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A Kodály Zoltán Vasutas
Mûvelõdési Házra mindig
jellemzõ volt a népmûvészet
szeretete, a népi hagyomá-
nyok ápolása. Az elmúlt évti-
zedekben a népmûvészet
szinte minden ága, területe
megjelent a hivatásos és ama-
tõr csoportok mûködésében.
Nagykanizsa lakosaiból sok
százan, talán több mint ezren
tanultak, gyakoroltak az in-
tézmény szakköreiben, tanfo-
lyamain.

A jövõ évben 60. évforduló-
ját ünneplõ intézmény október
24-26. között Kodály Népmû-
vészeti Napokat rendezett. Ok-
tóber 24-én Horváth Éva és
Gömbös Katalin nemez, vala-
mint a Nagykanizsai Fafaragó
Egyesület és a Fafaragó Szak-
kör alkotásaiból nyílt kiállítás,
melyet Kámánné Szép Terézia,
az intézmény igazgatója nyi-
tott meg. Közremûködött a
Csillag Citera Együttes. 25-én
egész napos kézmûves bemu-
tatón a fafaragó, a szövõ, a ko-
sárfonó, a nemezelõ, a szalma
és csuhéfonó mesterség titkai-
val ismerkedhettek az érdeklõ-
dõk. A  záró napon Szól a vi-
lág címmel népzenei és nép-
tánc esten tapsolhatott a kö-
zönség. Fellépett a Kodály Zol-
tán Énekkar, a Pántlika és a
Borbontó Néptánccsoport. Ven-
dégek voltak a Bojtár Népzenei
Együttes, a Kõrösi iskola tanu-
lói és a Liszói Asszonykórus. 

SZÓLT SZÓLT 
A VILÁGA VILÁG



KIVÁLÓ EREDMÉNY
Újabb szép siker született az „Édes Anya-

nyelvünk Nyelvhasználati Verseny” országos
döntõjében a Batthyány Gimnázium tanulója
révén. A sátoraljaújhelyi országos megméret-
tetésen a legkiválóbbaknak járó emlékérmet
kapott Bazsó Adrienn, a BLG 12.A osztályos
tanulója, felkészítõ tanára dr. Hámori Zsoltné.
PEDAGÓGUSOKAT KÖSZÖNTÖTTEK

A Honvéd Kaszinó Tükörtermében került
sor a díszdiplomás, a nyugdíjba vonuló és a
pályakezdõ városi pedagógusok ünnepélyes
köszöntésére az elmúlt héten. A Thúry SZKI
diákjaiból álló kórus dalos megnyitója után
Litter Nándor köszöntötte a megjelenteket, a
polgármester beszélt a pedagógusok munkájá-
nak fontosságáról, a jövõ nemzedéke számára
fontos teendõikrõl. Megköszönte azok mun-
káját, akik a pályán töltött hosszú évek után
most nyugállományba vonulnak, s köszöntöt-
te azokat az ifjú, pályakezdõ fiatalokat, akik
ebben a tanévben kezdik meg oktató-nevelõ
munkájukat. 

Ezt követõen került sor a tizenöt pályakez-
dõ pedagógus ünnepélyes eskütételére, majd
az esküokmányok átadására. Az idén elsõ al-
kalommal – hagyományteremtõ szándékkal –
került sor a nyugdíjba vonuló tanárok, tanítók
és óvónõk köszöntésére is, 24 pedagógust bú-
csúztattak ebben a formában virággal, könyv-
jutalommal, és kisdiákok, óvodások jókíván-
ságaival. Ezt követõen a díszdiplomás peda-
gógusok vehették át okleveleiket. Elsõként a
Kaposváron, illetve a mostani egyetem jog-
elõd intézményeiben végzett pedagógusokat
köszöntötte dr. Rosta István, a Kaposvári
Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai
Fõiskolai Karának Kari Igazgatója. Tizennégy
aranydiplomát adtak át ezen a napon azoknak
a pedagógusoknak, akik fél évszázada végez-

tek tanintézményükben. Három – hatvan év-
vel ezelõtt végzett – pedagógus vehetett át
gyémántdiplomát, két vasdiplomást köszön-
töttek és három rubindiplomást, akik hetven
évvel ezelõtt kapták meg okleveleiket. Dohy
Lászlóné és Török Boldizsárné személyesen
vették át okleveleiket, Fülöp Ernõnét – aki
nemrégiben elhunyt – utolsó kívánságaként
hozzátartozói képviselték az ünnepségen. 

A rendezvényt állófogadás zárta, ahol Sajni
József, az OKISB elnöke mondott pohárkö-
szöntõt. 

TOVÁBB GYÛJTIK AZ ALÁÍRÁST
Sajtótájékoztató keretében számoltak be az

október elsõ hetében útjára indított kórház-
privatizáció elleni aláírásgyûjtés eddigi ta-
pasztalatairól a gyûjtést kezdeményezõ Roz-
gonyi Polgári Egylet vezetõi. Mint azt Miha
Tamásné, az egylet vezetõje elmondta, az el-
múlt hetekben bebizonyosodott, hogy az em-
berek nem akarják a kanizsai kórház privati-
zációját. Errõl tanúskodik az íveken össze-
gyûlt több, mint hatezer aláírás is. Udvardi
Gézáné elnökhelyettes szerint joggal merül
fel a kérdés, vajon mikor lesz újra napirenden
a kórház-privatizáció. Éppen ezért nem kér-
dés, van-e szükség a további aláírásgyûjtésre.
Természetesen igen, hiszen csak így van esély
a városvezetés kórház-privatizációs tervének
megakadályozására – hangzott zárszóként.

KORTÁRS SEGÍTÕK 
ÉS BÛNMEGELÕZÉSI IRODA

A Vasemberházban megtartott sajtótájékoz-
tatón  jelen volt többek között Litter Nándor
polgármester, Bükiné Papp Zsuzsanna rendõr-
hadnagy, Takács Csaba a nagykanizsai rend-
õrkapitányság sajtóreferense, Szirtes Lajos
Zalakaros város polgármestere. A nyáron
szervezett kortárssegítõ-képzõ tábor sikerérõl
Bükiné Papp Zsuzsanna tartott összefoglalót,
amelyben többek között elmondta, hogy a kö-

zépiskolásoknak szervezett egy hetes kistol-
mácsi tábort az Egészségügyi Alapellátás In-
tézményével közösen szervezték. Az esemé-
nyen 24 középiskolás fiatal vett részt, szá-
mukra önismereti tréninget tartottak. Oktatást
kaptak büntetõjogból, drogprevencióból, vala-
mint a szexuális úton terjedõ betegségekbõl.
Ezen új ismereteikbõl vizsgázniuk is kellett.
A fiatalok nyáron aktívan részt vettek a
Zalakarosi Bûnmegelõzési Iroda munkájában
is, melyrõl Szirtes Lajos Zalakaros város pol-
gármestere szólt. Július 4-tõl augusztus 20-ig
Bûnmegelõzési Irodát mûködtettek, hogy ez-
zel megelõzzék a különbözõ bûncselekmé-
nyek elkövetését. Az Iroda mûködésében a
Nagykanizsai Rendõrkapitányság Bûnmeg-
elõzési Csoportja, a kortárs segítõk, a rendõr-
hallgatók és Zalakaros város rendõrõrse vett
részt. Jelenlétükkel elérték, hogy az általuk
lefogott területen nem volt gépkocsi-feltörés,
gépkocsi lopás, valamint a strandlopások szá-
mát is felére csökkentették.  

TISZAI TÁJ 
Szalkai Mária festõmûvész kiállítása a Ma-

gyarországi Volksbank Rt. galériájában nyílt
meg a múlt héten. A festõnõ 1988-ban Szege-
den szerzett diplomát a Juhász Gyula Tanár-
képzõ Fõiskola rajz-földrajz szakán. Bemutat-
kozó kiállítása 1989-ben volt Csongrádon.
Azóta rendszeresen alkot és kiállít. Fõbb kiál-
lításai: Csongrád, Szentes, Szeged, Kecske-
mét, Budapest, 1996. áprilisában meghívást
kapott Németországba a TRANS-KULTUR
által szervezett kiállításra, melyet a honfogla-
lás 1100-ik évfordulója alkalmából a
Bodensee Fesztivál keretein belül, a Sálemi
kastélyban nagy sikerrel rendeztek meg. Szal-
kai Mária a realista irányzat képviselõje, té-
mái a délalföldi táj, a tanyavilág, mûvei a Ti-
sza folyó örökké változó világát jelenítik
meg. Tagja a budapesti Szõnyi István alkotó-
közösségnek. Szalkai Mária munkái decem-
ber 20-ig láthatók. 

TISZTELGÉS A HÕSÖK ELÕTT
„Egy katona elvesztése is fájdalmas. Egész

életem egyik legfájdalmasabb emléke az, ami-
kor századparancsnok létemre az elsõ hõsi ha-
lottunk édesanyjának meg kellett írnom, hogy
meghalt az egyetlen fia, az egyetlen támasza.
Életem egyik legnehezebb pillanata volt, és
még most is nyomasztó. Miért kell ilyen áldo-
zatokat hozni? Azok, akik háborúra uszítanak,
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a halálos ítélettel még meg sem bûnhõdnek…
De az áldozatok elõtt tisztelettel kell lennünk,
még abban az esetben is, ha hiábavalóan hoz-
ták meg az áldozatot. A legnagyobb tisztelettel
hajtom meg a fejem a doniak és a II. Világhá-
ború összes elesett katonája elõtt, és kérem a
jó Istent, õrizze álmukat és áldja meg õket hol-
tukban is, és pihenjenek békében!” – mondta
emlékezõ beszédében Bátky József, a Doni
emlékoszlop és kereszt megkoszorúzására, a
II. Világháború áldozatainak emlékére rende-
zett ünnepségen. Az emlékezõ szavak, a hábo-
rú borzalmait idézõ szavalat után szervezetek
és magánszemélyek helyezték el koszorúikat,
az emlékezés virágait a keresztnél, majd gyer-
tyák, mécsesek lángjainál adóztak a hõsök em-
lékének. A koszorúzást a Honvéd Hagyo-
mányõrzõ Egyesület szervezte, közremûköd-
tek a Piarista Általános Iskola, Gimnázium és
diákotthon tanulói. 

A KÖLTSÉGVETÉSRÕL
Már több alkalommal megkértük a közgyû-

lésben helyet foglaló szocialista és szabad de-
mokrata képviselõket, hogy hagyjanak fel az
egymás közötti pozícióharccal – kezdte októ-
ber 28-án a nagykanizsai költségvetésrõl tar-
tott sajtótájékoztatóját Cseresnyés Péter fide-
szes önkormányzati frakcióvezetõ, majd így
folytatta: sajnos nem fogadták meg a javasla-
tukat, aminek meg is lett a következménye. A
a város pénzügyi szempontból kritikus hely-
zetben van. Erre az a bizonyíték, hogy év vé-
gén deficites lesz a város, többet költ, mint
emennyit a bevételek biztosítanak. A város va-
gyonának elkótyavetyélése van kibontakozó-
ban. Joggal merül fel a kérdés, mi lesz jövõre,
amikor már nem lesz mit eladni? Megint a
kórháztól kérnek pár száz milliót? Ezt persze
csak akkor tudják megtenni, ha addig nem pri-
vatizálják az intézményt. 

KANIZSARU
A Nagykanizsai Rendõrkapitányság járõre

rövid idõn belül megtalált egy szombat este
Miklósfáról eltulajdonított kerékpárt, s elfogta
a lopás gyanúsítottját is. Szombat este 19 óra
tájban jelentette a kb. 50.000 forint értékû
Schwinn-Csepel kerékpár tulajdonosa, hogy
Miklósfán egy borozó elõtt néhány percre le-
záratlanul hagyta kétkerekûjét, mire visszatért,
ismeretlen tettes eltulajdonította azt. A hely-
színre küldött járõr nem sokkal ezután a Ká-

polna téren elfogta a bûncselekmény gyanúsí-
tottját, egy pogányszentpéteri férfit, akitõl a
keresett biciklit is lefoglalta. A férfi ellen a
Nagykanizsai Rendõrkapitányságon lopás
bûncselekmény elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt büntetõeljárást indítottak.

Szombat este halálos kimenetelû gyalogos-
baleset történt Becsehelyen. Este negyed tízkor
a Kossuth utcán, a templom irányából gyalogo-
san közlekedett egy idõs helybeli férfi. A ren-
delkezésre álló adatok szerint amikor az úttes-
ten akart átmenni, figyelmetlensége miatt elélé-
pett a Nagykanizsa felõl Letenye irányába hala-
dó Audi 80 típusú személygépkocsinak, ami el-
ütötte. A baleset következtében a gyalogos a
helyszínen életét vesztette. A Nagykanizsai
Rendõrkapitányság Közlekedési Osztályán
vizsgálatot indítottak a baleset pontos körülmé-
nyeinek, s a felelõsség kérdésének tisztázására.

IDENTITÁS SZABADEGYETEM
E héten kezdõdik a Thury György Szakkép-

zõ Iskolában az Identitás Szabadegyetem,
melynek programjairól a rendezvény szerve-
zõje, Cseke Zoltán tartott tájékoztatót. Az im-
már tizenöt éves hagyományokkal bíró több-
napos programsorozatra november 2-5. között
várják az érdeklõdõket. Az elõadások során
ezúttal a magyar nemzet identitását igyekez-
nek nyomon követni, az elsõ világháborútól a
2004. december 5-i kettõs állampolgárságról
szóló népszavazásig. Az elõadók között régi
ismerõsként köszönthetik többek között
Pomogáts Bélát, aki pénteken délelõtt, Bozóki
András kulturális miniszter elõadását követõ-
en a magyar identitás és a magyar kultúra kö-
zötti kapcsolatot világítja meg. Szakolczay La-
jos a Nemzettudat és élõ irodalmunk címmel
tart elõadást. A szombatra tervezett program

annyiban módosul, hogy Somogyi Ferenc kül-
ügyminiszter nem tud részt venni a szabad-
egyetemen, helyette Szerencsés János, a tárca
fõosztályvezetõje tart tájékoztatást a magyar
nemzetstratégiáról. Ezt követõen Pozsgay Im-
rét hallhatják a jelenlévõk, aki arra válaszol:
„Omlanak már Trianon falai?” Kulturális
programok is várják az egyetem hallgatóságát:
Tari István tárlata a nyitónapon kerül megnyi-
tásra, elhangzanak versek, dalok, lesz
kézmûvesház és költõi est valamint filmvetí-
tésre is sor kerül. Mint azt Cseke Zoltán el-
mondta, beterveztek egy isonzói kirándulást
is, de tekintettel arra, hogy bizonytalan, meny-
nyi ideig kell várakozni a madárinfluenza mi-
att elrendelt határellenõrzésen,  ezért az autó-
buszos utazás elmarad. A szabadegyetem szer-
vezõje megemlítette, hogy a következõ évben
egy európai identitáskonferenciával  szeretnék
kibõvíteni a többnapos programot.

