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AA TÁNCOLTÁNCOLTTAATÓTÓ

Papp László nép-
táncoktató halálá-
nak 15. évfordulója
alkalmából jubile-
umi emlékestet
rendeztek szomba-
ton este a Hevesi
Sándor Mûvelõdési
Központban. A vá-
rosunk folklór éle-
tében meghatározó
egyéniségrõl és az
estrõl lapunk 8. ol-
dalán olvashatnak.



A JÓTÉKONYSÁGI BÁLRÓL
Lassan már hagyománnyá válik, hogy de-

cemberben a város jelentõs szervezeteinek ve-
zetõi jótékonysági rendezvényen találkoznak,
és a rendezvény bevételével támogatják az arra
rászoruló embertársaikat. Az elmúlt években,
ebbõl a célból szervezett rendezvények ered-
ményesek voltak, érdemesek a folytatásra.
Idén, december 10-én tartják meg a Jótékony-
sági Bált a HSMK-ban a megszokott módon,
vacsorával és mûsorral egybekötve. A vélemé-
nyeket is kikérve, errõl a témakörrõl és a prog-
ramról tájékoztatták a szervezõk a megjelent
cégek képviselõit. Mint azt Litter Nándor pol-
gármester elmondta, 50 nagyvállalkozást hív-
tak meg beszélgetésre november 8-án a Semi-
ramis Kávézóba. Bíznak benne, akik egyéb el-
foglaltságuk miatt nem képviseltették magukat,
szintén támogatják a rászoruló gyermekeket.

AZ IDÕSKORI 
HALLÁSCSÖKKENÉSRÕL

A Vasutas Nyugdíjas Klub rendezvénye-
ként az idõskori halláscsökkenésrõl tartott
elõadást november 8-án dr. Gál Helga a Ko-
dály Zoltán Vasutas Mûvelõdési Házban. Az
elõadó beszélt a halláscsökkenés okairól és
fajtáiról, valamint a hallóideg mûködésének
bántalmáról, a típusos nagyothallás okairól. A
klub tagjai megtudták, akkor kell, illetve ér-
demes orvoshoz fordulni a hallásvesztés mi-
att, amikor azt veszi észre valaki, hogy a csa-
ládban, az unokák vagy a nõk beszédét nem
érti olyan jól. Ennek az az oka, hogy a gyere-
kek és a nõk magasabb frekvencián beszél-
nek, és az idõskori nagyothallásnál elõbb a
magas frekvencián való hallás veszik el. Nem
elég csak a hangokat meghallani, hanem a be-
szédet is érteni kell. Az idõskori halláscsök-
kenésnek nincs gyógyszere, ellenszere a hal-
lásjavító készülék. Dr. Gál Helga ismertette a

digitális és analóg hallókészülékek típusait is,
majd kérdésekre válaszolt. 

KAZÁNAVATÁS ÉS PROJEKTZÁRÓ
– Nagy vállalkozás volt, amibe a tavaly év

folyamán belekezdett a város, sok vihar volt
körülötte, és kétségek valóban bennünk is vol-
tak, vajon mi a járható út a megvalósítást ille-
tõen – kezdte beszédét Litter Nándor polgár-
mester a BLG-ben rendezett ünnepélyes ka-
zánavatón és projektzárón. A beruházás mos-
tanra lezárult, s a város intézményeiben kor-
szerûvé vált a fûtési rendszer, amelyet a Pro-
métheusz Rt. üzemeltet ezt követõen. A cég
vezetõi ígéretet tettek arra, hogy mindent
megtesznek annak érdekében, hogy mind
technikai szempontból, mind emberi vonatko-
zásban a lehetõ legjobban mûködjön a kani-
zsai intézmények fûtési rendszere. Az öt hó-
nappal ezelõtt elindított beruházás a résztve-
võk együttmûködése nélkül nem valósulhatott
volna meg, hangzott el a BLG-ben rendezett
programon. A köszöntõk után került sor az in-
tézmény két kazánjának ünnepélyes átadásá-
ra, valamint a jelenlévõ szakemberek szóltak
a kazánok teljesítményérõl, mûködésérõl is. 

II. CIVIL SZABADEGYETEM
A II. Nagykanizsai Civil Szabadegyetem

tematikájáról, elõadóiról és várható esemé-
nyeirõl tartottak sajtótájékoztatót november
9-én a Robinson Sörözõben. Dr. Varga Imre a
civil klub alelnöke elmondta: idén november
18-19-én tartják a Honvéd Kaszinóban a
programot. Pénteken délután hat órakor kez-
dõdik az esemény, majd Tõkéczki László tör-
ténész politikai ismeretekrõl tart elõadást, va-
lamint aznap még Dóczy Péter színmûvész
mûsorát tekinthetik meg az érdeklõdõk. Más-
nap délelõtt fél tízkor kihirdetik a „Milyennek
álmodom Nagykanizsát 2020-ra?!” esszépá-
lyázat helyezettjeit, a legjobbat fel is olvas-
sák. A nap hátralevõ részében olyan elõadó-

kat hallgathatunk meg, mint Sebeõk János
publicista, Csontos János költõ, Kéri Ágnes
esztéta, valamint Halász János politikus. Dél-
után négy órás kezdettel „Terítéken” címmel
Põrzse Sándor beszélget Usztics Mátyás szín-
mûvésszel. A program mindenki számára nyi-
tott, tavaly több mint négyszázan voltak a
rendezvényen. 

