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SZENZÁCIÓ!

Az Inkei kápolna közelében zajló
ásatáson újabb szenzációs lelet ke-
rült elő. Tavaly ősszel kezdődött az
ókeresztény sírkápolna és a hozzá
tartozó temető feltárása. Egy má-
sik temetkezési helyet a keletre lé-
vő domboldalban, 1976-ban talál-
ták meg a Thúry György Múzeum
munkatársai. Akkor 25 sír feltárá-
sára volt pénz, most, közel három
évtizeddel később, az önkormány-
zat által nyújtott anyagi támogatás
jóvoltából folyik a feltárás az ipari
park területén. Eközben került elő
a vélhetően a harmadik század első
feléből származó sír, amely egy fel-
szerszámozott ló és egy vadászku-
tya földi maradványait rejtette.

(Írásunkat 
lapunk 8. oldalán olvashatják)



A VDÖK ALAKULÓ GYŰLÉSE
Alakuló gyűlését tartotta a Városi Diákön-

kormányzat szeptember 7-én az Ady u. 1.
szám alatti irodájában. Rövid bemutatkozás
után Sebestyén Nikolett ifjúsági referens ösz-
szefoglalta a szeptemberi terveket. A hónap
végéig minden iskolában létrehozzák a diák-
önkormányzatot. Minden hónap első szerdá-
ján DÖK-gyűlést szerveznek, ahol az adott
hónap tennivalóit beszélik majd meg. Kérik
mind a tanárok, mind a diákok segítségét,
hogy vegyenek részt a diákönkormányzat mű-
ködésében, hiszen ez a szervezet értük van,
miattuk működik. Külön szó esett a 16-iki
Vasemberke Kupa vetélkedőről, ahol az álta-
lános iskolák diákjai küzdhetnek meg egy-
mással egy 12 órás játékos verseny keretén
belül. 

KÉPESLAPOK JÓZSEF ATTILÁRÓL
A nagyatádi Sasvári Tiborné képeslapgyűjte-

ményéből ezúttal József Attila költő életét be-
mutató kiállítást tekinthetik meg szeptember 7-
től 21-ig az érdeklők a HSMK emeleti előcsar-
nokában. A gyűjtő szöveget is mellékelt a ké-
peslapokhoz, így többek között megismerked-
hetünk József Attila családtagjaival, iskoláival,
költő kortársaival és a róla készült szobrokkal.

KANIZSARU
Az éjszaka folyamán ismeretlen tettes

lefeszítette a lakatot egy, a volt Kossuth lakta-
nya területén lévő raktárépület ajtajáról.  Az el-
követő még egy kávét is lefőzött magának, majd
cigarettával és élelmiszerrel távozott. A délutáni
órákban a bűncselekmény elkövetésével maga-
lapozottan gyanúsítható nagykanizsai férfi már a
rendőrség vendégszeretetét élvezhette. Kihallga-
tásakor beismerte tettét és az eltulajdonított érté-
kek egy részét is sikerült lefoglalni.

11.15 órakor a járőrök a város területén
igazoltattak egy nagykanizsai fiatalembert,
egy Mazda volánja mögött. Az ellenőrzés so-
rán megállapították, hogy az autón lévő rend-
számot egy Peugeot 205-ös gépkocsira adták
ki. A Mazda semmilyen nyilvántartásban sem
szerepelt és a férfi vezetői engedéllyel sem
rendelkezett. Az ügyben a jármű lefoglalása
mellett elrendelték a nyomozást. 

ŐSZI-TÉL A HSMK-BAN
Sajtótájékoztatót tartott Papp Ferenc, a He-

vesi Sándor Művelődési Központ igazgatója

az intézmény őszi, téli programjairól. A 2005-
2006-os évadra három színházbérlet is váltha-
tó. A Hevesi bérlettel megtekinthető többek
között a János vitéz, a Bródy bérlet tartalmaz-
za  Az édes teher zenés vígjátékot is. A
Rátkai bérlet megváltásával az érdeklődők
láthatják A vörös bestiát és a Lili bárónő ope-
rettet is. A gyermekek színházbérletével meg-
tekinthető A kis hableány, A körtemuzsika,
Tündér Lala és A dzsungel könyve mesejáték.
Különböző előadássorozatok közül válogatha-
tunk, úgy mint Úti élmények az uniós orszá-
gokban, vagy éppen a Csillagászati szabad-
egyetem. Továbbra is működnek a művészeti
csoportok, klubok. A Kanizsai fotóklub hét-
főnként, a Premier táncklub szerdán és pénte-
kenként várja tagjait. Újra indul a nők köré-
ben nagy sikert aratott intim torna, de részt
vehetünk többek között gerinctorna, foltvarró,
vagy éppen szabó-varró tanfolyamon. Szep-
tember 23-án rendezik meg a Péntek esti jazz-
klub zenés, szórakoztató műsorát. Október 7-
8-án a Kanizsa-MKB Nemzetközi Jazzfeszti-
válra is várják az érdekődőket. Zenés esték a
Kiskastélyban címszó alatt többek között fel-
lép Bakaja Zoltán hegedűművész, Kollonay
Zoltán zongoraművész és a Farkas Ferenc
Városi Zeneiskola. Kiállítások között is bő-
ven válogathatunk. Ha Kovács Tibor festőmű-
vész, vagy Ősze András szobrászművész tár-
latát szeretnénk megnézni, akkor a kiállító te-
rembe kell mennünk, ha Varga György jazz
fotókiállítását választjuk, majd az Ifjúsági Ga-
léria felé induljunk. Lapunk hasábjain mindig
értesítjük Olvasóinkat a pontos dátumokról és
eseményekről.

JOGTALAN ÉS TAPINTATLAN
A MDF nagykanizsai szervezete is részt

vesz az egyenes ági örökösödési illeték meg-
szüntetésére irányuló központi kezdeménye-
zésben. A múlt héten aláírásgyűjtés folyt a
városban, tíz óra alatt több mint ötszáz aláírás
gyűlt össze. A párt aktivistáinál jelenleg is
vannak aláírásgyűjtő ívek, az akció még foly-
tatódik, mondta el csütörtöki sajtótájékoztató-
ján Kisgyura János, a párt helyi elnöke. A
szervezet jogtalannak és tapintatlannak tartja
az örökösödési illetéket. Jogtalannak azért,
mert a már megadóztatott jövedelmeket ismét
megcsapolja, tapintatlannak pedig azért, mert
olyan családot büntet ezzel az elvonással az
állam, amely egy fontos, közeli családtagját
veszítette el. Ha morális oldalról vizsgáljuk
meg, mondta az elnök, akkor ki kell monda-

nunk, a gyermeke jövőjéről gondoskodó csa-
lád már korábban adóztatott jövedelmét sar-
colja meg újra az állam. Számtalan példa van
arra, hogy valaki örökségből származó va-
gyontárgyát éppen az illetékfizetési kötele-
zettség miatt nem tudja megtartani, kénytelen
értékesíteni azt. Az állam bevételei ezen adó-
nemből alig jelentenek pozitívumot az eljárás
költségei miatt, annál nagyobb negatívumot
jelentenek a társadalom egészét tekintve.
Nem lenne példanélküli ennek az adónemnek
az eltörlése, hiszen a svédek az idei évben
szüntették meg,  Kanadában, Ausztráliában és
Izraelben pedig nincs is.

EGYETEMI TANÉVNYITÓ
Csütörtökön kora délután került sor a Veszp-

rémi Egyetem és a Kanizsa Felsőoktatásáért
Alapítvány ünnepélyes tanévnyitójára a meg-
újult B épületben. Az ünnepélyes tanévnyitón
Litter Nándor polgármester köszöntötte az
egyetem új, ifjú polgárait: – Köszönöm, hogy a
Veszprémi Egyetem nagykanizsai képzési he-
lyét választották, hogy Nagykanizsát választot-
ták. Úgy gondolom, hogy jól döntöttek, amikor
ezt a döntést meghozták, hiszen az egyetemen
kiváló tanárok, kiváló szaktudással, nagyon jó
képzést fognak önöknek adni, olyan képzést,
amellyel sikeresek lehetnek jövendő éltükben.
Úgy gondolom, hogy azért van ennek a város-
nak szüksége erre a felsőfokú képzésre, mert
azt a tudást, amelyet önök és oktatóik képvisel-
nek, szeretné Nagykanizsa fejlesztése érdeké-
ben hasznosítani. Sikeres várost kell Nagykani-
zsából építenünk, ehhez önöknek, a fiatal kor-
osztálynak tudásukkal hozzá kell járulniuk. Kí-
vánom önöknek, legyenek sikeresek tanulmá-
nyaik során, és ezekkel a tudástartalmakkal
felvértezve legyenek sikeresek életükben –
mondta tanévnyitó beszédében Litter Nándor.
Ezt követően Dr. Friedler Ferenc dékán emlé-
kezett a képzés indításának első éveire, szólt
arról, hogy egy tudományosan megalapozott
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képzést kívántak a városban letelepíteni, olyan
képzést, amely beleillik a város tevékenységé-
be, életébe, és kutatással, projekttevékenység-
gel párosul. Ennek megfelelően fejlesztették ki
a nagykanizsai egyetemi központot. Az eredeti
célt túlteljesítették, hiszen akadémiai munkabi-
zottság alakult, ami azt jelenti, hogy az MTA is
részt vesz a VENK fejlesztési tevékenységé-
ben. A kanizsai elsőévesek két egyetemi kar-
hoz tartoznak, a gazdasági- és a műszaki infor-
matikai karhoz, egyetemi hallgatók mindazok-
kal a lehetőségekkel, amelyekkel az egyetemi
székhelyen tanuló hallgatók is rendelkeznek. A
Műszaki-informatikai Karnak 13 akadémiai
doktori fokozattal rendelkező, nemzetközi elis-
merést szerzett professzora van. Ezen a karon
az angol nyelv is hivatalos nyelv, hiszen nem-
zetközi tevékenységet folytatnak. A kar abban
is egyedülálló hazánkban, hogy a képzés teljes
skáláját biztosítja hallgatóinak a mérnökasz-
szisztens-képzéstől a doktori iskoláig. Két ku-
tatóközpontot hozott létre a kar, az egyik az
egészségügyi-informatika kutató-fejlesztő köz-
pont, a másik az informatikai-biztonságkutató
fejlesztő központ. A dékán köszönetét fejezte
ki a városvezetésnek és Litter Nándor polgár-
mesternek, valamint Göndör István országgyű-
lési képviselőnek az általuk nyújtott támogatá-
sért, azért, hogy a B épület felújítása megtör-
tént, az oktatás körülményei  kedvezőbbé vál-
tak. A fejlesztéseknek, a pozitív változásoknak,
és az együttműködéseknek köszönhetően kije-
lenthetjük – mondta dr. Friedler Ferenc – hogy
Nagykanizsa a hazai tudományos térképre ke-
rült, hiszen a nyugat-magyarországi régióban
elsőként Nagykanizsán van doktori vizsga in-
formatikai tudományban.

A köszöntőket követően díjak átadására ke-
rült sor: a negyedéves hallgatónak járó Nívó-
díjat Kupó Szilvia és Vincze Adrienn kapták.
A Szolidaritás-díjat, amelyet Dr. prof. S.
Nagy Katalin alapított szülei, édesapja az
utolsó szabadon választott nagykanizsai pol-
gármester és édesanyja emlékére minden év-
ben az a hallgató kapja, aki az előző évben a
legtöbbet segített hallgatótársainak. Az idei
díjazott Osztovics Anita. Az elsőévesek eskü-
tétele után az egyetemi polgárrá avatás cere-
móniája következett, majd az ünnepséget a
Szózat hangjai zárták. Az ünnepi műsorban
közreműködtek Bedő Csaba Radnóti-díja
versmondó és Jakobovics Árpád és barátai.  

