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A leköszönt és a most zajló héten az időseket ünnepeljük városunkban is. Összefog ilyenkor szá-
mos szervezet, intézmény, a közösség érdekében lámpásként tevékenykedő népművelő, magán-
személy  annak érdekében, hogy e napok igazán emlékezetesek maradjanak az idős emberek számá-
ra. De mit is értünk idős alatt? Hiszen sokszor egy nyugdíjas lelkében fiatalabb, mint egy évei szá-
mában nála fiatalabb. Az idős kor hihetetlen szépségeket, örömet rejt magában. Van lehetőség mun-
kára, nem feledve a hivatást. Van lehetőség a kert gondozására, amelynek dús szirmú virágok, za-
matos szőlő, ízes gyümölcs az eredménye. Szívet melengető a gyerekekkel, unokákkal való találko-
zás. Igen, van sok bánata is az idős embernek. De ez a hét most nem betegségről, egyedüllétről, sze-
génységről szól. Hanem arról, hogy a közösség a legrosszabb napokat is megaranyozhatja.

Nagykanizsa Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata
nevében tisztelettel meghí-
vom Önöket az 1956-os for-
radalom és szabadságharc
49. és a Magyar Köztársa-
ság kikiáltásának 16. évfor-
dulója tiszteletére szervezett
ünnepi rendezvényekre.

Litter Nándor 
polgármester

ÜNNEPI  PROGRAM
DEÁK TÉR

9.00 Térzene. Közremű-
ködik az Olajbányász Fúvós-
zenekar

9.15 Ünnepélyes zászló-
felvonás

KÁROLYI-KERT
9.20 Koszorúzás a Kopja-

fánál és Orbán Nándor em-
léktáblájánál

HSMK
16.30 Az 1956-os forrada-

lom és szabadságharc hősei-
re emlékezünk. Köszöntőt
mond: Göndör István, or-
szággyűlési képviselő. Sze-
repelnek: a dr. Mező Ferenc
Gimnázium és Közgazdasá-
gi SZKI diákjai. A műsor
rendezői: Deiszinger Yvette
és Dónay Beatrix

KOSSUTH TÉR
18.00 Ünnepi emlékező

séta: Kossuth tér (Kórház-
kápolna), Károlyi-kert (Kop-
jafa), Erzsébet tér (Városhá-
za), Deák tér 

HSMK
19.00 Bródy János önálló

műsora (a belépés díjtalan)



MÁRIA  ÉS MARTIN DÍJA

Az önkormányzatiság fennállásának 15. év-
fordulója alkalmából a Belügyminisztérium or-
szágos rajzpályázatot írt ki ezzel a címmel,
melyre 268 településről 3289 pályamű érkezett.
A harmadik osztályosok kategóriájában két
nagykanizsai diák Tóth Mária az első, míg
Hegedüs Martin a harmadik helyet szerezte
meg. Mindkét diák a Hevesi Sándor Általános
Iskola tanulója, akiket Nagyné Nagy Henriette
készített fel. A pályázók könyvjutalomban része-
sültek, melyet Lampert Mónika adott át a Művé-
szetek Palotájában.

SZÉCSÉNYI-TÁRLAT A MEZŐBEN
A Dr. Mező Ferenc Gimnázium iskola-galé-

riájában Szécsényi László festőművész munká-
it csodálhatják meg az érdeklődők. A tárlatot
Homonnay Szabolcs ajánlotta a diákok figyel-
mébe. Szécsényi László nagyon nehéz techni-
kát választott, hiszen az akvarell talán a legne-
hezebb technika: az eszköztelenség, a „csak a
szín” és a mögötte lévő anyagtalanság nagyon
komoly ismereteket, tudást kíván annál inkább
is, hiszen az ezzel a technikával készített ké-
pek nem javíthatók, nem változtathatók. Széc-
sényi László hihetetlen biztonsággal kezeli e

technikát. Bár a kiállítás az Évszakok címet
viseli, a képek többségén a tél uralkodik, a tél
sajátos színeivel, formáival szembesülhetünk.
Egy fa bár mindig szép, egészen más lényegé-
vel szembesülünk télen és nyáron. Télen a
fénytelenség, a színtelenség következtében a
formák, a tárgyak, a természeti képződmények
formái kerülnek előtérbe, s ezt megfesteni
minden körülmények között nehezebb, mint
egy színgazdag, mozgalmas tájképet. A mű-
vész témái visszatérnek az évszakok változá-
sában, megcsodálhatjuk ugyanazokat a fákat,
és az ábrázolás minden formája egyaránt cso-
dálattal tölti el a szemlélődőt, ám ehhez kell a
művész, aki sajátos látásmódján keresztül fest-
ménnyé álmodja a körülöttünk lévő világot.

PANNON TUDOMÁNYOS NAPOK
A Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Te-

rületi Bizottsága és Veszprémi Területi Bizott-
sága szervezésében a Veszprémi Egyetem

nagykanizsai kampuszán rendezték meg a Pan-
non Tudományos Napokat abból a célból,
hogy a dunántúli régióban elért legújabb tudo-
mányos eredményeket bemutassák közérthető-
en, nemcsak szakmai közönségnek. Birkner
Zoltán az egyetem igazgatója elmondta, ekkora
súlyú, ekkora volumenű konferencia még nem
volt az egyetemen, ezért ez nagy pillanat. A
nagy érdeklődésre tekintettel évente szeretnék
megrendezni a Pannon Tudományos Napokat.
A  közel húsz előadás közül szavazni lehetett a
legjobbakra, a díjakat délután adták át. 

ARANY, EZÜST, KÜLÖNDÍJ
Sinkovics Tamásné, a családi vállalkozás-

ban működő kiskanizsai Marlin cukrászda
cukrásza egy arany, egy ezüst és egy külön-
díjban részesült a Magyar Nemzeti Gasztro-
nómiai Szövetség védnökségével október 12-
én, Budapesten megrendezett Taverna Kupa
Országos Egyéni Szakmai Versenyen, melyet
szakács, cukrász és pincér szakmákban hir-
dettek meg. A cukrászati artisztika kategóriá-

ban indult versenyző, tragant elnevezésű por-
cukros anyagból készített három tányért és
egy vázát, melyekre ételfestékkel festett kü-
lönböző állatokat. A váza ezüst, a három tá-
nyér aranyérmet és egy különdíjat kapott a
zsűritől, akik nem akartak hinni a szemüknek,
a versenyzőt behívták egy különterembe, ahol
egy kacsát kellett neki festeni, hogy meggyő-
ződjenek róla, valóban ő készítette a díszítést
is. A verseny a Bázelben, novemberben meg-
rendezésre kerülő EB főpróbájának is tekint-
hető, hiszen az EB-re kijutók is részt vettek a
megmérettetésen.

KANIZSARU
15.30 órakor egy bevásárlóközpontba kértek

rendőri intézkedést. A járőrök az áruházból há-
rom fiatalkorú középiskolás lányt állítottak elő
a kapitányságra, mivel összesen 38.540 Ft. ér-
tékben kíséreltek meg ellopni különböző áru-
cikkeket. Kettőjükkel szemben lopás vétség
megalapozott gyanúja miatt büntető, míg har-
madik társukkal szemben lopással elkövetett tu-
lajdon elleni szabálysértés miatt indult eljárás.

KANIZSARU
16.20 órakor balesetről érkezett bejelentés a

kapitányság ügyeletére. A 7-es főúton Sormás
külterületén az István fogadó előtt egy horvát
felségjelű kamionnal ütközött egy motorke-
rékpáros, aki jobb oldalról akarta megelőzni a
vele azonos irányba haladó és jobbra kisívben
a befordulást már megkezdő kamiont. A bal-
eset során elszenvedett sérüléseibe a motorke-
rékpárt vezető 22 éves szegedi fiatalember a
kórházba szállítást követően belehalt.

SZOCIÁLIS TANÁCS
Az országban negyedikként a nyugat-du-

nántúli régióban is megalakult a Regionális
Szociálpolitikai Tanács. Nevéből adódóan a
tanács arra hivatott, hogy a szociális és gyer-
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mekvédelmi területen szakmai koncepciókat,
fejlesztési terveket, jogszabálytervezeteket,
intézkedési programokat véleményezzen,
hogy megvizsgálja a régiók szociális és gyer-
mekvédelmi ellátórendszerének működését,
illetve tegyen javaslatot például kutatási és
fejlesztési programokra, valamint kísérje fi-
gyelemmel ennek megvalósítását. A civil
szervezetekből, gyermekjóléti és szociális
szolgáltatók delegáltjaiból álló régiós tanács
egyik alelnöke a Vöröskereszt Zala Megyei
titkára, Baracskay Józsefné lett, a Vöröske-
reszt nagykanizsai titkára Antal Istvánné pe-
dig tagja a 15 tagú regionális szervezetnek. 

AZ SZDSZ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
Halász Gyula önkormányzati képviselő és

Deiszinger József ügyvivő arról tartott sajtótájé-
koztatót, miért lenne hátrányos, ha a parlament je-
lenlegi formájában fogadná el az Országos Terü-
letfejlesztési Koncepciót. A Kormány ugyanis úgy
döntött, Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs és Győr
lenne regionális fejlesztési pólus, mint önálló tele-
pülés. Halász Gyula frakcióvezető elmondta: 

– A Nyugat-Dunántúli Régiónak sem földrajzi,
sem közlekedési szempontból nem központja Győr.
Az amúgy is fejlett város ezáltal pályázat nélkül
juthatna több száz milliárdos fejlesztéshez. A kije-
lölt régióközpont még inkább szétszakítaná a há-
rom megyeszékhely mellett lévő két megyejogú vá-
ros szövetségét. Zala megye és Nagykanizsa szá-
mára hátrányos ennek a központnak a kijelölése.

Az SZDSZ nagykanizsai szervezete arra kéri a
Kormányt, a Nyugat-Dunántúli Regionális Ta-
nács tagjait, a megyei közgyűlések elnökeit és az
országgyűlési képviselőket, tegyenek meg min-
dent annak érdekében, hogy ne Győr legyen a
nyugat-dunántúli regionális fejlesztési központ.

ISMÉT A KÓRHÁZRÓL
– A szocialisták és a szabaddemokraták in-

formációink szerint tovább keresik a megol-
dásokat ahhoz, hogy az általuk kiszemelt be-
fektetői körrel nyélbe üthessék a kórház pri-
vatizációt. A kanizsai emberek akarata egyér-
telmű: el a kezekkel a kórháztól! – mondta
Cseresnyés Péter pénteki sajtótájékoztatóján.
Kijelentette, hogy megalapozatlanok a priva-
tizáció mellett szóló érvek, a későbbiekben
felmerülő kockázatokra pedig nem látnak ga-
ranciát. A kiskunhalasi kórházban is a fejlesz-
tésekre szükséges pénz hiányával indokolták
a privatizáció szükségességét. A befektető
mégis a kórházzal vetetett fel 630 millió fo-
rint hitelt, a hitelek fedezetéül pedig a kórház
betegellátási bevételét engedményezték. A
felvett hitelből a kórház 230 millió forintot
kölcsönadott a magánbefektetőnek. Dolgo-
zókat bocsátottak el a kórházból a takarékos-
ság jegyében és további leépítéseket tervez-
nek. Kiskunhalason az ügyészség több száz-
milliós hűtlen kezelés gyanújával nyomozást
rendelt el – tette hozzá Cseresnyés Péter.
MEGNYÍLT A KEDVENC KISÁRUHÁZ

Az Ady út 12 szám alatt ünnepélyesen meg-
nyílt a Kedvenc Kisáruház. Szklenkáné Horváth

Mária, a Gábor Áron Rt. vezérigazgatója el-
mondta, hálával tartozik a két nagy cégnek, a GE
és a DKG-East Rt-nek, akiknek évek óta beszállí-
tója, Bicsák Miklós önkormányzati képviselőnek
és Pénzváltó Imre munkatársának, akik rábeszél-
ték az üzlet megnyitására. A tatabányai központú
cég fő profilja a munka- és formaruházat. Minden
hónapban egy-egy ország termékeit is szeretnék
bemutatni, így október a szlovák delikatesz ter-
mékek és ruházati cikkek hónapja. Havonta egy-
egy művész, festő, szobrász, divattervező munkái
is láthatók lesznek. A vásárlóközönség divatbe-
mutatókon is részt vehet, Amerikából is hoznak
divatos holmikat. Az üzlet Ady út felőli oldala
hamarosan galériaként működik. Litter Nándor
polgármester a nagykanizsaiak nevében örömét
fejezte ki, hogy egy újabb vállalkozása van a vá-
rosnak, ezáltal újabb lehetőség jött létre a nagyka-
nizsai munkavállalók foglalkoztatására, 12
munkahelyet teremtve. Ez is bizonyítja azt a poli-
tikát, amit a belvárosban lévő üzletek bérleti díja-
inál két évvel ezelőtt alakítottak ki.  

VIZEK ZENÉJE
A Vizek zenéje koncert szívügye Kollonay

Zoltán zongoraművész, zeneszerzőnek. A ki-
meríthetetlen téma, kezdve az egy csepp víz-
től az óceánon át, a boldogság tengeréig ve-
zette váltakozó hangulati fények áradatában a
Kiskastély közönségét. A zenei részletek
alatt CD lemezről elhangzott Fa Ede Víz
eposza című műve, Horváth István Radnóti-
díjas versmondó tolmácsolásában. Meglepe-
tésként, a koncert végén négy új számát mu-
tatta be zenekari feldolgozással együtt Kol-
lonay Zoltán.

A koncerten a közönség nyereményjátékon
vehetett részt. A sorsolás az Anima Egyesület
Vezetőségi tagjainak jelenlétében történt. A sze-
rencsés nyertesek: Mátyás-Kovács Szilvia, Ba-
lázs Anna, Tóth Ferencné.  Nyereményük Kol-
lonay Zoltán Vizek zenéje című CD-je. .

