autóbuszállomástól indul szabad és munkaszüneti
napokon: +7.55 új járat

4Y jelzéssel Bornemissza utcától indul szabad és munkaszüneti
napokon: 8.10 helyett o 8.10

6-os járat Városkapu körút – Hevesi Sándor út  – Teleki út –
Kiskanizsa Rozmaring utca autóbuszvonalon

6 jelzéssel Rozmaring utcától indul tanszünetben munkanap-
okon: 17.25 helyett 17.30 és 17.55 helyett 18.00

6 jelzéssel Rozmaring utcától indul szabad és munkaszüneti
napokon: 7.00 helyett 6.55

6A járat Városkapu körút – Rózsa út – Kiskanizsa temető
autóbuszvonalon

6A jelzéssel Városkaputól indul szabad és munkaszüneti napo-
kon: +9.00 helyett 9.00, o11.00 helyett 11.00, 12.00 helyett o12.00,
o18.00 helyett 18.00, +20.00 új járat

6A jelzéssel Kiskanizsa temetőtől indul szabad és munkaszü-
neti napokon: +9.30 helyett 9.30, o11.30 helyett 11.30, 12.30 he-
lyett o12.30, o18.30 helyett 18.30, +20.35 új járat

8-as járat Napraforgó tér – Ligetváros – Miklósfa – Szenten-
drey Edgár utca autóbuszvonalon

8 jelzéssel a Napraforgó térről indul munkanapokon: K5.00 he-
lyett 4.50

8 jelzéssel Szentendrei Edgár utcától indul szabad és munka-
szüneti napokon: K22.36 új járat

10-es járat Autóbuszállomás – Bagola, Vegyesbolt – Nagy-
fakos alsó autóbuszvonalon

10 jelzéssel az autóbuszállomásról indul Bagola vegyesboltig,
szabad és munkaszüneti napokon: E8.05 helyett E7.50 

10 jelzéssel Bagoláról indul az Autóbuszállomásra, szabad és
munkaszüneti napokon: 8.30 helyett 8.15 

14-es járat Városkapu körút – Ligetváros autóbuszvonalon
14 jelzéssel a Városkaputól indul munkanapokon: 6.15 helyett 6.10
14 jelzéssel Ligetvárosból indul munkanapokon: 6.32 helyett 6.30

18-as járat Kalmár utca – Vasútállomás autóbuszvonalon
18 jelzéssel Kalmár utcából indul naponta: 21.05 helyett 20.45
18 jelzéssel Vasútállomásról indul naponta: 21.15 helyett 20.55

21-es járat Autóbuszállomás – Napraforgó tér – Kórház utca
– Autóbuszállomás autóbuszvonalon

21 jelzéssel az Autóbuszállomástól indul szabad és munkaszü-
neti napokon: 20.30 új járat

C9-es járat Városkapu körút – Napraforgó tér autóbuszvonalon
C91 jelzéssel munkanapokon a Városkapu körúttól a Balatoni u.

és Petőfi u. Honvéd u. sarok megállóhelyek érintésével az alábbi jára-
tok közlekednek: 5.30 helyett 5.25, 13.35 helyett 13.25, 21.15 új járat 

C91 jelzéssel munkanapokon a Napraforgó térről a Petőfi u.
Honvéd u. sarok és a Balatoni u. megállóhelyek érintésével az aláb-
bi járatok közlekednek: 6.15 új járat, 14.15 és 22.15

ZALA VOLÁN
Z.-06/HELYI/2004–2005. 

ÉRVÉNYES: 2005. SZEPTEMBER 1-TŐL 
Zala Volán Közlekedési Rt., 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16., 
Tel.: 92/312-145, Fax.: 92/318-335, E-mail: menetrend@zalavolan.hu

M E G H Í V Ó
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése közmeghallgatást

tart 2005. szeptember 13-án (kedden) 17.00 órakor a Hevesi Sándor
Művelődési Központ Kamaratermében (Nagykanizsa, Széchenyi tér
5-7.). Javasolt napirendi pont: egyéb választópolgári kérdések.

