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Adjon Isten kippantós, koppantós szalonnás jó reggelt! – e szavakkal köszöntötte szeke-
réről Horváth László nagypapa a szüreti felvonulásra készülődő Nagyrác utcai óvodásokat
október 11-én. Tálosi Ferencné tagóvoda vezetőtől megtudtuk, az első szüreti felvonulásu-
kat két hete  meghiúsította az eső, most ugyan kevesebb szőlővel, ám az elmaradhatatlan
gesztenyesütéssel mégis megtartják a mulatságot. A vidám őszi rendezvénynek hagyo-
mányt kívánnak teremteni Kiskanizsán. A kisbírónak öltözött Kepe Julianna óvónő harso-
gó szavára lovas kocsira ült a társaság apraja-nagyja és Horváth László, valamint Nemes
Imre végigkocsikáztatta őket azokon az utcákon, ahonnan a gyerekek oviba járnak.

SZÜRETI VIGALOMSZÜRETI VIGALOM



ÁLLATOK HETE A PÉTERFYBEN

A hagyományokhoz híven október első va-
sárnapján tartották az Állatok Világnapját. A
Nemzetközi Állatjóléti Alap (IFAW)
„ANIMAL ACTION WEEK” akciójához
csatlakozva a Péterfy Sándor Általános Iskola
az idei évben egy hetesre bővítette ezt az ün-
nepet. Október 3-8. között több, a gyerekek-
nek szervezett programot szenteltek az állat-
védelemnek. A hétfői nap az iskola feldíszíté-
sével telt. A gyerekek által készített állatos
rajzokat helyezték el az intézmény aulájában,
valamint az iskolarádióban ismertették a heti
programot. Kedden tartották Jean Goodall
Rügyek és Gyökerek Egyesület helyi csoport-
jának alakuló összejövetelét. Jean Goodall
egyike a világ vezető természetvédőinek, szá-
mos könyvet írt, a tanzániai Gombe Nemzeti
Parkban végzett csimpánzokkal kapcsolatos
munkásságával, valamint az összes faj meg-
védéséről és megőrzéséről világszerte tartott
népszerű előadásaival szerzett hírnevet. Szer-
dán a diákok elhozhatták otthon tartott ked-
venceiket és az iskola aulájában bemutathat-
ták őket társaiknak. A huszonkét kisállat kö-
zött voltak papagájok, tengerimalacok, halak.
Horváth Zsolt 5/a osztályos tanuló is elhozta
otthonról „Jerry” egerét. „Ő most négy hóna-
pos, nekem egy hónapja van meg. Mondtam
anyunak, hogy nyugodjon meg, majd  gondos-
kodom róla. Néha persze mégis anyunak kell
ellátnia” – mondta a kisgazdi. 

A nap hátralévő részében különböző vetél-
kedőket szerveztek a gyerekeknek, kipróbál-
hatták a gyöngyfűzést, gyurmaállatokat készí-
tettek, origamiztak. Az állatmenhely nyílt
napjára  29 diák és három pedagógus látoga-
tott el, átadták az állatok számára egész héten
összegyűjtött száraztápot, kutya- és macska-
konzervet, takarókat. Körülvezették őket a

menhelyen, megnézték az állatokat, néhány
kutyust meg is sétáltathattak. A program dél-
után különböző ügyességi feladatokkal folyta-
tódott, egészen négy óráig. Ami külön öröm,
az iskola Gazdit keresünk! akciója során hét
kiscica találta meg új, szerető gazdiját!

PÁRTKATONÁK ÁLLÁSBAN
Papp János elnökségi tag a FIDESZ sajtótá-

jékoztatóján arra építette fel mondandóját,
hogy sajnos a helyi MSZP és SZDSZ csak
pártkatonáinak helyzetbe hozásával foglalko-
zik, nem a város ügyeivel. A fideszeseknek
szemet szúrt, hogy szocialista önkormányzati
képviselők rokonai töltenek be olyan hivatalo-
kat, mint a Széchenyi iskola tanári állása, vagy
a polgármesteri hivatal pályázati irodájának
dolgozója. Megkérdezte azt is, hogyan lehet
több éve némelyik képviselő minisztériumi
gesztorsággal alakult cégnél szakértő, iskola-
igazgató, illetve polgármesteri tanácsadó. A
FIDESZ szeretné megkérni a városvezetést,
különösképpen Litter Nándort és Göndör
Istvánt, hogy a hátralévő egy évben legyenek
szívesek a köz érdekében dolgozni egyéni ér-
vényesítés helyett.

AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKE

Az Aradi udvarban rendezett városi ünnep-
ségen 1849. október 6-ára, a szabadságharc
áldozataira, Aradra, és az ott kivégzett 13 ma-
gyar tábornokra, gróf Batthyány Lajosra, az
első felelős magyar kormány miniszterelnö-
kére emlékeztek a résztvevők. Ünnepi beszé-
det dr. Rózsáné dr. Lendvai Anna történész
mondott. Beszédében többek között kiemelte: 

– Minden ember életében vannak gyászna-
pok, amikor a népek fejet hajtanak hőseik
előtt, akik életüket adták valamely nemes cé-
lért és ezzel örökre beírták nevüket a történe-
lembe. Avagy a nemzetek olyan eseményekre
emlékeznek, amelyek egy-egy folyamat tragi-

kus végű lezárását jelentették, ugyanakkor ka-
tartikus erővel határozták meg a jövőt. A tra-
gédiák sorából is kiemelkednek azok, amelyek
dicső események, nagyszerű cselekedetek,
igazságtalan, emberhez méltatlan befejezését
jelentették. Ilyen méltánytalan, véreskezű,  a
kortársak szemében is felháborító bosszú ál-
dozata lett 1949. őszén sok száz mellett 13
nagyszerű, bátor férfi, akik a magyar függet-
lenség oldalára álltak.  Ezt főbenjáró bűnként
róttak fel nekik, s életükkel fizettek érte, nem
először, és nem utoljára a magyar történelem-
ben. A magyar nemzet szívébe zárta a 13 vér-
tanút, a köznyelv az Aradi 13 néven emlegeti
őket. Nevüket utcák, terek viselik, de említhet-
jük a budapesti Báthory utcában 1926. óta ál-
ló Batthyány örökmécsest. Ott áll, ahol Bat-
thyány-t kivégezték, s amely a XX. század vi-
haros éveiben politikai tüntetések színhelye
volt többször is. A városunkban felállított szo-
borcsoport ugyancsak méltó megemlékezés
volt Nagykanizsa várostól. Kifejezése annak,
hogy mindenkor fejet hajtunk hőseink előtt,
akiknek alakját szívünkbe zártuk. 

Az ünnepi beszédet követően a Hevesi isko-
la diákjainak közreműködésével a város önkor-
mányzata, bizottsági elnökök, a Városvédő
Egyesület, valamint pártok, rendészeti szervek,
támogató cégek, iskolák helyezték el koszorúi-
kat. Az ünnepség a Hevesi iskola zenés, verses
műsorával és mécses gyújtással fejeződött be.

POLGÁRI MEGEMLÉKEZÉS
A Nagykanizsai Polgári Egyesület az Aradi

udvarban tartotta megemlékezését az 1848-
49-es szabadságharc vértanúi tiszteletére. Az
ünnepségen elsőként zászlószentelésre került
sor: a hagyományőrző huszárok kérték Isten
áldását, hogy méltók lehessenek 1848-as elő-
deikhez. A megáldott lobogóra szalagot kö-
töttek „Emlékezzünk 1848-as hőstetteitekre”
felirattal. Az ezt követő műsorban elhangzott
Damjanich János tábornok híres mondata is:
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„Sose okoskodjunk mi, hanem verjük meg az
ellenséget, a többit meg majd elvégzi Kossuth
Lajos!” Az ünnepségen Cseresnyés Péter, a
FIDESZ-MPSZ országgyűlési képviselője
mondott beszédet, melyben kiemelte: 

– Október hatodikán nem gyászolni, hanem
emlékezni jövünk össze. Emlékezni és egyben
erőt meríteni. Erőt meríteni azon hősök emlé-
kéből, emberi nagyságából, akik 156 éve bi-
zonyosságát adták az adott szó, a becsület, a
hazaszeretet fontosságának, a közösség érde-
kében történő önfeláldozás értelmének. 

Az ünnepség zárásaként a résztvevők gyer-
tyákat, mécseseket helyeztek el a vértanúk
szobrainál.

„RÉGIÓK KAPUJA” KONFERENCIA
A kanizsai önkormányzat és a Magyar Ke-

reskedelmi ás Iparkamara Magyar-Szlovén Ta-
gozata szervezésében pénteken a Honvéd Ka-
szinó adott helyet a „Régiók Kapuja” terület-
fejlesztési és logisztikai konferenciának. A ren-
dezvényt megelőzően került sor a Thúry város-
rész rehabilitációjára valamint az Ipari Parkban
az „A” jelű gyűjtőút építésére irányuló támo-
gatási szerződés aláírására. A konferencia
programja a köszöntőket követően dr. Kolber
István regionális fejlesztésért és felzárkóztatá-
sért felelős tárca nélküli miniszter előadásával
vette kezdetét, aki az EU-s támogatások terü-
letfejlesztésben betöltött szerepéről beszélt. Ezt
követően a Regionális Operatív Program készí-
tése a közlekedési infrastrukturális beruházá-
sok területén címmel szólt a résztvevőkhöz
Győrffy Gábor, a Nyugat-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség ügyvezetője. Őt Kiss
Bódog Zoltán, a Zala Megyei Közgyűlés elnö-

ke követte. Felszólalásában az észak-déli – az-
az az M9-es – autópálya ügyéről ejtett szót.
Mint mondta, bizonyos érdekköröknek „kö-
szönhetően” fennáll annak a veszélye, hogy a
korridor eddig tervezett nyomvonalát érdeke-
inkkel teljesen ellentétesen, keletebbre helye-
zik. Ezt elkerülendő kérte, hogy a magyaror-
szági régiók illetékes vezetői az M9-es útvona-
lával kapcsolatos 2004-ben aláírt megállapodá-
sukat újítsák meg. A rendezvényen a résztve-
vők megismerkedhettek többek között a MÁV
logisztikai kapcsolataival, a Regionális Fej-
lesztési Holding területfejlesztésben betöltött
szerepével, tájékoztatást kaptak a Délnyugat-

Dunántúl logisztikai feladatairól és lehetősége-
iről, és megismerkedhettek Szlovéniával, mint
logisztikai és elosztó központtal is. 

HORVÁT NAP
Hetedik alkalommal került megrendezésre

városunkban a Horvát Nap. A kanizsai Horvát
Kisebbségi Önkormányzat által szervezett
program horvát nyelvű szentmisével kezdő-
dött az Alsótemplomban, majd a Veszprémi
Egyetem „B” épületében, a volt Úttörőházban
folytatódott. Az előcsarnokban fotókból és új-
ságcikkekből összeállított kiállítás segített
nyomon követni a környéki horvátság és a ka-
nizsai szervezet életét. Az ünnepi fórumon
Vargovics Józsefné, a helyi horvát kisebbségi
önkormányzat elnöke köszöntötte a résztve-
vőket, majd visszaemlékezett a szervezet hét-
éves történetének legmeghatározóbb pillana-
taira, eseményeire. Köszönetét fejezte ki úgy
a város önkormányzatának, mint a helyi ci-
gány kisebbségi önkormányzatnak az eddig

nyújtott támogatásért. Az Országos Horvát
Önkormányzat elnöke, Karagics Mihály tisz-
teletbeli konzul is elsőként az eredményekről
szólt, megemlítve mindazokat, akik kiemelke-
dően sokat tettek eddig a horvátság kultúrájá-
nak, hagyományainak megőrzése érdekében.
Hangsúlyozta az összefogás, az eddiginél is
nagyobb egymás iránti figyelem, tolerancia,
megértés szükségességét. Litter Nándor pol-
gármester a folyamatos és egyre szélesedő
együttműködés fontosságát emelte ki, s példa-
ként említette a Nagykanizsa és Csáktornya
között nemrégiben aláírásra került testvérvá-
rosi megállapodást. A köszöntőket követően
Tislér Jolán tótszerdahelyi iskolaigazgató tar-
tott előadást a muramenti horvátok anyagi és
szellemi kultúrájáról, majd Blazsetin István, a
pécsi tudományegyetem professzora a mura-
menti horvátok irodalmába nyújtott betekin-
tést hallgatóságának. A program zárásaként a
macskoveci Kulturális Egyesület tagjai léptek
színpadra, s tették műsorukkal emlékezete-
sebbé az idei Horvát Napot.

35 ÉVE ÉRETTSÉGIZTEK
A hajdani Landler Jenő Gimnáziumban,

1970-ben érettségizett az a fizika-kémia tago-
zatos osztály, amelynek tagjai szombaton esté-
re a Nelson Étterembe hirdettek érettségi talál-
kozót. Az összejövetelen tizenhárman tudtak

részt venni, s mint az az egyébként egyre gya-
koribbá vált osztálytalálkozóikon rendszerint
lenni szokott, ezúttal is a hiányzó társaikról
osztották meg először az utolsó találkozás óta
összegyűjtött információkat. Ezt követően már
saját magáról, családjáról, munkájáról mesélt
mindenki. Az éjszakába nyúló közös vacsora
végére számvetés is készült: Bakonyi Istvánné
osztályfőnök „régi 4.B-sei” immáron két uno-
kával is büszkélkedhetnek. S hogyan is zárul-
hatott volna a hangulatos rendezvény, ha nem
úgy: „Jövőre újra találkozunk!”