KANIZSARU
Éjjel fél egy elõtt a járõr a városban igazol-

tatta egy YUGO típusú személygépkocsi ve-
zetõjét és az autóban utasként helyet foglaló
tulajdonost. Kiderült, hogy vezetõi engedély-
lyel egyikük sem rendelkezett és a rendszám
sem az autóhoz tartozik. A bocskai tulajdonos
elismerte, hogy a rendszámokat egy autóbon-
tóban Lada gépkocsiról szerezte be, majd azt
követõen rakta fel YUGO gépkocsijára. Az
ügyben egyedi azonosító jel meghamisítása
miatt büntetõ, míg az engedély nélküli veze-
tés miatt szabálysértési eljárás indult.  

PROJEKT ELÕKÉSZÍTÉSRE
Egyetlen napirendi pontot tárgyalt meg no-

vember 10-ei ülésén a Pénzügyi Bizottság. A
„Nagykanizsa és környéke csatornahálózat és
szennyvíztisztító telepfejlesztés” címû projekt
elõkészítési költségeihez önrész biztosítása
címû elõterjesztés mindhárom határozati ja-
vaslatát 5 igen szavazattal elfogadták. Marton
István külsõ bizottsági tag felvetette, hogy a
költségvetésben hitelmentes tényként vegyék
figyelembe, de nem kívánta módosíttatni a
határozati javaslatot.

SORON KÍVÜL 
A november 10-re összehívott soron kívüli

közgyûlés két napirendi pontot tárgyalt meg.
Nyílt ülésen vitatták meg és fogadták el a
„Nagykanizsa és környéke csatornahálózat és
szennyvíztisztító telep fejlesztése” címû projekt
elõkészítési költségéhez önrész biztosítása címû
elõterjesztést, és zárt ülésen tárgyaltak a Thúry
Laktanya ingatlan értékesítésérõl. A közgyûlés
összehívásának indokaként Litter Nándor pol-
gármester elmondta, a város 177 millió forintot
nyert a Kohéziós Alapból megvalósuló és 15
önkormányzatot érintõ nagycsatorna-progra-
munk megvalósítására, ami várhatóan 8 milli-
árd forint nettó értékû lesz.  Néhány nappal ez-
elõtt kapták az értesítést, hogy soron kívül meg
kell hozni az önkormányzatnak azt a döntést,
amit már a képviselõ testület tudott. November
18-ig kaptak határidõt, a szerzõdés aláírása de-
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cember 2-án lesz. Az elõkészületi költségek 25
százalékát a Társulásnak kell kifizetni. A soron
kívüli közgyûlés összehívásának másik indoka
a Thúry laktanya ingatlan egy részének értéke-
sítéséhez kapcsolódik. A legutóbbi közgyûlésen
második alkalommal tárgyaltak róla, akkor a
bizottságok még nem vitatták meg a témát,
mert az anyag késõn készült el. Ez megtörtént
az elmúlt napokban, a bizottsági vélemények-
kel együtt kiküldték a képviselõknek az új ja-
vaslatokat. Dr. Kolonics Bálint képviselõ, a Fi-
desz önkormányzati frakciójának vezetõ-he-
lyettese nem értett egyet azzal, hogy ez utóbbi
napirendi pontot megtárgyalják. Cseresnyés Pé-
ter, a Fidesz frakció vezetõje csatlakozott dr.
Kolonics Bálint véleményéhez. Javasolta, ve-
gyék le a napirendrõl, vagy pedig tárgyalják
nyilvánosan a Thúry laktanya ügyét úgy, hogy
összegekrõl ne essen szó – ám ezt a grémium
nem fogadta el. Az elsõ napirendi pont kapcsán
a közgyûlés megszavazta, hogy a Nagykanizsa
és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztí-
tó telep fejlesztésére indult projekt elõkészítésé-
hez szükséges önrész kanizsai önkormányzatra
esõ részét, 27 067 800 forintot a 2006. évi költ-
ségvetési rendeletében biztosítja a város.
Amennyiben hitelfelvétel szükséges, úgy a köz-
gyûlés hozzájárul ahhoz, hogy a Nagykanizsai
Regionális Szennyvíztársulás 59 100 000 forint
összegû hitelt vegyen fel. A városatyák zárt
ülésen tárgyalták meg a Thúry Laktanya ingat-
lan értékesítésérõl szóló elõterjesztést, mely
szerint 23-án versenytárgyaláson értékesítené-
nek 5 hektár és 1800 négyzetméteres földdara-
bot oly módon, hogy a leendõ vevõé a bontási
kötelezettség. Vita azon volt, hogy az épületek
megtartásával és kisebb szeletekre bontásával
kezdjék-e el az értékesítést. A Gábor Áron és a
Kossuth Laktanyákban átlagosan 1 650 forin-
tért adták el a földterület négyzetméterét, inf-
rastrukturális állapotuktól függõen 1 100-2 750
forint közötti áron. A meglévõ épületeknek 19
ezer forint volt az átlagos négyzetméter ára. 
PANELFELÚJÍTÁSI MINTAPROJEKT