ÚJ MERCÉDESZ BUSZOK 

A tavaly átadott két jármû mellett az õsztõl
két újabb, a környezetvédelmi elõírásoknak
megfelelõ Mercédesz busz szállítja a város la-
kosságát. A több mint 110 millió forint érté-
kû, 150 férõhelyes szállítójármûvek kényel-
mes utazást biztosítanak az utasoknak és a
gépkocsivezetõknek egyaránt.
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Mostanában gyakran felkeresem a postát. A szoká-
sos csekk befizetéseken túl levelet is adok fel. Nem

én levelezek, hanem a fiam küld leveleket Pécsre, fõiskolás barátnõjének. A kislány, akit szinte saját
lányomként szeretek, hétvégeken hazajár ugyan Nagykanizsára, s akkor találkoznak. De ahogy a fia-
taloknál lenni szokott (ez szerencsére nem változott a mi idõnkhöz képest), a mondanivalót hét közben
is meg kell osztani egymással. Nem a mai módi szerinti sms-ek, e-mail-ek kelnek útra, hanem levél
íródik. Kedd estére, esetenként rajz-melléklettel elkészül a levél, és én viszem szerdánként a postára.
Eddig nincs is semmi baj. A hosszú sorban állva arra lettem azonban figyelmes, hogy az elõttem ál-
lók  szinte valamennyien kérték az elsõbbséget jelzõ „E” betût a borítékra. Természetesen én is meg-
kérdeztem a több, mint negyed órás sorban állás után, úgy fél kettõ körül, hogyha simán adom fel a
levelet, mikor kapják meg a héten? A válasz felháborított: csak elsõbbségi feladással és a vele járó
50 forintos plusz költséggel garantálják, hogy a szerdán délben feladott levél még azon a héten elér a
címzetthez! Nem tudtam elhallgatni felháborodásomat, még akkor sem, ha tudtam, nem az ablak mö-
götti alkalmazott tehet róla. 

A ‘90-es évek végén egy kanizsai részvénytársaságnál dolgoztam. Úgy adódott, hogy  egy
ideig én is hordtam a leveleket a postára. Nem egy alkalommal elõfordult, hogy annyi munka
adódott, hogy csak délután 4 órakor tudtam elindulni a két tömött szatyornyi levéllel. De mégis
másnap reggel már iktatták és olvasták Budapesten, Szolnokon, Kiskunhalason, vagy éppen
Szegeden a feladott küldeményeket! 

A távolság nem nõtt azóta sem a városok között, mégis a 70 forintért feladott levélre 50 fo-
rintot rá kell fizetni. Ügyes az alapszolgáltatás burkolt áremelése....  (B.)

TÁVOLODUNK?
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4 HITÉLETHITÉLET

Egykoron népes zsidó közösség élt Nagykanizsán, mára csak ma-
roknyian maradtak. Az emlékezés arra kötelez bennünket, hogy szoká-
saikról a többi hagyomány felelevenítése mellett megemlékezzünk.
Ebben Goldschmied István, a keszthelyi Izraelita Hitközség elnöke
volt segítségünkre. 

– A zsidó hagyomány nagy becsben tartja az életet. Ugyanakkor re-
álisan gondolkodik a halálról is. „Bizony, por vagy, és vissza fogsz
térni a porba!” – azaz mindnyájan meghalunk. A világ, amelyben
élünk, egy másik világba vezetõ folyosó. A hit, hogy a túlvilágban, egy
eljövendõ világban – az olám hábában – az embert megítélik, és lelke
tovább virulhat, mélyen beépült a zsidó gondolkodásba. A halállal és a
gyásszal kapcsolatos zsidó hagyományok központjában az elhunyt
megtisztelése és a gyászolók szenvedésének enyhítése áll. A halálra és
a gyászra vonatkozó vallási törvények és gyakorlati elõírások két alap-
elven nyugszanak: a minden emberi lénynek kijáró tiszteleten és a
gyászolók lelki, érzelmi és szellemi közérzetének javításán. Ha valaki-
nek eljön az ideje, az ágya mellett lehetõleg együtt kell mondani vele a
a bûnvallomást. Vigyázni kell, nehogy hozzáérjünk, mert Õ egy pislá-
koló gyertyaláng, akár kis mozdulattal is kiolthatjuk az életét. 

– Mi történik a halál beállta után?
– A halottat gondosan meg kell mosdatni, majd fehér ruhába öltöztet-

ni. A fehér halotti ruhát a talmudi idõkben kezdték használni, ezzel
hangsúlyozva, hogy a halálban szegény és gazdag egyenlõvé válik. A
halál beállta után lehetõleg már a következõ napon el kell végezni a te-
metést. A halottak õrzése, a temetésre való felkészítésük és magának a
temetésnek a megszervezése szent, vallási feladat, amellyel csak a zsidó
közösség legérdemesebb tagjait lehet megbízni. Ezt a feladatot betöltõ
szervezetet szentegyletnek, chevrá kádisának hívják, akik a hitközségen
belül külön egyletként funkcionálnak. Ahol a kisebb létszám miatt nem
tudtak chevra kadisát létrehozni, ott ezt a feladatot a hitközség néhány

elöljárója látja el. A vallás szerint a halál fölött érzett bánatot a ruha
beszakítása, a köria jelzi. A zsidóságnak ez az õsi hagyománya a bibliai
idõkbõl ered. A beszakított ruhát az egész gyászhét, a sivá ideje alatt vi-
selik. A gyász törvényeit avelutnak nevezzük, amely a temetést követõen
három gyászidõszakot ír elõ, amelyekben a gyász egyre enyhébb. 

– Melyek ezek?
– Az elsõ periódus neve sivá,  a temetés utáni elsõ hét napot jelenti.

Sivát a közvetlen rokonokért, az apáért, az anyáért, a feleségért vagy
férjért, a gyermekért és a testvérért tartanak. Ekkor többek között tilos
dolgozni, alacsony zsámolyon kell ülni, a tükröket letakarni. A sivá ide-
je a hetedik napon a reggeli istentisztelet után ér véget.  A második pe-
riódust slosimnak nevezik,  a sivá befejezésétõl a temetést követõ har-
mincadik napig tart. A harmadik idõszakot  ávelutnak, gyásznak hívják.
A halálozás napjától a zsidó naptár szerinti tizenkét hónapon át tart. Az
év elteltével tilos bármit tenni, ami a gyász folytatását jelentené. 

– A család gyászából miként veszik ki részüket a távolabbi rokonok?
– A gyászolók vigasztalásának kötelezettsége a temetés után lép ér-

vénybe. Addig engedni kell, hogy a hátramaradottak átadják magukat
érzéseiknek. Részvétet sem szabad nyilvánítani. A szülõjét gyászoló fiú a
temetés napjától kezdve tizenegy hónapon keresztül mindennap köteles a
napi istentiszteleten elmondani a Káddis imát. A zsidóságnak  szokása
sírkövet állítani az elhunytak sírjára a slosim utolsó napján vagy a halá-
lozás elsõ évfordulóján. A sírkõavatást is meg szokták tartani ekkor, eh-
hez legalább tíz zsidó férfi jelenléte szükséges. A halálozási évfordulót a
zsidó naptár szerint tartják számon. Szokás emléklángot gyújtani az év-
forduló elõestéjén, amely huszonnégy órán át ég. A halálozás évforduló-
ján kimegyünk a temetõbe un. azkarát tartani. A temetõlátogatások so-
rán elhunytjaink síremlékére követ teszünk..  Nem szokás a gyászév alatt
szórakozni, világi ünnepeket tartani. Elhunytjainkról évente négy alka-
lommal, különbözõ ünnepeink során emlékezünk meg . 

„BIZONY POR VAGY, ÉS VISSZA FOGSZ TÉRNI A PORBA”

Egy különösen szép és egyben megható es-
küvõi szertartás részesei lehetett a násznép a
közelmúltban az evangélikus templomban. Az
elsõ esketését végzõ Rozs-Nagy Tímea lelkész
elõtt álló võlegény a saját öccse volt. A surdi
születésû, és az általános iskola felsõ osztá-
lyát a Zrínyi Általános Iskolában végzõ egy-
kori kanizsai diák a hivatásáról, életfeladatá-
ról beszél lapunk hasábjain.

– Mi indította arra, hogy a lelkészi hivatást
válassza? Családi hagyományt folytat ezzel?

– A hivatást igazából nem választja az em-
ber, hanem csupán hagyja, hogy a hivatása
találja és ragadja meg õt. Egyszer csak rá-
döbbenünk az életben, hogy hiába gondoljuk
azt, hogy például néprajzkutatóként vagy
pszichológusként kellene élnünk, vagy a szü-
lõk tanácsát követve az orvosi pálya felé kéne
irányulnunk, egyszerûen nem lehetséges, mert
a számunkra adott esetben ez nem élhetõ. Hi-
ába erõltetjük, nem találunk bennük valódi
örömet. Én is hiába próbálkoztam mással,
hosszú ideig csak számomra értelmetlen erõ-
feszítésnek láttam minden egyes lépést. Ami-
kor beléptem az Evangélikus Hittudományi
Egyetem kapuján, tudtam, hogy hazaérkez-
tem. Megtalált, egyszersmind hivatásommá
vált a teológia szeretete és a lelkészi mivolt.

Csak miután fölvettek az egyetemre, derült ki
a számomra, hogy az egyik szépapám Szepet-
neken volt evangélikus lelkész. A dédnagyma-
mámmal sokat töprengtünk utólag azon, hogy
az én lelkészségem vajon mennyiben köszön-
hetõ az õ imádságainak is, hiszen az imák
ereje téren és idõn túl éppúgy érvényesül.

– Ez volt az elsõ esketése. Mennyiben volt
ez más, nehezebb feladat, mintha egy ismeret-
len pár állt volna ön elõtt?

– Amikor elvállaltam testvérem és meny-
asszonya felkérését, úgy tûnt számomra, hogy
bár kicsit különlegesebb lesz az alkalom,
alapvetõen azért mégis majd fõként amiatt
lesz bennem izgalom, mert ez lesz a legelsõ
esküvõ, amelyen lelkészként szolgálok. Egy-
mással szemközt állva az oltár elõtt, és szülei-
met megpillantva az elsõ sorban már azt is
láttam, hogy hirtelen összesûrûsödik és
ugyanakkor hangsúlyossá válik bennem mind-
az, aki vagyok Isten és ember elõtt: a testvér,
a leány, az unoka, a feleség, a kismama és a
lelkész. Csodálatos volt e szép kötelékek és
szövevények fonatát érezni, és értük hálát ad-
va kezdeni el az esketési szertartást.

– Mit tanácsolt a fiataloknak, milyen életet
kívánt nekik?

– Nagyon fontosnak tartottam és tartom ki-

emelni, hogy a szeretet és a békesség isteni
alapját soha ne hagyják el a házasságukban,
sõt egyre szorosabban ragaszkodjanak hozzá,
és segítsék egymás istenkeresését a nehezebb
életszakaszokban is. Ehhez pedig elengedhe-
tetlen, hogy a Jóisten szépséges arcába na-
ponta belenézzenek, eljutva egészen addig,
amíg az az õ arcukon tükrözõdik majd vissza.
Ez segíti majd õket, hogy mindig egyetértésre
tudjanak jutni, a kis és a nagy döntésekben
egyaránt, és olyan párbeszédes családi lég-
kört tudjanak majd kialakítani, amely a szere-
tetnek és a békességnek az isteni atmoszférá-
ját mindenki számára sugározni és közvetíteni
tudja, akik csak kapcsolatba kerülnek velük.

B. Zs. 

„A HIVATÁST NEM VÁLASZTJA AZ EMBER”
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Kapcsolódva az idén 14. alkalommal meg-
rendezett Nemzetközi Madármegfigyelõ Na-
pok európai eseményeihez, Zalában négy
helyszínen szervezett madármegfigyelést ok-
tóber elején a Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület zalai csoportja. Ma-
gyarország minden évben nagyon jól szere-
pelt, idén a 160 szervezett helyszínnel a nagy-
szabású akció elsõ helyén állt. A résztvevõk
száma is évrõl évre magasabb hazánkban. 

A kétnapos rendezvény zalai helyszínein
150 érdeklõdõ vett részt. Farkas Péter az
egyesület helyi elnöke a Balatoni Halászati
Rt. tulajdonában lévõ mórichelyi halastónál
fogadta a madármegfigyelésre érkezõket. A
szükséges eszközöket, távcsöveket, teleszkó-
pokat, az egyesült biztosította. A meghirdetett
útvonalakon megismerhette a lakosság az ott
fellelhetõ természeti értékeket, bemutatták
számukra a természetvédelmet, a madárvédel-
met, a környék természeti szépségeit. Nem
titkolt szándékként kívánták ösztönözni a szü-

lõket arra, hogy mozduljanak ki otthonaikból,
bátran menjenek ki a természetbe, és minél
többet mozogjanak, hiszen Magyarországon
egy átlagos család évente egy-két alkalommal
mozdul ki, és megy el az erdõkbe kirándulni.
A Madármegfigyelõ Napok jó alkalom volt
erre is – tette hozzá az elnök. 

Az egyesület folyamatosan végez madár-
megfigyeléseket, de ezek nem nyílt esemé-
nyek. Védett területen dolgoznak, fészkelési
idõben mérik fel a terület fokozottan védett
fajainak elõfordulását, feljegyzik melyek a
zavarási tényezõk, és hol fészkelnek a mada-
rak. A mórichelyi halastavak területe nem-
csak a tóegység miatt kuriózum, hanem az azt
körbeölelõ erdõk, lápos területek miatt is.
Több mint 200 madárfajt figyeltek meg eddig
Nagykanizsa mellett, ami nagyon nagy szám,
alig marad el a Kis-Balatonétól. Több, foko-
zottan védett faj található itt, a fél millió fo-
rint eszmei értékû cigány récétõl az egymillió
forint eszmei értékû rétisasig. A mórichelyi

halas tavak felmérésével Farkas Péter foglal-
kozik, de mások is járnak ide akár Zalaeger-
szegrõl, vagy Nagykanizsáról.. Aki kíváncsi
az egyesület munkájára, netán csatlakozna
hozzájuk, a Madártani Egyesület Honlapján
megtalálja az információkat. 

Az ország különbözõ pontjairól sokan érkeztek a nagykanizsai vas-
útállomásra, a hortobágyi kényszermunkatáborokba elhurcoltak em-
léktáblájának avatási ünnepségére. Könnyes szemmel, némán hallgat-
ták Takács János egyesületi elnök visszaemlékezõ szavait. Felidézõ-
dött bennük 1950. június 22-e, az a szomorú nap, amikor behozták
õket az állomásra, kevés élelmüket és ruhájukat berakták a vagonba és
várták, mi lesz! Június 23-án éjszaka indult el velük Kanizsáról a vo-
nat. 1953. szeptemberétõl hetenként, két hetenként engedték el a csalá-
dokat. A kényszermunkatábor október 31-én szûnt meg. A felkavart
emlékek elrepítették õket gondolatban Balmazújváros és Kunhegyes
környékére, ahol birkahodályokban töltöttek el életükbõl három évet
és három hónapot. 1990-tõl minden évben elutaznak a Hortobágyra
emlékezni. Az elsõ „visszatérés” élménye felejthetetlen marad szá-
mukra, hiszen az ott élõk, akik segítették õket, ahogy tudták, név sze-
rint keresték õket. Beszélgettek, végigjárták sorra mind a tíz tanyát,
ahol dolgoztak, éltek. Az esti tábortûz lángjainál választ próbáltak ta-
lálni a miértekre, de válasz nem érkezett, szavaik messzire szálltak a
hortobágyi pusztaság sötétjében. Az emléktábla avatást követõen szó-
lítottam meg néhányukat, emlékezésre. Három, Kónya tanyára került
beszélgetõtársam egyikét régrõl ismertem.