PÉNTEKI JAZZ KLUB A MÓRICZBAN
A péntek esti a Jazz klub keretében a Gadó

Gábor, Winand Gábor duó volt a vendége a
kiskanizsai Móricz Zsigmond Művelődési Ház-
nak.  A jazz-rajongók körében ismert muzsiku-
sok hozták a tőlük elvárható formát, s egy héttel
a nagy  fesztivál után is igazi élményben része-
sítették a műfaj rajongóit. Winand Gábor zenei
tanulmányait klarinéton kezdte, 19 éves korá-
ban felvételt nyert a Bartók Béla Zeneművésze-
ti Szakiskola dzsesszének szakára, ahol tanára
Garai Attila lett. Az iskola elvégzését követően
rögtön bekerült a magyar dzsesszélet egyik
nagy egyénisége, a gitáros Babos Gyula zene-
karába. 1990-ben ismerkedett meg Gadó Gá-
borral, akinek Joy nevű zenekarával kezdett
dolgozni és számos fesztiválon mutatkoztak be
sikerrel. Megtanult szaxofonon, majd fuvolán is
játszani. 2001. óta tagja a Balázs Elemér
Groupnak, amellyel két lemezt rögzített. Saját
zenekara a Winand Quartet, Rozsnyói Péter
(zongora), Barcza Horváth József (nagybőgő)
és Dés András (ütőhangszerek) közreműködé-
sével. Az utóbbi években ismét együtt játszik
Gadó Gáborral, akivel saját neve alatt megjele-
nő lemezeit készítette. Az egyik legnívósabb
dzsesszmagazin, a francia Jazzman „Choc de
l'année” díját nyerte el, melyet az év legkiemel-
kedőbb lemezeinek ítélnek oda. Gadó Gábor a
Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatórium
Jazz Tanszakán Babos Gyula növendékeként
végzett 1983-ban. Nemzetközi formációkban is
egyre gyakrabban tűnt fel, például Gerald
Veasley, Randy Roos és George Jinda oldalán.
Első zenekarát Joy névvel szervezte meg, és
Cross Cultures címmel készített lemezt. Saját
nevén 1991-ben jelent meg első albuma, a Spe-
cial Time 1995-ben Franciaországba költözött,
majd átmenetileg Londonban is élt. Párizsban
alakult meg a Gadó Gábor Quartet: Matthieu
Donarier (tenorszaxofon), Sébastien Boisseau
(nagybőgő), Joe Quitzke (dob). 2003-ban el-
nyerte a francia L'Académie du Jazz által az év
európai jazzművészének évente odaítélt Bobby
Jaspar életműdíjat, mely munkásságának eddi-
gi legrangosabb elismerése. 

KANIZSARU
13.10 órakor tett feljelentést egy nagykani-

zsai férfi a kapitányságon, mivel előző napon
az esti órákban ismeretlen tettes az uszoda elöl
eltulajdonította egy 180.000 Ft. értékű lezárt
állapotú kerékpárját.

RENDKÍVÜLI FIZIKAÓRA
A Fizika Évére nem mindennapi módon

emlékeztek hétfőn délelőtt a Batthyány Lajos
Gimnáziumban: Zemplén Győző születésnap-
ján Prof. Dr. Kovács László, a Berzsenyi Dá-
niel Főiskola Természettudományi Kara Fizi-
ka Tanszékének vezetője tartott előadást Kéz-
fogás Einsteinnel, avagy tanári családfám cím-
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mel. A „tanóra” Einstein egyik kedvenc darab-
jával, Bach: Air című szvitjével indult, a mű-
vet előadó vonósnégyes tagjai az intézmény
diákjai voltak. Aztán diák, könyvek, levelek,
szemléltetőeszközök segítségével a fizika tör-
ténetének legnevesebb alakjairól hallhattak a
résztvevők. S hogy senki ne feledje, egy tan-
óra zajlik, ezért időnként érdekes, gondolkod-
tató kérdések is elhangzottak a hallgatóság fe-
lé. A gimnázium valamikori tanárát az előadás
végén az iskola vezetői köszöntötték negyven
éves pedagógus pályafutása alkalmából.

„ A SZÓ IS MEGMARAD”
Az Én hobbim sorozatában dr. Szigethy

István hanglemezgyűjteményéből nyílt
hangrögzítés-történeti kiállítás a hét elején a
HSMK-ban. A régi latin közmondás azt
mondja, a „szó elszáll, az írás megmarad”,
ez igaz volt 1877-ig, míg a sok mindent fel-
találó Edison egy viaszhengerre rá nem éne-
kelt egy gyermekdalt, s nemcsak ráénekelte,
hanem vissza is tudta játszani – mondta a
kiállítás megnyitón dr. Szigethy István. Ek-
kor kezdődött a hangrögzítés máig le nem
zárult története, hiszen míg a kiállított dara-
bokat szemléljük, addig is születik valami új
technikai vívmány az emberi hang, a zene
mind tökéletesebb rögzítési módjára. Közel
százharminc éve, hogy a latin közmondás
hatályát vesztette, azóta a szó, a hang is
megmarad. S erről a gyűjtő többezer felvé-
tele is tanúskodik, hiszen a kiállításon látha-
tó anyagok között éppúgy megtalálható
Kossuth Lajos hangja, mint a Kékszakállú
herceg várának számos felvétele, és egyéb
operatörténeti ritkaságok. Kiállításra került
Monica Vitti egy lemeze, a Beatles első al-
buma, vannak felvételek a népdalgyűjtés
hőskorából, filmslágerek, jazz-felvételek,
régi slágerek, operettek, és olasz slágerek is.
Külön tárolót és paravánt szenteltek a me-
gyei és helyi vonatkozású anyagoknak, és a
kiállítás emléket állít az itthon méltatlanul
elfeledett Romberg Zsigmondnak, akiről itt,
szülővárosában alig tudja valaki, ki is volt
valójában, ugyanakkor az USA-ban a nyolc
legnagyobb zeneszerző között tartják szá-
mon. Vannak régi bakelitkorongok és mo-
dern CD-k, DVD-ék, egyszerű nejlonborí-
tók, és elegáns papír- és műanyagburkola-
tok, vannak dedikált anyagok, egyedülálló
hanganyagok, és csak a gyűjtői szubjektum
számára fontos felvételek, olyanok, amelyek
senki másnak nem jelentenének különleges-
séget, csak annak az embernek, aki életének
jelentős részét a világban rögzített hang-
anyagok összegyűjtésének szentelte. 

JÁNOS VITÉZ
Hétfőn este a Szigeti Színház előadásában

a János Vitéz című darabot mutatták be a He-
vesi Sándor Művelődési Központban. Kacsóh
Pongrác zenés játékában, János szerepében
Pintér Tibort, Iluska szerepében Borbás Bar-
barát láthatták a nézők. A további főbb sze-

repekben Szegedi Csaba, Lőrincz Andrea,
Bencze Sándor és Várfi Sándor lépett a szín-
padra. A Petőfi Sándor művéből készült há-
rom felvonásos színdarabot Maros Gábor
rendezte. 

ÉLETEM ÉS A GEOFIZIKA
Az Olajos Szeniorok Hagyományápoló Kö-

re és a Magyar Geofizikusok Egyesületének
Zala megyei csoportja október 18-án tartotta
soros összejövetelét a MOL irodaház műszaki
könyvtárában. A találkozón Életem és a geo-
fizika címmel, Paulik Dezső beszélt életútjá-
ról és a szakmáról. A beszélgetés moderátora
Jesch Aladár volt. 

A ZALAI HÍRLAP 60 ÉVE
A Zalai Hírlap 60 éve címmel dokumen-

tumkiállítás nyílt október 18-án a HSMK
galériájában. A megjelenteket Papp Ferenc,
az intézmény igazgatója köszöntötte, majd
Kovács Szilvia zalakomári pedagógus, zalai
népdalokat adott elő. A november 2-áig
megtekinthető sajtótörténeti kiállítás anyagát
felemelő érzéssel mutatta be Győrffy István
főszerkesztő, hiszen a Zalai Hírlap szülőhe-
lye, bölcsője, Nagykanizsa volt.

LILI BÁRÓNŐ
Huszka Jenő egyik legnépszerűbb operett-

jét, a Lili bárónőt mutatta két előadásban,
október 18-án és 19-én, a HSMK színpadán
a kaposvári Csiky Gergely Színház társula-
ta. A zenekari kísérettel elhangzott Egy kis
cigaretta valódi finom, a Tündérkirálynő
légy a párom, a Szellők szárnyán, s az Egy
férfi képe van a szívem közepében című, vi-
lághírű slágerek nagy tetszést arattak a kani-
zsai közönség előtt. A darabot Babarczy
László Kossuth-díjas rendezte, főbb szere-
pekben Kőrösi Andrást, Pető Katát, Némedi
Árpádot, Varga Zsuzsát és Lugosi Györgyöt
láthatták.

FILMBARÁTOK FIGYELEM!
Október 20-án, csütörtökön 17 órakor a Bat-

thyány Lajos Gimnázium rendezvénytermében, a
„Nevem Sam” című alkotást vetítik az érdeklődő
filmbarátoknak. Elsősorban diákok részvételét
várják, de az igényes szórakozás és értékes alko-
tások iránt fogékonyak is részt vehetnek kétheten-
te. Belépődíj nincs.

RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRA
Október 22-én, szombaton 15.30 órakor

Magyar tragédia a két békekötés árnyékában
címmel Erdős László honvéd ezredes tart elő-
adást a Piarista Iskola ebédlőjében. Minden
érdeklődőt szeretettel várnak.

JÓTÉKONYSÁGI FUTBALLGÁLA 
A Nagykanizsa-Bagola Városrészi Sportegyesü-

let október 22-én szombaton, délután 14 órától jó-
tékonysági futballmérkőzést szervez volt sportoló-
juk, Domján József kislányának a megsegítésére.
Az egyesület a megyei II. osztály valamennyi csa-
patából egy-egy játékost delegál a mérkőzésre. A
különleges focigálán a 16-16 csapatból álló Észak
és Dél egy-egy focistája küzd a győzelemért. A
bagolai szervezők bíznak benne, nem csak a játé-
kosok, hanem a szakvezetők és mindazok eljön-
nek, akik kíváncsiak erre a nem szokványos össze-
állítású mérkőzésre. Drukkoló közönséget Nagyka-
nizsán kívül, az egész megyéből várnak. A mérkő-
zés után bográcsban főtt vadpörkölttel vendégelik
meg a versenyzőket és a támogatókat. A bevételt a
leukémiás betegségben szenvedő Dalma gyógyítá-
sára ajánlja fel a bagolai sportegyesület.

ROCKKONCERT
2005. október 22-én 20 órakor a Móricz

Zsigmond Művelődési Házban fellépő zene-
karok: No Problem, Six Degrees, Szikla. Be-
lépőjegy ára: 500 Ft.

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
A Nagykanizsai Polgári Egyesület október

22-én, szombaton 17 órától tartja október 23-i
ünnepségét a Mozikertben. Ünnepi beszédet
mond Erdős László nyugállományú honvéd
ezredes és Cseresnyés Péter, a FIDESZ MPSZ
országgyűlési képviselője.

OKTÓBERI ESTÉK
A Piarista Általános Iskola és Gimnázium

idei évi Októberi esték előadássorozata utolsó
programjaként október 24-én, hétfőn 18 órakor
Ficsor Lászlót és feleségét hallgathatják az ér-
deklődők a boldog házasélet és a gyermekneve-
lés műhelytitkairól.

ELÕZETES
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Az október 13-ra összehívott soron kívüli
közgyűlés, Móricz István, Gilincsek Lajos és dr.
Várhalmi Károly, új bizottsági tagok eskütételé-
vel kezdődött. A soron kívüli ülés összehívását
két napirendi pont indukálta – mondta elöljáró-
ban Litter Nándor polgármester. Az egyik, a tár-
sulási megállapodás a Nyugat-Balaton és Zala
folyó medence nagytérség települési szilárd hul-
ladékai kezelésének korszerű megoldására című
előterjesztés. Egy héttel ezelőtt kereste meg a
gesztori szervezet a városvezetést annak érdeké-
ben, hogyha társulássá alakulna át a konzorci-
um, akkor lehetőség nyílna arra, hogy a BM
Önerő Alapra pályázhasson a város. Nyertes pá-
lyázat esetén 50 százalékkal enyhíthetnénk ön-

kormányzatunk és a többi önkormányzat terheit.
A pályázat beadási határideje rövid, október 31.
Ezenkívül a vállalkozók kérték, gyorsítsák fel az
adásvételi szerződések megkötését az Ipari
Parkban annak érdekében, hogy még ebben az
évben hitelt tudjanak  felvenni és a szerződései-

ket teljesíteni. Az önkormányzat vagyonáról, a
vagyongazdálkodás módosításáról szóló előter-
jesztés tárgyalását az indokolja, hogy több, je-
lentős méretű igény van az Ipari Parkkal kap-
csolatosan, és azt szeretnék, hogy a közgyűlés
döntse el az adandó kedvezményeket, és a szer-
ződések megkötését is közgyűlés elé hoznák. 

Ezt követően kezdte meg a testület a
munkáját. Megszavazták az önkormányzat va-
gyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól
és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
10/2003.(II.26.) számú rendeletét. A változta-
tás lényege, hogy a 30 ezer négyzetmétert
meghaladó ingatlan vétele, cseréje, bérlete
esetén, annak ellenértéke, kedvezménye feltét-
eleiről, mértékéről a közgyűlés esetileg dönt. 