A város vezetõsége, a közgyûlés úgy dön-
tött, kiemelt programként kezeli a panellakás-
ok felújítását, és mindent megtesz annak érde-
kében, hogy a nyertes pályázatok mellé az ön-
kormányzati önrészt is mellérendelje. Litter
Nándor sajtótájékoztatóján elmondta, a város
fontosnak tartja, hogy segítséget nyújtson
azoknak a városlakóknak, akik otthonaik kor-
szerûsítését csak állami és önkormányzati se-
gítség igénybevételével tudják megoldani, így
a város a jövõ évi költségvetésében is kiemel-
ten kezeli az önkormányzati önrész biztosítá-
sát. Eddig 551 lakásról döntött az önkormány-
zat, de jelentõs elõkészítettség állapotában
van több pályázat is. Ez közel ezer újabb la-
kást érint, és várhatóan 200 milliót meghaladó
összeget jelent a város kasszájának, amelyet
egy tizenöt éves hitelprogram igénybevételé-
vel kíván biztosítani a város. Kámán László,
az IKI vezetõje elmondta, közel húsz társas-

ház pályázata áll elõkészítés alatt, és remélhe-
tõleg a határidõig el is készül. Az Építési Mi-
nõségellenõrzõ Intézettel és az Országos La-
kásépítési Hivatallal is tárgyalásokat folytat
az IKI annak érdekében, hogy Nagykanizsán
valósulhasson meg egy mintaprojekt. Erre
azért van szükség, mert nem teljesen tisztázott
még, melyek azok a mûszaki tartalmak, elvá-
rások és kivitelezési színvonal, amely az ál-
lam, mint pályáztató részérõl elfogadható és
támogatható. A sajtótájékoztatón elhangzott
az is, hogy a jelenleg elõkészítés alatt álló pá-
lyázatok fele teljes felújítás megvalósítását
szeretné támogattatni, míg a többi elsõsorban
hõszigetelésre és nyílászáró cserére pályázik. 

MESÉS EST 
Szántai Lajos kultúrtörténész a Halis István

Városi Könyvtárban jelentõs érdeklõdés mel-
lett tartott elõadást népmeséinkrõl, a népköl-
tészetünkrõl, a magyar mesék különleges vi-
lágáról, üzenetérõl. Mint ismeretes Szántai
Lajos a nagyapai „hagyaték” alapján kezdett
foglalkozni a népmesékkel, az indulást legin-
kább a sárkány és a táltos ló adta meg. Ezt
hosszú adatgyûjtés, keresés követte. Hónapo-
kig sárkányokkal, táltosokkal álmodtam –
szerencsére jó sárkányokkal, mesélte Szántai
Lajos. – Nagyapám ösztönzött arra, hogy a
mesékkel, azok különleges világával foglal-
kozzam, mégpedig azért, mert gyönyörûen
mesélt esténként, magyar népmeséket termé-
szetesen. Ezek közül, amire emlékszem, hogy
a királyos mesék tetszettek a legjobban. 

A SORON KÍVÜLIRÕL
A soron kívüli közgyûlésen elhangzottakról

tartott sajtótájékoztatót dr. Kolonics Bálint, a
Fidesz önkormányzati frakciójának vezetõ-he-
lyettese. Mint kifejtette, a soron kívüli közgyû-
lés egyik napirendi pontjára azért kerülhetett
sor, mert a közgyûlés egyik határozata alapján
elegendõ, ha a témát három bizottság megtár-
gyalja és a határozatokat soron kívül a közgyû-
lés elé terjeszthetik. Azonban õ nem kapott tá-
jékoztatást arról, hogy szerdára   tervezett
ÜJKB ülést már hétfõn megtartják! Ez azért ér-
dekes, mert a bizottságban az ellenzéket egy
személyben képviseli. Azt a következtetést
tudja levonni, hogy szándékosan távol tartották
a bizottsági ülésrõl, hogy ott ne fejthesse ki a
véleményét. 

ERÕTÉRBEN ÉLÜNK 
A BME Nagyfeszültségû Technika tan-

szék vezetõje Dr. Berta István egyetemi ta-
nár tartott elõadást a Halis István Városi
Könyvtár földszinti elõadótermében novem-
ber 11-én  „Erõtérben élünk – a villámtól a
mobiltelefonig” címmel. Hallhattunk villa-
mos mezõrõl, mágneses mezõrõl, villámcsa-
pásokról, valamint elektromágneses környe-
zetrõl. A tanár úr vetítéssel egybekötött elõ-
adását néha mosolyogva, néha meghökkenve
hallgathattuk végig.

NAGYCSALÁDOSOK  A HALISBAN
A Nagycsaládosok Nagykanizsai Egyesüle-

te (NaNe) megalapításának 15. évfordulója
alkalmából családi délutánt szervezett novem-
ber 12-én a Halis István Városi Könyvtárban.
A programra sajnos csak azok nem, illetve kis
létszámban jelentek meg akikért szervezték a
délutánt. Az egész délutánt betöltõ programok
közül mindenki megtalálta a kedvére valót.
Különbözõ elõadásokat hallgathattunk meg a
családról, szülõkrõl, gyermekekrõl. Ilyen volt
többek között Varga Péter: A szülõ is ember
címû elõadása. Körsétát tehettünk Czupi Gyu-
lával a könyvtár igazgatójával az intézmény-
ben, és ingyenes beiratkozásra is sor került.
Magyar József a NaNe elnöke „15 év képek-
ben” címû elõadása során mesélt a szervezet
mûködésérõl, és annak megalakulásáról. 