FIDESZ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
Sajtótájékoztatót tartott Cseresnyés Péter a

FIDESZ helyi elnöke a kórház körül kialakult
helyzetről. Elmondta, hogy a hírek szerint arra
a következtetésre lehet jutni, miszerint valami-
kor ősszel az önkormányzat tárgyalni fog a
kórház privatizációjával kapcsolatban. Ha Lit-
ter Nándor polgármester ezt az előterjesztést
előhozza, akkor az emberek 2004 december 5-
i népszavazása ellen fog tenni. Cseresnyés Pé-
ter elmondása szerint két kérdést tett fel az au-
gusztusi közgyűlésen (Foglalkozik-e valaki a

kórház működtetésének kiadása gondolatával?
Adott-e a kórház hitelt a városnak a nyár fo-
lyamán?), melyekre nem kapott választ. A
kórház üzemeltetésének vállalkozásba adása
napirenden van Nagykanizsán. De miért lenne
erre szükség, ha a kórház 100 milliós hitelt tud
nyújtani működtetőjének? Az OEP nem bizto-
sít több pénzt az átalakítás után sem, tehát két-
féleképpen lehet több forráshoz jutni a jelenle-
gi helyzetben: elbocsátásokkal vagy pénzért
történő gyógyítással. A FIDESZ elnöke a kö-
vetkezőkkel zárta sajtótájékoztatóját: szeret-
nék, ha a nagykanizsaiak világosan látnák a
reájuk leselkedő veszélyeket, amelyeket a „lo-
pakodó privatizáció” jelent számukra.

KANIZSARU
Az északi városrészben található élelmi-

szeripari üzem egyik üzemrészébe az éjsszaka
folyamán ismeretlen tettes behatolt és egy le-
zárt szerszámosládából  mintegy 500.000 Ft
értékű speciális szerszámokat tulajdonított el.
A nyomozás során kiderült, hogy a bűncse-
lekmény elkövetésével három üzemi dolgozó
gyanúsítható. Az eltulajdonított szerszámok
nagy részét sikerült tőlük lefoglalni.  

AZ ELHURCOLTAKÉRT

Szeptember 9-től emléktábla hívja fel a fi-
gyelmet a vasútállomáson arra, hogy emlékez-
zünk azokra az ártatlan családokra, akiket 1950
és 1952 között a nagykanizsai és környékbeli
otthonaikból ezen az állomáson keresztül hur-
coltak el a hortobágyi és a kunsági kényszer-
munkatáborokba. Az emléktábla avató ünnep-
ségén beszédében Litter Nándor polgármester
kiemelte: azért állítunk emléket, hogy az utó-
kor soha ne felejtse el, volt egy olyan kor, ami
igazságtalanul, sérelmet, kárt, szenvedést oko-
zott az akkori polgároknak. Bízzunk benne, so-
ha többé nem jön el olyan kor, amikor a kín-
zás, a megaláztatás törvényesen megtörténhet.
Nagykanizsán több mint 50 családot érintett ez
a szörnyűség, az állomásról 300 embert tettek
vagonokba és hurcoltak el a Hortobágyra. Ta-
kács János, a Hortobágyi Kényszermunkatábo-
rokba Elhurcoltak Egyesületének tiszteletbeli
elnöke emlékező beszédében hangsúlyozta:
emlékezni jöttek sorstársaival együtt az ország
különböző területeiről. Emlékezésük visszapil-
lantás egy máig nyitott, sajgó sebre, amelyet
több, mint fél évszázada okozott magyar a ma-

gyarnak, testvérek egymásnak. A tömegek
megfélemlítése érdekében családokat ragadtak
ki otthonaikból, csecsemőt és aggastyánt sem
kímélve, hogy az emberi lét alapelemeit, a sza-
badságot, a lakást és az élelmezést se biztosít-
sák. Itt rakták be vagy bocsátották át azokat a
marhavagonokból összeállított szerelvényeket,
amelyeknek úti célja a magyar Gulág, az addig
csak természeti szépségéről híres Hortobágy
volt. 1950 június 23-án itt dobta ki vagonjuk
kis résén azt a cédulát, amelyet a 10 nappal ko-
rábban vele együtt érettségizett diáktársának
írt, és a becsületes vasutasok továbbítása révén
tudathatta az akkor még ismeretlen „kirándu-
lásról”. Amikor 1953. őszén feloszlatták a
munkatáborokat, ők is eltávozhattak, de haza
nem térhettek, rabságuk helyszínén senki nem
akart munkaviszonyt létesíteni velük, vagyonu-
kat, házukat sem kapták vissza. Megkülönböz-
tetett állampolgároknak számítottak. Takács
János megemlítette azt is, sem erkölcsi, sem
anyagi rehabilitálásukra nem került sor. A kár-
pótlások keretében kapott maximális 8 ezer fo-
rinton felül csak – a recskiekhez hasonlóan – a
3 évnél hosszabb időt rabságban töltöttek kap-
nak életvitelt javító nyugdíj kiegészítést. A
többiek érdekében eredménytelenül fordultak a
kormányokhoz. Idejük egyre fogy, és a nagyon
rászorultakat csak a Recski Szövetség és a
POFOSZ, mint társszervezetek segítik eseti se-
gélyekkel. Az emléktábla leleplezése után öku-
menikus áldással, koszorúzással és mécses
gyújtással fejeződött be a megemlékezés. Köz-
reműködött a Piarista Általános Iskola, Gimná-
zium és Diákotthon énekkara.

NAGYKANIZSAI STRATÉGIAI TERV
A nagykanizsai stratégai tervről tartott saj-

tótájékoztatót Röst János és Halász Gyula ön-
kormányzati képviselő. A város közgyűlése
2004. decemberében fogadta el Nagykanizsa
2006-ig szóló stratégiai tervét, ez egészült ki
a 2007. utáni évekre készült tervekkel, amely
már uniós pénzek bevonását is lehetővé teszi.
Jövőkép nélkül nincs a városnak jelene, és az
SZDSZ helyi tagjai úgy gondolják, hogy eb-
ben az ügyben lehet társadalmi konszenzus.
Ennek jegyében meghívták a helyi pártok ve-
zetőit és a civil szervezetek delegáltjait. Ez a
beszélgetés jól sikerült. Szeretnék megszólíta-
ni a lakosságot is, hogy mondjanak véleményt
a tervekről. Szeretnének mozgalmat indítani a
sikeres Nagykanizsáért. Mivel Nagykanizsa
két régió határán fekszik, kisrégiós központtá
válhat – fejtette ki az alpolgármester. Halász
Gyula a humánerőforrás fejlesztését hangsú-
lyozta. Egy város jövője elképzelhetetlen in-
novációs kutatóközpont, felsőfokú oktatás
nélkül. Fontos a szellemi potenciál Nagykani-
zsára telepítése. A kisrégiós szerepkör betöl-
téséhez  szükséges az egészségpolitika, a szo-
ciális és a társadalmi integrációs területek
még további kiszélesítése, és az infrastruktu-
rális fejlesztések, és az információs társada-
lom kiépítése is elengedhetetlen. 
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KÖSZÖNJÜK A SOK DÖDÖLLÉT!
Litter Nándor polgármester a HSMK-ban

köszönte meg az intézmény dolgozóinak, a
rendezvény szervezőinek a Dödölle fesztivá-
lon nyújtott segítségüket, kiváltképpen a köz-
ponti konyha dolgozóinak, akik jóvoltából
több mint ezer adag dödölle került szétosztás-
ra. Papp Ferenc, a HSMK igazgatója köszö-
netet mondott a média munkatársainak, a köz-
terület felügyelőségnek, a rendőrségnek, a
kórház és a mentőállomás dolgozóinak. Az
idén közel 4500 adag dödöllét készítettek. Jö-
vőre ennek a dupláját szeretnék megfőzni egy
még nagyobb fesztivál keretén belül. 

BOLYAISOK EGYMÁSÉRT

Fogadócsapat gyülekezett fél hat körül Palin-
ban a focipálya előtt. Negyed órával később
megérkezett a marosvásárhelyi, szintén Bolyais
csapat biciklivel, majd kis pihenő után rendőr-
motoros felvezetéssel elkerekeztek a Bolyai Is-
kola udvaráig. Litter Nándor polgármester be-
széde után Kalamár Márta igazgatónő is kö-
szöntötte a vendég csapatot, majd megkoszo-
rúzták a Bolyai János emléktáblát. A Himnusz
elénekelése után szabadjára engedték a fehér és
kék „üzenet lufikat”. 

III. ROMA KULTURÁLIS NAP 
Immár hagyomány, hogy a Zala Megyei Ro-

mákért Szervezet (ZMRSZ) kora ősszel kultu-
rális napot szervez. Az idei egész napos ren-
dezvénynek múlt hét végén az újudvari Falu-
ház adott otthont. A programot Sütő János Zol-
tán, a szervezet elnöke nyitotta meg. Mint
mondta, a ZMRSZ nem csak a kultúra terüle-
tén, hanem az élet más területein – például a
különböző foglalkoztatási programokban is
igyekszik segítséget nyújtani a romáknak. Fon-
tosnak tartják a civil szervezetekkel, a helyi
Cigány Kisebbségi Önkormányzatokkal, a
DRVSZ-szel és más kisebbségi szervezetekkel
való szoros együttműködést, egymás program-
jainak látogatását, a kölcsönös segítségnyúj-
tást, szakmai támogatást. Ezt követően Röst
János alpolgármester mondott beszédet, majd
Kisgyura János, az MDF kanizsai szervezeté-
nek elnöke köszöntötte a résztvevőket. A kul-
turális műsor szereplői valamennyien a
ZMRSZ tagjai közül kerültek ki: elsőként a
murakeresztúri Balogh Ramóna előadásában
hangzott el Zelk Zoltán Tűzből mentett hegedű
című verse, aztán Kalányos Tibor vezetésével
a Zalacsányi Harmonikások mutatkoztak be.
Az újudvari Kertész Balázs és Bogdán Márk a
próza műfajába kalauzolta el a hallgatóságot.
A Pántlika Néptánc Csoport pásztor csárdást
és rábaközi táncokat mutatott be a színpadon.
A bográcsokban hagyományos cigány ételek
készültek: húsos káposzta, pörkölt rotyogott a
kondérokban, hogy a kemencében sült púnyá-
val tálalva a kulturális nap résztvevőinek éhsé-
gét csillapítsa az ebédszünetben. A délutáni
program cigánytáncok bemutatásával vette
kezdetét  ugyancsak a Pántlika Néptánc Cso-
port jóvoltából. Őket Kardos Ferenc és Feny-
vesi Attila gitárjátéka követte, majd Farkas Ti-
bor előadásában énekek, versek, cigánydalok
hangzottak el. A Roma kulturális nap tánccal,
mulatsággal ért véget. 

KANIZSARU
11.23 órakor személyi sérüléses közúti köz-

lekedési balesethez kértek rendőri intézke-
dést. A Magyar úton egy kerékpáros parkoló
személygépkocsinak ütközött, melynek során
nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérülést
szenvedett. Mivel felmerült, hogy a kerékpá-
ros alkoholt fogyasztott, ezért vért vettek tőle.  

KANIZSARU
19.30 órakor a hajléktalan női szállóhoz

kértek rendőri intézkedést, mivel a szállón
megjelent egy ittas férfi. Agresszíven viselke-
dett és a helyszínről nem volt hajlandó távozni
az ott dolgozók többszöri felszólítására sem. A
magáról megfeledkező atyafit a rendőrök fé-
kezték meg. Ellene garázdaság vétség megala-
pozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult.