A közgyűlésre tisztelettel meghívom!
Litter Nándor 
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INGATLAN
Kacorlakon kétszobás, fürdő-

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

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

Nk-án Látóhegyen frekven-
tált helyen a Csótó-tól 15 percre
telek gyümölcsössel, fenyővel,
épülettel eladó. Víz, villany
van. Érdeklődni 93-325-759
(5633K)

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

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

Szép természeti környezetben
Nagybakónak déli hegyen 1374
m2 szőlő, 648 m2 szántóval és 12
m2-es épülettel (alatta földpincé-
vel) jutányos áron eladó. Érd.:
93/315-559 (este) (5653K)

Nagy-Bakónak Kisfaludy
54. alatt családi ház nagy telek-
kel, azonnal beköltözhetően el-
adó. Érd.: 93/315-559 (este)
(5654K)

Kiskanizsán kétszobás, felújí-
tandó családi ház eladó. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 20/578-
4168 (5641K)

Elcserélném Nk-i belvárosi,
II. emeleti, 75 m2-es, 2,5 szobás
összkomfortos önkormányzati
lakásomat kisebbre, belvárosira,
önkormányzatira. Minden meg-
oldás érdekel. Érd.: 93/322-537,
30/385-2695 (5629K)

Nagybakónakon 3000 m2 te-
rületű zártkert, kétszobás tégla-
házzal eladó. Víz, villany a ház-
ban, gázcsonk a telken. Irányár:
4,5 millió Ft. Érd.: 30/4596-987,
20/823-4775 (5642K)

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

Szépen felújított I. emeleti,
58 m2-es, kétszobás, fürdőszo-
bás lakás a belvárosban sürgő-
sen eladó. Érd.: 30/284-2290
(5644K)

Elcserélném vagy eladnám
belvárosi, önkormányzati lakáso-
mat. Minden megoldás érdekel.

Irányár: 2,5 millió Ft. Érd.:
30/583-3295 (5645K)

Belvárosi háromszobás, össz-
komfortos, 98 m2-es családi ház
az udvaron különálló 1 szoba
összkomfortos házzal eladó. Érd.:
93-322-611 (5646K)

Igényesen megépített új épület
kis területtel Látóhegyen eladó.
Érd. 30/332-8422 (5655K)

Nk-Letenye között Petriventén
szép, 140 m2-es családi ház telje-
sen felújítva, garázzsal, mellék-
épülettel eladó. Vállalkozásra al-
kalmas! Érd.: 17 óra után 93-316-
091 (5656K)

Belvárosban közel 700 m2-es
társasház építésére is alkalmas te-
lek eladó. Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072 (5657K)

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

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

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

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

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

Belvárosban egyszoba össz-
komfortos udvari lakás igényes-
nek kiadó. Nem dohányzók
előnyben! Kaució szükséges!
Érd.: 93-322-611 (5658K)

Nk-án a keleti városrészben a
TESCO-hoz közel II. emeleti,
kétszobás, központi fűtéses lakás
bútorozottan vagy anélkül hosz-
szú távra kiadó. Irányár: 30.000
Ft + rezsi. Egy havi kaució szük-
séges! Érd.: 20-4360-195
(5659K)

Csengery úton kétszobás kom-
fortos bútorozott albérlet hosszú
távra kiadó! Egy havi kaució
szükséges! Érd.: 30-227-3294
(5660K)

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

Állványos, elektromos varró-
gép eladó. Érd.: 30/448-6072
(5630K)

Vermona jazzorgona és Ver-
mona dobgép erősítővel, hang-
fallal eladó. Érd.: 30/227-3294
(5618K)

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

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

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

120 literes prés újszerű álla-
potban eladó. Érd.: 30-448-6072
(5661K)

Nagykanizsa és környékéről
herendi, zsolnay porcelánokat új
és régi festményeket, könyveket,
újságokat vásárolok. Érd.:
30/332-8422 (5662K)

Az Ön számára értéktelen
vashulladékot, forgalomból ki-
vont 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
építését, régi házak felújítását,
tetőszigetelést, ácsmunkákat, te-
tőfedést vállal alvállalkozóként
is! Érd.: 70/503-9407, 93-322-
109, 30/6398-825 (5604K)

Vállalunk! Fűnyírást (gépek-
kel), tereprendezést helyben és
vidéken, nyaralók, hétvégi há-
zak, nagy terek, parkok körül
számlára is! Érd.: Horváth Zol-
tán, 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 számí-
tógépes rögzítését, szerkesztését
vállalom rövid határidővel,
nyomtatással, mentéssel. Tel.:
30/9932-534 (5640K)

Vállaljuk: sírok tisztítását,
felújítását, helyrehozatalát, ké-
szítését számlára is. Érd.: Hor-
váth Zoltán, vállalkozó. Nagyka-
nizsa, Ady Endre u. 65. Tel.: 06-
93-333-449,  06-70-511-7863
(5641K)

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

Bármilyen írott anyag számí-
tógépes rögzítését, szerkesztését
vállalom rövid határidővel,
nyomtatással, mentéssel. Tel.:
30/9932-534 (5640K)

APRÓHIRDETÉS

Kõnig menü 400 Ft / menü kiszállítva

VVáállllaallaattii ééttkkeezztteettéésstt vváállllaalluunnkk
ÉÉttkkeezzééssii jjeeggyyeett eellffooggaadduunnkk

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

VEGYES

Kedves 
Olvasóink!

