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BÜSZKE KOSARASOK

Röst János alpolgármester a Kanizsa Di-
ák Kosárlabda Klub kiemelkedő eredményt
elért tagjait fogadta. A megyei mellett im-
már országos sikerekkel is büszkélkedhető
csapat trénere, Gábor Erzsébet az év edző-
je, míg Varga Zsófia az év legjobb kadett
játékosa lett. Mozsolics Judit és Völgyi Eri-
ka az Európa-bajnokságon a magyar után-
pótlás válogatottban bizonyíthatott. Hogy a
tizenkét éves klub idáig eljutott, köszönettel
tartozik mind a játékosoknak, szülőknek,
szakmai vezetőknek és az edzőnek.

REGIONÁLIS MINISZTERI 
ÉRTEKEZLET

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium
miniszteri értekezletének ezúttal nem Buda-
pest, hanem Nagykanizsa adott helyet. A sajtó
számára is nyilvános ülésre a Vasemberház
Dióssy termében került sor a múlt héten. A
tárca a nagykanizsai értekezleten a térséget is-
merő helyi és megyei vezetőkkel együtt tekin-
tette át azon kérdéseket, amelyeknek megoldá-
sa még eredményesebbé teheti a helyi önkor-
mányzatok, civil szervezetek, vállalkozások
szerepvállalását környezetük modernizációjá-
ban. A Kovács Kálmán miniszter vezette érte-
kezleten többek között részt vett Győrffy Gá-
bor a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség ügyvezető igazgatója, dr. Ipkovich
György Szombathely polgármestere, Litter
Nándor Nagykanizsa polgármestere, Rácz Jó-
zsef Gelse polgármestere és dr. Kovács Lajos
Győr város jegyzője. A tanácskozáson a Nem-
zeti Fejlesztési Terv 2007-2013. közötti idő-
szakáról esett szó, megvitatták a Regionális In-
formációs Stratégiákat és végül közös nyilat-
kozatot írtak alá. A nyilatkozatot kézjegyükkel

ellátók – Kovács Kálmán, Litter Nándor,
Ipkovich György, dr Kovács Lajos – elkötele-
zettek Magyarország és a régiók modernizáció-
ja iránt, ezért kijelentik, hogy hazánk verseny-
képességnek kulcsa az ország modernizációja,
az Internet és az információs technológiák be-
épülése a vállalkozások működésébe, az embe-
rek mindennapjaiba. 

– Célunk, hogy a következő tíz esztendő
modernizációs fejlesztési programjait közösen
tervezzük. Már tavaly óta folyik egy szakmai
előkészítő munka annak érdekében, hogy a
helyi regionális információs társadalom stra-
tégia elkészüljön. Ez az értekezlet azt a célt is
szolgálta, hogy összeillethetővé váljon a helyi
és az országos stratégia. A megállapodás ar-
ról szól, hogy milyen fő célok, prioritások
mentén fogjuk mostantól közösen ezt a straté-
giát a Nemzeti Fejlesztési Terv második ré-
szében programok formájára lefordítani.
Nagy a tét, hiszen ezen is múlik, lehet-e Ma-
gyarország a fejlődés egyik motorja, bázisa –
mondta zárszavában Kovács Kálmán minisz-
ter. Litter Nándor beszédében kiemelte: na-
gyon fontos, hogy a régió települései együtt
tervezhetik meg a jövőjüket, a megvalósítan-
dó feladatok érdekében szövetséget hoznak
létre, a fejlesztési célokat közösen fogalmaz-
zák meg. Ipkovich György, Szombathely pol-
gármestere is az együtt intézett dolgok fontos-
ság emelte ki. A régió városai a közös vasút-
és a közútfejlesztés mellett immáron az infor-
matika fejlesztését is közös célul tűzték ki. Az
informatika az egyik legfontosabb gazdaság-
szervező erő lesz a jövőben,– hangsúlyozta a
szombathelyi polgármester. Dr .Kovács Lajos
jegyző az IHM kezdeményezésének újszerű-
ségét hangsúlyozta, és azt emelte ki, hogy
mivel más-más szerepkör adódik a térségben
lévő megyei jogú városoknak, ezzel megszű-
nhet az az egészségtelen rivalizáció, amely a
megyei  jogú városok régiós központi szerep-
köre miatt folyik. (-dé-)

KREATÍV VÁLTOZÁSOK
A klub jövője, célkitűzései és a 2006. évi

program összeállítása volt a fő napirendi
pontja a Kreatív Klub nyári szünet utáni első
összejövetelének a Halis István Városi
Könyvtárban. A 24 tagot számláló klub elnö-
ke Wilheim Gábor, a klub székhelye szeptem-
ber 1-től a Szemere út 4. szám alatt található.

NYOLC ÉV TÁVLATÁBAN
Kovács Kálmán miniszter, Litter Nándor

polgármester, a párt- és frakcióvezetők a

2007-2013-as uniós támogatások elnyerésére
való felkészülésről tartottak megbeszélést.
Litter Nándor elmondta: olyan tervet kíván-
nak létrehozni, mely megtölthető megfelelő
tartalommal. A lakosság elképzeléseinek
megismérésére véleménykérő lapot állítanak
össze, amellyel a városi illetve a szűkebb la-
kókörnyezet fejlesztési programjához tehetik
hozzá véleményüket. Szükséges, hogy a vá-
rosban egy megfelelő infrastrukturális kör-
nyezet alakuljon ki. Tervezik újabb belvárosi
ingatlanok rekonstrukcióját. Jelentős szerepet
képvisel a közlekedés infrastruktúrája, mely
két részre bontható: egyrészt az autópálya és
az elkerülő utak megépítéséra, másrészt a bel-
város és a lakókörnyezetünket érintő utak fej-
lesztése. Fontos foglalkozni a logisztikát érin-
tő fejlesztésekkel. A turizmus területén a Csó-
nakázó-tó projekt az egyik nagy feladat,
melynek keretén belül szebbé, rendezettebbé
tehető a tó és környéke. Ugyanilyen kiemelt
figyelmet érdemel a termálturisztikai projekt. 

55. BÁNYÁSZNAP
Koszorúzással kezdődtek meg szeptember

2-án délelőtt 10 órakor az 55. Bányásznap
rendezvényei. Az Olajbányász emlékműnél
koszorút helyeztek el a MOL Bányász Szak-
szervezet, és nagykanizsai alapszervezete, a
MOL Rt. Közép-európai Kutatás-termelés
Nyugat-magyarországi Termelési Egysége, a
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Földgáztároló Rt., a Rotary Rt., a DKG East
Rt., a KÖGÁZ Rt., a Senior Klub, és a Zsig-
mondy-Széchenyi SZKI képviselői. A Rotary
Rt. délután tartotta kitüntetési ünnepségét. A
különböző termelési egységek és a térségben
működő olajiparhoz kötődő társaságok mun-
kavállalóit MOL Bányász Családi Napra vár-
ták Gellénházán a szervezők.

KÖSZÖNTÉS

Nagykanizsa lakossága és a város közgyű-
lése nevében köszöntötte hivatalában Litter
Nándor polgármester az augusztus 20-án ma-
gas állami kitüntetésben részesült dr. Horváth
Lászlót és Fentős Ferencet. A Magyar Köz-
társaság Arany Érdemkeresztje kitüntetést dr.
Horváth László, a Thúry György Múzeum
igazgatója kapta a régészet területén elért
eredményekért és a múzeum több évtizedes
vezetéséért. A Magyar Köztársasági Ezüst Ér-
demkereszt kitüntetésben Fentős Ferenc, a
Farkas Ferenc Városi Zeneiskola nyugalma-
zott igazgatóhelyettese részesült iskolaszerve-
ző munkájáért, és az oktatás területén végzett
több évtizedes tevékenységéért. A szintén ki-
tüntetett Sánta Istvánnét, a nagykanizsai posta
vezetőjét egy későbbi időpontban köszönti a
polgármester a postás közösség jelenlétében.

JÁTSZÓTÉR SZÉPÍTÉS
Nagyszabású rendezvényekkel ünnepelték

meg a Nagykanizsai Fényforrásgyár alapításá-
nak 40. évfordulóját. Nemcsak a gyár dolgozói
kaptak ajándékot, hanem a környék gyermekeit
is megajándékozták. Szeptember 2-án délután az
Űrhajós úti játszótéren a GE Hungary Rt. Nagy-
kanizsai Fényforrásgyár ELFUN akciója kereté-
ben a Dekor gyáregység harminc önkéntese szé-
pítette a játszóteret Harangozó Zoltán gyáre-
gységvezetővel az élen. A gyár ajándékaként új
köztéri játékot, padokat telepítettek, játékokat
festettek, fákat ültettek és felújították a járdát.

SZÜLETÉSNAPI KONCERT
A HSMK színháztermében ünnepi koncert-

tel kedveskedtek az 1965-ben, az akkori Egye-
sült Izzóban munkába lépett alapító tagoknak,
törzsgárda tagoknak, valamint a jelenlegi
munkatársaknak a GE jubileumi rendezvényei
sorában. A megjelent több mint 500 fős kö-
zönséget Herman Miklós, a Nagykanizsai
Fényforrásgyár igazgatója köszöntötte. Nagy
tisztelettel és szeretettel emlékezett azokra, aki
egykor a budapesti törzsgyárban megtanulták
a lámpagyártás tudományát, és idehozták
Nagykanizsára. Horváth Miklós nyugalmazott
igazgató az elmúlt 40 év történetét, eredmé-
nyeit idézte fel. A GE Fogyasztási Cikkek és
Ipari Termékek Üzletág vezetése és teljes csa-
pata nevében Salekovics István igazgató sze-
mélyes emlékei felidézésével szólt az ünnep-
lőkhöz, majd felvázolta, hogyan látja a külső
világ az üzletág 32 gyára közül az egyik leg-
nagyobb, legmegbízhatóbb gyárat, a nagyka-
nizsait. Litter Nándor polgármester a 40 éves
évforduló alkalmából az önkormányzat meg-
becsülése jeléül átadta Nagykanizsa Város Cí-
merét és Zászlaját Herman Miklós igazgató-
nak. Végezetül 58-an vehették át a 40. évfor-
duló tiszteletére alapított emlékplakettet. Az
ünnepség koncerttel zárult.

KANIZSARU
Korán reggel az  Irtás utcából érkezett beje-

lentés, mivel az éjszaka folyamán  ismeretlen
tettes egy a ház előtt parkoló gépkocsi hátsó
ablakát kiszerelte, majd a gépkocsiból szer-
számkészleteket, gépalkatrészeket tulajdoní-
tott el, mintegy 200.000 Ft értékben.

CSALÁDI NAP A TUNGSRAMBAN

Színes szalagokkal feldíszített fák, finom
ebéd, zene, tánc, szórakozás és sok-sok játék
várta szombaton délelőtt a Tungsram Sportte-
lepen megrendezett Ünnepi Családi Napra ér-
kezőket. Hatezren szórakoztak, beszélgettek
az éjfélig tartó születésnapi programokon,
melyet színpompás tüzijáték zárt.

BOR- ÉS DÖDÖLLE FESZTIVÁL
A II. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztiválon

ezúttal is nívós kulturális műsorok mellett íz-
lelhették meg az érdeklődők a különböző dö-
dölléket és tájjellegű ételeket, zamatos zalai
borokat, kedvükre bámészkodhattak a népmű-
vészeti remekek között is a kirakodóvásáron.