A Nyugat-Balaton és a Zala folyó medence
nagytérség települési szilárd hulladékainak ke-
zelésével  kapcsolatos előterjesztésről Litter
Nándor elmondta: folyamatosan egyeztetnek a
konzorciumi munkaszervezettel, az alapító ok-
iratot az ülés előtti napon kapták meg. Ha a
konzorciumot alkotó 278 szervezet jóváhagy-
ja, akkor lényegesen kisebb ráfordítással lehet
Nagykanizsát is beleértve megvalósítani ezt a
programot. Tóth László és Kereskai Péter kép-
viselők az alapító okirattal kapcsolatban tettek
fel kérdéseket. Cserti Tibor az alapító okirattal
együtt, komplexen elfogadásra javasolta az
előterjesztést.  Cseresnyés Péter Fidesz-frak-
cióvezető megjegyezte: ne váljon szokássá,
hogy rövid határidőn belül kelljen komoly
kérdésben dönteni. György Pál képviselő
megmagyarázta, jelenleg arról van szó, ha a

közgyűlés megszavazza a társulási megállapo-
dást, akkor sikeres pályázat esetén az egész
beruházás Nagykanizsának nem 144 millió fo-
rintjába, hanem a felébe kerülne. A társulás
alapító okiratát végül módosításokkal elfogad-
ta a testület, a határozati javaslatokat ponton-
ként szavazták meg a képviselők. Amennyi-
ben a projekt az EU Önerő Alap pályázaton
nem kap támogatást, akkor a hiányzó saját for-
rást az önkormányzat az éves költségvetései-
ben biztosítja. Nyertes EU Önerő Alap pályá-
zat esetén saját forrásként három év alatt közel
72,5  millió forintot biztosít az önkormányzat. 

A közgyűlés zárt ülésen tárgyalta meg az
Ipari Park és Logisztikai Központban a volt Gá-
bor Áron és Kossuth Lajos Laktanyák földterü-
leteinek értékesítéséről benyújtott előterjesztést.
Dr. Kelemen Marcell jegyzőtől megtudtuk, a
közgyűlés hozzájárult az adásvételi szerződések
megkötéséhez.  

MEGKÖTHETŐK AZ IPARI PARKOS SZERZŐDÉSEK

A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG IGENJE
A Pénzügyi Bizottság október 12-én zárt

üléssel kezdett. Budai István bizottsági el-
nök elmondta, az Ipari Park és Logisztikai
Központban a volt Gábor Áron és Kossuth
Lajos laktanyák területének értékesítéséről
szóló előterjesztés szerinti határozati javas-
latot egyhangúan elfogadták. Az előterjesz-
tések vitájában kérdéseket és észrevétele-
ket vetett fel Marton István és Márkus Ist-
ván külső bizottsági tagok, valamint
Kovácsné Szányi Mária és Kereskai Péter.

FELÚJÍTJÁK A SÁNCI ORVOSI RENDELŐT
Három napirendi pontot tárgyalt meg október 13-ai ülésén a Közbeszerzési Bizottság.

Döntést hoztak arról, hogy kitől vásárolják meg négy héten belül a 9 személyes mikrobuszt a
Zsigmondy-Széchenyi SZKI részére, valamint a terepjáró gépjárművet a Polgármesteri Hiva-
tal Építéshatósági Osztálya számára. A legfontosabb döntés a Kaposvári út 11. szám alatt lé-
vő orvosi rendelő és kultúrház átalakításával kapcsolatban született. Az orvosi rendelő felújí-
tását már korábban megszavazta a közgyűlés, most az ajánlatok értékelését követően a kivi-
telező céget választotta ki a bizottság. A 24 millió forintba kerülő beruházást 2006. március
31-ig be kell fejezni a vállalkozónak. 

AZ ÜJKB EGYETÉRTÉSE
Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság

október 12-i ülését a szeptember 27-i köz-
gyűlésen megválasztott dr. Szabó Csaba
elnök vezette. A társulási megállapodás a
Nyugat-Balaton és Zala folyó medence
nagytérség települési szilárd hulladékai ke-
zelésének korszerű megoldására című elő-
terjesztést az elnök foglalta össze, majd dr.
Termecz Marianna jogi, önkormányzati
ügyintéző egészítette ki az elhangzottakat.
Dr. Kelemen Marcell jegyző hozzáfűzte, a
hivatal  azt koordinálja, hogy szabályosan
történjen meg az átalakulás. Az önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás
szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló rendelet módosítására írásban
előterjesztett javaslat vitája során az elnök-
től elhangzott, ne a korlátozás, hanem a
nyitás felé mozduljanak el. Dr. Kolonics
Bálint módosító javaslatával együtt a bi-
zottság egyetértett a az előterjesztéssel. 

SOROS KÖZGYŰLÉS OKTÓBER 25-ÉN
Városunk képviselőtestülete soron következő rendes ülését október

25-én 9 órakor tartja, melyen a tervek szerint 32 napirendi pontot vitat-
nak meg a tagok. Lapzártánkig a Papp Péter képviselő vezette Gazdasá-
gi és Városüzemeltetési Bizottság tartotta meg ülését a közgyűlés előtt –
egészen pontosan három napirendi pontot elnapolva kedd 8 órára – csak
azokat az ügyeket vitatva meg, amelyeket kellően előkészítettnek ítéltek. 

A grémium elé került többek között az állati hulladékok elhelyezésének
megoldásáról szóló javaslat. A bizottság tagjai olyan megoldást tartanak
elfogadhatónak – december 31-vel ugyanis meg kell szüntetni a dögku-
takat – amely hosszú távra szól. Az 50 milliós, új épületet, hűtőkamrákat,
szállító gépjárművet tartalmazó projekt 5 százalék önrész mellett pályázati
pénzből valósulna meg. Meghallgatták a folyékony hulladék elhelyezésére
kiírt közszolgáltatási pályázatra érkezett jelentkezőt is. Az egyik legfonto-
sabb kérdés itt is az volt: a munkavégzés és az ár álljon arányban, s legyen

kedvezőbb, mint a jelenlegi megoldás. A pályázó úgy számítja, hogy 30
százalékos költségmegtakarítást tudna elérni megbízás esetén. Foglalkoz-
tak a bizottság tagjai a térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szol-
gáltatásokkal mind a kórház, mind az alapellátás esetében. A térítési díjak
itt a külföldi, nem biztosított betegekre vonatkoznak. Tájékozódtak a vá-
ros területén a csapadékvíz-elvezető rendszerek, hálózatok, valamint a
közvilágítási berendezések és lámpatestek állapotáról is. Egyetértettek a
szociális foglalkoztató és a Nagykanizsai Tungsram Sakk-Klub Egyesület
között fennálló bérleti szerződés meghosszabbításával. Megvitatták az ál-
lami tulajdonban lévő vállalkozói vagyon önkormányzati tulajdonba véte-
lét (a reptér közepén álló, megközelíthetetlen ingatlanokról van szó), az
Ipari Park belső úthálózatának felújítási rendjét. Hosszas polémiát váltott
ki a közgyűlés 2005. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása,
amely a közgyűlésen még biztosan további vitákat indukál majd. 
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Sérült embertársaink különösen neheéz helyzetben vannak, amikor
munkahelyet keresnek. Mondjuk ki nyugodtan: az utolsók között van-
naka sorban. A Fehér bot napja kapcsán a vakok és gyengénlátók
megyei egíesületének alelnökét, Jelenics Ferencet arról is kérdeztük,
hogy mit tud segíteni az egyesület a tagjainak?

– A látásfogyatékosok közül aki dolgozni akart, az dolgozhatott egé-
szen az elmúlt év novemberéig. Sajnos a munkát szervező nyíregyházi
Kft. átadta a jogkört egy Gödöllőn tevékenykedő Kft.-nek, ami tönkre-
ment, és még az októberi béreket sem fizették ki. Ez a munkalehetőség
megszűnt. Vannak próbálkozásaink, néhány tagunknak sikerült Zalaeger-
szegen elhelyezkedni. A másik gond a képzések vonatkozásában vetődnek
fel. Az utóbbi időben kevesen regisztráltatták magukat a Munkaügyi Köz-
pontban. Munkájuk megszűnését tudomásul vették, és kevesen tesznek
azért valamit, hogy elhelyezkedjenek. Mi keressük a különböző lehetősé-
geket, munkaügyi központokkal, munkaközvetítőkkel vagyunk kapcsolat-
ban, sajnos nagyon kevés sikerrel. Egy-két érdeklődő lenne, de ilyen lét-
számmal nem indítanak tanfolyamokat. Egyelőre nem látok perspektívát
a munkába állásuk segítését illetően. Az egyesületnek 500 tagja van, és
1100 látásfogyatékos él a megyében. Állítólag megszigorították a rend-
szert, egyre kevesebben kapják meg a fogyatékos-támogatást a korábbi
időszakhoz viszonyítva. A tagság nagy része elöregedett, mintegy 30 szá-
zaléka munkaképes korú. Ha 100-120 fő munkát találna a tagságunkból,
akkor nem lenne gondunk. Jelenleg csak 16-18 fő dolgozik. 

– Milyen tanfolyamot tudnak szervezni a vakok számára? – tettük
fel a kérdést Feketéné Kovács Juditnak, a Zala Megyei Munkaügyi
Központ nagykanizsai kirendeltsége munkatanácsadójának.

– Mindenfajta rétegre igyekszünk odafigyelni, hiszen a halmozottan

hátrányos helyzetűek  gondozása a humán erőforrás operatív progra-
mokban kiemelt feladatunk. A közelmúltban indítottunk egy programot
a Csapi iskolával összefogva az alul képzett cigány fiatalok számára,
és szerveztünk programot a vakok és gyengénlátok részére. Megyei
szinten négy évvel ezelőtt egy számítógépes programot indítottunk
nyolc fő részvételével, ahol olyan speciális eszközöket – projektor, szö-
vegolvasó programok – vettek igénybe, amik segítették tanulmányai-
kat. A tanfolyam befejezését követően néhányuknak sikerült elhelyez-
kednie. Figyelemmel kísértük a sorsukat, többen közülük számítógép-
hez is jutottak, otthon is tudták hasznosítani a tanultakat. Amennyiben
a vakok és gyengénlátók szervezete ilyen irányú igénnyel jelentkezik a
kirendeltségen, természetesen a jövőben is támogatjuk a  kezdeménye-
zésüket, de nekik kell az igényüket megfogalmazni. Komoly rászerve-
zéssel és odafigyeléssel tudtuk nyolc fővel beindítani annak idején a
képzést. Természetes, ha látnak olyan munkaterületet, ahol bizonyos
szakirányú képzésre lenne szükségük, és ennek a kamatoztatására a jö-
vőt illetően lehetőséget tudnak teremteni akár kapcsolataik révén, ak-
kor mi természetes, hogy államilag finanszírozott képzés szervezésével
segítjük. Azt is eltudjuk képzelni, hogy egy-egy induló programunkat
alkalmassá tegyük arra, hogy segítsük azon vak, vagy gyengénlátó
ember részvételét. Ezen kívül még bővült a szolgáltatási rendszerünk
azzal, hogy az akadálymentesített földszinti aulában az egyik számító-
gépen található egy olyan speciális program, ami a vakok információ-
hoz jutását segíti. Akinek segítségre van szüksége a bejutáshoz, egy
csengővel jelzi, és besegítjük az épületbe, ahol tájékozódhat. Nyitottak
vagyunk az információkkal, jöjjenek, keressenek bennünket, s mi igyek-
szünk a lehetőségek keretein belül segíteni. 

Egyre több helyről hallani, hogy gondok
vannak: a jövő szakmunkásai bizonyos terül-
tekről hiányoznak, s vannak már olyan szak-
mák is, amelyeket jelentkezők hiányában nem
is képzenek a mind korszerűbbé szakmunkás-
képző-rendszerben. Hiába hát a korszerű
technológiák, a megújuló energia-alkalmazási
lehetőségek, ha majd nem lesznek szakembe-
rek, akik ezeket telepíteni, szervízelni tudják.
A szakképzés nehézségeiről Antalics Dezső-
vel, a Zsigmondy-Széchenyi SZKI műszaki-
igazgatóhelyettesével beszélgettünk.

– A szakképzés számára adottak a lehetősé-
gek, sőt évről évre korszerűsödnek az iskolák,
új képzési modelleket dolgozunk ki annak ér-
dekében, hogy versenyképes tudást adjunk át
a diákjainknak – mondja Antalics Dezső. 

– Mi az oka, hogy mégis csökken a fiatal
szakmunkások száma?

– A probléma oka az érdektelenség. A fiata-
lok többsége nem gondolkodik hosszútávon,
nincs jövőképük, nincsen elképzelésük arra
vonatkozóan, mivel is szeretnének kenyeret ke-
resni, miből akarnak megélni. Nagyon nehéz a
mai fiatalokat motiválni, ez a jelenség nehezíti
mind a beiskolázást, mind a későbbi oktatást.
Nagyon kevés az olyan diák, aki szívvel-lélek-
kel meg akarja az adott szakmát tanulni. 

– Melyek azok a szakmák, amelyekben évről
évre csökken a képzésre jelentkezők száma?

– Az építőipar, könnyűipar bizonyos ágaza-

tai tartoznak elsősorban ide. Míg a szobafestő
szakmára nagyon sok jelentkezőnk van, keve-
sebb a burkoló, és ami döbbenetes, hogy az
ács-állványozó képzést nagyon kicsi az érdek-
lődés. Mivel hiányszakma, már 2-3 jelentke-
zővel is elindítjuk a képzést, annak ellenére,
hogy a beszámoltató-forma komoly kihívást
jelent mind a pedagógusnak, mind a diáknak.
Ebben a formában nagyon kevés az elmélet,
ugyanakkor a gyakorlati oldal erős, hiszen
ezek a leendő ácsok-állványozók szinte folya-
matosan dolgoznak. 

– Mennyiben befolyásolja az adott képzésre
történő jelentkezést a képzés időtartama?