– Velem együtt hat testvért, és a szüleinket vitték el Borsfáról – kezdte
Anek Sándorné Tóth Erzsébet, aki konyhán dolgozott. – Hadiözvegy nõ-
vérem férje a fronton meghalt, õneki segély járt volna, de mindenét el-
szedték. Én 15 éves múltam, a testvérem 22. Az 57 éves anyámat, aki 13
gyermeket hozott a világra, és 10 gyermeket fölnevelt, nem volt megbíz-

ható! Úgy húzták föl a teherautóra! El lehet ezt felejteni? Elek bátyámat
Hortobágy után elvitték még két évre Tökölre, pedig egy szóval sem bán-
tott meg senkit. Egy alkalommal nagyon fájt a foga, úgy bedagadt az ar-
ca, hogy nem látott, ezért nem tudott elmenni dolgozni. Hatalmas pofont
kapott érte. Csak azt tudnám, hogy miért jár nekik a magas nyugdíj!
Voltak akiket megvertek, volt aki szerencsésen átvészelte. Ugyanakkor
jelentkeztünk ki a hortobágyi községházánál, mint amikor bejelentkez-
tünk, hogy az ott töltött idõ dokumentálva legyen. Amikor hazajutottunk,
nem tudtunk elhelyezkedni sehol. Apám, anyám beteg volt, de még a fa-
lunkba  sem tehettük be a lábunkat, nemhogy a házunkba, sõt a nagy-
anyám temetésére sem tudtam elmenni. A két másik bátyámat munka-
szolgálatos katonának vitték el Pestre, még az esküvõmre se jöhettek ha-
za. Most Kiskanizsán lakunk, milliószor kértük, kérvényeztük, de nem
kaptuk vissza a borsfai házunkat, és ki sem fizették. Mondja meg, hova
kell ilyenkor segítségért fordulni? Mit vétettünk mi? Tudja, nagyon szép
volt a Litter polgármestertõl, hogy megjelent itt, jó érzés volt hallgatni,
hogy velünk érez, mert két évvel ezelõtt, amikor Lentiben találkoztunk,
az ottani polgármester nem mert odajönni közénk. 

A munkahelyen mindenhol éreztették velünk, hogy Hortobágyon vol-
tunk – vetette közbe indulatosan Tóth Elek, Erzsi néni bátyja. – Csak
az építõiparban vagy a vasúton lehetett elhelyezkedni. Kereskedõi
szakmát szereztem, de a próbaidõ után mindenhonnan elküldtek, így az
építõiparban dolgoztam 28 évet! 

– Ezeknek az embereknek az egész életét tették tönkre – fûzte hozzá
Könnyûd Ilona. – A születésnapomon, 1950. június 22-én éjszaka vittek el
bennünket, és  mindenünket elvették. Három éves voltam, a bátyám  nyolc.
Vannak dolgok, amire emlékszem: anyám sírt, ahogy húzta fel a cipõmet.
A nagy babámat  bedobták a WC-be. 1990-ig nem beszélhettünk semmi-
rõl, ahova mentünk, mindenhova jött utánunk a papír, hogy kitelepített. A
bátyámat például leköpte a tanára és azt mondta neki, hogy osztályidegen,
meg a nép ellensége. Gyerekfejjel mit tehetett õ minderrõl? A sormási há-
zunkat elvették, a saját falunkba sem mehettünk vissza. Kiskanizsán lak-
tunk, egy 3x3 méteres szobában éltünk négyen. Szerencsére aput elhelyez-
ték a fûzvölgyi malomba, és egy kicsit összeszedte magát a családom, de
végig féltek. Sok mindent tudnának mesélni az embereknek... 

B. Zs.

HORTOBÁGYRA EMLÉKEZVE

MADÁRMEGFIGYELÕK TALÁLKOZÓJA
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A Mozgáskorlátozottak Városi Egyesületé-
nek 950 fõ regisztrált tagja van, de lényegesen
több a mozgássérültek, fogyatékkal élõ embe-
rek tábora, nem beszélve a hozzátartozói körrõl,
mert csak együtt tudják megélni a problémái-
kat. Az akadálymentesítés gondjait Kálingerné
Ruff Zsuzsa, az egyesület elnöke foglalta össze:

– A törvényi határidõ 2005. január 1-jével
lejárt. A középületek akadálymentesítése orszá-
gos viszonylatban is egy harmad részben telje-
sült. A törvényi feltételek nem teljesülése okán
a kormányzat egy nagy gesztust tett, 2010-re
módosította a törvényi határidõt. Nyilván ki-
dolgoznak majd egy olyan koncepciót, amely-
ben szerepel az akadálymentesítés ütemezése,
ennek megfelelõen a financiális megjelenítése
is a költségvetésben. Nagykanizsa és a régió
vonatkozásában a felmérés megtörtént. Január
25-én írásban reagáltunk a polgármesteri hi-
vatal építési osztályának a levelére, melyben
felállítottak egy prioritást az önkormányzathoz
tartozó középületek akadálymentesítésére. A
program 1,8 milliárd forintot igényelne. Õk
nem részfeladatok elvégzésében gondolkodtak,
hanem egy épület mûemlékvédettségének figye-
lembe vételével, komplex módon kezelték az
építészeti megoldást. Ez egy nagy program,
melynek óriási a tõkeigénye. Ugyan biztatást
ad, hogy a felmérés megtörtént, de egy kicsit el
vagyok bizonytalanodva. Október végét éljük,
és én középületeknél akadálymentesítési átala-
kításokat még nem tapasztaltam. Ha globáli-
san gondolkodik a szakma, akkor biztos, hogy
hosszú idõt vesz igénybe, de ha csak részfel-
adatokat épít be az itteni költségvetés, vagy
akár egy kapaszkodókorlátot alakít ki az intéz-
ményekben, már az is óriási eredmény lenne.

Egy lépéssel mindig közelebb jutnánk ahhoz,
ami várhatóan 2010-re megvalósul. Utópiszti-
kus ez a határidõ is. Ha mindig tõkét állítunk
szembe az akadálymentesítés megvalósításá-
val, akkor biztos, hogy mindig tõkehiányos lesz
ez a terület. A sorrendben a hivatal értelemsze-
rûen az elsõ helyen szerepel, de van egy ördögi
kör. Nem szeretnénk jogvitát kezdeményezni,
azon vagyunk, hogy az erre kijelölt szakembe-
rek mindenképpen vegyék figyelembe az átala-
kítások sorát, és fontos az ütemezés. Fontos,
hogy a sérült ember az egészséges emberrel
együtt tanuljon, együtt éljen.

– Milyen eredményeket tapasztaltak?
– Vannak szép példák is az akadálymentessé-

get illetõen, a virtuális világ akadálymentes, a
könyvtárba be lehet jutni. Szép példa a napok-
ban átadott Deák téri OTP akadálymentesítése.
A tervezést, a kivitelezést, biztos, hogy szakem-
berek végezték, viszont ott, ahol a bejáratra rá-
fordul egy kerekes székes – mindig kerekes ál-
lapotból figyelem ezeket a helyeket – kicsit ag-
gályosnak tartom a ráfordulást. Ha kellõ rutin-
nal tud közlekedni az illetõ, meg tudja oldani,

ha most vált valaki kerekesszékessé, akkor óha-
tatlanul egy személyi segítõre lesz szüksége
ügyei intézésében. Az OTP-ét emeltem ki, mert
az átalakításnál az akadálymentesítést meg kel-
lett oldani. Azok a közintézmények, ahol tényleg
kerekes székes és fogyatékkal élõ  embertársa-
ink elõfordulnak – bevásárlóközpontoknál, ban-
ki ügyek intézésénél, egészségügyi intézmények-
nél, hát még a háziorvosi rendelõknél –, na-
gyon hátra vannak ez ügyben.

– Miben látja elsõsorban a problémát?
– A prioritásban látok egy kis problémát,

mert a hivatal másként rangsorolt, mint egy
mozgássérültséggel élõ szervezetet képviselõ,
és mozgássérültként élõ ember. Én más priori-
tást tudok elképzelni, és a mozgássérültek
szemüvegén keresztül nyilván legelsõ helyen
állnának azok az egészségügyi intézmények,
ahová a betegség miatt a mozgássérültek
gyakran járnak. Égetõ problémánk, vajon mi-
kor indul el fogászati szakrendelés akadály-
mentesítése? Egy kapaszkodó felszerelése már
sokat segítene és nagyon sok ember közlekedé-
sét megkönnyítené! Nem kell mindig rámpá-
ban gondolkodni. Ami a sérült embernek jó a

közlekedésben, az minden egészséges ember-
nek a legpraktikusabb. Én a szándékot érzem,
de még olyan tetteket nem látok, amirõl beszé-
lünk. A sajtón keresztül tudjuk, van olyan vá-
ros, ahol a mozgássérült társaink polgári pe-
res úton próbálják elérni a közintézmények
akadálymentességét. Nem hiszem, hogy az
igazságszolgáltatás közbelépésével kellene
ezeket megoldani. Az idõ nagyon rövid, az 5
évet nagyon rövidnek tartom, nagyon-nagy
erõket kellene mozgósítani ahhoz, hogy aka-
dálymentes közlekedésrõl tudjunk beszélni. 

– A város közlekedési útvonalai is ehhez a
témához tartoznak. Mik a tapasztalataik?

– Az átépítések zajlanak, ahol már befejezték,
ott kialakították a süllyesztett peronokat.  Elin-
dult egy folyamat, de a terület egy kicsit türel-
metlen. A multi cégek közlekedési területei, útvo-
nalai, kiszolgáló egységei akadálymentesek. Az
egyesületnél 1995 óta dolgozom, elõdeim már
ugyanezekkel a problémákat felvetették, szeret-
nénk ha elsõbbséget élveznének a közlekedési út-
vonalak, mert nem beszélhetünk önálló ügyinté-
zési lehetõségekrõl. Az legyen a cél, hogy min-
denki önállóan tudja élni az életét. Az egészsé-
ges ember is ösztönösen a rámpát választja pél-
dául a postánál. Változott kicsit a szemlélet,
mert most már a magánerõs építkezéseknél is fo-
gadó készek ha a tulajdonosnak akadálymentes
környezetre van szüksége a sérülése okán. Fon-
tos a mély-padlós buszok megléte, de ahhoz,
hogy a buszokhoz oda tudjanak állni, nyilván a
busz-beállókat is kerekesszékes beállásra kell ki-
alakítani. Sõt, az autóbusz állomásnál sincs
megoldva a rájáráshoz a rámpásítás. Akinek si-
kerül leszállni az autóbuszról, a magas padkát
nem tudja átugratni, a botokkal járó mozgássé-
rültnek is nehéz lelépni, vagy föllépni a járdára.
Kerekesszékkel pedig hatalmas kerülõt kell meg-
tenni a Vásárcsarnok felé, hogy le tudjon jönni
az útra, és tovább tudjon haladni a Terv utcába.
Mások segítségére vagyunk végig utalva, de ez
rendszeresen nem mûködik. Segítõkészek az em-
berek, de a végtelenségig nem lehet arra alapoz-
ni, hogy azért merek utazni, mert majd úgyis lesz
aki átsegít, fölemel, és levesz. Az ember úgy in-
dul el hazulról, hogy elõtte feltérképezi, be tud-e
jutni az adott intézménybe, vagy van-e esetleg
olyan segítsége, aki el tudja intézni helyette a
tennivalóit. 

VÁLVÁLTTOZOTTOZOTT AA SZEMLÉLETSZEMLÉLET

☺
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AHOGY AZ UTCÁN LÁTJÁK ...
Belegondoltak már abba, hogy hogyan lehet kerekes kocsival közlekedni Kanizsán? Bevásárolni, ügyet intézni? Mi meg-

kérdeztük Olvasóinkat: szerintük mennyire könnyíti meg a város a mozgáskorlátozottak életét?

Pécsi József:
Ez a kormány is, meg az

elõzõek is, ígértek fût-fát, többek
között megígérve ezeknek az em-
bereknek, hogy megcsinálják az
épületeket, akadálymentesít min-
denhol, hogy tudjanak közleked-
ni. De én nem igazán veszem ész-
re, hogy ez így is lenne. Meg van
nekem épp elég bajom, nemhogy
még ezzel is foglalkozzam. 

Dr. Mikulás János:
Van sok jó példa: az Erste

Bank és a posta is akadálymente-
sített többek között és még sorol-
hatnám. Igazából nem szoktam fi-
gyelni ilyen szempontból az épü-
leteket, pedig mindennap járok a
belvárosban. Azt azonban tudom,
hogy a Városháza és a Városi Bí-
róság lépcsõkön közelíthetõ meg
csak, és ez nem jó. 

Csetényi Krisztina: 
Szerintem egyáltalán nincs

megkönnyítve az életük a mozgás-
sérült vagy sérült embereknek.
Most már azért kezd alakulni a
dolog, mert látni a járdaszegé-
lyeknél, a kórházban, a postán is
és egyre több helyen, hogy rám-
pát építenek. Eszerint jó úton ha-
ladunk, akadálymentesítenek,
csak éppen nagyon lassan. 

Dr. Dömötör László:
Úgy veszem észre, inkább az

üzleti szférában veszik ezt
komolyan, így az üzletek, bankok,
biztosítók azok, akiknél jobban
elõtérbe kerül az akadálymentesí-
tés. A mozgáskorlátozottak egye-
sületeinek érdekérvényesítõ ké-
pessége még nem az igazi, mert
nem szólalnak fel látványosan de-
monstrálva az érdekeikért.

AZ AKADÁLYMENTESÍTÉS TÉNYEKBEN
A magyarországi középületek – így a kani-

zsaiak is – túlnyomó többsége a mozgáskorlá-
tozottak számára nem nyújtja az Európában
megszokott komfortot, gyakran látogathatat-
lanná teszi az épületet. Ha valakinek egyálta-
lán megvan a lehetõsége arra, hogy eljusson
az épületig, rögtön következnek a lépcsõk
vagy a kerekes székesek számára használha-
tatlan felvonók. Az akadálymentesítés kérdés-
köre már régóta a Kormány és az Önkor-
mányzatok asztalán van. Napjainkban az Eu-
rópai Unióhoz való csatlakozás hatására,
mely egyértelmû követelményeket támaszt a
középületek akadálymentesítésének megszün-
tetésére a problémát meg kell oldani..