Örömmel 
tudatjuk, hogy

megjelent 
Bakonyi  
Erzsébet 

verses-novellás
kötete, az 
AAnnggyyaall 

mmééllyyvvöörröössbbeenn

A könyv 
megvásárolható 

szerkesztőségünkben 
990 Ft-os áron.
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Egy magándetektív, John Constan-
tine (Keanu Reeves), különös
képességét felhasználva (látja a
öldön járó démonokat) megjárta már a poklot... Egy
nap a szokásosnál is nehezebb ügybe botlik. Megbízója
(Rachel Weisz) ugyanis nem hisz a túlvilágban. A
rendőrnő, aki eddig csupán a kézzelfogható bizonyíté-
kokban bízott, mostantól azonban mindenre hajlandó,
még az ördöggel is szövetséget kötne, hogy megtalálja
ikertestvére  gyilkosát. 

(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!)

CONSTANTINE

DUNÁNTÚLI 
REGIONÁLIS KUPA

Befejeződött az 5 fordulóból
álló Dunántúli Regionális Ku-
pa versenysorozat. Az utolsó
fordulót Pécs városában ren-
dezték. A Nagykanizsai Polgá-
ri Sportlövész Egylet sportoló-
inak utolsó fordulós és összesí-
tett eredményei az alábbiak az
V. fordulóban. Kispuska
kategóriában 30 fekvő nő: 1.
Papp Józsefné. 30 fekvő férfi:
3. Horváth Károly, 4. Szobol-
ics János. 3x10 összetett férfi:
1. Horváth Károly 273 kör (ál-
ló, fekvő. térdelő testhelyzet
50 m-re). Szabadpisztoly 20
lövés férfi: 1. Sinkovics Róbert
(50 m távolság). Sportpisztoly
20 lövés férfi: 2. Sinkovics Ró-
bert (25 m távolság). A Regio-
nális Kupa összesítése az öt
forduló legjobb 3 eredménye
alapján versenyszámonként a
legjobb 3 versenyző vehette át
a KUPA díját. Kispuska 30
fekvő nő: 1. Papp Józsefné, 2.
Pölöskeiné Hertelendi Erika.
Kispuska 30 fekvő férfi:  3.
Horváth Károly, 4. Obermaier
Nándor, 6. Szobolics János.

SZLOVÉN MK LIGA
Augusztus 28-én a Nagyka-

nizsai Polgári Sportlövész
Egylet adott otthont idén már
másodszor a Szlovén MK Liga
újabb fordulójának. A kanizsai
sportlövők második éve szere-
pelnek a ligában magyar rész-
ről a zalaegerszegiekkel, to-
vábbi 7 szlovén csapat mellett.
A verseny 9 fordulós, ez a 6.
volt, még 2 forduló Szlovéniá-
ban, az utolsó pedig Zalaeger-
szegen kerül megrendezésre
szeptember 25-én. A verseny-
kiírás szerint kispuskával fek-
vő testhelyzetbe 50 méter tá-
volságra 30 értékelt lövést kell
leadni. Nagykanizsai eredmé-
nyek: Csapatban 1. PSLE 809
ponttal. Egyéniben a nők kö-
zött Papp Józsefné PSLE 267
ponttal, 4. Pölöskeiné Herte-
lendi Erika PSLE 239 ponttal.
Egyéni férfi kategóriában 1.
Horváth Károly PSLE 272, 3.
Horváth Szilárd PSLE 270.