SZÍNEK ÉS GESZTUSOK
Kovács Tibor festőművész Színek és gesztu-

sok című kiállítása látható szeptember 13-tól
október 8-ig a HSMK galériájában. A kiállítást
Lehota M. János esztéta nyitotta meg. Közre-
működtek a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola
növendékei. A művek bevezetik a tárlatlátogatót
a művész tudatalatti, álombéli, mélyen átélt
expresszióiba, ahol a színek mesélnek, a formák
szenvedélyben lerögzített tartásban szerepelnek.

HARMONIKAKONCERT 
Orosz Zoltán világhírű harmonikaművész-

nek és zenekarának tapsolhatott a közönség
szeptember 13-án este 19 órától a HSMK
színpadán. Közreműködtek: Ursu Gábor – gi-
tár, Pengő Csaba – bőgő, Szabó Ferenc –
dob, Bardóczy Attila – ének.

SZEPTEMBER 10. SZEPTEMBER 11.

SZEPTEMBER 13.

Egyesek szerint csak a fagy nyújthat majd
megoldást a késő nyári, kora őszi szúnyogin-
vázió ellen. Míg a vízpartokon van mód a re-
pülőről történő állományritkításra, addig a sű-
rűn lakott város erre nem ad lehetőséget. A
földi irtás hatékonysága erősen kétséges, hi-
szen a permetszernek az éppen repülő vérszí-
vót kell eltalálnia a biztos pusztulás érdeké-
ben. Az eresz, vagy a levelek alatt megbúvó, a
lakások falai mögött rejtező szúnyogok ellen
nincs hatékony permetszer. A földi ritkítás so-
rán az emberre, állatra ártalmatlan  permet-
szert olajgőzben oldják fel, így juttatják ki a
levegőbe, amelynek eredményeként sűrű fe-
hér köd képződik a kezelt területen. Bár a
szakemberek azt állítják, a szer és az eljárás
veszélytelen, a tavaszi állományritkítás során
Kiskanizsáról több panasz, kifogás is érkezett,
tudtuk meg Gáspár Andrástól, a Via Kanizsa
Kht. ügyvezetőjétől. 

A szúnyogcsípés kellemetlen élmény, sokak-
nál okozhat kisebb-nagyobb, főként bőrpírral,
duzzanattal járó reakciót, nem jelent különösebb
veszélyt, hiszen a szúnyogok nem hordoznak
betegséget, állítják a járványügyi szakemberek.
Ma már a patikákban különböző csípésekre al-
kalmazható gélek, kenőcsök kaphatók. A népi
módszer szerint ha a csípés helyét bármilyen há-
rom fűféle összemorzsolásával keletkezett fo-
lyadékkal kenjük be, elmúlik a viszketés.  

CSÍPNEK!

RÉMISZTŐ RIASZTÓ
Sok családnak okozott bosszúságot és za-

varta meg éjszakai nyugalmát a régi Petőfi
iskola épületén 9-én este 20 óra tájban meg-
szólaló riasztó. A környék, és a Berzsenyi ut-
ca 14/ B. számú ház lakói és házmestere hiá-
ba telefonált fűhöz, fához, senkitől sem kap-
tak választ arra, hogyan lehetne elnémítani a
harsogó csengőt. Szidták a riasztó felderí-
thetetlen gazdáját az utcai járókelők, némely
lakónak a veséjére, másoknak a szívére ment
az idegesség, később már egymás idegeire
mentek az ingerült családtagok. Az éjszaka
sötétjében férfiak vizsgálták zseblámpával, de
túl magasra helyezték ahhoz, hogy mérgük-
ben elvágják a vezetéket, tudva azt is, nem ez
a megoldás! Szombat reggel fél hét tájban
már elfáradt a csengő, negyedóránkénti jel-
zéséhez dallamot is közvetített, és 9 óra után
elhallgatott. A környéken élők remélik, vég-
leg, mert nem ez volt az első eset, hogy be-
gerjedt a készülék. Kérdésük: ki tudja meg-
mondani, mi ilyen esetben a teendő, hova le-
het fordulni segítségért?
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A címben feltett kérdés a soron kívüli köz-
gyűlés egyik sarkalatos pontjává vált az első
napirend, a költségvetés módosításának vitája
során. Miről is szólt  a polémia? Arról, hogy
az önkormányzat a nyáron fizetési nehézsé-
gekkel küzdött. Bevételei alig voltak, míg
működési kiadásai szorítóan jelentkeztek.
Ezért került sor egy olyan tranzakcióra, amely
során a kórház 100 millió forintot átadott a
városnak szeptember 30-ig. Az ideiglenes
pénzeszköz átadás a jelenlegi ciklusban első
ízben fordult elő – a korábbi ciklusokban en-
nél nagyobb összeg kölcsönvételére is kény-
szerült már az önkormányzat. A képviselők
számos aggódó kérdést feltettek: miből fogja
visszafizetni az önkormányzat a kapott össze-
get (válasz: a szeptember 15-ig befolyó adó-
bevételekből),  honnan van a kórháznak ennyi
pénze, hogy még kölcsönözni is tud (a pénz-
eszköz érkezése a kórház esetében havonta
egyenletes, körülbelül 500 millió forint nagy-
ságrendű a teljesítmény függvényében, míg a
fizetési kötelezettségek más-más időpontban
jelentkeznek, a likviditás tervezhető, ezért van
lehetőségük átmeneti pénzeszköz átadásra; az
önkormányzatnak évente kétszer, áprilisban
és szeptemberben van nagyobb bevétele az
adóbefizetések határidejének lejáratakor, a ki-
fizetések azonban havonta jelentkeznek), nem
kellett volna-e tájékoztatni a képviselőket, il-
letve a közgyűlés hozzájárulását kérni a tranz-
akció előtt (az idő operatív intézkedést sürge-
tett),  nem volt-e más megoldás a likviditási
probléma megoldására (megoldás lett volna
még a folyószámla hitelkeret megemelése, ez
azonban időbe és pénzbe került volna az ön-
kormányzatnak). 

A képviselők ízekre szedték a költségvetés
módosításának előterjesztésében a palini vá-
rosrészben található Majorkerti út illetve a
csapadékvíz elvezetési rendszer megépítését,
illetve a Centrál szálló előtti közterület rende-
zését is. Arra is megnyugtató választ vártak,
hogy a költségvetés módosítása során honnan
teremtődnek elő a források. A közel másfél
órás vita után dr. Fodor Csaba indítványával
kiegészítve – mely szerint az ügyrendi bizott-
ság vizsgálja meg az ideiglenes pénzeszköz át-
adás jogszerűségét – fogadták el a módosítást. 

Második napirendként a termálturisztikai
koncepció előkészítése került a képviselők elé.

A vita során az körvonalazódott, hogy tervek
kellenek ahhoz, hogy Nagykanizsa a 2007-
2013. közötti európai uniós tervezési időszak-
ban a következő Nemzeti Fejlesztési Terv ke-
retein belül megvalósuló nagyprojektre pá-
lyázhasson. Nem szabad elhallgatni persze azt
sem, hogy e témában az elmúlt 15 évben több
tanulmány született – az íróasztal fiók részére.
A képviselők erőteljesen azért kardoskodtak,
hogy ezúttal ez ne így legyen. A termálturisz-
tika jó befektetés – ebből Nagykanizsa városá-
nak sem szabad kimaradnia. Litter Nándor
polgármester lezárva a vitát, szavazásra tette
fel a kérdést. A grémium végül módosítással
– mely szerint a koncepcióhoz kapcsolódó
közbeszerzési eljárást a közbeszerzési bizott-
ság folytassa le – 20 igen, 1 tartózkodással el-
fogadta a határozati javaslatot.

A harmadik napirend arra irányult, hogy
egy Ifjúsági és Sportcsarnok előkészítő mun-
kacsoport alakuljon meg. Miután tisztázódott,
hogy a munkacsoportban szerepet vállalók
munkaköri illetve képviselői kötelességüknél
fogva is felelősek, a polgármestert már csak
azzal bízták meg, hogy a munkacsoport mellé
külső gazdasági szakértőt kérjen fel. A mun-
kacsoport tagja Röst János alpolgármester,
Papp Nándor, a VKIB elnöke, Hári László a
sportiroda vezetője, Dabi Gabriella gazdálko-

dási osztályvezető, Mihovics Zoltán a pályá-
zatíró iroda munkatársa és Dervalits Balázs, a
VFO beruházási ügyintézője. Az előkészítő
munkacsoport felállítását a sportcsarnok beru-
házásának nagyságrendje és a feladatok sok-
félesége indokolta. 

Az utolsó napirendben a város  hátrányos
szociális helyzetű fiatalsága felsőfokú tanul-
mányai elősegítése érdekében hoztak határo-
zatot a képviselők. A Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati
rendszerhez Nagykanizsa már 2001-ben csat-
lakozott. Azóta évről-évre emelkedő összeggel
segítik a felsőoktatásban tanuló ifjúságot. Ez-
úttal is egyhangú szavazással döntöttek a foly-
tatás mellett, felhatalmazva a polgármestert,
hogy aláírja az ezt kinyilvánító nyilatkozatot.
A tervek szerint a 2006. évi költségvetésben 8
millió forintot különítenek el e célra. 

MIKOR TÖRVÉNYES EGY PÉNZÁTADÁSI TRANZAKCIÓ?

NEM SZAVAZAT A RENDELET MÓDOSÍTÁSRA
Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a közgyűlés 2005. évi költségvetéséről szóló, több-

ször módosított 6/2005.(II.21.) számú rendeletének módosítására  előterjesztett napirendi pontot
tárgyalta meg nyílt ülésén. Az előterjesztést 1 igen, 3 tartózkodás, 2 nem szavazattal elvetették. A
bizottság tagjai a legtöbb kérdést a Centrál szálló előtti közterület rendezéséről tettek fel az előter-
jesztőknek. Az elhangzottak alapján úgy ítélták meg: ebben a feladatban sokkal nagyobb a ma-
gánérdek, mint a közérdek, és forgalomszabályozásról még szó sincs. Honnan tudják, hogy bruttó
67 millió forintba kerül a beavatkozás összköltsége, engedélyokirata, és honnan lesz rá pénz? 

A GVB IGENJEI
A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizott-

ság szeptember 13-i ülésén négy napirendi
pontot tárgyalt meg. Egyetértettek a nagyka-
nizsai Termálturisztikai koncepció maxi-
mum 1,5 millió forint értékben történő elké-
szítésével, elfogadták a javaslatot a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázati rendszerben való részvé-
telre. Az Ifjúsági és Sportcsarnok előkészítő
munkacsoport című előterjesztést levette a
bizottság a napirendről, a közgyűlés 2005.
évi költségvetéséről szóló, többször módosí-
tott 6/2005. (II. 21.) számú rendeletének mó-
dosítása című előterjesztést tárgyalásra al-
kalmasnak tartották, és egyetértettek azzal,
hogy közgyűlés elé kerüljön.

A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG KÉRDÉSEI
A pénzügyi bizottság szeptember 12-iki

ülésén elsőként a Firt Kft-vel kötendő város-
fejlesztési megállapodásra mondott igent,
majd a termálturisztikával foglalkozó köz-
gyűlési előterjesztéssel foglalkozott. Marton
István kijelentette: amíg nem tudjuk, kié a
termálkút, kié a vízkivételi jog, amíg nincs
feltárva a környezet, addig minden termáltu-
risztikai koncepció felesleges. Nem lehet in-
dulatok nélkül beszélni a 15 éve készült sok-
sok felesleges tanulmányról, amelyek az
alapfeltételek ismerete híján sehova sem ju-
tottak.  A költségvetés módosításának elő-
terjesztése kapcsán a kórház-önkormányzat
között lezajlott ideiglenes pénzeszköz át-
adással kapcsolatban tettek fel számos kér-
dést. Elhangzott az is: készüljön megszorítá-
si terv arra az esetre, ha nem teljesül az ön-
kormányzat bevételi terve.