– Ebben az évben kamarai kezdeményezés-
re 16 szakmában három évre emelték a kép-
zést, az OM a munkáltatók bevonásával átdo-
gozták a szakmai vizsgakövetelményeket, va-
lamint a munkáltatói gyakorlati foglalkozást
is növelték. Ez többeket elriasztott a képzés-
ben való részvételtől. Sokan szeretnének rövi-
debb képzéseket választani, hamar szakmai
végzettséget szerezni. Az OKJ bevezetése előt-
ti, régi modell szerint 17 éves korára már
szakmához juthatott a fiatal, ez kedvezőbb fo-
gadtatású volt mind a szülők, mind a diákok
körében. A mai modell szerint a fiatal 16 éves
koráig közismereti tárgyakat tanul, és ezt kö-
vetően kezdi a szakmai ismeretek tanulását,
így 18 vagy19 éves korára juthat szakmunkás-
bizonyítványhoz. Van ennek előnye, hiszen a

legtöbb szakmához, annak gyakorlásához a
tudás mellett felelősségteljes gondolkodás is
kell, és az egy-két évvel idősebb, összetett
képzésen résztvevő fiatalnak erre nagyobb
esélye van. 

– Jelent-e gondot a szakmunkásképzésre je-
lentkezők alulképzettsége?

– Vannak ilyen gondjaink. Sajnos előfordul,
hogy a hozzánk kerülő fiatal írni-olvasni is
alig tud, az alapműveltségbeli hiányosságait
kell előbb pótolnunk, s csak utána kerülhet
sor a szakmai ismeretek átadására. 

– Mi lehet a megoldás az egyre nagyobb
mértékben jelentkező szakmunkás-hiányra?

– Ezt önmagában sem a képzők, sem a mun-
káltatók nem tudják megoldani, ez társadalmi
kérdés. Addig, amíg a fiatal szakemberek
többsége nem tud elhelyezkedni, addig, amíg a
végre álláshoz jutó fiatal legfeljebb a mini-
málbérért dolgozhat, éppen úgy, mint sok eset-
ben nálánál jóval idősebb pályatársa, addig
nem változik a helyzet számottevően. Számos
olyan érettségihez kötött szakma van, ahol a
diák már a jelentkezés idején, vagy nem sokkal
az után tudja, esélye sincs az elhelyezkedésre,
egyetlen lehetősége a tanulás, érettségizik, az-
tán technikus lesz, majd főiskolára megy, és az
életkezdés, a felnőtt élet kezdete mind jobban
kitolódik, de diplomával már nyilvánvalóan
nem megy el szakmunkásnak. 

Dukát Éva

SZAKMUNKÁSOK PERSPEKTÍVA NÉLKÜL

AMIKOR MÉG A SORS IS HÁTRÁNYBA SOROL
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AHOGY AZ UTCÁN LÁTJÁK ...
Új fogalommal kell megismerkedniük az embereknek, ez pedig az életen át való tanulás. Ma már a munkahelyek létét

annyira befolyásolják a piaci viszonyok, hogy senki sem rendezkedhet be arra, hogy egy munkahelyen tölti el a munkában
töltött éveket.  Ezen a héten azt kérdeztük Olvasóinktól, fontosnak tartják-e képezni önmagukat, illetve a családjukban
jár-e valaki tanfolyamra, továbbképzésre.

Pintérné Horváth Magdolna:
Lányom eddig számítástech-

nika oktatásra, most angolórák-
ra jár. Én a cégen belül voltam
továbbképzésen, csakúgy mint a
férjem. Neki is a munkájához
kellett az új programok megis-
merése, ezért a vállalat küldte
továbbképzésre.

Bókán Gyuláné:
Mindenhez nagyon fontos a to-

vábbképzés. Nagy szüksége van
az embereknek például a nyelvtu-
dásra. Bár 53 éves vagyok, ott-
hon magamtól tanulok németül,
nyelvtanfolyamra nem járok..
Már megértem amit mondanak és
válaszolni is tudok.

Kappel Józsefné:
Fontos, hogy az emberek fo-

lyamatosan képezzék magukat,
hogy a létük biztosítva legyen,
csakúgy, mint ahogy a régi világ-
ban is fontos volt. Természetes,
hogy az ember tanuljon, akár
még munka mellett is. A család-
ban az unokáim tanulnak még. 

Nagyné Ivanics Ibolya:
Fontosak és nagyon jók a kü-

lönböző tanfolyamok. Én is tuda-
kozódtam azután már, mit és hol
lehet tanulni, hiszen ma nincs biz-
tos munkahely sehol sem. Az a
tanfolyam, ami felkeltette az ér-
deklődésemet, a jövő hónapban
kezdődik el.

A munkanélküliség feszítő problémájának
egyik lehetséges megoldása a tanulás, olyan
ismeretek megszerzése, amelyre szükség van
a munkaerőpiacon. E képzések egyik letéte-
ményese a megyei munkaügyi központ. A no-
vembertől induló képzési lehetőségek után ér-
deklődve Somos Béláné, a nagykanizsai ki-
rendeltség vezetőjét kerestük fel.

– Kirendeltségünk a korábbi évek hagyo-
mányaihoz híven ebben az évben is indít és
támogat munkaerő-piaci képzéseket, elsősor-
ban a munkára várók ismételt munkába állá-
sa esélyeinek növelésére. Ebben az átmeneti
vagy tartós elhelyezkedési gondokkal küzdő
álláskeresőknek adunk lehetőséget elsősor-
ban. Képzési ajánlatunkat a bejelentett  mun-
kaerőigények és az előrejelzések alapján állí-
tottuk össze. Amennyiben a munkaerőpiac ré-
széről a jövőt illetően újabb és újabb igények
merülnek fel, akkor a hiányszakmáknak meg-
felelően, kellő számú jelentkező esetén rugal-
masan, újabb csoportok és képzések indításá-
ra készen állunk. Természetesen csak akkredi-
tált képzőktől akkreditált képzéseket tudunk
befogadni. A tanfolyamok OKJ számmal ellá-
tott és államilag elismert szakképesítéseket
nyújtanak a kínálatunkban. Ha megfelelő lét-
számban jelentkeznek résztvevők a képzési lis-
tán szereplő szakmákban, szakmacsoportok-
ban, a képzést akár az elkövetkező hetektől in-
dítani tudjuk. Ezekről az érdeklődők tájéko-

zódhatnak a kirendeltség épületében a váróte-
rekben elhelyezett információs gépeken és
hirdetményeken. Mindenkinek célszerű ezeket
a saját érdekében figyelemmel kísérni. 

A számítástechnikai képesítések közül indí-
tani kívánják a számítógép kezelő-használó, a
szoftverüzemeltető és informatikai hálózat-
építő és üzemeltető szakmacsoportokban a
képzést. A kereskedelem és vendéglátás terü-
letén szeretnének vendéglátó eladókat, keres-
kedő vállalkozókat és kereskedelmi mene-
dzsereket képezni. Nyelvvizsgára felkészítő
képzésként angol alap és középfokú, illetve
német alap és középfokú képzés indítását üte-
mezték. Ügyviteli és adminisztratív szakirá-
nyokban pénzügyi számviteli ügyintézői, iro-
davezetői, logisztikai ügyintézői, társadalom-
biztosítási ügyintéző, ingatlanközvetítő, tár-
sasházkezelő, nemzetközi szállítmányozási és
logisztikai menedzser, munkavédelmi techni-
kus, idegenforgalmi ügyintéző és menedzser
képzésben gondolkodnak. Az ipari és gépke-
zelői képesítéseknél az előző évek tapasztala-
ta alapján komoly érdeklődés mutatkozott a
munkanélküliek körében a fakitermelő, a mo-
torfűrészgép kezelő, nehézgép-kezelő, köny-
nyűgép-kezelő, kazánfűtő, kazánkezelő, és az
uszoda mester és vízforgató-berendezés keze-
lő szakmák iránt. Ezek újraindítását a mun-
káltatói oldalról meglévő igények alapján
idén is tervezik. A humán erőforrás operatív

programon belül, ami EU-s támogatással in-
duló képzésük, már vannak elindult tanfolya-
maik is. Az elkövetkező hónapokban kezdő-
dik elsősorban a zalakarosi igényekhez igazo-
dóan a gyógymasszőr, takarítói-szobaasszo-
nyi képzés. Az építőipari igények kielégítésé-
re kőműves szakképzés indítását tervezik. Je-
lenleg már zajlik néhány fizikai munkakörö-
ket érintő képzésük: a sütőipari munkás, a
szobafestő-mázoló, a kőműves és száraz-építő
szakképzés. 

– Milyen az esélyük a tanfolyamokon részt-
vevőknek az elhelyezkedésre?

– A szakképzések megszerzését követően a
beérkezett munkaerőigények alapján a terve-
zett képzéseinkre a munkára várók elhelyezke-
dési esélye reálisan növekszik. November 1-
jével a foglalkoztatási törvény módosításával
a képzési feltételeinkben is változás várható,
hiszen a képzés időtartama alatt a munkanél-
küli járadékos időtartam szünetel az ellátot-
taknál. A képzés időtartam alatt képzési támo-
gatásban részesülnek, aminek a mértéke havi
34.200 forint lesz, és a képzést követően, ha
nem jut munkahelyhez az illető, akkor indul
tovább a munkanélküli járadékos időtartama.
Reméljük olyan irányú képzések és szakmák
iránt tudjuk felkelteni az igényt, amelyek való-
ban összhangban állnak a munkáltatói keres-
letekkel – válaszolta a kérdésre Somos Béláné
kirendeltség-vezető. 

PIACKÉPES TUDÁSSAL NAGYOBB AZ ESÉLY
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A Dunántúli Roma Vezetők
Szövetsége október 15-én meg-
rendezte a III. Dunántúli Regio-
nális Roma Fesztivált. A rendez-
vénynek otthont adó Kodály Zol-
tán Vasutas Művelődési Házban
délután három órakor kezdődtek
a programok. 

Köszöntő beszédet mondott
többek között Litter Nándor
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
polgármestere, aki arról szólt:
Európai Uniós tagállamként
szükséges, hogy az ország kap-
csolata jó legyen a kisebbségek-
kel, és kívánta, hogy a rendez-
vény hozzájáruljon a romák fel-
emelkedéséhez. Kolompár Orbán
az Országos Cigány Önkormány-
zat elnökének „torta-hasonlata”
megnevetette a közönséget: 

– Gondoljanak bele, mi romák
sütünk egy tortát az országnak. Az
ország visszaad belőle nekünk egy
szeletet. Ráadásul nem mindnyá-
junknak, hanem csak öt embernek
közülünk, de az az öt meg amilyen
hülye, összeveri egymást. 

Farkas Flórián a Lungo Drom
elnöke, Nagy József György a
Dunántúli Roma Vezetők Szövet-
ségének elnöke, valamint Kiss
Bódog Zoltán a Zala Megyei
Közgyűlés elnöke is köszöntötte
a jelenlévőket. A köszöntők után
olyan műsorokat tekinthettek
meg az érdeklődők, mint a Fehér-
kígyó hagyományőrző együttest,
a Gyémántok hagyományőrző
együttest, vagy meghallgathatták
Csonka Anna cigány népdaléne-
kes előadását. Bemutatkozott a
KHELIPESKE ROM Fund Mű-
vészeti Iskola is. A színes progra-
mok után hajnalig tartó bállal zá-
rult a rendezvény.

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzata, a Nagykanizsai Rend-
őrkapitányság, a Horvát Kisebbsé-
gi Önkormányzat, a Nagykanizsai
Határőr Igazgatóság, és a Hivatá-
sos Önkormányzati Tűzoltóság
közös szervezésében került sor az
„Egy hétvége a másság jegyében”
elnevezésű rendezvényre. 

A program elején Teleki László
államtitkár, a nagykanizsai Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elnöke
köszöntötte a megjelenteket, be-
szélt a kisebbségek integrációjá-
ról, a különböző közrendvédelmi
szervekkel való pozitív együttmű-
ködésről, az évek óta meglévő
együttműködési szerződésekről, s
annak az együtt megtett hosszú út-
nak a mérföldköveiről, amelyet a
különböző együttműködő szervek
a másság elfogadása, elfogadtatá-
sa érdekében együtt megtettek. 

Litter Nándor polgármester úgy
fogalmazott, büszke arra, hogy ez
a folyamat már a hetedik éve tart, s
amelyet jól szimbolizál ez a konfe-
rencia is, jóllehet ez a rendezvény

csak a felszíne annak a sok-sok
pozitívumnak, értékteremtésnek,
amely valójában ebben a városban,
ebben a körzetben történik. 

Ignácz István Pest megye rend-
őrkapitánya kiemelte, a jogi nor-
mákat a rendőrség évekkel meg-
előzte a másság kezelése terén,
már rég elindult a roma népisme-
ret oktatása a rendőrség körében,
szó esett a diszkriminációról ak-
kor, amikor ennek jogi feltételei
még csak kidolgozás alatt álltak. 