Magyarországon a 2001-es népszámlálás
adatai szerint 577 ezer fogyatékos ember él,
ami a teljes népesség 5,7 százaléka. A család-
tagokat is beleszámolva a lakosság negyedét
érinti a probléma. 1998 óta több jogszabályt
alkottak az esélyegyenlõség biztosítása érde-
kében. Ezeken alapul az 1999-ben elfogadott
Országos fogyatékosügyi program, amely
konkrét határidõket és felelõsöket rendelt
hozzá a törvény által elõírt feladatokhoz.  

A fogyatékos személyek jogairól és esély-
egyenlõségük biztosításáról szóló törvény
(1998. évi XXVI. tv.) értelmében a fogyaté-
kos személyeknek joga van az akadálymen-
tes, érzékelhetõ és biztonságos környezethez.
Ennek szellemében a tárcákhoz tartozó költ-

ségvetési intézmények 2003. végéig felmérték
a hozzájuk tartozó közintézmények akadály-
mentesítésének költségeit

A közúti, vasúti és vízi közlekedés kapcsán
akadálymentesítésre összesen 680 millió fo-
rintot fordított a kormányzat 2000-2003. kö-
zött. A közlekedési társaságok saját forrásaik-
kal kiegészítették a központi forrást. A vasúti
állomások és a megállók tíz százaléka, a vo-

natok és a helyközi buszok két-két százaléka
közelíthetõ meg és használható kerekesszék-
kel. A vonatokra való fel- és leszálláshoz
emelõs szerkezetre van szükség, mellyel a
személyszállításra szolgáló 3 200 vasúti kocsi
közül mindössze 16 rendelkezik.  

A Belügyminisztérium és a gazdasági tárca
a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Orszá-
gos Szövetségével közösen idén márciusban
új rendszert vezetett be a mozgáskorlátozottak
parkolásának biztosítására és a visszaélések
elkerülésére. Ennek lényege, hogy az önkor-
mányzatok által kiadott parkolási igazolvá-
nyokat számozott hologramos matricákkal
látják el, igazolva ezzel, hogy a tulajdonos jo-
gosult az ingyenes parkolásra.  

Az 1998-as esélyegyenlõségi törvény a fizi-
kai akadálymentesítés mellett jogként dekla-
rálja, hogy a fogyatékos személy érzékelje az
információkat, és biztosított legyen számára a
megfelelõ értelmezés lehetõsége. Bár a fogya-
tékosság a lakosoknak nagyjából ugyanakko-
ra arányát érinti hazánkban, mint az Európai
Unióban, itthon a jogszabály szerint csupán a
mozgáskorlátozottak, a vakok, a siketek, az
értelmi fogyatékosok és az autisták számíta-
nak fogyatékosnak. Az ENSZ ajánlásainak ér-
telmében Európában a krónikus betegséggel
élõk (például transzplantáltak, cukorbetegek)
is élhetnek a fogyatékosok jogaival. 

(Információ: kormányzati portál)

Jelenleg városunkban szinte egyetlen egy
akadálymentesített oktatási intézmény,
egyetlen olyan iskola sincs, ahová a
kerekeskocsival közlekedni képes mozgássé-
rült diák problémamentesen képes volna el-
jutni. Az iskolák bejáratát a legtöbb esetben
lépcsõkön keresztül lehet csak megközelíte-
ni, s ha ezeken át is jutna a diák, a folyosó-
kon újabb és újabb lépcsõk várják. 

(Felvételünk illusztráció!)
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A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
valamint a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Ku-
tatáshasznosítási Iroda közremûködésével idén
kerül sor elõször regionális fejlesztési és inno-
vációs pályázatok meghirdetésére. Az ehhez
kapcsolódó két pályázati forrás – a Baross Gá-
bor Program (INNOREG) és az INNOCSEKK
– részletes bemutatása céljából a régió vala-
mennyi megyei jogú városában információs
fórumot szervezett a Pannon Novum. Nyugat-
dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség. 

A Halis István Városi Könyvtárban megtar-
tott kanizsai tájékoztatón bevezetésként a je-
lenlegi hazai innovációs helyzetrõl hallhattak
az érdeklõdõk. A tények riasztóak: miközben
a GDP 57 százalékát a hazai kis- és középvál-
lalkozások állítják elõ, ezek 75 százaléka nem
folytat semmiféle kutatás-fejlesztéssel kapcso-
latos tevékenységet. Az ország innovációs ké-
pessége összességében 43 százalék, ami akár a
duplája is lehetne a szakemberek véleménye
szerint. Ha valaki úgy gondolná, hogy a mi ré-
giónkban ennél jobb a helyzet, az téved,
ugyanis gazdasági fejlettsége ellenére a régiók
közül a legkevesebbet, a magyarországi átlag

felét költik csak innovációra a kis- és közepes
vállalkozások a Nyugat-Dunántúlon.

A most induló INNOREG program nyolc
témakörben nyújt lehetõséget az innovációval
kapcsolatos fejlesztésekre, bizonyos területe-
ken lehetõséget kínálva egyéni vállalkozók-
nak, kis- és középvállalkozásoknak, gazdasá-
gi társaságoknak, non-profit szervezeteknek.
S hogy a prioritások közül is megemlítsünk
néhányat: támogatás nyerhetõ például új ter-
mék helyi fejlesztésére, innovatív szolgáltatá-
sok kifejlesztésére, innovációs infrastruktúra
fejlesztésre vagy akár klaszterek létrehozásá-
ra, klaszteren belüli együttmûködések fejlesz-
tésére. A régiónkban összesen 960 millió fo-
rint vár felosztásra. A pályázatokat november
közepéig várják és bár a határidõ valóban na-
gyon szoros, tekintettel arra, hogy a máskor
akár hetekig is elhúzódó hivatalos okmány-
összegyûjtésre a pályázat benyújtásakor nincs
szükség – nyilatkozatokat kell kitölteni he-
lyettük – a pályázati anyag elkészítésére még
elegendõ idõ áll rendelkezésre.

Az INNOCSEKK pályázat által kínált lehe-
tõségekre is érdemes odafigyelni: nyár elejé-

tõl egészen 2007. szeptember 28-ig lehet fo-
lyamatosan pályázni, a jövõ év végéig 250
millió forint a regionális keretösszeg. Támo-
gatásra jogosult minden, az adott régióban te-
lephellyel rendelkezõ belföldi székhelyû, jogi
személyiségû vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezõ mikro- és kisvállalkozás, amely
vállalja, hogy a projektet az adott régióban lé-
võ telephelyén valósítja meg. A támogatható
tevékenységek körébõl, íme, néhány: hazai
szabadalmi eljárások, újdonságvizsgálat, sza-
badalomkutatás, projektmenedzselési szolgál-
tatás igénybevétele, marketing tanulmány el-
készítése. Nem szükséges önerõt biztosítani,
és elõleg is kérhetõ. 

A pályázatokkal kapcsolatban érdemes fel-
keresni a http://www.nkth.gov.hu illetve a
http://www.kutatas.hu oldalakat. Szakmai
kérdésekben a Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség Kht. nagykanizsai, Ki-
rály u. 47. alatti irodájában Nyeste Pétertõl
kérhetõ segítség, technikai kérdésekben a
NYDRFÜ szombathelyi Innovációs Pályázati
Titkárságán Magyarosi Csilla várja a kérdé-
seket, a 94/509-350-es telefonon. 

KÉT FORRÁSBÓL: 960 MILLIÓ, 250 MILLIÓ

A mai fiatalok között egyre kevesebben vannak,
akik tanulmányaik befejezése után szakmunkásként,
fizikai munkával szeretnék megkeresni kenyerüket.
Ezzel a ténnyel kell szembenéznie minden szakkép-
zéssel foglalkozó intézménynek és minden olyan vál-
lalkozásnak, üzemnek, ahol a jó szakmunkásokra nagy
szükség van. Nincs ez másként a Kanizsa Trend Kft.
esetében sem, ahol közel háromszázan dolgoznak fizi-
kai területen, kárpitosként. Arról, hogy hogyan próbál-
ják e szakma iránt felkelteni az érdeklõdést, Kunics
Anikó humánerõforrás vezetõvel beszélgettünk. 

– Ma, amikor a technikai fejlõdés következtében
az élet oly sok területén egyre gyakoribb, hogy gépek
helyettesítik az emberi kéz munkáját, miért jelent
gondot, hogy kevesen akarnak szakmunkások lenni?
Mi kell ahhoz, hogy valaki jó kárpitossá váljék?

– A kárpitos szakmára elmondható, hogy szinte
teljes egészében manufakturális keretek között vég-
zett folyamatokból épül fel, így a tevékenység nagyon
kevés része automatizálható. Ez nem az a terület,
ahol a gépek felváltanák az embert, szükség van a
kárpitosokra. Mégpedig olyanokra, akik megfelelõ
szakmai tudással, esztétikai érzékkel, kézügyességgel
és gyakorlottsággal rendelkeznek – ez utóbbi meg-
szerzéséhez nyilván egy kis idõre van szükség –, hi-
szen az általunk készített kárpitos ülõgarnitúrák
mennyisége, és fõleg minõsége rajtuk múlik. A ter-
mékskálánk szélessége, valamint az egyedi megren-
delések alapján történõ gyártási rendszerünk pedig
megköveteli a munkatársaink folyamatos képzését is.

– Ezek szerint egyrészt kárpitos szakmunkáskép-
zés zajlik a fiataloknak, másrészt továbbképzés az
itt dolgozó munkatársaknak?

– Igen. A pályaválasztás elõtt álló fiatalok, a 10.
évfolyam elvégzése után jelentkezhetnek a kétéves
kárpitos szakmunkásképzésre. Az elméleti ismeretek
elsajátítására a Zsigmondy-Széchenyi Szakképzõ Is-
kolában kerül sor, a gyakorlati oktató a Kanizsa
Trend Kft. A gyakorlati oktatás minõsége érdekében
külön szakoktató egy, külön erre a célra kialakított
tanmûhelyben foglalkozik a tanulók szakmai ismere-
teinek mélyítésével. 2004. évtõl kezdõdõen részt ve-
szünk az iskolákban szervezett szülõi értekezleteken,
melyeket a pályaválasztási informálásra szerveznek,
valamint a megyei szakképzési kiállításon gyakorlati
képzõhelyként közvetlenül jelenünk meg a kárpitos
szakképzés népszerûsítésére. Az iskolák által szerve-
zett szakmai orientáció keretében üzemlátogatást
tartunk a pályaválasztás elõtt álló tanulók részére,
ahol lehetõségük nyílik a szakma mélyebb megisme-
résére. A 2004-2005-ös tanévben 8, az idei évben
már 10 tanulót képzünk. A tavalyi tanévben 2 diá-
kunk az Országos Tanulmányi Versenyen – kárpitos
szakmában – az elsõ tíz között végzett.

– Ejtsünk szót dolgozóik továbbképzésérõl is!
– A saját munkavállalóink számára két képzési le-

hetõséget kínálunk, az egyiket három éve indítottuk
el. Ez egy OKJ-s, kárpitos szakmunkásokat képzõ
program, amely szeptembertõl májusig tart és évente
15 dolgozót érint. Mivel ezt a hosszú tanulási idõt so-
kan nem tudták a munka és a család mellett felvállal-
ni, a napokban indul egy teljesen új képzési forma.
Három hónapos, kifejezetten gyakorlatorientált, be-
tanító jellegû kárpitos képzésrõl van szó, melyen tíz
munkatársunk vesz részt. Aaz OKJ-s programunkra
épül, s reméljük, beváltja a hozzáfûzött reményeket.

KÁRPITOS KERESTETIK
Társulási Tanács ülést hívott

össze Litter Nándor Nagykanizsa
Megyei Jogú Város polgármestere
október 26-án a Vasemberházban.
Elsõként tájékoztató hangzott el a
kistérségi bûnmegelõzési helyzet-
rõl. Javaslat foglalkozott az állati
hulladékok elhelyezésérõl. Tájé-
kozódtak a pedagógia szakszolgá-
lat mûködésérõl, a Nyugat-dunán-
túli Régió oktatási intézmény-
beruházási keretprogramról. Meg-
állapodás született a Megyei Vö-
röskereszttel szociális alapfelada-
tok ellátására. illetve tervezet ké-
szült a  Társulás és a megyei Ön-
kormányzat között a pedagógiai
szakszolgálati feladat ellátására.
Elfogadták a közmunka pályázat
beadásáról szóló határozatot. Tá-
jékoztatás hangzott el az új belsõ
ellenõrzési társulás megalakulásá-
ról, a Családsegítõ és Gyermekjó-
léti Szolgálat illetve a települési
önkormányzatok közötti együtt-
mûködésrõl isl.

Nem született döntés a kistér-
ségi közoktatási intézkedési terv-
rõl és az SZMSZ-rõl. Nem dön-
töttek a Nagykanizsa és Környé-
ke Foglalkoztatási, Szociális és
Közmûvelõdési Kht. ügyvezetõ-
jének megbízatásáról sem.  

TÁRSULÁS
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Nagykanizsa mintegy 1,2 milliárd forint vissza
nem térítendõ támogatást nyert barnamezõs fejlesz-
tésre, valamint útépítésre az Európai Unió társfinan-
szírozásában, az Európa Terv keretében. A Nyugat-
Dunántúli Régió nyertes Regionális Fejlesztés Ope-
ratív Program (ROP) pályázatainak ünnepélyes
szerzõdéskötésére 2005. október 7-én került sor. A
támogatásról szóló szerzõdéseket Dr. Kolber István
regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelõs
tárca nélküli miniszter adta át a pályázó Nagykani-
zsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 

A régió 9 nyertes ROP pályázata közül három kife-
jezetten kanizsai. Városunkon kívül nincs egyetlen
település a Nyugat-Dunántúlon, amelyik ilyen ered-
ményt könyvelhetne el magának. Mind a három tá-
mogatási szerzõdést megkötötte a város. Mint már la-
punkban is beszámoltunk róla, október 7-én írták alá
a Thúry városrész rehabilitációja, illetve az Ipari
Parkban kialakításra kerülõ „A” jelû út építéséhez
kapcsolódó támogatási szerzõdést. A Thúry laktanya
rehabilitációjára 800 millió forintos támogatást ka-
pott a város, az  „A” jelû út építéséhez pedig 375 mil-
lió forintot. A Belügyminisztériumtól kapott támoga-
tással együtt mintegy 1,2 milliárd forint a két projekt
pályázati támogatása. A munkák állásáról Palángi
Krisztina, a Pályázati Iroda vezetõje elmondta:

– A szerzõdés aláírásával egyidejûleg elindultak a
beszerzési folyamatok. A Thúry laktanya elõminõsítési
eljárásához kapcsolódó részvételi felhívás megjelent,

várjuk a közremûködõ vállalkozók jelentkezését. Az
„A" jelû út közbeszerzési eljárása két héttel késõbb fog
megjelenni. Várhatóan 2005-ben és 2006-ban megkez-
dõdhetnek a munkálatok. A programot az új projekt-
menedzserek fogják majd koordinálni, természetesen
ez nem azt jelenti, hogy a Pályázati Iroda, illetve a
Polgármesteri Hivatal teljes egészében kivonja magát
a feladatok alól, hiszen az önkormányzat, mint tulajdo-
nos, köteles szabályszerûen lefolytatni, a célnak megfe-
lelõen megvalósítani a programot. Ennek érdekében
folyamatosan kapcsolatot tartunk a VÁTI (Magyar Re-
gionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.) illetékes
munkatársaival. Az „A” jelû út építése várhatóan a jö-
võ évben befejezõdik. A Thúry városrész rehabilitáció-
jánál nagyobb lesz a csúszás, mert a bontás, lõszer-
mentesítés, kármentesítés, a terület teljes rehabilitáció-
ja meg kell, hogy elõzze az út és csatornaépítést. Való-
színû, 2007 közepére készül el az utak, a kerékpárutak,
a víz-, a villanyvezeték, a teljes infrastruktúra kialakí-
tása., és a befektetõk számára szabad lesz a terep. Az
„A" úttal kapcsolatban a közbeszerzési eljárás még az
idén befejezõdik, jövõre valószínû teljes egészében
meg is valósul a 1,5 kilométer hosszú, a zalaegerszegi
utat a régi M7-sel összekötõ útszakasz. Ez egyben azt
is jelenti, hogy ez az útszakasz folytatása lesz a várost
elkerülõ új útszakasznak, melynek eredményeként re-
mélhetõleg tehermentesebb lesz a város kamionforgal-
ma, hiszen az Ipari Parkba bejövõ, illetve onnan kime-
nõ kamionok valószínû azt az utat fogják használni. 