ZÁRT AJTÓK MÖGÖTT
Kedden délelőtt zárt ajtók mögött tartotta

soros ülését a Közbeszerzési Bizottság. A hatá-
rozatokról Papp Péter, a bizottság elnöke tájé-
koztatta lapunkat. Elsőként a Miklósfa Csen-
gery utca gyalogos és kerékpárút kivitelezőjé-
ről született döntés. A munkák elvégzéséhez
szükséges források rendelkezésre állnak, s
olyan kivitelezőt választott a bizottság, aki ígé-
retet tett arra, hogy az út november közepéig
elkészül, ha nem, napi egymillió forint kötbért
fizet. A bizottság értékelte a Magyar utca-
Arany János utca körforgalmi csomópont ki-
alakítására beérkezett pályázatokat is, s úgy
döntött, a kivitelezőnek 58 nap alatt kell elvé-
geznie a munkákat. A Kaposvári út 11-ben lé-
vő, rendkívül rossz állapotú orvosi rendelő fel-
újítására meghívásos pályázatot írt ki a bizott-
ság. A beruházás kivitelezési határideje no-
vember 30. A 2005. évi út- és járdafel-újítási
munkákat is csoportosította a bizottság.  
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Hiába tiltakoztak a munkaadók, a munkavállalók: szeptember elsejétől
17 százalékkal kerül többe a cégeknek az adóköteles természetbeni jutta-
tás, mint eddig. A július elején kihirdetett, „az egyes pénzügyi tárgyú tör-
vények” utolsó paragrafusába illesztett tbj-törvény módosítás szerint
ugyanis ezt követően az adóköteles természetbeni juttatás adóalapként
megállapított értékének személyi jövedelemadóval növelt összege után
kell a 29 százalékos járulékot megfizetni. A változással kapcsolatban az
APEH Zala Megyei Igazgatóságán kértünk tájékoztatást.

A személyi jövedelemadó törvény szerint az adóköteles természetbeni
juttatások körébe tartozik az adóköteles reprezentáció és az üzleti ajándék,
a dolgozóknak biztosított vendéglátás (cafetéria)  révén juttatott bevétel, az
adóköteles biztosítás, az autópálya-matrica, illetve a cégautó is. Az intéz-
kedés bevezetését azzal magyarázták, hogy ezen adóköteles juttatásokban
– külföldi luxusutak, a gyermek tanításának magas költségei – főleg a jól
fizetett menedzserek részesülnek, ha viszont a cég ezeket biztosítja, akkor
indokoltnak tartják, hogy ezek után is magasabb legyen a közteher. Az
évközi járulékemelés vélhetőleg nehéz helyzetbe hozza a cégeket, mivel
azt – legálisan – nem lehet kivédeni. Ezen juttatásokat ugyanis többnyire
év elejétől év végéig, valamilyen belső szabályzatban vagy kollektív
szerződésben rögzítetten kapják a munkavállalók. A szeptember elsejével
bekövetkezett évközi jogszabályváltozás egy kisebb járulékteher növeke-
dés okozója ezáltal még akkor is, hogy az ilyen módon adott juttatás adó-
és járulékvonzatát a cégek költségként elszámolhatják. 

Az adóköteles természetbeni juttatások után a személyi jövedelemadó
törvény által előírt 44 százalékos mértékű adót a juttatónak kell megfizet-
nie. A törvénymódosítást követően 2005. szeptember 1-től a természetbe-
ni juttatás adóalapként megállapított értékének személyi jövedelemadóval
növelt összege, azaz a 44 százalék személyi jövedelemadóval növelt, brut-
tó összeg után kell a járulékot megfizetni. Ez azt jelenti, hogy az adóköte-
les természetbeni juttatásnak már nemcsak az adóalapként megállapított,
hanem annak a személyi jövedelemadóval növelt összege után kell a társa-
dalombiztosítási járulékot megfizetni. Vagyis amíg az augusztus 31-éig
nyújtott 100 forint adóköteles természetbeni juttatás után 76 forint közter-
het kell fizetni, szeptember elsejétől a fizetendő közteher 88,8 forint lesz.  

A Pénzügyminisztérium az idén másfél milliárd, jövőre pedig 7-8 mil-
liárd forint bevételnövekedéssel számol a járulékalap emelkedése miatt. 

TÖBBE KERÜL AZ ADÓKÖTELES 
TERMÉSZETBENI JUTTATÁS2005. szeptember 1-jével a Megyei Gyámhivatal jogutódjaként an-

nak feladat és hatásköreit kiegészítve megalakultak a Megyei Szociális
és Gyámhivatalok. Az új szervezet feladatairól dr. Tőke Alajossal, a
Zala Megyei Szociális és Gyámhivatal vezetőjével beszélgettünk

– Kérem, foglaljuk össze, mi minden tartozik e megyei hivatalok hatás-
körébe szeptember elejétől. Először a gyámügyi feladatokról ejtsünk szót!

– Gyámügyi, gyermekvédelmi jogkörben a megyei hivatal ellátja az
illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzat jegyzőjének, a
városi gyámhivatalnak a szakmai irányítását és felügyeletét, illetőleg
másodfokú hatósági jogkört gyakorol a települési önkormányzat jegy-
zőjének, a városi gyámhivatalnak gyámügyi hatósági ügyeiben. A helyi
önkormányzat kezdeményezésére – a Nemzeti Család és Szociálpolitikai
Intézet bevonásával – kijelöli az alapellátást illetve szakellátást nyújtó
gyermekintézmények közül a szakmai módszertani és továbbképzési fel-
adatokat ellátó intézményeket. További feladat az állami és nem állami
gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények működésének ellenőrzése
valamint elsőfokú döntés meghozatala a gyermekvédelmi szolgáltatás
Gyvt. szerinti működésének engedélyezése ügyében. Részt veszünk ága-
zati képzések, továbbképzések szervezésében, illetve a vizsgáztatásban.
A Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet bevonásával véleményez-
zük az önkormányzati gyermekvédelmi ellátórendszer átalakítására vo-
natkozó javaslatokat, szükség esetén kezdeményezzük azok megváltozta-
tását. Ha a helyi önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó intéz-
ményt kíván megszüntetni, illetőleg annak ellátási területét vagy az el-
látási kötelezettség terjedelmét változtatja meg; ha az ellátórendszer
működését szolgáló vagyont más célra kívánja felhasználni, vagy az e
törvényben nem szabályozott új ellátást kíván bevezetni, köteles a Szo-
ciális és Gyámhivatal véleményét előzetesen kikérni. 

– Szociális feladatok is a tevékenységi körbe kerültek.
– Valóban, szociális igazgatási jogkörében a Megyei Szociális és

Gyámhivatal végzi például a helyi önkormányzatok által működtetett,
továbbá a megye területén székhellyel rendelkező, nem állami fenntar-
tású szociális intézmények szakmai ellenőrzését. A szakmai ellenőrzés-
be bevonja a megyei módszertani szociális intézményeket, az egyházi
fenntartó által kijelölt módszertani intézményeket, illetve a regionális
illetve országos hatáskörrel módszertani feladatokat ellátó intézmé-
nyeket. A Megyei Szociális és Gyámhivatal a szociális törvényben
meghatározott önkormányzati ellátási kötelezettségek teljesítését folya-
matosan figyelemmel kíséri. A hivatal engedélyezi a bentlakásos szoci-
ális intézmények működését, ellenőrzi, hogy az intézmény működése
megfelel-e a működési engedélyben és a jogszabályokban foglaltaknak.
A működési engedélyt visszavonhatja, és a fenntartót a szolgáltatás ab-
bahagyására kötelezheti. A Szociális és Gyámhivatal a súlyos mozgás-
korlátozottak közlekedési kedvezményeivel kapcsolatos ügyekben a
jegyző felettes szerveként jár el és dönt a támogatási utalványokkal
kapcsolatos ügyekben, de felettes szervként jár el az egyes lakáscélú
kölcsönökből eredő adósságok rendezéséből adódó ügyekben is, vala-
mint elbírálja a jogorvoslati kérelmeket. 

– Mi mindenre kell még, hogy kiterjedjen a hivatal figyelme?
– Feladatunk elősegíteni és koordinálni a bűnelkövetés, illetve a

bűnismétlés megelőzését célzó programok indítását a veszélyeztetett
gyermekek, a bűncselekményt elkövetett, de nem büntethető, valamint
a büntetőeljárás alá vont gyermekek számára. Ehhez szoros együttmű-
ködést kell kialakítanunk a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetek-
kel, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást ellátó személyekkel
és intézményekkel, közoktatási intézményekkel, a pártfogó felügyelői
szolgálattal, a rendőrséggel, az ügyészséggel, a bírósággal, drogmeg-
előzést, illetve drog-rehabilitációt végző intézményekkel. Folyamato-
san figyelemmel kísérjük a gyermekek védelmét szolgáló bűnmegelőzé-
si pályázati kiírásokat, a pályázati lehetőségekről tájékoztatjuk a helyi
önkormányzatokat, gyermekjóléti szolgálatokat, civil szervezeteket. 

VÁLTOZÓ GYÁMÜGY
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AHOGY AZ UTCÁN LÁTJÁK ...
Szeptember elsejével valami mindig megváltozik. Változnak a menetrendek, drágul a benzin, elkezdődik az iskola. Megkérdeztük az utca

emberét, vajon az ő életében milyen változások történtek szeptember 1. óta.

Barnóczky András
– Belevágtam a hot-dog árusí-

tásba itt a belvárosban egy for-
galmas helyen, úgy gondoltam,
ez menni fog, így jó lesz. Egyelő-
re még csak hot-dog és üdítő
kapható, de ha jönnek a hűvö-
sebb időszakok kibővítem a
választékot, árulok majd sült
gesztenyét, forralt bort és meleg
teát is. 

Joós Istvánné
– Szeptember elsejével az uno-

kám elkezdte az első osztályt, ez
önmagában is nagy esemény.
Közben megtudtuk, hogy a máso-
dik unokám kislány lesz, szintén
nagyszerű hír, neki vásároltunk
ma.  A nagyobbik lányomnak ma
volt az első munkanapja, úgy-
hogy mozgalmasan telt eddig a
hónap eleje.

Szász Kinga Zsuzsanna
– Első éves vagyok a főiskolán.

Amióta elkezdődött, kicsit befolyá-
solja a sporttevékenységemet, mi-
vel az órák beosztása eltér a közép-
iskolás órabeosztástól. Suli után ál-
talában rohanok az edzésre, így a
tanulásra hétvégén, illetve késő es-
te jut időm. A főiskola nagyon tet-
szik, sok érdekes dolgot tanulunk,
remélem sikerül elvégeznem.

Horváth Krisztina
– Elkezdem a KRESZ tanfolya-

mot. Elsőre nem sikerült letennem a
vizsgát, talán majd másodszorra.
Három gyermekem mellett kevés idő
jut a tanulásra, a legidősebb most
kezdte el az iskolát, már hozott haza
piros pontot is. Két kisebbik lányom
nehezen viseli az ovit, három hónap
után amit otthon töltöttek nem na-
gyon akarnak visszamenni.

