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A jövő iparágai, és a környezetvédelem volt azA jövő iparágai, és a környezetvédelem volt az
idei Kanizsa Vásár vezérfonala. A Plaza mellettiidei Kanizsa Vásár vezérfonala. A Plaza melletti
területen három napig adtak egymásnak randevútterületen három napig adtak egymásnak randevút
e terület szakértői és az érdeklődők. e terület szakértői és az érdeklődők. 

–– Bár a tavalyi kiállítás is jó minőségű, igazánBár a tavalyi kiállítás is jó minőségű, igazán
magas színvonalú termékek és szolgáltatások bemumagas színvonalú termékek és szolgáltatások bemu--
tatója volt, az idén még tovább léptünktatója volt, az idén még tovább léptünk – mondta– mondta
megnyitó beszédében megnyitó beszédében Kovács KálmánKovács Kálmán miniszter. miniszter. 

– – A vásár a termelő ember számára olyan, mint aA vásár a termelő ember számára olyan, mint a
színházi ember számára a színpad. Megmutatni azt,színházi ember számára a színpad. Megmutatni azt,
amit termel, és felkelteni másokban a vágyat az érdekamit termel, és felkelteni másokban a vágyat az érdek--
lődést az adott produktum megszerzésérelődést az adott produktum megszerzésére – szólt Gön– szólt Gön--
dör dör IstvánIstván , országgyűlési képviselő köszöntőjében. , országgyűlési képviselő köszöntőjében. 

– – Ez a hétvége a kanizsai vállalkozókról szól. AzértEz a hétvége a kanizsai vállalkozókról szól. Azért
indítottuk a Kanizsa Vásár sorozatát, mert a vállalkoindítottuk a Kanizsa Vásár sorozatát, mert a vállalko--

zók megérdemlik azt a törődést, amelyet e kezdeményezók megérdemlik azt a törődést, amelyet e kezdeménye--
zéssel számukra biztosítani tudunkzéssel számukra biztosítani tudunk – mondta a meg– mondta a meg--
nyitón nyitón Litter NándorLitter Nándor polgármester.polgármester.

A kiállítók legjobbjait díjakkal jutalmazták. AzA kiállítók legjobbjait díjakkal jutalmazták. Az
IHM díját az Y-Net Kft kapta, a KörnyezetvédelmiIHM díját az Y-Net Kft kapta, a Környezetvédelmi
Minisztérium elismerését a Saubermacher-PannoniaMinisztérium elismerését a Saubermacher-Pannonia
Kft., a Nagykanizsa Megyei Jogú Város által adomáKft., a Nagykanizsa Megyei Jogú Város által adomá--
nyozott díjat a Palini Húsüzem képviselője vehette át.nyozott díjat a Palini Húsüzem képviselője vehette át.
A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elismeA Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elisme--
rését a Baumeister Kft, míg a helyi kamaráét arését a Baumeister Kft, míg a helyi kamaráét a
Draskovics Kft kapta. A vásárt szervező ZalaegerszeDraskovics Kft kapta. A vásárt szervező Zalaegersze--
gi Vásár Kft. elismerését az MKB és az IHMgi Vásár Kft. elismerését az MKB és az IHM
érdemelte ki. A vásár üzletember-találkozóval,érdemelte ki. A vásár üzletember-találkozóval,
környezetvédelmi konferenciával, a vásártéri rendezkörnyezetvédelmi konferenciával, a vásártéri rendez--
vénysátorban kulturális programokkal vált teljessé. vénysátorban kulturális programokkal vált teljessé. 
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„MÁS”HOGY ANGOLUL

A Halis István Városi Könyvtár földszinti
termében mutatták be ünnepélyesen azt az új
amerikai oktatási programot és tanítási mód-
szert, melynek segítségével szómagolás és
bonyolult nyelvtani magyarázatok nélkül ta-
nulhat meg bárki angolul beszélni, magabiz-
tosan társalogni. A bemutató órának az volt a
célja, hogy megmutassa, hogyan lehet vidá-
man és könnyedén elsajátítani egy nyelvet, ta-
lán egy kicsit hasonlatosan ahhoz, mint annak
idején az anyanyelvünkkel is tettüki. A tan-
anyagot az USA-ban állították össze nyel-
vészprofesszorok. A program készítői össze-
kombináltak egy működő nyelvtanulási tech-
nikát és egy bevált módszert, mely képes ke-
zelni bármely felmerülő tanulási akadályt. A
tanítási módszert az országban elsőként
Nagykanizsán mutatta be a résztvevőknek
Kristóf Kata, a Más Nyelviskola tulajdonosa
és ügyvezetője. Az óra angolul zajlott, tol-
mács segítségével. Az előadást sikerét bizo-
nyítja, hogy a jelenlevők közül két csoport-
nyian jelentkeztek a MÁS Nyelviskolába. A
következő bemutatóra október 12-én várják
az érdeklődőket.

650 KG SZEMÉT
A már hagyományossá vált takarítással

folytatódott a szelektív hulladékgyűjtéssel

foglalkozó információs-hét programja szer-
dán, hiszen a „Tegyük tisztábbá Nagykani-
zsát" elnevezésű kezdeményezés évről évre
visszatér. Az idén háromszáz általános- és kö-
zépiskolás diák vett részt a város kitakarításá-
ban, 650 kilogramm szemetet szedtek össze a
köztereken az akció keretében. A lelkes taka-
rítók reklámfeliratos bögrét, sapkát, kulcstar-
tót és tollat kaptak ajándékba a főszervező
Saubermacher-Pannonia Kft-től.

DEMOKRÁCIADEFICIT
– Számtalanszor felhívtuk Litter Nándor pol-

gármester és a város más vezetői figyelmét a
Nagykanizsán uralkodó demokráciadeficitre,
ám egyre áldatlanabb állapotok uralkodnak –
mondta Cseresnyés Péter, az önkormányzat FI-
DESZ frakciójának vezetője a frakció múlt heti
sajtótájékoztatóján. A legutóbbi közgyűlésen
már egy szocialista képviselő is szóvá tette
mindezt. Dr. Kolonics Bálint frakcióvezető
helyettes példákkal támasztotta alá képviselőtár-
sa szavait. Mint mondta, a fűtésrekonstrukció
körüli visszásságok és a szemétdíj-ügy után
újabb problémák merültek fel, például a Dráva-
Mura Eurorégió Kht. üzletrészvásárlásánál
valamint a Többcélú Kistérségi Társulás áta-
lakításánál, de az is kiderült, hogy a kórház nem
egyszer 100, hanem három alkalommal, össze-
sen 340 millió forintot adott át kölcsönbe az
önkormányzatnak.

HARMÓNIA

A Kadarkúton élő festőművész, Ackermann
Éva kiállítása nyílt meg a Hevesi iskola galéri-
ájában. Németh Ferenc zenetanár hegedűjáté-
kát, valamint az intézmény versmondóinak
szavalatát követően Lengyák István galériave-
zető pedagógus mutatta be a festőművész
munkásságát, és nyitotta meg a tárlatot. Ack-
ermann Éva arcképei, tájvázlatai főleg akva-
rell és pasztell technikával készültek, de sok

olajkép is kikerül keze közül. A kiállítást a ga-
lériavezető mellett Árváné Szabó Judit rendez-
te, a műsort Wilheim Erzsébet művelődésszer-
vező pedagógus vezette. A tárlat október 17-
éig tekinthető meg.

A SZÉPSÉG ÖRÖME
A „Tudat Mezsgyéjén” Alapítvány újnép-

pusztai alkotótáborában készült munkákból
nyílt kiállítás a Halis István Városi Könyvtár-
ban. A szőtteseket, festményeket, kerámiákat,
monotípiákat, és egyéb dísztárgyakat bemuta-
tó szép kiállítást Járási Ildikó iparművész
ajánlotta a megjelentek figyelmébe. A Szép-
ség Öröme című tárlat október 14-ig látható.

ZENEISKOLAI TAPASZTALATOK
Az egyesüléssel kapcsolatos tapasztalatokról

valamint az intézmény ez évi programjairól
tartott tájékoztatót a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Művészeti Iskola igazgatója,
Baráth Zoltán és Baráth Adrienn tanárnő. Az
összevonás a zeneiskola profiljának a képző-,
tánc- és színművészettel történő kibővülését
hozta magával. A tanévet 906 növendék kezdte
meg, közülük négyszáz azoknak a száma, akik
tavaly még az Aranymetszés tanulói voltak. Az
idei évtől az aranymetszéseseknek is kötelező-
en fizetendő a közoktatási törvény módosítása
miatt jelentősen megemelkedett  éves tandíj. A
jelentősen megemelkedett tandíj, illetve a szín-
művészeti tanszak megszűnése több gyermek
is abbahagyta tanulmányait. Az igazgató új
művészeti ág elindulásáról is szót ejtett: a Zrí-
nyi iskolában megindult a balett oktatása. A to-
vábbiakban az intézmény idei tanévre tervezett
programjait ismertették, melyek közt a már
megszokott, hagyományaikat őrző rendezvé-
nyek mellett – kihasználva a művészeti iskolá-
vá válásból adódott új helyzetet – számos új-
donság szerepel az intézmény kínálatában.

A NÉPMESE NAPJAI
Nyílt napot tartottak a Halis István Városi

Könyvtárban. Csütörtökön a látogatók megtud-
hatták, a népmese mennyire sokféleképpen ta-
lálható meg az intézményben. Nemcsak könyv
formájában, hanem interneten (olvasas.nagy-
kar.hu), CD-n, audiokazettán, videón, valamint
folyóiratban. Másnap Benedek Elek felolvasó
napot tartottak szintén a könyvtárban. Általános
iskolás diákok Benedek Elek meséiből olvastak
fel olyan óvodásoknak, akik valószínűleg az ő
iskoláikba járnak majd. Az eseményen részt
vett az Attila úti Óvoda, a Péterfy Általános Is-
kola, a Rozgonyi úti Óvoda, valamint a Roz-
gonyi úti Általános Iskola.

2 KRÓNIKAKRÓNIKA

SZEPTEMBER 28.

SZEPTEMBER 29. 

KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak:
Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth
Tihamérné. Gyakornok: Dely Marianna. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Ki-
rály u. 47. I. emelet. Tel./fax:  93/312-305. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154.
Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet.  Nyomda:
ANTÓK Nyomdaipari Kft. Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjesztő:
TOTAL-LAP Kft.  Felelős vezető: Fehér Tamás. Az árus példányok ára 65 Ft. 

ISSN 0865-3879
E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu



SÉTA A MELLRÁK ELLEN

A „Napfény” Rákbetegek és Hozzátartozóik
Egyesülete és az Egészségügyi Alapellátási In-
tézmény munkatársai sétára hívták a város la-
kosságát, azt követően pedig kötetlen beszélge-
tésre a HSMK kamaratermébe. Az „1 nap a
mellrák elleni küzdelemért” elnevezésű kam-
pányhoz csatlakozókat Karosi Lászlóné egye-
sületi elnök és Kercsmaricsné Kövendi Ibolya
intézményvezető fogadta az Erzsébet téren,
ahonnan a menet elindult a HSMK-ba. Az in-
tézmény kamaratermében dr. Novák Enikő tájé-
koztatást adott a szűrővizsgálat jelentőségéről,
és helyi lehetőségeiről. Elmondta, a nők megje-
lenése az emlőrák szűrésen nagyon csekély, 50
százalék alatti. Ez azért aggasztó, mert az emlő-
rák gyakori megbetegedés a nők körében. Tíz
nő közül egynek esélye van arra, hogy élete so-
rán emlőrákban megbetegedik. Kialakulását
megakadályozni nem tudják, viszont abban tud-
nak segítséget adni, hogy minél nagyobb száza-
lékban gyógyítható legyen a betegség. Karosi
Lászlóné egyesületi elnök többek között el-
mondta: várnak miden érdeklődőt és gyógyulni
vágyót a Petőfi utca 1. szám alatt található
klubjukba. Összejöveteleiket minden hónap el-
ső és harmadik hétfőjén, 16 órától tartják Be-
szélgetnek, előadásokat hallgatnak és kirándu-
lásokat szerveznek.

CIVIL SZFÉRA MAGYARORSZÁGON
A Kreatív klub a Halis István könyvtárban

Civil estet szervezett, amelynek célja az volt,
hogy a klub tagsága és a meghívott vendégek
megismerkedjenek a magyar civil szféra hely-
zetével, társadalmi feladataival, valamint be-
szélgetés és véleménycsere alakuljon ki a nagy-
kanizsai civil szervezetek életéről. Az est elő-
adója Jagasits Béla, az ICSSZEM Civil Kap-
csolatok Főosztályának csoportvezetője, mode-
rátora Büki Pálné volt. 

A FIZIKA ÉVE
Ez az év a Fizika Éve, erre emlékeztek 24

órás rendhagyó programjukkal a mezős diákok
Hodák Sándor tanár úr vezetésével. Az egy
egész napon át tartó „megemlékezésen” meg-
nézhették Carl Sagan Kozmosz című filmjét,
szót ejtettek például Einstein, Newton életmű-
véről, óránként különböző előadásokkal tiszte-
legtek egy-egy fontos jelenség, feltaláló, talál-
mány előtt. Készült horoszkóp szigorúan csilla-

gászati alapon, és megfigyelték az emberiség
számára talán legfontosabb égitestet, a Napot
is. Éjjel a csillagokat vizsgálták, s az őszi éjen
néha-néha feltűnő közelebbi és távolabbi égi-
testekről is szót ejtettek. 

ADOMÁNYOZÓ DALLAMOK
Egy beteg kislány gyógykezelésének támoga-

tására szervezett koncertet a zeneiskola és az At-
tila úti óvoda szombaton este a Kiskastélyban. A
tájékoztatás és a köszönet hangján szeretnék
szólni – mondta köszöntőjében Kovács Jánosné,
az Attila úti óvoda vezetője. 2004. szeptemberé-
ben iratkozott be óvodájukba a kislány, akinek
nem adatott meg a gondtalan, boldog gyermek-
kor, hiszen alig néhány hónap múltán máris meg
kellett műteni agydaganattal. A mai napig keze-
lés alatt áll, egy újabb műtét vár rá. Mivel na-
gyon megindította őket a kislány sorsa, ezért
döntöttek úgy, hogy a rendelkezésükre álló esz-
közökkel segítenek. Baráth Zoltánnak, a zeneis-
kola igazgatójának segítségével jött létre a Zene
Világnapján a segélykoncert, amelynek nem volt
belépője, hanem a beteg kislány gyógykezelésé-
re szánt adományokat fogadták. Először a zene-
ovisok, majd kisebb és nagyobb diákok adták
hangszeres tudásuk legjavát adományul a beteg
kislány gyógyítására. A közönség is adakozott,
így az adományok gyűjtésére kitett piros doboz
estére megtelt. A 74300 forintot tartalmazó
dobozt a koncert végén Kovács Jánosné nyújtot-
ta át a kislány édesanyjának. 

XV. KANIZSA TELJESÍTMÉNYTÚRA
A Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgaz-

dasági Szakközépiskola, valamint a Zala Me-
gyei Természetbarát Szövetség október elsején,
tizenötödik alkalommal rendezte meg a Kani-
zsa teljesítménytúrákat. A gyalogos erőpróbán
volt ötven-, harminc-, húsz- és tíz kilométeres
táv is. Az ötven kilométeres távot vállalók reg-
gel hat és hét között rajtoltak, míg az ennél rö-
videbb távit választók reggel 8-9 között indul-
tak útnak. A túrázóknak frissítőt, a szintidőn
belül érkezőknek emléklapot, kitűzőt adtak a
szervezők. A legjobban teljesítő osztály, a 9.A
egy nap jutalom kirándulási napot és 15 ezer
forint pénzjutalmat kapott. A túra szervezői
megajándékozták a  legidősebb és legfiatalabb
résztvevőt is. A gyerekek a sikeres teljesítés
után, a célban szponzorok ajándékait kapták –
tájékoztatta lapunkat Ács Sarolta, szervező.