SPORTLÖVŐ
HÍREK

Az NTE 1866 MÁV Rt. Judo
Szakosztályának tagjai 7 napot
edzőtáboroztak augusztusban Ba-
latonfüreden. Mester József veze-
tőedző irányításával, az NTE és a
Jigoro Kano Alapítvány szervezé-
sében rendezett egyhetes program
ideje alatt egyéni és csoportos
technikai, taktikai felkészítésen
vettek részt. A háromszor kétórás
edzéseken a versenyzők össze-
mérhették tudásukat az ausztriai
ifi, junior válogatott tagjaival és a
balatonfüredi Havasi Judo Klub
Nemzeti válogatottjának judosai-
val is. Mivel az idő nem sok
strandolást engedett, megismer-
kedhettek a gyerekek a ken-jitsu
(japán kardforgatás-szamurájharc)
alapjaival is. Kerékpártúra, elmé-
leti vetélkedők színesítették még a
hetet. A legkedveltebb a japán
képírás, a hiragana, kanji gyakor-
lása volt.

– Az edzőtábor távlati célja a
technikai, taktikai fejlődés, köze-
lebbi célja a szeptember 3-án
kezdődő őszi versenyidényre való
felkészülés volt. Évközben a diák
korcsoportoknak háromszor két-
órás edzést tartunk, a serdülők-
nél egy héten egyszer másfél óra
kondicionálást is beiktatva. A tá-
borban tapasztalt gyors fejlődést
tekintve fontolgatjuk a napi edzé-
sek bevezetését, természetesen fi-
gyelembe véve az iskolai elfog-
laltságokat, különórákat – mond-
ta Mester József edző.

JUDOKÁK A
BALATONNÁL

KEZDŐDIK A PING-PONG 
A Király Ingatlanügynökség

Kanizsa Sörgyár SE ping-pong
csapata folytatja szereplését az
NB I A-ban, másik együttesük
az NB I B-ben harcol majd. A
nők második gárdája NB II-
ben, míg az “öregek” NB III-
ban küzdhetnek az idei idény-
ben. Az NB I A-s csapat össze-
tétele változott, Óber Andrea
és Szász Kinga maradtak, Csuti
Éva visszament Kaposvárra.
Az NB I B-seket továbbra is
Bízó Mária, Boldizsár Gabriel-
la, Flander Anita és Újházi
Csilla alkotja. Az edző, Jakabfi

Imre több fitatalt is ki akar pró-
bálni a csapatban. 

KANIZSA KK HÍREK
Ez az idény a változásé volt a

sportolóknál. A Kanizsa KK
DKG-East csapatában is válto-
zás állt be, s ezzel a megválto-
zott összetétellel készülnek az
idei idényre. Tavaly 10. lettek a
tabellán, és idén szeretnék ezt a
helyüket megtartani. Koma Dá-
niel, Volf Dávid és Kiss Viktor
átigazoltak a csapattól, Ács Pé-
ter pedig érkezett hozzájuk Pá-
páról. Így az új csapat összeál-
lítása: Sági Péter, Domonkos
András, Zsámár Krisztián,

Millei Attila, Murvai Dániel,
Ács Péter. 

– Dániel távozásával meg-
gyengült a csapat, de fiatal-
jainkra számíthatunk. Tár-
gyalunk zalaegerszegi és
kaposvári játékosokkal, akik
kölcsönben nálunk is játszaná-
nak. - vélekedett Silló Zsolt edző.
SZÉPÜL A VÍVÓCSARNOK

Augusztus elején végezték az
NTE 1866 MÁV Rt. vívótermé-
nek felújítását. 8 pástot festettek
fel és 325 négyzetméter parkettát
cseréltek ki. A felújítás már idő-
szerű volt, mert 17 éve nem nyúl-
tak semmihez.



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 Művelődési Központ, valamint a Kanizsa és Kör-
nyéke 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 kirakodóvásár, kanizsai népi iparművészek kiállítása, konyhai kötény ki-
állítás, 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, valamint a HSMK déli oldalán lévő utat egész nap a forgalom elől elzárják. 

Szeptember 7. 17 óra
József Attila élete

képeslapokon
Kiállítás Sasvári Tiborné

(Nagyatád) gyűjtemé-
nyéből Megtekinthető:

szeptember 21-éig.

Szeptember 13. 18 óra
Színek és gesztusok

Kovács Tibor fes-
tőművész (Szekszárd)
kiállítása. Megnyitja:

Lehota M. János esztéta
Megtekinthető: október

8-áig.

Szeptember 13. 19 óra
Orosz Zoltán világhírű
harmonikaművész  és
zenekarának koncertje

Közreműködik: Ursu Gá-
bor – gitár, Pengő Csaba –
bőgő, Szabó Ferenc – dob,

Bardóczy Attila – ének
Belépődíj: 

1100 és  900 Ft