Litter Nándor polgármester köszöntőbeszédé-
ben elmondta, hogy nemcsak a bor kötődik
ehhez a vidékhez, hiszen közel háromezer bo-
rospince van városunk környékén, hanem a
dödölle is hagyományos étele a régiónak, így
Vas megye déli részének is. A Kanizsa Tánc-
együttes nyitó szüreti műsora  után kezdetét
vette a színpompás program, melyben körül-
belül 200 fellépő működött közre, többek kö-
zött a gelsei Őszikék Pávakör, a Tüttő János
Nótakör, a Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószene-
kar és a Muravidéki Néptáncegyüttes. Fél ti-
zenkettőkor megnyitották a főzőversenyt.
Pethő István mesterszakács, a Magyar Nemze-
ti Gasztronómia Szövetség elnöke, a zsűri
egyik tagja elmondta: szeretnék megőrizni a
kiváló zalai recepteket. A főzőversenyre 23
csapat jelentkezett, 15 amatőr és 8 profi. A
legtöbb nevező dödölle és tájjellegű étel kate-
góriában is indult. Pethő István mellett a zsűri-
ben ott volt Nagy Józsefné szakács, a Thury
György Szakközépiskola szakoktatója, Zámbó
Tibor mesterszakács, a hévízi Carbona Med
Hotel étteremigazgatója. Újdonságnak számí-
tott a zalai ízek udvara, ahol a Kanizsa és
Kkörnyéke Gasztronómiai Egyesület ötféle
zalai ételkülönlegességgel várta vendégeit. A
Király vendéglő jóvoltából állandóan kapható
volt dödölle. A népművészeti kirakodóvásáron
kézművesek kínálták munkáikat. Kusztura
Sándor népdalénekes műsorát követően a zsű-
ri kihirdette a főzőverseny eredményét. Ama-
tőr főétel és desszert kategóriában az első he-
lyezést Nagyrécse nyerte, a csapat tagjai az
Andromeda Travel egy hetes négy személyes
görögországi utazását nyerték. Amatőr dödölle
kategóriában az első helyezés a Mikkamakka
csapaté lett, míg a profi főétel és desszert kate-
góriát, illetve a profi dödölle kategóriát is a
Zalai Ízmesterek nyerték. Mága Zoltán hege-
dűvirtuóz és az angyalok fellépése után ferge-
teges utcabállal zárult a rendezvény. Reméljük
jövőre, a 3. Bor-és Dödölle Fesztiválnak is
nagy sikere lesz, csakúgy, mint az ideinek.

TALÁLKOZZUNK ÚJRA!
Az elszármazott nagykanizsaiak találkozó-

jára hívták a város szülötteit szeptember 3-án
a Bor- és Dödölle Fesztivál keretében. Azokra
az emberekre számítottak, akik más helység-
be vagy országba kerültek, de erős a szülővá-
rosukhoz és zalai gyökereikhez való kötődé-
sük. A gyülekező délben volt a Hevesi Sándor
Művelődési Központ előtt, majd Litter Nán-
dor polgármester az intézmény falai közé in-
vitálta a „régi kanizsaiakat”. Röviden beszélt
Nagykanizsa jelenlegi állapotáról, és arról,
milyen terveket szeretnének megvalósítani a
közeljövőben. Szóba került az M7-es autópá-
lya és az elkerülő utak építése, valamint a bel-
városi rekonstrukció program és a turizmus
fellendítéséhez kapcsolódó gondolatokat is
megvitatták. A beszélgetés után mindenki a
Bor- és Dödölle Fesztivál szórakoztató prog-
ramjait élvezte. 
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VADÁSZATI ÉVADNYITÓ
A zalai vadászat hagyományos, immár 15.

ünnepélyes évadnyitó rendezvénye koszorú-
zással kezdődött a sohollári völgyben lévő
Hét Vezér emlékhelynél, azt követően a Va-
dászok Életfáján jelképes tölgyfalevelet he-
lyeztek el az első területi vadásztársaságot
szervező Kassai Lászlóra emlékezve. Köszön-
tőt Feiszt Ottó, az Országos Magyar Vadász-
kamara elnöke mondott. A Hubertus mise, az
új vadászok ünnepélyes felavatása és fogada-
lomtétele után többek között solymász-, va-
dász-íjász lovas-, vadászkutya bemutatók,
szórakoztatták a közönséget.

E-MAGYAR-PONT
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium

támogatásával nyílt meg Szlovénia magyar-
lakta területén, a Muravidéken elsőként Gön-
térházán és Dobronakon az e-magyar-pont.
Mindkét településen két számítógép és széles-
sávú internet elérhetőség áll a magyar kisebb-
ség rendelkezésére.

FALUNAP LISZÓBAN
Számtalan kulturális program szórakoztatta

vasárnap a liszóiakat a község falunapján. A
programok sorában többek között fellépett a
Liszói Asszonykórus, a Nagyrécsei Gyermek
Tánccsoport, a Kanizsa Táncegyüttes, a
Zalakomári Dalárda és a Nemespátrói Tánc-
csoport. Volt ügyességi verseny gyermekek-
nek, vetélkedő önkormányzati képviselők
részvételével, pogácsasütő és sportversenyek.
Bál és tombolasorsolás zárta a rendezvényt.

KANIZSARU
Szeptember 4-én reggel érkezett bejelentés a

Berzsenyi utcából, hogy egy, a ház előtt parko-
ló Dácia gépkocsit megrongáltak. A kiérkező
rendőrök megállapították, hogy a mellette álló
gyújtáskapcsolóját ismeretlen tettes szétszerel-
te. Amikor elindult a járművel, annak kor-
mányzára bekapcsolt és így az autóval a parko-
ló Daciának hajtott. Az ügyben jármű önké-
nyes elvétel vétség kísérlet megalapozott gya-
núja miatt nyomozás elrendelésére került sor.

Aznap 19.45 órakor a  Balatoni úton egy ke-
rékpáros ütközött személygépkocsival. Szemé-
lyi sérülés nem történt, de a kerékpárosnál fel-
merült az alkoholfogyasztás gyanúja, így öt a
rendőrök vérvételre állították elő. Az este
folyamán ittas vezetés miatt még további két
járművezetővel szemben intézkedtek a járőrök.   

KANIZSARU
Szeptember 5-én 10.58 órakor egy színes-

fém kereskedésből érkezett bejelentés, mely
szerint a fémek válogatása során 20 darab
korrodált állapotú géppuska lőszert találtak a
dolgozók. A lőszerek elszállításáról és bizton-
ságos elhelyezéséről a rendőrség saját
hatáskörében intézkedett.

Ugyanezen a napon délben súlyos testi sér-

tés ügyében kellett intézkedniük a Nagykani-
zsai Rendőrkapitányság munkatársainak. Az
adatok szerint a miklósfai városrészben egy
idősebb férfi szomszédja kapubejárójába par-
kolt, amit az szóvá tett. A vita tettlegességig
fajult, minek következtében az idősebb férfi 8
napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. Az
esetet a szomszédban lakó másik fél jelentette
a rendőrségnek. Őt előállították a Nagykani-
zsai Rendőrkapitányságra, ahol ellene súlyos
testi sértés bűntett elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak. 

JÁRŐRŐZŐ 
KÖZTERÜLETFELÜGYELŐK

A járőröző közterületfelügyelők számtalan
esetben tapasztalják, hogy az autósok nagy ré-
sze inkább megkockáztatja a tilos helyen való
parkolást, mintsem használja a fizető parkoló-
kat. Jellemzően ilyen hely a volt piac területe,
ahol „mindkét irányból behajtani tilos” jelző-
táblák védik az egyébként magánterületet az
illetéktelenül ott parkolóktól. A közterület-
felügyelők rendszeresen ellenőrzik a szóban
forgó helyszínt, és amennyiben szabálytalan
parkolást tapasztalnak, helyszíni bírságot
szabnak ki a gépjármű vezetőjével szemben.
Hasonló szabálytalanságok fordulnak elő a
Szent Imre utcában, ahol sokan az úttest jobb
oldalán lévő parkolási lehetőség miatt inkább
a bal oldali járdát választják a megállás hely-
színéül, mely nemcsak ellentmond a KRESZ
előírásainak, hanem nagymértékben akadá-
lyozza a járda gyalogos forgalmát. 

A tanítás megkezdését követően a Közterü-
let Felügyelet és a Családsegítő Központ
együttműködés keretében közös ellenőrzése-
ket tart a reggeli, kora délelőtti órákban annak
érdekében, hogy kiszűrjék a városban a csel-
lengő, iskolakerülő fiatalokat.

Ellenőrizték az illegális hulladék-elhelyezé-
seket is. Több társasháznál a konténerek mellett
nagy mennyiségű hulladékot találtak. A szol-
gáltató csak a gyűjtőedényben elhelyezett hul-
ladékokat szállítja el. A közterületfelügyelők
felszólították az illetékes közös képviselőket,
hogy gondoskodjanak megfelelő méretű gyűj-
tőedényről, vagy csak akkor helyezzék ki a hul-
ladékot, ha annak a gyűjtőedényben helye van.

KANIZSA VÁSÁR
Szeptember 30. és október 2. között kerül

megrendezésre az ötödik Kanizsa Vásárra. és
Konferenciára., amely az Informatikai és Hír-
közlési Minisztérium „V. Intelligens folyosó”
projektjének keretei között kerül megvalósí-
tásra. A vásár szervezői az IHM mellett
Nagykanizsa MJV önkormányzata, a Nagyka-
nizsai Kereskedelmi és Iparkamara, valamint
a Zalaegerszegi Vásár Kft. A szórakoztató
rendezvények és a vásár a Kanizsa Plaza és a
Vásárcsarnok között felépítésre kerülő köny-
nyűszerkezetes csarnokban és a mellette lévő
szabad területen nyernek elhelyezést, a konfe-
renciák, megbeszélések helyszíne a Vasem-
berház Díszterme és a VENK termei lesznek.

Az idei Kanizsa Vásár díszvendége Pucheim
városa lesz, küldöttségükben, amelyet a pol-
gármester vezet majd, a vállalkozások képvi-
selői mellett helyet kapott egy 14 fős fúvósze-
nekar is.  A szórakoztató programok szerve-
zői várják azokat a kanizsai művészeti cso-
portokat is, akik szeretnének megmutatkozni
a Kanizsa Vásáron.   

COMFORTA 2005.
Szeptember 5-én nyitotta meg kapuit az

egy hétig tartó Kanizsai Bútornapok lakberen-
dezési kiállítás és vásár. A bútoriparban már
évek óta nagy sikert arat az a nagyszabású
szakmai kiállítás, melyet Comforta névre ke-
reszteltek a szervezők. A Kanizsa Trend Kft.
15 új Andante modelljét állították ki a fejlesz-
tők az Ady úti Quattro Mobili Bútorszalon-
ban. Láthatóak exkluzív, igényesen trendi an-
dante bőrbútorok, de design-asztalok, sőt egy-
re növekvő arányban szövet bevonatú kana-
pék is, minőségi kidolgozással, változatos
összeállításban. A MÁV-NTE Sportcsarnok-
ban a Faipari Szakosztály Egyesület tagjai kö-
zül 11 bútorgyártó cég mutatja be új termékét,

szekrénysorokat, ülőgarnitúrákat, asztalokat,
üveg és fabútorokat. A vásár mára országos,
sőt nemzetközi méreteket öltött, számos
nagyvárosból idecsalogatva a kereskedőket,
forgalmazókat, érdeklődőket. A hét első felé-
ben bútoráruházak vezetőit, kereskedő partne-
reiket látják vendégül a gyártók, pénteken
kezdődik az igaz „ostrom”, amikor a kapuk a
nagyközönség előtt is kitárulnak. A vasárnapi
nyereménysorsoláson 1 millió forint összérté-
kű bútort sorsolnak ki a vásár látogató között.

EMLÉKTÁBLA A BENZIÁN-HÁZON
Elkészült az 50. emléktábla, melyet szep-

tember 7-én avattak fel az Erzsébet tér 17.