IDŐSEKÉRT NAGYKANIZSÁN
Az Idősekért Nagykanizsán Ünnepi Hét a

Hevesi Sándor Művelődési Központban
délelőtt tíz órakor az idős alkotók képző-, nép-,
ipar-, és egyéb művészeti kiállításával
kezdődött, melyet Papp Ferenc a HSMK igaz-
gatója nyitott meg. Az Ünnepi Hét és a Megyei
Idősek Napja rendezvénysorozat megnyitójára
a Színházteremben került sor. Koller Jutka, az
Egyesített Szociális Intézmény igazgatója
köszöntőjében ismertette a hét programsoroza-
tát, majd  dr. Halász Gabriella és Litter Nán-
dor polgármester tartott rövid beszédet. Tizen-
egy órától az ünnepi műsor keretén belül
többek között fellépett a Rozmaring Gyermek-
tánc Együttes, az Orff Ütőegyüttes valamint
Kanizsa Táncegyüttes. 

IDŐSEK FILMKLUBJA
Az Idősek Filmklubja következő filmvetíté-

sén a Halis István Városi Könyvtárban október
17-én, hétfőn vehetnek részt az érdeklődők. A
bohóc felesége és A fekete macska filmeket él-
vezheti a közönség ingyenes előadáson.

(Folytatás a 4. oldalon)
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(Folytatás a 3. oldalról)
NEMZETI IDENTITÁSUNK ÚTVESZTŐI

Nemzeti identitásunk útvesztői címmel veszi
kezdetét a november 2-5-ig zajló Identitás
Szabadegyetem. A résztvevők választ kaphat-
nak arra a sokakat foglalkoztató kérdésre, miért
fontos a nemzeti identitás, különösen most,
amikor bekerültünk az EU-ba. November 2-án
18 órakor Tari István tárlatának megnyitójával
kezdődik a rendezvény, majd „Ave Maria” fel-
dolgozásokat hallgathat a közönség Faragó
Laura előadásában, akit orgonán kísér Martoné
Németh Mária. November 3-án a 9 órakor
kezdődő programon Cseke Zoltán, az ISZ
titkára és Csordásné Láng Éva, a Thúry Györ-
gy Kereskedelmi SZKI igazgatója köszöntője
után a rendezvényt Litter Nándor polgármester
nyitja meg, majd 10 órától I. Világháború és
Trianon címmel, Horváth Gábor előadása
hangzik el. Az Én is jártam Isonzónál című film
vetítése zárja a délelőtti programot. Este 19
órától a Népdalok, mint a nemzet lelkiségének
kifejezői címmel,  daltanulás lesz Faragó Laura
vezetésével. Pénteken 9 órától, Hogyan tovább?
A magyar kultúrnemzet esélyeiről tart előadást
Bozóki András kulturális miniszter. Ezt
követően korreferátumok hangzanak el Durai
Miklóstól, Lászlóffy Aladártól, Tari Istvántól,
Göncz Lászlótól és Gál Sándortól. 10.45-től
Magyar identitás, magyar irodalom címmel
Pomogáts Béla, 11.45-től Nemzettudat és az
élő irodalmunk címmel Szakolczay Lajos
előadása következik. Este 19 órától költői esten
vehet részt a hallgatóság Tari Istvánnal. Szom-
baton 9 órától A magyar nemzet stratégiájáról
Somogyi Ferenc külügyminiszter beszél, 10
órától Omlanak már Trianon falai? címmel
Pozsgay Imre tart előadást. Az előadások min-
denki számára nyilvánosak, belépődíj nincs.

A MINDENSÉGGEL MÉRD MAGAD
A Hármas Halom Baráti Kör, a Magyarok

Világszövetsége, a Nagy-Magyarország-
Emlékmű Szoborbizottsága, a Magyar Szelle-
mi Örökség Műhely és néhány támogató se-
gítségével létrejött művelődéstörténeti elő-
adássorozat következő rendezvényén Adalé-
kok Bartók, Cantata Profana című művének
értelmezéséhez címmel tart vetített képes elő-
adást Pap Gábor művészettörténész. Az elő-
adás helyszíne: Halis István Városi Könyvtár.
Időpont: november 20., 18.30 óra.

Hétfőn Volán menetrendi egyeztetőt tartottak
a Vasember házban, ahová 68 munkáltató, és a
városi képviselők is meghívást kaptak. A meg-
beszélésen továbbra is a leghangsúlyosabb prob-
lémaként vetődött fel a vasúthoz vezető, illetve
onnan a városba jövő helyi járatok kérdése. 

Erdős Péter, a  Polgármesteri Hivatal veze-
tő főtanácsosa, településgazdálkodási referens
elmondta: korábban a város több pontja felé
egyidőben indultak buszok a vasútról, de
gyakran csak 3-5 ember szállt fel egy-egy já-
ratra. Ezért a jelenlegi menetrend szerint egy
busz van, amiről átszállással lehet tovább
utazni. Erdős Péter azt mondja, konkrét kér-
désekre tudnak csak reagálni az új menetren-
det érintően – általánosságban nem lehet
rossznak minősíteni. Példaként említett egy
hölgyet, aki az egyeztetésen a 23-as buszt hiá-
nyolta. Azzal ugyanis korábban kényelmesen
munkahelyére ért, míg a jelenlegi körjárat
hosszabb menetidőt vesz igénybe és korábban
is indul. A főtanácsos elismerte: előfordul,
hogy vannak, akiknek a korábbihoz képest
megnövekedett a közlekedési ideje, illetve né-
hány perccel többet kell gyalogolni a busz-
megállóhoz, vagy onnan tovább, de sokaknak
jelentős javulást hozott az új útvonal és me-
netrend. A szakember szerint az észak-keleti
városrész lakóinak kifejezetten előnyös a 20-
as és 21-es körjárat elindítása és fél óránkénti
közlekedtetése, hiszen az ott lakók számára
korábban gyakorlatilag semmilyen helyi köz-
lekedés nem volt. 

A hétfői menetrendi egyeztetésen, illetve
azt megelőzően írásban beérkezett észrevéte-
lek egy részét Erdős Péter jogosnak tartja.
Ilyen például a Kanizsa Trendben dolgozók
igénye, hogy a céghez közelebb álljon meg a
körjárat. A jelzések egy része azonban – a fő-
tanácsos szerint – a tájékozatlanságból adó-
dik. Az emberek sok esetben nem ismerik az
új menetrendet, a járatok útvonalát. 

– Nagykanizsán körülbelül 25-30 éve nem
változott érdemben a közlekedés – a helyi au-
tóbuszok útvonalában, menetrendjében csu-
pán kisebb, jelentéktelenebb változások voltak
– tette hozzá Erdős Péter. Ebből adódóan az
idők során olyan kusza, sok hálózatos rend-
szer alakult ki a városban, amely nem igazo-

dik a mai igényekhez. Az évtizedek során je-
lentősen megváltozott a város szerkezete – a
Csengery utcai ipartelepen ma már nem dol-
gozik annyi ember, mint a ’70-es években; a
’80-as, ’90-es  években pedig nem létezett az
észak-keleti városrész, ahol mára több ezer la-
kás épült, illetve épül folyamatosan. A főtaná-
csos szerint az átláthatatlan közlekedés háló-
zat, a város képének, szerkezetének megválto-
zása tette indokolttá a helyi közlekedés gyö-
keres átszervezését. Az önkormányzat és a
Zala Volán Rt. azonban úgy vélte, a megvaló-
sításhoz mindenképpen külső szakértőre van
szükség, ezért kérték fel a Győri Közlekedési
Főiskolát a feladatra – a tervezést megelőzően
pedig többszöri utasszámlálást végeztek.
Megvizsgálták az iskolai szünet idején tapasz-
talható forgalmat, a szorgalmi időszak alatti
utazási szokásokat és a hétvégi forgalmat. Az
utasszámlálási adatokból vontak le következ-
tetéseket az egyes vonalak kihasználtságára. 

– Bármilyen hihetetlen – mondta a telepü-
lésgazdálkodási referens – a vasútra menő
busz, a korábbi 33-as gazdaságtalan volt.

A közlekedési társaság és az egyetem leg-
jobb meggyőződése szerint dolgozta ki az új út-
vonalakat és menetrendeket – szögezte le, hoz-
zátéve: a Zala Volán egy részvénytársaság,
amely nyilvánvalóan nyereségorientált. Márpe-
dig a világon sehol sem nyereséges a tömeg-
közlekedés. A veszteség pedig a mai törvények
szerint helyi közlekedés esetében az önkor-
mányzatot terheli. A helyi tömegközlekedés
biztosítása ugyanis az önkormányzat kötelezett-
sége. Az önkormányzat pedig úgy tesz eleget
kötelezettségének, hogy közszolgáltatási szer-
ződést köt a közlekedési társasággal, amelyben
rögzítik a teljesítményt, illetve az állami, önkor-
mányzati hozzájárulást is. Idén a nagykanizsai
helyijáratú autóbuszok működéséhez 38 millió
forint állami normatív támogatás jár – ezt az
összeget pályázni kellett – s ugyanennyit tesz
hozzá a város. A működés harmadik pillére a
társaság bevétele, vagyis a buszjegyekből szár-
mazó bevétel. A teljesítményt tekintve a város
és a Zala Volán között jelenleg érvényben lévő
szerződés szerint a közlekedési társaság egy is-
kolai előadási napon 695 járatot biztosít és bu-
szaik összesen 3955 kilométert tesznek meg.
Munkaszüneti napokon 360 járat, összesen
2033 kilométert tesz meg a városban.  

Hogy átszervezik-e a négy hónappal ezelőtt
gyökeresen átszervezett helyi buszközleke-
dést, arra Erdős Péter úgy válaszolt: alapvető
változásokra nem lehet számítani. Néhány
észrevételt azonban fontolóra vesznek. 

A nagykanizsai helyijáratú buszok menet-
rendjéről – figyelembe véve és összegezve a
hétfői egyeztetés kapcsán érkezett észrevéte-
leket – október 17-én, hétfőn újabb egyeztetés
lesz a Zala Volán és a város vezetői között. 

Gelencsér Kornélia

Október 15-re befejeződik a 8 millió forint
költséggel készülő temetői vasúti híd felújítá-
sa, szigetelési, korrózióvédelmi, javítási mun-
kálatai. A hidat november 1-re forgalomba he-
lyezik. A Batthyány utcát a Sétakerttel össze-
kötő gyalogoshíd felújítása még várat magára.
A felújításához szükséges programterv az el-
múlt évben elkészült. Ha a következő évek
költségvetése lehetőséget ad a tavalyi árak
szerinti 40 millió forintos fejlesztésre, a  vá-
roslakóknak ez a kívánsága is teljesülhet. 

NOVEMBER 1-RE FORGALOMBA HELYEZIK

VOLÁN-FEJLEMÉNYEK
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A Kanizsa Vásár egyik kísérő ren-
dezvénye a Veszprémi Egyetem épüle-
tében megrendezett Környezetvédelmi
konferencia volt, ahol az előadók több-
sége a környezetvédelem, a hulladék-
gazdálkodás, a megújuló energiaforrás-
ok hasznosításának lehetőségeiről szólt.
Hallhattunk a nagykanizsai geotermi-
kus energia projektről, a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI képzési modelljének
átalakulásáról, a város és térségének
csatornázási, szennyvíztisztítási törté-
néseiről és a távközlés jövőjéről is. 

Holoda Attila, a MOL Rt. Közép Európai
kutatás-termelés igazgatója egy geotermikus
erőmű létesítésének magyarországi lehetősé-
geit foglalta össze előadásában. A MOL Rt.
Közép-Európa legnagyobb energiatermelő
vállalataként fontosnak érzi, hogy foglalkoz-
zon a megújuló energiaforrásokkal, hiszen
úgy tűnik, az emberiségnek néhány évszázad
elegendő ahhoz, hogy azokat a fosszilis ener-
giaforrásokat elhasználja, amelyek évmilliók
alatt jöttek létre. A világon 440 olyan erőmű
van, amely geotermiára alapozza az energia
előállítását. A szakemberek úgy vélik, ez en-
nél sokkal több is lehetne. Magyarországot az
energiaimport-függőség jellemzi, hiszen az
ország az általa felhasznált energia 20-25 szá-
zalékának előállítására képes csak. Közép-Eu-
rópában még nincs geotermikus erőmű, ennek
egyik oka a kompetenciák, a másik ok a kor-
mányzati elképzelések, konkrét lépések hiá-
nya. Jóllehet, készült egy tanulmány, amely
szerint Közép-Európa legnagyobb megújuló
energia előállító állama adottságai alapján ha-
zánk lehetne, a kormány vállalása e téren
mégis óvatos, 2010-re mindössze 3,6 százalé-
kot, míg Csehország erre az időszakra már 10
százalékot vállalt a megújuló energiák előállí-
tása terén. Ez a vállalás esetünkben 3-4 geo-
termikus erőművet jelentene. 

Be kell látni azonban, hogy jelenleg a meg-
újuló-energia projektek nem versenyképesek
a fosszilis energiahordozókkal szemben, eze-
ket csak komoly állami szubvenciókkal lehet-
ne versenyképessé tenni. A Natura 2000 prog-
ram jelenlegi formájában komoly mértékben
érinti a megújuló energiaforrások alapját ké-
pező erőművek lehetséges helyszíneit. A kút-
ban meglévő energiát, legyen az szénhidrogén
származék vagy geotermikus energia, csak a
kútból lehet kitermelni. Ez azt jelenti, hogy a
környezetvédelemnek is meg kell fontolnia,
hogy önmagáért való-e, vagy fontos számára
a megújuló energiaforrások hasznosítása. Ha
igen, ebben az esetben a szabályozókat is eh-
hez kell igazítani. A MOL Rt. mérnökei már
több geotermikus erőművet terveztek, de a
gyakorlatban működő erőművet a MOL nem
épített még. 