VÁROSUNK SZENZÁCIÓS SIKERE

A Kanizsai Olajos Szeniorok Hagyományápoló
Kör legutóbbi ülésén Udvardi Géza, a kör szervezõ-
titkára köszöntötte a közelmúltban születésnapjukat
ünneplõ volt kollégákat, majd átadta a szót Jesch
Aladárnak, a találkozó moderátorának. Jesch Aladár
arra emlékeztette a hallgatóságot, hogy 1935-ben
végezte az elsõ kútgeofizikai mérést Magyarorszá-
gon a Schlumberger cég. Azóta a kútgeofizikai te-
vékenység hazánkban nagy fejlõdésen ment át, en-
nek volt neves alkotó munkása, közremûködõje
Paulik Dezsõ okleveles geofizikusmérnök. 

A Buda Ernõ által kezdeményezett helyi olajipari
emlékezések összeállítása 2002-ben indult el. Ehhez
illeszkedve írta le Paulik Dezsõ is személyes emlé-
keit. Az olvasmányos leírásban visszaemlékezett
szülõvárosára Sopronra, tanulmányaira, kedves taná-
raira, nagykanizsai pályakezdésének eseményeire,
volt kollégáira és barátaira. Szakmai leírása ipartör-
téneti értékû, mivel számos, más helyen még nem
publikált emléket dolgozott fel. A tanulmány mel-
lékletében összefoglalásra került az 1959-1995. kö-
zötti idõszakban a Dunántúlon, és az ország számos
egyéb helyén végzett mélyfúrásgeofizikai tevékeny-
ség precíz, szakmailag igényes összefoglalója. Jesch
Aladár közremûködésével elevenedtek fel az emlé-
kek, a geofizikai méréseket értelmezõ tevékenység
fejlõdésének fázisai, a '60-as évek szakmai nehézsé-
gei, amikor a korszerû mûszerek beszerzését embar-
gó nehezítette, ám ennek ellenére kíváló eredménye-

ket ért el az akkori olajipar. Paulik Dezsõnek nagy
szerepe volt abban, hogy a geofizikai mérések ma
már hazánkban is világszínvonalon történnek. A '80-
as években megnyílt az ablak a világra, a magyar
szakemberek, közöttük õ is, ki tudtak jutni a világ
számos fejlett országába, és itthon hasznosították ta-
pasztalataikat. Paulik Dezsõnek ugyanakkor zenei
tevékenysége is figyelemreméltó. A '60-as években
megnyerte a Magyar Rádió Bartók-Kodály zenei
versenyét. Ez a verseny akkoriban nagy esemény
volt, és Nagykanizsanak is komoly hírnevet hozott.
Paulik Dezsõnek nagy szerepe volt a feleségével ala-
pított Nagykanizsai Zenebarátok Kamarakórusának
eredményeiben. Számos külföldi országban vendég-
szerepeltek. Ez a kórus volt az elsõ, amelyik elnyerte
a „Nagykanizsa Városért” kitüntetést. 

Az APEH Zala Megyei Igazga-
tósága tájékoztatása szerint Zala
megyében a 2004. évi társasági
adókötelezettség teljesítése során
7961 bevallás érkezett be és került
feldolgozásra. A Zala megyei szék-
helyû kettõs könyvvitelt vezetõ
gazdasági társaságok összes bevé-
tele 2004. évben 671,2 milliárd fo-
rint volt, ezen belül az értékesítés
nettó árbevétele – 8 százalékkal
meghaladva a 2003. évit – 638,9
milliárd forintot tett ki.

A költségek és ráfordítások 2004.
évi 631,3 milliárd forintos összege
az elõzõ évinél 8,6 százalékkal volt
magasabb, a költségtényezõk közül
mind az anyagjellegû-, mind a sze-
mélyi jellegû ráfordítások az átlagot
meghaladóan emelkedtek. Az
anyagjellegû ráfordításoknak közel
felét az eladott áruk beszerzési érté-
ke tette ki, amelynek összege 13,9
százalékkal nõtt az elõzõ évhez ké-
pest. A személyi jellegû ráfordítá-
sok között a legjelentõsebb elem a
65,7 százalékot kitevõ bérköltség,
amelynek összege 9,5 százalékkal
volt magasabb, mint 2003-ban. A
társasági adóbevallásokból kimutat-
ható átlagbér éves szinten 1 millió
152 ezer forint volt, amely 5,3 szá-
zalékkal haladta meg a bázis idõ-
szaki értéket. Az adózás elõtti ered-
mény a megyében 2004. évben 22,7
milliárd forint volt, ami 14,6 százalé-
kos csökkenést jelentett 2003-hoz ké-
pest. A gazdálkodók 54,9 százaléka
mutatott ki bevallásában pozitív
összegû adózás elõtti eredményt, a
vállalkozások 40,6 százaléka viszont
veszteségesen gazdálkodott. A számí-
tott adó alapja 12,1 milliárd Ft-ban re-
alizálódott, ez 23,9 százalékkal alacso-
nyabb, mint 2003-ban. A számított
adó összege 2004-ben Zalában 4,1
milliárd forint lett, ami 18,2 százalék-
kal alacsonyabb, mint 2003-ban. A
pozitív társasági adóalapot kimutató
vállalkozások Zala megyében a szá-
mított adójuk összegének terhére 77,1
millió forint adókedvezményt tudtak
érvényesíteni. Az adókedvezmények
figyelembe vételét követõen a zalai
gazdálkodóknak 4,1 milliárd forint
társasági adó fizetési kötelezettsége
maradt a költségvetéssel szemben, ez
17,5 százalékkal alacsonyabb, mint
egy évvel korábban.

-szõlõsi-

TÁRSASÁGI 
MÉRLEGEK

70 ÉVES A KÚTGEOFIZIKAI MÉRÉS



10 OKTOKTAATÁS, KULTÁS, KULTÚRATÚRA

Idõrõl idõre beszámolunk a helyi középiskolák külföldi látogatásairól, diákjaik, külföldi tanul-
mányútjairól. Ezeken a hivatalos rendezvényeken mindig csak arról esik szó, milyen szép volt,
milyen jó volt, hogy a  diákok világot láttak, nyelveket gyakoroltak, megnézhették, hogyan oktat-
ják..., hogyan csinálják…, másutt, a mûvelt nagyvilágban, az öreg földrész fejlett országaiban.
Szóval mindig csak a legszebb, a legjobb dolgok hangoznak el. Aztán a kíváncsiskodó újságírói
kérdésekre, hogy mit tanultatok, mit csináltatok, többnyire hebegõs- habogós pirulós válaszok
születnek, amelyre persze lehetne magyarázat az is, hogy lámpaláza van annak a szegény fagga-
tottnak, meg nincs is ahhoz hozzászokva, hogy megkérdezzék tõle, hogyan is volt… 

Bennem azért felmerül, biztos mindig minden rendjén van/volt-e? Valóban elérte-e a célját a
mesékbõl már ismert vándorút, vagy az a szegény gyerek tényleg csak villát, meg kanalat fénye-
zett egész idõ alatt, és a szakmájának közelébe nem mehetett, pedig nem is ezért küldték oda. És
tényleg egy szobának alig nevezhetõ lyukban lakott, vagy csak a szülõi érzékenység mondatja
ezt? És tényleg nem volt vele végig ott a tanár, mert az õ megbízatása, kiküldetése, finanszíro-
zott-ideje elébb lejárt, mint a diáké? Miért? És tényleg nem kerül a szülõnek ez egy árva fillér-
jébe sem, hiszen a pályázatok finanszírozzák a ... mit is? És a gyereknek ki vesz új ruhát, ki ad
dugi pénzt, ha mégis másként alakul? Persze ezek az utak többnyire jutalmai a jól tanuló, kivá-
ló diákoknak. No meg ezek a gyerekek méltó reprezentánsai a magyar oktatásnak, az iskolák-
ban folyó munkának. És ezt külföldön is tudják? Valahogy az az érzésem, nem minden esetben,
de errõl éppúgy nem esik szó, mint arról, valójában ki jár utána, hogy mi is történik a nem egy
esetben magukra hagyott gyakornokokkal. Pedig jó volna erre is figyelni, s talán külön pályá-
zat sem kell ehhez.  

-dé-

MESTERLEGÉNYEK  ÉS -LEÁNYOK

A nagykanizsai származású és Simon-
tornyán élõ Könyv István János grafikusmû-
vész képei „állomásoznak” november 3-án 18
órától a HSMK galériájában. A mûvész au-
gusztusban töltötte be ötvenedik életévét, s
ebbõl az apropóból köszönti a képeit szeretõ
közönségét, és ”Állomások” címmel kiállítás-
sorozatot indított el az országban felesége,
Könyvné Szabó Éva népi iparmûvész, és lá-
nya, Könyv Kata grafikus, a Magyar Képzõ-
mûvészeti Egyetem harmadéves festõ hallga-
tója partnerségével. A kiállítás jubileumi záró-
állomása szülõvárosa, Nagykanizsa. 

A várostól soha nem szakadt el – vallja, itt
él édesanyja, testvére és családja, valamint
számos barátja. Édesanyja mindig összegyûj-
ti számára a Kanizsa újságot, amibõl tájéko-
zódhat a város fejlõdésérõl, gondjairól és örö-
meirõl. Büszkeséggel és felelõsséggel tölti el,
hogy 30 éve ugyan eljött Kanizsáról, de most
még két alkotót is visz haza. 

Könyv István János a Zrínyi általános is-
kolában és a Dr. Mezõ Ferenc gimnáziumban
folytatta tanulmányait. A középiskolás évek
alatt Haraszti László festõmûvész rajztanodá-
jába járt, és ott kötelezte el magát a grafikai
mûfaj mellett. Érettségi után a Zala Megyei
Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat Dekorá-
ciós mûhelyében dolgozott, szeretettel gon-
dol vissza Keszey Lászlóné Márta nénire, aki
emberségével, szakma szeretetével sokaknak
példát mutatott. Majd Budapesten elvégezte a
Kirakatrendezõ és Dekoratõr iskolát, számos
nagyvállalat számára reklám, grafikai és kiál-
lítás-rendezési feladatokat látott el. Grafikai
tervezõje volt a pákozdi 1848-as emlékmû
köré tervezett honvédelmi parknak. Mintegy
60 önálló és számos csoportos kiállításon
szerepeltek munkái az ország jelentõsebb vá-
rosaiban és külföldön. Munkái megtalálhatók
a Parlamentben, közintézményekben és ma-
gángyûjtõknél. Rendszeresen részt vesz hazai
és nemzetközi pályázatokon, kiállításokon.
Alapító tagja a Szabad Képzõ- és Iparmûvé-
szek Országos Szövetségének, a Tolna Me-
gyei Képzõ- és Iparmûvészek Egyesületének,
a Tolna Megyei Népmûvészeti Egyesületnek,
és a Fesztiválvezetõk Országos Szövetségé-
nek. Fontosnak tartja a magyar és a nemzet-
közi kultúra és a kortárs mûvészetek, a ha-
gyományõrzõ és régi mesterségek, a népmû-
vészet szereplõi és a civil szervezetek bemu-
tatását, a mûvészek és a közönség oldott han-
gulatú találkozását. Ezen gondolatiság jegyé-
ben a Régiók Összmûvészeti Fesztiválja
megálmodója és megvalósítója, mûvészeti
vezetõje volt a Dél-Dunántúlon. Bíznak ben-
ne, kiállításukkal örömet szereznek a kanizsai
közönségnek. 

-bakonyi-

ÁLLOMÁSOK SIKERREL SÜTÖTTEK, FÕZTEK
Október végén rendezték meg Siófokon az

országos Krúdy versenyt, amelynek célja,
hogy a kereskedelmi és vendéglátóipari szak-
képzésben résztvevõ diákok összemérhessék
tudásukat. A versenyen a Thúry György Ke-
reskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképzõ Iskola diákjai szép sikereket értek
el. A pincérek – Kozma Tamás és Gúzs Berna-
dett – ezüstérmet kaptak és két különdíjjal is
elismerte a zsûri szakmai munkájukat. A kü-
löndíjak egyikét az asztal díszítéséért hozhat-
ták el, a másikat a legszínvonalasabb „élõmun-
káért”, az úgynevezett angol felszolgálásért
kapták a diákok. Felkészítõ tanáruk Takács
László. A verseny során a pincéreknek egy
zsidó és egy magyar konferencia résztvevõi
számára kellett teríteniük és felszolgálniuk, fi-
gyelembe véve a zsidó és a magyar hagyomá-
nyokat, színeket, formákat és étkezési szoká-
sokat. Elõételt, levest és fõételt szolgáltak fel,
italajánlat is volt. A felszolgálás során a kóser
étkezés szokásaira is figyelemmel kellett len-
niük a felszolgálóknak. Az angol  szinkron fel-
szolgálást külön elismerték a szigorú ítészek.

A szakácsok bronzérmet kaptak munkáju-
kért. Bucskó Beáta és Nemes Balázs emellett
a Kotányi különdíjjal is büszkélkedhet. Õket
Nagy Józsefné készítette fel. Négyfogásos
ételsort fõztek. Az elõétel magoskenyér fer-
ling pisztráng- és lazachabbal volt, a leves
fakosi nyúlhúsleves vargányás húsgombóccal,
a fõétel egy pulykahús-különlegesség volt
burgonyás-cukinis rétesbatyuval párolt zöld-
ségekkel, a desszert pedig gesztenyével töltött
túrókülönlegesség áfonyás vaníliamártással. 