– Ha valaki azt mondaná, hogy
ebben a társadalomban, ebben az
országban, Pest megyében, vagy
Zala megyében nincs előítéletes
határőr vagy rendészeti intézke-
dés, azt mondom, hazudik –
mondta Ignácz István. – Azt bátor-
ság volna kijelenteni, hogy ez a
társadalom előítéletektől mentes,
a legnagyobb erényünk, hogy ezek
meglétét elismerjük, és minden
megteszünk a változtatás érdek-
ben. Mit veszítünk, ha egyfajta po-
zitív diszkriminációt alkalmazunk
annak érdekében, hogy a roma fi-
atalok felzárkózzanak, hogy közü-
lük minél többen főiskolát, egyete-
met végezzenek?  Mindannyiunk
érdeke, hogy ezeket a dolgokat fel-
ismerjük, felvállaljuk. Egy másik
roma konferencián oldalakaon
soroltam, hogy mit teszünk mi
rendészeti szervek a másság
helyes kezelésében, amikor az
egyik résztvevő azt mondta nekem:
„tábornok úr, szép, amit ön mond,
de én nem tudom elfelejteni azt,
hogy húsz évvel ezelőtt szétverték

a családomat a rendőrök, mert ro-
ma. Ezen a képen a magyar ren-
dészeti szervek évtizedek alatt vál-
toztathatnak csak. Ezek az embe-
rek félnek az egyenruhától. Pár
nap múlva a televízióban az egyik
roma magazinban megszólaltattak
egy roma gyermeket, és arról fag-
gatták, mitől fél, s ő csak annyit
mondott, a rendőrtől. Amikor ezt
hallottam, először telefonálni
akartam, aztán a tehetetlenség ér-
zése béklyózott meg, hiszen kinek
kellene elmondanom, hogy a rend-
őrök csak végrehajtották a hata-
lom parancsait. A kisebbik fiam,
aki szintén rendőr, egy alkalom-
mal elfogott egy tolvajt. Színesfé-
met lopott. Amikor utána futottak,
elesett, elfogták. Bent a rendőrsé-
gen megkérdezték tőle, miért esett
el, akkor az elkövető elmondta,
azért, mert több napja nem evett.
Ekkor a fiam nekiadta a szendvi-
csét. Ettől még eljártak vele szem-
ben, hiszen jogellenes cselekedetet
követett el. Igenis változnunk és
változtatnunk kell, meg kell ismer-
nünk a másikat, a másik kultúrá-
ját, el kell ismernünk azt, ha ők
másként ülnek gyászt vagy tort,
vagy másként ünnepelnek, ez még
nem bűncselekmény, nem jogelle-
nes tett. Négyszáz rendőrt iskoláz-
tunk be, roma népismeretet taní-
tottunk nekik, roma nyelvet tanul-
hattak, és a végén megkérdeztük a
véleményüket. A legtöbben azt
mondták, másként látják a világot,
másként intézkednek ezt követően.

Dukát Éva

Október 15. a Fehér Bot Nemzetközi Napja. Célja
a közvélemény figyelmének felhívása a vakok és
gyengénlátók sajátos helyzetére. Ebből az alkalomból
tartott megyei megemlékezést a Vakok és Gyengén-
látók Egyesülete a Honvéd Kaszinó Tükörtermében. 

– Ezen a napon jelet adnak arról, hogyan élnek,
mert a társadalom szerves részét képezik fogyatékos
állapotuk ellenére – hangsúlyozta megnyitó beszédé-
ben Kovács Béla megyei elnök. Ezen állapot mellett
is szeretnék a jól látó embertársaikkal együtt egyenlő
eséllyel megélni a hétköznapjaikat úgy a foglalkozta-
tás, mint az oktatás-továbbképzés, és a társadalmi
élet minden területén. Nem sajnálni, hanem segíteni
és támogatni kell őket. Az átszervezések azért annak
folyamatban, hogy az érdekképviseletük, érdekérvé-
nyesítésük országos, megyei , valamint kistérségi
szinten még hatékonyabb, és eredményesebb legyen.

Igyekeznek a pályázati lehetőségeket kihasználni, de
ha lehet, még fokozottabban támogatást várnak. Az
elnök megnyitó szavait követően Röst János alpol-
gármester köszöntötte a résztvevőket, majd kulturális
műsorral folytatódott a program. 

„ROMA TORTA”

A FEHÉR BOT NEMZETKÖZI NAPJÁN

EGY HÉTVÉGE A MÁSSÁG JEGYÉBENEGY HÉTVÉGE A MÁSSÁG JEGYÉBEN



Az „Idősekért Nagykanizsán”
Ünnepi Hét keretén belül számos
színes, érdekes, szórakoztató
programon vehettek részt váro-
sunk idősei az elmúlt héten. Hét-
főn délelőtt vette kezdetét a prog-
ramsorozat az idős alkotók kép-
ző-, nép-, ipar- és egyéb művé-
szeti kiállításával. A nap ünnepi
műsorral folytatódott, ahol töb-
bek fellépett a Rozmaring Gyer-
mektánc Együttes, a Honvéd Ka-
szinó Mazsorett Együttese, az

Orff Ütőegyüttes, Pulai Viktória
és a Kanizsa Táncegyüttes. 

Kedden különösen a hölgyek
várták nagy izgalommal a szépé-
szeti napot a Honvéd Kaszinóban
a Hölgyklub szervezésében. A
délutáni programról persze az
urak sem hiányoztak! Büki Pálné
klubvezető és a nap házigazdája
így indokolta e különleges prog-
ram lényegét: 

– Két éve találtam ki a hölgyek
segítségével, hogy valami újszerű
programot kellene szervezni. Így
rendeztük meg tavaly először,
idén másodszor a szépészeti na-
pot. Ezzel a nappal azt szeretnénk
bizonyítani, hogy idős korban
sem szabad feladni a szép öltöz-
ködést, a kellem, a csinosság, a
szép frizura utáni vágyunkat.
Mesterfodrászok és mestersmin-
kesek készítik a frizurákat és a
sminkeket. Egy amerikai és egy
svéd érdekeltségű cég küldte el
képviselőjét, hogy kiállítást ren-
dezzen és tanácsokat adjon. 

A hölgyek divatbemutatót is
szerveztek erre a napra, a legna-
gyobb kanizsai ruházati cég ruhá-
it mutatták be a Hölgyklub manö-

kenjei. A divatbemutató másnap-
ra egy igazi divatshow-á nőtte ki
magát, melyet a Hevesi Sándor
Művelődési Központban mutat-
tak be a hölgyek zenével, tánccal,
verssel egybekötve. A szerdai
programot, a nyugdíjasok művé-
szeti találkozóját, mely a költé-
szet, zene, tánc és egyéb kultúra
jegyében folyt, Röst János alpol-
gármester nyitotta meg, aki még
betegen is eljött, hogy kifejezze
tiszteletét az idős embereknek. 

Csütörtökön a MÁV Sportcsar-
nokban délután sport- és egészség-
napot tartottak. A különböző ügyes-
ségi versenyek mellett asztalitenisz-
ben, tekében, sakkban, lövészetben,
kosárra dobásban és kapura rúgás-
ban versenyeztek egymással a csa-
patok. A programot Sajni József, az
OKISB elnöke nyitotta meg, aki
külön köszöntötte a 92 éves Erdélyi
Györgyöt, a résztvevők doyenjét. 

Pénteken a HSMK Színházter-
mében ajándékműsor szólt az idő-
seknek, melyben többek között fel-
lépett Oszvald Marika

operetténekesnő is. Ezt követően a
versenyek és pályázatok értékelésé-
re került sor. A díjakat Litter Nán-
dor polgármester adta át, aki zár-
szavában megköszönte minden
szervezőnek, résztvevőnek ezt a
csodás hetet. Az állófogadáson
Göndör István országgyűlési képvi-
selő mondott pohárköszöntőt, majd
bállal zárult a rendezvénysorozat.

Az Idősek Hete rendezvényso-
rozat keretében nem maradtak

program nélkül a peremkerületek
sem. Pénteken a bagolai kultúr-
házban Papp Péter képviselő nyi-
totta meg az idősek napját. Palin-
ban Bicsák Miklós képviselő vál-
lalta ezt a tisztet, míg Bajcsán
Polai József képviselő ünnepi
szavai után kezdődött a program. 

Szombaton a fakosi kultúrházban
Papp Péter képviselő nyitotta meg
az idősek napi rendezvényt.
Kiskanizsán a Móricz Művelődési
Házban megtartott programon Cse-
resnyés Péter országgyűlési képvi-
selő, majd Csordásné Láng Éva és
Polai József önkormányzati képvi-
selők szóltak a részvevőkhöz. A
kulturális műsorban Horváth István
Radnóti-díjas versmondó szavalata-
it követően Czupi Veronika és Far-
kas Tibor énekelt illetve gitározott.
A vacsorát harmonikaszó követte,
majd – mint minden esztendőben,
most is – közös nótázással folytató-
dott az est. A jó hangulatban mind
többen perdültek táncra, s tartott a
mulatozás éjszakába nyúlóan.

D. M. – Sz. M.

9IDÕSEK HETEIDÕSEK HETE

AZ ŐSZIKÉK ARANYOZÓ NAPJAI
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Tájékoztatjuk a közlekedőket, hogy a Mindenszentek és Halottak Napja időszakában megnövekvő
temetőlátogatói forgalom miatt a Tripammer utcában, valamint a MAORT telep utcáiban a korábbi évek
gyakorlatának megfelelően egyirányúsításokat és megállási tilalmakat rendelünk el. A forgalmi rend vál-
tozás október 29-én (szombaton) 8.00 órától november 2-án reggelig lesz érvényben. 

Kérjük, hogy a Tripammer utcai temetőt lehetőség szerint gyalogosan közelítsék meg, illetve gépkocsi-
jukat a temetőtől távolabbi utcákban helyezzék el. 

Október 29-től november 1-ig a központi temető 6.00 – 22.00 óráig tart nyitva. Mozgáskorláto-
zottakat és idős korúakat szállító gépkocsik a temetőben 8.00 – 12.00 óráig közlekedhetnek. A Te-
metőgondnokságon 8.00 – 18.00 óráig tartó ügyeleti időben sírhely megváltások ügyében munkatársaink
rendelkezésre állnak. 

Via Kanizsa Városüzemeltető Kht.

Tisztelt Kanizsa Újság 
Szerkesztősége!

A 2005. október 6-án megjelent
lapszám „Postánkból” című ro-
vatához szeretnék hozzászólni! 

Egyetértek a 18-as helyi járat
ritkításával, a 21-es és a 33-as já-
ratok teljes egészében vagy rész-
legesen történő visszaállításá-
val… Nem azért, hogy a négy au-
tóbuszvezetőből kettőt kelljen csak
foglalkoztatni – rájuk szükség lesz
egy másik útvonalon, pl.: a 21-es
és a 33-as járatokon –, hanem
mert szükségtelennek tartom a ki-
használatlan járatokat. Az északi
városrészből, a Tungsramtól és a
kiskanizsai városrészből utazók-
nak biztosítanám a Vasútállomás-
ra való kijutást átszállást nélkül.
Azonkívül a 4Y-os járatot megol-
danám úgy, hogy az iskolások,
akik a Kiskanizsai Általános Isko-
lába járnak, délután az 5-ik, 6-ik,
7-ik óra után is tudják igény-
bevenni a helyijáratos szolgálta-
tást, ne átszállással tudjanak csak
hazamenni! Reggel 7.20-kor indul
a 41/E-s járat, a Bornemissza ut-
cától, amely mint tudjuk zsúfolá-
sig tele van már most, a tél bekö-
szönte előtt, mivel kis busz. Evvel
ellentétben 7.30-kor közlekedik
egy 4-es és egy 4Y-os járat is
egyidőben, ami 30%-os kihasz-
náltsággal közlekedik. Próbálják
meg megoldani, hogy a 7.20-kor
induló 41/E-as járat csuklós le-
gyen, a 7.30-as két járatnál pedig
el lehetne venni egy másik lakó-
övezeti rétegnek egy járatot!

Tudom, hogy így egyszerre sok-
nak és talán kezelhetetlennek tű-
nik az a sok kérés, amit a Volán
üzemvezetőjétől kérünk, de bízom
benne, hogy hamarosan találni
fognak egy olyan konstrukciót,
ami mindenkinek, vagy a lakosság
nagyobbik részének elégedettséget
hozna. Én személy szerint örülök
az eddigi, újításoknak – változta-
tásoknak ész azt hiszem 70 %-ban
elégedettek is lehetünk vele! Kö-
szönöm, hogy levelemet elolvasták
és engedjék meg, hogy nagyon jó
egészséget és kitartást kívánjak a
további munkájukhoz!

Papp Anita 
(cím a szerkesztőségben)

POSTÁNKBÓL
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VÁLASZ 
A „BESZÉD-PANEL-PROGRAM”-RA
Megértjük, hogy a KANIZSA Dél-Zalai Heti-

lap 2005. szeptember 22.-i számának 3. oldalán
megjelent „BESZÉD-PANEL-PROGRAM” cí-
met viselő véleményét nem írta alá teljes névvel
annak szerzője, hiszen a cikkből egyértelműen
kiderül, hogy írója nem ismeri a demokrácia
működését. Ezért szeretnénk felhívni szíves fi-
gyelmét: a polgárok 4 évente választanak, s
ilyenkor valakire rábízzák a kormányzás felelős-
ségét, más valakire pedig annak ellenőrzését. Az
előbbit a kormányra, az utóbbit pedig az ellen-
zékre. A kormányon lévők feladata a kormány-
zás, ezért őket illeti a kormányzás felelőssége is.
Így például, a szocialistákat terheli a felelősség
azért, hogy az elmúlt három évben annak ellené-
re sem biztosították a panelprogramhoz szüksé-
ges önkormányzati önrészt - a cikkben megfo-
galmazott állítással szemben! -, hogy ezt írásban
is megígérték. Az ellenzéket okolni a kormány-
zati tehetetlenségért, a nem cselekvésért pedig
felettébb bornírt gondolatmenet. Miként szintén
különösen bornírt azt kifogásolni, hogy hány la-
kóközösség csatlakozott a Fidesz panelprogram-
jához. A Szövetségünk által felkínált, a program
sikerességét biztosító megoldások ugyanis a la-
kóközösségekkel folytatott konzultációkban ér-
lelődtek ki, melyeket a város vezetői sajnos nem
vettek figyelembe. De még jobban sajnáljuk,
hogy Nagykanizsán a panelprogramhoz az érin-
tettek alig több mint 1 százaléka csatlakozott a
városvezetés tehetetlenkedése miatt.