Több mint nyolcezer használaton kívüli kút
van ma Magyarországon. Lenne lehetőség a
kutak egy jelentős részének a hsznosításra, ez
volna a geotermia. Zalában az átalagosnál is
kedvezőbbek az adottságok, de még nem tud-
ni, ki, hogyan él, élhet ezekkel – zárta előadá-
sát a kutatás-termelés igazgató.  

Janicsek Tibor a győri épületek azbesztmen-
tesítéséről tartott előadásában számos érdekes-
séget ismertetett. Az ókor óta használt, mára
világszerte elterjedt azbeszt kitűnő hő- és tűz-
álló, savakkal szemben ellenálló, elektromos
szigetelő tulajdonságainak köszönhette népsze-
rűségét. A XX. század végére már közel há-
romezer, azbesztet tartalmazó termék volt for-
galomban, s csak késve jöttek rá, hogy az az-
beszt bizonyos körülmények között rákkeltő
hatású. A fejlettebb országokban betiltották
egyes azbeszt termékek használatát, megkezd-
ték a mentesítést. Az azbeszt szálas szerkezetű
szilikát ásvány, a belőle készült termékeket a
múlt század elejétől gyártották Nyergesújfalun
majd Selypen. A szórt azbeszt használatát
1982-től tiltották be hazánkban, az új rendelet
ez év január elsejétől pedig betiltotta minden
olyan termék gyártását, forgalmazását, amely
azbesztet tartalmaz. A leginkább egészségkáro-
sító szórt azbeszt-vakolat közel 90 százalékban

tartalmaz azbesztet, kevés cementtel gyengén
kötött, hamar elöregszik, s a lemálló azbeszt-
szálak már a szélfuvallat hatására is a levegőbe
kerülnek. Ezt a mára betiltott terméket a lakó-
telepi házak esetében az alagsori plafon bevo-
nására, csőszigetelésekre használták. Lehet
szórt azbeszt a régi PVC szőnyegekben, a pala-
tető, a hullámpala anyagában. Az, hogy az
adott épület tartalmaz-e valóban egészségkáro-
sító azbesztet csak laboratóriumi elemzéssel ál-
lapítható meg. Az 50-es, 60-as, 70-es években
épült kazánoknál, fűtéscsöveknél, központi-fű-
tésvezetékeknél nagy eséllyel található azbeszt. 

A legismertebb azbeszt okozta megbetegedés
az azbesztiózis, amely a tüdőben a kötőhártya
túlburjánzását eredményezi, ami légzési nehéz-
ségekhez vezethet. Belégzése mellhártyagyulla-
dást is okozhat, illetve a meso-thelioma nevű
daganatos megbetegedés és a tüdőrák kockáza-
ta is bizonyítottan nő azbesztes környezetben.
A szórt azbeszt-szigetelést semmiképpen nem
szabad megbolygatni, kerülni kell a helyiség
használatát, az ott tárolt tárgyakat forró vízzel
mossuk le. A lehullott azbesztet mindig nedve-
sen kell feltakarítani. Minden azbeszttel kap-
csolatos munkát bízzunk szakemberre, mert a
szakszerűtlenül elvégzett munkával saját, és
környezetünk egészségét is veszélyeztetjük!

A KÖRNYEZETVÉDELEM APROPÓJÁNA KÖRNYEZETVÉDELEM APROPÓJÁN

A Hétszínvirág óvoda kiemelt feladatai kö-
zé tartozik az egészséges életmódra, a környe-
zetvédelemre és a hagyományápolásra neve-
lés. A gyerekek érdeklődésére és kíváncsisá-
gára építenek a feladatok összeállításánál, így
a változatos tevékenységekkel hasznos ta-
pasztalatokat szerezhetnek. Az elmúlt évek-
ben rendszeresen gyűjtöttek üveget, papírt,
műanyagflakont, amit hetente egy alkalom-
mal közösen helyeztek el az óvoda közelében
lévő szelektív hulladékgyűjtő edényben. 

Az újrahasznosítás során az összegyűjtött
újságpapírt apró darabokra tépik, beáztatják
és három-négy napig kevergetik. Az így ka-
pott masszát fakeretre feszített szúnyoghálóra
egyenletesen ráhelyezik, és száradás után erre
festenek, rajzolnak a gyerekek. Büszkeséggel
tölti el őket a tudat, hogy a merített papír ké-
szítésének teljes folyamatában részt vesznek. 

Az óvodában igyekeznek természetes
anyagok felhasználásával dolgozni. Ott jár-
tunkkor liszt és víz keverékéből összeállított
csirizzel tálkákat ragasztottak, amelyeket
száradás után szintén felhasználnak, dísztár-
gyakat gyűjtenek bennük. A csoportszobákat
számtalan természetes anyag díszíti. Látha-
tók szép fonott bútorok, a polcokon őszt idé-
ző termésekkel fonott kosarak sorakoznak. 

A két éve berendezett kézműves szobában

a hagyományápolásra fektetik a fő hang-
súlyt. A szobát valamennyi csoport használ-
ja, de hetente egy alkalommal a csoportok
legtehetségesebb gyerekeivel külön foglal-
kozik a Népi Kismesterségek és Játszóház
vezetői tanfolyamot végzett óvónő, Dézsi
Jánosné. Itt szőnek, batikolnak, gyertyát ön-
tenek, készítenek csuhébabát, a különböző
termésekből gyöngyöt, és hajtatnak fűszer-
növényeket. A ládákban termesztett snidlin-
get, zsályát egész télen vágták a kenyerükre.
A közösen szárított bodzavirágból teát főz-
nek, de sütöttek lángost és palacsintát, tettek
el savanyúságot és kompótot is. Hívtak az
oviba fazekast, akit munka közben megláto-
gattak nyáron a galamboki tájházban. Ott ke-
zükbe vehették az agyagot, korongoztak, ki-
próbálták, hogyan készül a pohár, a kancsó. 

A MERÍTETT PAPÍR ÉS A CSIRÍZ 
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E témának külön rovatot is
szentelhetnénk hétről-hétre, hi-
szen annyi visszássággal, oda nem
figyeléssel találkozunk, nemtörő-
dömségből adódó bosszúságnak
vagyunk kitéve. Önöknek is van-
nak bizonyára hasonló, vagy még
rémesebb történeteik, amelyek
mindmáig megoldatlanok. 

Mi most abban a reményben
nyújtunk át ezekből egy csokor-
ra valót, hogy derüljenek velünk
az Olvasók is. Bízunk abban,
hogy tollat ragadnak, s együtt
lassacskán, lépésről-lépésre ha-
ladva elérhetjük, hogy majd egy
távolabbi jövőben valóban szol-
gáltatnak és nem kiszolgáltat-
nak bennünket saját kényük-
nek-kedvüknek, nemtörődöm-
ségüknek a szolgáltatók. Ebben
az esetben természetesen foko-
zatosan igaz: a kivétel erősíti a
szabályt. 

(KI)
SZOLGÁLTATÓK

Évekkel ezelőtt, mert a korral haladni kell, s mert
a szolgáltatás olcsóbbnak tűnt, mobiltelefonnal lep-
tük meg szüleimet egy alkalommal. Az évek múl-
tak, a készülékek öregedtek, ma már mobilként sem
funkcionálnak, hiszen folyamatosan töltőre kapcsol-
tan is csak részleges szolgáltatásra képesek a le-
amortizálódott maroktelcsik. 

A minap úgy döntöttem, utánajárok, miként juthat-
nának új telefonhoz édes szüléink a régiek helyett.
Először az internethez fordultam, de a sok-sok link
között elkeveredtem, kaptam hát a mobilomat, és a
neten elegendő információt nem lelők számára meg-
adott tudakozó számát hívtam. Türelmesen végighall-
gattam a különböző menüpontok közötti válaszlehe-
tőségeket, igaz, egy idő múltán, mint a mitológiai
hősnek, nékem is kellett némi Ariadné-kanóc ( papír
és toll személyében) a boldoguláshoz, s szorgalmasan
jegyzeteltem is a különböző menüpontok között esé-
lyesként számításba jövő számjegyeket. Csak kétszer
kellett visszafordulnom, mire megleltem az ügyinté-
zőhöz vezető útvonalat, de végül meglett. A hölgy
kedvesen végighallgatott, aztán egy másik ügyintéző-
höz kapcsolt, aki ismét meghallgatott. A legfőbb
problémája az volt, hogy nem a cserére szánt készü-
lékről hívom, s hiába bizonygattam, hogy ilyen

mennyiségű menüválasztáshoz és ügyintéző-informá-
láshoz az adott készülék kora és műszaki állapota
folytán nem alkalmas, és éppen ezek jutányos árú,
kedvezményes cseréje volna a cél, csak hümmögött.
Szó szót követett, aztán megegyeztünk abban, hogy
nem tudnak segíteni, fáradjak be a legközelebbi be-
mutató-terembe, vigyek magammal mindent, és ott
majd nagy valószínűséggel meg tudják mondani, ho-
gyan, milyen kedvezményre jogosultak a szüleim,
miként cserélhetem le az elkorosodott mobilt. 

Alig telt bele 24 óra, megcsendült a mobilom, és
a vonal túlsó végén egy bájoshangú közvélemény-
kutató arról faggatózott, mennyire voltam elégedett
a mobilszolgáltató ügyintézési módjával. Egytől-tí-
zig értékelhettem az ügyintézés gyorsaságát, a me-
nüpont-választást, az ügyintézők kommunikációs
készségét, meg minden egyebet. Nem tagadtam elé-
gedetlenségemet, azt, hogy hiába neteztem és tele-
fonáltam, még mindig ott tartok, szüleim telefonja
nem mobil, továbbra is ósdi régi… Minek a sok
flancos link, meg menü, ha a továbbra is ügyet
intézni személyesen célszerű? 

Az sem vigasztal, hogy legalább három embernek
munkát adhattam, a saját előfizetésem terhére!
Vagy akár még boldog is lehetnék?

HA TÚLKOROS A MOBIL...

Hír egy internetes portálon: az
elmúlt egy évben ötödével nőtt a
biztosító társaságok bevétele.
Megvallom, nem olvastam végig
a cikket, miből is keletkezett a
többletbevétel egy ilyen kataszt-
rófákkal, természeti károkkal tar-
kított év alatt, de mindenestre ér-
dekes….Persze tippem azért van,
mindjárt kettő is. 

Nemrégiben felújított udvari
épületünk egyik frissen festett fa-
láról először kisebb, aztán egyre
nagyobb darabokban kezdett mál-
lani a festék, s mögötte szemmel
láthatóan terjengős vízfoltok
csúfkodtak a vakolaton. Először
tetőbeázásra, majd szigetelési
gondra gyanakodtunk, ám a kihí-
vott szakemberek mindegyik azt
állította, másról van itt szó. Szót
tett követett, aztán kiderült, fa-
lunk vizesedési gondjait a mellet-
tünk lévő visszabontott, nem kel-
lően eltakarított épületmaradvány
okozza. Mivel kárunk volt, bizto-
sításunk szintén, gondoltunk, se-
gítséget, kártérítést kérünk. 

A bejelentést elfogadták, aztán
megérkezett a kárszakértő, aki
hamar megállapította, amit addig
is tudtunk, hogy a fal vizes, ázott,

hogy a kár valós. A kárbecslő
kedves volt, de csak a vállát vo-
nogatta, miközben elárulta, a biz-
tosításunk erre a kárfajtára fede-
zetet nem nyújt, hiába biztosított
a szóban forgó épület. Ha a fal-
ban cső volna, ha a tetőn lyuk tá-
tongana, máris fizetnének, de ez
esetben nem…

Van megoldás, hogy kártalan-
odjunk, nem is rejtette véka alá,
mi volna az. Ha azt szeretnénk,
hogy kárunkat a biztosítónk meg-
térítse, abban az esetben ki kell
nyomoznunk a mellettünk levő
épületmaradvány tulajdonosát, mi
több személyének kiderítését kö-
vetően azt is nekünk kellene vala-
mi módon bizonyítani, hogy ren-
delkezik-e a szóban forgó épület-
maradványra vonatkozó biztosí-
tással. Ha igen, s ezt hitelt érdem-
lően igazolni is tudjuk, akkor fi-
zet a biztosító, a vétlen károkozó
biztosításának terhére. 

Ez ám a találmány!  Fizetjük a
biztosítást, a kárt meg más bizto-
sításából fedezik, ha lehet. Ha
nem lehet másra terhelni, akkor
nem fizetnek, vagyis a biztosító-
társaságot kár nem érheti, ő biz-
tosítva van. És én? 

Itt még nem ér véget a lakásbiztosítási visszásságok sora, van még
egy történet, szintén e tárgykörből. 

Nemcsak esős, viharos is volt a nyár, így nem csoda, ha villámcsa-
pás miatt is keletkezett kár. Így volt ezzel az egyik ismerősöm is, aki-
nek számítógépébe csapott a villám. A készülék meg is sült rendesen.
A kárvallott tulajdonos azt gondolta, nincs mitől tartani, hiszen van la-
kásbiztosítása, fizeti is rendesen, értékkövető módon, így a kártalan-
odást is remélheti. Csalódnia kellett hamar. 