DIÁK-TANÁR-SZÜLŐ ÖSSZEFOGÁS
Sokak számára a futás „trendi” divathullám-

nak tűnik, 2005 szlogenszerűen lehetne akár a
Futás Éve is. Ha azonban valaki belekóstolt a
„kocogás – kacagás – lazítás” életmódba, s meg-
ízlelte a futás örömét a természetben, annak kön-
nyen szenvedélyévé válhat. Így vannak ezzel a
kanizsaiak is, így egyre népesebb csapat vesz
részt Kanizsáról a különböző országos és helyi
szervezésű futóversenyeken. Katz Rudolf,
batthyánys 10.A–s szülő kezdeményezte, hogy
induljanak a 20. Jubileumi Plus Budapest Nem-

zetközi Maratonon váltóban, lehetőség szerint a
10.A osztályból szerveződve olyan csapatok,
amelyben diák-tanár-szülő egymást kiegészítve
és segítve szerepel. Az elgondolást tett követte,
és hat 5 fős csapat indult az október 2-i verseny
minden idők legnagyobb hazai (3000 főt megha-
ladó) maratoni mezőnyében. A világ öt földrész-
ének 43 nemzetéből érkeztek versenyzők, s köz-
tük lehetett a Batthyány-gimnázium 30 fős dele-
gációja. Az ekiden váltóban 44. lett a BLG 6.
csapata: Czigány Róbert (szülő), Polai József
(szülő), Gerlinger Sándor (szülő), Jakobovics
Árpád (tanár), Porpáczy Adél (10.F). 56. a BLG
5. csapata: Jeszenői Csaba (szülő), Bognár Gréta
(9.F), Czigány András (7.A), Andl Melinda (ta-
nár), Tikos Fanni (11.G). 63. helyet szerzett a
BLG 2. csapata: Ács László (szülő), Simon Dáni-
el (10.A), Gyurkó Zoltán (10.A), Horváth Tamás
(10.A osztályfőnöke), Ozorai Lilla (10.C).  99. a
BLG 3. csapata: Molnár Ferenc (szülő), Vörös
Eszter (10.A), Németh Gabriella (10.A), Gaál
Mercédesz (10.A testnevelő tanára), Molnár
Regő (10.A). 155. a BLG 4. csapata: Balogh
László (tanár), Horváth Réka (10.A), Varga Adél
(9.C), Kalmár Dóra (10.A), Nagy Franciska
(10.A). 196. a BLG 1. csapata: Katz Rudolf (szü-
lő), Bock Lilla (10.A), Tikos Kitti (10.A), Koltói
Éva (szülő), Katz Marianna (10.A).  

MESÉVEL A KÖRNYEZETÉRT
– Nagyon fontos, hogy minden korcsoporttal

megtaláljuk a közös hangot, hogy a nekik szóló
programokon keresztül tudatosítsuk bennük a
szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, a környe-
zetvédelem jelentőségét. Az óvodások még me-
sével nevelhetők, ezért is gondoltunk arra, hogy
számukra színielőadást szervezünk – mondta
Horváth Balázs, a Saubermacher-Pannónia Kft
ügyvezetője. A szervezők Öko Panna és Öko
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Palkó kalandjain keresztül, dramatizált formá-
ban népszerűsítik a hulladékgyűjtés korszerű
formáit.  A programok sora ezzel véget ér
ugyan, de a hulladékgyűjtő cég már újabb pro-
jektekben gondolkozik. Hamarosan megkezdő-
dik az úgynevezett öko-pedagógusok kiképzé-
se, akiknek a feladata az lesz, hogy az iskolák-
ban a szelektív gyűjtéssel kapcsolatos informá-
ciókat oktassák, a programot népszerűsítsék.

A SÁSKAJÁRÁS ELMARAD
A Móricz Zsigmond Művelődési Ház őszi-

téli rendezvényeiről, telephelyeinek működésé-
ről és programjairól, valamint pályázati ered-
ményekről tartott sajtótájékoztatót Farkas Ti-
bor igazgató. Elöljáróban elmondta, az intéz-
mény gazdálkodását megtárgyalta a város leg-
utóbbi közgyűlése, és az anyagi gondok enyhí-
tésére 3 millió forint pótelőirányzatot szavazott
meg. A HEFOP (Humánerőforrás-Fejlesztési
Operatív Program) pályázati kiírásán a szepet-
neki ÁMK-val, a zalaszentgróti Művelődési
Központtal, valamint a Pécsi Regionális Képző
Központtal közösen beadott „Tudástranszfer a
helyi felnőtt képzési lehetőségek kialakításá-
hoz” című pályázaton több mint 43 millió forint
támogatásban részesültek. A Nemzeti Kulturá-
lis Alapprogram pályázatán a PANKK prog-
ramban másfél millió forint támogatást nyert az
intézmény a már tartó jazz és könnyűzenei so-
rozatra. Ennek  köszönhetően szeptembertől jö-
vő szeptemberig 13 koncertet láthat a közönsé-
g. Szintén erre a programra adott 400 ezer fo-
rintos támogatást a NKA Zenei Kollégiuma. A
gyerekek számára három előadásból álló soro-
zatot szervez a ház, melynek keretében októ-
berben a szombathelyi Jónás Tamás, novem-
berben a zalaegerszegi Énekmondó Együttes ad
koncertet, a budapesti Miamanó Színház pedig
decemberben varázsolja Kiskanizsára a Miku-
lást. Bajcsán 14-én, Kiskanizsán 15-én köszön-
tik műsorral és vacsorával az időseket. A műve-
lődési ház szeptemberben átvette a Nagyrác is-
kola udvari épülettömbjének működtetését a
kiskanizsai iskolától. Hamarosan egy kérdőívet
jelentetnek meg, melyben arra kíváncsiak, mi-
lyen közösségi tevékenységekre tartanak igényt
az itt élők. Október 29-én 18 órától  táncházat
indítanak, ahol Márton Sándor néptánc oktató
vajdaszentiványi táncokat tanít. A talpalávalót a
Bojtár Együttes szolgáltatja, akik egyben pró-

batermet kaptak a Nagyrác úti épületben. De-
cember 3-án, a József Attila emlékév zárása-
ként verses-zenés megemlékező est lesz a mű-
velődési házban. Végül az igazgató bejelentet-
te, idén elmarad a Sáskajárás-Sáskavarázs és
Kiskanizsai Rétesfesztivál. A hűvös idő miatt a
szüretek ideje kitolódott, ezért a visszajelzések
alapján a szervezők úgy döntöttek, idén nem
rendeznek fesztivált. Új időpontként a jövő év
április 22-ét jelölték meg.

SIKERES ROP-PÁLYÁZAT
Két ROP-pályázatot nyert a város – hangzott

el Litter Nándor sajtótájékoztatóján. A volt
Thúry laktanya teljes területének rehabilitáció-
jára  mintegy 800 millió forintot nyert a város.
A másik, két esztendő alatt megvalósuló ROP –
program az Ipari Parkban az „A” jelű gyűjtőút
építésére irányul, mely egyben a logisztikai
központ és az ipari park belső területeinek feltá-
rását is lehetővé teszi, erre 376 millió forint tá-
mogatást kaptunk. A két programhoz a BM EU
önerő alap támogatására is számíthatunk: előb-
bi esetben 53, utóbbiban 25 millió forintos ösz-
szegben. A közbeszerzési eljárás mindkét beru-
házás esetében folyamatban van.

OKTÓBERI ESTÉK
Október 10-én, hétfőn 18 órakor a Piarista

iskolában folytatódik az Októberi Esték idei
programsorozata. Ez alkalommal Illéssy Má-
tyás, a Képmás családi magazin alapító főszer-
kesztője, százhalombattai plébános lesz az in-
tézmény vendége, aki a média családra gyako-
rolt hatásáról beszél.

A Nagykanizsai Rendőrkapitányságon a
közelmúltban sikerrel derítették fel a város-
ban történt besurranásos lopások gyanúsított-
ját. A nyomozás adatai szerint a 19 éves
nagykanizsai fiatalember összesen 38 rendbe-
li lopás vétség elkövetésével gyanúsítható
megalapozottan. Az elmúlt egy-másfél évben
elsősorban közintézményekbe, egészségügyi
és oktatási intézményekbe ment be, az öltöző-
ket, irodákat figyelte. Amikor látta, hogy sen-
ki sincs bent az adott helyiségben, akcióba lé-
pett. Általában készpénzt tulajdonított el, de a
bankkártyát is elvitte, ha talált hozzá PIN kó-
dot. Ha megkérdezték tőle, mi járatban van az
épületben, mindig felkészülten tudott vála-
szolni. Közben a kanizsai rendőrök az egyes
esetek során beszerzett személyleírások, ada-
tok, információk alapján egyre közelebb ju-
tottak a büntetett előéletű fiatalemberhez, aki
végül július közepén került rendőrkézre. A
terhére rótt cselekményeket elismerte. Az
ügyben keletkezett iratokat a napokban vád-
emelési javaslattal küldték meg a Nagykani-
zsai Városi Ügyészségnek.

Kedden délelőtt Nagykanizsán, a temetőben
egy férfi holttestet találtak. A helyszínre érkező
rendőrök megállapították, hogy az elhunyt azo-
nos azzal a középkorú nagykanizsai férfival,
aki hétfőn délután tűnt el otthonából. Az elsőd-
leges vizsgálatok során bűncselekményre utaló
körülmény nem merült fel, a Nagykanizsai
Rendőrkapitányságon államigazgatási eljárás
keretében vizsgálják a haláleset körülményeit.

ELÕZETES

KANIZSARU

OKTÓBER 4.

A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete
ezúton köszöni meg 

a személyi jövedelemadóból 
2004. évben beérkezett 165691 Ft-ot, 

amit teljes egészében az alapszabályban
meghatározott célra fordított.

A támogatást a jövőre nézve is tisztelettel
kéri és köszöni az Egyesület Vezetősége. 

Adószám: 18955912-1-20

KIRÁLKIRÁLYY BOROZÓ ÉS SÖRÖZŐBOROZÓ ÉS SÖRÖZŐ
Nagykanizsa, Király út 9-11. (Hugi Panzió mellett)

KELLEMES KÖRNYEZET, KÜLÖN TEREMBEN CSOCSÓ JÁTÉKKELLEMES KÖRNYEZET, KÜLÖN TEREMBEN CSOCSÓ JÁTÉK

25-30 főig vállaljuk baráti összejövetelek, születésnapok, stb. megrendezését.
Igény szerint hidegtálak, melegszendvicsek, pizzák, főtt-, füstölt csülök megrendelhető!

Szeretettel várom kedves vendégeimet
Tálos Zoltán

Tel.: 93/313-747, Nyitva: H-Cs: 8.00 - 22.00, P-Sz: 8.00 - 24.00, Vasárnap ZÁRVA!

SZÜRET AZ OTELLÓ UTCÁBAN
A házigazdák felkészültek a
szüretre, a szüretelők is megér-
keztek teljes létszámban, csak a
termés volt kevesebb, mit ta-
valy. Hajdúék látóhegyi birto-
kán idén negyedannyi szőlő ke-
rült a puttonyba, mint tavaly. A
szüreti hangulat így is megma-
radt, a kényelmesen elvégzett
munka után az asztalra került
babgulyást, sült húst, birkape-
csenyét, tökös-mákos, túrós és
almás rétest elégedetten fo-
gyasztotta el a csapat. 
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TÉNYEK ÉS ADATOK 
A VASÚTÁLLOMÁSRÓL

KÖZLEKEDŐ AUTÓBUSZ
JÁRATOKRÓL

A közvetlen járatok megszünteté-
sével nem értek egyet, de most a jelenlegi menetrend egy részéről
szeretnék képet adni. Iskolaszünetben hétvégén, menetrend szerint
a vasútállomásra érkező vonatok a teljesség igénye nélkül: Érkezik:
12.15, 14.07, 16.27, 18.12, 18.55, 19.39. A 18-as busz indul: 12.15,
14.15, 16.35, 18.15, 19.35. Tény, hogy a busz akkor indul, amikor a
vonat beér, esetleg pár perc múlva. Így a vonatról a buszra átszáll-
ni szinte lehetetlen. Lehet beutazni a központba a következő busz-
szal, 20 perc múlva. De?!

Beérkezés és csatlakozás a Dél-Zala megállónál. Figyelembe véve
a fenti érkező vonatokat, érkezés a Dél-Zalához (18-assal): 12.43,
14.43, 17.03, 18.43, 19.23, 20.03. Csatlakozás (6, 6A, 20, 21):
13.13, 15.13, 17.13, 19.13, 20.13, 21.13. Várakozási idő: 30 perc,
30 perc, 10 perc, 26 perc, 50 perc, 7 perc. Két esetben elfogadható
(10 perc és 7 perc), de egyéb esetekben kimondható, hogy nincs
csatlakozás. Az adatokból és a tapasztalatok alapján elmondható,
hogy az érkező vonatokról az óra harmincötös járattal lehet beutaz-
ni, de ezekhez nincs csatlakozás. Miért? Miskolcon, Győrben van!

Köszönettel a meghallgatásért: Márfi István

RÓZSA ÚTI BUSZMEGÁLLÓ GONDOK
A „Buszozunk” témához szeretnék pár szót – sokunk nevében – írni. 
Egyrészt valóban a 33-as járat hiányzik legjobban a keleti lakóte-

lep lakóinak, a vasútállomás, a temető, a kórház elérhetősége – je-
lenleg elérhetetlensége – miatt. A 20-as, 21-es járat arra megy, de a
Péterfai, Városkapu, Kazanlak, Munkás utcáról gyalog kell a Hevesi
ABC-ig menni, fenti buszok onnan indulnak. Beteg emberek, akik
megszokták, hogy végállomás, Rózsa u. 20. elé nagy nehezen men-
nek, nem nagyon tudnak eljutni a Hevesi utcáig. Nem azt vártuk a je-
lenlegi önkormányzattól, hogy ellehetetleníti a szegény, idős emberek
közlekedését, életét, hanem javulást vártunk. Na, ezzel is megkaptuk,
meg a Rózsa úti új buszmegállóval is! A kialakított új megálló járda
több mint egy méterrel szűkebb mint a Rózsa u. 20. volt. Például egy
babakocsis anyuka elől kitérhetünk a homokos, eső esetén sáros tér-
re. Mert a Csokonai utcában, Platán soron ugyan ott áll összesen 3,
a Rózsa utcában egy buszmegállóváró, de arra már nem gondoltak,
hogy a jelenleg legtöbb felszálló ember részére legalább egyet áttele-
pítsenek az új Rózsa úti buszmegállóhoz! Így eső esetén ázni, meleg
esetén főni, egyébként fantasztikus huzatban állni szabad. 

Kérjük áttekinteni ezen hiányosságokat, s végre a nép részére
kedvező döntést hozni szíveskedjenek. (Minimum a 33-as visszaállí-
tásával)

Köszönettel: Veres Lászlóné, Kazanlak körúti lakos

Mivel az önkormányzat augusztus 30-i közgyűlésén a
képviselők részéről a témában elhangzottak olyan felve-
tések, hogy az év hátralévő időszakában sor kerül újabb
autóbusz menetrendi finomításokra, jobbítási szándék-
kal nekem is vannak észrevételeim és javaslataim.