TARKA-BARKA MÛHELY
Csuhéállatokat készíthettünk november 12-

én szombaton délután három órától a Hevesi
Sándor Mûvelõdési központban Pulai Lász-
lóné népi iparmûvész vezetésével a tarka-bar-
ka mûhely program keretén belül.   

SIKEREK A VAJDASÁGBAN
Vajdaság legjelentõsebb magyar szavalóver-

senyén, a Feketics településen (Bácsfeketehe-
gy) 9. alkalommal megrendezett Dudás Kálmán
Vers- és Prózamondó Versenyen 11 nagykani-
zsai versmondó vett részt. Közülük kilencen
bejutottak a huszas létszámú döntõbe. Gyermek
kategóriában 1. helyezést ért el Horváth Bálint.
Megosztva 3. helyezést ért el Medgyes Melinda
és Szanics Annamária. Horváth Csenge és Bo-
rosán András teljesítményét külön díjjal ismer-
ték el. Ifjúsági kategóriában: 2. helyezett: Hor-
váth Zsófia, 3. helyezett: Horváth Réka lett.
Czupi Dániel külön díjban részesült. Felnõtt ka-
tegóriában 3. helyezést ért el és külön díjat ka-
pott Lengyák István pedagógus. A Tungsram-
Hevesi Sándor Versmondó Kör tagjait Schmidt
István Radnóti-díjas rendezõ és Horváth István
Radnóti-díjas versmondó készítették fel. A
versmondó kör tagjai a kezdetektõl részt vesz-
nek a vajdasági versenyeken, mint ahogyan õk
a városunkban megrendezett Csengey Dénes
Vers- és Prózamondó Versenyeken.

KANIZSARU
Az éjszaka folyamán ismeretlen tettesek a

keleti városrészben három gépkocsit törtek fel,
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melyekbõl rádiós magnetofonokat tulajdoní-
tottak el. Cselekményükkel mintegy 155 000
Ft kárt okoztak. Az ügyben nyomozás indult.

FILATÉLIA ÉS NUMIZMATIKA
A Magyar Bélyeggyûjtõk és a Magyar Érem-

gyûjtõk Nagykanizsai Csoportjának rendezésé-
ben  filatéliai és numizmatikai találkozót tartot-
tak a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban
november 13-án 8-18 óráig. A „Válogatás a
XIX-XX. század papír és érme pénzeibõl, vala-
mint bélyegeibõl” címû kiállítást Papp Ferenc a
HSMK igazgatója nyitotta meg. Kondákor Sán-
dor a csoport vezetõje elmondta: 1994 óta rend-
szeresen tartunk ilyen eseményeket, ez volt a
24. Évente általában két alkalommal, tavasszal
és õsszel. Ezen a találkozón részt vesznek az or-
szág különbözõ pontjairól gyûjtõk, akik bemu-
tatják itt különbözõ érmeiket, bélyegeiket,
egyéb tárgyaikat. A kiállításon két témában mu-
tattak be gyûjteményt: bélyegekbõl és érmékbõl. 

KANIZSARU
00.30 órakor a járõr a Kalmár úton egy rend-

szám nélkül közlekedõ Ladára lett figyelmes. Az
autó vezetõje az állj jelzést figyelmen kívül hagy-
va továbbhajtott, majd a Vár úton útfelbontás mi-
att lezárt területre behajtva egy gödörben állt meg.
A kocsiban utazó két férfi közül a baleset során a
sofõr könnyû, míg utasa nyolc napon túl gyógyuló
súlyos sérülést szenvedett. A gépkocsi vezetõjénél
felmerült az alkoholfogyasztás gyanúja is ezért õt
vérvételre állították elõ. Az ügyben súlyos sérülés-
sel járó közúti közlekedési baleset gondatlan oko-
zása miatt büntetõeljárás indult.

SZTÁROK A PÓDIUMON
A HSMK Sztárok a pódiumon címû õszi-

téli programjának elsõ vendége Détár Enikõ
és Rékasi Károly volt. Te meg Én címû, egy

órás önálló estjükön versben, dalban vallottak
szerelemrõl, házasságról, életrõl.

MÛSZAKI BALESETRÕL
Az Olajos Szeniorok Hagyományápoló Kö-

re összejövetelén ezúttal tengeri fúrások téma-
körében hallgattak meg elõadást a résztvevõk.
A Piper Alfa tengeri platform 150 halálos ál-
dozatot követelõ mûszaki balesetérõl, s az ez
alapján ma már világszerte elterjedt munkairá-
nyítási rendszerrõl, biztonsági elõírásokról, a
rendszer alkalmazásának szíriai és magyaror-
szági tapasztalatairól és még sok egyébrõl tar-
tott videofilmmel illusztrált elõadást novem-
ber 15-én Magyar József olajmérnök.
AGGÓDÁS A MÛVÉSZETOKTATÁSÉRT

Keddi sajtótájékoztatóján Balogh László, a
Fidesz kulturális tagozatának nevében a 2006-os
költségvetés kapcsán bekövetkezõ negatív hatá-
sokról beszélt. Elmondta, az oktatási normatí-
vacsökkenés szaktörvényeket ír felül, hiszen az
Oktatási Törvény kimondja, a normatíva nem
lehet kevesebb, mint az elõzõ évben volt. Az
oktatás területén egyértelmû gondban vannak a
kis iskolák és a mûvészetoktatás, és összességé-
ben több mint húszmilliárd forinttal kevesebb
jut majd az intézményeknek, mint az idén. 