Az újfajta érettségi rend-
szerben olyan vizsgafajtákat is
találunk, melyek eddig nem
léteztek. Közülük az egyik
legérdekesebb az előrehozott
érettségi vizsga. A Batthyány
Lajos Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakközépiskola
igazgatója, Dénes Sándor el-
mondta, hogy idén az október-
novemberi vizsgára szeptem-
ber 5-ig lehetett jelentkezni.
Az OKÉV minden évben kije-
löl egy oktatási intézményt,
ahol a diákok letehetik az elő-
rehozott érettségit. Idén a dr.
Mező Ferenc Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépisko-
lában lesz a vizsga. A több
mint 300 jelentkező közül leg-
többen a nyelvvizsgával ki-
váltható idegen nyelvű érett-
ségi vizsgát szeretnék letenni.
A vizsga  érdemjegyét és szá-
zalékos eredményét a tanuló
törzslapjára vezetik rá, ekkor
még nem adnak róla külön bi-
zonyítványt. A rendes érettsé-
gi vizsgák letétele után kiállí-
tott érettségi bizonyítványba
kerül be ez a jegy is. 

ELŐREHOZOTT
Kedden a HSMK kamaratermében közmeghallga-

tást tartott az önkormányzat. Előzetesen nyolc polgár
jelezte megszólalási szándékát, de az ülés végére sem
voltan többen a témafelvetők tizenötnél. A megszóla-
lók többsége útfelújítási kérdéseket feszegetett, volt
aki az Erdész utcát érintően szerette volna megtudni,
mikor kerül rá sor, mások Miklósfa, Kiskanizsa egy-
egy útjának, vagy a hegyi utak rendbetétele felől ér-
deklődtek. Gáspár András elmondta, a felújítások
tervszerűen, előre meghatározott rend szerint történ-
nek. Az útfelújításokat feszegető kérdések kapcsán
szó esett arról, hogy van olyan szolgáltató cég, amel-
lyel a VIA nem képes dűlőre jutni az útfelújításokat
illetően. A VIA ügyvezetője elárulta, a jegyző segít-
ségét kérték, mert másként nem látják biztosítottnak,
hogy a közműhibák kijavítását követő útfelújítás a la-
kossági igényeknek, és az elvárható szintnek megfe-
lelően történjen meg e szolgáltató esetében. 

A felszólalók közül többen is szóltak a csapadék-
víz-elvezetés problémáiról. A probléma a városüze-
meltetési szakemberek előtt is ismert, hangzott el a
közmeghallgatáson, ám a megoldásához szükséges
5-10 millió forint jelenleg nem áll rendelkezésre.
Hamarosan elkészül a beruházási program, amelyet
a közgyűlés is tárgyal, s ezt követően kezdődhetnek
meg a beruházások. 

Két felszólalás is kifogásolta az új menetrendet, il-
letve a járatok útvonalát. Horváth Ferencné, a Zala
Volán helyijáratos üzemének vezetője elmondta, a me-
netrend tervezése során a lakosság többségének érde-
keit igyekeztek figyelembe venni, olykor kisebb érdek-
sérelmek árán is. Az új tömegközlekedési rend egy

több évtizedes struktúrát szüntetett meg, érthető hát,
hogy a bevezetése során akadnak gondok, de a közös
érdek egy hatékony, korszerű tömegközlekedés. 

A felszólalók többsége tett panaszt a csendháborí-
tások miatt. Partiné dr. Szmodics Györgyi a Hatósá-
gi Osztály osztályvezetője elmondta, a jelenlegi tör-
vényi szabályozás sajnos nem teszi lehetővé, hogy
hatékonyan lépjenek fel a csendháborítók ellen. Ezt
a problémát már egyébként több esetben is jelezték
a törvényalkotók felé, de eddig megnyugtató megol-
dás nem született, így a hatóságnak jelenleg semmi-
lyen eszköz nem áll a rendelkezésére a csendháborí-
tók megfékezésére. Két Kinizsi utcai lakó is szót
emelt amiatt, hogy rendezési tervek hiányában a vá-
ros olyan, eredendően családi házas beépítésű utcái-
ban is, mint a Kinizsi utca épülhetnek többlakásos
ingatlanok. A felszólalók véleménye szerint a Kini-
zsi utca nem képes elviselni azt a forgalomnöveke-
dést, amely ilyen méretű ingatlanok megépülése
folytán jelentkezik. A megszólalók véleménye az,
hogy a városvezetésnek mindent meg kellene tennie
annak érdekében, hogy az ehhez hasonló kis utcák
megőrizhessék eredeti arculatukat. Szamosi Gábor a
polgármesteri hivatal osztályvezetője elmondta, a
városrendezési tervek hatályba lépése, illetve a sza-
bályozók „rágógumi” volta sok problémát vet fel
építéshatósági szempontból. Már eddig is voltak en-
gedéllyel épült társasházak az övezetben, így a to-
vábbiak megépítését az illeszkedési szabályokra hi-
vatkozva nem lehet kifogásolni. Litter Nándor pol-
gármester ígéretet tett arra, hogy a testület és az épí-
téshatósági szakemberek is megvizsgálják a kérdést. 

LAKOSSÁGI IGÉNYEK A VÁLTOZÁSRA
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A szenzációs leletről dr. Hor-
vát László, a kutatás vezetője
számolt be.

– A temetőárok szélében egy
teljesen felszerszámozott, gyönyö-
rű bronzveretekkel ellátott szer-
számzatú, kitűnő állapotban lévő
lovat, iletve  annak földi maradvá-
nyait találtuk egy sírgödörben,
mellette egy kutyával. Kevés ilyen
illetve ehhez hasonló lelet van
Pannóniából. Amelyeket isme-
rünk, vagy máglyán égtek el, vagy

az 1800-as évek kevésbé szakszerű
régészeti ásatásainak áldozati let-
tek. A most feltárt lelet kitűnő le-
hetőséget ad a ló szerszámzatának
illetve a temetkezés szokások meg-
figyelésére. Gyönyörű, szimmetri-
kus elrendezésben helyezkednek el
az áttört, korongos veretek, fél-
gömbfejű szegecsek. A ló hátasló
volt, a heveder fém csatját is meg-
találtuk. Természetesen a ló szájá-
ban ott a zabla, kettős bronzkari-
kával. A sír megőrizte a ló elpusz-

tításához használt szerszámokat
is, a tetemben benne hagyták a
pikka-szerű szerszámokat, az
egyik a ló gerincébe fúródva ma-
radt ránk, valószínűleg ezzel béní-
tották meg az állatot. A másik a ló
oldalában van, e második okozta
az állat pusztulását. A lovas-ku-
tyás temetések általában nagymé-
retű halomsírok alól kerülnek elő,
és a római kori bennszülött kelta
arisztokrácia szokásait tükrözik.
Ez a réteg hamar romanizálódott,
a római pompát utánozták temet-
kezési szokásaikban. A temetéskor
leölték a halott kedvenc lovát, ku-
tyáját, és általában két vonó lóval
és kocsival együtt temették el. 

– Sikerült megtalálni a ló gaz-
dáját is?

– A feltárás során eddig még
nem találtuk meg a ló gazdájának
a sírját, és sajnos erre egyre ki-
sebb az esély. A korábban feltárt
sírok ugyan gazdagok, de nem
annyira, hogy azt feltételezhet-
nénk, hogy a ló és a kutya tulaj-

donosának földi maradványai
lennének ott.

– Mennyire általános lelet ez,
mennyire gyakori a régészeti fel-
tárások során?

– Ilyen halomsírt eddig két he-
lyen tártak fel a környéken, Inotán
és Balácán. A temetkezés szokásai
egyébként a kelta Eraviscus törzs
szokásait idézik, igaz, a legtöbb
esetben a kutatók megtalálták a
sírkövet is, amely a temetési me-
netet illetve a kocsit és a két vonó
lovat ábrázolta. Mi ezeket nem ta-
láltuk. Az is megdöbbentő
egyébként, hogy ennyire nyugatra
találkoztunk ilyen lelettel.

– Mi lesz a lelet sorsa?
– Szeretnénk bevinni az állan-

dó kiállításunkra. Az is felmerült,
hogy eredeti formájában mutat-
juk be a leletet, de sajnos ahhoz
nincs elég helyünk. Így arra gon-
doltunk, hogy rekonstruált formá-
jában, rajzokkal, fényképekkel ki-
egészítve tárjuk a látogatók elé.

-dé-

LÓ A III. SZÁZADBÓL

A 2006-07-es évadra tagfelvételt hirdet az Európai Unió Ifjúsági Ze-
nekara. A közel három évtizede működő zenekar történetéről, a jelent-
kezés lehetőségeiről Zongor Attilával, a jelentkezéseket bonyolító
Kultúrpont Iroda irodavezetőjével beszélgettünk. 

– Az EUYO – Európai Unió Ifjúsági Zenekara – Lionel és Joy Bryer öt-
letéből fakadt, akik Nagy-Britannia Nemzetközi Ifjúsági Alapítványának el-
nöki és főtitkári tisztségét töltik be. A zenekar megteremtésére irányuló ja-
vaslatot első ízben Elles bárónő, az Európai Parlament konzervatív képvi-
selője terjesztette be az Európai Parlament Kulturális és Ifjúsági Bizottsá-
gához 1974-ben, a határozatot az Európai Parlament plenáris ülése 1976.
március 8-án túlnyomó többséggel fogadta el. A zenekar létrehozásának fő
célja az volt, hogy a zenén keresztül bizonyítsák az európai ifjúság együtt-
működését és egységét, példát adva az európai ideál szimbólumaként: nem-
zetek egyesített közössége, amely közösen munkálkodik a békéért, társadal-
mi igazságosságért és emberi méltóságért. Az 1978. évi bemutatkozó turnét
Claudio Abbado alapító zenei igazgató vezette, a, másik vezetője pedig Sir
Edward Heath  parlamenti képviselő volt, aki a zenekar első elnökeként
működött. Az EUYO jelenlegi zenei igazgatója Vladimir Ashkenazy.

– Hogyan válhat valaki a zenekar tagjává?
– Minden évben meghallgatásokat tartanak az EU valamennyi orszá-

gában, hogy betöltsék a 140 helyet. A meglévő tagoknak is minden évben
új meghallgatáson kell részt venniük. A sikeres jelöltek részére a zenekar
lehetőséget nyújt arra, hogy a hangszeres zenére szakosodott professzo-
rokkal dolgozzanak együtt, világhírű karmesterekkel és szólistákkal lépje-
nek fel a világ nagy koncerttermeiben. Az EUYO  eddigi története során
már fellépett szinte minden európai nagyváros koncerttermében és feszti-
váljain. A jóindulat nagyköveteként a zenekar jelentős külföldi turnékat vál-
lalt, amelyek felölelték Kínát, Hongkongot, Japánt, Indiát, Észak- és Dél-
Amerikát, Kelet-Európát, Oroszországot és a balti államokat. A zenekar
nagyszerű zenei hírnévre tett szert, és a világ legkiválóbb zenekaraihoz ha-
sonlították. Az EUYO számos díjat is nyert. Az EUYO-ból számos rendkívül

sikeres kamarazenekar és együttes vált ki, a leghíresebbek a Chamber
Orchestra of Europe és a Gustav Mahler Jugendorchester.

– Mióta vannak magyar tagjai a zenekarnak?
– Az Európai Unió Ifjúsági Zenekarában  2003-ban vett részt először

magyar zenész, ők a közelgő csatlakozás és a budapesti turné kapcsán
nem próbajáték, hanem meghívás alapján kerültek a zenekarba. Az
EUYO első széleskörű próbajátékára 2003. őszén kerül sor. Egyébként
az elmúlt évek során öt magyar tagja volt már az EUYO-nak.

– Milyen elfoglaltságot jelent, ha valaki a zenekar tagjává válik?
– A kéthetes kurzusok alatt a zenészek nagyzenekari próbák mellett

szekciókban is dolgoznak vezető európai zenekarok és konzervatóriu-
mok oktatóival, amelyet tíz koncertből álló turné követ. Az EUYO tag-
jai nem részesülnek díjazásban, de az oktatást, utazást és a szállást tel-
jes ellátással díjmentesen biztosítják részükre.