Kárigényét, amelyhez a meg- és kisült gépről szakvéleményt is csatolt,
hamar elutasították, arra hivatkozván, hogy meglévő biztosítása, amely
többmilliós érték megóvására köttetett, a szóban forgó számítógépre nem
vonatkozik, mert az kiemelt ingóságnak minősül a maga százötvenezer fo-
rintos értékével, s mert ezt kötvényében nem jelezte külön, erre vonatko-
zóan a biztosítónál semmilyen kárigénnyel nem élhet. Felháborodottan
felkereste a biztosítótársaságot, ahol azt tanácsolták, pontosítsa a kárigény-
ét, úgy, hogy az semmiképpen ne haladja meg a százötvenezres értéket –
függetlenül attól, hogy az ügyfelet mekkora valós kár érte! – és adja be is-
mét a kérelmét. A károsult megtette, amit a biztosítótársaság kért, ám a vá-
lasz ismét elutasító volt. Ekkor egy ügynök kereste fel, ha módosítja –
értsd nagyobb értékre köt biztosítást – a kötvényét, méltányossági alapon
megfizetik neki a kár kétharmadának a hetven százalékát. A károsult ebbe
is belement, a csekket rögvest fizette is, mert a számítógépre is szüksége
lett volna, meg a pénzre is, amiből megvehette volna. 

A megkeresésre ismét elutasítás érkezett csak, most már nem hely-
ből, hanem valami felsővárosi alkusztól, aki elmondta, hogy ajánl egy
összeget, amelyet vagy elfogad a károsult, vagy semmit nem kap. Ők
nem kötelesek a kártalanításra, indokként felsorolt sok-sok szakmai
szlogent, meg besorolási maszlagot, hogy miért nem. S hozzátette
még, ha az ügyfél nem fogadja el, mehet ugyan a bíróságra, úgyis el-
veszíti a pert, mert ők be tudják bizonyítani, hogy az ügyfélnek sem-
miképpen sem lehet igaza, legalábbis eddig még mindig sikerült. Ki ne
menne bele egy ilyen alkuba? A semminél a kevés pénz is több! 

NYOMOZZUNK!, AVAGY 
A FALMARADVÁNY ESETE

A SEMMINÉL 
A KEVÉS PÉNZ IS TÖBB...
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AHOGY AZ UTCÁN LÁTJÁK ...

Telefoncsengés…síró hang. Egy hölgy hüppögve
arra kér, segítsek, mert ő már senki mástól nem re-
mél segítséget, csak a sajtótól. Nyugtatom, aztán
egy nyilvános helyen találkozunk. Kezében egy te-
lefonszámla, többtízezres összeg… A hívott számok
között állítólag egy szexvonal. A kiállított számla
szerint hosszú perceken át beszélt, hallgatta… vagy
mégsem? Bebizonyítani nem tudja, legalábbis a
szolgáltató szerint nem, hogy nem ő volt, aki az
emeltáru hívást kezdeményezte, folytatta. 

A szolgáltató megkeresésére annyit mondott: a
számlázott összeget be kell fizetnie, s aztán méltá-
nyossági alapon eldöntik, visszafizetik-e vagy sem. 

Vajon mi alapján dönti el a szolgáltató, hogy vis-
sza kell-e fizetnie a díjat, és hogy mennyit?  Kiszáll-
nak a helyszínre, s megállapítják, hogy az ügyfél te-
kintete kéjes? Egyedülálló, ezért bizonyosan drót-
szexszel enyhíti kínzó vágyait? Vagy ha az ügyfél
nyolcvan év feletti, akkor bizonyosan nem hívhatta
a regisztrált számokat? 

A fenti kérdésekre eddig válasz még nem szüle-
tett, mert a befizetett számlán, a visszatérítés össze-
gén, módján  még most is agyal a szolgáltató… S ha
netán teljes összegben téríti vissza, akkor is jól jár,
mert egy ideig kamatmentesen használta a ki tudja
hány, ilyen módon bepalizott ügyfél pénzét.

A közelmúltban levelet hozott a
postás, melyben arról értesített a
biztosító, hogy módosították  lakás-
biztosítási kötvényemet. Az épület
és lakás alapbiztosítási táblázatban
a 68 négyzetméteres lakásom biz-
tosított összegénél több mint 9 és
fél millió forintot tüntettek fel.  

Kissé meglepődtem, nem is
tudtam hirtelen, örüljek vagy sír-
jak. Ha ebből az következik,
hogy ezután jóval több biztosítási
díjat kell fizetnem, akkor ha meg-
kapom a következő értesítést,
bizony sírni fogok. Tovább olvas-
tam a felsorolást. Elektromos
háztartási gépek: ha a két műkö-
dő és a két javításra szoruló tévét
beszámítom, akkor sem éri el a
feltüntetett 700 ezer forintot. Ál-
talános háztartási ingóságok: kö-
zel 3,5 millió forint. Itt már vég-
képp nem tudom, mit adjak ösz-
sze. Az alapbiztosítás összege pár
ezer forint híján 15 millió forint.
Akár elégedett is lehetnék ezek-
kel a számokkal! 

Az élet úgy hozta, hogy jelzá-
loghitelt kellene felvennem a la-
kásra. Vajon majd a hitelt folyó-
sító bank értékbecslője is így szá-
mol? Vagy adjam el inkább a la-
kást? – ha már ilyen nagy értékre
„indexálódott”.

Nemrégiben a szerkesztőségben keresett fel egy
hölgy, aki egy kilakoltatásról szóló határozatot ho-
zott magával. A kilakoltatás oka 238 forint meg nem
fizetett vízdíj. A hölgy elmondta, a vízszámlát hó-
napról hónapra becsülettel fizeti. Az aktuális szám-
lán minden hónapban megjelent a fent említett ösz-
szeg, mint hátralék, de erről csekket, számlát, felszó-
lítót soha nem kapott, az aktuális számlaösszeghez
soha nem adta hozzá a szolgáltató. Végül a tartozás
ideje meghaladta az egy évet, és megérkezett a kila-
koltatási határozat. A hölgy sírva szaladt a szolgálta-
tóhoz, hogy a fenti összeget végül külön, szokásos
számláitól elkülönítetten kiegyenlítse. A szolgáltató
képviselője – elmondása szerint – faarccal végig-
hallgatta őt, sem azt, nem mondta, hogy ennyiért
nem lakoltatnak ki ebben az országban, sem arról
nem világosította fel az ügyfelet, miért nem lehetett
a két tartozást egy összegként kezelni. Lehet, hogy
volt az eljárásnak oka, de ésszerű bizonyára nem. 

Nem tudom, van-e még szolgáltató, amelynek te-
lefonos ügyfélszolgálatát csak és kizárólag tonos
üzemmódú, vezetékes készülékről lehet hívni. Én ta-
láltam egyet, ez a helyi kábelszolgáltató. A 2005-
2006-ban érvényes városi telefonkönyv szerint e
szolgáltató a 1221-es számról hívható, s emellett
még egy vélhetően állandóan faxra állított készülék
száma van a telefonkönyvben. Ha valaki észrevé-
telét nem akarja, nem tudja faxolni és nem rendelke-
zik vonalas készülékkel, az ne is akarjon telekom-
munatíve kapcsolatba lépni a szolgáltatóval, mert
nem sikerülhet. Meg lehet próbálkozni az elektroni-
kus levélküldéssel is, de magam nem jártam sikerrel,
válaszra sem méltattak. Persze lehet, hogy azért nem
mert ezt a szolgáltatást (sem) tőlük rendeltem meg. 

Az is lehet, hogy meg kellett volna próbálkoznom
a reklámjuk által sugallt változattal is, de ügyintézés
esetén nem hiszek az égi csatornákban – legalábbis
az emberek által üzemeltetettekben nem. 

SÍRJAK? 
NEVESSEK?

Ezen a héten arra voltunk kíváncsiak, hogy Olvasóink meg vannak-e elégedve a különböző szolgáltatókkal. 

Kappel Mária:
– Egyik szolgáltatóval sincs kü-

lönösképpen problémám, bár a
TV-vel előfordult az, hogy egy
napra valamelyik csatorna nem
jön be. Azonban rövid időn belül
ezt a hibát korrigálják, utána már
minden rendben van. Egyébként
meg vagyok elégedve. 

Szabóné Horváth Hermina:
– Amikor a szolgáltató elkér az

embertől kétszázezer forintot
azért, hogy összekössenek egy
csövet, azért az sok. Ráadásul ki-
jönnek öten, ebből három csak
ácsorog, egy pedig dolgozik,
megcsinálja a munkát. És ezért
elkérnek ennyi pénzt!

Németh Istvánné:
– Az az igazság, hogy én meg

vagyok elégedve. Egy hónapban
jön a három csekk, ha egyszerre
adjuk fel úgy is jó, ha külön-
külön, úgy is jó. Mindig figyelem-
mel tudjuk kísérni a feladási
díjakat. Ha valami probléma van,
azt megcsinálják.

Dömötör Tamás:
– A vízzel az a problémánk

van, hogy olyan utcában lakunk,
ahol régi a rendszer és emiatt
gyakoriak a csőtörések. Amúgy a
szolgáltató nagyon korrekt, mert
ha szerelés van, előtte mindig
szólnak, becsengetnek. Így előre
fel tudunk készülni.

ELSZEX-SZELT PERCEK

VIZES ÜGY ÉGI-FÖLDI GONDOK
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TISZTELT NAGYKANIZSAI POLGÁROK!
Városunk 2007 – 2013. évekre szóló

városfejlesztési koncepciója ki-
emelkedő jelentőségű Nagykani-

zsa fejlődése szempontjából.
Nagykanizsa jövőképét kell
közösen megalkotnunk, meg-
határoznunk a kívánt jövő-
kép eléréséhez vezető fő
célokat, és a fő célok le-
bontását  kisebb-nagyobb
projektekre, fejlesztésekre. 
Miért éppen most van erre
szükség? Az Európai Unió
hétéves költségvetési idő-
szakokban tervez, a  követ-
kező ilyen ciklus 2007-ben

kezdődik majd. Ebben a hét
éves időszakban az idei uniós

támogatásnak előreláthatólag
a 3-3,5-szerese fog évente  be-

érkezni, így összesen több mint
hatezer milliárd forintnyi közössé-

gi fejlesztési támogatásra leszünk jo-
gosultak. A hazai saját erővel együtt ez

a hétéves időszak minden napján több mint
hárommilliárd forint fejlesztési forrás hatékony

felhasználását teszi lehetővé!
A lehetőséget ki kell használnunk mind országos, mind városi szin-

ten, ezért 2006. év elejére össze kell állítanunk a legfontosabb terve-
ket. Célkitűzéseinket világosan és markánsan kell megfogalmaznunk,
majd egy komplex programmá kell összerendeznünk. Ennek a közép-
távú városfejlesztési programnak – egyelőre – „A megújuló Nagykani-
zsa” címet adtuk. 

Tervünk a következő stratégiai célkitűzésekre épül: 
– A város kiváló fekvése a tervezett és hamarosan elkészülő autópá-

lya (M7 és M9) és vasút (Bécs-Zágráb) építésekkel a sármelléki reptér
továbbfejlesztésével kiegészíti az Ipari Park jelentős Logisztikai Köz-
ponttá fejlesztését. Küldetésünk a Nyugat-Dunántúlon az V. számú eu-
rópai közlekedési folyosó segítségével a Győr és Pécs között tátongó
stratégiai rés betöltése.

– A Veszprémi Egyetem kihelyezett képzését egyetemi szintű sza-
kok indításával karrá kívánjuk fejleszteni. Az egyetemi bázison, a je-
lenleg is létező ipar szakembereinek tudására alapozva támogatunk
minden innovációs kutatást, amely új, magasabb keresetet lehetővé te-
vő munkahelyeket teremt. 

– A megújuló energiaforrások, elsősorban termálvízkincsünk kiak-
názásával Nagykanizsát a  megújuló energiák mintavárosává kívánjuk
fejleszteni. Ez azt jelenti, hogy az energiaipari beruházások mellett a
hévíz turisztikai és oktatási hasznosítását is tervezzük. 

– Nagykanizsa turisztikai termékkínálatát olyan szintre kívánjuk fej-
leszteni, mely felhelyezi városunkat a Dunántúl és a szomszédos or-
szágok turisztikai térképére.

– Nagykanizsának regionális szintű közigazgatási funkciókat kívá-
nunk kiharcolni, így olyan központtá fejlesztjük, amely alkalmas a
Szlovénia és Horvátország felé irányuló gazdasági és kulturális kap-
csolatok központjának. 

Ezekre a pillérekre építettük fel a középtávú fejlesztés tervet. A ter-
vező munka 2003-ban kezdődött, amikor az önkormányzati, a civil és
a versenyszféra legjobb szakembereivel, közösen kidolgoztuk Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Fejlesztési Stratégiáját. Több lakossági fóru-
mon ismertettük a tervező munka eredményét, és a városlakók által

megfogalmazott kritikát. A jól hasznosítható ötleteket, javaslatokat be-
építettük a végleges változatba, melyet 2004 decemberében elfogadott
a közgyűlésünk.

A  középtávú városfejlesztési program e stratégia által meghatáro-
zott célok elérését szolgáló lépések felvázolására törekszik. (A túlolda-
lon látható táblázat tartalmazza a legfontosabb célokat és projekteket.)