A LAKTANYÁK SORSÁRÓL
A laktanyák sorsával kapcsolatban tartott sajtó-

tájékoztatót Litter Nándor polgármester, mert
Röst János alpolgármesterrel együtt úgy ítélték
meg, Nagykanizsa lakosságát félre próbálja vezet-
ni a Fidesz-kommunikáció. Hosszú évekig küz-
dött az önkormányzat az elõzõ ciklusban a lakta-
nyák megszerzéséért, ami nem sikerült. Az új
kormány elsõ intézkedései között szerepelt a lak-
tanyák átadása. A Thúry laktanya területén olyan
fejlesztések valósulnak meg a meglevõ épületek

hasznosításával, amelyek Nagykanizsa hosszú tá-
vú jövõjét befolyásolják. A 800 milliós pályázat-
tal olyan változások történnek, amelyek ki fogják
emelni még abból a térségbõl is a területet. Jelen-
tõs területre van beruházó és befektetõ érdeklõdõ.
A régi épületek eltüntetésével teljesen új ipari vá-
rosrész fog megszületni. A Gábor Áron és a Kos-
suth laktanyák esetében fõleg helyi vállalkozókat
juttattak ingatlanokhoz és épületekhez, amelyek-
kel tulajdonosként gazdálkodva építhetik a vállal-
kozásukat. Van stratégia mind a két terület fej-
lesztésére, melyekhez jelentõs saját, állami és EU-
s forrásokat vesz igénybe a város. Bíznak benne,
hogy a vállalkozókkal a nagy részben rendezett
kapcsolatok révén  folytatódhat a megkezdett fej-
lesztés. Röst János alpolgármester hozzáfûzte: hi-
telesen az mondhat bírálatot, aki egyrészt ismeri a
múlt történéseit, másrészt tesz a jelenért, a jövõ-
ért. Amikor a Fidesz bírálja a városvezetést, tud-
niuk kellene, hogy az elõzõ Fidesz többségû ön-
kormányzat a fideszes gazdasági alpolgármester
részvételével olyan döntést hozott, amellyel gya-
korlatilag egy nem létezõ tulajdont adott el opciós
szerzõdéssel. Azokat bírálni, akik gyakorlatilag a
tulajdonjogot megszerezték, majd élettel megtöl-
tötték a laktanyát, ezáltal kiépült az ipari park má-
sodik eleme, úgy gondolja, nem korrekt. Ezek
után elvárható, hogy a félretájékoztatók kérjenek
elnézést az ottani vállalkozóktól. 
A THÚRY VÁROSRÉSZ REHABILITÁCIÓJA

A Közbeszerzési Bizottság ülésén meghallgat-
ták és elfogadták Gerócs László ügyvezetõ be-
számolóját a Thúry városrész rehabilitációjának
elõkészítésérõl. A Csónakázó-tó hidroökológiai
vizsgálata tárgyában lefolytatott közbeszerzéshez
az Ökohydro Kft-ét bízták meg. A szombathelyi
cég mûködik majd közre a szakértõi vélemény
értékelésében. Végül ajánlati felhívást fogadtak
el kisértékû hardvereszközök beszerzéséhez.

NOVEMBER 14.

NOVEMBER 15.

November 14. a Cukorbetegek Világnapja – ezen a napon született az inzulin feltalá-
lója, Frederick Grant Banting, Nobel-díjas kanadai orvos.

Magyarországon mintegy 550 ezer nyilvántartott cukorbeteg él, ám számuk ennek leg-
alább kétszeresére tehetõ, mert sokan nincsenek tudatában betegségüknek. A diabétesz meg-
ismerése, kialakulásának megelõzése érdekében a Nemzeti Cukorbeteg Alapítvány felvilágo-
sító kampányt indított, tudtuk meg Kincses Jánostól, a szervezet vezetõjétõl. A kampány ré-
szeként a Világnap alkalmából nyilvános vércukorszint-mérést végeztek Budapesten egy pa-
tikában. Hamarosan az országgyûlési képviselõk vércukorszintjét veszik górcsõ alá. A vér-
cukorszint-ellenõrzõ kampány, egyelõre jogi okok miatt nem folytatódhat, de a törvényi vál-
toztatásokat követõen a nyugati példákhoz hasonlóan Magyarországon is lesz mód a patikák-
ban a vércukorszint-mérésre. A kampányt egy gyógyszergyár támogatja, s ily módon, a ter-
vezet szerint 197 forintért – egy egyszer használatos lándzsa és egy tesztcsík áráért – bárki
megmérheti majd a vércukorszintjét, ha betér egy patikába. 

A diabétesz – a vércukorszint kóros megemelkedése – alattomosan következik be, sokáig
nem okoz tüneteket, s mire fölismerik, már nehezen kezelhetõ, gyakran súlyos szövõdménye-
ket okoz. A vakság és a veseelégtelenség leggyakoribb oka a cukorbetegség, amely az infark-
tusos halálozás kockázatát 4-6-szorosára növeli. Az egyes típusú diabétesz elsõsorban a gye-
reket érinti, és kialakulása genetikai meghatározottságú, ma még nem gyógyítható véglege-
sen, ezt a hasnyálmirigy által kiválasztott hormon, az inzulin teljes hiánya jellemzi. A legtöbb
cukorbeteg azonban a felnõtt korban kialakuló úgynevezett kettes típusú diabéteszben szen-
ved, amelynél az inzulintermelés jelentõs csökkenése döntõen a túlsúly és a kellõ fizikai akti-
vitás hiánya miatt alakul ki. A betegek 90 százalékának vércukorszintje  normális szinten tart-
ható a bevitt cukor mennyiségének visszafogásával és megfelelõ fizikai aktivitással. 