– Hogyan történik a kiválasztás? 
– A zenekart alkotó 140, 14 és 23 év közötti muzsikust minden évben az

EU tagállamok több mint négyezer jelöltjéből választják ki. A végső dön-
tés Lutz Koehler, az EUYO oktatási igazgatója és David Strange kon-
certmester kezében van.  Az 1981. január 1. és 1991. december 31. között
születettek jelentkezhetnek. A jelentkezőnek a 25 EU tagállam egyikének
érvényes útlevelével kell rendelkeznie. A jelentkező az általa játszott zene-
kari hangszeren legalább 8 osztályt tudjon maga mögött; rendelkezzék
helyi, esetleg országos szintű zenekari tapasztalattal.  A Magyarországon
felvételizni kívánó jelentkezők a kitöltött jelentkezési űrlapot a KultúrPont
Irodához kell beküldeniük. A magyarok az EU 25 tagállamában bárhol
kérhetik a meghallgatásukat. Magyarországon a válogatás két lépcsőben
történik. Az előmeghallgatáson túljutottak lehetőséget kapnak, hogy az
EUYO kéttagú bizottsága előtt játsszanak.  A jelentkezési lapok beérkezé-
sének határideje 2005. december 15. A jelentkezési lap letölthető a
KultúrPont Iroda honlapjáról, vagy kérhető postán és személyesen.

-dé-

A JÓINDULAT ZENÉSZ NAGYKÖVETEI
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A Comforta2005 kiállításon a Kanizsa Trend Kft. idén is az új-
donságok erejével várta a magyarországi bútorpiac szereplőit. A nó-
vumok ezúttal nem csak a bevonóanyagok szemet gyönyörködtető
színárnyalataiban és a formatervezett fejlesztések esztétikumában
jelentek meg, hanem a vásárlók választásának lehetőséget adó gyár-
tási koncepció bemutatásában is. A szakma szemszögéből is irányt
mutatónak bizonyult ez az út, hiszen a kereskedelmi hálózatok szí-
vesen rendelték meg azokat az andante modelleket kiállítási minták-
nak, ahol a vevők maguk választhatják meg leendő bútoruk karfájá-
nak formáját, háttámlájának magasságát, vagy akár az ülés komfort-
fokozatát. A vásári eredmények bizonyították, hogy az innováció
ezúttal is hatásos fegyvernek bizonyul a tömegáruk elleni harcban.
A vásár sikerét az idelátogató bel- és külhoni kereskedők helyszíni
rendeléseinek megemelkedett száma is tükrözi, hiszen az ideálisnak
nem nevezhető jelenlegi bútorpiaci helyzet ellenére a tavalyi ered-
ményeket a cégnek sikerült tovább erősítenie. Az újdonságok sikert
arattak, a rendelések egyharmadát vadonatúj termékek teszik ki.

COMFORTA2005

Vajon létezik-e elfogadható áru  bútor a farost lemezből gyártott bú-
torokon kívül? – kérdeztük Orehovszky Tibor faipari mérnököt, a Ka-
nizsai Bútornapok egyik kiállítóját.

– Néhány éve még a fenyőfából készült bútor volt a divat. Ma a kö-
zepes igényű bútorok égerfából készülnek, ez olcsóbb a masszív tölgyfa
bútornál, de mégis fa van a lakásban, a környezetünkben és nem for-
gácslap. A hálószoba bútorokat tömör égerfából készítjük és azt lak-
kozzuk, viaszoljuk. A középosztály számára ebből a faanyagból készül-
nek a bútorok. A konyhai garnitúráknál az utóbbi időben egészen jó
minőségben kedvező árakkal, széles szín és forma választékkal megje-
lentek a laminált, illetve fóliával bevont ajtók. A váz továbbra is for-
gácslap, kevesen gyártják fából, mert jelentősen megdrágítaná az árát.
A bútortervezéshez mindenkinek tanácsot adunk, hiszen össze kell han-
golni a csempe, a járólap színével is a bútort. Divat a cseresznye, a
színes bútorok – elsősorban a piros – és a tölgy cseresznyével pácolva.
A hálószobáknál is az égerfa a divat, cseresznyével pácolva. 

OLCSÓN – JÓT

A múlt héten láthattuk a Kanizsai őszi bú-
toripari kiállítást, amely évről évre több kiállí-
tót vonz, egyre több minőségi terméket mutat
be a nagyközönségnek, s mind híresebb, elis-
mertebb lesz a hasonló kiállítások között. A
kiállítás ideje alatt adták át a Parlamentben a
Magyar Termék Nagydíjat. Az elismertek kö-
zött ott volt Hohl László is, aki évek óta a bú-
toripari kiállítás szervezője. 

– Tizenegy kiállító mutatta be termékeit az
idei kiállításon, ez a szám meghaladja a tava-
lyit. Évről évre az a cél, hogy az előző évihez
képest még többet, még jobbat adjunk, hogy
mind a szakma, mind a vásárlóközönség elé-
gedett legyen. A szakmai látogatók azt mond-
ták, az idei kiállítás minőségében, megfogal-
mazásában vetekedett a nagy budapesti be-
mutatókkal.  Itt minden a saját kezünk munká-
ját dicsérte, nemcsak a bútorok, hanem a be-
rendezés, a dizájn is, lakberendező, arculat-
tervező munkatársaink segítettek ebben –
mondja Hohl László. 

– Hol helyezkedik el a kanizsai bútorgyártás
formában, minőségben az európai  trendben?

– Nehéz az összehasonlítás. Két nagy bú-
torkiállítás van Európában a kölni és a milá-
nói, de azt gondolom, egyikhez sem hasonlít-
ható a magyar, illetve a kanizsai bútor. A mi-
nőség itt is jó, a formákat illetően azt hiszem,
a milánói délies, meleg hangulatú bútorokhoz
állnak közelebb a mieink. 

– A bútoriparra előnyösen hatottak az el-
múlt másfél évtized változásai?

– Valóban így van, hiszen Nagykanizsán ma-
gára talált a bútoripar, színvonalas tervezés,

gyártás folyik több helyütt is, és a szakma reme-
keit évről évre rangos kiállítás keretében mutat-
hatjuk be. Mára felnövőben van a második
nemzedék is, szinte mindenütt tetten érhetjük je-
lenlétüket, a családi kezdeményezések megtartó
ereje itt jól működött, apák és fiúk együttes erő-
vel dolgoznak a helyi bútorgyártás sikerén. 

– A kiállítás ideje alatt zajlott le az önök
közgyűlése. Mi történt ott?

– A FA-SZA ünnepi közgyűlésén a szakmai,
szervezeti  kérdések megvitatása mellett a dí-
jak átadására is sor került. A zsűri elnöke
Berényi János, a Széplak című folyóirat fő-
szerkesztője volt, tagjai Füle Éva bútoripari
mérnök és Novinszki József, kárpitos szakem-
ber. A díjakat Litter Nándor, városunk pol-
gármester adta át. A legjobb asztalosipari
munkáért járó elismerést a Pálmöb kapta, a
legszebb kárpitosmunkáért járó díjat a Kani-
zsa Kárpit, míg a legjobb stand elismerését a
Kanizsa Bútor Kft-nek ítélték oda. 

– Mit lehet tudni a kiállításon is látható
Senator bútorcsaládról? Ez a termék országos
hírű lett, hiszen Ön „Magyar Termék Nagy-
díj”-at kapott érte. Mit is jelent ez valójában? 

– Két éve rajzoltam meg az első sort, ez most
a kiállításon is látható. Ebből fejlesztettünk ki
egy hatvan elemes változatot nappaliba, mos-
tanra elkészült a háló és az étkező és a dolgo-
zószoba is. A Magyar Termék Nagydíj az idén
már nyolc esztendős. A civil kezdeményezésű
pályázati rendszer célja az Európai Unió tag-
államaként elismerni a fogyasztói alapjogok-
nak és fogyasztóvédelmi előírásoknak megfele-
lő, magas minőségű termékeket és előállítóikat,
mintegy pozitív példaként állítva a széles nyil-
vánosság elé. Szükség van objektív mércére,
amely a fejlődés mértékét és irányát mutatja,
termékeink erkölcsi elismerését szimbolizálja. 

– Hányan  pályáztak a díjra?
– A felhívásra 197 pályázó jelentkezett. A be-

nyújtott pályázatokból 53 pályázó 61 pályázata
került végül a főzsűri elé. A Parlamentben vehet-
tük át szeptember 7-én a díjat. Az eredményhir-
detés a Gazdaság Ünnepe, a meghívott vendégek
között ott voltak a gazdasági és közélet kiemelke-
dő személyiségei, a diplomáciai testületek veze-
tői, a kereskedelmi diplomácia vezető képviselői.  

– Mit érzett amikor a díjat átvette? 
– Felemelő érzés volt, hiszen az ember nem

minden nap lehet ott az ország házában, s nem
mindennapos az sem, hogy fogadásra hívják a
Parlament Vadász termébe. A díjátadáson
velem lehetett a  két fiam, s a vállalkozás leg-
régebbi szakembere,  SzabóAntal, aki tizenhét
éve dolgozik nálunk üzemvezetőként. 

A tapasztalatok alapján a hazai bútorvásárlók leginkább a praktikumot részesítik előnyben, viszont az utóbbi évtizedben teret kapott a design is
A minimál stílus kedvelői már könnyedén megtalálhatják a magyar kínálatban is a kubikus, letisztult formavilágot, az egyenes vonalvezetést, az
óriási ülésfelületű modelleket. Színek terén hódítanak a világos árnyalatok, mind a bőr-, mind a szövetválaszték esetében. A fiatalok már nem
félnek az élénk színektől, melyeknek köszönhetően az ülőbútor a funkción túl a lakás dísze és meghatározó hangulati eleme lehet. 

MI A TRENDI A KANIZSA TRENDNÉL?

BÚTORIPARI SZAKKIÁLLÍTÁS – MAGYAR TERMÉKDÍJ
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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 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.

A Nevelési Tanácsadó egy tanévre szóló, határozott idejű felvé-
telt hirdet:  pszichológus, vagy gyógypedagógus/logopédus szak-
ember számára a Nagykanizsai Kistérségi Többcélú Társulás neve-
lési tanácsadói feladatainak ellátására. Állás elfoglalásának ideje:
azonnal, bérezés: Kjt. szerint. Pályázathoz csatolni kell: szakmai ön-
életrajzot, oklevél másolatot. A pályázat benyújtásának helye: Nagy-
kanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és
Sportosztály, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II/8.

Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy a nagykani-
zsai Nevelési Tanácsadó 2005. szeptember 19. és október 14. kö-
zött végzi a nagycsoportos gyermekek év eleji fejlettségi vizsgála-
tát, amelynek célja a tanköteles korba lépő óvodások (1999. szept.
1– 2000. május 31. között születettek) tanulási zavar veszélyezte-
tettségének kiszűrése.

A leggyakoribb óvodai panaszok: beszoktatási nehézségek; kis-
nagymozgások összerendezetlensége; hipermotilitás, túlzott mozgé-
konyság; önállótlanság; figyelmetlenség, memória problémák; rajz-,
számolási-, nyelvi készség gyengesége.

A vizsgálatokat az óvoda vagy a szülő is kérheti. A prevenciós fog-
lalkozások – a vizsgálatokat követően, indokolt esetben – gyógypeda-
gógus és fejlesztő pedagógus irányításával heti 2 alkalommal, térítés-
mentesen vehetők igénybe tanácsadónkban.