A tervezés, az előrelátás meghozta eredményeit. Az elmúlt három
évben pályázati úton következő jelentősebb pályázati sikereket értük el: 

Kórház rekonstrukció 1500 mFt
Fogyatékosok otthona 406 mFt
ISPA térségi hulladékkezelési program 

(városunkra jutó rész) 1100 mFt
Nagykanizsa-Bagola hulladéklerakó 507 mFt
50 db szociális bérlakás vásárlása 221 mFt
Régi mozi felújítása 438 mFt
Erzsébet tér északi tömb 176 mFt
HSMK felújítása 591 mFt
Bagola-Fakos csatornaberuházás 145 mFt
Kohéziós alap térségi szennyvízprogram előkészítése 173 mFt
ROP  – Thúry laktanya revitalizációja 800 mFt
ROP  –  „A” jelű út 375 mFt

Az elmúlt 3 évben elnyert támogatásokat összesítve, csak a nagy beruházá-
sokra, megközelítőleg 6432 millió Ft megszerzett támogatást mutathatunk fel. 

Azonban a város legjobb szakemberei által megalkotott terv sem lehet
teljes az Önök véleménye nélkül. Mindenki véleményre szükségünk
van, csak a konszenzussal elfogadott döntéseknek van esélyük a megva-
lósításra. Szükségünk van az idősek tapasztalatára, a fiatalok újító szel-
lemére, a vállalkozók okosan sáfárkodó gondolkodására. Az a jövő fog
megvalósulni, amiért az idősek már megdolgoztak, amit a jelenleg
aktív munkavállalók adóforintjaiból építünk fel úgy,
hogy a most fiatalok biztos alapokról indulva
alakíthassák tovább. 

TISZTELT NAGYKANIZSAIAK!

Kérem, hogy a mellékelt válasz-
levelezőlapon jelezzék vélemé-
nyüket, egészítsék ki a túlolda-
lon olvasható „Megújuló
Nagykanizsa” című tervün-
ket! Javasoljanak kézenfek-
vő vagy akár fantasztikus
ötleteket, nem teszik hiába.
Adjanak kifejezőbb címet a
2007-2013. közötti elkép-
zeléseinket összefoglaló
tervnek a „Megújuló
Nagykanizsa” helyett – a
három legtalálóbb javasla-
tot tevő személyt a hamaro-
san elkészülő, Nagykanizsát
bemutató album egy példá-
nyával jutalmazzuk.

Biztos vagyok benne, hogy a
közös munka eredményeként kiér-
lelt elképzeléseinket – ha egyenlőre
távolinak tűnnek is – elérjük, illetve
egyszerűen megfogalmazva: Együtt sike-
resek leszünk!

Litter Nándor
polgármester
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MEGÚJULÓ NAGYKANIZSA
Középtávú Városfejlesztési Program: 2007-2013

Regionális szerepkör kiteljesítése

Regionális intézmények letelepítése
Kistérségi szolgáltatások és infrastruktúra bővítése,

e-közigazgatás 
Kanizsa Vásár Központ kiépítése 
Térségi foglalkoztató programok 
Délszláv Országok kutatási Központja
Horvátország EU tagságának elősegítése partnervá-

rosi kapcsolatokon keresztül
Gazdasági kapcsolatok központja

Innováció alapú fejlesztések

Regionális Innovációs Ügynökség létesítése (víz-
kezelés, műanyagipar, faipar)

Turisztikai termékfejlesztési központ létesítése 
Műszaki informatikai kutatások
Veszprémi Egyetem Akadémiai Bizottságának

Kommunikációs Munkabizottsága, kutatások 

Kommunális infrastruktúra és termé-
szetvédelem

Szennyvízcsatorna rekonstrukció
Vízbázis védelem és ivóvíz javítás 
Principális partvédelmi program
Komplex városüzemeltetési, termé-

szetvédelmi feladatok 
Hulladékgazdálkodás fejlesztése

Lakó- és közösségi célú ingatlanhálózat
revitalizációja

Történelmi belváros megújítása, töm-
brehabilitáció Eötvös tér, Múzeum tér, Zsi-
nagóga tömb

Erzsébet tér átépítése
Thúry városrész kialakítása a volt lakta-

nyaterület egy részén
Nemzedékek háza 
Bérlakások számának növelése 
Szociális infrastruktúra fejlesztés 
Művelődési és oktatási infrastruktúra

európai színtű megújítása

Közlekedési infrastruktúra

M7 kiépülése
M9 előkészítése és rávezető utak ki-

építése 
Nagykanizsa-Szombathely vasút villa-

mosítása
Elkerülő utak, belső körgyűrűk építése:

D-DK-i, Ny-i 
Helyi közlekedés fejlesztése, út építés

és felújítás, utcák, sétálóutca kialakítása 
Sármelléki reptér fejlesztése
Dél-Zalai kist. infrast. fejl.

Tudás alapú város

Nagykanizsa Kihelyezett Képzési
Hely intézetté alakítása, egészségügyi in-
formatikai és megújuló energiák szakirá-
nyú képzés

Master szintű képzések meghonosítása
TISZK létrehozása 
Etnikai és nemzeti kisebbségekre

alapozva multikulturális programok al-
kalmazása

Két tannyelvű oktatás megteremtése
Megújuló energiaforrásokhoz kapcso-

lódó képzések elindítása

Gazdasági szerkezetváltás

Fő irány: az európai V. sz. közlekedési folyosóra épülő intermodális logisz-
tikai központ és ipari park fejlesztése 

Munkahelyek teremtése az innovációs kutatások eredményeire alapozva

Jövő iparágai: Hulladékipar és
megújuló erőforrások 

Geotermikus energia hasznosítása
Biomassza. biogáz hasznosítás 
Emissziómentes hulladékfeldol-

gozási eljáráshoz hulladék-feldolgo-
zómű telepítése 

Jövő iparágai: Komplex turisztikai
fejlesztés

Csónakázó tó fejlesztés 
Uszoda fejlesztés és termálfürdő

építés 
Alapinfrastruktúrák kiépítése, bő-

vítése (bor-, lovas- rendezvényturiz-
mus, múzeumok) 

Thúry városrészben többcélú
sportcsarnok építése, a terület infrast-
rukturális fejlesztés  

Kiskanizsai reptér sport célú fej-
lesztése

Dél-Zalai Tájpark kialakítása 
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy veszélyes hulladék
gyűjtési akció lesz az alábbi időpontokban és helyszíneken:

Október 14. 13.30-13.40 Kisfakos, buszmegálló. 13.50-14.00
Bagola, buszforduló. 14.10-14.40 Sánc, posta előtti buszmegálló.
14.50-15.25 Katonarét, Táncsics tér. 15.35-16.00 Hevesi u. ABC.
16.10-16.40 Zemplén u. ABC. 16.50- 17.00 Alsó Szabadhegyi út.
17.10-17.40 Rózsa u. kispiac. 17.50- 18.00 Kazinczy u. 18.10-
18.30 Alsótemplom előtti parkoló. Október 15. 9.00-9.30 Palin,
Szálfa u. 9.40-10.10 Napraforgó tér. 10.20- 10.50 Petőfi u. - Honvéd
u. sarok. 14. október 15. 11.00-11.30 Kiskanizsa, Templom tér.
11.40-11.50 Március 15-e tér. 12.00-12.10 Bajcsa, Polgármesteri Hi-
vatal. 12.20-12.40 Nagyrác utcai (volt) Iskola. 12.50-13.20 HSMK
parkoló. 13.30- 13.50 Miklósfa, ABC. 14.00-14.30 Olaj ABC.

VESZÉLYES HULLADÉK GYŰJTÉS
A 6. sz. választókerület (Csokonai u., Hevesi u., Teleki u., Bartók u.,

Rózsa u. stb.) lakosai részére 2005. október 18-án, kedden 17 órakor
Bicsák Miklós önkormányzati képviselő fogadóórát tart a Körősi Cs. S.
Általános Iskolában.

Halász Gyula önkormányzati képviselő a 9.sz választókörzet lakói-
nak ( Péterfai u., Városkapu krt., Zemplén u. páros oldal, Munkás u.
páros oldal a 14 számtól, Kazanlak krt 14. ) október 15-én (szombat)
10 órától fogadóórát tart a Városkapu krt-i buszvégállomásnál találha-
tó Stílus Bútorházban. 

Dr. Horváth György önkormányzati képviselő a 2. számú választó-
kerület polgárait várja fogadóóráján 2005. október 19-én szerdán 17.30
és 19 óra között a Zeneiskolában (Sugár u. 18.)

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala összeállítja
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) felhatalmazása alapján az eljárá-
sok során alkalomszerűen kézbesítési ügygondnoki tevékenységet vál-
lalók névjegyzékét. 

A Ket. 81. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a határozat
közlésének megkísérlése érdekében kézbesítési ügygondnok rendelhe-
tő ki. A kézbesítési ügygondnok köteles megkísérelni az ügyfél tartóz-
kodási helyének kiderítését és a határozatot eljuttatni az ügyfélhez. A
kézbesítési ügygondnok feladata utánajárással, tudakolással kideríteni,
hogy az ügyfél hol érhető el, hova kézbesíthető számára a határozat.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait, a pályázó elérhe-
tőségét (telefonszám, mobiltelefonszám). A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2005. október 28. A pályázatot Dr. Kelemen Marcell jegyző-
höz kell benyújtani (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Érdeklődni lehet a 93/500-918
(I. em. 11. iroda) és a 93/500-708-as telefonszámokon. 

A Kormány rendeletet alkotott a 2005. augusztus 15-23. között lehul-
lott nagy mennyiségű csapadék okozta károk enyhítéséről. A Kormány
anyagi támogatást nyújt a fenti időpontban lehullott nagy mennyiségű
csapadék következtében károsodott, magántulajdonban lévő lakóingatla-
nok helyreállításának elősegítése érdekében. Támogatásra csak a lakás
céljára szolgáló, építési engedéllyel épült vagy fennmaradási engedéllyel
rendelkező lakóépület tulajdonosai tarthatnak igényt, amennyiben az in-
gatlan a káresemény idején életvitelszerűen lakott volt, a kár a szokásos
vízmennyiséget meghaladó esőzéssel összefüggésben keletkezett és a tu-
lajdonos nyilatkozik arról, hogy az ingatlanra a kár keletkezésének idő-
pontjában érvényes biztosítása, illetve a Wesselényi Miklós Ár- és Bel-
vízvédelmi Kártalanítási Alappal kötött érvényes szerződése volt. 

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.)! 

ÜGYGONDNOKOK

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormány-
zata az Oktatási Minisztériummal együttműköd-
ve a 2006. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályáza-
tot felsőoktatási hallgatók számára.

Pályázhatnak:„A” típusú pályázat esetén: Az ösz-
töndíjban kizárólag olyan, nappali tagozaton tanulmá-
nyokat folytató felsőoktatási hallgatók részesülhetnek,
akik állami felsőoktatási intézményben, illetve az Okta-
tási Minisztérium és az intézmények közötti megállapo-
dás alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó
nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapkép-
zésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú
továbbképzésben, valamint első akkreditált iskolai rend-
szerű felsőfokú szakképzésben vesznek részt.

„B” típusú pályázat esetén: Az ösztöndíjban kizá-
rólag olyan (az adott tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával
nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt
még nem nyert, érettségizett) fiatalok részesülhet-
nek, akik az adott tanévtől kezdődően állami felső-
oktatási intézményben, illetve az Oktatási Miniszté-
rium és az intézmények közötti megállapodás alap-
ján nem állami felsőoktatási intézményben folyó
nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alap-
képzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szak-
irányú továbbképzésben, valamint első akkreditált

iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben kívánnak
részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhet-
nek ösztöndíjban, akik 2006-ban először nyernek
felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányai-
kat 2006/2007. tanévben ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíj időtartama: „A” típusú pályázat ese-
tén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi
félév (2005/2006. tanév második, illetve a 2006/2007.
tanév első féléve). Folyósításának kezdete: 2006. feb-
ruár. „B” típusú pályázat esetén: 3 x 10 hónap, azaz
hat egymást követő tanulmányi félév. Folyósításának
kezdete a 2006/2007. tanév első féléve.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rá-
szorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredmé-
nyétől függetlenül történik. Szociálisan rászorult az
a pályázó, akinek családjában az együtt lakó család-
tagok egy főre jutó nettó átlagjövedelme nem halad-
ja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150
százalékát (azaz 37.050 forintot). A pályázatot a
Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályán
írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon
és kötelező mellékletein, a pályázó által aláírva, egy
példányban kell benyújtani.

Benyújtási határidő: 2005. október 31.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a Művelődé-
si és Sportosztályon  (Erzsébet tér 7. II. emelet 9. ajtó).

BURSA HUNGARICA
Nagykanizsa MJV Önkormányza-

ta pályázatot ír ki Nagykanizsán és
kistérségében állandó lakhellyel ren-
delkezők, valamint a városból elszár-
mazottak részére a Kanizsai Antoló-
gia No.2 számában való megjelenés-
re. Pályázat tárgya: Irodalmi művé-
szeti, tudományos, helytörténeti té-
makörökben megjelent, versek, pró-
zák, fekete-fehér fotók, grafikák. Pá-
lyázati feltételek: Egy pályázó több
pályázatot is beadhat, maximum 6
A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es
betűtípussal) terjedelemben. A kéz-
iratokat kinyomtatva vagy CD-n kell
benyújtani (Művelődési és Sportosz-
tály Halmos Csaba). A beérkezett pá-
lyaművek bírálatát szakmai bizottság
végzi. Kéziratot nem őrzünk meg,
nem küldünk vissza, másodközlésre
nem vállalkozunk.