1. Mivel a kanizsaiak egy részének legfájóbb pontja a
vasútállomást érintő, volt 23-as és 33-as járatok meg-
szüntetése, az északi és keleti városrész utasai mellett a
déli városrész lakói, a vasútállomás és környéke dolgo-
zói, valamint a Thury SZKI – Cserháti SZKI diáksága (a
déli órákban hazafelé menet) átszállásának kiiktatása
érdekében vissza kellene állítani (bizonyára új számo-
zással) a 23-as és 33-as járatokat! Ennek részbeni fede-
zésére ritkítani lehetne a 18-as járatokat. Ugyanis a Kal-
már utca – vasútállomás közötti útszakaszt az Ady úti
vasúti sorompó gyakorta belépő működése és a belváro-
si 3-4 forgalomszabályozó lámpa akadálya miatt a for-
dulónkénti 10+10, azaz 20 perces menetidőt csak ritkán
lehet betartani. No és – megfigyeléseim szerint – ezeknek
a járatoknak a kihasználtsága átlagosan alig 20 száza-
lék. Véleményem szerint a Kalmár utcától való napi
indulás 5.00-21.30 óra között 30 percenkéntire vál-
tozhatna (a 9.30 órai szüneteltetéssel); a vasútállo-
másról való napi indulás 5.15-21.45 óra között szin-
tén 30 percenkéntire módosulna (a 9.40 órai szüne-
teltetéssel). A változtatás a jelenlegi napi 48-48 jára-
tot 33-33 járatra csökkentené, azaz naponta 15-15
járattal lenne kevesebb!

Jelentős költségcsökkentést hozhatna az is, ha a
vasútállomásról a Kalmár utcáig közlekedő 18-as

járat nem a Király út egy részén haladva, a Kalmár
utcánál jobbra fordulva, majd az autóbuszállomá-
son keringve közlekedne, hanem a felújított egyirá-
nyú Terv utcára fordulna jobbra, annak végén bal-
ra kanyarodva jutna a Kalmár utcai megállóhoz, a
vasútállomásra történő újrainduláshoz. Amennyi-
ben ez nem elfogadható, akkor a vasútállomásról a
Csengery, majd Fő utakról az Erzsébet téren át –
esetleg a Török-kútnál kialakított megállóhely beik-
tatásával – lehetne a 18-as járatot üzemeltetni a
Kalmár utcai megállóhoz, az újrainduláshoz.

2. A Csengery úti, Tripammer utcai, Kórház ut-
cai, Teleki úti, Rózsa úti, Városkapu körúti lakoso-
kon, dolgozókon segítene, ha a 14-es és 14Y-os já-
ratokat oda-vissza sűrítenék a szabadnapokon, illet-
ve a munkaszüneti napokon is! Ennek kiváltására az
átlagosan 50 százalékban kihasznált 20-as és 21-es
körjáratok indulási átszervezése szolgálna, mégpe-
dig a jelenlegi 30 perces indulások 60 percre való
kiterjesztésével úgy, hogy a számtáblák félóránkénti
átállításával mindkét járat az autóbuszállomásra ér-
kezne, illetve onnan indulna – félóránként váltva a
20-as járat a sorompónál balra fordulna, a 21-es já-
rat pedig jobbra kanyarodna, egyaránt Kalmár ut-
cában. Így egy munkanapon 4 helyett csak két autó-
buszt üzemeltetnének (munkanapokon a jelenlegi
35+35=70 járat helyett csak 18+18=36 körjáratot),
illetve 4 gépkocsi vezető helyett csak két gépkocsi
vezetőt kellene foglalkoztatni!...

Tisztelettel: Tihanyi István nyugdíjas

ELŐREVIVŐ JAVASLATOK

Tisztelt Szerkesztőség!
Felháborodva olvastam a Vo-

lán üzemvezetőjének, Horváth-
nénak a válaszát a Kanizsa Újság
30. számában. Ezek szerint előre
eldöntött tény volt, hogy nem vál-
toztatnak az új menetrenden, le-
gyen bármennyi hozzászólás, tele-
fon a megváltoztatására. Azért
szeretném megkérdezni a Volán
vezetőségét: a Volán van az uta-
sokért, vagy fordítva? Mert a
költségcsökkentést más módon is
meg lehetne oldani. Képviselőkkel
is beszéltem, ők is azt nyilatkoz-
ták, hogy a lakókörzetükben élők
nagyobb része a régi útvonalom
közlekedő járatokat szeretné...

Azért lenne egy módosító indít-
ványom: egy kis kitérővel sokaknak
megoldódna a gondja. A 20-as kör-
járat útvonalát kellene módosítani
úgy, hogy a Kisfaludy út helyett a
Szemere úton közlekedjen. Így a
környéken élők el tudnának jutni a
kórházba (mivel a Kisfaludy sarok-
nál nincs átszállás) és buszvárót
sem kellene kiépíteni. Ellenkező
irányból is el tudnának jutni az
Uszodába, templomba, sőt a Cser-
háti iskolásoknak is közelebb lenne
átszállás nélkül is. Időben pár perc-
cel lenne több. Bízom benne, hogy
legalább ennyi módosításra haj-
landó a Volán vezetősége.

Tisztelettel: egy olvasó

VÁLASZ-REAKCIÓA Berzsenyi lakótelepről Horváth Lajosné 132 aláírással kereste fel szerkesztőségünket. A levéllel azt sze-
retnék elérni, hogy a Volán állítsa vissza a Napraforgó tér és a Vasútállomás között korábban közlekedett 23-
as járatot. Kezdeményezésük hatására ugyan történt némi változás, szeptember 1-től elindították az Izzó mű-
szakváltásához alkalmazkodó – a Városkapu körút és a Napraforgó tér között közlekedő – C91-es járatot. Ez
azonban nem oldja meg a városrész problémáját, a 23-as járat nélkülözhetetlen a környéken élők számára.
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Hamarosan itt a tél, a hónapokig tartó fűtési sze-
zon. A legtöbb ember ma már megnézi mivel, milyen
minőségű fűtőanyaggal oldja meg lakása fűtését, és
sok esetben a tüzelő kiválasztásánál környezetvédel-
mi szempontok is helyet kapnak. A Biofabrikett egy
korszerű, környezetbarát tüzelőanyag, amely haszná-
latakor a környezetvédelem érdekei, a hulladékhasz-
nosítás elvei, a természetes anyagok iránti vonzódás,
és kényelmi szempontok is érvényesíthetők.

– A fabrikett a tűzifa, a szén és a szénbrikett he-
lyettesítésére alkalmas környezetbarát fűtőanyag,
amely bükk, tölgy és egyéb keményfák maradványa-
inak felhasználásával készül. Természetes alap-
anyagokból, faforgácsból, faaprítékból, fűrészpor-
ból préselik, kötőanyagot nem tartalmaz, kémiai
összetétele a természetes fáéval azonos. Nedvesség-
tartalma nagyon alacsony, ezért könnyebben, jobb
hatásfokkal ég, mint a tüzifa – mondja Kovács Zol-
tán, a forgalmazó cég vezetője. 

– Mi tartja össze a fűrészporból, fahulladékból
készített terméket?

– Mint mondtam, nem tartalmaz hozzáadott kötő-
anyagot, ragasztót. A fabrikett nagy nyomáson, spe-
ciális eljárással készül, ez a nyomás tartja egyben a
„hasábokat”. 

– Milyen a fűtőértéke?
– Nagy, 18-18 MJ/kg (4500 kalória), amely közel

megegyezik a barnaszénével, ugyanakkor hamutar-
talma kicsi, alig 1-3 százalék, s míg a szénsalak
környezetszennyező, ez természetes növényi táp-
anyag, a kiskertekben műtrágyaként használható. 

– Hol, hogyan használható ez a fűtőanyag?
– A fabrikett használata során a fatüzelés sza-

bályait kell betartani, és figyelembe kell venni e
termék sajátosságait is. Mivel a fabrikett a fánál
kétszer, háromszor nagyobb sűrűségű, ötven szá-
zalékkal nagyobb fűtőértékű, sokkal kisebb
mennyiségben kell elégetni, a tűzteret nem sza-
bad teljesen kitölteni. A fabrikettet elsősorban
cserépkályhák, kandallók és kazánok fűtésére
ajánljuk. A tűztérbe egyszerre a fánál megszokott
mennyiség felét-harmadát tanácsos használni, el-
lenkező esetben a cserépkályha felmelegedése
túlságosan gyors lehet, ami nem előnyös a kály-
ha szempontjából. A cserépkályha ajtaját, illetve
levegőcsappantyúit csak a biofabrikett teljes el-
szenesedése után szabad a minimumra lezárni,
akkor, amikor a brikettből képződött faszén kékes
lánggal izzik.

- dukát -

MIT TUD A BIOFABRIKETT?

– Honnan a tanulmány elkészí-
tésének ötlete?

– Nemrégiben végeztem a
Veszprémi Egyetem környezet-
mérnöki szakán és ezt a témát vá-
lasztottam szakdolgozatnak. A
szakmai munkám során háztartá-
si gázkészülékekkel foglalkozom,
és megvallom, régóta érdekelt
már ez a dolog. Annál inkább is,
mert a háztartási gázkészülékek
égéstermékének környezetszeny-
nyezési szintjét semmilyen tör-
vény nem szabályozza. Annak el-
lenére van így, hogy a háztartási
gázkészülékek komoly környezet-
terhelést jelentenek. A dolgoza-
tommal arra szerettem volna rá-
mutatni, hogy a probléma valós,
s ha ezt felismerjük, akkor haté-
konyan védekezhetünk is ellene. 

– Hogyan végezte el a bizonyí-
tási eljárásokat?

– Részben modellezéssel. A
háztartások többségében ma
megtalálható készülékeken el-

végzett méréssorozatokkal tá-
masztottam alá a feltételezése-
met. A mérések során bebizo-
nyosodott, a gázkészülékek által
okozott CO-terhelés az ipari ka-
zánoknál megengedett mértéket
is lényegesen meghaladja. Azok
a háztartásokban használt gáz-
készülékek, amelyek nincsenek
karbantartva, amelyeknél a
szükséges ellenőrzéseket senki
nem végzi el, ott a CO kibocsá-
tás a megengedettnél sokkal ma-
gasabb. Ez azért probléma, mert
közvetlenül veszélyezteti az em-
beri életet. Érdekes volt a ház-
tartási tűzhelyek égéstermék
vizsgálata. E készülékek haszná-
lata során az égéstermék bent
marad a zárt térben, nem távo-
zik a kéményen. Nagyon magas
CO értékeket mértem, s ez azt
jelenti, hogy főzés közben egy
rosszul beállított készülékkel
közvetlen egészségkárosításnak
tesszük ki magunkat.

– Mi jelenthet megoldást?
– Nem elég a gázkészüléket be-

üzemelni, s aztán magára hagyni.
A készüléket megfelelő műszerek-
kel be kell szabályozni, minden
egyes javítás után műszeres tüze-
léstechnikai ellenőrzést kellene
végezni, hiszen egy modern készü-
léket ma már nem lehet fülre, or-
ra hagyatkozva beállítani. Az
égéstermék vizsgálat eredmények-
kel szolgál a gázkészülék hatásfo-
káról, a javítás „jóságáról”, va-
lamint adatokat kapunk a készü-
lék által okozott környezet-terhe-
lésről. Ezen adatok ismeretében a
javítást végző szakember a készü-
léket úgy tudja beszabályozni,
hogy a károsanyag kibocsátása
ne haladja meg az optimális szin-
tet, a készülék hatékonyan működ-
jön. Egy műszeresen beállított ké-
szülék hatásfoka, és a régi mód-
szerekkel szabályozott készülék
hatásfoka között 15 százalékos el-
térés is lehet. A jól beszabályozott
készülékekkel a lakás, közvetlen
életterünk levegő-minőségét is
előnyösen alakíthatjuk. Elterjedé-
sének gátja, hogy a műszerek drá-
gák, nincsenek pályázati lehetősé-
gek, egyéb támogatási formák a
megvásárlásukhoz, holott akár az
egészségünkről is szól a dolog.

EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ KONVEKTOROK
Talán sokaknak eszébe sem jut, hogy a háztartásukban lévő

gázkészülékek, konvektorok, tűzhelyek nem megfelelő karban-
tartás nélkül komoly egészségkárosító, környezetszennyező for-
rásokként működnek. Ez derül ki egy eredendően diplomamun-
kának készített tanulmányból, amelynek eredményeit a múlt hé-
ten tartott környezetvédelmi konferencián Szécsenyi Lajos, kör-
nyezetvédelmi szakmérnök ismertette. 

Muszáj begyújtani, kell a kelle-
mes meleg, kerül, amibe kerül –
gondoljuk az első átvacogott es-
tén. De bizony egyre többe kerül,
s egyre többen próbálkoznak va-
lamilyen módon mérsékelni a fű-
tésszámlát. Alábbi írásunk egy,
az otthonának felújítását nemré-
giben befejezett háztulajdonossal,
Jerausek Istvánnal készült:

– Milyen tanácsokkal láthatjuk
el a hőszigeteléssel, nyílászárók
kiválasztásával kapcsolatban az
építkezés előtt állókat?

– Ami a ház külső szigetelését
illeti, ma már vannak nagyon kor-
szerű szigetelő anyagok. A hunga-
rocellt – szakemberek szerint –
célszerű két vékonyabb rétegben a
falakra ragasztani úgy, hogy az
egymás melletti lapok összera-
gasztását a másik réteg elfedje. A
nyílászáróknál leginkább az em-
ber pénztárcája szab határt a vá-
lasztásnak, de most nagyon diva-
tosak a műanyag nyílászárók. Va-
lóban légmentesen zárnak, prakti-
kusan nyithatók, billenthetők, for-
gathatók. Ugyanakkor a helyisé-
gek teljes lezárása komoly problé-
mák forrása is lehet, például a ter-
mészetes szellőzés hiányában a
frissen elkészült falak nem tudnak
kiszáradni, és megindul a penésze-
sedés vagy a fűtéskor keletkezett
egészséget károsító anyagok, gá-
zok bennmaradnak a lakásban.
Mindez elkerülhető, ha olyan nyí-
lászárókat választunk, amikben
gyárilag apró lyukacskák vannak,
és biztosítják a levegőjárást. A fá-
ból készült ajtók, ablakok sem sok-
kal drágábbak, célszerű ezek pia-
cán is körülnézni választás előtt.

– A fűtéssel kapcsolatban van-
e valami, amin változtatna, ha
most kezdené a felújítást?

– Az jó döntésnek bizonyult,
hogy egy gáz- és egy fatüzelésű
kazánnal oldottuk meg a központi
fűtést, és hogy a meleg vizet szál-
lító csöveket az alapzatban vezet-
tük el. Jelentősen megnöveli
ugyanis a meleg-érzetet, ha lan-
gyos a járólap a talpunk alatt.
Bár összességében 40 százalékos
megtakarítást eredményezett a fű-
tésünkben az átalakítás, az ener-
giával és így hosszabb távon a
pénztárcánkkal még jobban spó-
rolhattunk volna, ha napkollektor-
ra bízzuk a melegvíz előállítását. 

OKOSAN!
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AHOGY AZ UTCÁN LÁTJÁK ...

Horváth János
– Családi házunkat 2000-ben

építtettük, de akkor még nem fért
bele a családi költségvetésünkbe
a ház hőszigeteltetése. Mostaná-
ban egyre többet lehet hallani a
gáz árának emelkedéséről, épp
itt az ideje, hogy hungarocellt te-
tessünk a házra. Központi fűtés-
sel fűtünk, sok köbméter gázt
megspórolhatunk ezáltal a fűtési
szezonban. Úgy számoltam, egy-
két éven belül behozza az árát. A
szigetelés mindössze három na-
pos munka, utána egy hetet szá-
rad a fal, és egy nap alatt be le-
het színezni. 