FEJLETTSÉGI VIZSGÁLAT

A Rózsa Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola egy tanévre
szóló, határozott idejű felvételt hirdet: gyógypedagógus, logopédus,
gyógy-testnevelő, konduktor szakemberek számára a Nagykanizsai
Kistérség Többcélú Társulás pedagógiai szakszolgálati feladatainak
ellátására. Állás elfoglalásának ideje: azonnal, bérezés: Kjt. szerint.

Pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot, oklevél másolatot.
A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala Művelődési és Sportosztály, Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. em. 8.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Dr. Horváth György önkormányzati képviselő a 2. számú választó-

kerület polgárait várja fogadóóráján 2005. szeptember 21-én szerdán
17.30 és 19 óra között a Zeneiskolában (Sugár u. 18.).

EURÓPAI AUTÓMENTES NAP 
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.

hrsz. helye megnevezése kikiáltási ár
2035/B/2. Király u. 8. műhely 2.200.000 Ft + áfa
2190/A/3. Csányi u. 8. lakás 10.700.000 Ft + áfa
11. Magyar u. 6. lakás 6.500.000 Ft + áfa
163/1. Magyar u. 54. lakás 11.280.000 Ft + áfa
186/1. Magyar u. 76. lakás 7.938.600 Ft
1286. Királyi P. 1-3. lakás 16.000.000 Ft + áfa
1188/A/5.,1188/A/6. Fő út 7.iroda 47.000.000 Ft + áfa
1163. Rozgonyi u. 8. lakás, iroda 40.000.000 Ft + áfa
3110/19. Thury laktanya - volt Csapatművelődési Otthon

lakások 38.000.000 Ft + áfa
918/1. Arany u. 5. lakás 36.100.000 Ft + áfa
964. Arany u. 7. lakás 35.600.000 Ft + áfa
961. Kinizsi u. 20. lakás 20.300.000 Ft 
2243/1. Ady u. 25. lakás 16.000.000 Ft
6705. Kisrác u. 25. lakás 14.000.000 Ft + áfa
507. Dankó u. telek 680.000 Ft + áfa

Alkotmány u. 160. kastély 80.000.000 Ft + áfa
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-

mesteri Hivatal 2.emelet 6. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján

(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet.  
Tel: 93/500-724. Bővebb információ a www.nagykanizsa.hu honla-

pon található.

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI
HIVATALA NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁSON 

ÉRTÉKESÍTI  ALÁBBI INGATLANAIT:

AZ EURÓPAI AUTÓMENTES NAP RÉSZLETES
PROGRAMJÁT A WWW.NAGYKANIZSA.HU
HONLAPON, VALAMINT MÚLT HETI SZÁ-

MUNK 10. OLDALÁN OLVASHATJÁK.
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A Szlovén MK Liga nemzetközi kispuskaverseny VII. fordulójának a kis
szlovén település, Presika adott otthont. A Nagykanizsai Polgári Sportlö-
vész Egylet versenyzői 4 fős csapattal képviseltették magukat, s ismét el-
hozhatták a forduló legértékesebb kupáját. A csapat tegjai: Horváth Károly,
Horváth Szilárd, Papp Józsefné, Pölöskeiné Hertelendi Erika. Egyéniben
Papp Józsefné az első, Pölöskeiné a 3. helyen végzett. A következő forduló
2 hét múlva Dobronakon, az utolsó, záróforduló szeptember 25-én Zala-
egerszegen lesz. Az eddigi fordulók összesítése alapján is a kanizsaiak áll-
nak az élen jelentős előnnyel.

JELENTŐS ELŐNNYEL AZ ÉLEN

Városunkban a baseball után egy újabb, az
Egyesült Államokból eredő sportág kezdi bon-
togatni szárnyait, az amerikai football. A
Nagykanizsa Demons-t idén májusban
jegyezték be hivatalosan, de már januárban el-
kezdődtek az edzések. Azóta a csapat túl van
az első hivatalos mérkőzésén, amit 42-0
arányban nyert meg a zalaegerszegi Zala
Predators ellen Teskándon. Tomasics József, a
Demons támadó sorának kapitánya  amolyan
ügyintézőként szervezi a mérkőzéseket, tartja
a kapcsolatot a többi csapattal. Őt kérdeztem a
kezdetekről, a jelenről és a jövőbeli terveikről.

– Gratulálunk a győzelemhez! Értékeld a
mérkőzést, hogy láttad a pályáról?

– Mindkét csapaton látszott, hogy ez az első
meccse, ugyanazokat a hibákat követték el
mind a két oldalon. A meccs ott dőlt el, hogy
mi az első 5 perc után rendeztük sorainkat és
megállíthatatlanul mentünk előre. Három
touchdown-t csináltunk zsinórban, ez megtör-
te mentálisan az ellenfelet. Folyamatos nyo-
más alatt tartottuk az irányítójukat, a mi irá-
nyítónkat, Bodnár Attilát pedig nem tudták
megközelíteni. Kemény küzdelem volt, mind a
két csapat becsülettel megállta a helyét.

– Hogyan jött az ötlet, hogy amerikai foci-
csapat alakuljon a városban?

– A csapatkapitányunk, Kiss Rudolf és né-
hány barátja már évekkel ezelőtt próbálkoztak
a sportággal, de akkor még olyan kevesen vol-
tak, hogy hamar abbahagyták. Rudi tavaly de-
cemberben ismét megpróbálta, immár komo-

lyabb célkitűzésekkel. Először néhány barátja
és kollégája járt le edzésekre. Később minden-
ki hozott újabb embereket. Jelenleg 35 játéko-
sunk van és folyamatosan akadnak új jelentke-
zők, ami örömteli tény, hiszen egy profi csapat-
ban 60-70 játékos van. Szívesen fogadunk min-
den érdeklődőt. Tervezzük egy második felnőtt
és egy juniorcsapat indítását is. Ha valaki sze-
retne csatlakozni, az a www.nkdemons.hu ol-
dalon megtalálja az elérhetőségeinket.

– Hány csapat van jelenleg hazánkban? 
– Rajtunk kívül Zalaegerszegen, Győrben,

Debrecenben és még négy csapat van Buda-
pesten. További vidéki városokban is alakul-
nak a csapatok, például Békéscsabán és Ka-
posváron is, de ők egyelőre nem rendelkeznek
megfelelő létszámú játékossal.

– Hol tartjátok az edzéseket?
– Kezdetben a palini sportpályán játszot-

tunk, később a zord időjárás miatt teremedzé-
seket tartottunk, aztán a tavasszal megkaptuk
az egykori Olajbányász focicsapatának két
edzőpályáját, egy füvest és egy salakost. A tel-
jesen elhant pályákat rendbehoztuk. Az öltöző
hiánya nagy gondot jelent, így jelenleg nem
tudunk  mérkőzést rendezni.  

– A játékhoz nélkülözhetetlen védőfelsze-
relés elég drága. Hogyan finanszíroztátok a
beszerzését?

– Támogatók és szponzorok hiányában sze-
mélyi kölcsönökkel és a havi rendszerességgel
befizetett tagdíjakból tudtuk kifizetni. Hollandi-
ából rendeltük meg, mert ott volt a legolcsóbb. 

– Úgy tudom,. sokáig az edző személyes
is kérdéses volt. 

– Valóban, de augusztustól amerikai edzője
lett a csapatnak Chad Hennry személyében.
Chad gyerekkora óta űzi a sportot, egyetemi
csapatban játszott, később edzőként dolgozott.
Edzőtáborokat is szervezett. Segítségével a
sport minden mozzanatát maximálisan el le-
het sajátítani. Edzői múltjával egységes, ösz-
szetartó csapatot kovácsol a démonokból.

– Mik a célkitűzések?
– Szeretnénk még egy mérkőzést játszani a

Győr Sharks csapata ellen valamikor szep-
temberben, de nincs még pontos időpont. Be-
neveztünk az októberben induló magyar baj-
nokságba és nem titkolt célunk dobogós hely
megszerzése. Ha az anyagi körülményeink le-
hetővé teszik, jövőre elindulunk a több éves
múlttal rendelkező osztrák bajnokságban és
ott minél jobb eredményt szeretnénk elérni. 

Dominkó Krisztián

ELSZÁNT DÉMONOK

Augusztus 20-án Vasváron rendeztek barátságos hajómodell-
versenyt. A délelőtt folyamán a rádiótávirányítású hajók startol-
tak (FSR-V és Speed kategóriában), délután pedig a körpályás ha-
jók (hidroglizerek) látványos versenye volt. A nagykanizsaiak,
Lekszikov Zsolt 3,5 cm3-es, míg Lekszikov Gábor a 15 cm3-es hajó-
osztályban álltak rajthoz. A verseny Lekszikov Zsolt számára a 15.
helyet, Lekszikov Gábornak pedig a 16. helyezést hozta.

HAJÓMODELL VERSENY
VASVÁRON
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KANIZSA VÁSÁR 
.A rendezvény az Informatikai és Hírközlési

Minisztérium „V. Intelligens folyosó” projektjé-
nek keretei között kerül megvalósításra szeptem-
ber 30. és október 2. között.

Szervezők: Informatikai és Hírközlési Minisztéri-
um, Nagykanizsa Megyei Jogú Város, Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara, Zalaegerszegi Vásár Kft.

Helyszín:
Konferencia: Kanizsa Plaza; Vasemberház,

Veszprémi Egyetem Kihelyezett Képzési Hely
Kiállítás: Kanizsa Plaza – Vásárcsarnok között

felépített könnyűszerkezetes kiállítói csarnokok és
szabad terület 

Külföldi részvétel: Németország (Pucheim), Szlo-
vénia, Ausztria (Gleisdorf) Vietnam, Izrael (Ako)

Díszvendég: Németország (Pucheim). A város
küldöttségében részt vesz az első polgármester, egy
14 fős fúvószenekar és vállalkozások képviselői.
Pucheim városa  önálló standdal szerepel a rendez-
vény kiállításán.

Ünnepélyes megnyitó: 2005. szeptember 30.
10.30. 

Szakmai programok: Informatikai Szakkiállítás,
Környezetvédelmi Szakkiállítás, Környezetvédelmi
Konferencia, Üzletembertalálkozó  

Szórakoztató programok: helyi előadók, iskolai
csoportok, sztárvendégek a kiállítás teljes nyitva tar-
tási ideje alatt. Helye: a kiállítás helyszínén felállí-
tott rendezvénysátorban

A környezetvédelmi konferencia szakmai te-
matikája: kezelés, újrahasznosítás (víz, hulladék),
megújuló energiák hasznosítása, Nagykanizsa – a
megújuló energiák városa, klimatechnika, üvegház-
hatás, azbesztmentesítés, környezetvédelem az épí-
tőiparban.  Időpont: 2005. október 1. 10.30-14.30.
Helyszín: Veszprémi Egyetem Kihelyezett Képzési
helye

Az üzletember-találkozó célja: a határ menti
térségben, illetve az EU más országaiban működő
vállalkozások együttműködésének elősegítése, be-
szállítói kapcsolatok közvetítése. Várható résztve-
vők: magyar és szlovén vállalkozások, Pucheim,
Gleisdorf, Nagykanizsa vállalkozásai, Vietnam
Nagykövetsége, szakmai szervezetek, önkormány-
zatok. Szervező: Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara, Aquaprofit Kft A rendezvényre Ursula
Seiler Albring asszony, a Németországi Szövetségi
Köztársaság magyarországi nagykövete és a ma-
gyarországi német érdekeltségű vállalkozások, in-
tézmények képviselői is meghívást kaptak.

A Nagykanizsai Cukor-
betegek Egyesülete szeptem-
ber 30-án, pénteken 15.30-
kor, a kórház tanácstermében
tartja egészségügyi előadással
egybekötött szezonkezdő

klubfoglalkozását.