SZEPTEMBER 4.

SZEPTEMBER 5.

SZEPTEMBER 5.
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szám alatti helyi jelentőségű épületen. A Ben-
zián-ház a 19. század elején Benzián Izrael
gabona nagykereskedő, majd a vállalkozásban
utóda, Löwinger Izrael tulajdona volt, akinek
fiaival közös cége a bécsi gabonavásárok
egyik rendezője volt, ott fiókot létesített. A
nyugati felén időközben átépített ház új gaz-
dája, Armuth Náthán 1912-ben a mára lebon-
tott magtárban (Rozgonyi út 4.) alakította ki
az első állandó mozit, az Urániát. Az emlék-
táblát a Kuczkó és Fia Kft. állíttatta.

VIETNAMI KÜLDÖTTSÉG 

A Vietnami-Magyar Baráti Társaság szer-
vezésében 12 főből álló gazdasági küldöttség
érkezett városunkba. A csoport tagjai Ma-
gyarországon tanultak és tenni kívánnak a
magyar és a vietnami kapcsolatok fejlesztésé-
ért. Kanizsai programjuk során Litter Nándor
polgármester gazdasági vezetők jelenlétében
tájékoztatót adott a városról, majd a vendégek
mondták el hogyan látják a magyar-vietnami
kapcsolatokat, mely területeken lehetne fej-
leszteni, és ebben milyen szerepe lehet Nagy-
kanizsának. A küldöttség programja városné-
zéssel zárult.

Szeptember 1.: első tanítási nap.
Október 21.: az őszi emelt- és középszintű írás-
beli érettségi vizsgák kezdő napja.
Október 31 – november 5.: őszi szünet.
November 16-18.: őszi emelt szintű szóbeli
vizsgák.
November 23-30.: őszi középszintű szóbeli
vizsgák.
December 9.: jelentkezési határidő a központi fel-
vételit szervező intézmények vizsgáira.
December 22 – január 2.: téli szünet.
Január 27.: az iskolák értesítik a szülőket a diá-
kok első félévi eredményeiről.
Január 27.: Központi írásbeli felvételi vizsga a
hat és a nyolc évfolyamos gimnáziumokba.
Január 28.: központi írásbeli felvételi vizsga a
négy évfolyamos középiskolákba
Február 2.: központi pótfelvételi vizsga a négy, a
hat és a nyolc évfolyamos középiskolákba.
Február 10.: a központi felvételit hirdető iskolák
értesítik a tanulókat az írásbeli eredményekről.
Február 10.: téli emelt és középszintű írásbeli
érettségi vizsgák kezdete.

Február 20 – március 10.: általános középiskolai
felvételi vizsgák.
Március 16.: a középiskolák nyilvánosságra hoz-
zák az ideiglenes felvételi jegyzéket.
Március 16-17.: módosítani lehet a felvételi sor-
renden.
Március 16-22.: téli emelt szintű szóbeli vizsgák.
Március 27-31.: téli középszintű szóbeli.
Április 13-18.: tavaszi szünet.
Április 26.: a középfokú iskolák értesítik a tanu-
lókat a felvételi döntésekről.
Május 5.: az emelt és középszintű írásbeli érettsé-
gik kezdőnapja.
Május 5-17.: rendkívüli felvételi eljárás azokban
a középiskolákban, ahol a meghirdetett férőhelyek
legalább 90 százaléka nem telt be.
Június 8-14.: emelt szintű szóbeli érettségi
vizsgák.
Június 15.: az utolsó tanítási nap
Június 19-21.: beiratkozás a középiskolákba az
igazgató által megadott időpontokban.
Június 19-30.: középszintű szóbeli érettségi
vizsgák.

A TANÉV FONTOS DÁTUMAI PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú

Város Közgyűlésének Gazdasági
és Városüzemeltetési Bizottsága
a vállalkozások támogatásáról
szóló 20/2005.(V.9.) számú ön-
kormányzati rendelet alapján
2005 évre vonatkozóan pályáza-
tot hirdet munkahelyteremtő be-
ruházások támogatására.

1. A pályázat célja: Új mun-
kahelyek létrehozását eredmé-
nyező beruházások támogatá-
sa, ezáltal a foglalkoztatás tar-
tós növelése, a munkanélküli-
ek számának csökkentése. 

A pályázat benyújtása folya-
matos a közzététel napjától
számítva. A pályázati adatlap
és a szükséges mellékletek lis-
tája a Polgármesteri Hivatal
Adóügyi Irodáján, az irodave-
zetőnél vehetők át.

A részletes kiírás megtalál-
ható a www.nagykanizsa.hu
honlapon.

SZEPTEMBER 1. 
Az országgyűlési képviselő jelöltállítás je-

lenlegi helyzetéről és az elnökség álláspontjá-
ról  tartott sajtótájékoztatót szeptember 1-jén
Böröcz Zoltán az MSZP Nagykanizsai Szer-
vezetének elnöke. Böröcz Zoltán bejelentette,
hogy az MSZP Nagykanizsai Szervezete az
előző este megtartott elnökségi ülésével, az
országgyűlési képviselő jelölési folyamatot a
maga részéről lezárta. A 2006. évi országgyű-
lési választásokon dr. Fodor Csaba 46 éves
ügyvéd a képviselőjelölt. Az elnök emlékezte-
tett rá, hogy a jelölési folyamat áprilisban a
jelölő bizottság felállításával, majd a javasla-
tok összegyűjtését követően dr. Fodor Csaba
és Göndör István megnevezésével kezdődött.
A helyi szervezet elnöksége az országos vá-
lasztmány döntésének megfelelően a javasolt
személyeket az országos elnökség részére elő-
zetes vélemény kialakítását kérve megküldte.
Május 11-én az MSZP Nagykanizsai Szerve-
zete összevont taggyűlésén Lendvai Ildikó, az
Országos Elnökség képviseletében mindkét
jelölt személyt alkalmasnak ítéli a képviselői
feladat ellátására. Az ülésen a tagság nagy
többséggel dr. Fodor Csabát választotta meg
képviselőjelöltnek. Az országos elnökség júli-
us 19-i ülésén az alapszabályra hivatkozva
úgy döntött, hogy vétót emel dr. Fodor Csaba
jelölése ellen. Az MSZP Helyi Szervezetének
Elnöksége megtárgyalva a kialakult helyzetet
határozatban mondta ki, hogy az OE által el-
fogadott vétót nem fogadja el, mert az, az
alapszabályt sértő módon és valós indok nél-

kül került elfogadásra. Álláspontjukat az or-
szágos elnökséggel írásban közölték, és ezzel
a nagykanizsai szervezet részéről a jelöltállí-
tás folyamatát lezártnak tekintik. Böröcz Zol-
tán tájékoztatásul még elmondta, hogy Gön-
dör István jelenlegi országgyűlési képviselő
már ez év tavaszán felkérést kapott a Zala me-
gyei 4. sz. választókerület MSZP-s jelölő
szervezeteitől, a Letenye és Lenti városokat is
magába foglaló körzetben történő indulásra,
valamint ezzel egyidejűleg biztosították arról,
hogy a biztos bejutást jelentő megyei listás
helyen történő szerepeltetésre javasolják. A
Zala megyei pártszövetséghez tartozó párt-
szervezetek elnökeinek keszthelyi tanácskozá-
sán egyhangúlag elfogadták dr. Fodor Csaba
jelölését, egyidejűleg a szavazat maximalizá-
lás érdekében Göndör Istvánt a 4. sz. válasz-
tókörzetben javasolták egyéni képviselő-je-
löltként elindítani, mely döntésről az országos
elnökséget írásban tájékoztatták. A városi el-
nök kiegészítésként elmondta: az elnökség
Göndör István jelenlegi képviselő parlamenti
munkáját nagyra értékelve mindent elkövet
annak érdekében, hogy a 2006-tól kezdődő
ciklusban biztos bejutó helyet biztosítson szá-
mára a Magyar Köztársaság Parlamentjében.

SZEPTEMBER 5. 
Az MSZP Etikai Bizottsága feloszlatta a

párt nagykanizsai szervezetét. Az Országos
Elnökség a választmányra ruházta a kanizsai
kerületben indítandó szocialista jelölt megne-
vezésének jogát. A feloszlatott szervezetnek
két héten belül kell újjá alakulnia. 

SZOCIALISTA KÁLVÁRIA
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A nyár folyamán megbeszélés zajlott le a városunkban létreho-
zandó Plakátmúzeumról. Az egyeztetésen részt vett dr. Bakos Ka-
talin a Nemzeti Galéria Grafikai Osztályának vezetője, Pinczehelyi
Sándor és Pócs Péter grafikusművészek, akik továbbiakban a Ma-
gyar Plakáttársaság képviseletében segítik a szakmai munkát. A
tárgyalásokat Röst János alpolgármester vezette. A Polgármesteri
Hivatal részéről dr. Pintérné Grundmann Frida, a Művelődési Osz-
tály vezetője vázolta a város elképzeléseit, majd Tárnok Ferenc, a
Városfejlesztési Osztály osztályvezető-helyettese mutatta be a Pla-
kátmúzeum projekt-tervét, s szólt arról, hogy rövidesen megjelenik
a közbeszerzési felhívás. A felhívást követő eljárás várhatóan az
ősz folyamán le is zárul, és jövőre indulhat a beruházás. 

Ezután a tervező, Krémer József építészmérnök mutatta be a terveket,
kérve a szakemberek segítségét a belső terek végleges kialakításához. A
helyszíni szemle során folytatódott az új múzeum működtetéséről  és a
személyi feltételek megteremtéséről indított eszmecsere.  A működést
illető távlati tervekben nemcsak a Plakátmúzeum szerepel, hanem a
Képzőművészetek Háza és a volt mozi épületében kialakítandó intéz-
mény is. Ezek szerint ez a három intézmény egy közös szakmai irányí-
tás alá tartozna – tudtuk meg Halász Gyula önkormányzati képviselőtől.

SÍNEN A PLAKÁTMÚZEUMSÍNEN A PLAKÁTMÚZEUM

A legutóbbi, augusztusi köz-
gyűlés tárgyalta és elfogadta a
Csónakázó-tó fejlesztésére irá-
nyuló tervezet 2B változatát,
mint erről már lapunk korábbi
számában beszámoltunk. Ez a
tény még messze nem jelenti
azt, hogy konkrét elképzelések,
kőbe vésett tervek állnának már
a város, illetve a fejlesztéssel
megbízott vállalkozás rendelke-
zésére, inkább egy képlékeny,
még formálódó és formálható
elképzelés-csomag ez, amely-
hez a városlakók és a vállalko-
zások éppúgy mellé tehetik ja-
vaslataikat, elképzeléseiket,
mint a civil szervezetek. A ter-
vek elkészítését lakossági fóru-
mok, megbeszélések, egyezteté-
sek előzik majd meg, hiszen a
legfőbb cél az, hogy a tó jövő-
beli hasznosítási formája a lehe-
tő legszélesebb körben elfoga-
dott és támogatható legyen. Az
összes jó javaslat, legyen az
akár sporttal, extrém sporttal,
aktív szabadidő eltöltéssel kap-
csolatos, természetjárás, fürdő-
zés, lovasturizmus, kézműves-
kedéssel, hagyományőrzéssel
kapcsolatos elképzelés, beeme-
lésre kerülhet az elsődleges ter-
vezés során. Ezt követően ké-
szül majd egy tanulmány-terv

arra vonatkozóan, hogy a java-
solt funkciók hol és hogyan va-
lósulhatnak meg a békés együtt-
élés jegyében, illetve mit bír el
a tó és környezete anélkül, hogy
az ottani természeti értékek ká-
rosodnának. 