Molnár Dezső
– Három éve vagyok házmester

az alagútzsalus technológiával
épült Berzsenyi utcai tízemeletes
társasház A lépcsőházában. Az
épületnek központi fűtése van, a
kazán ellenőrzése a korábbi évek-
hez hasonlóan a nyáron megtör-
tént. Szeptember közepén bekö-
szöntöttek a hűvösebb napok, mi
azóta fűtünk. A kazánt én ellenőr-
zöm, a nyomást folyamatosan fi-
gyelni kell. A meghibásodott ra-
diátorok javításáról vagy a nyí-
lászárók cseréjéről természetesen
a tulajdonosoknak kell önállóan
gondoskodni.

Fekete Sándorné
– Sáncban, a József Attila utcá-

ban lakunk egy családi házban.
Két éve fával is fűtjük a lakást,
azóta sokkal kisebb a gázszám-
lánk. A kandalló a nappaliból
egyenletesen bemelegíti a fürdőt
és a három szobát. A konyha kü-
lön bejáratú, azt gázzal fűtjük. A
hasábfát nyáron megvettük az er-
dészettől és a két fiam felvágta.
Remélem elég lesz egész télen!
Van még tartalékban tűzifánk,
mert néhány gyümölcsfát ki kel-
lett vágnunk a kertben. De ha
szükséges, a konvektorokat is be
lehet kapcsolni. 

Tóth Ferenc
– A Király utcában lévő, 28 la-

kásos társasház közös képviselője
vagyok. Négy kivételével észak-
déli fekvésűek a lakások, nyitott
erkéllyel az északi oldalon. Télen,
ha kijövünk a lakásból, bizony a
talpunk alatt fütyül a szél. Egye-
di, konvektoros fűtést használunk,
ezek 30 évesek az épülettel együtt.
A téli felkészülés a lakók dolga.
Leellenőriztetik a készülékeket és
még annyit tehetnek, hogy vagy
beszigetelik az északi oldal nyí-
lászáróit, vagy modernebb meg-
oldás választanak, kicseréltetik
műanyagra.

Olvasóinkat ezúttal  azzal a kérdéssel szólítottuk meg: hogyan készülnek a hidegre? 

Az önkormányzat az intézményhálózat fűtésrekonstrukciójára hő-
szolgáltatási szerződést kötött a Prometheus Rt-vel, ami a műszaki tar-
talom változása miatt módosítottak. A fűtésrekonstrukció állásáról
Kámán László, az IKI ügyvezetőjét kérdeztük meg.  

– A kivitelező nyilatkozata szerint a központi fűtési rendszereket, a
Cserháti SZKI műhelyépülete kivételével szeptember 30-ig beüzemelik
– adott tájékoztatást a szakember. – A kivitelezési munkák összességé-
ben jól állnak, október 15-ig elvégezhetők. A fűtési rendszerek feltölté-
se során jelentkező problémák megszüntetését fokozatosan végzik. A
kazánházak beüzemelését gátló akadályok nem merültek fel, a fűtési
rendszerek beszabályozására a fűtési idényben kerül sor. Az új kazán-
házi berendezések indítása során néhány helyen fennakadás történt a
melegvíz ellátásban, ezeket az üzemeltetés és az intézményekben egyéb
karbantartást, felújítást végzőkkel közösen megoldották.

A bontási munkák során a felhasználhatónak minősített készülékek,
szerelvények raktárba kerültek, a többi berendezési tárgy, szerelvény,
cső, melyeknek további üzemszerű felhasználása nem lehetséges, MÉH
telepre kerültek. Az eladásból befolyt 973 ezer forintot a Miklósfai Ál-
talános Iskola, a Batthyány gimnázium és a Cserháti SZKI tantermei-
nek festéséhez használták fel. A kazánházi lefolyóvezetékek tisztítását,
javítását, szükség szerinti cseréjét szintén az anyageladásból finanszí-
rozzák. A szerződés szerint 90 darab régi radiátort lehetett lecserélni. 

A Bólyai Általános Iskola fűtésrekonstrukciójáról Kalamár Márta
igazgatónő elmondta: a rekonstrukció keretében kazáncserére, illetve a
radiátorok szelepcseréire került sor. A kazáncserével nem volt különö-
sebb fennakadás, a munkálatok tanévkezdésre befejeződtek, de az
utolsó pillanatban felmerültek olyan előre nem tervezhető problémák

amelyek megnehezítették az utolsó napjaikat. A tervben nem szerepelt,
hogy a kazánházon lévő nyomásszabályozót ki kell cserélnie a Kögáz-
nak, illetve amikor a szelepcseréknél több helyen falastól kidőlt a radi-
átor, faljavítási munkálatokat is kellett végeztetni. A falak vastagok, a
pár napos hideg nem indokolta a fűtés megkezdését az iskolában. A
rendszer feltöltésekor néhány helyiségben egy-egy radiátor miatt fölvi-
zesedett a parketta, de ez nem volt számottevő.  Igazából az iskolában
akkor beszélhetnének komplett rekonstrukcióról, ha a nyílászárók cse-
réje is megtörténne. Nagyon bíznak benne, hogy az önkormányzat kö-
vetkező évi felújítási keretéből futja erre. A régi öntöttvas radiátorok-
kal működik változatlanul a rendszer, az pedig, hogy hogyan lehet táv
felügyelettel működtetni, heteken belül eldől, amikor elkezdődik az
igazi fűtési szezon. 

A Rozgonyi Általános Iskolában közel 50 régi gázkonvektort szerel-
tek le, és minden helységben radiátort helyeztek el – kezdte a felsoro-
lást Tóth Miklós igazgató. Ilyen tekintetben szerencsések voltak, mert
mindenhol új készülék működik. A szomszédos Batthyány gimnázium
kazánjáról kapják az energiát az udvaron átvezetett csövön keresztül.
A nyáron éppen ez okozott problémát, mert a nyitott árokból a nagy
esőzések miatt befolyt a víz és beázott az alagsor. Az eredeti állapot
helyreállítása jelentős plusz költséget okozott a kivitelezőnek. A szere-
lési munkák viszonylag jó ütemben folytak, az elmúlt héten nyomás
alá helyezték a rendszert, most azt figyelik, történik-e valami. A külön
épületben található tornateremben a jövő héten szerelik be a fölfüg-
gesztett gázégőket. Az öltözőket továbbra is konvektorokkal fűtik, a
konyhában gázt használnak, illetve a mosdóban a melegvíz ellátást
gázégőkkel oldják meg.

AZ INTÉZMÉNYEKBEN MELEG LESZ
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Számos programmal, kirándulással telt a nyár a Családsegítő és
Gyermekjóléti Központban. A nyári programok, amelyek a külső szem-
lélő és a benne résztvevő segítettek számára gondtalan játéknak tűnhet-
tek, a központban dolgozó segítők számára szakmai programot, a
segítés új formáját jelentették. A programok céljáról,
tapasztalatairól, és a folytatás lehetőségeiről
kérdeztük őket. 

– Mi történt a nyári foglalkozások
ideje alatt?

– Úgy gondoltuk a kolléganőm-
mel, hogy lehetőséget kell találnunk
azoknak a gyerekeknek is, akik még
a zöldtáborba sem jelentkeztek,
annak érdekében, hogy valamilyen
szervezett szabadidős programban részt
vehessenek. A programok, a kezdési idő, a
tartalom mind-mind a gyerekek igénye szerint
formálódott. Heti rendszerességgel találkoztunk. A
lazább, szabadidős játékokat jobban élvezték, mint amikor meg-
próbáltunk becsempészni mélyebb, önismereti dolgokat. Játszani
szerettek volna, nevetni, beszélgetni, hát eszerint építettük fel a pro-
gramokat. Látszólag ezek a délelőttök csak a játékról szóltak, nekünk
azonban többet adtak, kulcsot a gyerekek személyiségéhez, ahhoz, hogy
jobban megismerhessük őket, megértsük egy-egy tettük motivációját.
Eddig jórészt csak az iskolából, a mások véleménye alapján ismertük
őket, illetve az irányított foglalkozások során. A gyerekek többsége
kezdetektől a végéig velünk maradt, és egészen új, értékes dolgokat
mutattak meg magukból – mondja Kállai Viktória, az egyik szervező. 

– Mi volt a Csó-tónál szervezett kirándulás célja?
– Ez volt a nyári programsorozat zárása, amely még valamikor

júniusban indult el a Katica-tanyán tett kirándulással, utána kirándul-
tunk az újudvari erdőségben, megnéztük Csibiti-tó környékét. Az egész
nyári sorozat végét, egyfajta „táborzárását” jelentette a Csónakázó-
tónál tartott szalonnasütés. Ez az egész az ide „tartozó” gyerekeknek
szakmailag kontrollált, vezetett szabadidő-eltöltési lehetősége volt.
Alkalmanként 10-15 gyermek vett részt a foglalkozásokon, és
láthatóan élvezték ezeket, hiszen találtak egy közösséget, amelyhez tar-
toztak, tartozhattak, programok várták őket, volt célja az együt-
tlétüknek. A programok többségét a gyerekek számára szerveztük, csak
a nagyobb lélegzetű kirándulásokra kísérték őket családtagok, szülők
– válaszol dr. Kaszás Gizella, a Családsegítő Központ igazgatója.

– Elkezdődött a tanév, mennyiben változik meg az önök
munkarendje, hogyan alakul át a nyári kapcsolattartás mennyisége,
minősége?

– Heti rendszeresességgel járnak be hozzánk klienseink, s mi is felk-
eressük őket otthonaikban, találkozunk velük, a szüleikkel.  Ezután a
nyár után már tudjuk, ennyi nem elég, ők is, mi is többet szeretnénk
együtt lenni. Újabb kirándulásban gondolkodunk, de szeretnénk
szervezett szabadidős programokat is kínálni nekik. Volt igény arra,
hogy nézzünk meg együtt egy filmet, vagy hallgassunk együtt zenét, hát
igyekszünk erre lehetőséget teremteni a tanév során is – válaszol Kál-
lai Viktória, családgondozó. 

–  A nyári meghosszabbított nyitva tartás során növekedett a
kliensek száma?

– Azt tapasztaltuk, hogy a meghosszabbított nyitva tartást eddigi
kliens-körünk vette igénybe, új kliens viszonylag kevés volt. A nyitva
tartási rend az ősz folyamán sem változik majd lényegesen, mi azt
szeretnénk, ha azok, akik az általunk nyújtott szolgáltatásokat igénylik,
munkaidő után is jöhessenek. Ennek a hosszú távú feltételeit ter-
mészetesen más szervezetekkel együttműködve meg kell teremtenünk –
teszi hozzá dr. Kaszás Gizella 

– A társadalomban bekövetkező szerkezetváltozás, a növekvő
elszegényedés növeli az önök klienseinek számát?

– A tapasztalatok azt mutatják, ahogy a szegénység növekszik, olyan
arányban bővül klienseink száma. A másik, ami legalább ennyire elgo-

ndolkodtató, hogy az új, fiatal generáció életvitelben,
szemléletben örökíti az elődgeneráció mintáit.

A szegénység kultúrája öröklődik, a minták
átadódnak, annak ellenére, hogy az

ember azt várná, hogy a munkánk, a
többi segítő szervezet munkája által
valamiféle pozitív változást tapasz-
talhatunk a felnövekvő generációk
esetében. Sajnos nem így van.

Nagyon sok az olyan kliensünk, akik
másod-harmad generációként jelenik

meg a rendszerünkben – válaszol dr.
Kaszás Gizella.

– Nekünk családgondozóként nem is a szegénység
okozza a legnagyobb kihívást. Sokkal nagyobb gondot jelent a

családon belüli erőszak, a brutalitás, az alkoholizmus, és a szenvedé-
lyek. Kevés olyan családot látunk, ahol a problémák ne halmozottan
lennének jelen – mondja Kállai Viktória. 

– Mi lehet a megoldás?
– Azért is tartjuk nagyon fontosnak a gyerekekkel való egyéni és

csoportos foglalkozást, az alternatívák bemutatását, mert ha a gyer-
mek már a családban nem kaphat pozitív életvezetési mintát, mi itt
mutassuk meg, hogy van más út, hogy lehet boldogulni, és hogy
segíteni csak azon lehet, aki maga is ezt szeretné. A nyári program-
jaink is ezt a burkolt célt szolgálták. Akár elismerjük akár nem, a mag-
yar társadalomban van egy réteg, amely már generációkra vis-
szanyúlón segélyből, támogatásokból él. Ezt a mintát örökíti a fel-
növekvő nemzedékre is, a gyerekek sosem látják, hogy a szüleik dolgo-
zni mennének, vagy akár a nagyszülőknek huzamos ideig munkahelye
lett volna. Ezekben a családokban a gyakoribb az iskolakerüléssel
összefüggő probléma, és az itt felnövő generáció meg sem próbál más
lehetőséget keresni a megélhetésre, mint az állam által nyújtott támo-
gatásokat – mondja Pőczéné Faics Gabriella családgondozó. 

– Lgfontosabb feladatunk, hogy a hozzánk kerülő családokat és
gyerekeket a normák, a morál, a felelősség, a kötelességtudat irányába
mozdítsuk el, hiszen ebben vannak leginkább gondjaik. Már a
szülőknél tettenérhetők a téves szocializációs folyamatok, így ők
maguk is csak azt képesek átadni, amiben részesültek. Ezért is van az,
hogy a gyermek a családi hátterével együtt formálható, s ez a család-
gondozókra rendkívül nagy terhet ró. A gyerekeket közösségi emberré
kell formálni, miközben a család ezzel ellentétes mintáival is meg kell
küzdeni. Az egyéni problémák megléte mellett természetesen társadal-
mi jelenségek is hatnak az egyénre, s ezek messze nem az egyénen,
nem a segítetten és nem a segítőn múlnak – mondja dr. Kaszás Gizella 

– Végezhető ez a munka kiégés nélkül?
– Egyetlen családgondozó sem dolgozhat kiégetten. Azért vannak a

szupervíziók, az esetmegbeszélések, továbbképzések és egyéb kilépési
lehetőségek, ahol a feltöltődés megtörténhet. A segítő bármennyire is
együtt érez a segített gondjával, nem identifikálódhat vele, nem attól
lesz jó segítő, hogy a segítettel együtt sír. Neki a jó értelemben vett
kívülálló szakembernek kell lennie, aki megfelelően látja a probléma
megoldását, de nem oldja meg a kliense helyett, hanem segíti az ő
problémamegoldását.  A családgondozó munkája egy nagyon fontos
kapaszkodó a kliens számára, de csak addig, amíg erre a segítettnek
szüksége van, aztán el kell engedni őt, mint a már járóképes gyermeket
– mondja dr. Kaszás Gizella.

Dukát Éva

CSALÁDSEGÍTŐK: JÁTÉK KOMOLYAN
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A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közműve-
lődési Kht. Dél-Zalai Mentorhálózata egy HEFOP-os pályázatnak kö-
szönhetően, az Európai Unió társfinanszírozásával 73 millió forintot
nyert a tavaly decemberben egy tizennyolc hónapos projekt megvalósí-
tásához. A mentorhálózat vezetőjével, Horváthné Bagó Mónikával arról
beszélgettünk, az elmúlt hónapokban hogyan alakult a projekt sorsa:

– Körülbelül a projekt időtartamának egyharmadánál járunk. Mi
minden valósult meg a terveik közül az elmúlt fél esztendőben?