NOVEMBER 13.
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Több mint kétszáz embert foglalkoztat a
nagykanizsai Határõrigazgatóság, amely a váro-
son túlnyúló, regionális szerepkört tölt be. Pár
hónappal ezelõtt elkezdõdött a határõrség átszer-
vezésével kapcsolatos munka, amely elsõ körben
a korábbi egyeztetésektõl eltérõ irányt vett. Az
egyeztetések után úgy gondolta a nagykanizsai
városvezetés is, hogy ebben dolga van, és több
tárgyalást is lefolytattak az illetékesekkel. 

– Az összehangolt munka meghozta a maga
eredményét, hiszen a lehetõ legkisebb válto-
zások árán ment végbe a helyi Határõrigaz-
gatóság legutóbbi átszervezése – mondta
mindezzel összefüggésben pénteki sajtótájé-
koztatóján Litter Nándor polgármester. 

– Az a város, amely korábban a katonaváros
jelzõt is kiérdemelhette volna, mára megérte,
hogy bezárták laktanyáit. Sok embernek okozott
ez egzisztenciális problémát. Tudtuk azt, hogy a
határõrségnek át kell alakulnia, hogy átszerve-
zések várhatók, de az elsõ döntések joggal kel-
tettek bennünk nemcsak riadalmat, hanem fel-
háborodást is. Ettõl kezdve azonban csak a kö-
szönet szavai illetnek mindenkit, hiszen minden-
ki a maga módján, a maga területén tett meg
mindent annak érdekében, hogy a megváltozott
szerepkörben továbbra is legyen helye a kani-
zsai Határõrigazgatóságnak – mondta Göndör
István országgyûlési képviselõ. 

2005. augusztus elején Bebes Tibor tájékoztat-

ta a sajtón keresztül a közvéleményt, mely sze-
rint a belügyminiszter olyan döntés hozott, hogy
2005. december 31-ig három igazgatóságot, köz-
tük a nagykanizsait is meg kell szüntetni. 

– Júliusban kaptam a feladatot a határõrség
országos parancsnokától, hogy a miniszter asz-
szony utasítása alapján készítsük el az igazga-
tóság vezetési szerveinek és háttérintézményei-
nek a megszüntetésére és az ehhez kapcsolódó
szakmai rendészeti korszerûsítésre vonatkozó
javaslatunkat. Ha ez az átalakítás végrehajtás-
ra került volna, számításaink szerint 256 fõnek
szûnt volna meg a beosztása, és a nagykanizsai
határõr kirendeltséget valahonnan máshonnan
irányították volna. Kellõ szakmai indokok alap-
ján azt a javaslatot tettük, hogy a területi szer-
vek számának a csökkentése csak a teljes Shen-
gen-tagság elnyerését követõen lehet optimális.
Ezzel az érdekvédelmi szervezetek teljes mérté-
kében egyetértettek. Nagymértékben segítettek
bennünket a megye országgyûlési képviselõi is.
Szeptember 22-én a belügyminiszter asszony
olyan döntést hozott, hogy leveszi napirendrõl
az igazgatóság megszüntetését, és helyette szer-
vezetkorszerûsítést kell végrehajtani. 2002 óta
az illegális migráció az igazgatóság illetékessé-
gi területén jelentõs mértékben lecsökkent. Ez-
zel függ össze a szervezetkorszerûsítés, hiszen
igazgatóságunkon mûködik egy idegenrendé-
szeti központ, amely hetven fõt foglalkoztatott.

Mivel az illegális migráció lecsökkent, ezért en-
nek a szervezetnek a kihasználtsága, létjogo-
sultsága megkérdõjelezõdött. A szervezeti kor-
szerûsítés legfontosabb eleme tehát ezen köz-
pont mûkötetésének felfüggesztése oly módon,
hogy az állomány jelentõs többségét más fel-
adatokra fogjuk alkalmazni. Összesen 17 fõ lesz
az, akinek nem tudunk új beosztást felajánlani
az átszervezés folytán –  mondta a Határõrigaz-
gatóság vezetõje.

Bebes Tibor történelmi léptékûnek nevezte
az elmúlt hónapok történéseit, hiszen kétezer
lehetséges elbocsátottból kétszázan kerülnek
ki a határõrség kötelékébõl országosan, míg
Nagykanizsán összesen 10-15 fõ kerülhet ki a
határõrségtõl megfelelõ ellátások mellett. 

Lapunk kérdésére a határõrség vezetõi el-
mondták, a háborút jelenleg megnyerték, de
csaták folyamatosan lesznek majd, mint aho-
gyan korábban is voltak, hiszen február else-
jével a határõrségtõl országosan 721 fõ került
ki, Kanizsáról hatvan fõt bocsátottak el. Bár a
helyi Határõrigazgatóság továbbra is mûkö-
dik, az átszervezések folytatódnak, és a teljes
jogú Schengen-tagság elnyerése bizonyosan
új fejezet nyit majd a határõrség helyi és or-
szágos történetében is. Hogy ez mikor és ho-
gyan zajlik le, erre ma még senki nem tud
pontos választ adni. 