Fidesz MPSZ Nagykanizsai 
csoportjának elnöksége

KANIZSAI MÉRLEG: 
TÍZ TÁRSASHÁZ PÁLYÁZOTT

Nagykanizsán eddig összesen tíz társasház
nyújtott be pályázatot, tudtuk meg Kámán
Lászlótól, az Ingatlankezelési Intézmény ve-
zetőjétől. Az eddig beadott pályázatok több
mint a fele a termoforkémények felújítására
irányult, négy pedig a lakóépületek energiata-
karékos felújításához kér támogatást. Az ed-
dig benyújtott pályázatok összességében 550
nagykanizsai lakást érintenek, körülbelül 165
millió forint értékben. Szeptember 30-án járt
le a termoforkémények felújítására irányuló
pályázat, a beadott anyagok hiánypótlása, il-
letve értékelése folyik, eredmények decem-
berre várhatók. 

Az iparosított technológiával épített házak
felújítására vonatkozó új, helyi pályázatok ké-
szítése folyamatban van.  Jelenleg 6-7 pályá-
zat előkészítése folyik, többségükben hőszi-
getelésre, nyílászáró cserére pályáznak a la-
kóközösségek, de minimális mértékű kazán-
felújítási program is szerepel a szándékok kö-
zött. Az IKI munkatársai több alkalommal is
szerveztek felkészítő kurzusokat közös képvi-
selők számára, részt vettek társasházi közgyű-
léseken, s igyekeznek minden segítséget meg-
adni annak érdekében, hogy a nagyon kedve-
ző felújítási lehetőségekkel mind több társas-
ház élni tudjon. 

Amennyiben az előkészítés alatt álló pályá-
zatok is beadásra kerülnek, becslések szerint
800-900 lakás hőszigetelése, energiatakarékos
felújítása kezdődhet el hamarosan – mondta
Kámán László.

PANELES PATÓ PÁLOK
Alig valamivel több mint egy hónap áll még

rendelkezésre az ipari technológiával épített
házak felújítására beadható pályázatok elké-
szítéséhez. Országos és helyi illetékesek min-
den megtesznek annak érdekében, hogy meg-
mozduljon végre valami, de az érdektelenség,
mind a helyi, mind az országos adatokból ki-
tűnik, még mindig nagyobb, mint az érdeklő-
dés. Sokan, bár a fűtési számlát sokallják, a
kazánt réginek tartják, az ablakot meg kényte-
len betámasztani, mégis úgy gondolják, ráér-
nek erre még. Volt is, lesz is állami, önkor-
mányzati támogatás nemtörődömségük, halo-
gatásuk, másra hivatkozásuk ellensúlyozására
mióta csak e házak léteznek. A magyar lakos-
ság ötöde él ilyen házakban, és ötödüknek
szinte folyamatosan megjárnak azok a támo-
gatások, amelyek a másik négyötödnek folya-
matosan nem. Szinte könyörögnek nekik min-
den szintről, mozduljanak már, tegyenek vala-
mit otthonaikért, de csak néhányan mozdul-
nak. Megszokták már az előző rendszer-
ben,hogy problémáikat helyettük más oldja
meg. A másik négyötöd, aki sem bérlakáshoz,
sem panelhez soha nem juthatott, családi há-
zat épített, gürcölt, más megoldásokat kere-
sett. Ám kedvezményes hitelhez még akkor
sem juthat, ha az ő kazánja épp olyan rossz,
mint a panelben élőé, ha az ablakát hőszige-
teltre cserélné, vagy más energiatakarékos
megoldást keres. 

Akinek lehetősége van, az nem él vele, má-
sok meg még lehetőséget sem kapnak. Miféle
esélyegyenlőség ez? 

ÚJRA: BESZÉD-PANEL-PROGRAM
PRO... ... KONTRA

A panellakások korszerűsítésére szeptember végéig, összesen 550
pályázat érkezett. Ezekről november első felében születhet döntés. Az
eddigi tapasztalatok azt mutatják, szinte alig van elutasított igény, így
több mint félezer panelház – becslések szerint körülbelül 20-30 ezer
lakás – korszerűsítése kezdődhet meg hamarosan. 

Vélhetően az önrész pótlására hivatott különleges hitelprogram, a
Panel plusz dobta meg az érdeklődést, hiszen tavaly egész évben 419
igényt nyújtottak be az önkormányzatok. A korábbinál jóval intenzí-
vebb tájékoztatási kampánynak is szerepe lehet a panelprogram sikeré-
ben, arra számítanak, hogy az év utolsó három hónapja különösen erős
lesz. Az idei támogatási keret 7,9 milliárd forint, ha ehhez hozzávesz-
szük az önkormányzati és a lakástulajdonosok egyharmad-egyharmad
arányos önrészét, akkor összesen csaknem 24 milliárd forint szolgálhat
a lakótelepi otthonok korszerűsítésére. A fokozott érdeklődést jelzi,
hogy az idén eddig 4 milliárdos forrást igényeltek, ezzel szemben az
elmúlt évben összesen 2,6 milliárdot ítéltek oda. A 2001-ben indult pa-
nelprogram első négy évében pedig együttvéve 4,6 milliárdos állami
támogatás jutott a lakások korszerűsítésére. Ebből egyébként 37 ezer
lakás újulhatott meg. Az idei tervek közel 20 ezer lakást céloznak meg.

Korábban Kolber István, a lakáspolitikáért felelő tárca nélküli minisz-
ter azzal indokolta a nagyobb állami szerepvállalás szükségszerűségét,
hogy a panelügy már nem egyszerűen műszaki, hanem társadalmi
probléma. Jelenleg ugyanis 750 ezer panellakás van Magyarországon,
a lakosság ötöde ilyen otthonokban lakik. A korszerűtlen fűtési rend-
szerek, a nem megfelelő szigetelések, a rossz nyílászárók miatt az itt
lakók az indokoltnál jóval nagyobb összegeket kénytelenek fűtésre ki-
fizetni. A pályázaton elnyert pénz segítségével elsősorban a fűtés kor-
szerűsítését, az ablakok cseréjét, az épület hőszigetelését lehet elvé-
gezni. Lakásonként 400 ezer forint adható, tehát az állami, önkor-
mányzati és saját források együttvéve 1,2 millió forintos felújításra ad-
nak módot. 

Az eddigi szerényebb érdeklődés annak is tulajdonítható, hogy a
400 ezer forintos önrészt nem tudták kigazdálkodni az érintettek. Ezért
indult el a nyár végén a Panel plusz, amely ezt a gondot volt hivatott
megoldani. A programban refinanszírozóként részt vevő MFB 20 mil-
liárdos keretéből 15 éves futamidővel vehetnek fel a lakóközösségek
vagy az önkormányzatok kedvező kamatozású hitelt – olvasható a Vi-
lággazdaság október 13-i számában. 

KORSZERŰSÍTENDŐ OTTHONOK, 
ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL
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KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

NÉPESSÉG

Születés  81 fő,
ebből nagykanizsai 36 fő

Elhunyt 62 fő, 
ebből nagykanizsai 33 fő

Házasságkötés 37
Nagykanizsa lakossága: 

51 563 fő

Budai István önkormányzati képviselő a 7. számú választókerület pol-
gárait várja 2005. október 28-án pénteken 17 és 19 óra között a Kazan-
lak körút 7. számú épület A lépcsőházában lévő irodahelyiségben.

Gelencsér Gábor, a 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart 2005. október 20-án, csütörtökön 16.30-18.00-ig a He-
vesi úti könyvtárban.

Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselője
minden páratlan hónap utolsó péntekén 17.30 órától 19 óráig fogadó-
órát tart a kiskanizsai kirendeltség épületében, minden páros hónap
utolsó péntekén ugyanebben az időpontban fogadóórát tart a bajcsai
kirendeltség épületében.

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

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

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

mesteri Hivatal 2.emelet 6. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Érdek-
lődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagyka-
nizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724. Bővebb infor-
máció a www.nagykanizsa.hu honlapon található.

VERSENYTÁRGYALÁSOK

Az Önkormányzat beruházásában 2005. októberben és novemberben a város-
ban több helyszínen folynak útépítési és útfelújítási munkák, amelyek idősza-
kosan részleges vagy teljes útlezárással, illetve forgalomkorlátozással járnak.
Az érintett utcákat és az induló építési munkákat az alábbiakban közöljük.
– Zrínyi utca keleti irányú meghosszabbítása, és kikötése a Kórház ut-
cára. A HSMK mögötti parkoló lezárásra kerül és megszűnik.
– Magyar utca - Arany János utca csomópontban körforgalom építése.
Forgalomkorlátozás, illetve forgalomelterelés várható.
– Csengery úton az Erdész utcától Miklósfáig gyalog- és kerékpárút építése.
– Dózsa Gy. utca Petőfi és Magyar utcák közötti szakaszán út- és jár-
dafelújítás. Forgalomkorlátozás várható.
– Kinizsi utca Dózsa Gy. u. és 7-es főút közötti szakaszán út- és járda-
felújítás. Forgalomkorlátozás várható.
– Nyírfa utca járdafelújítás.
– Teleki út Eötvös tér és Rózsa utca közötti szakaszán útfelújítás. For-
galomkorlátozás várható.
– Tavasz utca út- és járdafelújítás. Forgalomkorlátozás várható.
– Csokonai utca útfelújítás. Forgalomkorlátozás várható.
– Bartók B. utca útfelújítás. Forgalomkorlátozás várható.
– Szent Flórián tér útfelújítás. Forgalomkorlátozás várható.
– Kölcsey utca útfelújítás. Forgalomkorlátozás, útlezárás várható.
– Katona J. utca templom melletti szakaszán út- és járdafelújítás. For-
galomkorlátozás, útlezárás várható.
– Teleki Blanka utca út- és járdafelújítás.
– Erdész utca 47-51 közötti útszakaszon út- és járdafelújítás.
– Pápai utca járdafelújítás.
– Bába utca járdafelújítás.
– Varasdi utca járdafelújítás.
– Kaposvári út járdafelújítás.

ÚTÉPÍTÉS, ÚTFELÚJÍTÁS

Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytár-
gyaláson értékesíti a 82/3. helyrajzi számú, Pláza melletti területet
34.800.000 Ft + ÁFA kikiáltási áron. A versenytárgyalás időpontja
2005. november 3. 10:00 óra, helye: Polgármesteri Hivatal 2.emelet
6. iroda. Érdeklődni a hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagy-
kanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724

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.)! 

KÁRENYHÍTÉS

A nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ tájékoztatja
a város lakosságát, hogy intézményünkben új szolgáltatások működnek:

A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ továbbra is reggel 8-tól
este 18 óráig fogadja a hozzá fordulókat a Zrínyi M. u. 51. szám alatt
(93/311-207.). Este 18 óra után a Csellengők Közösségi Ház (Szintén
ugyanezen a címen) várja a gyermekeket, illetve a fiatalokat.

– Készenléti ügyelet: A Családsegítő és Gyermekjóléti központ
munkatársai hétköznap minden este 18 órától másnap reggel 07,30-ig,
hétvégén pedig pénteken 12,30-tól hétfő reggel 07,30-ig telefonos
ügyeletet tart a segítségre szoruló egyének számára. A készenléti ügye-
let a következő telefonszámon hívható: 06-30-640-4281

– Utcai és lakótelepi szociális munka: a két szociális munkás ügye-
letet tart a Nagykanizsa, Hevesi u. 1. szám alatti helységben kedden és
csütörtökön 14-16 óráig. Telefonszámuk: 06-30-640-4282, 06-30-640-
4283

– Pszichológiai tanácsadás: kedd 13-17 óráig
– Ingyenes jogi tanácsadás: hétfő 8-12, 13-16 óráig, 

szerda: 9-12, 13-17 óráig
– Kihelyezett rendőrségi tanácsadás, fogadóóra: szerda 16-17 óráig

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
KÖZPONT ÚJ SZOLGÁLTATÁSAI

A NAGYKANIZSAI 
CUKORBETEGEK 

EGYESÜLETE 
28-án, pénteken 15.30-kor a

kórház tanácstermében tartja
klubfoglalkozását, amelyen Dr.
Sebestyén Miklós főorvos a
„Szemléletváltás a II. típusú
cukorbetegek kezelésében” té-
mában tart előadás.
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06:30 Krónika 06:53 K'arc 07:19
Jelkép - református 07:30 Krónika
07:41 Jövő 7 08:08 Adjuk magun-
kat 08:19 Krónika 17:00 Színházi
magazin 17:30 Dombország 18:00
Krónika 18:14 Mese 18:16 Jelkép -
katolikus 19:00 Krónika 19:14
Nyugati Régió 19:40 Adjuk ma-
gunkat 19:50 Krónika 20:01 K'arc
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Mámor -
amerikai filmdráma 23:00 Mak-
savízió 23:30 Különjárat 

06:30 Krónika 06:53 Nyugati Ré-
gió 07:19 Jelkép - katolikus 07:30
Krónika 07:41 K'arc 08:07 Adjuk
magunkat 08:19 Krónika 08:30
Gyermekműsor 09:00 Teleshop
09:30 Színházi magazin 10:00
Infómánia 10:30 Épi-tech 11:00
Pénzhalász 17:00 Kondér - népi
ételek 18:00 A gepárd, a sebesség
királya - kisfilm 18:28 Adjuk ma-
gunkat 18:42 Kőszívű ember fiai 1.
- magyar kalandfilm 20:30 HÍR-
HÁLÓ 21:00 Bencze show 21:30
Palimadarak - amerikai vígjáték
23:30 Különjárat 

06:30 Kőszívű ember fiai 07:44
Adjuk magunkat 07:55 Jelkép -
Krisztus Szeretete Egyház 08:05
A gepárd, a sebesség királya -
kisfilm 08:30 Gyermekműsor
09:00 Teleshop 09:30 Akarj élni!
10:00 Trendline - a divatmagazin
10:30 Brill 20 magazin 11:00
Pénzhalász 17:00 Épi-tech 18:00
A Gepárd, a sebesség királya kis-
film 18:28 Adjuk magunkat
18:41 Kőszívű ember fiai  20:17
Válogatás a hét műsoraiból 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Maksavízió
21:30 Varian háborúja - amerikai
háborús filmdráma 23:30 Bencze
show 

06:30 Kőszívű ember fiai - magyar
film 07:49 Adjuk magunkat 08:01 Sajt
17:00 Trendline 18:00 Krónika 18:09
Mese 18:15 Jelkép - adventista 19:00
Krónika 19:07 Kanizsa - Sopron  női
kosárlabda 1. félidő 19:45 Adjuk ma-
gunkat 19:51 Kanizsa - Sopron  női
kosárlabda  2. félidő 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 Futótűz - amerikai film 23:00
Élősködő élőlények 2. rész 23:30 Kü-
lönjárat - rockshow 

06:30 Krónika 06:47 Főzőcske -
gyümölcssaláta  06:53 Nyugati
Régió 07:19 Jelkép - adventista
07:30 Krónika 07:37 A gepárd, a
sebesség királya 08:05 Adjuk ma-
gunkat 08:19 Krónika 17:00 Ön-
kormányzati Ülés 18:00 Krónika
18:14 Mese 18:19 Jelkép - katoli-
kus 19:00 Krónika 19:14 Házban
ház körül 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 Dombország
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Fantaszti-
kus utazás 3. - amerikai-angol sci-
fi 23:00 Akarj élni! 23:30 Bence-
show 

06:30 Krónika 06:41 Önkormány-
zati ülés közvetítése 06:53 Ház-
ban ház körül 07:19 Jelkép - kato-
likus 07:30 Krónika 07:41 Dom-
bország 08:07 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 17:00 Egészség-
magazin 18:00 K r ó n i k a
18:13 Mese 18.19 Jelkép - evan-
gélikus 19:00 Krónika 19:13 Jövő
7 - Fejlesztés véleménykérés
19:26 Jövő 7 - Asztali tenisz
19:39 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:01 Házban ház körül
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Sztár a
lelke mindennek - amerikai film-
vígjáték  23:00 Trendline - a di-
vatmagazin 23:30 Színházi maga-
zin  

MÛMÛ SS OROR AA
Október 21 – Október 26

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

A szabadság a pihenés mellett
feltöltekezés az előttünk álló
hónapokra is. Így volt ez Ambrus
Márta keramikusművésznél is.