– Kétszáz hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű személy be-
vonását terveztük a pályázatunkban. Először is őket kellett felkutatnunk,
megtalálnunk. Nem volt egyszerű feladat, hiszen a pályázat nagyon kicsi
lemorzsolódást engedélyez, így fontos szempont volt, hogy megbízható em-
bereket találjunk, akikkel a projekt végéig együtt tudunk működni.

– Milyen lehetőségeket tudtak felkínálni a kiválasztottaknak?
– A kiválasztás után folyamatos az elhelyezés és a képzésbe irányítás, il-

letve az érintettek utógondozása. Ami a számokat illeti, harmincan OKJ-s
képzésen vesznek részt, hetven főnek segítünk elhelyezkedni az elsődleges
munkaerőpiacon. Ötvenen vállalják a 7. – 8. osztály befejezését, tizenöten
pedig parképítő képzésre vállalkoznak. A fennmaradó 35 személyt szeret-
nénk felkészíteni a munka világába való mielőbbi visszatérésre.

– Az előbb említette az utógondozást. Mit takar ez pontosan?
– Úgy az ügyfelünkkel, mint – elhelyezése esetén – a munkáltatójával

folyamatos a kapcsolattartás. Egy esztendőn keresztül munkajogász és
pszichológus segítségére is számíthatnak a projekt résztvevői, teljesen
térítésmentesen. De ha szükséges, más külső szakembert is igénybe ve-
szünk az adott probléma megoldásához.

– Hányan koordinálják, intézik mindezeket az ügyeket a mentorhá-
lózatban?

– A Dél-Zalai Mentorhálózat hat munkatársa Nagykanizsán kívül ösz-
szesen 34 településre jut el rendszeresen. Egy személyi tanácsadó, egy fő
megváltozott munkaképességű, hat órában foglalkoztatott adminisztrá-
tor, egy pénzügyi vezető valamint egy fő szakmai vezető tartozik még a
munkatársakhoz. 

– Hogyan finanszírozzák a projektet?
– Mint általában az EU-s pályázatoknál, itt is elmondhatjuk: utófi-

nanszírozással történik a kifizetés. Ez azt jelenti, hogy a projekt szaka-
szokra van bontva, s az első szakasz lezárása után kerül elszámolásra
a rá eső költség. Viszont addig is működni kell valamiből. S tekintettel
arra, hogy a mentorhálózat egy kht., azaz egy nonprofit szervezet ré-
szeként végzi a tevékenységét, ez nem könnyű feladat. A Nagykanizsa
Kistérség Többcélú Társulása előlegezte meg az induláshoz szükséges
forrásokat, s számíthattunk a projektben részt vevő települések által
befizetett, összesen hárommillió forintnyi önrészre is.

Sz. M.

ESÉLY KÉTSZÁZ MUNKANÉLKÜLINEK

Október 1-jétől jelentős járulékkedvezményt
biztosít a pályakezdő fiatalokat foglalkoztató
munkáltatóknak a START-kártya. Az APEH
Zala Megyei Igazgatósága tájékoztatója szerint
a kártyát a lakóhely szerint illetékes adóható-
ságnál lehet beszerezni az adóazonosító jelet
tartalmazó adóigazolvány kiegészítéseként. 

A kártyát az a pályakezdő fiatal igényelheti, aki:
a 25. életévét, felsőfokú végzettség esetén a 30.
életévét még nem töltötte be, a tanulmányait befe-
jezte vagy megszakította, és először létesít foglal-
koztatásra irányuló jogviszonyt vagy ösztöndíjas
foglalkoztatási jogviszonyt.

Nem akadálya a kártya kiváltásának, ha valaki
az iskolai szünetben már dolgozott vagy a tanulói,
illetve hallgatói jogviszony megszűnése után át-
menetileg alkalmi munkavállalói könyvvel helyez-
kedett el. A pályakezdő fiatal az adóazonosító je-
lét tartalmazó adóigazolvány mellé kiegészítő iga-
zolványként igényelheti a kártyát a lakóhelye sze-
rint illetékes APEH igazgatóságnál. A kártya egy-
szer váltható ki, maximum két évig érvényes, és
az érvényességi időn belül új kártya csak akkor
igényelhető, ha a régi elveszett vagy megrongáló-
dott, vagy tulajdonosának megváltozott a neve.

Amennyiben a jogszabályi feltételeknek egyéb-
ként megfelelő fiatal még október 1-je előtt létesít
munkaviszonyt, munkáltatója az addig hatályos
szabályok szerint igényelhet támogatást utána.
Eszerint az a munkáltató részesülhet járulékked-
vezményben, aki a pályakezdő munkavállalót leg-
alább 9 hónapig foglalkoztatja, s a támogatás le-
jártát követően is legalább 3 havi továbbfoglalkoz-
tatást vállal. További feltétel, hogy legalább 4 órás
részmunkaidőben dolgozzon a munkavállaló.

A munkáltató által fizetendő társadalombiztosítá-
si járulék 50 százalékát vállalja át az állam kilenc
hónapig, de csak 90 000 forintos bruttó átlagkereset
figyelembevételével. Ez azt jelenti, hogy amennyi-
ben ennél magasabb a pályakezdő fizetése, akkor az
e fölötti rész után a teljes társadalombiztosítási járu-
lékot fizetnie kell a munkáltatónak. Fontos kitétel,
hogy a járulékot utólag, egy összegben fizeti vissza
az APEH, amennyiben a munkáltató igazolja a ki-
lenc hónapos folyamatos foglalkoztatást. Az októ-
ber 1-jétől hatályos szabályozás lehetővé teszi,
hogy a 9 hónap lejártával a 3 havi továbbfoglalkoz-
tatás idejére a munkáltató igénybe vegye a START-
kártya által nyújtott járulékkedvezményt is.

Az október 1-je után START-kártyával rendelkező
pályakezdő munkavállalóval létesített munkaviszony-
okra a hatályos szabályozásnál kedvezőbb járulék-
kedvezmények vonatkoznak: a munkáltatónak egy-
részt nem kell fizetnie a tételes egészségügyi hozzájá-
rulást, másrészt a 3 százalék munkaadói járulék és a
29 százalék társadalombiztosítási járulék együttes
összege helyett a foglalkoztatás első évében a bruttó
munkabér 15 százalékának, második évében 25 szá-
zalékának megfelelő járulékot kell fizetnie összesen. 

A kedvezményt a minimálbér másfélszereséig,
felsőfokú végzettségű alkalmazottnál pedig annak
kétszereséig érvényesítheti a foglalkoztató. A
startkártya érvényességi ideje alatt a fiatal több
munkaadónál is dolgozhat, azaz több cég is érvé-
nyesítheti a járulékkedvezményt, a munkaviszony
határozott és határozatlan időre is létrejöhet.

START-programban résztvevőkről a foglalkoz-
tató a tárgyhónapot követő hónap 15-éig a K81-es
nyomtatvány kitöltésével köteles az adóhatóság-
nak adatot szolgáltatni.

A START KÁRTYA ELŐNYEI

A Közbeszerzési Bizottság
legutóbbi ülésén elfogadta a Csó-
nakázó-tó tóparti sétányán lévő
gyalogos híd átépítéséről szóló
előterjesztést. A meghívásos pá-
lyázat kiírásra kerülhet. Nyolc cé-
get hívtak meg, és kérték, tegye-
nek árajánlatot a munka elvégzé-
sére. A döntést október 26-án
hozzák meg, így jó idő esetén no-
vember végéig befejeződhet a fel-
újítás. Mikuláskor már átsétálhat-
nak a kanizsaiak a hídon. 

Az Ipari Park és Logisztikai
Központ „A” jelű gyűjtőút építé-
se című előterjeszt szintén elfo-
gadta a bizottság. A Petőfi utca és
a Magyar utca közötti útszakasz
420 millió forintos beruházása
pályázaton elnyert pénzből való-
sulna meg. A közösségi, nyílt
EU-s pályázaton bárki részt ve-
het. Előreláthatóan februárban
lehet megkötni a szerződést, és
augusztusra elkészülhet az út. 

A Közbeszerzési Bizottság zárt
ülését követően kibővült a grémi-
um. A Gazdasági és Városfejlesz-
tési Bizottsággal valamint a Pénz-
ügyi Bizottsággal együttes ülésen
jóváhagyták az Ipari Park terüle-
tén lévő vállalkozókkal az adás-
vételi szerződéseket. A szerző-
déskötésre ezen a héten sor kerül. 

MIKULÁSKOR
ÁTSÉTÁLHATUNK
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A huszonegyedik századi sajtó egyik érdekessége, hogy a helyi la-
pok kezdenek kilépni a maguk szűk világából. Nálunk még nem vált
általánossá, de már több tájegységen körvonalazódik például a kistér-
ségi sajtó. Senki sem tudja pontosan, hogy hány kistérség van Magyar-
országon (úgy százhatvan lehet, majdnem annyi, mint választókörzet).
Mindenesetre a jelenség méreteire jellemző, hogy minden tizedikben
megjelenik egy olyan újság, amely tizenöt-húsz település lakosait ke-
csegteti olvasnivalóval.

A PÁRHUZAMOSOK TALÁLKOZTAK
A merőben új jelenséget akár úgy is körvonalazhatnók, hogy ország-

szerte egymástól függetlenül legalább másfél tucat szerkesztőségben
törik a fejüket újságírók. Kacérkodnak a sajtóvállalkozással, és azon
morfondíroznak, vajon miként lehetne a jelenleginél nagyobb, de még
emberléptékű méretekben olyan laphálózatot kialakítani, amely eltartja
őket és munkatársaikat. 

Az elszigetelt kezdeményezések értek össze Budapesten, a Művé-
szetek Palotájában, ahol a magyar közigazgatást irányító belügymi-
nisztérium szervezett tanácskozást A kistérség mint új kommunikációs
mező címmel. A szakmai összejövetel jelentősége egy hasonlattal ér-
zékeltethető. Képzeljünk el egy elég nagy darab sajtot, amelyet egy-
szerre fúrtak alulról és felülről is, a vájatok azonban még csak véletle-
nül sem találkoztak. Most végre nem kerülték el egymást a furatok.  A
helyi lapszerkesztők felismerték az érdekeiket. Nem esett nehezükre
tudatosítani, hogy minél több példányban jelenik meg az újságjuk, mi-
nél nagyobb bevételre tesznek szert hirdetésekből, annál inkább meg-
élnek a munkájukból. A belügyminisztérium közigazgatási szakembe-
rei pedig szintén fölismertek valami fontos összefüggést. Hiába kísér-
leteznek vele, addig nem honosítható meg nálunk a regionális szemlé-
let, amíg a régió alapegysége, a kistérség át nem örökül a köztudatba.
Mi lehetne hatásosabb eszköze az átörökítésnek, ha nem a kistérségre
szakosodott sajtó?

Az egyébként eredményes tanácskozásnak kevés tanulsága volt. Az
előadók és a hozzászólók ugyanis arra összpontosították a figyelmü-
ket, hogy egymás elé tárják az eltérő tapasztalatokat. A következteté-
sek levonása majd egy másik fórumra vár. Mindazonáltal három tanul-
ság azért csak kirajzolódott.

KÍVÜLRŐL BEFELÉ 
VAGY BELÜLRŐL KIFELÉ?

A legkézenfekvőbb tanulság az, hogy a kistérségben megjelenő újság
helyzete alapjában változik meg korábbi, helyi önmagához képest. Bony-
hádon nyomják ötezer-ötszáz példányban a pécsváradi vonzáskörzet újság-
ját, a Zengő Vidéket. A lapra huszonegy környékbeli település polgármes-
terei adták össze a pénzt. Márpedig az a lap, amely egy helyett huszonegy
település lakóit tájékoztatja a szűkebb pátriában történtekről, nem lehet
kisajátítható szócső. Íme, fölsejlik a kitörési pont. Az országban ugyanis
sok polgármester, jegyző, képviselő, hivatal még mindig úgy gondolja,
hogy az önkormányzati tulajdonban lévő lap az ő szócsöve. Huszonegy
település esetében nem gondolhatják ugyanezt a kistérségi újságról.

A második tanulság is érinti a tulajdonviszonyokat. A Duna-Tisza
közi Kiskőrösön és a vonzáskörzetében lévő tizennégy településen lát
napvilágot a Régiónapló. A huszonháromezer (!) példányt ingyen kap-
ják a kistérség lakói. Az újság magántulajdonban van, három másikkal
együtt működteti egy újságíró-házaspár. Támogatást nem fogadnak el
az önkormányzatoktól, hirdetési bevételekből tartják fenn magukat és
munkatársaikat. Amíg termőre nem fordul a kistérségi lap – kétévnyi
haladékot adott magának a tulajdonos –, a másik három újság nyeresé-
géből létezik. Az efféle gyakorlat, persze, nemcsak arra példa, hogy
miként lehet az önkormányzati testületektől függetleníteni az újságot.
Arra is, hogy érdemes-e a kistérségre – mint kommunikációs mezőre –
létrehozni egy sajtóvállalkozást. A jelek arról árulkodnak, hogy egyre
inkább érdemes.

A harmadik tanulság a másodikként említett gyakorlatnak az ellen-
kezőjéből bontható ki. Csökmő kis település Hajdú-Bihar megyében.
A történelmi Bihar vármegyéből maradt Magyarországon, egyenlő tá-
volságra van Debrecentől és Békéscsabától. A helyi lap szerkesztőnője
másoddiplomát szerzett a nyíregyházi főiskola kommunikáció szakán
(innen ismerem). Szívós munkával képezte ki magát a Hajdú-Bihari
Napló című megyei napilap tudósítójává, sőt a környező öt községben
is létrehozta a megyei újság tudósítói hálózatát. Munkatársaival együtt
úgy tett szert újságírói gyakorlatra, hogy eleve a kistérségi lap megala-
pítását tűzte ki célul. Ennek a hat falunak a közös újságjában gondol-
kodik, a dévaványai nyomdász pedig üzletet lát a kezdeményezésben.
Vagyis nemcsak a kistérségre lehet kitalálni egy újságot, hanem a
meglévő helyi lapot is kistérségivé lehet tágítani.   

FOLYT. KÖV.? 
Vajon ki összegzi az eltérő tapasztalatokat? E sorok írója hivatássze-

rűen foglalkozik ugyan a helyi újságokkal, de ahhoz már túl öreg,
hogy éveket áldozzon a kistérségi lapok tanulmányozására. Szerencsé-
re a tanítványaim között akadnak tehetséges és felkészült fiatalembe-
rek. Egyikük, a huszonhárom esztendős Baranyi Eszter az idén nyáron
védte meg államvizsga-dolgozatát a nyíregyházi főiskola kommuniká-
ció szakán. A zempléni kistérség médiaviszonyait elemezte, ráadásul
olyan alaposan, hogy most már egy településfejlesztési cég, a VÁTI
projektmenedzser-asszisztenseként dolgozik. Várható tőle, hogy a szű-
kebb pátriájában szerzett tapasztalatait országossá bővíti.

Azt már csak mellékesen említem, hogy maga az ötlet – a kistérségi
sajtó áttekintésére irányuló igény - Nagykanizsán pattant ki. Április
24-én, a helyi lapszerkesztők regionális tanácskozásán fogalmazta meg
valaki, hogy érdemes volna a kistérségi sajtóval komolyabban foglal-
kozni. Ezt hallották meg a belügyminisztérium közigazgatási részlegé-
ben, és a szakmai összejövetelnek a tárcavezető Lamperth Mónika sze-
mélyes jelenléte adott nyomatékot. 