A sikeres pályamunkák a Kanizsa
Antológia No.2-es számában a kará-
csonyi könyvvásár alkalmával jelen-
nek meg. Az alkotók tiszteletdíjban
nem, csak tiszteletpéldányban része-
sülnek. A pályázat beadásának
határideje 2005. október 15.

KANIZSAI ANTOLÓGIA

KÁRENYHÍTÉS
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Az elmúlt hétvégén Zalaegerszegen került sor arra a há-
romnapos tudományos konferenciára, amelyet a Magyar Tü-
dőgyógyász Társaság Epidemiológiai és Gondozási Szekciója
szervezett. Az ország minden részéből érkezett több, mint száz
egészségügyi szakember a tüdőgondozás jövőjét vette górcső
alá. Egyetértettek abban, hogy a tüdőgondozást nem szabad
megszüntetni, sőt inkább tovább fejleszteni indokolt, így pél-
dául a légzésfunkciós vizsgálatok kiterjesztésével is, hiszen ma
hazánkban a daganatos betegségek közül tüdődaganatban hal
meg a legtöbb beteg. Igazán esélye pedig csak annak a rákos
betegnek van, akinek időben felfedezik betegségét. 

Nagykanizsán néhány hónapja költözött a kórház „E” épületébe a
Rozgonyi utcából a Tüdőgondozó. Akik csak tervezgetik a szűrővizs-
gálaton való részételt, azoknak igyekszünk most annak fontosságára a
lap hasábjain is felhívni a figyelmet. Mindehhez pedig dr. Kovács
András tüdőgyógyász főorvost hívtuk segítségül:

– Mióta beszélhetünk Magyarországon szervezett szűrésről?
– Az 1960-as évek elején indult el a szervezett szűrés, ekkor már felis-

merte az orvostudomány, hogy a gümőkór a korai stádiumban sokkal
jobban kezelhető, s nagyon hatékony gyógyszerek álltak mindehhez ren-
delkezésre. Kormányrendelet mondta ki az évenkénti kötelező szűrővizs-
gálatot, és büntetésre számíthatott az, aki nem tett eleget ezen kötelezett-

ségének. Kiépült a géppark, a betegek gyógyítására az országban hét,
300 ágyas tüdőgyógyintézetet építettek, itt történt a betegek sokszor akár
egy évig is elhúzódó kezelése. A kóros esetek korai kiszűrésének és a
szakszerű gyógyításnak köszönhetően az ezt követő évtizedekben folya-
matosan csökkent a tbc-s megbetegedések száma. Ma Nyugat-Magyar-
országon 15 százezrelék az évenkénti új megbetegedések száma, ami
sokkal kedvezőbb, mint az ország keleti részén, ahol egyes területeken
még ma is 40 százezrelék feletti ez az érték. 

– Mi a helyzet a tüdőrákkal?
– Miközben a gümőkóros esetek száma egyre csökkent, a tüdődaga-

natos megbetegedések egyre gyakoribbá váltak az elmúlt évtizedekben.
A modern szűrőberendezésekkel részben kimutathatóvá vált a rákos
megbetegedés is. Ma egy tbc-s kiszűrésre 10 rákos kiszűrés jut. A korai
felismerés életet menthet, hiszen a tüdőrák csak műtéttel gyógyítható. 

– Milyen problémákkal kerülnek még Önökhöz a betegek?
– A hetvenes években azt hittük, a tbc már a múlté, így a figyelmünk

más légzőszervi betegségek – idült hörghurut, allergia, különböző lég-
zésfunkciós problémák, asztma – felé is kiterjedt. Egy időben vércukor-
problémákkal és mammográfiai szűréssel is foglalkoztunk, napjainkban
már ez az alapellátás feladata. Közben viszont újra kezd komolyra for-
dulni a tbc-s helyzet, itt Magyarországon elsősorban a hajléktalanok
körében. Ám miközben egyre több a beteg, jóval kevesebb az ágyszá-
munk – Zalaegerszegen a 300 ágy ötvenre olvadt. Nagy feladat hárul a
járóbeteg-ellátásra a tüdőgondozókban. A kötelező tüdőszűrést a min-
denkori járványtani helyzetnek megfelelően az ÁNTSZ rendeli el. A 40
év felettiek – főleg a dohányosok – számára az évenkénti szűrés min-
denképpen ajánlatos. A fiatalabbak szűrése akár 2-3 évente is elégsé-
ges. A szűrések időpontját számítógép rögzíti, és az készíti el a szűrésre
történő behívást is. Bizony sokan nem érnek ide sem az általunk megje-
lölt időpontban, sem az azt követő hetekben-hónapokban. Ha volt egy
éven belül szűrővizsgálaton valaki, ám panasza van, célszerű a házior-
vost felkeresni, aki dönt arról, újabb szűrésre küldi-e a beteget. 

– Mikor lehet szűrővizsgálatra jönni?
– Beutaló nélkül, hétfőn, kedden és szerdán 8-17, csütörtökön 8-14

óra között, pénteken pedig 8-12.30 óráig várjuk mindazokat, akik egy
évnél régebben jártak nálunk. Egyébként a lehető legmodernebb digi-
tális technikán alapuló géppel rendelkezünk, s azt is tudni kell, hogy ez
az egyik legkevesebb sugárterheléssel járó vizsgálat.

CSAK AZ IDŐBEN KISZŰRT BETEGNEK VAN ESÉLYE

Talán nem is gondolnánk mennyi feladatuk van,
mennyi mindent tesznek meg gyermekeink egészsé-
géért városunk védőnői. Egészségmegőrző, egész-
ségnevelő, felvilágosító, anya-, gyermek-, ifjúság-,
nő-, és családvédelmi tevékenységet folytatnak.
Adorján Árpádné vezető védőnőt ezúttal az általá-
nos- és középiskolai szűrésekről faggattuk.

Öt iskolavédőnő dolgozik az általános iskolák-
ban, egy védőnőnek két-három iskolája „van”.A vá-
ros középiskoláiban öt ifjúsági védőnő látja el az if-
júság-egészségügyi feladatokat. Munkájukat egész-
ségügyi ellátási rendelet, valamint egyeztetett mun-
katerv alapján végzik. Az iskola-egészségügyi tevé-
kenység keretében a védőnők által önállóan ellátan-
dó feladatok körébe tartozik a testi fejlődés vizsgá-
lata, a súly, hossz, mellkörfogat mérése, a pszi-
chomotoros, mentális, szociális fejlődés nyomon
követése, az érzékszervek (látásélesség, színlátás,
hallás) működésének vizsgálata, a mozgásszervek
működésének megítélése (lúdtalp, gerincelváltozá-
sok), és a vérnyomásmérés. Ellenőrzik a gyerme-

kek, tanulók személyi higiénéjét, figyelemmel kísé-
rik és regisztrálják testi, szellemi fejlődésüket. Első-
segélyt nyújtanak, előkészítik a különböző orvosi
vizsgálatokat, valamint a védőoltással kapcsolatos
teendőket. Segítik a krónikus betegek, magatartási
zavarokkal küzdők életvitelét. 

Egészségnevelési órákat tartanak az iskolákban kü-
lönböző témákban, az egészséggel kapcsolatos alapis-
meretektől a családtervezés, fogamzásgátláson át a
szenvedélybetegségek megelőzéséig. Részt vesznek a
testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai
helyiségek és környezet, az étkeztetés higiénés ellenőr-
zésében. Folyamatos kapcsolatot tartanak a szülőkkel,
ellátogatnak a szülői értekezletekre, a családokhoz, se-
gítenek a gyermekek pályaválasztásában. Valamennyi
oktatási intézményben a védőnők egyéni fogadóórát
tartanak a tanulóknak, ahol lehetőség van a személyes
problémák megbeszélésére. A védőnők munkájukat
már szakemberekkel együttműködve végzik prevenci-
ót szolgálja, cél az egészségkultúra fejlesztése. 

Dely Mariann

VÉDŐNŐK KULCSSZEREPBEN
Az ország 500 pontján – így vá-

rosunkban is – ingyenes látásvizs-
gálatot és szaktanácsadást tartanak
októberben a „Látás Hónapja” el-
nevezésű program keretében, me-
lyet a Látásért Alapítvány, a Ma-
gyar Optikus Ipartestület és a Ma-
gyar Látszerész Szövetség szerve-
zett meg. A lakosság jelentős része
nem törődik a látásával. Sokszor a
fejfájás, a rossz közérzet hátterében
szemprobléma áll. Nyugat-Európá-
ban az emberek évente ellenőrizte-
tik látásukat, a rosszul látók 88 szá-
zaléka szemüveget, 12 százaléka
kontaktlencsét visel. Magyarorszá-
gon csak három-négy évente kere-
sik fel az emberek a szemészetet. A
rosszul látóknak 48 százaléka
szemüveget visel, és csak 2 száza-
lékuk hord kontaktlencsét.

A LÁTÁSÉRT 
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A közelmúltban néhány jogszabályi változás lépett hatályba a
nyelvvizsgákkal kapcsolatban. Ennek kapcsán kerestük meg vá-
rosunk vezető nyelviskoláját a DIALÓG Nyelvstúdiót, hogy pon-
tosan mit is jelentenek ezek a gyakorlatban? Móric József, az is-
kola igazgatója ad felvilágosítást.

– Az egyik fontos változás, hogy e tanévtől kezdődően már nem le-
het kiváltani a nyelvi érettségit középfokú nyelvvizsgával sem, tehát,
mindenképp kötelező nyelvi érettségit tenni a hagyományos közép,
vagy emelt szinten. A másik változás pedig egyes nyelvvizsgák tema-
tikájában és szerkezetében történt, illetve folyamatosan történik.

– Mi változik a nyelvvizsgák esetében?
– Ahogy az életünk más területe is, úgy a nyelvvizsgák is alkal-

mazkodnak az EU  előírásaihoz. Eddig a régi EU-s tagországokban
sem volt mindenhol egységes a szintrendszer. Többségükben az ide-
gen nyelvtudást eddig legalább 5-6 szinten mérték, de például Ma-
gyarországon csak 3 szinten (alap, közép, felsőfok).  Az EU Oktatási
Bizottsága – ezt egységesítendő – megalkotta a nyelvtudás mérésére
az Egységes Európai Keretrendszert (CEF), melyet fokozatosan be
kell vezetnie minden  vizsgarendszernek. Az említett keretrendszer 6
szintű (A-I-től a C-II-ig), mely világos és egyértelmű követelménye-
ket fogalmaz meg az egyes nyelvi szinteke lebontva. Ez  számos előn-
nyel jár mindannyiunk számára. Csak egy példát mondok: egy Ma-
gyarországon vagy Szlovéniában tett B-II szintű nyelvvizsgát igazoló
bizonyítvány ugyanazt a tudást takarja, mint a Spanyolországban
vagy Angliában tett vizsgáé. Ezzel minden vizsga egyenlő értékű lesz,
és megszűnik az a hátrány, hogy nem ismerik el a nyelvvizsgáját kül-
földi egyetemen vagy akár munkavállaláshoz. Egyszerűbben fogal-
mazva: eltűnik a nálunk eddig használt alap-, közép-, és felsőfok.

– Ezek az új vizsgák könnyebbek vagy nehezebbek lesznek?
– Azt hiszem, hogy az EU által is elismert vizsgák eddig sem vol-

tak túlságosan nehezek, hiszen a vizsgázók 85 – 90%-a sikeres volt.
Ez a magasabb sikerességi arány abból is adódik, hogy e vizsgákon
teljesen életszerűek a feladatok, és egészen más szemléletű, mond-
hatnám emberközpontú a vizsgáztatás folyamata. Nagyon lényeges
szemléletbeli különbség az, hogy vizsgáztatóink arra kíváncsiak,
hogy a vizsgázó mit tud. Lényeges és fontos tudni, hogy – a vizsga-
szabályzatban foglaltaknak megfelelően – a vizsgázóknak minden le-
hetséges és szabályszerű segítséget meg kell adni a sikeres vizsga ér-
dekében. Ismerve az új vizsgák követelményrendszerét, állítom, hogy
még ennél is könnyebbek lesznek, hiszen az eddig meglévő nehezebb
feladatrészek be sem kerültek az új rendszerbe. Nincs stressz, izga-
lom, hanem kellemes, oldott hangulat, ahol a vizsgázó biztos nyelv-
tudással felvértezve kommunikál. 

– Mivel kötelező a nyelvi érettségi, akkor milyen előnyt biztosít a
nyelvvizsga bizonyítvány?

– Korosztály szerint mást és mást. A középiskolás korosztálynak
például az egyetemi, főiskolai felvételinél plusz pontokat ér. Ismere-
tes, hogy az idei felvételinél is csak az tudott bekerülni egy nevesebb,
patinás egyetemre, főiskolára, akinek legalább 138 pontja volt. A
kormány elé a napokban kerülő rendelet értelmében, 2006-ban és
2007-ben nyelvvizsgáért kapható többletpontok száma nem változik,
középfokú C típusú nyelvvizsgáért 7 pont, felsőfokú C típusú nyelv-
vizsgáért 10 pont jár a felvételi során, de maximum 2 nyelvvizsgát
vesznek figyelembe, az értük kapható pontok száma összesen 15. A
felsőoktatásban tanuló korosztály számára pedig a diploma meg-
szerzéséhez szükséges legalább egy, de sok helyütt már 2 nyelvvizs-
ga. A felnőtt korosztály számára pedig sok esetben a munkahely

megőrzéséhez, magasabb beosztás eléréséhez szükséges, de ne felejt-
sük el a nem csekély összegű nyelvpótlékot sem.