A cukrászok között Devecseri Anita és Új-
vári Zsófia alkotta az egyik, Farkas Erika és
Mészáros Orsolya a másik csapatot. Õk a har-
madik helyet szerezték meg. Két különdíjat is
kaptak, az egyiket az ízekért, a másikat a do-
bostortáért. Többek között gesztenyegolyót
karamellöntettel, Esterházy-torta szeletet eper-
raguval és egy úgynevezett születésnapi mun-
kát készíettek. 

A kereskedõk szilveszteri asztaldíszítésük-
kel és a csomagolási versenyben az ötödik he-
lyen végeztek, a csapatot Igali Gyöngyi, Ba-
logh Szilvia és Molnár Elvira alkották, felké-
szítõ tanáraik Tóth Jánosné, Kollár Istvánné
és Simon Zoltánné voltak. A kereskedõk a vá-
lasztható témák közül a szilvesztert választot-
ták, s ennek megfelelõen a szokásos kellékek-
kel díszítették fel az asztalt. Emellett különbö-
zõ, szabadon választott, és a zsûri által adatott
tárgyakat kellett még díszbe csomagolni a vá-
lasztott témának megfelelõen. A feladatra
összesen három órájuk volt. 



November 110. ccsütörtök

November 99. sszerda

November 88. kkedd

November 77. hhétfõ

November 66. vvasárnap

November 55. sszombat

November 44. ppéntek

06:30 Krónika 06:53 K'arc 07:19
Jelkép - református 07:30 Krónika
07:41 Jövõ 7 - Civil választás, Asz-
talitenisz 08:08 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 17:00 FreeRide
17:30 Nyugati Régió 18:00 Króni-
ka 18:13 Mese 18:18 Jelkép - kato-
likus 19:00 Krónika 19:13 Dom-
bország 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 K'arc 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 A hajnal elsõ fé-
nye - amerikai dráma 23:00 Mak-
savízió 23:30 Különjárat 

06:30 Krónika 06:53 Dombország
07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Kró-
nika 07:41 K'arc 08:07 Adjuk ma-
gunkat 08:19 Krónika 08:30 Gyer-
mekmûsor 09:00 Teleshop 09:30
FreeRide 10:00 Infómánia 10:30
Szemeszter 11:00 Pénzhalász
17:00 Business-Mix 18:00 Ragado-
zó madarak - kisfilm 18:28 Adjuk
magunkat 18:42 Tücsök - magyar
vígjáték 20:03 Storyboard 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Bencze show
21:30 Dinotópia - Õslények szigete
1.  - amerikai-angol-német kaland-
film 23:30 Különjárat

06:30 Tücsök - magyar vígjáték
07:52 Adjuk magunkat 08:03 Jel-
kép - Krisztus Szeretete Egyház
08:13 Storyboard 08:30 Gyermek-
mûsor 09:30 Gyógyulj velünk! Be-
tegségrõl, egészségrõl 10:00 Ingat-
lan Tárlat 10:30 Business-Mix
11:00  Pénzhalász 17:00 FreeRide
18:00 Ragadozó madarak - kisfilm
18:28 Adjuk magunkat 18:42 Te-
ketória - magyar dráma 20:22 Sajt
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Maksavíz-
ió 21:30 Dinotópia - Õslények szi-
gete 2. - amerikai-angol-német ka-
landfilm 23:30 Bencze show

06:30 Kitörés - magyar dráma
08:06 Adjuk magunkat 17:00 Ingat-
lan Tárlat 18:00 Krónika 18:14 Me-
se: A kisegér és a denevér 18:18
Jelkép - adventista 19:00 Krónika
19:14 Jövõ 7 - Pénzügyi helyzet,
Sakk 19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:01 Dombország 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Kalózjárat - né-
met akciófilm 23:00 Szemeszter
23:30 Különjárat - rockshow 

06:30 Krónika 06:53 Jövõ 7 -
Pénzügyi helyzet, Sakk 07:19 Jel-

kép - adventista  07:30 Krónika
07:42 Dombország 08:08 Adjuk
magunkat 08:19 Krónika 17:00
Irányjelzõ - az autós magazin kü-
lönkiadása 18:00 Krónika 18:14
Mese: A Király meg a favágó
18:18 Jelkép - katolikus 19:00 Kró-
nika 19:13 Házban ház körül 19:41
Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:01 Jövõ 7 - Pénzügyi helyet
20:14 Jövõ 7 - Sakk 20:30 HÍR-
HÁLÓ 21:00 Kékharisnya - ameri-
kai vígjáték 23:00 Gyógyulj ve-
lünk! Betegségrõl, egészségrõl
23:30 Bence-show 

06:30 Krónika 06:53 Házban ház
körül 07:19 Jelkép - katolikus
07:30 Krónika 07:42 Jövõ 7 -
Pénzügyi helyzet 07:55 Jövõ 7 -
Sakk 08:09 Adjuk magunkat 08:19
Krónika 17:00 Egészségmagazin
18:00 Krónika 18:14 Mese 18.17
Jelkép - evangélikus 19:00 Krónika
19:13 Jövõ 7 - Költségvetés, nõi
kézilabda 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 Házban ház
körül 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Szerencsée fickók - amerikai vígjá-
ték 23:00 Ingatlan Tárlat 23:30
FreeRide magazin

06:30 Krónika 06:53 Jövõ 7 ism.
07:19 Jelkép - adventista 07:30
Krónika 07:4 Házban ház körül
08:08 Adjuk magunkat 08:19
Krónika 17:00 Biztonsági zóna
18:00 Krónika 18:13 Mese 18:19
Jelkép - református 19:00 Krónika
19:14 K'arc - kulturális magazin
19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:01 Jövõ 7 ism. 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Õsi harcos-
hongkongi fantasztatikus kaland-
film 23:00 Infómánia - multimé-
dia magazin 23:30 Business-Mix
magazin 
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MÛMÛ SS OROR AA
November 4 – November 10

ZÁLOGKÉSZPÉNZ 
AZONNAL

a régi helyen, régi
kollégákkal új, 

magasabb aranyáron

ÉKSZERBANK 
ZÁLOGHÁZ

NAGYKANIZSA

VASEMBERHÁZ
az árkádok alatt
TEL.: 93/313-332

Nem elsõ alkalommal szólítottak meg az
elmúlt egy hónapban a Terv utcában.

Volt aki 20, volt aki 50, volt aki 200 forintot kért. Egyikük sem mondta,
hogy vissza akarná adni a pénzt... A legutóbbi, középkorú kolduló férfi ar-
ca ismerõs volt számomra, úttörõtáborban láttam valamikor.  Italbolt kö-
zelében szólított meg, sûrû elnézést kérve magyarázta, pontosan 50 forint-
ra lenne szüksége ahhoz, hogy haza tudjon utazni vonattal Gyékényesre! 

Szívesen elmondtam volna neki egy történetet, de az arcára ült érdek-
telenséget látva letettem róla. Nagynéném jutott ugyanis eszembe, aki 40
éves korán túl, gyalogosan indult el Kanizsáról Barcsra, lovat nézni.
Örömmel hozta haza a hírt, érdemes elmenni Barcsra lovat vásárolni.
Amíg õ fáradtságos gyaloglással töltötte idejét, addig nagyapám más
fontos munkát végzett. Szívesen elmagyaráztam volna neki, ha nincs pén-
ze, de ideje van, gyalog is haza mehetne Gyékényesre! Csak sajnos biztos
voltam benne, ha kiér a Király utcára, már nem a vasútállomás felé veszi
az irányt!

- bakonyi -

GYALOG

A szervezett szûrõvizsgálatok részvételi arányának növelése jelenleg
a prevenció egyik legfontosabb kihívása. Így van ez a méhnyakszûrés
esetében is, ezért a most induló szûrési kampány során összetett kom-
munikációval, valamint egy nyereményjátékkal is csábítják az érintett
hölgyeket a szûrésen történõ megjelenésre. A részletekrõl dr. Belen-
csák Ágnestól, a program megyei koordinátorától, az ÁNTSZ megyei
helyettes tiszti fõorvosától kaptunk tájékoztatást:

A méhnyakszûrés a 25-65 év közötti nõi lakosságot, Zala megyében
összesen 85 ezer hölgyet érint. Zala megyében a méhnyakrák okozta
halálozás az országos átlagnál valamivel kedvezõtlenebb képet mutat.
A megyében évente 15-20 nõt veszítünk el méhnyakrák miatt, ez a me-
gyei összes nõi daganatos halálozás 4 százaléka. A szûrõprogram indu-
lása óta – 2003 szeptemberétõl – 29600-an kaptak meghívót postai
úton vagy a védõnõi hálózat munkatársai segítségével. 2005 szeptem-
beréig összesen 1807 fõ kereste fel meghívólevéllel a megyei szakren-
deléseket, ami 6,1 százalékos megjelenési arányt jelent. Ez az országos
átlagnál (4,1 százalék) kissé kedvezõbb. A szûrõvizsgálaton megjelen-
tek kétharmada a 45-65 évesek korcsoportjából került ki, a program
során leszûrtek között 13 eset lett kiemelve. 

A zalai asszonyok a héten kapják meg az elsõ nyereményszelvényt
tartalmazó meghívóleveleket. A nyereményjáték idõtartama alatt ha-
vonta 3000-3500 meghívó kerül kézbesítésre. A szûrõvizsgálat célja,
hogy mozgósítsa azt a megyében élõ körülbelül ötvenezer nõt, akik
nem járnak rendszeresen nõgyógyászati szûrõvizsgálatra. A szûrõvizs-
gálaton – így a nyereményjátékban is – mindenki részt vehet, akár álla-
mi ellátás keretében, akár magánrendelésen végezteti el a vizsgálatot. 

A „Liliom program” nyereményszelvényéhez – aki nem kap postai
úton meghívót – az ÁNTSZ Megyei Szûrési Koordinációs Osztályán,
valamint városi intézeteiben, illetve a közeljövõben a megye nagyobb
postahivatalaiban is hozzájuthat. Aki a szûrõvizsgálaton megjelenik, és
ezt a megfelelõ módon igazolja, részt vehet a nyereményjátékban, ami
természetesen nem kötelezõ. Az ellenõrizhetõség érdekében a kitöltött
és visszaküldött nyereményszelvényen szerepeltetni kell a forgalmi
napló sorszámát, az orvos aláírását és pecsétjét. A fõdíj egy szponzori
felajánlásból származó Renault Modus személygépkocsi, amit 2006
februárjában, a Betegek Világnapjához kapcsolódóan egy nyilvános
TV show során sorsolnak majd ki. A kommunikációs program azon-
ban nem szorítkozik pusztán a nyereményjátékra, az érintetteket szá-
mos egyéb formában is buzdítják a szûrésen történõ részvételre. A szû-
réseket a tv2, a Napkelte, és Hír Tv adásaiban látható reklám illetve
különféle magazinokban és lapokban megjelenõ sajtóhirdetések, és az
ország egész területén feltûnõ óriásplakátok egészítik ki. Mindemellett
a legtöbb hölgyet mozgósító orvos 2 millió forint értékû mûszert vásá-
rolhat rendelõje korszerûsítésére.

DUPLÁN NYERHET!
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Az üzleti szférát is sokAz üzleti szférát is sok
szempontból érintõ változászempontból érintõ változá--
sok következnek be novemsok következnek be novem--
ber 1-jétõl. Az egyik legjeber 1-jétõl. Az egyik legje--
lentõsebb ezek között, hogylentõsebb ezek között, hogy
az eddigi 3450 forintrólaz eddigi 3450 forintról
1950-re mérséklõdik a téte1950-re mérséklõdik a téte--
les egészségügyi hozzájárules egészségügyi hozzájáru--
lás. A munka világában islás. A munka világában is
számos törvény, illetve jogszámos törvény, illetve jog--
szabály módosul. A magánszabály módosul. A magán--
személyeknek is kedvezõbbészemélyeknek is kedvezõbbé
válik a helyzetük több ponválik a helyzetük több pon--
ton. Növekszik a Fészekrakóton. Növekszik a Fészekrakó
korhatára, drágább lesz akorhatára, drágább lesz a
gáz, változik a jövedéki ügygáz, változik a jövedéki ügy--
intézés, ügyfélbarátabb haintézés, ügyfélbarátabb ha--
tósági eljárásokra lehet szátósági eljárásokra lehet szá--
mítani. Csemegézzenek amítani. Csemegézzenek a
részletek között:részletek között:

MÓDOSUL A JÖVEDÉKI
ÜGYINTÉZÉS

Novembertõl az ügyfélnek még
a jövedéki eljárás megindításakor
kell döntenie arról, hogy elektro-
nikus vagy hagyományos úton kí-
vánja intézni ügyeit. (Nem tekint-
hetõ elektronikus eljárásnak a te-
lefaxon vagy más elektronikus
berendezés használatával történõ
irattovábbítás.) Az iratbetekintési
jogosultság szigorodik: a jövedéki
törvény hatálya alá tartozó szemé-
lyek nem tekinthetnek be a vám-
hatóság és a felettes szerv döntés-
elõkészítéssel összefüggõ belsõ
levelezésébe sem. A hivatalból
indult hatósági eljárás felfüggesz-
tésének az ügyfél kérelmére nincs
helye, továbbá a vámhatóság
szakértõ kirendelése esetén, illet-
ve szakvélemény kérésekor az el-
járást a szakvélemény megérkezé-
séig felfüggesztheti. 
ÜGYFÉLBARÁT HATÓSÁGI

ELJÁRÁS
Csaknem ötvenéves törvényt

vált fel a közigazgatási hatósági el-
járás új szabályozása. Alapvetõ
célja, hogy az ügyfelek érdekeit
szolgálja, eljárási terheiket köny-
nyítse, elõsegítse jogaik érvénye-
sülését, egyszerûbbé, gyorsabbá és
átláthatóbbá tegye a közigazgatási
eljárást. Akár azon az áron is,
hogy bizonyos többletfeladatok
hárulnak a közigazgatási szervek-
re. A jelenleginél készségesebb,
valóban szolgáltató jellegû hivatali

procedúrákat ígér az új szabályo-
zás. Az ügyfelek magától értetõdõ
igénye például, hogy tájékoztassák
õket ügyeik alakulásáról, ez gyak-
ran nem történik meg. A törvény
hangsúlyt helyez a tájékoztatásra,
és különösen a nagy beruházások
által érintettek érdekében vezeti be
a hatósági közvetítõ intézményét.
Tõle közérthetõ és megalapozott
információt kaphatnak a tervekrõl,
a fontos intézkedésekrõl, megoldá-
sokról, jogaikról egyaránt. 

A hatóságnak törekednie kell a
szakszerûségre és gyorsaságra, és
elõmozdítania az ügyfél jogainak
érvényesülését. Így az ügyfelek
megegyezését is, ha az ügy jellege
ezt megköveteli, illetve ha azt a
jogszabály kötelezõvé teszi. Szin-
tén új jogintézmény és garanciális
szabály, hogy az ügyfelet értesíte-
ni kell a bizonyítás befejezésérõl,
elé kell tárni az összes bizonyíté-
kot azért, hogy élni tudjon eljárási
jogaival, ha õt az eljárás megindí-
tásáról  nem értesítették. 