Október elsején tehát megindult valami Budapesten, a Művészetek
Palotájában. Túl vagyunk az első eszmecserén, remélhetőleg folytatása
következik.

Zöldi László

ÚJSÁGOK A KISTÉRSÉGBEN
A magyar önkormányzati rendszer létrejöttének 15. évfordulója alkalmából október 1-én a Belügyminisztérium, az ön-

kormányzati érdekszövetségekkel közösen, egész napos központi ünnepséget rendezett. A program része volt A kistérsé-
gek, mint új kommunikációs mező című szakmai konferencia is, melyre a helyi és a térségi írott sajtó szerkesztőit, az ön-
kormányzati folyóiratok főszerkesztőit hívták meg Budapestre, a Művészetek Palotájába. A tanácskozás gondolatébresz-
tőjeként dr. Lamperth Mónika belügyminiszter beszélt a kistérségek szerepéről a magyar közigazgatás rendszerében,
majd Eötvös Pál, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége elnöke elemezte a helyi sajtó helyzetét. Zöldi László újságíró,
sajtókutató a kistérségek szerepét körvonalazta a tájékoztatás oldaláról. Dr. Zongor Gábor, a TŐOSZ főtitkára a helyi és
kistérségi sajtó viszonyát az önkormányzati szövetségek szemszögéből értékelte. Zsolt Péter szociológus sajtóetikai, sajtó-
szabadságbeli kérdéseket feszegetett. A program a tervezettnél egy órával később ért véget, az előadások után következő
fórumon olyan sok gondolat fogalmazódott meg a jelenlévőkben. Az alábbiakban Zöld László előadásának összefoglalását
ismerhetik meg Olvasóink. A téma egyúttal bennünket is foglalkoztat: hogyan tájékoztathatjuk legkorrektebben Olvasó-
inkat, miképpen bővíthetjük tevékenységünket, hogy megfeleljünk a fejlécen viselt címnek: Kanizsa Dél-Zalai Hetilap.
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Október 88. sszombat

Október 99. vvasárnap

Október 110. hhétfõ

Október 112. sszerda

Október 111. kkedd

Október 77. ppéntek

Október 113. ccsütörtök

06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:42
Hangos képújság 06:53 K’arc 07:19
Jelkép – református 07:30 Krónika
07:42 Jövő 7 – Közbeszerzés 07:55
Jövő 7 – Birkózók 08:08 Adjuk ma-
gunkat 08:19 Krónika 17:00 Free-ride
– extrém motorsport 17:30 Nyugati –
Régió 18:00 Krónika 18:14 Mese:
Menekülés Egyiptomból 18:18 Jelkép
– katolikus  19:00 Krónika 19:14
Dombország 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 K’arc 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Fantasztikus utazás
1., amerikai-angol sci-fi 23:00 Mak-
savízió 23:30 Különjárat – rockshow 

06:30 Krónika 06:53 Dombország
07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika
07:42 K’arc 08:08 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 08:30 Gyermekműsor
09:30 Free-ride – extrém motorsport
10:00 Infómánia – multimédia magazin
10:30 “Október Fest” az újbudai Savoy-
aparkból 11:00 Pénzhalász 17:00
Trendli 18:00 Ló és lovas – A tökéletes
kapcsolat – kisfilm 18:50 Adjuk magun-
kat 19:02 Hannibál Tanár Úr, magyar
film 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Bencze
show 21:30 Kincs ez a pingvin!, német
családi vígjáték 23:30 Különjárat 

06:30 Hannibál Tanár Úr – magyar
film 08:00 Adjuk magunkat 08:11
Storyboard 08:30 Gyermekműsor
09:30 Gyógyulj velünk! 10:00 Trend-
line 10:30 Trendi 11:00 Pénzhalász
17:00 Nyitott Egyetem 18:00 Ló és lo-
vas, kisfilm 18:50 Adjuk magunkat
19:04 Kard és kocka, magyar történel-
mi film 20:16 Válogatás a hét műsora-
iból 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Mak-
savízió 21:30 Börtönbosszú, amerikai
akció-krimi 23:30 Bencze show

06:30 Kard és kocka, magyar törté-
nelmi film 07:41 Adjuk magunkat

07:52 Szárnyas farkasok - kisfilm
17:00 Trendline 18:00 Krónika 18:09
Mese 18:15 Jelkép - adventista 19:00
Krónika 19:07 Kosárlabda: Kanizsa
DKK - BSE NBI/A-s női mérkőzés 1.
félidő 19:45 Adjuk magunkat 19:51
Kosárlabda 2. félidő 20:30 HÍRHÁ-
LÓ 21:00 Öld meg Cupidót, amerikai
film 23:00 "Október Fest" az újbudai
Savoya parkból 23:30 Különjárat 

06:30 Krónika 06:49 Nyugat Régió
07:18 Jelkép - adventista 07:29 Króni-
ka 07:36 Szárnyas farkasok - kisfilm
08:04 Adjuk magunkat 08:16 Műsor-
ajánló 08:19 Krónika 17:00 Élősködő
élőlények 1. rész 18:00 Krónika 18:12
Mese 18:20 Jelkép - katolikus 19:00
Krónika 19:12 Házban ház körül 19:39
Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:01
Dombország 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
A pótapa, amerikai filmdráma 23:00
Gyógyulj velünk! 23:30 Bence-show

06:30 Krónika 06:53 Házban ház körül
07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika
07:41 Dombország 08:07 Adjuk ma-
gunkat 08:19 Krónika 17:00 Egészség-
magazin 18:00 Krónika 18:13 Mese
18.20 Jelkép - evangélikus 19:00 Kró-
nika 19:13 Jövő 7 19:39 Adjuk ma-
gunkat 19:50 Krónika 20:01 Házban
ház körül  20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Octupus 2., Pánik New Yorkban, ame-
rikai kalandfilm 23:00 Trendline 23:30
Free-ride - extrém motorsport 

06:30 Krónika 06:53 Jövő 7 07:19 Jel-
kép - adventista 07:30 Krónika 07:41
Házban ház körül 08:07 Adjuk magun-
kat 08:19 Krónika 17:00 Biztonsági
zóna 18:00 Krónika 18:14 Mese 18:18
Jelkép - református 19:00 Krónika
19:14 K'arc 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 Jövő 7 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Shackleton 1. rész,
angol tévéfilm 23:00 Infómánia 23:30
Trendi 

MÛMÛ SS OROR AA
Október 7 – Október 13

Kõnig menü 400 Ft / menü kiszállítva

VVáállllaallaattii ééttkkeezztteettéésstt vváállllaalluunnkk
ÉÉttkkeezzééssii jjeeggyyeett eellffooggaadduunnkk

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

Az elmúlt héten nyilatkozatokkal, sajtótájékoztatókkal próbálták
tisztázni a közvélemény előtt is az MSZP és az SZDSZ helyi szerveze-
tei a kórházprivatizáció kapcsán kirobbant vitát. Elsőként Böröcz Zol-
tán elnök aláírásával a szocialisták juttatták el nyilatkozatukat, mely-
ben leszögezték:

1. Az MSZP Helyi Szervezete megdöbbenéssel fogadta, hogy az SZDSZ
önkormányzati frakciója a városunk 2005. szeptember 27-i közgyűlésén a
37-es napirend tárgyalásánál – a bizottsági elnökök és tagok személyé-
nek cseréjekor – tanúsított magatartásával kinyilvánította, hogy az MSZP
Helyi szervezete és az SZDSZ Helyi szervezete között 2002. november
04.-én megkötött koalíciós szerződést az SZDSZ egyoldalúan semmisnek
tekinti. A kialakult helyzetet tudomásul vesszük, a koalíciós megállapodás
alapján megvalósult együttműködést befejezettnek tekintjük.

2. Az MSZP Helyi Szervezete Elnöksége megállapítja, hogy a képvi-
selők és a párt között 2002-ben aláírt politikai megállapodás Litter
Nándor polgármester úr és nyolc képviselő (Budai István, Csordásné
Láng Éva, Gelencsér Gábor, Dr.Horváth György, Papp Péter, Stróber
Gábor, Dr.Szabó Csaba, Szányiné Kovács Mária) által egyoldalúan és
tudatosan, megsértésre került. Idézet a párt elnöke és a képviselők ál-
tal aláírt, politikai megállapodásból: (8.pont) „Kijelenti, hogy az
MSZP helyi önkormányzati frakciója tagjaként nem szavaz  ellentéte-
sen az MSZP Helyi Szervezetének taggyűlése és az elnöksége adott
kérdésben hozott határozatával, állásfoglalásával.” Az MSZP Helyi
Szervezete Elnöksége 2005. szeptember 28-tól csak azokat a képviselő-
ket tekinti a párt önkormányzati frakciója tagjainak, akik a belső sza-
bályainkat, a képviselő és a párt között 2002-ben aláírt politikai meg-
állapodás előírásait, maradéktalanul tiszteletben tartják.

Röst János alpolgármester, az SZDSZ helyi szervezetének elnöke és
Halász Gyula frakcióvezető sajtótájékoztatón így reagált: 

– Az SZDSZ szeretett volna kívül maradni a nagykanizsai MSZP
hosszú ideje tartó válságán, ami a feloszlatásához vezetett. A szabad-
demokraták mindeddig nem kívánták véleményezni a történéseket, amit
a szocialisták belügyének tekintettek. Az MSZP elnökség legutóbbi saj-
tótájékoztatóján elhangzottak viszont érintik őket és a város működte-
tését. A koalíciós szerződést 2002-ben a két párt, azok frakciójának a
vezetői, valamint Litter Nándor polgármester írta alá. A működés csak
az érdekeltek szoros együttműködésével garantált. Az SZDSZ az
együttműködésre, a város fejlődésére, a békére kötött szerződést, nem
pedig a háborúra! Az elmúlt egy évben az MSZP, mint párt, érdemi
együttműködést nem végzett sem az SZDSZ-szel, sem a polgármester-
rel, sem a két frakcióval.  A most megalakult 3 fős MSZP-frakció tagjai
az egyeztetéseit hol nyílt, hol burkolt formában, a FIDESZ-frakcióval
folytatta. Az SZDSZ-t és tisztségviselőit az MSZP folyamatosan fenye-
gette. Az MSZP a koalíciós szerződést folyamatosan megszegte, nem
támogatta a szerződés 1. pontjában szereplő Együtt Kanizsáért polgár-
mesteri programot. A 7. pontban rögzített közös frakcióülésektől és az
érdemi együttműködéstől elzárkózott, és az elvárható egyeztetéseket
személyi kérdésekben sem az SZDSZ-szel, sem a polgármesterrel, sem
a frakciókkal nem folytatta le. A megállapodás szerint az MSZP-nek és
az SZDSZ-nek is egy-egy fő alpolgármesterre volt jelölési lehetősége,
amivel három éve nem éltek. A hab a tortán az volt, amikor Böröcz
Zoltán pártelnök, bizottsági elnöki posztra – amit eddig MSZP-s képvi-
selő töltött be – az ellenzéki FIDESZ képviselőjét nevezte meg. Az
MSZP-elnökség felszólítása, hogy mondjon le az alpolgármesteri
posztról, jelen állapotban nem értelmezhető, mert hivatalosan az
MSZP a koalíciót nem mondta fel, az SZDSZ pedig nem kívánja fel-
mondani. Nagykanizsát ebben a ciklusban ez a koalíció fogja vezetni,
függetlenül attól, hogy a közgyűlésen hányféle MSZP-frakció foglal
helyet. A kanizsai közgyűlés és a helyi közélet esetleges szétverésének
a felelőssége az MSZP-é. Az SZDSZ a Hiller István pártelnök által ve-
zetett MSZP-t tartja koalíciós partnerének, és nem kívánnak beleavat-
kozni abba, hogy melyik hónapban melyik elnök vezeti az MSZP. 

KOALÍCIÓ: IGEN, NEM (?!)

On-line sajtótájékoztatót tartottak a hét elején az SZDSZ-nél.
Kuncze Gábor a közelgő Liberális Hét programjairól, a hét céljáról be-
szélt, majd a párt megújult honlapját mutatták be. Október 12-én
Nagykanizsa vendége lesz Albert Györgyi újságíró-író, aki nemrégiben
megjelent könyvét a Deák Könyvesházban dedikálja majd, és ő lesz a
vendége a Honvéd Kaszinó Liberális Klub-estjének is.

ON-LINE SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ



Mint arról már múlt héten lapunkban szóltunk, ez év november
elsejétől új törvény szabályozza majd az állampolgárok hivatali
ügyintézési rendjét. Dr. Kelemen Marcellel, a polgármesteri hivatal
jegyzőjével néhány alapvető kérdést választottunk ki a sok a közül. 

A felkészülés már  a nyár folyamán elkezdődött a Zala Megyei
Közigazgatási Hivatal szervezésében. A hatósági ügyintézésben
dolgozóknak ugyanis nem elegendő a törvény pontos szövegének
ismerete, hiszen azt nap mint nap különféle esetekben alkalmazni-
uk is tudni kell. Az 1957-ben elfogadott és azóta számos módosítá-
son átesett államigazgatási eljárási törvény november elsejétől már
hatályát veszti, minden új ügyet az új törvény paragrafusai szerint
kell intézni. A hivatalban naponta száz fölötti számban indulnak új
hatósági ügyek – éves szinten több tízezer ügyet intézünk a hivatal-
ban. A hatósági ügyekkel foglalkozó osztályok vezetői és ügyinté-
zői a megyei felkészítéseken túl a napi munkavégzés mellett arra is
gondot fordítanak, hogy minden héten folyamatosan „tanulják” az
új KET-t. Számos területen alapvető változásokat hozott a 2004-es
új közigazgatási eljárási törvény – ezért arról is döntöttek a hivatal-
ban, hogy a lakosságot segítendő a tájékozódásban, az új törvény
bekötött példányait elhelyezik az ügyfélvárókban. 

Az első és legfontosabb teendő a felkészülés mellett a hatályos
helyi rendeletek módosítása volt az új törvény szellemében. Így
módosítani kellett a vásárokról és piacokról, a köztemetőkről és a
temetkezés rendjéről, a közterületek és közterület jellegű területek
használatáról, az állattartás szabályairól, a környezetvédelem helyi
szabályairól, a város jelképeiről és azok használatáról szóló rende-
leteket. Egy tekintetben sajnos Nagykanizsa nem tesz majd eleget
az új eljárási törvénynek: számítógépes háttér híján nem indulhat el
az elektronikus ügyintézés. 

Bár még csak a tanulás fázisában járnak a hivatal dolgozói, szá-
mos megválaszolatlan kérdéssel szembesültek – ebben az esetben is
igaz, hogy a.részletekben rejtezik a lényeg. Ezeket a közigazgatási
hivatal honlapjára tudják feltenni, s a felső hatóságtól várnak rájuk
kielégítő választ. Készülnek már a formanyomtatványok is, ame-
lyeket az interneten is közzétesznek. Ezeket kitöltve akár postai
úton, akár személyesen megindítható lesz egy kérelem. 

Ha Olvasóinknak kérdései vannak az új közigazgatási törvénnyel
kapcsolatban, szívesen válaszolunk rá a lap hasábjain is. 
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hir-
det a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által – a
Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli Képviseletéhez – delegált
gyakornok személyének kiválasztására

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
felsőfokú iskolai végzettség, területfejlesztési vagy pályázatírási ta-
pasztalat, angol nyelv legalább középszintű ismerete. A munkakör
betöltésénél előnyt jelent: ha a pályázó nagykanizsai lakos, jelenleg is a
nagykanizsai önkormányzati szféra dolgozója, B típusú gépjárműveze-
tői engedély, felsőfokú angol nyelvtudás, az Európai Unió más hivata-
los nyelveinek ismerete. A pályázatok beérkezésének határideje: 2005.
október 12., 12,00 óra.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2005. október 31.
A pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármester-

éhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám) kell benyújtani.
(A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Nagy-

kanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a Polgár-
mesteri Kabinetnél a 93/500-776-os telefonszámon.)