A tervek megvalósításának
többségét az önkormányzat helyi
illetve városon kívüli vállalkozá-
sokra, a civil szervezetekre sze-
retné bízni, a hasznosításban, a
későbbi működtetésben inkább
csak a koordinátori szerepet sze-
retné a város vezetése a magáé-
nak tudni. 

A tervezet a jelenleg meglévő
felépítményekkel – vendégházak-
kal, zöld tábor épületeivel – szá-
mol, azok további működtetését,
hasznosítását is szorgalmazza. A
most elfogadott változat szerint a
kemping a tó közvetlen partjáról
távolabbra kerülne, vagyis nem
érvényesül majd az az eredeti el-
képzelés, miszerint minden sátor-
helyhez egy külön horgászstég
tartozna. 

A további fejlesztési elképzelé-
sek megvalósításához egy na-
gyobb – körülbelül negyven hek-
tárnyi területet – megigényelt a vá-
ros az államtól, ez a vasúti átjáró
és a Sánc közötti területét érinti.

- dé -

CSÓNAKÁZÓ-TAVI 
FEJLESZTÉSEK

Az őszi kiállítások közül a
CWG Hungary Víztechnikai
Kft. szeptember 17-25. között a
BNV 109. Budapesti Nemzetkö-
zi Vásáron mutatkozik be, ahol
háztartási vízkezelőivel, többek
között a már jól ismert MAXI
termékcsaláddal jelenik meg. A
MAXI-CWG központi vízlágyí-
tó termékcsalád tökéletesen
megfelel az Ön összes szükség-
letének. Kompakt, esztétikus ki-
vitel, megbízható működés, és a
garantált minőség – mindez ked-
vező áron. A berendezések a leg-
szigorúbb követelményeket is ki-
elégítik. Látogassa meg Ön is
cégünket 2005. szeptember 17-
25 között a Budapesti Vásár-
központban, a Szatmári Kft.
standján, az „A” pavilon 201/E
alatt! E-mail: cwghun@cwg.hu,
http://www.cwg.hu

LÁGYÍTSA VIZÉT!LÁGYÍTSA VIZÉT!
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Új gyártó-
üzem épül az
Ipari Park te-
rületén. A
2500 négyzet-
méter alapte-
rületű, vízke-
zelő berende-
zéseket gyártó
üzemcsarno-
kot 2006. szep-
t e m b e r é b e n
adják át.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város közgyűlésének 2005. augusztus 30-i
ülésén többek között napirendi került a Hevesi Sándor Művelődési Köz-
pont rekonstrukciójának terve is. A különböző kulturális programoknak
otthont adó intézmény 1976-ban adták át. Az épület tervezője Erdélyi
Zoltán Ybl-díjas tervező volt. Megnyitása óta a térség és a város legna-
gyobb aktívan működő intézménye. Amennyiben a rekonstrukció meg-
valósul, úgy az országrészben, Szombathely és Pécs között eredménye-
sebben tölthetné be a művelődési központ funkciót, tekintettel országos
imázsára, kiterjedt kapcsolatrendszerére és szakmai tapasztalatára. 

Röst János alpolgármester a rekonstrukcióval kapcsolatban elmondta,
Nagykanizsa címzett támogatási igényt adott be központi támogatás
igénylésére a HSMK rekonstrukciójára, melyet a parlament elfogadott.
A beruházás összköltsége körülbelül 680 millió Ft-ra tehető, melynek 90
százaléka állami támogatás. A felújítás engedélyokiratát a közgyűlés
legutóbbi ülésén elfogadta, jelenleg a kiviteli tervkészítés vállalkozásba
adása folyik. A támogatás megítéléséhez engedélyezési szintű tervek
kellettek, melyek már tartalmazzák többek között az akadálymentesítési
programot, felvonó beépítését. Várhatóan a kiviteli terveket a tervező
november végére készül el, ezután kerülhet sor a kivitelezői tenderre,
melyet majd a közbeszerzési bizottság vizsgál felül. 

A kivitelezői tender lezárása 2006. márciusára tehető, a konkrét mun-
kálatok 2006. áprilisában indulnak. A beruházás befejezése 2007. december
31-re várható. A felújításhoz hozzátartozik az összes épületgépészeti, villany-
szerelési hálózat cseréje, a homlokzat hőszigetelése, valamint a korszerűsíté-
sek. Az, hogy a rekonstrukció ideje alatt hogyan üzemel a művelődési köz-
pont, még egyeztetik. Elképzelhető, hogy az addigra már felújított mozi épü-
letébe költöznek ideiglenesen, és ott bonyolítják le a különböző programokat.

FELÚJÍTJÁK A HSMK-T

A mozifelújítás szépen halad, a tetőzet cseréjének kedvez az
időjárás is. Remélhetőleg még a rossz idő beállta előtt végeznek.

AHOGY AZ UTCÁN LÁTJÁK ...
Hivatalos fórumokon sokszor esik szó arról, milyen fejlesztések várhatók, illetve milyen fejlesztések vannak folyamatban, a sajtóorgánumok

is gyakran foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Ám hogy az információkból végül mi jut el az egyszerű emberekhez, kérdéses. Mi most körkér-
désünkkel ennek jártunk utána, a város lakóit arról kérdeztük, milyen fejlesztések folynak a városban, illetve mit tartanának fontosnak.

Kurucz Barna:
– Sokat hallani arról, hogy itt-ott

építkezések folynak a városban.
Épülnek lakóházak, rendbeteszik az
utakat. Egész nyáron láttam a mun-
kásokat a város különböző útszaka-
szain. Nemrég elkészült a kórház új
épülete. Arra járok, így látom, hogy
rendbe teszik a régi mozit is. Ennek
megvallom örülök, mert valóban
kár volna azért a szép régi épüle-
tért. Azt azonban nem tudom. mi
lesz belőle. Azt is hallottam, hogy
felújítják jövőre a Hevesi művelődé-
si házat. Van még sok ígéret, remé-
lem azok is megvalósulnak.

Tukacs Máté:
– Biztos, hogy vannak fejleszté-

sek a városban, de egészen ponto-
san nem tudnám megfogalmazni,
mi is az, ami készül. Azt már in-
kább, mire volna szükség. Szerin-
tem szörnyen rosszak az utak, jó
lenne rendbetenni a járdákat. En-
gem nagyon zavar a régi könyvtár
épülete is. Mindig dolgozgatnak
rajta, aztán nem fejezik be és meg-
marad torzónak. Ennél az is sokkal
jobb volna, ha lebontanák. Arról is
hallottam, hogy megszépül a belvá-
ros, lesznek sétálóutcák, és csök-
kentik a Fő út forgalmát.

Bodó Gábor:
– Látom, hogy épülnek az új la-

kótelepek, készülnek az új házak a
keleti városrészben, a Dózsa
György utcában. Ha új lakásokra
szükség van, ez valahol azt jelen-
ti, hogy fejlődik a város. Készül-
nek az utak a keleti városrészben.
Megcsinálták, hogy az elkerülő-
ről is be lehessen hajtani, ami
azért is jó, mert tíz éve megoldat-
lan problémák rendeződnek így,
hiszen nem lehetett oda bemenni,
mert olyan szűk volt az út. Lát-
tam, hogy elkészült a Városkapu
körúton a buszmegálló.

Bogdán Mária:
– Azt olvastam az újságban,

hogy rendbe teszik a belvárost,
hogy felújítják a tereket,  kevesebb
lesz az autó a belvárosban és le-
zárják az út két sávját. Úgy tudom,
kiszélesítik majd a Centrál előtti
részt és ott is szépen rendbe teszik
a járdát. Felépült a kórház új épü-
lete, készült új medence a gyere-
keknek a strandra, újítják a mozit,
és azt hallottam a HSMK-t. Lazs-
naknál nemrég épült egy új bútor-
bolt. Hamarosan lesz OBI a város-
ban, és azt hallottam, Kiskanizsán
épül a Lidl áruház. 
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A Zala Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat je-
lentkezésüket várja a következő címre: Zala Megyei Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat 8800 Nagykanizsa, Bajza út 2. 

Jelentkezési határidő: 2005. szeptember 19.
További információt kérhet: Zala Megyei Gyermekvédelmi Szak-

szolgálat Területi Irodáiban: 
Nagykanizsa, Bajza út 2. Tel: 93/519-937 – Zalaszentgrót, Csány

L. út 2. Tel.: 83/362-247 – Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 6.

ÁLLÁSBÖRZE
A Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége

szeptember 15-én 9.00 - 12.00 óra között ÁLLÁSBÖRZÉT szer-
vez, ahol  számtalan munkalehetőség közt válogathat, továbbá az
aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökről, támogatási formákról, pá-
lyázatokról és a munkaügyi központ szolgáltatásairól is informá-
lódhat. Helye: HSMK Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.

Szerkesztőségünkbe nemrégiben egy tényszerű hirdetés érkezett,
amely arról szól, nevelőszülőket keresnek, olyan családokat, akik
hosszabb-rövidebb időre fogadnának be otthonnal, szülőkkel nem ren-
delkező gyerekeket. Ekkor döntöttünk úgy, megkeresünk egy nevelő-
szülőt, megpróbáljuk bemutatni, mit is jelent ez a hivatás. Így jutot-
tunk el Princzné Bodzai Erzsébethez, aki öt éve már, hogy otthonában
olyan gyermekeket nevel, akiket saját szüleik valamiért nem akarnak. 

– Öt évvel ezelőtt kezdtem bele. Van három saját gyermekem, kettő
felnőtt már, s egy tizennégy éves. Egy háromszobás lakásban laktunk,
amelyről úgy éreztük, nagy nekünk, s elférne ott még néhány gyermek.
Először két kislányt szerettünk volna, aztán úgy alakult, hogy egy kora-
szülött, kis súlyú babát kaptunk. Amikor megszületett, a csecsemőotthon-
ban bárányhimlő-járvány volt, és azt kérdezték, elvállalnánk-e őt pár
hónapra. Kaptunk gyerekágyat, mindenféle felszerelést. Négy hónapos
volt, amikor őt örökbe fogadták. Az első perctől tudtuk, hogy csak egy
ideig maradhat velünk, tudtuk az eszünkkel, de a szívünk mélyén mind-
ketten azt reméltük, velünk marad majd. Ő volt az első, akit szeretni kap-
tunk…Ezt követően mondta azt a Popovicsné Ferencz Eleonóra, hogy
amennyiben szeretnénk, továbbra is részt vehetünk ebben a program-
ban, hiszen mindig is szeretett volna olyan nevelőszülőt, aki olyan kisba-
bákkal foglalkozik, akik rövid időn belül örökbe adhatók. Minden eset-
ben tudjuk, hogy elviszik a gyerekeinket, de nem lehet erre felkészülni.
Kicsit olyan ez, mint a gyász…meg kell élni, el kell fogadni. 

– Meg lehet szokni, hogy az önöknél gondozott-szeretett gyermekek
csak egy ideig – meghatározott ideig- maradhatnak a családdal?

– El kell fogadni, ez a törvény. Az ember az eszével érti a törvényt,
de a szíve mélyén nem tudja elfogadni azt. Ma is úgy beszélünk az ösz-
szes gyermekünkről, mintha a miénk volna. A „mi Dávidunk” például.
Az örökbefogadó szülők ezt többnyire megértik, s tartjuk a kapcsolatot.
Dávid például eljött hozzánk karácsonykor, itt is kapott ajándékot. 