Fõleg építési, környezetvédel-
mi ügyekben lesz alkalmazható a
hatósági határozatot helyettesítõ
hatósági szerzõdés. Ebben a hiva-
tal nem kötelez, hanem mintegy
partnerként megállapodik az ügy-
féllel, hogy annak mit kell teljesí-
tenie. Ma, ha a másodfokú ható-
sági határozatot a bíróságon meg-
támadják, akkor annak fõ sza-
bályként halasztó hatálya van a
végrehajtásra. Ez sok visszaélés-
re, indokolatlan idõhúzásra ad
okot. A jövõben a bírósági útnak
már nem lesz halasztó hatálya. A
végrehajtást külön kell kérni, fel-
függesztésérõl a bíróság dönt.

DRÁGÁBB LESZ A GÁZ
A nagyfogyasztók számára no-

vember elsejétõl átlagosan 19 szá-
zalékkal növekszik a földgáz ára,
a lakossági díjszabás nem válto-
zik. Szintúgy változatlan marad a
közintézmények és a lakossági
célra termelõ távhõszolgáltatók
gázbeszerzési költsége. A legna-
gyobb mértékben a MOL vezeté-
keirõl közvetlenül kiszolgált fo-
gyasztók számára drágul az ener-
giahordozó: õk 22,5 százalékkal
fizetnek majd többet, igaz, a nettó
55 forintos köbméterenkénti ár
még így is a legalacsonyabbnak

számít a hatósági áras közüzemi
tarifatáblázatban. A gázvásárlása-
ikat a szabadpiacon intézõ nagy-
fogyasztók kétoldalú szerzõdések
alapján vásárolnak, õket nem
érinti a mostani drágulás. 

IDÕSEBB FÉSZEKRAKÓK
A tehetõsebb fiatal párok ér-

deklõdését keltheti fel elsõsor-
ban, hogy hosszas fontolgatáso-
kat és többszöri ígérgetéseket kö-
vetõen november elsejétõl való-
ban nõ – 35 évre – a Fészekrakó
program állami kezességvállalási
korhatára. Mint ismert, ez a
konstrukció eddig arra adott lehe-
tõséget, hogy a 30 éven aluli fia-
talok (házaspárok, élettársak és
gyermeket egyedül nevelõ szü-
lõk) a lakás árának 50 százaléka
helyett annak 90 százalékára kap-
hassanak hitelt. Azoknak jelent
ez a fajta állami támogatás valódi
segítséget, akiknek nincs lakásuk
és elegendõ megtakarításuk, vi-
szont van megfelelõ jövedelmük
a lakás célra felvett hitel törlesz-
téséhez. A kezesség olyan fiata-
lok számára is elérhetõvé teszi az
elsõ lakás megszerzését, akik a
hitel biztosítékaként – a lakásra
terhelt jelzálogon túl – nem tud-
nak más ingatlanfedezetet fel-
ajánlani. A februári indulástól
október közepéig – bár 100 ezer-
nél is több volt az érdeklõdõ –
hatezer harminc éven aluli fiatal
pár jutott állami kezességválla-
lással lakáskölcsönhöz. Novem-
bertõl a kedvezményezettek élet-
korának kitolásával vélhetõen az
eddiginél jóval többen élnek a le-
hetõséggel. Az optimizmus annak
is szól, hogy a 30-35 éves kor-
osztály anyagi helyzete is jobb,
mint a 30 éven aluliaké. A követ-
kezõ évben közel húszezer új
igénylõre számít a kormány.

SZABADÁRAS 
GYÓGYSZERKÖR

Számos változás történik az
egészségügyben novembertõl.
Ezek egyike, hogy ezentúl nem
negyedévente, hanem havonta je-
lenteti meg a Magyar Gyógysze-
rész Kamara a tb-támogatásban
nem részesülõ orvosságok árát. A
Gyógyszerészi Értesítõben közölt
tájékoztató jellegû árlistát a pati-
kákban tekinthetik meg a vásár-

lók. Az új gyógyszertörvény e
körben biztosítja a szabad árat, s
elõírja, hogy a gyártók árkedvez-
ményeit a patikáknak érvényesí-
teniük kell a fogyasztói árakban. 

Az új törvény elõírja, hogy az
orvosságok csomagolásán egyér-
telmûen, könnyen olvashatóan kell
feltüntetni a betegek számára fon-
tos információkat. Elsõ ízben
Braille-írással is fel kell tüntetni a
gyógyszer nevét és hatáserõsségét,
így a vakok és gyengénlátók szá-
mára is lehetõvé válik a medicinák
önálló és biztonságos szedése. Az
október 30-án életbe lépett rende-
let az ezt követõen forgalomba ho-
zott gyógyszerekre vonatkozik. A
már forgalomban lévõk címkézé-
sére és a betegtájékoztatóra vonat-
kozó elõírásokat legkésõbb 2010.
december 31-ig kell végrehajtani. 

Annak érdekében, hogy min-
den egyes doboz származási he-
lye azonosítható legyen, a nagy-
kereskedõknek a szállításkor
mellékelni kell egy olyan doku-
mentumot is, amelyen feltüntetik
a patikákba való kiszállítás idõ-
pontját, a gyógyszer nevét, a ki-
szállított mennyiséget és saját ne-
vét, valamint a címét. 

Elsõsorban a rövid ideig kül-
földre utazó turistáknak, üzlet-
embereknek fontos tudni, hogy
november 1-jétõl a kinti tartóz-
kodás idején orvosilag szükséges
egészségügyi ellátásuk biztosítá-
sára már nem az E-111-es nyom-
tatványt, hanem az európai
egészségbiztosítási kártyát kell
kérniük a területileg illetékes
megyei egészségbiztosítási pénz-
tárak ügyfélszolgálati irodáiban.
A bankkártyákhoz hasonló
plasztiklapocskával az EU tagál-
lamaiban térítésmentesen vehe-
tõk igénybe az orvos által fontos-
nak ítélt ellátásokat, azok költsé-
gét az OEP utólag számolja el a
társbiztosítókkal. A kártya kivál-
tásához a társadalombiztosítási
azonosító jelet tartalmazó igazol-
vány és egy másik arcképes iga-
zolvány (legjobb a személyi)
szükséges. Az EU-kártya felnõt-
teknél egy, kiskorúaknál három
évig érvényes. 

(Az összeállítás a Világgaz-
daság Online alapján készült)

NOVEMBERNOVEMBERTÕLTÕL TENGERNYI SZABÁLTENGERNYI SZABÁLYY VÁLVÁLTTOZIKOZIK
ITTITT MEGTUDHAMEGTUDHATJA, MELTJA, MELYEK YEK AZOKAZOK
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KÉPVISELÕI FOGADÓÓRANagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvá-
nos versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa, Alkotmány u.
160. sz alatti 4372 hrsz-ú, 2 hektár 9491 m2 nagyságú ingatlanát. A
versenytárgyalás helye: Nagykanizsa MJVPolgármesteri Hivatal Er-
zsébet tér 7. II. emelet 6. Ideje: 2005. november 15-én 10.00 óra. Ki-
kiáltási ár: 80 millió Ft + áfa. Érdeklõdni a Hivatal Vagyongazdál-
kodási Irodáján  lehet (tel.: 93/500-724). Az ingatlanról bõvebb in-
formáció a www.nagykanizsa.hu honlapon található.

A 6. sz. választókerület (Csokonai u., Hevesi u., Teleki u., Bartók u.,
Rózsa u. stb.) lakosai részére 2005. november 9-én, szerdán 17 órakor
Litter Nándor polgármester fogadóórát tart a Körõsi Cs. S. Általános
Iskolában.

Tájékoztatom Önöket, hogy a Nagykanizsai MJV Polgármesteri Hi-
vatalához forduló ügyfelek elégedettségének mérésére kérdõíves fel-
mérést végzünk november 1. és 30. között. A kérdõíveket valamennyi
irodában és ügyfélfogadóban elhelyezzük. Arra kérem Önöket, hogy a
rövid, két perc alatt megválaszolható kérdéssort töltsék ki, és a kitöltött
kérdõíveket dobják be a folyosókon található gyûjtõládába. A lakossá-
gi vélemények megismerése nemcsak munkatársaim értékelését segíti,
de megteremti az alapját a szükséges beavatkozásoknak, amelyek a hi-
vatal munkájának és megítélésének folyamatos javítását szolgálják.

dr. Kelemen Marcell, jegyzõ

KÉRDÕÍVES FELMÉRÉS

Nagykanizsa MJV Közgyûlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága pályázatot hirdet a Fiatal Családok Otthonában
megüresedett önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:

Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B. fsz. 3. 
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 2 szobás,  komfortfokozata:

összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület.
A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás.A szálláshasználati díj
összege: 17.980 Ft + rezsi. A lakás állapota:  felújított. A bérleti jogvis-
zony idõtartama: max. 50 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja:
2005. november 8. (kedd) 13-14 óráig. A pályázat benyújtásának helye
és határideje: 2005. november 15. (kedd). 

Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B. fsz. 4. 
A lakás alapterülete: 43 m2, szobaszám:1 szobás, komfortfokozata:

összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi
terület. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. A szál-
láshasználati díj összege: 11.714 Ft rezsi. A lakás állapota: felújított.
A bérleti jogviszony idõtartama: max. 50 hónap. A lakás megtekin-
tésének idõpontja: 2005. november 8. (kedd) 13-14 óráig. A pályázat
benyújtásának helye és határideje: 2005. november 15. (kedd). 

Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály, Nagykanizsa, Eötvös tér
16. Tel: 500-860. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.

ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK
A FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN

Tájékoztatjuk a közlekedõket, hogy a nagykanizsai Magyar u. –
Arany J. utcai körforgalmú csomópont építése miatt 2005. október 25-
tõl 2005. november 30-ig forgalomkorlátozás lesz a Magyar, Arany J.,
Báthory és Kalmár utcákban. Közmû- és útépítési munkák miatt a Ma-
gyar u. Erzsébet tértõl Dózsa Gy. utcáig terjedõ szakaszára kizárólag
autóbuszok és az adott útszakaszra célforgalommal közlekedõk hajt-
hatnak be. Zsákutcaként használhatók a Kalmár, Arany J. és Báthory
utcák. Az építési helyszínen csak az autóbuszok, az útépítési teherfor-
galom és a megkülönböztetett jelzésû jármûvek haladhatnak át. A be-
hajtási tilalmak betartását a rendõrség fokozottan ellenõrzi. Javasolt el-
kerülõ útirány: 7. sz. fõútvonal elkerülõ szakasza – Camping u. – Vár
u. – Király u. Dózsa Gy. u. – Petõfi u. – Eötvös tér.

FORGALOMKORLÁTOZÁS!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata ismét összeállítja
városi rendezvénynaptárát. A helyi magánszemélyek, csoportok, kö-
zösségek, jogi személyek (intézmények, egyházak, gazdasági társasá-
gok, civil szervezetek stb.) által 2006-os évre tervezett városi szintû
programjaikat szíveskedjenek 2005. november 4-ig
magyarne_l_marta@nagykanizsa.hu e-mail címre megküldeni az aláb-
biak szerint: idõpont, program, helyszín, felelõs, telefonszám. Az
elektronikus továbbítással nem rendelkezõk a Mûvelõdési és Sport-
osztályra (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)  küldjék be rendezvényeiket. 

Az Önkormányzat beruházásában 2005. októberben és novemberben a város-
ban több helyszínen folynak útépítési és útfelújítási munkák, amelyek idõsza-
kosan részleges vagy teljes útlezárással, illetve forgalomkorlátozással járnak:
– Zrínyi utca keleti irányú meghosszabbítása, és kikötése a Kórház ut-
cára. A HSMK mögötti parkoló lezárásra kerül és megszûnik.
– 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 Petõfi és Magyar utcák közötti szakaszán út- és jár-
dafelújítás. Forgalomkorlátozás várható.
– Kinizsi utca Dózsa Gy. u. és 7-es fõút 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

INGYENES JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Az érdeklõdésre tekintettel a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat minden

kedden tart ügyfélfogadást a volt fiúkollégium épületében,
Nagykanizsa, Petõfi u. 5. szám alatt, a II. emeleten. 

A Kormány rendeletet alkotott a 2005. augusztus 15-23. között lehul-
lott nagy mennyiségû csapadék okozta károk enyhítésérõl. A Kormány
anyagi támogatást nyújt a fenti idõpontban lehullott csapadék következ-
tében károsodott, magántulajdonban lévõ lakóingatlanok helyreállításá-
nak elõsegítésére. Támogatásra csak a lakás céljára szolgáló, építési en-
gedéllyel épült vagy fennmaradási engedéllyel rendelkezõ lakóépület tu-
lajdonosai tarthatnak igényt, amennyiben az ingatlan a káresemény ide-
jén életvitelszerûen lakott volt, a kár a szokásos vízmennyiséget megha-
ladó esõzéssel összefüggésben keletkezett és a tulajdonos nyilatkozik ar-
ról, hogy az ingatlanra a kár keletkezésének idõpontjában érvényes biz-
tosítása, illetve a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási
Alappal kötött érvényes szerzõdése volt. Akiknek a fenti idõpontban le-
hullott csapadék a tulajdonában lévõ ingatlanát oly mértékben károsí-
totta, hogy annak helyreállítása, újjáépítése szükséges, jelentkezzenek
a Polgármesteri Hivatalban (Jegyzõi Kabinet, Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. I. em. 11.)! 