– Milyen nyelvvizsgát érdemes tenni? Melyik a „jó” vizsga? Van-
nak „elismertebb” vizsgák?

– Igen, vannak ismertebb és elismertebb nyelvvizsgák akár a né-
met, akár az angol nyelv tekintetében! Az ilyen vizsgán szerzett bizo-
nyítványt a világon mindenhol ismerik és elismerik, mert korszerű,
valós és versenyképes tudást igazol. Azt hiszem, német nyelvterületen
nem kell bemutatni a GOETHE Institut vizsgáit, hiszen köztudottan a
legrégibb és a legszínvonalasabb nyelvvizsga. Az angol nyelvben pe-
dig a City & Guilds PITMAN Qualifications nyelvvizsgáinak ismert-
sége a világon az első számú, hiszen a City & Guilds PITMAN Qual-
ifications a világ egyik legrégibb (több mint 150 éves) és legnagyobb
angol nyelvi és szakképző intézménye. Akiknek a GOETHE Institut
vagy a PITMAN Qualifications által kiállított nyelvvizsga bizonyít-
ványuk van, nem lehet gondjuk munkavállaláskor, vagy egyetemre
vagy főiskolára jelentkezés esetén. 

– Hol tanuljunk, és hol készülhetünk fel leggyorsabban a vizs-
gákra?

– Mindenképpen akkreditált nyelviskolát javaslok, hiszen a
nyelvtanulásra – meggyőződésem szerint – legjobb a kis létszámú
csoportos oktatás. Ennek a formának rengeteg előnye van. Kis
csoportban jut idő mindenkire, lehet egyénileg is foglalkozni min-
den tanulóval, de a hallgatók tanulhatnak egymástól is, érdekes
párbeszédeket folytathatnak egymással és a tanárral az adott ide-
gen nyelven, a haladásban pedig húzóerőt jelentenek a társak, hi-
szen senki sem akar lemaradni a többiektől. Lényeges a rendsze-
resség is, hiszen legjobban akkor lehet elsajátítani valamit, ha
azt minél rendszeresebben gyakoroljuk, nincsenek hosszabb rövi-
debb kihagyások, „majd jövök, ha tudok”. S nem utolsó sorban a
csoportos oktatás ára is kedvezőbb, mintha egyénileg tanul valaki
nyelvet.

De minden érdeklődő tájékozódjon mielőtt beiratkozik, hogy az
adott iskola rendelkezik-e állami vagy EU-s szintű elismertséggel,
minőségi garanciával. Ha ilyen iskolában tanul, biztosan magas
szintű képzést kap, illetve a képzési és vizsgadíjának 30%-át visz-
szakapja. A magyar kormány ezzel is ösztönzi a tanulni vágyókat
arra, hogy olyan intézményben tanuljanak és vizsgázzanak, ahol
államilag szigorúan és rendszeresen ellenőrzött minőségű képzés
történik.  A vizsgákról pedig….. Az EU-s érvényességű vizsgák te-
matikájukban lényegesen eltérnek a hagyományos „Rigó utcai”
vizsgáktól, ezért a célirányos és hatékony felkészítéshez átfogóan
ismerni kell a vizsgarendszert. E speciális szakismeretekkel nem
csak iskolánk vizsgáztató tanárai, hanem minden dolgozója ren-
delkezik. Már kezdő szinten is úgy foglalkoznak a hallgatókkal,
hogy a majdani vizsgán könnyen megfeleljenek a követelmények-
nek. Jól mutatja e tényt az is, hogy az iskolánkban tanult és vizs-
gára felkészült hallgatók lényegesen magasabb arányban tesznek
sikeres nyelvvizsgát, mint akik nem nálunk tanultak és készültek
fel. Fontos tudni azt is, hogy az iskolánk tanulói a vizsga díjából
is kedvezményt kapnak.

(x) 

MENNYIT ÉR MA A NYELVVIZSGA?MENNYIT ÉR MA A NYELVVIZSGA?
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Október 115. sszombat

Október 116. vvasárnap

Október 117. hhétfõ

Október 119. sszerda

Október 114. ppéntek

Október 220. ccsütörtök

06:30 Krónika 06:53 K’arc – kultu-
rális magazin 07:19 Jelkép – refor-
mátus 07:30 Krónika 07:41 Jövő 7
08:08 Adjuk magunkat 08:19 Kró-
nika 17:00 Oriflame „Anya és lá-
nya szépségverseny” 17:30 Nyuga-
ti – Régió 18:00 Krónika 18:14
Mese 18:16 Jelkép – katolikus
19:00 Krónika 19:14 Nyugat Régió
19:40 Adjuk magunkat 19:50 Kró-
nika 20:01 K’arc 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 Shackleton 2. rész  - angol
tévéfilm 23:00 Maksavízió 23:30
Különjárat 

06:30 Krónika 06:41 Hangos kép-
újság 06:53 Nyugat Régió 07:19
Jelkép – katolikus 07:30 Krónika
07:41 K’arc 08:07 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 08:30 Gyermekmű-
sor 09:00 Teleshop 09:30 Oriflame
“Anya és lánya szépségverseny”
10:00 Infómánia – multimédia ma-
gazin 10:30 Nedű 11:00 Pénzhalász
17:00 Business-Mix 18:00 Kicsi
Willie és a vombat-iskola 18:28
Adjuk magunkat  18:42 Kezed me-
legével – grúz film 20:30 HÍRHÁ-
LÓ 21:00 Bencze show 21:30 Dol-
csi Vita – amerikai-kanadai vígjá-
ték 23:30 Különjárat 

06:30 Kezed melegével – grúz film
07:44 Adjuk magunkat 07:55 Sto-
ryboard 08:30 Gyermekműsor
09:30 Egészségmagazin 10:00 Kin-
cses Sziget 10:30 Business-Mix
11:00 Pénzhalász 17:00 Nedű-ma-
gazin 18:00 Kicsi Willie ésa vom-
bat-iskola 18:28 Adjuk magunkat
18:41 Ökör ikrek – amerikai  film
20:17 Válogatás a hét műsoraiból
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Maksavíz-
ió 21:30 Zsarujátszma – amerikai
akciófilm 23:30 Bencze show 

06:30 Ökör ikrek – amerikai film
07:41 Adjuk magunkat 07:52 Kicsi
Willie és a vombat iskola 17:00
Kincses Sziget – az élőzene maga-
zin 18:00 Krónika 18:09 Többet
ésszel 18:15 Jelkép – adventista
19:00 Krónika 19:07 Kanizsa –
Pécs  női kosárlabda mérkőzés 1.
félidő 19:45 Adjuk magunkat 19:51
Kanizsa – Pécs  női kosárlabda
mérkőzés 2. félidő 20:30 HÍRHÁ-
LÓ 21:00 Halálos felfedezés – ka-
nadai akciófilm 23:00 Élősködő
élőlények 1. rész 23:30 Különjárat 

06:30 Krónika 06:43 Főzőcske

06:40 Dombország 07:19 Jelkép –
adventista 07:30 Krónika 07:37 Ki-
csi Willie és a vombat iskola 08:05
Adjuk magunkat 08:19 Krónika
17:00 Élősködő élőlények 2. 18:00
Krónika 18:12 Repcevár 18:20 Jel-
kép – katolikus 19:00 Krónika 19:12
Házban ház körül 19:39 Adjuk ma-
gunkat 19:50 Krónika 20:01 Nyuga-
ti Régió 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Fantasztikus utazás 2. 23:00 Egész-
ségmagazin 23:30 Bence-show

06:30 Krónika 06:53 Házban ház
körül 07:19 Jelkép – katolikus
07:30 Krónika 07:41 Nyugati Ré-
gió 08:07 Adjuk magunkat 08:19
Krónika 17:00 Akarj élni! 18:00
Krónika 18:13 Szélvész kisasszony
18.20 Jelkép – evangélikus 19:00
Krónika 19:13 Jövő 7 19:39 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:01
Házban ház körül 20:30 HÍRHÁ-
LÓ 21:00 Végzetes látomások –
amerikai akciófilm 23:00 Kincses
Sziget 23:30 Oriflame „Anya és lá-
nya Szépségverseny" 

06:30 Krónika 06:53 Jövő 7 07:19
Jelkép – adventista 07:30 Krónika
07:41 Házban ház körül 08:07 Ad-
juk magunkat 08:19 Krónika 17:00
Tér-Erő 18:00 Krónika 18:14 Lusta
róka 18:18 Jelkép – református
19:00 Krónika 19:14 K'arc – kul-
turális magazin 19:40 Adjuk ma-
gunkat 19:50 Krónika 20:01 Jövő 7
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 A szellem-
város rejtélye – amerikai akciófilm
23:00 Infómánia 23:30 Business-
Mix 

MÛMÛ SS OROR AA
Október 14 – Október 20

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,

Széchenyi tér 5-9.
93/516-634

OKÉV nyt. szám: 01003202
Akkreditált Felnőttképzési

Intézmény, Akkreditált pro-
gramokkal! (Igénybe vehető a

törvényben előírt adókedvezmény)

TANFOLYAMOT 
INDÍTUNK 

október 14-én 16 órától
hétvégi

október 25-én 16 órától
hétköznapi előadásokkal

személyautó-, motor és segéd-
motor kategóriákban.

Részletfizetés! Ingyenes
tankönyvkölcsönzés! Diák

kedvezmény!

A JAZZ HÉTVÉGÉJE

A 2004-ben alakult
Csepregi Hip-Hop
együttes fellépésével
indult, majd a Balázs
Elemér Group játéká-
val folytatódott az
idei Kanizsa Nemzet-
közi Jazzfesztivál
pénteki nyitóestje. A
programban őket a
tagjait négy ország-
ból felvonultató Vi-
segrád Blues Band
követte a HSMK színpadán, akik elsősorban a blues rajongóit – egyfaj-
ta „kakukktojásként” – ejtették ámulatba játékukkal. Végül a napot a
Szalóky Classic Jazz Band jazz-muzsikája zárta. A jazzkedvelők kani-

zsai ismerőst is üdvözölhet-
tek a fellépők között, mégpe-
dig a Kanizsai Big Band
együttest. Szombaton a Hun-
garian Jazz Quartet II. együt-
tessel ismerkedhetett meg a
közönség, majd a kétnapos
rendezvény csúcspontjaként a
világhírű amerikai Ravi
Coltrane Quartet mutatkozott
be a műfaj kedvelőinek. S
mintegy „levezetésképpen”, a
nagyszerű koncertet követően
ezúttal nem jam session-ra,
hanem fesztiválzáró bálra in-
vitálták a közönséget. A han-
gulatról az Old Boys Együt-
tes gondoskodott – az 50-es,
60-as évek slágereit idézve. 

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
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VEGYES

INGATLAN
Belvárosban közel 700 m2-es te-

lek, rajta bontható családi házzal el-
adó. Társasház építésére kiválóan al-
kalmas! Érd.: 30/227-3294, 30/448-
6072 (5698K)

Nk-án a belvárosban 110 m2-es la-
kás jó állapotban eladó vagy kiadó.
Érd.: 30/391-5609 (5663K)

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

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)

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,
egyszobás + nappalis lakás eladó,
vagy kétszobásra cserélhető érték-
egyeztetéssel. Érd.: 93/316-610,
20/593-2426 (5692K)

Homokkomáromi hegyen 300
négyszögöl szőlő pincével, teljes fel-
szereléssel, áron alul, sürgősen eladó.
Érd.: 30/289-3970 (5699K)

Nagyváthy utcai garázssoron ak-
nás garázs eladó. Érd.: 30/946-2013
(5700K)

Nagyváthy utcában 58 m2-es, két
szobás, jó állapotú, azonnal beköltöz-
hető, III. emeleti lakás eladó! Érd.:
30/946-2013 (5701K)

Eladnám Nk-i belterületi, három
szobás, gázfűtéses, teraszos öröklaká-
somat, vagy elcserélném kizárólag
földszinti kisebbre, udvarira, nagyka-
nizsaira vagy budapestire. Az
Irányára: 10,8 millió Ft. Érd.: 30/422-
3575 (5702K)

Zalakaroson eladó 360 m2 telken,
38 m2-es nyaraló. Kis felújítás szük-

séges, víz, villany, gáz van. Irányár:
6,8 millió Ft. Érd.: 30/422-3575
(5703K)

Nk-án a Kodály Zoltán utcában 57
m2-es, két erkélyes, kétszobás, gázfű-
téses lakás a III. emeleten eladó.
Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 30/422-
3575 (5704K)

Szentgyörgyvári hegy IV. hegy-
háti kétszintes hétvégi házamat, par-
kosított zöldövezettel, vízzel, villany-
nyal elcserélném nagykanizsai, két-
szobás lakásra értékegyeztetéssel.
Érd.: 30/9932-534 (5708K)

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 he-
lyiségből álló üzlet-iroda parkolóval
kiadó. Érd.: 30-204-4556, 93/313-271
(5696K)

Nk-án a belvárosban kétszobás,
bútorozott lakás kiadó. Kaució szük-
séges! Érd.: 20/313-4565 (5705K)

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,
pamut, plüss rugdalózók, bodyk, rend-
kívül 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)

Konyhaszekrényt és konyhai esz-
közöket elfogadna vagy jelképes
összegért megvásárolna egy beteg,
rászoruló család. Tel.: 30/652-4560
(5706K)

Műanyag zsákot (műtrágyás, gra-
nulátumos) végén kivágottat vásáro-
lok 10-15 Ft/db áron. Tel.: 30/907-
9588 (5707K)

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

Építési vállalkozó új lakások épí-
tését, régi házak felújítását, tetőszi-
getelést, ácsmunkákat, tetőfedést
vállal alvállalkozóként 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, 06-70-511-7863  (5619K)

Vállaljuk: sírok tisztítását, felújí-
tását, helyrehozatalát, készítését
számlára is. Érd.: Horváth Zoltán,
vállalkozó. Nagykanizsa, 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)

Bármilyen írott anyag (szakdol-
gozatok, dolgozatok, jelentések, stb.)
gépelését, számítógépre vitelét válla-
lom rövid határidővel. 30/9932-534

APRÓHIRDETÉS

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

KÉSZPÉNZHITEL 
AZONNAL:

ÉKSZERBANK
ZÁLOGHÁZ

A MEGSZOKOTT
HELYEN, AZ ISMERŐS
KOLLÉGÁK SEGÍTIK;
EGYRE KEDVEZŐBB

FELTÉTELEKET 
KÍNÁLVA.