– Mennyi ideig maradhatnak önöknél a gyerekek?
– Legfeljebb három éves korukig. Többnyire ennél rövidebb idő

alatt sikerül örökbefogadó családot találni nekik. Minden perc, min-
den nap számít az ő kis életükben, fontos, hogy minél előbb szerető,
végleges család fogadja be őket, mert csak akkor lesznek képesek
egészséges felnőtté válni. Azért is szerencsés a törvényi változás, mert
időben lerövidíti a folyamatot. Ha az anya lemond a gyermekéről, a
kicsi hat hét után örökbe adható, ha nem, a baba fél éves korától lehet
elkezdeni az eljárást. 

– Mennyiben más „átmeneti” anyukának lenni, mint amikor az anya ki-
lenc hónapig készül erre, és a fogantatástól kapcsolatban áll a gyermekével?

– A gyerek magával hozza a szeretet így is, és át is adja. Igaz, ez egy ki-
csit más, mert azonnal nincs meg az az eltéphetetlen kötelék, amely a meg-
születés pillanatában jön létre anya és gyermek között. Ezek a gyerekek
akkora szeretetet hoznak magukkal, hogy idővel létre jön a kapocs. Nem
lehet őket nem szeretni. Mindannyian szeretnek bennünket, és mi is szeret-
jük őket, és nemcsak mi, hanem mindenki itt a közvetlen környezetükben
is, a környéken élő családok. Ezeket a gyerekeket, eltaszították, megtagad-
ták. Nagy-nagy szeretetre van szükségük. Mi nem hónapokig készülünk
jöttükre, hanem jön egy telefon, hogy megszületett, menjünk érte, legyünk
a családja, míg végleges otthonra talál. Amikor meglátjuk, amikor karba
vesszük, valahogy mégis úgy érezzük, gyermekünk született…

– Milyen feladatot ró az emberre ez a hivatás?
– Éppen úgy élünk, mint egy család. Kisgyermekekről gondoskodunk,

aki nevelt már gyermeket, tudja mi ez. Etetés, pelenkázás, gondozás, és
a legfőbb a szeretet. Amit az államtól a gyerekekre kapunk fedezi a ki-
adásainkat, azt gondolom, ezek a gyerekek sem kapnak kevesebbet sem-
miből, mint azok a gyerekek, akik normál családban nevelődnek. 

– Hogyan válhat valaki nevelőszülővé?
– Ha valaki kedvet érez hozzá, akkor el kell végezni egy rövidebb

tanfolyamot, meg kell felelnie a különböző alkalmassági vizsgákon. Ha
hivatásos nevelőszülő szeretne lenni, akkor egy háromszáz órás tanfo-
lyamot kell elvégezni, amely végül szakképesítést is ad. 

– Tartják a kapcsolatot a többi nevelőszülővel?
– A hivatásos nevelőszülőkkel igen. A képzésekre meghívnak bennün-

ket, tapasztalatainkat kérdezik. A leggyakoribb kérdés az, hogy a képzést
követően mennyi idő múlva kaptunk gyereket, mert szinte mindenki ég a
vágytól, hogy segíthessen. A másik gyakori kérdés az elválás, az ezzel
kapcsolatos nehézségek. Ezt nem lehet megszokni…kár volna titkolni. 

– Hány gyermeke volt eddig?
–  Eddig tizennégy gyermekem volt, közülük tizenegyet örökbe fo-

gadtak. Mindannyian nagyon szerencsések, jó szülőknél vannak, szere-
tik őket. A legtöbbel tartom a kapcsolatot, előfordul, hogy eljönnek ka-
rácsonykor, anyák napjára…Most három kisgyermek lakik nálunk, az
egyik húsz hónapja, róla nem mondott le az édesanyja. (ő jelenleg a
hatodik gyermekét várja, de egyik gyermekét sem neveli – mégsem
mond le róla, azzal együtt, hogy tudja, a halogatással a gyermek örök-
befogadási esélyeit rontja – a szerző megj.)Van egy kilenc hónapos
kislányunk, neki intézik az örökbefogadását, és egy kisfiú, akiért hama-
rosan jönnek, az új otthona Franciaország lesz. (Ennek a kisfiúnak a
Magyarországon uralkodó szemlélet miatt másként esélye sem volna
rá, hogy családot, szerető szülőket találjon- a szerző) 

– Sosem jutott eszébe, hogy valamelyik átmenetileg nevelt gyerme-
két örökbe fogadja?

– Mindegyiket szeretem, egyikről sem tudok könnyen lemondani, és
egyikről sem tudom azt mondani, hogy őt igen, vagy a másikat
nem….Sok gyereknek kell még a szeretet addig, amíg nincsen saját
családja…. Hát elengedem őket, hogy helyükre újak jöhessenek.

-dé-

IDEIGLENES ANYUKÁK, AKIK ÖRÖKKÉ SZERETNEK
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Másfél éve működik a Polgármesteri Hivatalon belül a Pályázati Iro-
da, amely a pályázatok figyelése, előkészítése, az együttműködés fel-
tételeinek megteremtése melltett számos feladatot felvállal annak érde-
kében, hogy a város céljai megvalósításához külső forrásokat vonhas-
son be. Az irodáról, annak működéséről Palángi Krisztinával, az iroda
vezetőjével beszélgettünk.

– Köztisztviselők vagyunk mi is, a hivatal osztályaként működünk.
Nem tartozunk egyetlen osztály hatásköre alá sem, mert a pályázatok ös-
szetettek. Egy-egy pályázat szakmai részét minden esetben az adott osz-
tály szakemberi készítik el, nekünk a koordinálásban van jelentős szere-
pünk, abban, hogy mindenki a megfelelő időben, a megfelelő módon
hozzátehesse a maga tudását, ismereteit az adott pályázati anyaghoz. A
sikerek az osztályok és minden közreműködő összefogását dicsérik. 

– Éjjel, nappal pályázatfigyeléssel foglalkoznak?
– Ennél egy kicsit bonyolultabb a dolog, hiszen egy pályázat előkészítése,

elkészítése nem az adott pályázati anyag megjelenésekor kezdődik ad hoc
jelleggel, hanem minden osztálynak, minden szakmának megvannak a saját
fejlesztési elképzelései, és a legtöbb esetben ez különböző fejlesztési koncep-
ciókban, tervekben rögzítésre is kerül. Mi ezeket a koncepciókat, azok vál-
tozásait is nyomon követjük, figyeljük a pályázati kiírásokat is, s amikor a
kettő összefut, akkor akcióba lépünk. Megpróbálunk közös pontokat találni
a város fejlesztési elképzelései és a pályáztató által preferált célok között, s
ehhez forrásokat keresni. Nemcsak a pályázati lehetőségeket figyeljük, ha-
nem képzéseket, tréningeket is szervezünk, hogy az önkormányzat hatáskö-
rén kívül eső lehetőségekkel is élhessenek a város lakói, a civilszervezetek.
A nagy pályázatok koordinálása mellett igyekszünk őket is segíteni, akár in-
formációátadással, akár a pályázatírás módszereinek átadásával.

– Az önkormányzat mellett még milyen csoportokkal, szervezetek-
kel működnek együtt?

– Az uniós csatlakozást követően gyakorivá váltak a régiókon és a
határokon átnyúló pályázati lehetőségek, így felvettük a kapcsolatot a
külföldi szervezetekkel és a különböző régiós szerveződésekkel is. Van-
nak olyan pályázatok, amelyek megvalósítását civilszervezetekkel közö-
sen végezheti el az önkormányzat, ilyen esetekben velük szövetkezünk.
Sok példa van erre a szociális és az egészségügyi ellátás terén. 

– Hány pályázatot készítettek el eddigi működésük során?
– A közel másfél év alatt 28 pályázatot készítettünk, ebből 16 biztos

nyertes, amely majdnem forintra pontosan másfélmilliárd forintot ho-
zott a városnak. A Thúry városrész rehabilitációjára például nyolc-
százmillió forintot nyertünk. A pályázatok egy része még elbírálás alatt
áll, így a mérleg lehet, hogy ennél is kedvezőbb képet mutat majd. 

– Hányan dolgoznak az irodában?
– Négy főt foglalkoztat az iroda, de ez nem azt jelenti, hogy a pályá-

zatok elkészítését csak mi négyen végezzük, Domina Erzsébet és
Mihovics Zoltán, Cserti Csilla pályázati ügyintézők, és jómagam.

– A nyertes pályázatok milyen elismerést eredményeznek?
– Köztisztviselők vagyunk, s ránk is a hivatal egészére vonatkozó

ösztönző, jutalmazási rendszer vonatkozik. Azt azért szeretném hang-
súlyozni, nekünk ez a munkánk. Az elismerések terén úgy érzem, a
szakma elismerése a fontos, és ebben tapasztalataink szerint nincs hi-
ány, régiósan és országosan is elismerik, hogy jól működik az iroda.

– Vannak más formában működő pályázatíró irodák is. Előny vagy
hátrány a köztisztviselői lét ebben ez esetben?

– Ezt a munkát, ezekkel a feladatokkal, nem önkormányzathoz kötő-
dően nehéz volna véghezvinni. Csak az lehet a mélységeket illetően is
tisztában a város fejlesztési elképzeléseivel, működésével, aki itt él, és
dolgozik, aki belülről látja a rendszer működését. 

-dé-

MÁSFÉLMILLIÁRD PÁLYÁZATBÓL

Valamivel több mint egy év telt el azóta,
hogy Magyarország az Európai Unió tagálla-
mává vált. Az elmúlt hónapok alatt számos
változás történt az ország életében. Doucha
Ferenccel, a VOSZ Zala megyei elnökével
arról beszélgettünk, mit tehet a szövetség a
vállalkozókért, miként lehet a szövetséggel
közösen megtartani, megerősíteni a magyar
vállalkozásokat ebben a megváltozott, kihí-
vásokkal teli világban. 

– A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége és így a Zala megyei szervezete is
a csatlakozás utáni helyzetről egy munka-
anyagot készített, amelyben megpróbálta fel-
dolgozni azokat a pozitív és negatív jelensé-
geket, amelyek ezzel a nagyon lényeges válto-
zással kapcsolatosan felléptek. Hatalmas le-
hetőségek nyíltak meg – hiszen az unió belső
piacává váltunk – és a csatlakozás a magyar
gazdaság számára nagy kihívás is, tekintettel
arra, hogy a rendszerváltás után a magyar
vállalkozások nagy része nem tudott felkészül-
ni. Sok vállalkozás szinte tőke nélkül alakult
meg, megpróbált működni, de mára kiderült,
nagy számban életképtelenek. Sok vállalkozás
szűnt meg az első félévben, erre a negatív ten-
denciára figyelni kell, megoldásokat kell ta-
lálni a visszafordítására, az előrelépésre.

Együttes erővel fel kell vennünk a versenyt,
meg kell felelnünk az EU kihívásaira. 

– Mi a VOSZ feladata?
– A szövetségnek az a dolga, hogy a tagja-

it információkkal lássa el és hozzásegítse a
lehetőségek megismeréséhez. Azt is meg kell
mondanunk őszintén, melyek azok a vállal-
kozások, amelyeknek a jövője nem biztosí-
tott. A makroszámok azt mutatják, vannak
kedvező tendenciák hazánkban, de a kiske-
reskedelem komoly veszteséget könyvelhet el.
Várjuk a vállalkozókat annak érdekében,
hogy közös erővel a lehető legjobb pozíciót
alkudhassuk ki a magyar vállalkozások szá-
mára az unióban. Ehhez ismernünk kell a
megoldásra váró feladatokat. Az ország si-
kere a vállalkozások sikerétől is függ. A vál-
lalkozásoknak az érdekérvényesítést koordi-
náló, azt segítő háttérre van szükségük.