KÁRENYHÍTÉS
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Eladnám Nk-i belterületi, há-
rom szobás, gázfûtéses, teraszos
öröklakásomat, vagy elcserélném
kizárólag földszinti kisebbre, ud-
varira, nagykanizsaira vagy buda-
pestire. Az Irányára: 10,8 millió
Ft. Érd.: 30/422-3575, 30/246-
0063 (5702K)

Zalakaroson eladó 360 m2 tel-
ken, 38 m2-es nyaraló. Kis felújítás
szükséges, víz, villany, gáz van.
Irányár: 6,8 millió Ft. Érd.: 30/422-
3575, 30/246-0063 (5703K)

Nk-án a Kodály Zoltán utcában
57 m2-es, két erkélyes, kétszobás,
központi fûtéses lakás a III. emele-
ten eladó. Irányár: 5,5 millió Ft.
Érd.: 30/422-3575, 30/246-0063
(5704K)

Nk-án a belvárosban közel 700
m2-es telek, rajta bontható családi
házzal eladó. Társasház építésére
kiválóan alkalmas! Érd.: 30/227-
3294, 30/448-6072 (5717K)

Nk-án a belvárosban 110 m2-es
lakás jó állapotban eladó vagy ki-
adó. Érd.: 30/391-5609 (5663K)

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

Nk-án a belvárosban három
szobás, 69 m2-es lakás eladó. Iro-
dának is alkalmas! Érd.: 93-313-
626 (5718K)

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

Petriventén szép, 140 m2 -es
családi ház teljesen felújítva, ga-
rázzsal, melléképületekkel eladó.
Vállalkozásra is alkalmas! Irányár:
12 millió Ft. Érd.: 93-316-091-es
számon 17 óra után.  (5682K)

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

Nk-án a Csengery 66. szám
alatt egyszobás, udvari lakás el-
adó. Irányár: 3 millió Ft. Érd.:
30/494-7992 (5723K)

Kiskanizsán háromszobás csa-
ládi ház melléképületekkel,
tetõtérbeépítési lehetõséggel eladó.
Irányár: 14,5 millió Ft. Érd.: 93-
319-565, 20-551-0068 (5724K)

Belvárosi családi házban utca-
fronti, kétszobás, összkomfortos
lakás külön bejárattal irodának, la-
kásnak kiadó. Érd.: 30/635-1230
(5695K)

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

A Nagyváthy utcában II. eme-
leti, kétszobás, egyedi gázfûtéses,
bútorozott lakás kiadó. Ára: 35000
Ft/hó. Kaució szükséges! Érd.:
30/395-1045 (5713K)

Belvárosban egyszobás, össz-
komfortos lakás bútorozottan ki-
adó. Irodának is alkalmas! Irányár:
25.000 Ft/hó + rezsi. Egy havi ka-
ució szükséges! Érd.: 18 óra után a
20/805-2950 (5720K)

Audi 80-as 1,6-os TD, 89-es év-
járatú, friss mûszakival, korához
képest jó állapotban, sürgõsen el-
adó. Érd.: 20/4296-903 (hétvégén)
(5721K)

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

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

Normand és tuja fenyõgallyat
vásárolok kivágással, tisztítással
együtt! Érd.: 30/542-8757
(5715K)

120 literes prés, két éves, újsze-
rû állapotban eladó! Érd.: 30/448-
6072 (5725K)

Az Ön számára értéktelen vas-
hulladékot, forgalomból kivont
gépjármûvét készpénzért átve-
szem! Forgalomból kivont, vagy
rendszám nélküli lakókocsik is
érdekelnek. Ugyanitt használt
autóalkatrészek eladók. Tel.:
30/641-7375, 30/592-8463
(5485K)

Építési vállalkozó új lakások
építését, régi házak felújítását, te-
tõszigetelést, ácsmunkákat, tetõ-
fedést vállal alvállalkozóként is!

Érd.: 70/503-9407, 93-322-109,
30/6398-825 (5604K)

Vállaljuk: sírok tisztítását, fel-
újítását, helyrehozatalát, készíté-
sét számlára 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 állapot-
ban. Házhozszállítás díjtalan!
Érd.: 70/6090-881, 20/9271-034
(5716K)

Novemberben Nk-án beás
nyelvtanfolyam indul! Érd.:
Kalányos Terézia 30/2957-694
(5722K)

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 törlesztõrészlet Kölcsön összege Futamidõ (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

MAGISZ-TEAM Oktatási, Szolgáltató, 
Munkaerõ-értékelõ Bt.
AL.SZÁM: 0281, NY.SZ.: 01-0011-03, ISO: HU/033/2005

Állami finanszírozással VÁTI Kht. ROP 3.2.1 pályázatának ke-
retén belül NONPROFIT ÜGYINTÉZÉS KÉPZÉS NONPROFIT ÜGYINTÉZÉS KÉPZÉS 

indul Zalaegerszegi és Nagykanizsai helyszínen, 
korlátozott létszámban 2005.12.12-ig.

A képzés célcsoportja: területfejlesztési-, önkormányzati 
alkalmazottak, civil szervezetek fõállású alkalmazottai 

A RÉSZVÉTEL INGYENES!A RÉSZVÉTEL INGYENES!

Bõvebb felvilágosítást kérjen az alábbi elérhetõségeken:Bõvebb felvilágosítást kérjen az alábbi elérhetõségeken:
92/599-311, 06/30/747-1980, www.magisz-team.hu, 

e-mail: szilvi@zalaszam.hu

Értesítem régi és új pácienseimet, hogy 
BELGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉSEMET BELGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉSEMET 

2005. november 8-tól Nagykanizsán, 
A CSENGERY ÚT 8. I. EMELETI RENDELÕMBENA CSENGERY ÚT 8. I. EMELETI RENDELÕMBEN

MEGKEZDEMMEGKEZDEM
Rendelési idõ: kedden és csütörtökön 14-16 óra között

Dr. Buzás JuditDr. Buzás Judit
belgyógyász szakorvosbelgyógyász szakorvos

Az Attila Óvodáért Alapít-
vány (Nagykanizsa, Attila u.
7.) köszönetét fejezi ki mind-
azoknak, akik a személyi jöve-
delemadójuk 1 %-át az alapít-
ványnak ajánlották fel. A be-
folyt összeget óvodai kisbúto-
rok beszerzésére fordítjuk.
Köszönjük támogatásukat!
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SIKERES KERKA KUPA
Öt évi szünet után, idén október elején ismét meg-

rendezték Lentiben a Kerka Kupát hat csapat részvé-
telével. Az egy horvát és két szlovén csapat indulása
nemzetközivé tette a versenyt. Mintegy 130 utánpót-
láskorú fiatal tehetséget felsorakoztató megmérettetést
a Dél-zalai Vízmû úszópalántái nyerték, és így termé-
szetesen övék lett a versenyre felajánlott Vándorkupa
is. Az egész napos rendezvényen sok kanizsai úszó ki-
váló teljesítményt nyújtott. A ’98-as korosztályból tel-
jesítményével kiemelkedett Gayer Márton, Talabér
Boglárka, Molnár Flóra és Karancz Panna. A 97-ben
születettek közül Biczó Petra, Szmodics Viktória
úszott jól, a 96-os versenyzõknél Abay Nemes Anna
állt az élre, szép eredménnyel szerepelt Tóth Miran-
dolina, Kiss Balázs és Rajkó Petra, akik a 94-94-ös
korosztályt erõsítették. Így méltó helyre került az is-
mét elindított versenysorozat vándorkupája.

HÁRMAS VERSENY BRNOBAN
Nemrégiben negyedik állomásához érkezett a há-

rom város – Pozsony, Brno, Nagykanizsa – úszónö-
vendékeinek vetélkedõje. A tét nagy volt, a verseny-
sorozatra felajánlott kupát az elsõ alkalommal a
brno-iak vitték haza, majd  ezt követõen kétszer a
kanizsaiak diadalmaskodtak. Ha újra nyernek, az
egymás után három alkalommal megnyert kupát

végleg megtarthatják a vízmûves úszók. A több mint
százhúsz gyermek tehát érthetõen nagy izgalommal
vetette be magát a küzdelmekbe és a medencébe.
Hatalmas csata zajlott, a versenyben hol a csehek,
hol a magyarok vezettek. Végül egy hajrával és a
vegyesváltók megnyerésével a kanizsaiaké lett a
végsõ gyõzelem. A verseny nagyon jó hangulatban,
az igazi sportbarátság jegyében zajlott, amelyet a
több mint egy évtizedes kapcsolat is alátámasztott.

Eredmények: 50 m hát 96-os évfolyam 1. Abay
Nemes Anna, 2. Horváth Bence. 33 m. hát 1. Gayer
Márton, 2. Szabadics József, 3. Biczó Petra. 100m.
mell  2. Szabadics Adrienn, 3. Ács Gergõ. 50m
mell 1. Abay Nemes Anna, 2. Horváth Balázs, 4.
Lõrincz Péter. 33m mell 1. Biczó Petra, 1.
Szabadics József, 2. Metzger Dániel. 50 m gyors 1.
Abay Nemes Anna , 3-4 Benczik Bálint, Horváth
Balázs. 33m gyors 1. Biczó Petra, 1. Gayer Márton,
2. Metzger Dániel, 3. Talabér Boglárka. 200m ve-
gyes 1. Szabadics Adrienn, 1. Abay Nemes Anna,
2. Zsiray Gergely, 3. Tóth Gergõ. 4X16m vegyes 1.
Biczó Petra, 1. Szabadics József, 2. Gayer Márton.

A kanizsaiak a 12 váltószámból nyolc számot meg-
nyertek. Kiemelkedõ Gayer Márton két elsõ és máso-
dik helye. A csapat Böröcz Zsolt edzõ vezetésével
vett részt a versenyen.

ÚSZÓ BRAVÚROK

November 5. szombat
13 óra Kiskanizsai Sáskák

– Zalalövõ megyei I. osztályú
labdarúgás, Kiskanizsa.

November 6. vasárnap
13 óra Miklósfa – Baktüt-

tõs megyei II. osztályú labda-
rúgás, Miklósfa.

13 óra Bagola – Szepetnek
megyei II. osztályú labdarú-
gás, Bagola.

13 óra Interfruct NTE –
Gelse megyei II. osztályú lab-
darúgó mérkõzés, MÁV pálya.

17 óra IZZÓ SE – Sziget-
vár NB I/B férfi kézilabda
mérkõzés, Zsigmondy-
Széchenyi csarnok.

AJÁNLÓ

VARAZSDI ÉRMEK
4 ország 24 klubjának közel 200

versenyzõje indult a Varazsdon
rendezett nemzetközi Vindi Kupa
judo mérkõzésen. Az NTE 1866
MÁV Rt. 5 fõvel képviselte orszá-
gunkat. A ‘95 és késõbb születet-
tek korcsoportjában Huszár Mar-
tin volt a legfiatalabb, aki 7. he-
lyezést ért el a 28 kg-osok 13 fõs
mezõnyében. Ugyanebben a
korcsopotban 33 kg-ban Csonka
Richárd 2 gyõzelem és 1 vereség-
gel 2. lett, míg Kardics Konrád 38
kg-ban szintén 2 gyõzelem, egy
vereséggel 3. helyezést szerzett.
Lukovits Balázs a +42 kg-osok kö-
zött két nyertes és egy vesztes
meccsel lett 2. A serdülõ korúak
versenyében 57 kg-ban Mihovics
Szabina a 3. helyen végzett.

JÓL SZEREPELTEK
Az NTE judósai közül két ver-

senyzõ ment a Diák A korcsopor-
tosok évi munkáját lezáró Országos
Bajnokságra Soltra. (A részvétel
feltétele, hogy a regionális rangsor-
versenyeken megfelelõ mennyiségû
pontot gyûjtsenek.) Horváth Tama-
ra a 38 kg-os lányok között 5. he-
lyen végzett, Szentes Benjamin pe-
dig a fiúk mezõnyében érte el a ran-
gos 2. helyezést.

EZÜSTÉRMESEK
Múlt héten meghívásos judo ver-

senyen volt két judóka Zágrábban,
ahonnan mindketten ezüstéremmel
tértek haza. Lukovits Balázs Diák D
korcsportban +42 kg-ban, Mihovics
Szabina a serdülõk között 57 kg-
ban érte el szép eredményét.

JUDO HÍREK

Október 22-én a Zsigmondy
tornacsarnok hat pályáján zajlott
az ALFA TOP SPORT Kupa, a
IX. Lábtoll-labda Ifjúsági Orszá-
gos Bajnokság. Öt település és a
házigazda Zemplén DSE 85 játé-
kosa indult a kupán. A világbaj-
nokságra készülõ magyar csapat
egyik fontos felkészülési tornája
volt a rendezvény, mivel a válo-
gatott hatvan százaléka ebbõl a
korcsoportból kerül ki. A ZDSE
nyolc válogatott játékosa közül
öt fõ az ifjúsági, 16-19 éves kor-
osztályhoz tartozik. Õk mind-
annyian aranyérmet szereztek a
tornán. Budavölgyi Veronika
egyéniben, és társaival Dominkó
Dórával, Göncz Annamáriával,
és Végh Dórával csapatverseny-
ben is. A fiúknál a Balikó Attila,
Csizmadia Tamás, Hartai Attila
összetételû hármas szintén kupa-
gyõztes lett, amit Balikó Attila
kiegészített egy egyéni bronz-
éremmel. A VB helyszíne a kí-
nai Guangsao (Kanton) városa
lesz december 8-16-án. A ver-
seny ideje alatt dönt az ISF, a
Nemzetközi Lábtoll-labda Szö-
vetség a 2007. évi verseny hely-
színérõl. Nagykanizsa is a je-

lentkezõk között van a VB ren-
dezési jogáért. Fontos volt ez a
verseny abból a szempontból is,
mivel nagy valószínûséggel a
mostani bajnokok fogják alkotni
a válogatott gerincét a 2007-évi
világbajnokságon.

A lányoknál a ZDSE csapata és
Budavölgyi Veronika egyéniben
címvédõként indult a versenyen.
A hármasok versenyében elsõ ki-
emeltként könnyen jutottak a dön-
tõbe, ahol gyõztek. A csapat tag-
jaként Göncz Annamária most
szerezte meg elsõ bajnoki címét.
Az egyéni számban Veronika újra
kupagyõztes lett. A fiúknál Hartai
Attila vezérletével túlszárnyalták
az újszászi gárdát a döntõben. Eb-
ben az összetételben még nem ját-
szott együtt a Balikó Attila, Csiz-
madia Tamás, Hartai Attila hár-
mas, gyõzelmük fontos fegyver-
tény a jövõre nézve. Az egyéni
küzdelmeknél a ZDSE legjobbja
Hartai Attila elszenvedett egy ve-
reséget a nyolcad döntõben és így
Balikó Attilára hárult a feladat,
hogy helyt álljon a legjobbak kö-
zött. A dobogó harmadik fokán
végzett a rendkívül erõs, és ki-
egyenlített mezõnyben. Említésre

méltó a még serdülõ korcsoportú
Huszár Emil 10. helye az 53 fõs
mezõnyben. 

Nagykanizsai eredmények:
Nõi egyéni (32 induló): 1.

Budavölgyi Veronika, 7. Végh
Dóra, 9. Rencz Renáta Szepetnek
SE, 10. Göncz Annamária. Nõi
csapat (9): 1. ZDSE Budavölgyi
Veronika, Dominkó Dóra, Göncz
Annamária, Végh Dóra; 5.
Szepetnek SE 1. Fazekas Erika,
Rencz Renáta, Szappanos Klau-
dia; 6. Szepetnek SE 2. Cser
Nóra, Kecsõ Erika, Kele Evelin;
7. Szepetnek SE 3. Kalányos
Evelin, Krizsán Viola, Põcze
Karolina; 9.  Szepetnek SE 4.
Magyar Veronika, Nikli Alexan-
dra, Sipos Vanda. Férfi egyéni
(53): 3. Balikó Attila, 8. Hartai
Attila, 10. Huszár Emil. Férfi
csapat (16): 1. Nagykanizsa
ZDSE Balikó Attila, Csizmadia
Tamás, Hartai Attila; 8.   Nagy-
kanizsa ZDSE 2. Arany Bálint,
Huszár Emil, Lukács Benedek;
10. Nagykanizsa ZDSE 3.
Budavölgyi Bálint, Csizmadia
Ádám, Lukács Márton.

Budavölgyi Kálmán
szövetségi kapitány

FONTOS GYÕZELEM
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a decemberi

ANGOL és NÉMET
NYELVVIZSGÁRAFELKÉSZÍTÕ, 

40 órás, speciális
tanfolyamot szervez

vizsgáztató tanárok vezetésével, 
INGYENES PRÓBAINGYENES PRÓBAVIZSGÁVVIZSGÁVALAL

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