Várjuk azokat az idős alkotókat, akik munkáikat a nagyközönség
előtt is be szeretnék mutatni. Minden tárgyért felelősséget vállalunk,
az őrzést biztosítjuk. A kiállítási anyag gyűjtése a helyszínen lesz ok-
tóber 5-én (csütörtökön) 8-12 óráig.

Megnyitó: október 10. (hétfő) 10 óra, HSMK felnőtt klub. 
Nyitva tartás: október 14-ig naponta 10 - 18 óra között 
Lebontás: október 17-én (hétfőn) 8 - 12 óra között.  
Időpont: október 11. 14.00-18.00 óra

Helyszín: Honvéd Kaszinó tükörterme
Várjuk városunk azon idős embereit, akiket érdekel a divat, a

fodrászat és a  kellemes külső. Az előre benevezettek ingyenes koz-
metikai kezelésben és frizurakészítésben részesülnek. Vásárlási lehe-
tőség is lesz! Program:  14-17 óráig bemutatók, kozmetika, pedikűr.
18 órától divatbemutató. 

Büki Pálné az Idősügyi Tanács társelnöke

A klub neve: ...................................................................................
1. Jelentkezés a kiállításra:
A kiállításon résztvevők neve: A kiállítandó tárgy megnevezése:

……………........……………... …………………………………

…………………………..……. …………………………………

………………………….…...... .....………………………….....

………………………………..     ...................................................

2. Jelentkezés a szépészeti napra
A Szépészeti Napon résztvevők száma (kb.) ……….. fő

A klubból ki szervezi ezt a programot?

...................................................     ..................................................
név telefonszám

Idős Nagykanizsai Alkotók 
Képző-, nép-, ipar- és egyéb művészeti 

KIÁLLÍTÁSA

SZÉPÉSZETI  NAP 

BRÜSSZELI  GYAKORNOKKET-FÓRUM

A Kormány rendeletet alkotott a 2005. augusztus 15-23. között le-
hullott nagy mennyiségű csapadék okozta károk enyhítéséről. A ren-
delet értelmében a Kormány anyagi támogatást nyújt a fenti időpont-
ban lehullott nagy mennyiségű csapadék következtében károsodott,
magántulajdonban lévő lakóingatlanok helyreállításának elősegítése
érdekében.  Támogatásra csak a lakás céljára szolgáló, építési enge-
déllyel épült vagy fennmaradási engedéllyel rendelkező lakóépület
tulajdonosai tarthatnak igényt, amennyiben az ingatlan a káresemény
idején életvitelszerűen lakott volt, a kár a szokásos vízmennyiséget
meghaladó esőzéssel összefüggésben keletkezett és a tulajdonos nyi-
latkozik arról, hogy az ingatlanra a kár keletkezésének időpontjában
érvényes biztosítása, illetve a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvé-
delmi Kártalanítási Alappal kötött érvényes szerződése volt. 

Kérjük a tulajdonosokat, akiknek a fenti időpontban lehullott
nagymennyiségű csapadék a tulajdonában lévő ingatlanát oly
mértékben károsította, hogy annak helyreállítása, újjáépítése
szükséges, jelentkezzenek a Polgármesteri Hivatalban (Jegyzői
Kabinet, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. 11.)! 

VÍZKÁROSULTAK MEGSEGÍTÉSE
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A tavalyi évben hagyományteremtő céllal szervezett Idősekért
Nagykanizsán Ünnepi Hét programjai 2005-ben is megrendezésre
kerülnek. Október 10-15. között változatos programokkal várják a
szervezők az érdeklődőket. A kiállítás, a művészeti találkozó és a
sportverseny csak néhány a jövő heti programokból, melyek min-
den korosztály számára kellemes szórakozást nyújtanak.

Október 10-től egy héten át ünnepeljük együtt a városunkban élő
idős embereket, köszönetünket és nagyrabecsülésünket fejezve ki
ezzel a korábbi évek munkásságáért, a ránk hagyott értékekért!

Litter Nándor, polgármester

OKTÓBER 10. HÉTFŐ     
HSMK Felnőtt Klub, Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.

10.00 óra Idős alkotók képző-, nép-, ipar- és egyéb művészeti
kiállítása, megnyitja: Papp Ferenc igazgató

HSMK Színházterem, Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
10.30 óra Az „Idősekért Nagykanizsán" Ünnepi Hét és a Me-

gyei Idősek Napja rendezvénysorozat megnyitója. Köszöntőt mond:
Koller Jutka, Egyesített Szociális Intézmény igazgatója, Kiss Bódog
Zoltán Zala Megyei Közgyűlés elnöke. Az ünnepi hetet megnyitja:
Litter Nándor Nagykanizsa MJV polgármestere. 11.00 óra Ünnepi
műsor: Rozmaring Gyermektánc Együttes, Honvéd Kaszinó Maz-
sorett Együttese, Orff Ütőegyüttes, Pulai Viktória balett műsora,
Kanizsa Táncegyüttes 12.00 óra Állófogadás. Pohárköszöntőt
mond: Dr. Ördög Ferenc, Nagykanizsa MJV díszpolgára. 

OKTÓBER 11., KEDD     
Honvéd Kaszinó, Nagykanizsa, Ady út 7. 

14.00 óra Szépészeti nap, megnyitja: Czoborné Dr. Pintér Ildi-
kó, Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnökhelyettese. Há-
zigazda: Büki Pálné klubvezető.

OKTÓBER 12. SZERDA   
HSMK Színházterme 16.00 óra Nyugdíjasok művészeti találko-

zója, megnyitja: Röst János, alpolgármester. 
OKTÓBER 13. CSÜTÖRTÖK  

MÁV Sportcsarnok, Nagykanizsa, Ady út 68/A.
14.00 óra Sport-, és Egészségnap, megnyitja: Sajni József,

OKISB elnöke
Nagykanizsa-Miklósfa, Mindenki Háza

18.00 óra Idősek napja, megnyitja:  Sajni József,  képviselő.
OKTÓBER 14. PÉNTEK   

HSMK Színházterme
16.00 óra Ajándékműsor 17.00 óra Versenyek, pályázatok ér-

tékelése. Zárszót mond és a díjakat átadja: Litter Nándor polgármes-
ter 17.30 óra Állófogadás. Pohárköszöntőt mond: Göndör István,
országgyűlési képviselő 18.00 óra Bál  

Nagykanizsa-Bagola, Kultúrház
18.00 óra Idősek napja, megnyitja: Papp Péter, képviselő.

Nagykanizsa-Palin, Általános Iskola 16.00 óra Idősek napja,
megnyitja: Bicsák Miklós képviselő

Nagykanizsa-Bajcsa Kultúrház
18.00 óra Idősek napja, megnyitja: Polai József, képviselő

OKTÓBER 15. SZOMBAT    
Nagykanizsa-Fakos Kultúrház

16.00 óra Idősek napja, megnyitja: Papp Péter képviselő
Móricz Zsigmond Művelődési Ház, Nagykanizsa, Hajgató S. út 1.

17.00 óra Idősek napja, megnyitja: Polai József képviselő,
Csordásné Láng Éva képviselő

Tisztelt Nagykanizsaiak!

„IDŐSEKÉRT NAGYKANIZSÁN" ÜNNEPI HÉT
2005. OKTÓBER 10-15.

IDŐSEK II. NAGYKANIZSAI SPORTNAPJA
2005. OKTÓBER 13.

A verseny célja: Nagykanizsa város időskorú lakosságának, az idős-
korúakkal foglalkozó civil szervezeteknek, egyesületeknek bevonásá-
val olyan szabadidősport esemény szervezése, amelyen több sportág-
ban összemérhetik még ma is meglévő felkészültségüket, megszerzett
tudásukat. Cél az időskorúak körében a szabadidősport további nép-
szerűsítése, az aktív pihenésre való további ösztönzés.

A verseny helye és ideje: 14.00 órakor  ünnepélyes megnyitó (A rendez-
vényt megnyitja: Sajni József, OKISB  elnöke), 17.30 órakor ünnepélyes
eredményhirdetés a MÁV Sportcsarnok Nagykanizsa, Ady E. u. 68/A-ban.

Versenyhelyszínek: MÁV Sportcsarnok Nagykanizsa, Ady E. u.
68/A, Városi Lövészklub Nagykanizsa, Ady E. u., Olajbányász Teke-
pálya Nagykanizsa, Zárda u. 16.

A verseny rendezője: Egyesült Szociális Intézmény, Idősek hete
Szervezőbizottsága, Nagykanizsa Megyei jogú Város Idősügyi Taná-
csa, Polgármesteri Hivatal Sportiroda és Sportági Szövetségek.

Sportágak: 14.10 – Ügyességi versenyek (5 fős vegyes csapat),
MÁV sportcsarnok. 14.10 – Asztalitenisz (női, férfi egyéni verseny)
MÁV sportcsarnok. 14.10 – Sakk (női, férfi egyéni verseny) MÁV
sportcsarnok emeleti társalgó. 15.00 – 7 m-es labdarúgó verseny (férfi-
női) MÁV  sportcsarnok (lebonyolítás módja a helyszínen kerül ismer-
tetésre). 15.30 – Kosárlabda (női, férfi egyéni kosárra dobó verseny)
MÁV sportcsarnok (lebonyolítás módja a helyszínen kerül ismertetés-
re). 15.30 – Petanque bemutató és verseny MÁV sportcsarnok udvara. 
16.00 – Teke (női, férfi egyéni verseny) Olajbányász Tekecsarnok (10
teli és 10 taroló dobás). 16.00 – Lövészet (női, férfi egyéni és csapat-
verseny) Városi Lövészklub (csapatlétszám: 3 fő, a versenyzők 3 pró-
ba és 10 értékelt lövést teljesítenek).

Indulási feltételek: Minden sportágban tetszőleges számú csapattal
lehet indulni, de kérjük az alapszervezeteket, hogy indulási szándéku-
kat lehetőleg határidőre a nevezési lappal szíveskedjenek jelezni.

Nevezés/határidő: 2005. október 03. (hétfő)
Tar Ernő 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 12. C/2/8. címen, vagy sze-

mélyesen október 3-án 9.00-12.00 óra között a Honvéd Kaszinóban
(Nk. Ady E. u. 7).

Díjazás: Minden versenyszám 1-3 helyezettje érem, 1-3. helyezett
csapata kupa díjazásban részesül. Ügyességi verseny helyezettjei az
NFDSZ által felajánlott tárgyjutalomban részesülnek. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvá-
nos versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát: 

82/3. hrsz-ú, Pláza melletti terület, kikiáltási ára: 34.800.000 Ft +
áfa, versenytárgyalás ideje: 2005. október 12. 10:00 óra, november 3.
10:00 óra. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatal 2.emelet 6. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.). Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iro-
dáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara Magyar-Szlovén Tagozata hagyományte-
remtő jelleggel „Régiók Kapuja" – területfejlesztési és logisztikai kon-
ferenciát szervez 2005. október 7-én 10,30 órai kezdettel a Honvéd
Kaszinó tükörtermében. 

A konferencia fő előadója dr. Kolber István regionális fejlesztésért
és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter, aki az EU-s támoga-
tások területfejlesztésben játszott szerepét ismerteti. Előadást hallhat-
nak a Nyugat-Dunántúl logisztikai feladatairól, a sármelléki reptér, tér-
ségünk közút – és vasúti beruházásiról és további fejlesztéseiről. A
konferencia előtt kerül sor a Thúry – laktanya és az Ipari Park fejlesz-
tésére megnyert 1,2 milliárd forrást biztosító szerződés aláírására.

A konferencián minden érdeklődőt tisztelettel várunk.

„RÉGIÓK KAPUJA" – KONFERENCIA



VEGYES

BÉRLET

14 HIRDETÉSHIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS

INGATLAN
Nk-án a belvárosban 110 m2-es la-

kás jó állapotban eladó vagy kiadó.
Érd.: 30/391-5609 (5663K)

Kiskanizsán 3 szobás családi ház
776 m2-es telken, tetőtér beépítési le-
hetőséggel, gazdasági épületekkel el-
adó. Irányár: 14,5 millió Ft. Érd.:
93/319-565, 20/551-0068 (5675K)

Nk-án a belvárosban háromszobás,
69 m2-es irodának is alkalmas lakás
eladó. Érd.: 93-313-626 (5676K)

Nk-án a Látóhegyen kis terület,
kis épülettel (új) eladó. Irányár: 3
millió Ft. Érd.: 30/332-8422 (5689K)

Nk-án Rózsa u. 16. szám alatt III.
emeleti, kétszobás, központi fűtéses,
jó állapotú lakás eladó. Irányár: 6,8
millió Ft. Érd.: 20/936-6070 (5680K)

Nk-án a Múzeum téren I. emeleti,
egyszobás lakás eladó. Irányár: 6 mil-
lió Ft. Érd.: 30/3651-654, hétvégén
93-320-627 (5681K)

Petriventén kb. 140 m2 lakóterüle-
tű, két lakásos, összközműves családi
ház garázzsal, jó állagú gazdasági
épületekkel eladó. Irányár: 14 millió
Ft. Érd.: 93-310-504 (5682K)

Nk-i belvárosi, 42 m2-es önkor-
mányzati lakásomat elcserélném ki-
sebb önkormányzatira. Érd.: 93-322-
537 (5686K)

Csengery úton 33 m2-es, egyszo-
bás, komfortos udvari lakás konyha-
kerttel eladó! Irányár: 3,3 millió Ft.
Érd.: 30/494-7992 (5690K)

Tótszentmártonban 90 m2-es csa-
ládi ház reális állapotban eladó. Érd.:
70/381-9104 (5691K)

Keleti városrészben II. emeleti, egy-
szobás + nappalis lakás eladó, vagy két-
szobásra cserélhető értékegyeztetéssel.
Érd.: 93/316-610, 20/593-2426 (5692K)

Belvárosban egyszobás, összkom-
fortos udvari lakás igényesnek kiadó.
Kaució szükséges! Nemdohányzók
előnyben! Érd.: 93-322-611 (5683K)

Nk-án a keleti városrészben, Tesco-
hoz közel, II. emeleti, kétszobás, köz-
ponti fűtéses lakás bútorozottan vagy
anélkül, hosszú távra kiadó. Irányár:
30.000 Ft+rezsi/hó. Egy havi kaució
szükséges! Érd.: 20/4360-195 (5693K)

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

Fűtött ikergarázs fele kiadó a Vá-
roskapu 9-ben. Érd.: 30-365-8232,
30-543-3657 (5684K)

Másfélszobás lakás bútorozottan
kiadó. Érd.: 30-272-1715, 30-520-

0512 (5694K)
Belvárosi családi házban utcafron-

ti, kétszobás, összkomfortos lakás kü-
lön bejárattal irodának, lakásnak ki-
adó. Érd.: 30/635-1230 (5695K)

Nk-án a Király út elején három
helyiségből álló üzlet-iroda parko-
lóval kiadó. Érd.: 30-204-4556,
93/313-271 (5696K)

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

Színvonalas régi tárgyak felvásár-
lása: porcelán készletek, egyedi dara-
bok, festmények, ezüst tárgyak,
egyéb berendezési tárgyak. Érd.:
30/332-8422 (5685K)

Babakocsi: szinte új, Peg-Pérego
téli mélybabakocsi extrákkal, nagy-
kerekű, színes mintás, 15.000 Ft-ért
eladó. Tel.: 30/948-4276 (5687K)

Babaholmik, divatos overállok, pa-
mut, plüss rugdalózók, bodyk, rendkí-
vül olcsón eladók. Nagykanizsa, Olaj
út 8. Tel.: 30/948-4276 (5688K)

Eladó: leander, angyaltrombita
többféle színben, agávé, szerelemvi-
rág, nyári floksz, magnólia, tulipán-
fa, hortenzia, rózsalonc. Érd.:
93/322-330 (5668K)

Az Ön számára értéktelen vashul-
ladékot, forgalomból kivont gépjár-
művét készpénzért átveszem! Forga-
lomból kivont, vagy rendszám nélkü-
li lakókocsik is érdekelnek. Ugyanitt
használt autóalkatrészek eladók. Tel.:
30/641-7375, 30/592-8463 (5485K)

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

Vállalunk! Fűnyírást (gépekkel),
tereprendezést helyben és vidéken,
nyaralók, hétvégi házak, nagy terek,
parkok körül számlára is! Érd.: Hor-
váth Zoltán, vállalkozó. Nagykani-
zsa, Ady Endre u. 65. Tel.: 06-93-
333-449, 06-20-5319-371, 06-20-
808-7332, 06-70-511-7863  (5619K)

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

Betegápolást vállalok hétköznap,
hétvégén és ünnepnapokon is. Érd.:
30/413-4453 (5697K)

Bizonytalan-tanácstalan? 
Tenyér és sorselemzés! Érd.:

20/9294-809 (5673K)

APRÓHIRDETÉS

BARBI BÁLA BARBI BÁLA 
NAGYKANIZSÁN 

MINDEN CSÜTÖRMINDEN CSÜTÖRTÖKÖNTÖKÖN
EXTRA SVÁJCI BÁLABONTÁS!