– A nyarat valóban pihenésre,
feltöltődésre és ötletgyűjtésre hasz-
náltam. Megnéztem néhány képző-
művészeti kiállítást, többek között a
Budapesten a Dűrer tárlatot. Le-
utaztam a Balatonra is, akadt ten-
nivaló a házfelújításban is. 

– Szerepel önálló kiállítás a
tervei között?

– Évközben túl sok időm nem
lesz, mert főállásban tanár vagyok,
de rendszereztem a gondolataimat.
Konkrét kézzelfogható terveket nem
készítek, az elképzeléseimet nem raj-
zolom le, csak elraktározom gondo-
latban. Az agyagot itthon formázom
meg, a figurákat szívességből egy
ismerősöm kemencéjében égetem ki.
A hozzá való fakeret is többnyire
családi összefogással készül.

– A textil és a kerámia ötvözé-
se folytatódik munkáiban?

– Annyira bent van a kezemben
és az agyamban, hogy minden-
képpen szerepelni fog a textil is,
de tervezek domborművet, kör-
szobrot, még nem döntöttem el. A
domborműveknél is az emberáb-
rázolás érdekel az ember környe-
zetével együtt. Foglalkoztatnak a
mitológiai alakok is. Annak ide-
jén a görögök és az egyiptomiak
is festették a szobraikat, ezért én
is színezem majd az alakokat. 

– Milyenek lesznek az arcok?
Fiatalok, idősebbek, maiak?

– A kerámia megalkotásánál
mindig az arcból indulok ki.
Szobraimon az „arcaim” az élet-
nagyságúnál valamivel kisebbek
lesznek, így keltenek harmonikus
hatást. Tanár vagyok, emberekkel
foglalkozom, a karakterek, egyé-
niségek nagyon érdekelnek! Az
arc híven tükrözi a lélek rezdülé-
seit. A mitológiai történetekbe is
belefér az emberábrázolás...

Bakonyi

A MITOLÓGIA MAI ARCAI

Szeptember második felében Szolnokon rendezték meg az idei Or-
szágos Rendőri Karos Forgalomirányító Versenyt, ahol a 21 induló pá-
ros közül összesítésben és páros gyakorlatban is negyedik helyen vég-
zett a Zala megyét képviselő csapat. A versenyről a Városi Rendőrka-
pitányságon balesethelyszínelőként szolgálatot teljesítő Magyaródi
Balázzsal, a két fős csapat egyik tagjával beszélgettünk. Az országos
versenyt mindig egy megyei verseny előzi meg, amelyre a közlekedési
rendőrök többsége benevez. Az itt elért eredmények alapján dől el, kik
képviselhetik az adott megyét az országos találkozón. Idén a Gellén-
házán dolgozó Bartl Tamással alkothatták a zalai csapatot.

– 1997 óta, amióta hivatásos rendőrként a kanizsai kapitányság
Közlekedési Osztályán dolgozom, részt veszek a versenyen. Ez már a
hatodik alkalom volt – mondta találkozásunkkor. – Elméleti és gyakor-
lati része is van a versenynek. Az első napon szakmai felkészültségből,
a KRESZ-ből, azaz elméletből vizsgázunk, másnap pedig gyakorlatban
is bemutathatjuk, mit tudunk.

– Milyen szempontok alapján értékelnek itt a bírók? Mi mindenre
kell odafigyelnie a forgalmat irányító rendőrnek?

– A bírók azt pontozzák, mennyire szabályosak a karjelzések, mennyire
egyértelműek azok a forgalomban résztvevők számára. Fontos szempont
az is, mennyire tud alkalmazkodni a rendőr az adott forgalmi szituációhoz,
hogyan tudja felvenni a forgalom dinamikáját. A párosok esetében mind-
ezek mellett még az összeszokottságnak is nagy szerepe van, hiszen a két,
forgalmat együtt irányító rendőr nem mutogathat  egymásnak ellentétesen.
Megmosolyogtató is lenne, de nagyon balesetveszélyes is! 

– Ön baleseti helyszínelő. Milyen érzés, amikor hívás érkezik, hogy
valahol közlekedési baleset történt, s menni kell?

–  Minden eset más és más, sok emberrel találkozunk a mindennap-
okban, s ez a változatosság teszi érdekessé, izgalmassá a munkánkat.
Természetesen súlyos emberi tragédiákkal szembesülünk. A baleseti
helyszínelés sokszor jelent kihívást, már csak azért is, mert tudjuk,
nagy felelősség hárul ránk minden egyes döntésünk meghozatalakor.

Szőlősi 

C. S. I. FORGALOMIRÁNYÍTÓ
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SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS

VEGYES

INGATLAN
Nk-án a belvárosban 110 m2-es lakás

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

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

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

Petriventén szép, 140 m2 -es családi
ház teljesen felújítva, garázzsal, mellék-
épületekkel eladó. Érd.: 93-316-091-es
számon 17 óra után.  (5682K)

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

Homokkomáromi hegyen 300 négy-
szögöl szőlő pincével, teljes felszerelés-
sel, áron alul, sürgősen eladó. Érd.:
30/289-3970 (5699K)

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

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

Eladnám Nk-i belterületi, három
szobás, gázfűtéses, teraszos öröklakáso-
mat, vagy elcserélném kizárólag föld-
szinti kisebbre, udvarira, nagykanizsaira
vagy budapestire. Az Irányára: 10,8 mil-
lió Ft. Érd.: 30/422-3575 (5702K)

Zalakaroson eladó 360 m2 telken, 38
m2-es nyaraló. Kis felújítás szükséges,
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, központi
fűtéses lakás a III. emeleten eladó.
Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 30/422-3575
(5704K)

Befektetők figyelem! Nk belvárosi 96
m2-es, 3 szoba + hallos lakás , irodának is
alkamas, eladó! Irányár: 13,5 millió Ft.
Érd.: 20/439-7780 (5709K)

Nk-án a Platánsoron egyszobás, föld-
szinti, 37 m2, egyedi gázas lakás eladó.
Irányár: 5,1 millió Ft. Érd.: 30/270-9881
(5710K)

Belvárosi családi házban utcafronti,
kétszobás, összkomfortos lakás külön
bejárattal irodának, lakásnak kiadó.
Érd.: 30/635-1230 (5695K)

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

Nk-án a belvárosban kétszobás, bú-

torozott lakás kiadó. Kaució szükséges!
Érd.: 20/313-4565 (5705K)

Nk-án a Teleki utca elején egyszo-
bás, bútorozatlan, egyedi fűtéses lakás
hosszú távra kiadó. Egy havi kaució
szükséges! Érd.: 30/640-7788, 93/321-
703 (5711K)

A Kodály Zoltán utcában egyszobás,
egyedi fűtéses, bútorozott, felújított lakás
kiadó. Ára: 25000 Ft/hó. Kaució szüksé-
ges! Érd.: 20/336-1091 (5712K)

A Nagyváthy utcában II. emeleti, két-
szobás, egyedi gázfűtéses, bútorozott lakás
kiadó. Ára: 35000 Ft/hó. Kaució szüksé-
ges! Érd.: 30/395-1045 (5713K)

Babakocsi: szinte új, Peg-Pérego té-
li mélybabakocsi extrákkal, nagykere-
kű, színes mintás, 15.000 Ft-ért eladó.
Tel.: 30/948-4276 (5687K)

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

Eladó: leander, angyaltrombita
többféle színben, agávé, szerelemvirág,
nyári floksz, magnólia, tulipánfa, hor-
tenzia, rózsalonc. Érd.: 93/322-330
(5668K)

Mosogatós konyhaszekrényt és konyhai
eszközöket elfogadna vagy jelképes össze-
gért megvásárolna egy beteg, rászoruló csa-
lád. Tel.: 30/652-4560 (5706K)

Új, bontatlan csomagolású szaunaöv
eladó! Érd.: 18 óra után a 93/321-734-
es számon. (5714K)

Fenyőgallyat vásárolok! Tisztítást is
vállalok! Érd.: 30/542-8757 (5715K)

Az Ön számára értéktelen vashulla-
dékot, forgalomból kivont gépjárművét
készpénzért átveszem! Forgalomból ki-
vont, vagy rendszám nélküli lakókocsik
is érdekelnek. Ugyanitt használt autóal-
katrészek 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)

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

I. osztályú tölgy tüzifa eladó. Igény
esetén kályhakész állapotban. Házhoz-
szállítás díjtalan! Érd.: 70/6090-881,
20/9271-034 (5716k)

APRÓHIRDETÉS

Kõnig menü 400 Ft / menü kiszállítva

VVáállllaallaattii ééttkkeezztteettéésstt vváállllaalluunnkk
ÉÉttkkeezzééssii jjeeggyyeett eellffooggaadduunnkk

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

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

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

THM: 18,00 % - 23,72 %

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

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

KÉSZPÉNZHITEL 
AZONNAL:

ÉKSZERBANK
ZÁLOGHÁZ

A MEGSZOKOTT
HELYEN, AZ ISMERŐS
KOLLÉGÁK SEGÍTIK;
EGYRE KEDVEZŐBB

FELTÉTELEKET 
KÍNÁLVA.

NAGYKANIZSA
VASEMBERHÁZ

ÁRKÁDOK
TEL.: 93/313-332

A HSMK PREMIER 
TÁNCKLUB 

(adószáma: 18963548-1-20)
a 2004-es bér után SZJA 1%-
ból felajánlott összeget az
Egyesület versenyeztetésére
fordította. Köszönet támoga-
tóinknak!

FOTÓK VÁSÁROLHATÓK!
A Kanizsa Dél-Zalai Hetilap munkatársai a város számos je-

lentős eseményén jelen vannak. A történéseket fotókon is
megörökítjük. A fényképeket 2004-től digitálisan tároljuk, ily mó-
don lehetőség nyílik arra, hogy a lapunk hasábjain megjelent
eseményekről fotókat vásároljanak. 

Az Önök által kiválasztott felvételeket CD-re írjuk.
Egy digitális fotó ára: 250 Ft. 
Egyszeri CD-re írási költség: 

(mely tartalmazza a CD árát is): 400 Ft/700 MB. 
Hozott CD esetén az írás költsége 200 Ft.

A részletekről érdeklődjön Szerkesztőségünkben!

Mindenkinek
AKI SZEBB, VÉKONYABB, EGÉSZSÉGESEBB
ÉS ÜDÉBB AKAR LENNI!
Nagykanizsán, a Dózsa György u. 134. fsz. 2. szám alatt

Szolgáltatásaink:
Relax Infra szauna: vadonatúj technológia, azonnali fogyás

Svéd masszázs + ajándék 15 perc revitalizálás géppel,
Testburkolás: fogyasztás, cellulitkezelés eredeti francia alga

készítményekkel, 1,5 órás kezelés (Nagykanizsán csak nálunk!)
Telefon: 06 30-2662-647

szalon
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A közelmúltban újabb megmérettetésen vettek
részt a fővárosban a HSMK Premier Táncklubjának
tagjai. Egyéni, színpadi látványtánc kategória fel-
nőtt korosztályában Németh Petra I., gyermek,
showtánc egyéniben Cseh Zsófia a II. helyet szerez-
te meg rock táncával. Felnőtt duóban, színpadi lát-
ványtánc kategóriában Deés Enikő-Németh Petra I.
helyezést ért el Latin című számukkal. Felnőtt trió-
ban, színpadi látványtánc kategóriában Kovács Ma-
rianna-Németh Petra-Toplak Dóra szintén I. helyen
végzett Hero című koreográfiájukkal. 