– Milyen segítséget tudnak nyújtani?
– A legnépszerűbb a Széchenyi-kártya,

amely bevezetése óta sok vállalkozás számá-
ra a likviditási gondokat megoldó, a verseny-
képességet növelő hitelforma. Ezt továbbra is
folytatnunk kell, mert szemben a piacon meg-
lévő más támogatási-hitelezési formákkal, ez
egy kedvező lehetőség. Egész Európára kiter-
jedő kapcsolatrendszerünket tudjuk még fel-

ajánlani, amely komoly információforrásként
működik. Fontosnak tartom kiemelni a ta-
nácsadást. Közreműködünk rendezvények
megszervezésében, üzletember találkozók bo-
nyolításában. Szerepünk és felelősségünk van
az oktatásban, annak szervezésében is. 

– A csatlakozás hozta változások mennyiben
késztették önöket megújulásra, a többi érdek-
védő szövetséggel való kapcsolatfelvételre?

– Folyamatosan bővítjük kapcsolatainkat
a nemzeti szakmai szövetségekkel. Ez történt
legutóbb Cipruson, ahol együttműködési
megállapodást írtunk alá. 

– Milyen terveik vannak a további műkö-
dést illetően?

– A szövetség mindenképpen szeretné erősí-
teni a vállalkozói szférával kapcsolatát. Tevé-
kenységünkről, az általunk felvállalt felada-
tokról szeretnénk mind több hírt adni. Emel-
lett a vállalkozói igények figyelembevételével
olyan szakmai programokat kívánunk szervez-
ni, amelyek hasznosak, fontosak a gazdasági
élet szereplői számára. Szeretnénk szakembe-
reket megszólaltatni egy-egy probléma esetén,
de ahhoz, hogy tudjuk, milyen kérdésekre kell
válaszokat, válaszadókat keresnünk, ismer-
nünk kell a vállalkozói igényeket. 

(X)

A VOSZ VÁLASZA AZ EU CSATLAKOZÁS KIHÍVÁSAIRA
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AZ EURÓPAI AUTÓMENTES NAP
NAGYKANIZSAI RENDEZVÉNYEI

Nagykanizsa Megyei Jogú Város az  „Európai Autómentes Nap"
kartájának aláírásával ismét csatlakozott a nemzetközi kezdeménye-
zéshez, melynek keretében rendezvényeket szervez 2005. szeptember
22-én (csütörtök). Az „Autómentes Nap" jelmondata: „Autó nélkül a
városban", környezetbarát módon.

Ennek jegyében az előző években bevált programok mellett a tömeg-
közlekedés, a kerékpározás népszerűsítése, a gyalogos közlekedés bizton-
ságosabbá tétele, valamint a városi levegő szennyezettségének mérése ér-
dekében a Szervező Bizottság újabb programok megrendezését is tervezi:
az óvodás és általános iskolás korosztály részére két kategóriában (Mun-
kába, iskolába környezetbarát módon és Autó nélkül a városban) rajzpá-
lyázat kerül kiírásra; a ZALA VOLÁN RT. bemutatja az üzembe helye-
zés előtt álló legújabb, környezetbarát autóbuszát; a Zsigmondy Vilmos –
Széchenyi István Szakképző Iskola tanulói a rendezvény alatt a város kü-
lönböző pontjain légszennyezési méréseket végzenek. 

Felhívjuk a lakósság figyelmét – egyben kérjük megértésüket –,
hogy a rendezvény sikeres lebonyolítása a belvárosban időszakos útle-
zárást tesz szükségessé. Szeptember 22-én (csütörtök) 12.30 – 15.00
óráig a Fő út Dél-Zalai Áruháztól a Csengery út és a Sugár út kereszte-
ződéséig terjedő szakaszon lezárásra kerül. Az útlezárás időszakában
az autóbuszok az alábbi útvonalon közlekednek: Autóbusz pályaudvar
– Zrínyi utca – KÖGÁZ irodaház (ideiglenes megálló) – Deák téri
megálló, illetve Rozgonyi utca kerülőútvonalon.

2005. szeptember 22. (csütörtök)
Helyszín: Nagykanizsa, Erzsébet tér – Fő út
08.00 Zalai Tekergő 200 km-es kerékpáros túra indítása. 
10.00 Az Európai Autómentes Nap megnyitója. A rendezvényt meg-
nyitja: Röst János a Szervező Bizottság elnöke. 
10.05 Óvodások Zenés tornabemutatója. 
10.05 Egészségsátor. Egészséges életmód és táplálkozás bemutató a
Városi Vöröskereszt és az Alapellátási Intézmény szervezésében
(vérnyomásmérés, testsúlymérés, koleszterinszint mérés, drogtáska
bemutató, étkezési útmutató). 
10.30 Biztonságos utcákat és kerékpárutat a gyerekeknek (óvodások
kerékpáros menete). Sportakrobaták bemutatója. 
12.30 ZALAVOLÁN RT. forgalomba helyezés előtt álló kor-
szerű autóbuszának bemutatása (Erzsébet tér 21. előtti útsza-
kasz). Légszennyezés mérése a város területén a Zsigmondy
Vilmos - Széchenyi István Szakképző Iskola tanulóinak közre-
működésével. 
13.00 Korosztályos Városi Utcai Futóverseny. Helyszín:Fő út (Dél-
Zalai Áruház és a Csengery utca kereszteződés közötti útszakasz).
Egyéniben korosztályok és nemek szerint (felnőtteknek is) változó
körszám. Csapatban „Futok a tanárommal” (1+5 fős csapat), vala-
mint „Futok a családommal” (1 felnőtt + 2 gyermek) elnevezésű for-
dulók. 
14.00 Városismereti akadályverseny 5 fős csapatok részvételével
a Városi Diákönkormányzat közreműködésével. Indítási hely: Tö-
rök kút (Erzsébet tér) Kerékpáros Ügyességi Vetélkedő és ke-
rékpárok biztonságtechnikai ellenőrzése a Városi Rendőrkapi-
tányság közreműködésével Kanizsa Birkózó Sportegyesület be-
mutatója. 
14.30 NTE 1866 MÁV RT Júdó Szakosztálya bemutatója
15.00 Fitness bemutató. 
15.30 „Kanizsai Ökohajtány" Emberi meghajtással készített jármű-
vek találkozója. 
16.00 Rajzpályázat és Kanizsai Ökohajtány verseny eredményhirdetése. 
16.10 Gelencsér Dóra énekes műsora. 
16.30 Zalai Tekergő kerékpáros túra résztvevőinek várható érkezése

PROGRAMOK

Az Európai Autómentes Nap  Nagykanizsai Szervező Bizottsága
rajzpályázatot hirdet óvodás és általános iskolás gyerekek részére. 

A pályázat címei: „Munkába, iskolába környezetbarát módon”, illetve
„Autó nélkül a városban”. Kategóriák: 1. Óvodás kategória, 2. Kisisko-
lás kategória (1-4 osztály), 3. Felső-tagozatos kategória (5-8. osztály).

Az alkotások szólhatnak a gyermekek és szüleik mindennapos közle-
kedéséről, bemutathatnak biztonságos utakat, illetve olyan helyeket,
amelyek veszélyeket jelentenek az óvodába és iskolába való eljutáskor.
Az alkotásokban a pályázók azt is kifejezhetik, hogyan képzelik el a jö-
vő közlekedését, továbbá, hogyan lehet megoldani a városi közlekedési
problémákat (zaj, levegőszennyezés, zsúfoltság, balesetveszély).

A rajzpályázatra pályázni lehet A/3 vagy A/4 méretű, fekvő vagy álló
helyzetű rajzlapokon, vagy más nem törékeny anyagon, bármilyen tech-
nikával készült alkotással (pl.: vízfesték, tempera, olajfesték, filctoll,
tollrajz, zsírkréta, pasztell, montázs, batikolás, kollázs, vegyes technika
stb.) Egy pályázó csak egy alkotással vehet részt a pályázatban. 

Minden alkotás hátlapjára kérjük feltüntetni az alkotás címét, a
készítő nevét, iskolájának, óvodájának nevét és címét, valamint a
felkészítő pedagógus nevét. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal
Művelődési és Sportosztályára Sebestyén Nikoletta részére kérjük
beküldeni. Beküldési határidő: 2005. szeptember 15. (csütörtök)

Az alkotások szeptember 22-én az Autómentes Napon kiállításra
kerülnek a Vasember Ház előtti járdaszakaszon, ahol a járókelők
szavazhatnak a művekre. Díjazás: A három legtöbb szavazatot
szerző munka készítője jutalomban részesül. Eredményhirdetés:
2005. szeptember 22-én (csütörtök) 16.30 órakor az Erzsébet téren.

Egyebek: A rajzokat a rendezvényt követően az intézmények ré-
szére visszaküldjük. Felhívjuk az intézmények figyelmét, hogy ha-
sonló címmel országos pályázat is kiírásra került, amely megtalál-
ható az Oktatási Minisztérium honlapján (www.om.hu).

Autómentes Nap Szervező Bizottsága

ALKOSSATOK!

A 2005. szeptember 22-i Nemzetközi Autómentes Nap nagykani-
zsai szervezőbizottsága versenyt hirdet magánszemélyek és csopor-
tok számára a „KANIZSAI ÖKOHAJTÁNY" megalkotására. A ver-
senyre minden olyan közúti távolságáthidaló készülékkel nevezni le-
het, amely emberi erő felhasználásával alkalmas a motorizált jármű-
vek kiváltására, városi közlekedésre. Az eszköznek nem kell megfe-
lelnie a KRESZ szerinti jármű fogalmának, de elkészítésekor motor
nélküli alapeszköz (kerékpár, roller, gördeszka stb.) felhasználható. 

A verseny résztvevői az épített eszközöket a 2005. szeptember 22-
i Autómentes Nap központi rendezvényén mutathatják be a zsűrinek,
amely az alábbi kategóriákban hirdet győztest: legötletesebb kétke-
rekű egyszemélyes hajtány; legötletesebb többkerekű egyszemé-
lyes hajtány; legötletesebb kétkerekű tömeghajtány; legötlete-
sebb többkerekű tömeghajtány; legszebb közönségdíjas hajtány.

A bemutatón az eszközökkel min. 100 métert kell megtenni. A
zsűri és közönség által közösen kiválasztott eszköz 1 évig birtokol-
hatja a „KANIZSAI ÖKOHAJTÁNY" címet. A versenyre nevezni
előzetesen a Polgármesteri Hivatal Sportirodájában, illetve a rendez-
vény napján helyszínen lehet. További információ: Polgármesteri Hi-
vatal Sportiroda, Kápolnás Zoltán (500-785), Hári László (500-753).

KANIZSAI ÖKOHAJTÁNY

Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytár-
gyaláson értékesíti a 82/3. hrsz-ú Pláza melletti területet, melynek
kikiáltási ára 34.800.000 Ft + áfa. A versenytárgyalás időpontja
2005. szeptember 23. 10.00 óra, helye: Polgármesteri Hivatal 2.
emelet 6. iroda (Nk, Erzsébet tér 7.). Érdeklődni a hivatal Vagyon-
gazdálkodási Irodáján (Nk, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet.
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Indulás: 2005. szeptember 22-én (csütörtökön) 08.00 órakor
Nagykanizsa, Erzsébet térről.

Útvonal: Nagykanizsa – (régi 7-esen) Galambok – Zalakaros érkezés:
08.45 óra  – Zalaszabar – Zalavár – Sármellék – Keszthely érkezés: 09.50
óra  – Hévíz érkezés: 10.20 óra – Alsópáhok – Felsőpáhok – Zalacsány –
Nagykapornak – Kisbucsa – Zalaegerszeg érkezés: 11.50 óra – Zalaeger-
szeg Andráshida – Zalaszentgyörgy – Zalalövő érkezés: 13.10 óra  –
Zalabaksa – Lenti érkezés: 14.20 óra  – Lovászi – Tornyiszentmiklós –
Dobri – Murarátka – Letenye érkezés: 15.50 óra  – Tótszerdahely – Mol-
nári – Szepetnek – Nagykanizsa végállomás: Erzsébet tér 16.30 óra. 