A HONVÉD KASZINÓ I. EMELETÉN 7-11 ÓRÁIGA HONVÉD KASZINÓ I. EMELETÉN 7-11 ÓRÁIG
Divatos, őszi, extra minőségű felnőtt- és gyermekruhák, nadrág,

szabadidőruha, dzseki, kabátvásár

KONTÉNER
MOSÁS!

Tájékoztatjuk Nagykanizsa
város lakosságát, hogy a
Saubermacher-Pannónia Hul-
ladékgyűjtő Kft. munkatársai
2005. OKTÓBER 18-19-20-
ÁN zárt rendszerű, gépi konté-
nermosást végeznek az egész
városban. Tisztításra kerülnek
a lakóközösségek által bérelt
1100 l-es konténerek. Kérjük
a házmesterek, illetve lakók
segítségét abban, hogy a fent
említett napokon biztosítsák
a hozzáférhetőséget a hulla-
dékgyűjtő edényekhez!

TTEECCHHNNIIKKAA
AAUUTTÓÓSSIISSKKOOLLAA

Nagykanizsa, Király u. 47., 
Tel.: 93/312-394

OKÉV szám: 20-088-05

FIGYELEM! FIGYELEM! 
25 000 FT HEL25 000 FT HELYETT 10 000 FT ELMÉLETYETT 10 000 FT ELMÉLET
Motorkerékpár és személygépkocsi vezető tanfolyam indul:
Ideje: 2005. október 6-án (csütörtökön) 17 óra
Helye: Nagykanizsa, Király u. 47.

Részletfizetési lehetőség, tandíj 30 %-a visszaigényelhető!
Tel.: 93/312-394, 20/4444-215

Csengery úton kétszobás,
komfortos bútorozott albér-
let hosszú távra kiadó! Kau-
ció szükséges! 

Érd.: 30-227-3294 

KÍMÉLŐ
KÍMÉLŐ

TTORNAORNA

alakformálás
fogyás, zsírégetés (elliptik)
hát, derék, izületi problémákra
állóképesség fokozás
kismamák, időskorúak részére!

Nagykanizsa, Szekeres József
út 27. * Tel.: (30) 4147 262

Nyitva: H-P  9-20 óráig
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Minden kanizsai büszke lehet rá, hogy a Kanizsa
Diákkosárlabda Klub felnőtt női csapata felkerült a
legmagasabb osztályba, az NB I/A-ba. Az 1993-ban
alakult Kanizsa Diákkosárlabda Klub az általános- és
középiskolákkal együttműködve 12 éve gondoskodik
a tehetséges játékosok kineveléséről, szakmai fejlő-
désükről és versenyeztetésükről. Emellett irányítja a
legtehetségesebbek korosztályos válogatott csapatok-
ba jutását. Így tehát sikerült tervszerű, egymásra épü-
lő korosztályos csapatokat létrehozni, melyeket a bá-
zisaiként szolgáló Zrínyi  Miklós Általános Iskolá-
ban, a Hevesi Sándor Általános Iskolában, a Péterfy
Sándor Általános Iskolában, valamint a Dr. Mező Fe-
renc Gimnázium és Közgazdasági szakközépiskolá-
ban, valamint a Thury SZKI-ban treníroznak. Fennál-
lásuk alatt az utánpótlás bajnokságokban való ver-
senyzésen kívül a Nemzeti Bajnokság II. osztályában
versenyeztek, volt olyan bajnoki évad, amikor két kö-
zépiskolás csapattal is indultak. Legjelentősebb ese-
ményük, hogy három év NB I./B-s  bajnoki szereplés
után a Nemzeti Bajnokság A csoportjában indulhat-
nak. Az utánpótlás korosztályos bajnokságokban öt
első és három második helyezéssel is büszkélkedhet-
nek, több korosztályos válogatott játékost delegáltak
a legjobbak közé és közülük többen a felnőtt váloga-
tottságig is eljutottak. A felnőtt magyar válogatott
tagja Horváth Zsuzsanna, junior magyar válogatott
tagja Zsovár Orsolya, ők jelenleg  az  MKB-

Euroleasing Sopron csapatának tagjai, István Linda
pedig a Rába  Quelle-Foton Győr NB I./A csapatában
játszik. Szintén Kanizsáról került ki Horváth Andrea,
aki az USA egyetemi válogatottjában játszott, hírne-
vet szerezve nevelő egyesületének és szülővárosának. 

A Klub alelnöke és vezető trénere Gábor Erzsébet
a magyar 88-as születésű kadet válogatott edzője, aki
sokadik alkalommal készíti fel a válogatottat a leg-
fontosabb kontinens viadalra, az Európa Bajnokság-
ra. 2005-ben a 89-es születésű kadet válogatott csapat
tagja volt Varga Zsófia és Mozsolics Judit, mindket-
ten szerepeltek  a Poznanban megrendezett U 16-os
Európa Bajnokságon. Völgyi Erika pedig az U 18-as
ifjúsági válogatott, az Európa Bajnokságon 6. helye-
zést elért csapat tagja volt. Edzőik és játékosaik több
alkalommal nyerték el a megye „Legjobb Kosárlab-
dázója” valamint a megye „Legjobb Utánpótlás
Edzője” címet, de az „Évad Legjobb Serdülő Játéko-
sa”, az „Évad Legjobb Kadet Játékosa”, valamint az
„Évad Legjobb Kadet Edzője” kitüntetéssel is büsz-
kélkedhetnek.

A KDKK eredményeiért szakértelmével felelős
Gábor Erzsébetet a nagy kihívással kapcsolatos ter-
vekről faggattuk.

– Városuknak 1985-ben már volt egy NB I/A-s női
kosárlabda csapata, akkor az idény nyolc győzelme
sem volt elég a bennmaradásához – emlékezett vis-
sza. – A következő évadban sikerült visszakerül-
nünk, s az akkori fiatal csapat 10 évre megalapozta
a városi kosárlabda helyzetét. Most, mintha csak a
történelem ismételné magát, ugyan olyan fiatal, lel-
kes, tehetséges kanizsai játékosok – Góber Eszter,
Németh Adél, Tálosi Zsófia, Vágvölgyi Krisztina,
Varga Zsófia, Völgyi Erika, Bencze Szilvia, Moz-
solics Judit, Fekete Csilla, Horváth Bianka – jutot-
tak be a legjobbak közé. A csapatban még szüksé-
günk van pár magas centerre. Kérünk minden ko-
sárlabda kedvelőt, a hazai meccseken lelkesítsék az
izgalmas perceket ígérő, küzdeni akaró „nagykani-
zsai vadmacskákat”!

L.T.

VADMACSKÁK AZ ÖREG RÓKÁK KÖZT 

Szeptember 25-én a 9 fordulós
Szlovén MK Liga 2005. évi utol-
só versenyére Zalaegerszegen ke-
rült sor. A Nagykanizsai Polgári
Sportlövész Egylet kispuskásai
nyújtották az összesített eredmé-
nyek alapján a legjobb teljesít-
ményt, meggyőző fölénnyel nyer-
ték a csapatversenyt (7192 kör),
de az egyéni eredmények sem
„utolsók”. A Ligában 7 külföldi
és 2 hazai csapat 50 versenyzője
mérkőzött egymással. Az összesí-
tésben női egyéniben 2. Papp
Józsefné (PSLE Nk.)
1861 kör, 3. Pölöskeiné Hertelen-

di Erika (PSLE Nk.) 1767 kör;
férfi egyéniben 2. Horváth Károly
(PSLE Nk.) 1917 kör, 7. Horváth
Szilárd (PSLE Nk.) 1873 kör.

A május elején kezdődött Liga 9.
fordulójának kanizsa eredményei:
női egyéniben 1. Papp Józsefné
(PSLE Nk.) 269 kör, 2.. Pölöskeiné
Hertelendi Erika (PSLE Nk.) 267
kör; a csapatversenyben a nagyka-
nizsai PSLE 802 körrel a 2. lett. 

Párhuzamosan zajlott Zala-
egerszegen a Szüret kupa, melyen
légpuska versenyszámokban Hor-
váth Károly és Soós Edit a 2. he-
lyen végeztek.

LÖVÉSZEK

Az NTE judosai a korosztályos bajnokságot megelőző utolsó
rangsor versenyen vettek részt Pécsett, ahol a régió három me-
gyéjében nyilvántartott 15 szakosztály közel 200 (6-14 éves ko-
rú) versenyzője mérhette össze tudását, felkészültségét. A kani-
zsaiakat 7 fő képviselte. Eredményeik: A 10 év alattiak verse-
nyében Huszár Martin 28 kg-ban V., Lukovics Balázs +41 kg-
ban I. A 10 évesek mezőnyében Csonka Richárd 33 kg-ban III.,
Kardics Konrád 36 kg-ban II. helyen végzett. A 11 éves Aczél
Éva 44 kg-ban I., a 12 éves Horváth Tamara két kategóriában
indult, 38 kg-ban I., 38-40 kg-ban II. helyet szerzett. A serdülő
13-14 éves mezőnyben Mihovics Szabina 57 kg-ban III. lett.

10.07. 18 óra Kanizsa DKK
– Diósgyőr NBI/A női kosár-
labda mérkőzés, MÁV csar-
nok. 

10.08. 14 óra Kanizsa Klub
– Porrog városkörnyéki II. o
labdarúgás, MÁV pálya. 14
óra Avantgarde Kanizsa –
Zalaapáti megyei I. o női lab-
darúgás, Mindenki Sportpá-
lyája. 

10.09 14 óra Palin – Surd
városkörnyéki I. o labdarúgó
mérkőzés, Palini pálya. 14.30
Kiskanizsai Sáskák – Pacsa
megyei I. o labdarúgó mérkő-
zés, Kiskanizsa. 14.30 Mik-
lósfa – Zalaapáti megyei II. o
labdarúgás, Miklósfa. 14.30
Bagola – Gutorföld megyei II.
o labdarúgás, Bagola pálya.
Interfruct NTE – Gelse II. o
labdarúgás MÁV pálya. 14.45
és 17 óra Kanizsa KK DKG
EAST – Bonyhádi KSE NBI
B férfi kosárlabda mérkőzé-
sek, Cserháti „Russay Olivér„
tornacsarnok.

10.12. 16 óra IZZÓ SE –
Gyönd-Simontornya Országos
Serdülő Kézilabda Bajnokság,
Zsigmondy-Széchenyi csarnok.

SPORTELŐZETES
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Az NBII-es labdarúgó utánpótlás bajnokságon október 1-jén az NTE
1866 MÁV Rt. az U19-es korosztályban, a PMFC ellen 6-5 arányban
nyert. A PMFC csapatát az U17-esek is megverték 6-3-ra. Az előbbi-
ben Ujvári, Piecs, Bagarus és Burucz, az utóbbiban Kisharmadás, Ta-
kács és Nagy T. lőtték a győzelmet hozó gólokat.

UTÁNPÓTLÁS GYŐZELEM

TÚRAAJÁNLÓ
Az Olajipari Természetbarát

Egyesület október 9-én Mező-
földre barangol. Indulás 7.30-
kor a Kőgáz-parkolóból, érkezés
ugyanide 19 órára. Dég környé-
két járják be kb. 12 km-es útvo-
nalon. A részvételi díj 600 Ft.



HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.:  311– 468, e-mail: nk.hsmk@chello.hu 

Jegyárusítás: 14 – 18 óráig

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

FIGYELEM!
AA DIALÓG NYELDIALÓG NYELVSTÚDIÓVSTÚDIÓ

ANGOL és NÉMETANGOL és NÉMET
állami és EU-s 

bizonyítványt is nyújtó

NYELNYELVVIZSGÁT SZERVEZVVIZSGÁT SZERVEZ

A VIZSGA IDŐPONTJA:
NÉMET: 2005. október 14.
ANGOL: 2005. november 5.

Jelentkezési határidő:Jelentkezési határidő: október 14.október 14.

A vizsgák sikerességi aránya 89%!A vizsgák sikerességi aránya 89%!

30% VIZSGADÍJ VISSZA30% VIZSGADÍJ VISSZATÉRÍTÉSTÉRÍTÉS
CSAK NÁLUNK! CSAK NÁLUNK! 

OKTÓBER 14. 19 ÓRA
VIZEK ZENÉJE

Kollonay Zoltán zongo-
raművész koncertje. Helyszín:
Képzőművészetek Háza. Belé-
pődíj: nincs, minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk.

OKTÓBER 15. 15 ÓRA
TARKA - BARKA 

MŰHELY
Őszi képek

A HSMK a következő tan-
folyamaira elfogad még jelent-
kezőket: GÁTIZOM TORNA
NŐKNEK  (intim torna) 8
órás (hétfőn 17-18 óráig); rész-
vételi díj: 3200 Ft/hó; vezeti:
Bunczom Edina   gyógytornász

FOLTVARRÓ TANFO-
LYAM 21 órás, heti 1 x 3 óra;
részvételi díj: 3500 Ft; vezeti:
Békési Józsefné

NÉPI SZÖVŐ TANFO-
LYAM 20 órás, heti 1 x 2 óra;
részvételi díj: 3800 Ft; vezeti:
Zsovár Anita

SZABÓ-VARRÓ TANFO-
LYAM 30 órás, heti 1 x 3 óra;
részvételi díj: 6000 Ft; vezeti:
Pulai Lászlóné 

J A Z Z  
K L U B

2005. OKTÓBER 
14-ÉN 

(pénteken) 
19.00 órakor

a MÓRICZ ZSIGMOND
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

közreműködik:
GADÓ GÁBO – WINAND

GÁBOR DUO

A rendezvény támogatói:
Nemzeti Kulturális Örökség

Minisztériuma
Pankkk Program

Nemzeti Kulturális 
Alapprogram

Ignácz és Társa Bt.