2005. augusztusban Nagykani-
zsa lakossága: 51647 fő volt.

Születések száma: 73, 
ebből Nagykanizsán: 29 fő.

Halálozások száma: 80, 
ebből Nagykanizsán: 46 fő.
Házasságkötések száma: 27.



Szeptember 117. sszombat

Szeptember 118. vvasárnap

Szeptember 119. hhétfõ
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A SAUBERMACHER-PANNONIA HULLADÉKGYŰJTŐ KFT.
nagykanizsai csapatába keres 

GÉPKOCSIVEZETŐKET

Hosszú távon gondolkodó, megbízható, szolgáltatás területén szí-
vesen dolgozó munkatársat keresünk, aki nagy munkabírással, jó
kommunikációs és kapcsolatteremtő készséggel rendelkezik.

Műszaki jellegű végzettség, nehézgépkezelői tanfolyam, (daruke-
zelői, rakodógép kezelői), E kategóriás jogosítvány, ADR valamint
Belföldi Árufuvarozói vizsga megléte a felvételnél előnyt jelent. 

Amennyiben szeretne egy sikerorientált cég csapatának tagja len-
ni, kézzel írott, fényképes önéletrajzát (elérhetőségeinek feltün-
tetésével), valamint iskolai végzettségét igazoló bizonyítványok-,
jogosítványok fénymásolatát szeptember 26-ig juttassa el címünkre:

Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft.
8800 Nagykanizsa, Vár út 5. 

Kérjük, a borítékra írja rá „gépkocsivezető”!

Saubermacher-Pannonia
Hulladékgyűjtő Kft.
8800 Nagykanizsa, 

Vár út 5.

A SAUBERMACHER-PANNONIA HULLADÉKGYŰJTŐ KFT.
nagykanizsai csapatába keres 

RAKODÓKAT

Hosszú távon gondolkodó, megbízható, szolgáltatás területén szí-
vesen dolgozó munkatársat keresünk, aki nagy munkabírással, jó
kommunikációs készséggel rendelkezik.

Gépkezelői gyakorlat a felvételnél előnyt jelent. 
Amennyiben szeretne egy sikerorientált cég csapatának tagja len-

ni, kézzel írott, fényképes önéletrajzát (elérhetőségeinek feltünteté-
sével), valamint iskolai végzettségét igazoló bizonyítványok-, jogo-
sítványok  fénymásolatát szeptember 26-ig juttassa el címünkre:

Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft.
8800 Nagykanizsa, Vár út 5. 

Kérjük, a borítékra írja rá „rakodó”!

Saubermacher-Pannonia
Hulladékgyűjtő Kft.
8800 Nagykanizsa, 

Vár út 5.

A SAUBERMACHER-PANNONIA HULLADÉKGYŰJTŐ KFT.
nagykanizsai csapatába keres 

ÚTTISZTÍTÓKAT

Hosszú távon gondolkodó, megbízható, szolgáltatás területén szí-
vesen dolgozó munkatársat keresünk, aki nagy munkabírással, jó
kommunikációs készséggel rendelkezik.

Gépkezelői-, rakodógép kezelői tanfolyam (darukezelői, tar-
goncakezelői, emelőgép kezelői)  a felvételnél előnyt jelent. 

Amennyiben szeretne egy sikerorientált cég csapatának tagja len-
ni, kézzel írott, fényképes önéletrajzát (elérhetőségeinek feltünteté-
sével), valamint iskolai végzettségét igazoló bizonyítványok-, jogo-
sítványok  fénymásolatát szeptember 26-ig juttassa el címünkre:

Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft.
8800 Nagykanizsa, Vár út 5. 

Kérjük, a borítékra írja rá „úttisztító”!

Saubermacher-Pannonia
Hulladékgyűjtő Kft.
8800 Nagykanizsa, 

Vár út 5.

Szeptember 221. sszerda

Szeptember 220. kkedd

Szeptember 116. ppéntek

Szeptember 222. 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 Kró-
nika 18:14 Mese: 18:18 Jelkép -
katolikus 19:00 Krónika 19:14
Dombország 19:40 Adjuk magun-
kat 19:50 Krónika 20:01 Szivár-
vány sztár magazin 20:30 HÍRHÁ-
LÓ 21:00 Film 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 Krónika
10:00 Maksavízió 10:30 Tóparti
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 Film 23:30
Különjárat - rockshow 

06:30 Tv mozi 08:17 Adjuk ma-
gunkat 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: Törvénysértés nélkül 19:42
Storyboard 20:05 Dödölle fesztívál
20:16 Október Szovátán - kisfilm
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Maksavíz-
ió 21:30 Fidel - amerikai filmdrá-
ma 23:30 Bencze show

06:30 Tv mozi:  07:42 Adjuk ma-
gunkat 07:53 Storyboard - film-
ajánló 17:00 Kincses Sziget - az
élő zene magazinja 18:00 Krónika
18:15 Mese: A három törpe 1. rész
18:19 Jelkép - adventista 19:00

Krónika 19:15 Jövő 7 - Utak 1.
rész 19:39 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:01 Nyugat régió 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Film 23:00
MOTORacing - sportmotor-maga-
zin 23:30 Különjárat - rockshow

06:30 Krónika 06:56 Jövő 7 - Utak
1. rész 07:11 Jelkép - adventista
07:30 Krónika 07:42 Nyugat régió
08:08 Adjuk magunkat 08:16 Mű-
sorajánló 08:19 Krónika 17:00 Ba-
latoni barangolások 18:00 Krónika
18:15 Mese: A három törpe 2. rész
18:20 Jelkép - katolikus 19:00 Kró-
nika 19:15 Biztonsági zóna 19:36
Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:01 Jövő 7 - Utak 1. rész 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Szabadtéri mu-
latságok - amerikai filmdráma
23:00 Egészségmagazim 23:30
Bence-show: beszélgetések híres-
ségekről 

06:30 Krónika 06:58 Biztonsági zóna
07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Króni-
ka 07:43 Jövő 7 - Utak 1. rész 07:58
Adjuk magunkat 08:19 Krónika
17:00 Akarj élni! Környezet, termé-
szet 18.00 Krónika 18.15 Mese: A
bolond falu 18.21 Jelkép - evangéli-
kus 19:00 Krónika 19:13 Jövő 7 -
Utak 2. rész 19:42 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 Biztonsági zóna
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Octopus -
amerikai katasztrófafilm 23:00 Kin-
cses Sziget - az élő zene magazinja
23:30 Hazán belül turisztikai magazin 

06:30 Krónika 06:50 Jövő 7 - Utak 2.
rész 07:19 Jelkép - adventista 07:30
Krónika 07:42 Biztonsági zóna 08:03
Adjuk magunkat 08:19 Krónika 17:00
Biztonsági zóna 18:00 Krónika 18:15
Mese: Többet ésszel 18:20 Jelkép - re-
formátus  19:00 Krónika 19:13 Szi-
várvány sztár magazin 19:43 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:01 Jövő
7 - Utak 2. rész 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 Segítség kutyául vagyok! 23:00
Infómánia 23:30 Business-Mix maga-
zin Vállalkozásról mindenkinek 

MÛMÛ SS OROR AA
Szeptember 16 – Szeptember 22

Kõnig menü 400 Ft / menü kiszállítva

VVáállllaallaattii ééttkkeezztteettéésstt vváállllaalluunnkk
ÉÉttkkeezzééssii jjeeggyyeett eellffooggaadduunnkk

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

INGATLAN
Kacorlakon kétszobás, fürdő-

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

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

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

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
kiadó. Érd.: 30/391-5609
(5663K)

Nk-án a belvárosban három-
szobás, 69 m2-es lakás eladó.
Érd.: 93-313-626 (5664K)

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

Nk-Múzeum téren I. emeleti,
egyszobás lakás eladó. Ár.: 6
millió 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)

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

Másfél szobás lakásba diák-
leány (fiatal nő) személyében
bérlőtársat keresek. Érd.: 30/272-
1715 (5667K)

Nagykanizsán a keleti város-
részben egyszobás lakás, hosz-
szabb távra is kiadó. Érd.: esti
órákban 30/5760-258 (5670K)

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

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

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

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

Eladó: leander, angyaltrombi-
ta többféle színben, agávé, szere-
lemvirág, nyári floksz, magnólia,
tulipánfa, hortenzia, rózsalonc.
Érd.: 93/322-330 (5668K)

Pianino – orosz, páncéltőkés,
kb. 10 éves, valamint ugyanitt 3-
2-1-es Alexa garnitúra eladó.
Érd.: 30/854-9598 (5671K)

12 db fenyőrönk eladó. Tel.:
93-317-105, 30/286-1068
(5672K)

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,
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)

Tenyér és sorselemzés! Érd.:
20/9294-809 (5673K)

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

APRÓHIRDETÉS

Karen szociális
munkásnak tanul Ja-
pánban. A lány elvál-
lalja, hogy helyettesít
egy nővért, aki aznap nem jelent meg
ott, ahol dolgoznia kell. Amikor Karen
megérkezik egy magatehetetlen idős nőt
talál. Kaparászást hall az emeletről, s el-
indul felfelé. Ami ezután jön, az maga a
rémálom. 

(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!)

ÁTOK

Csengery úton kétszobás,
komfortos bútorozott albérlet
hosszú távra kiadó! Kaució
szükséges! Érd.: 30-227-3294
(5660K)

Kedves 
Olvasóink!

Örömmel tudatjuk,
hogy megjelent
munkatársunk,
BBaakkoonnyyii 
EErrzzsséébbeett

verses-novellás
kötete, az 
AAnnggyyaall 

mmééllyyvvöörröössbbeenn

A könyv 
megvásárolható 

szerkesztőségünkben 
990 Ft-os áron.



15HIRDETÉSHIRDETÉS



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 23. 19 ÓRA
PÉNTEK ESTI JAZZ - KLUB

SZAKCSI TRIÓ KONCERT Szakcsi Lakatos Béla - zongora,
Orbán György - bőgő, Mohai András - dob, Belépődíj: 500 Ft

SZÍNHÁZI  BÉRLETHIRDETÉS   2005-2006.SZÍNHÁZI  BÉRLETHIRDETÉS   2005-2006.
HEVESI-BÉRLET

JÁNOS VITÉZ - zenés játék, Sziget Színház, Budapest - Október
17., AZ AJTÓ - színmű, Zalaegerszeg - November, A VÖRÖS

BESTIA - zenés játék, Zalaegerszeg -  November, A FIATALOK
SZÖVETSÉGE - vígjáték, Zalaegerszeg - December 12.,

ARANYKOPORSÓ - színmű,  Budaörsi Játékszín -  Február

BRÓDY-BÉRLET
LILI BÁRÓNŐ - operett, Kaposvár - Október 18., AZ AJTÓ -
színmű, Zalaegerszeg - November, A VÖRÖS BESTIA - zenés

játék, Zalaegerszeg - November, A FIATALOK SZÖVETSÉGE -
vígjáték, Zalaegerszeg - December 13., AZ ÉDES TEHER - zenés

vígjáték, Budaörsi Játékszín -  Január

RÁTKAI-BÉRLET
LILI BÁRÓNŐ - operett, Kaposvár - Október 19., AZ AJTÓ -

színmű, Zalaegerszeg -   November, A VÖRÖS BESTIA - zenés
játék, Zalaegerszeg - November, ARANYKOPORSÓ - színmű,

Budaörsi Játékszín -  Február, AZ ÉDES TEHER - zenés vígjáték,
Budaörsi Játékszín - Január

A régi bérletek megújítása október 3-6-ig. 
Új bérletek vásárlása október 10-12-ig, 9-17 óráig.