A Megyei Tekergő Kerékpáros túrán indulókat a nagykanizsai
Rendőrkapitányság részéről egy motoros rendőr, valamint egy szerviz-
kocsi kíséri.

ZALAI TEKERGŐ KERÉKPÁROS TÚRA
ÚTVONALTERV A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 28/1999

(VI.16.) számú helyi rendelete alapján meghirdetett kollégiumi fé-
rőhely-pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása megtörtént. A
Pécsi Tudományegyetem Önkormányzati Kollégiumában szerződés
alapján fenntartott 9 kollégiumi férőhelyre kijelölt hallgatók – az
időközben felvételt nyert pályázók nélkül – a következők:
Pályázó neve Szak Évfolyam
1. Plander András BTK, német-történelem II.
2. Berke Sabine KTK, közgazdász-gazdálkodási I.
3. Nagy Károly Bálint PMMK,építőmérnök I.
4. Szijártó Tímea BTK, német III.
5. Vörös Tamás PMMK, műszaki informatika III.
6. Szép Viktória BTK, német III.
7. Tiszai Balázs BTK, kommunikáció-magyar II.
8. Markal Aliz PMMK, környezetmérnök II.
9. Dancs Judit BTK, magyar-kommunikáció I.

KILENC KOLLÉGIUMI FÉRŐHELY

MEGHÍVÓ
Tájékoztató előadást, konzultációt szervezünk Nagykanizsa MJV

megbízásából LKFT-2005-LA-2 jelű pályázattal (Panel program) és a
kiegészítőleg augusztusban meghirdetett Panel Plusz Hitelprogrammal
kapcsolatosan. Az előadás helye: Nagykanizsa Erzsébet tér 1. ( Dióssy
terem), időpontja 2005.09.08. (csütörtök) 17.00 óra. Témák: 1. Az
iparosított technológiával épített épületek felújításával kapcsolatos
műszaki tájékoztató. 1.1 A hőszigetelésekről – Schifter Gergely okl.
építészmérnök. 1.2 A nyílászárók cseréjéről – Mile Zoltán okl.
építészmérnök. 1.3 A fűtésrekonstrukcióról – Gyenes Zoltán okl. épület-
gépész mérnök. 2. A Magyar Fejlesztési Bank tájékoztatója a Panel
Plusz Hitelprogramról – Spilák Lajos képviseletvezető. 3. Konzultáció.

Minden érdeklődő megjelenésére számítunk
Nagykanizsa MJV Ingatlankezelési Intézmény

A Rózsa Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola egy tan-
évre szóló, határozott idejű felvételt hirdet gyógypedagógus, logopé-
dus, gyógytestnevelő és  konduktor szakemberek számára a Nagyka-
nizsai Kistérség Többcélú Társulás pedagógiai szakszolgálati felada-
tainak ellátására. Állás elfoglalásának ideje: azonnal. Bérezés: Kjt.
szerint. Pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot, oklevél má-
solatot. A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Művelődési és Sportosztály Nagykani-
zsa, Erzsébet tér 7. II. em. 8.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jegyző-
je ezúton tájékoztatja a lakosságot a 20/2001.(III.09.) FVM rendelet
alapján kötelezően elvégzendő eboltás időpontjáról és helyszínéről: 

2005. szeptember 10. (szombat) Thury György tér 7.30 – 9.50, Ady Endre utca
Bujó-híd 10.00–11.30. 11. (vasárnap) Korpavár 7.00 – 7.50, Palin Alkotmány út
– Kalász u. sarok ÉPGÉP parkoló 8.00 – 10.00, Sánc József A. u. sarok 10.30
–11.30. 16. (péntek) Bajcsa 7.00 – 9.00, Kiskanizsa Szent Flórián tér 14.00 –
17.00. 17. (szombat) Miklósfa Kápolna tér 7.00 – 9.00, Kiskanizsa Szent Flórián
tér 8 – 12.00. 18. (vasárnap) Kiskanizsa Nagyrác u. 7.00 – 9.00. 24. (szombat)
Dózsa Gy. u. Víztorony 7.30 – 9.50, Palin Herkules u. – Gesztenyés u. sarok
10.00 – 11.00. 25. (vasárnap) Bagola 8.00 – 9.20, Kisfakos 9.30 – 10.30, Nagy-
fakos 10.40 – 11.30. PÓTOLTÁS: Szeptember 18. (vasárnap) Miklósfa Kápol-
na tér 8.00 – 8.30. 23. (péntek) Kiskanizsa Szent Flórián tér, 15.00 – 17.00. Októ-
ber 2. (vasárnap) Palin Alkotmány út – Kalász u. sarok ÉPGÉP parkoló 7.30 –
8.50, Dózsa Gy. u. Víztorony 9.00 – 9.50, Thury György tér 10.00 – 10.50, Sánc
József A. u. sarok 11.00 –11.50, Ady Endre utca Bujó-híd 12.00 – 13.00.

A meghirdetett időpontokban az oltás díja 1800 Ft, háznál való oltás esetén
2300 Ft, mely magában foglalja az oltás igazgatási, állatorvosi és anyagköltsé-
geit, valamint a 81/2002.(IX.04.) FVM rendelet alapján kötelező féreghajtást.
Az összevezetett oltás ideje alatt az ebek veszettség elleni oltás szolgáltatásá-
ra jogosult rendelők szolgáltatásukat változatlanul végezhetik. 

Kérjük, oltási könyvvel jelenjenek meg!

AZ ÖSSZEVEZETETT EBEK SZERVEZETT ÉVES,
KÖTELEZŐ VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSA

SZABADHEGY RENDEZÉSI TERVE
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 terüle-
tének déli részén, Laktanya utca tervezett nyomvonala, tervezett gya-
logút, aPéterfai árok, és a Hadi utca közötti terület. A tervdokumentá-
ciót a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásaira figyelemmel októ-
ber 1-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában, ahol
munkanapokon megtekinthető. A tervvel kapcsolatos észrevételeiket,
javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a városi főépítésznek (Nagyka-
nizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben jelezhetik.

Városi Főépítész Nagykanizsa 

A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszol-
gáltatási szerződésről szóló 224/2004. (VII.22.) Kormányrendelet
1. §. (1) bekezdése alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Tel: 93/500-700) nyil-
vános pályázatot ír ki a város közigazgatási területén keletkező te-
lepülési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatási
feladatainak ellátására 2006. január 1 től 2015. december 31 ig
szóló időtartamra.

Ajánlattételi határidő: 2005. szeptember 12-én 10.00 óráig a kiíró
címén. 

Az ajánlat elkészítéséhez a pályázati kiírás dokumentációja be-
szerezhető a pályázati hirdetmény megjelenésének napjától 2005.
szeptember 12-én 10.00 óráig személyesen, munkaidőben, 20.000 Ft
+ 25 % áfa térítési díj ellenében a Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési Osztályán (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. emelet 15.). 

Benyújtás módja: A pályázó nevével és címével ellátott, zárt borí-
tékban, „Folyékony hulladék" felirattal, 4 példányban, az eredeti
példány megjelölésével. 

A közszolgáltatási feladat ellátására mindazon – e tevékenységre
jogosító – érvényes cégbejegyzéssel vagy vállalkozói igazolvány-
nyal rendelkező szolgáltató jelentkezhet, aki a jogszabályokban
foglalt feltételeknek megfelel.

Ajánlatok felbontási időpontja: 2005. szeptember 12-én 10.00
órakor. 

Eredményhirdetés az önkormányzati képviselőtestület októberi ülé-
sén, amelyre a pályázatot benyújtók meghívást kapnak, majd a kiíró a
pályázat eredményéről írásban küld értesítést 2005. október 30-ig. 

Szerződéskötés és megbízás kezdete: 2006. január 1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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Kõnig menü 400 Ft / menü kiszállítva

VVáállllaallaattii ééttkkeezztteettéésstt vváállllaalluunnkk
ÉÉttkkeezzééssii jjeeggyyeett eellffooggaadduunnkk

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

Személyi kölcsön kezes és fedezet nélkül 
3 napos elbírálással, 2-4 %-kal alacsonyabb kamattal!

Havi törlesztőrészlet Kölcsön összege Futamidő (hó)
15 900 600 000 Ft 60
25 900 1 000 000 Ft 60
35 900 1 500 000 Ft 60

THM: 18,00 % - 23,72 %

Igényeljen hitelkártyát díjmentesen! T-Mobile arany-,
platinakártyával jövedelemigazolás nélkül max. 510 000

Ft-os hitelkerettel!
Tel.: 30/9949–003, 30/8589–760

Olajipari Természetbarát
Egyesület túraajánlata

Tátika várba indulás 7.30-
kor, érkezés 18 órára. A gyalog-
túra Hidegkútmajor – Tátikavár
– Bazsi Művelődési Ház hely-
színeket érinti. A táv 12 km,
részvételi díj a MÁV és Volán
díjszabás szerint.

A NAGYKANIZSAI HORVÁT KISEBBSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT

Jelentkezni lehet: 2005. zeptember 16-ig mindennap 9-16
mindennap 9-től 16 óráig a HKÖ irodájában (Rozgonyi u. 1.) 

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

HORHORVÁT VÁT 
NYELNYELVTVTANFOLANFOLYYAMOT AMOT INDÍTINDÍT

HIRDESSEN HIRDESSEN 
A KANIZSA ÚJSÁGBAN!A KANIZSA ÚJSÁGBAN!
21000 HÁZT21000 HÁZTARARTÁSBANTÁSBAN
VVAGYUNK OTTHONAGYUNK OTTHON
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Szeptember 114. sszerda

Szeptember 99. ppéntek

Szeptember 111. vvasárnap

Szeptember 110. sszombat

Szeptember 112. hhétfõ

Szeptember 113. kkedd

Szeptember 115. ccsütörtök

06:30 Krónika 06:51 Szivárvány
sztár magazin 07:19 Jelkép - refor-
mátus 07:30 Krónika 07:42 Bizton-
sági zóna 08:04 Adjuk magunkat
08:13 Videoklip 08:19 Krónika 17:0
VIDOR - krónika 18:00 Krónika
18:14 Mese: 18:18 Jelkép - katoli-
kus 19:00 Krónika 19:14 Dom-
bország 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 Szivárvány
sztár magazin 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 Szabadulás az Édenből - ame-
rikai filmdráma 23:00 Maksavízió
23:30 Különjárat 

06:30 Krónika 06:53 Dombország
07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Kró-
nika 07:42 Szivárvány sztár maga-
zin 08:11 Adjuk magunkat 08:20
Krónika 08:30 Gyermekműsor
09:00 Teleshop 09:30 VIDOR - kró-
nika 10:00 Maksavízió 10:30 Tó-
parti Újbuda Party 11:00 Pénzhalász
17:00 Trendi - életmódmagazin
18:00 Busmanok - kisfilm 18:25
Adjuk magunkat 18:37 Tv mozi:
Törvénysértés nélkül 20:24 Kultúr-
percek 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Bencze show 21:30 Fidel - amerikai
filmdráma 23:30 Különjárat - rock-
show 

06:30 Tv mozi: Törvénysértés nél-
kül 08:17 Adjuk magunkat 08:30
Gyermekműsor 09:00 Teleshop
09:30 Summerfest 10:00 Trendline
10:30 Trendi 11:00 Pénzhalász
17:00 Tóparti Újbuda Party 18:00
Bodrogzúg - kisfilm 18:18 Adjuk
magunkat 18:30 Tv mozi: Törvény-
sértés nélkül 19:42 Storyboard
20:05 Dödölle fesztívál 20:16 Októ-
ber Szovátán - kisfilm 20:30 HÍR-
HÁLÓ 21:00 Maksavízió 21:30
Fidel - amerikai filmdráma 23:30
Bencze show