A Premier klub tagjai ezekben a hetekben a Ma-
gyarországon megrendezésre kerülő VB válogatójára
készülnek. A próba szünetében Németh Petra, a tánc-
klub vezetője elmondta: a 2000. nyarán négy fővel
alakult táncklubnak 25 aktív tagja van. A legkisebb
táncos öt, a legidősebb 22 éves. A kezdők szerdán, a
haladók és a versenyzők péntek délután, valamint
szombat délelőtt találkoznak. Show táncot és színpa-

di látványtáncot tanulnak, a táncklubba csak lányok
járnak és formációban táncolnak. A bemutatókon és a
versenyeken kívül a mindennapi életben is tudják
használni az ott szerzett ismereteiket, hiszen a társas-
tánc alapjaira épülnek a koreográfiák. Félévente jár-
nak versenyekre, városi eseményeken és alapítványi
bálokon is szívesen fellépnek, ha hívják őket.

PREMIER SIKEREK A FŐVÁROSBAN

VADMACSKAKÉNT 
KÜZDENEK 

Az idei bajnoki évadban a Gá-
bor Erzsébet nevével fémjelzett
egyesület feljutott az NB I/A osz-
tályba. A Farkas József edző trení-
rozta csapat első hete igencsak sű-
rűn alakult, hiszen első hazai
meccsükön, október 2-án a főváro-
si BSE-ESMA ellen, október 5-én
Zalaegerszegen a Zala Volán ZTE
ellen, október 7-én pedig itthon  a
Diósgyőr KSK ellen játszottak a
lányok.  A Stendl József erőnléti
edző segítette csapatot a diósgyőri-
ek elleni küzdelemben már egy
újonnan igazolt légiós, Snezana
Mirkov is erősítette, s hamarosan a
szerb edző, Igor Skocsovszky en-
gedélye is megérkezik. 

KDKK-BSE ESMA: 50-93
KDKK: Németh (8/3), Varga
(8), Völgyi (8), Vágvölgyi (12),
Fekete (10). Csere: Góber (10),
Tálosi, Bencze (2), Mozsolics,
Horváth. Zala Volán ZTE-
KDKK: 94-64 KDKK: Németh
(14/12), Varga (15), Fekete (3),
Völgyi (10), Vágvölgyi (5).
Cere: Tálosi, Góber (15/9),
Bencze (2). KDKK-DKSK: 51-
97 KDKK: Fekete (5), Völgyi
(10), Varga (2), Németh,
Mirkov(10/3). Csere: Vágvöl-
gyi(8), Góber (2), Tálosi (12),
Bencze (2), Mozsolics. 

Farkas József edző a három
mérkőzés után a következőket
nyilatkozta: „Lelkes, küzdeni
akaró csapatot ismerhetett meg a
közönség az NB I/A-ban újonnan
debütáló KDKK együttesben.
Újoncként nem megszeppent kis-
cicaként, hanem a fantázianevü-
ket igazoló valódi „vadmacska-
ként” küzdöttek a lányok. A ruti-
nos nagyok elleni kemény harc-
cal igazán elégedettek lehetünk,
még kevesebb hibával, még na-
gyobb odafigyeléssel, jobb véde-
kezéssel, pontosabb támadással
sokkal eredményesebbek lehe-
tünk. A bajnokság elején épp a
legerősebb csapatokkal kerültünk
össze, de később lesznek olyan
ellenfelek is – BEAC, Győr,
Szolnok – melyeket van esélyünk
legyőzni. A csapatot erősítő ide-
genlégiós Snezana Mirkov mellé
– ha a büdzsé engedi – szeret-
nénk még egy magas centert le-
igazolni, ekkor lennénk igazán
esélyesek a nagyok elleni küzde-
lemben. Addig is marad a napi
két kemény edzés, a technikai
erősítés és a lelkes küzdelem.

A Zala Megyei Asztalitenisz Szövetség, a Kanizsa Sörgyár SE és
Nagykanizsa Város Sportirodája szervezésében rendezték a XII.
YNET-HALA-ÉP Kanizsa Kupa versenyt. A kétnapos megméretteté-
sen 20 egyesület közel 300 újonc, serdülő, ifjúsági, felnőtt és senior
versenyzője – köztük Csáktornya csapata – ütötte a labdát a
Széchenyi-Zsigmondy SZKI tornatermében. A fiatalok mezőnyében
megyéből a kanizsaiak szerepeltek a legjobban. Tóth Dániel és Fülöp
Roland kettő páros versenyszámot is megnyertek, egyéniben Tóth Dá-
niel, Fülöp Roland, Kahotek Kristóf, Flander Anita, Tóth Izabella, Bic-
sák Bettina, Molnár Adrien, Bedő Balázs és Cseh Zsolt szerepelt ki-
emelkedően. A férfiaknál a nagy esélyes Csapó Árpád a sírból hozta
vissza a meccset Bech Gábor ellen. A még serdülő korú Tóth Dániel
két felnőtt egyéni számban is a négy közé tudott kerülni.

SZAKONY ISTVÁN EMLÉKÉRE UTÁNPÓTLÁS NB II.
U19-ben a Kaposvári Rákó-

czi ellen játszott az NTE 1866
MÁV Rt. csapata, ahol 2-1
arányban nyert Burucz góljai-
val. Ugyanezt a csapatot az
U17-esek is megverték 5-0-ra,
Kisharmadás, Szalai és Csor-
dás segítségével. A  Pécsi
MFC ellen az U15-ösök 4-3-
ra, az U13-asok 2-1-re nyertek.
Előbbinél Földesi (3), Mavolo,
utóbbinál Erdős és Kotnyek
góljainak köszönhetően.

Szeptember végén gyermek női és férfi kard, míg egy héttel később
újonc női és férfi kard versenyen mérhették össze tudásukat az indulók.
Az NTE fiataljai minden versenyszámban pásthoz álltak. Nagykanizsai
eredmények szeptemberből: Gyermek női kard kategóriában Kocsis
Eszter 4., Szíj Franciska 7. Gyermek férfi kardban Erdős Gergely 4. he-
lyet szerzett. Októberben újonc női kardban 1. Mátyás Szabina, 5. Ko-
csis Eszter, 6. Szíj Franciska, 7. Magyar Zsanett. Újonc férfi kard kate-
góriában 3. lett Kancsár Bálint, 5. Goór Zsolt és 7. Erdős Gergely.

VÍVÓ HÍREK

GYŐZELEMMEL ZÁRULT
A Nemzeti Versenyszámok

Országos Bajnokságán a
Nagykanizsai Sportlövész
Egylet férfi csapata (Horváth
Károly, Horváth Szilárd,
Obermaier Nándor) elhozta
kispuska versenyszámban az
országos bajnoki címet. A női
csapat (Papp Józsefné, Soós
Edit, Pölöskeiné Hertelendi
Erika) ugyanebben a verseny-
számban a dobogó harmadik
helyére állhatott fel. Ezzel a
versennyel zárult az idei esz-
tendő robbanófegyveres ver-
senysorozata.

Október 22-23. szombat, va-
sárnap IX. Ifjúsági Országos
Lábtoll-labda Bajnokság, Dr.
Mező Ferenc Gimnázium

Október 23. vasárnap
13.00 óra Kanizsa Klub – Bala-

tonmagyaród városkörnyéki II.
osztályú labdarúgás MÁV pálya.

13.30 óra Kiskanizsai Sáskák
– Zalaszentbalázs megyei I. osz-
tályú labdarúgás, Kiskanizsa.

13.30 óra Miklósfa – Szepet-
nek megyei II. osztályú labdarú-
gó mérkőzés, Miklósfa.

13.30 óra Bagola – Zalaapáti
megyei II. osztályú labdarúgás,
Bagola pálya.

13.30 Interfruct NTE – Zalasz-
abar megyei II. osztályú labdarú-
gás, MÁV pálya.

Október 23. vasárnap
Kanizsa KK DKG EAST – Sió-

kosár UK NBI/B-s férfi kosárlabda
14.45 és 17.00 óra, Cserháti SZKI-
Russay Olivér tornacsarnoka.

AJÁNLÓ

TÁMADÓ HIBÁK
A két első osztályú játékosát

nélkülöző CWG Kanizsa fel-
nőtt OBI/B-s mérkőzésen a
TIPO VSC ellen 14-7 arány-
ban vereséget szenvedett. Gó-
lok: Karácsony (3), Dankó (2),
Kraguljak (2). 

– Az ellenfél centerét nem
tudtuk semlegesíteni, vagy in-
kább hibát hibára halmoztunk.
A sok védekezési hiba elvette a
középjátékosok önbizalmát és
gyors, három támadásban el-
adott labdából az ellenfél meg-
nyugtató előnyre tudott szert
tenni – mondta Szőlősi Csaba.
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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 21. 19 ÓRA
A RADIOAKTIV EGYÜTTES KONCERTJE

Belépődíj nincs, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
A rendezvény a  NKÖM támogatatásával, a PANKKK

program keretén belül kerül lebonyolításra.

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

OKTÓBER 26. 15 ÓRA
DR. DOBÓ LÁSZLÓ: A FALUSZÍNHÁZ 

TÖRTÉNETE - KÖNYVBEMUTATÓ
A beszélgetést vezeti: Halmos Ildikó

OKTÓBER 28. 19 ÓRA
"A FÁBRY" - FÁBRI SÁNDOR ÖNÁLLÓ ESTJE

"Alaszkából jöttem, Szibériába megyek"
Belépődíj: 1900 Ft

Augusztus 20-án Hírközlési
Emlékérmet vehetett át Budapes-
ten Sánta Istvánné, a nagykani-
zsai I. sz. Posta vezetője. A ma-
gas szakmai kitűntetést Kovács
Kálmán informatikai és hírközlé-
si miniszter adta át a hivatalveze-
tőnek, akit több évtizedes „postás
pályájáról” kérdeztünk:

– Mikor döntötte el, hogy ezt a
hivatást választja?

– Már középiskolás koromban
tudtam, hogy olyan pályát szeret-
nék választani, ahol emberekkel,
gyerekekkel kell foglalkozni. A
Szombathelyi Tanítóképző Főisko-
lára jelentkeztem, de mire a felvé-
telire került volna sor, más irányt
vett az életem: édesapám az érett-
ségi tájékán egyszer azzal a hírrel
jött haza a postáról, ahol akkori-
ban dolgozott, hogy felvételt hir-
dettek a hivatalba. Nem sokat
gondolkodtam rajta, hanem azon-
nal jelentkeztem. Úgy éreztem, ne-
héz szívvel tudnék a szülői háztól
elszakadni, s ha a főiskola helyett
a postát választom, otthon marad-
hatok. Nem voltak azok könnyű
hónapok, előbb fél év gyakorlat,
majd egy féléves tanfolyam várt
rám. Először a környéki kispostá-
kon helyettesítettem az éppen sza-
badságukat töltőket. Olyan ritkán
jártak a buszok, hogy bizony ne-
megyszer ott kellett aludnom, nem
volt mivel hazajönni. 

– Mikor szűnt meg ez az egyik
településtől a másikig való utaz-
gatás?

– Egy esztendő után, nem egé-
szen negyven évvel ezelőtt sike-
rült Kanizsára, az I. sz. Postára
kerülnöm. Azóta folyamatosan itt
dolgozom, csak amikor a fiam
született, voltam egy rövid ideig
távol. Természetesen én is úgy
kezdtem, mint bárki más, ott kinn,
a felvételi ablakoknál. Megtanul-
tam az évek során minden apró
mozzanatot, amit az ügyfelek ki-
szolgálása során tudni kell. Köz-
ben folyamatosan tanfolyamokra
jártam, igyekeztem mindent elsa-
játítani, ami a munkámmal kap-
csolatos, majd 1983-ban a mű-
szaki főiskolán diplomát szerez-
tem. Ekkor már postavezető he-
lyettesként dolgoztam. Ez is szép
korszaka életemnek, tizenhat évig
tartott. 1996-ban pályázat útján
kerültem a hivatal élére.

– Nem érezte soha úgy, hogy
váltani, változtatni kellene? Nem
unalmas évtizedeken keresztül
ugyanazt a munkát végezni?

– A mai napig nagyon szeretem
a munkámat,  emiatt szerencsés-
nek is mondhatom magam. Kiváló
kollégákkal dolgozom együtt. Egy
olyan kollektíva a mienk, ahol a
legkomolyabb változtatásokat is
nagyon jól végre tudtuk hajtani.
Hogy néhány példát is említsünk:
zökkenők nélkül megtörtént 2000-
ben a posta felújítása – közben fo-
lyamatos volt a kiszolgálás –,
2003-ban áttértünk mi is a számí-
tógépes feldolgozásra, s az ezzel
kapcsolatos teendőket a kollégák-
nak gyorsan el kellett sajátítani-
uk, és sorolhatnám. 

– Ön szerint mi a titka a jó ve-
zetőnek?

– Természetesen a feladatokat
mindig pontosan el kell végeznie
mindenkinek, nekem is, a kollé-
gáknak is. Az nem mindegy, hogy
a főnök milyen hangnemben oszt-
ja ki a tennivalókat a beosztott-
nak: kér, utasít, vagy követel. An-
nak vagyok a híve, hogy minél
közvetlenebb a kapcsolat közöt-
tünk, annál hatékonyabban tu-
dunk dolgozni. S akkor elég, ha
kérek, nincs is szükség a követe-
lésre.

– Mi minden fér bele a szabad-
idejébe?

– Igyekszem minél több időt
tölteni az unokáimmal, az egyik
tizenhárom, a másik két és fél
éves. Ha időm engedi, sokat olva-
sok, és kedvelem a keresztrejtvé-
nyeket is.

– Mit érez, ha az augusztus 20-
i kitüntetésére gondol?

– Nagyon örülök ennek a szak-
mai elismerésnek. Úgy gondolom,
hogy a kanizsai I. Posta mind a
száznegyven dolgozójának szól.
Egy vezető soha nem lehet jó veze-
tő, ha a beosztottak nem végeznek
legalább olyan jó munkát, mint ő. 

-.Szőlősi -

„A JÓ FŐNÖK KÉR „A JÓ FŐNÖK KÉR 
ÉS NEM KÖVETEL”ÉS NEM KÖVETEL”