NAGYKANIZSA
VASEMBERHÁZ

ÁRKÁDOK
TEL.: 93/313-332

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 20-án (csütörtökön) 17 óra
Helye: Nagykanizsa, Király u. 47.

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

Kõnig menü 400 Ft / menü kiszállítva

VVáállllaallaattii ééttkkeezztteettéésstt vváállllaalluunnkk
ÉÉttkkeezzééssii jjeeggyyeett eellffooggaadduunnkk

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

A XII. században járunk, a
keresztes hadjáratok korában.
Balian (Orlando Bloom), a fiatal kovács tisztes-
ségesen húzza az igát a lángok mellett, mígnem
megunja a keresztesek önkényuralmát. Élére áll
a felkelésnek, hogy kiűzzék az idegen betolako-
dókat a szent városból. A fiú hódítani is készül,
a város gyönyörű hercegnőjének szívét. 

(Rendõrség uutcája)
Tel.: 330/653-77964

Nyitva:
minden nnap 99-221-iig

AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK!AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK!
DIÁKAKCIÓ!DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!Egyet fizet, kettőt vihet!

(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)

MENNYEI KIRÁLYSÁG
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Az 1920-as évek elejétől magán tevékeny-
ségben és a II. világháború után a rendszer-
váltásig szervezett keretekben is jelen volt a
modellezés a város sportéletében. A „szak-
mát” rendszerint kiemelkedő tanár egyénisé-
gek (Baj István, Kúti László, idősb és ifjabb
Popellár Jenő) és az iskoláik köré szerveződő
csoportok képviselték. A nyolcvanas évek
elején a Csónakázó-tó kialakulásával, az
MHSZ égisze alatt komoly szervezőmunka
indult meg a vízi modellező élet fellendítésé-
re. Állami segítséggel létre hozták a modelle-
ző pályákat, maradványai ma is láthatók a tó-
nál. Az első nemzetközi versenyt az FSR, a
túrahajók világbajnoksága, illetve több hazai
és nemzetközi verseny követte. A rendszer-
váltás azonban megtorpanást hozott. A fej-
lesztések helyett a leépülés vált jellemzővé.
Ma már a központi stég sincs meg. Amíg a
pályák alkalmasak voltak, a rendszerváltás
után is tartottak a megmaradt zalaegerszegi
klub szervezésében versenyeket. Amikor a sa-
ját anyagi erő már nem volt elegendő és a tu-
lajdonosi „szponzoráció” rendre elmaradt
minden tönkrement, az enyészeté lett. Az
utóbbi időben egyre több szó esik a Csónaká-
zó-tó hasznosítási lehetőségéről. 

– Amikor meghallottuk, hogy az önkormányzat
bizottságai a Csónakázó-tó hasznosításáról tárgyal-
nak, mi is megkerestük az OKISB elnökét. Megírtuk
elképzeléseinket,  ebben azt kértük,  engedjenek egy
kisebb méretű pályát kijelölni, ahol modellverse-
nyekhez gyakorolhatunk – mondja Lekszikov Zsolt.

– Hogyan működött ez a sport?
– A klub túlnyomórészt saját pénzéből műkö-

dött. A hivatalos MHSZ támogatás elsősorban a
„honvédelmi nevelést” szolgálta. Az MHSZ meg-
szűnésével átalakultak a klubok. Volt, amelyik ci-
vil szervezetté vagy gazdasági társasággá ala-
kult, a Kincstári Vagyonkezelőtől megörökölvén
az addig használt eszközöket esetleg infrastruktú-
rát. Nagykanizsán is létrejött a civil szervezet, de
nem örökölt az MHSZ időkből semmit.  Ifj.
Popellár Jenő klubtitkár barátom halála után
lassacskán elkopott a városban a szervezett mo-
dellezés. Nagykanizsán már csak páran marad-
tunk meg a régiek közül. Helyi szervezet, amely
tömörítené az érdeklődőket, már rég nincs.

– Mi az oka, hogy ismét reneszánszát kezdi
élni ez a technikai sport?

– Ismét növekszik, ha lassan is, az emberek
szabadideje, amit szeretnének aktív kikapcso-
lódással tölteni. Ismét vannak mozgósítható
anyagi erőforrások, amelyet erre az erősen

költséges sportágra áldozhatnak. A másik,
hogy kinyílt a világ. Külföldön régóta nagy
kultúrája van a technikai sportoknak, akár
közös érdeklődési pontként az üzletfelek
között – mondja Kosztelnik László. 

– Mekkora technikai felkészültséget kíván
ez a sport?

– Ezt ugyanúgy tanulni kell. Ezek a szerke-
zetek veszélyes üzemet jelentenek, ami azt je-
lenti, hogy van egy rádióadó a kezemben, és
egy többkilós, többtíz kilométeres sebességgel
száguldó tárgy, amelynek az irányítása a mo-
dellezőre van bízva. Ma a termékek többsége
a piacon hozzáférhető. Az engedélyeztetési el-
járások, a szabályozások betartása, a biztosí-
tások megkötése, a rádióadók működtetésének
összehangolása nagyon fontos. Szükséges len-
ne, hogy ennek a szép játéknak a kultúrája is
meghonosodjon újra. Ehhez megfelelő okta-
tás, szervezési munka és alkalmas infrastruk-
túra elengedhetetlen. A feltételek megteremté-
se szervezet nélkül nem megy. Ezért most
megpróbálunk létrehozni egy egyesületet. Egy
civil szervezet létrehozásának azon túl, hogy
együtt, egymás és a magunk örömére „játsz-
hatunk”, megvan az, az előnye, hogy szponzo-
rok bevonásával újra létrehozható lenne a
szükséges infrastruktúra mindenki hasznára
és örömére és a régi nagy versenyekhez ha-
sonló erőpróbák szervezésével újra élet kerül-
ne a Csó-tó-hoz. Akit érdekel a modellezés,
jelentkezhet a  kanizsamodell@freemail.hu cí-
men – mondja Kosztelnik László.

MODELLEZŐ MÚLT – LESZ-E JÖVŐ?

10. 15. 18 óra MÁV NTE – Kodolányi Cornexi Alcoa NB
I/B-s női kézilabda, MÁV csarnok.
10. 16. 17 óra Kanizsa DKK – Mizó Pécs NB I/B női kosár-
labda, MÁV csarnok.
10. 20. 18 óra Kanizsa DKK – Sopron NB I/A női kosárlab-
da, MÁV csarnok
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Sajnos nem történt csoda 9-én a
Mindenki Sportpályáján a hazai
amerikai futball bajnokság első for-
dulójában. A Budapest Wolves 79-
0-ra nyert a Nagykanizsa Demons
ellen. A találkozóra meglehetősen
sokan, 1300-an látogattak ki és re-
mek mérkőzést láthatott a közön-
ség. A Wolves kétség kívül Ma-
gyarország legerősebb, legrutino-
sabb csapata, a jelenlegi mezőnyből
ők alakultak meg elsőként és ők
rendelkeznek a legnagyobb játékos-
állománnyal is, valamint tavasszal
elindultak az Osztrák Liga másod-
osztályában, ahol ezüstérmet nyer-
tek. Ennek megfelelően már a mér-

kőzés kezdetén átvették az irányí-
tást, hibátlanul védekeztek és ha-
mar megszerezték az első touch-
down-t. Remekül kihasználták a fi-
zikális fölényüket, jobban helyez-
kedtek, nem engedték a hazai táma-
dásokat kibontakozni, az ő akcióik
hatékonyak voltak. Az első két ne-
gyedben már 44-0-ra vezettek. A
hazai csapat támadó sorából Cseh
Németh István (13) a védelemből
pedig Kiss Rudolf (54), Dezső Ta-
más (55), valamint Varga Norbert
(29) játékát lehet kiemelni. Kiss
Rudolf csapatkapitány kijelentette,
hogy ebből a vereségből többet ta-
nultak, mint tíz győzelemből. 

NEM TÖRTÉNT CSODA

A szeptember végi hagyományos duatlonversenyre mintegy 100 ne-
vező jelent meg a Sétakertben. A Tri-Co Triatlon Klub által rendezett
versenyen a helyezettek oklevelet, s ajándékokat kaptak miután teljesí-
tették a futás-kerékpározás-futás próbát ovis és iskolás korcsoportban. A
legtöbb diákot felvonultató iskolának járó 10 ezer Ft értékű uszodabér-
letet a Templomtéri Iskola kapta, tőlük 21 diák vett részt a versenyen.  

ŐSZI DUATLON VERSENY 
Szeptember 17-18-án 8 egyesület 103 versenyzője indult el a lábtoll-

labda ranglista versenyen, hogy megszerezze magának az Újszász Ku-
pát. A torna legeredményesebb női és férfi játékosának jár a trófea, akik
idén a nagykanizsai Budavölgyi Veronika (64) és Hartai Attila (60)
voltak. A ZDSE megismételte tavalyi sikerét, és a 6 arany, 5 ezüst és 3
bronzérmével a legeredményesebb résztvevője lett az Újszász Kupának.

A serdülők versenyében Arany Bálint, Huszár Emil és Lukács Bene-
dek csapatban bronzérmet, az Arany-Huszár páros ezüstérmet, Arany
Bálint egyéniben ezüstöt, míg Huszár Emil bronzérmet szerzett. 

A ZDSE leányai Budavölgyi Veronika, Dominkó Dóra, Gozdán
Ágota, és Végh Dóra sorra nyerte a csapat, páros és egyéni versenyszá-
mokat. A férfiaknál a ZDSE legénysége Barócsi Andor, Balikó Attila,
Hartai Attila, Takács Endre szintén remekül szerepelt. Párosban a
Barócsi-Hartai duó, míg egyéniben Hartai Attila mutatta meg erejét a
trónkövetelőknek. Kiváló teljesítmény az erős mezőnyben a Balikó
–Takács kettős harmadik helye. Csapatban az ötödik helyen végeztek.
Vegyes párosban ugyancsak kanizsai házi döntőt vívott a Budavölgyi -
Hartai, Gozdán - Balikó kettős. 

MIÉNK AZ ÚJSZÁSZ KUPA
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FIGYELEM!
AA DIALÓG NYELDIALÓG NYELVSTÚDIÓVSTÚDIÓ

a decemberi

ANGOL és NÉMET
NYELVVIZSGÁRAFELKÉSZÍTŐ, 

40 órás, speciális
tanfolyamot szervez

vizsgáztató tanárok vezetésével, 
INGYENES PRÓBAINGYENES PRÓBAVIZSGÁVVIZSGÁVALAL

30%30% TTANDÍJ- ÉS VIZSGADÍJANDÍJ- ÉS VIZSGADÍJ
VISSZAVISSZATÉRÍTÉS CSAK NÁLUNK! TÉRÍTÉS CSAK NÁLUNK! 

Beiratkozás:Beiratkozás: november 2-ignovember 2-ig

HEVESI SÁNDORHEVESI SÁNDOR
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

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

OKTÓBER 14. 19 ÓRA
VIZEK ZENÉJE  ~ KOLLONAY ZOLTÁN

ZONGORAMŰVÉSZ KONCERTJE
Helyszín: Képzőművészetek Háza, Belépődíj: nincs

OKTÓBER 15. 15 ÓRA
TARKA – BARKA MŰHELY - ŐSZI KÉPEK

OKTÓBER 17. 18 ÓRA
„A SZÓ IS MEGMARAD…” – HANGRÖGZÍTÉS-

TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS
DR. SZIGETHY ISTVÁN HANGLEMEZGYŰJTEMÉNYÉNEK

BEMUTATÁSA. Megtekinthető: október 21-éig

OKTÓBER 17. 19 ÓRA
JÁNOS VITÉZ – ZENÉS JÁTÉK (HEVESI – BÉRLET)

A Sziget Színház előadása. Belépődíj: 1000 Ft

OKTÓBER 18 ÉS 19.  19 ÓRA 
LILI BÁRÓNŐ  - OPERETT 

A kaposvári Csiky Gergely Színház előadása. Rendező Babar-
czy László Kossuth-díjas. 18-án: BRÓDY–BÉRLET, 19-én:

RÁTKAI-BÉRLET. Belépődíj: 1500 Ft

OKTÓBER 25. 18. ÓRA
2005. A FÉRFIAK ÉVE 

Az 50 év fölötti férfiak vizelési gondjai és prosztata bántalmai.
Előadó: dr. Lipták József osztályvezető főorvos. 

Belépődíj: nincs