06:30 Tv mozi: Törvénysértés nélkül
07:56 Adjuk magunkat 08:07 Októ-
ber Szovátán - kisfilm 17:00 Trend-
line 18:00 Krónika 18:14 Mese: Az
okos lány 18:18 Jelkép - adventista
19:00 Krónika 19:14 Kisfilm 19:40
Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:01 Dombország 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 Svindli a javából 23:00 Balato-
ni barangolások 23:30 Különjárat -
rockshow 

06:30 Krónika 06:53 Kisfilm 07:19
Jelkép - adventista 07:30 Krónika
07:41 Dombország 08:08 Adjuk ma-
gunkat 08:16 Műsorajánló 08:19
Krónika 17:00 MOTORacding 18:00
Krónika 18:14 Mese: Sisa Pista 18:19

Jelkép - katolikus 19:00 Krónika
19:10 Biztonsági zóna 19:40 Adjuk 
magunkat 19:50 Krónika 20:01 Kis-
film 20:30 HÍRHÁLÓ - az ország hírei
21:00 Bazi nagy latin lagzi   vígjáték
23:00 Summerfest 23:30 Bence-show 

06:30 Krónika 06:53 Biztonsági zó-
na 07:19 Jelkép - katolikus 07:30
Krónika 07:42 Kisfilm 08:08 Adjuk
magunkat 08:19 Krónika 17:00
Egészségmagazin 18.00 Krónika
18.14 Mese: A három örökség 18.19
Jelkép - evangélikus 19:00 Krónika
19:14 Kisfilm 19:36 Adjuk magun-
kat 19:46 Videoklip 19:50 Krónika
20:01 Biztonsági zóna 20:30 HÍR-
HÁLÓ - az ország hírei 21:00 Az én
országom 23:00 Trendline - divat-
magazin 23:30 Tóparti Újbuda Party

06:30 Krónika 06:58 Kisfilm
07:19 Jelkép - adventista 07:30
Krónika 07:42 Biztonsági zóna
08:08 Adjuk magunkat 08:19 Kró-
nika 17:00 Tér-Erő 18:00 Krónika
18:14 mese: Sün Balázs 18:17 Jel-
kép - református  19:00 Krónika
19:12 Szivárvány sztár magazin
19:40 Adjuk magunkat 19:50 Kró-
nika 20:01 Kisfilm 20:30 HÍRHÁ-
LÓ 21:00 Végső elhatározás 23:00
Tóparti Újbuda Party 23:30 trendi 

MÛMÛ SS OROR AA
Szeptember 9 – Szeptember 15

Augusztus 27-én Teskándon egy új sportág debütált megyénkben,
az amerikai football. A két zalai csapat, a Nagykanizsa Demons és a
zalaegerszegi Zala Predators egymás ellen játszotta le első hivatalos
mérkőzését, amely a Démonok elsöprő, 42-0 arányú sikerét hozta. A
350 néző előtt zajló összecsapást mindkét csapat láthatóan idegesen
és kapkodva kezdte, rengeteg szabálytalanságot követtek el a játéko-
sok, ami elsősorban a rutintalanságnak és a bizonyítási vágynak tud-
ható be. A Nagykanizsának például három szép touchdown-t érő tá-
madását is érvénytelenítették a bírók különböző szabálytalanságok
miatt. Ennek ellenére már az első két negyedben meggyőző fölényre
tettek szert (27-0), a támadósor látványos akciókat vezetett, pontos
passzokkal és szép futásokkal sorra szerezték a pontokat. A védelem
teljesítményét hűen tükrözi, hogy a Predators egyetlen pontot sem
tudott szerezni, az irányítójukat többször is sikerült a földre vinni,
sőt, a harmadik negyedben a saját gólterületükön belül szerelték le,
további két pontot hozva a Démonoknak. Az utolsó negyedben to-
vábbi két touchdown-t szerzett a kanizsai csapat, ezáltal már kiüté-
sesnek mondható győzelmet érve el.

D.K.

42:0 TESKÁNDON
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INGATLAN
Kacorlakon kétszobás, fürdő-

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

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

Kiskanizsán kétszobás, felújítan-
dó családi ház eladó. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 20/578-4168 (5641K)

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

Belvárosi háromszobás, össz-
komfortos, 98 m2-es családi ház az
udvaron különálló 1 szoba össz-
komfortos 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 teljesen
felújítva, garázzsal, melléképülettel
eladó. Vállalkozásra alkalmas! 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 belvárosban 110 m2-es
lakás jó állapotban eladó vagy ki-
adó. Érd.: 30/391-5609 (5663K)

Nk-án a belvárosban háromszo-

bás, 69 m2-es lakás eladó. Érd.: 93-
313-626 (5664K)

Liszói szőlőhegyen téglapince
szőlővel, gyümölcsössel, szép ter-
méssel, teljes felszereléssel eladó.
Villany van. Érd.: 93/320-172,
20/383-2943 (5665K)

Nk-Múzeum téren I. emeleti,
egyszobás lakás eladó. Ár.: 6 mil-
lió Ft. Érd.: 30/3651-654, 16 óra
után a 93/320-627-en. (5666K)

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

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

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

Nk-án a keleti városrészben a
TESCO-hoz közel II. emeleti, két-
szobás, központi fűtéses lakás bú-
torozottan vagy anélkül hosszú
távra kiadó. Irányár: 30.000 Ft +
rezsi. Egy havi kaució szükséges!
Érd.: 20-4360-195 (5659K)

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

Másfél szobás lakásba diákleány
(fiatal nő) személyében bérlőtársat

keresek. Érd.: 30/272-1715
(5667K)

Kislánynak való teljesen újsze-
rű babakocsik, kiságy, járóka, ete-
tőszék, babaruház olcsón eladók.
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, hangfal-
lal eladó. Érd.: 30/227-3294
(5618K)

Fenyőgallyat vásárolok! Tisztí-
tást is vállalok! Érd.: 30/542-8757
(5649K)

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

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

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

Eladó: leander, angyaltrombita
többféle színben, agávé, szerelem-
virág, nyári floksz, magnólia, tuli-
pánfa, hortenzia, rózsalonc. Érd.:
93/322-330 (5668K)

Az Ön számára értéktelen vas-
hulladékot, forgalomból kivont
gépjárművét készpénzért átve-
szem! Forgalomból kivont, vagy

rendszám nélküli lakókocsik is ér-
dekelnek. Ugyanitt használt autó-
alkatrészek eladók. Tel.: 30/641-
7375, 30/592-8463 (5485K)

Építési vállalkozó új lakások
építését, régi házak felújítását, te-
tőszigetelést, ácsmunkákat, tetőfe-
dést vállal alvállalkozóként is!
Érd.: 70/503-9407, 93-322-109,
30/6398-825 (5604K)

Vállalunk! Fűnyírást (gépek-
kel), tereprendezést helyben és vi-
déken, nyaralók, hétvégi házak,
nagy terek, parkok körül számlára
is! Érd.: Horváth Zoltán, vállalko-
zó. 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 számító-
gépes rögzítését, szerkesztését
vállalom rövid határidővel, nyom-
tatással, mentéssel. Tel.: 30/9932-
534 (5640K)

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

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

Német nyelvből korrepetá-
lást, nyelvvizsgára felkészítést
vállalok. Érd.: 93-313-626
(5669K)

APRÓHIRDETÉS
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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% 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!

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!

HEVESI SÁNDORHEVESI SÁNDOR
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

Széchenyi tér 5 – 9. Tel.:  311– 468, e-mail: nk.hsmk@chello.hu
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig

SZEPTEMBER 13. 19 ÓRA
OROSZ ZOLTÁN világhírű harmonikaművész és zeneka-

rának koncertje
Belépődíj: 900 és 1100 Ft

OKTÓBER HÓNAPBAN INDULÓ TANFOLYAMOK
GÁTIZOM TORNA NŐKNEK  (INTIM TORNA) 8 órás, részvé-

teli díj: 3200 Ft/hó; vezeti: Bunczom Edina gyógytornász  MOZGÁS-
FEJLESZTŐ TORNA OVISOKNAK heti 2x30 perc; részvételi díj: 3000
Ft/hó; vezeti: Németh Diána aerobic-edző FITNESS-AEROBIC heti
2x1 óra, részvételi díj: 2400 Ft/hó; vezeti: Németh Diána aerobic-edző 
GERINCTORNA heti 2x1 óra; részvételi díj: 2800 Ft/hó; vezeti: Illés Bri-
gitta gyógytornász ÉLETERŐ JÓGA – JÓGASZINTÉZIS 20 órás
(heti 1x2 óra); részvételi díj: 7000 Ft; vezeti: Jakabfy Sándorné jógaoktató,
természetgyógyász terapeuta TÁRSASTÁNC TANFOLYAM 20 órás,
heti 1x2 óra; részvételi díj: 3600 Ft; vezeti: Füstös Gábor SELYEM- ÉS
ÜVEGFESTÉS 20 órás, heti 1 x 2 óra; részvételi díj: 4000 Ft; vezeti: Dani
Zoltánné KÉZMŰVES PRAKTIKÁK Hagyományos és modern kéz-
műves-technikák bemutatása, 18 órás, havi 1 x 3 óra; részvételi díj: 4000 Ft

KÉZIMUNKA TANFOLYAM (kötés-horgolás) 15 órás, heti 1 x 3 óra;
részvételi díj: 4000 Ft; vezeti: Horváth Lászlóné FOLTVARRÓ TAN-
FOLYAM 21 órás, heti 1 x 3 óra; részvételi díj: 3500 Ft; vezeti: Békési
Józsefné NÉPI SZÖVŐ TANFOLYAM 20 órás, heti 1 x 2 óra; részvé-
teli díj: 3800 Ft; vezeti: Zsovár Anita SZABÓ-VARRÓ TANFOLYAM
30 órás, heti 1 x 3 óra; részvételi díj: 6000 Ft; vezeti: Pulai Lászlóné 
HOBBI VIRÁGKÖTŐ TANFOLYAM 21 órás, heti 1 x 3 óra; részvételi
díj: 8000 Ft; vezeti: Kunics Éva

Jelentkezni szeptember 25-éig lehet a HSMK információs szolgála-
tánál (telefon: 311-468).

Nagykanizsa, TTeleki uu. 334.  ((az uudvarban)  TTel.: ((30) 99363-9923

TÁBLA CCSOKOLÁDÉK, DDESSZERTEK,
TEASÜTEMÉNYEK, RRIZSES CCSOKOLÁDÉK

ÓRIÁSI VVÁLASZTÉKBAN KKAPHATÓK!
Yugi Oh és Dual Masters kártyák

kaphatók reklám áron!
Nyitva:  Hétfõ – Csütörtök: 9.00 – 17.00  szombat:  9.00 – 12.00

Bolero italporok 20 ízben 38 Ft
Diétás szörpök 3 ízben (1 literes) 169 Ft
Dobozos teasütemények 199 Ft-tól
500 gr-os nápolyi 10 ízben 199 Ft
Tenger gyümölcsei desszert 299 Ft
100 gr-os táblacsokoládé 79 Ft-tól
Tofiffee 299 Ft
500 gr-os barackmag 399 Ft
500 gr-os csokiparány 399 Ft
Completta 200 gr-os 279 Ft
Nescafe 3/1-ben (10 db-os) 329 Ft
500 gr-os konyakmeggy        799 Ft
500 gr-os rágógumi 349 Ft