D. É.

HÁBORÚT NYERTÜNK, DE A CSATA FOLYTATÓDIK

A DKG-EAST Rt. az elmúlt két év nehéz-
ségein túllépve 2005-re már pozitív ered-
ményt elérést tûzte ki célul, változatlan árbe-
vétel, ám jobb fedezet mellett. Adódik tehát a
kérdés, hogy mi volt az a kedvezõ fordulat,
ami mindezt lehetõvé tette? 

– Az idei évet minimális rendelésállomány-
nyal indítottuk – idézi vissza az év elejét Má-
dé Károly vezérigazgató. – Az év elsõ felében
még munkaellátottsági gondjaink is voltak.
Január elsejével szervezeti átalakulást hajtot-
tunk végre. A kereskedelmi és beszerzési igaz-
gatóság megszüntetésével az üzletkötõk átke-
rültek közvetlenül az üzletágak állományába.
Ezzel az átalakítással az üzletkötés, a mûszaki
feldolgozás és a gyártás egy irányítás alá ke-
rülhetett, rövidült a rendelések kezelésének
ideje, gyorsabb lett az információ áramlás. Az
ajánlati munka hatékonyabbá és gyorsabbá
vált, költségérzékenyebb lett a mûszaki feldol-
gozás, hatékonyabb a készletgazdálkodás. A
költségoptimalizálás együtt járt a létszám fe-
lülvizsgálatával is. A második negyedév végén
csoportos létszámleépítésrõl döntöttünk,  a
nyár folyamán 30 dolgozónktól váltunk meg.
Az év második felében meghozta az eredményt
az átszervezés. Megrendeléseink jelentõs mér-

tékben növekedtek, így a létszámunk bõvítése
vált szükségessé. Ez azonban nem olyan egy-
szerû, mert a rendelésállományunk összetétele
olyan, hogy hegesztõket, lakatosokat, NC-
CNC gépkezelõket keresünk. Tizennégyen már
munkába is álltak, de még szükségünk lenne
újabb munkaerõre. Sajnos a munkaügyi köz-
pont alig talál számunkra megfelelõen képzett
munkaerõt a térségben. 

– Történt gyártmányfejlesztés is a piaci po-
zícióik erõsítése érdekében? 

– Természetesen: egy kisméretû gömbcsap-
családot fejlesztettünk ki, elsõsorban azzal a
céllal, hogy a nagyméretû, nagy nyomású
gömbcsapjaink kiegészítõ szerelvényeiként
használjuk fel. Ezek a termékek az elmúlt idõ-
szakban belföldi vevõinknél kedvezõ fogadta-
tásra találtak, és önállóan is értékesítésre ke-
rültek. Reméljük, exportra is kerülhetnek.

– Milyen a piaci környezet most?
– Amellett, hogy megerõsítettük pozícióinkat

legjelentõsebb vevõinknél, sikerült új piacokat
találnunk. Egy 5 millió dolláros, több évre szóló
szerzõdést már aláírtunk a brazíliai Petrobras
világcéggel. Ennek a munkának már meg is kez-
dõdtek a kiszállításai. Ugyanettõl a cégtõl jelen-
leg egy 2 millió dolláros megrendelés megérke-

zését várjuk. Piaci stratégiánk kulcselme tovább-
ra is az orosz piac, ahol jó referenciákkal ren-
delkezünk a tolózárak, gömbcsapok, kútfejek és
gáztechnológiai rendszerek szállítása területén. 

– Hogyan alakul a közeljövõ?
– Az év hátralévõ részében éves árbevéte-

lünk 40 százalékát fogjuk teljesíteni, amihez
külsõ vállalkozókat is bevonunk. Az év végéig
jelentõs mennyiségû készáru hagyja el a gyá-
rat: tolózárak, gömbcsapok, éktolózárak, gáz-
szûrõk. Az új fejlesztésû, kisméretû, 160 bar
nyomású gömbcsap-családból illetve az alak-
záró gyors-zárral ellátott gázszûrõ-családból
komoly megrendelést várunk jövõre. Fõvállal-
kozóként jelenleg két tartálypark építését kezd-
tük meg, ezek befejezése áthúzódik a következõ
évre is. 2006 elsõ félévére már biztosított dol-
gozóink munkaellátottsága. 

LAKATOSOK, HEGESZTÕK, 
NC-CNC GÉPKEZELÕK KERESTETNEK!
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A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és
Szakképzõ Egyesület Városi Irodája szá-
mára erõsnek ígérkezik ez a tanév, mert a
tanfolyamok nagy része át fog húzódni a
jövõ év elsõ félévére is. Valamennyi OKJ-s
tanfolyamuk szerepel az Országos Képzési
Jegyzékben, tehát államilag elismert kö-
zépfokú szakképesítést nyújtanak. Az iroda
által szervezett felnõtt képzésérõl Garzóné
Kiss Erzsébet oktatásszervezõ elmondta:

– Több tanfolyam elõkészítése van folya-
matban. Ilyenek például a társasházkezelõ,
ingatlanközvetítõ, logisztikai ügyintézõ,
Társadalombiztosítási ügyintézõ, a  nehéz-
gép-, könnyûgépkezelõ tanfolyam,  kis telje-
sítményû kazánfûtõ és takarító, eljárás sze-
rinti hegesztõ tanfolyam, tûzvédelmi szak-
elõadó, és munkavédelmi technikusi
végzettséget adó képzések.. Folyamatban
van egy nehéz- és könnyûgépkezelõ tanfo-
lyam, ahol a szakmai vizsgát november
tizenötödikén tartjuk. Jelenleg a Zala Me-
gyei Munkaügyi Központhoz benyújtandó
HEPOP 1.1-es pályázaton dolgozunk. Taka-
rítók részére szeretnénk szervezni egy OKJ-
s tanfolyamot, aminek a tárgyi feltételeit
egyrészt a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ, másrészt a Hotel Karos SPA  fogja
biztosítani Zalakaroson. A képzést 15 fõvel
tervezzük beindítani, bízunk benne, hogy si-
keres lesz. 2005. november 17-ig kell a pá-
lyázatot elkészíteni, december elején bírál-
ják el, utána kerülhet sor a szerzõdéskötés-
re. Az 400 órás tanfolyam mindenképpen új-
szerû, mert eddig nem volt OKJ-s képzés a
takarítók részére. A tanfolyamot elsõsorban
az egészségügyben és a különbözõ szállo-
dákban, nagyobb panziókban takarító vál-
lalkozásoknál foglalkoztatott takarítók, szo-
baasszonyok részére ajánljuk. 

Lassan a végéhez közeledik két, korábbi
sikeres pályázatukból adódó képzés is.
Egyik a raktárkezelõ-gépkezelõ, a másik a
mechanikai mûszerész tanfolyam. A szak-
mai vizsgák 2006 januárjában kezdõdnek.
Az elméleti felkészítésre a Cserháti Sándor
Szakközépiskola biztosított lehetõséget, a
gyakorlati oktatást pedig a Ge Hungary Rt.
Fényforrásgyárában oldották meg. Ezen a
tanfolyamon tizenkét munkanélküli hallgató
vesz részt, akárcsak a raktár és gépkezelõ
tanfolyamokon, ahol szintén közel ennyi
fõre számítanak. Az elõkészületben lévõ
tanfolyamaikra egyéni jelentkezõket, céges
beiskolázásokat és a munkaügyi kirendeltsé-
gekrõl várják a munkanélküli hallgatókat.
Az elkövetkezõ két-három héten belül mind
a kilenc tanfolyamot indítani tudják.

(bzs)

FELNÕTTEK 
AZ ISKOLAPADBAN Sokan csak úgy emlegetik, „feketemunka-

kommandó”. Pedig az OMMF hatóság, amely
a munkáltatással összefüggõ szabálytalansá-
gok feltárására szakosodott. Az OMMF létre-
jöttérõl, hatáskörérõl, a munkaügyi feladatai-
ról, az ellenõrzések helyi tapasztalatairól Kör-
mendi Tiborral, az OMMF Zala Megyei Mun-
kabiztonsági és Munkaügyi felügyelõség
igazgatójával beszélgettünk

– Mióta létezik ez a szervezet?
– A rövid áttekintésben az elsõ jelentõs év-

szám 1984. július 1-je, ekkor alakult meg az Or-
szágos Munkavédelmi Fõfelügyelõség. Az újon-
nan létrejött állami munkafelügyeleti hatóság a
gazdaság egészére kiterjedõ jogosítványt kapott.
Integrációs lépésként 1990-ben az állami irányí-
tás munkavédelmi feladatai, valamint munka-
ügyi ellenõrzési tevékenysége végrehajtásának
összehangolására létrehozták az Országos Mun-
kavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõséget. A
mostani elnevezés Országos Munkabiztonsági és
Munkaügyi Fõfelügyelõség Feladataink ellátása
során együttmûködünk a közigazgatás központi
és helyi szerveivel, a munkavállalók és munkál-
tatók érdekképviseleti szerveivel, a társadalom-
biztosítási intézményekkel és a munkavédelem-
ben érdekelt társadalmi szervezetekkel. Tevé-
kenységünket összehangoljuk a másik két mun-
kavédelmi hatósággal, az ÁNTSZ-szel és a Ma-
gyar Bányászati Hivatallal, valamint a munka-
erõ-piaci szervezetekkel, illetõleg a munkavéde-
lem ellenõrzésében, irányításában hatáskörrel
rendelkezõ más szervekkel. 

– Mire terjed ki a munkaügyi ellenõrzés?
– A felügyelõség hatáskörét munkaügyi te-

rületen a munkaügyi ellenõrzési törvény hatá-
rozza meg számunkra. Alapvetõen két fõ cso-
portba lehet sorolni az ellenõrzési területeket.
Az egyik a hivatalból kezdeményezett, a másik
a bejelentésre lefolytatott ellenõrzés. Hivatal-
ból indítjuk az ellenõrzést a foglalkoztatásra
irányuló jogviszony létesítésével, megszûnésé-
vel, a munkáltató nyilvántartási kötelességé-
vel, a nõk, a fiatalkorúak és a megváltozott
munkaképességûek foglalkoztatásával, a mun-
kaidõre, a pihenõidõre, a rendkívüli munka-
végzésre, valamint a szabadságra vonatkozó-
an. Így ellenõrizzük még a jogszabályban vagy
kollektív szerzõdésben megállapított munkabér
összegére, valamint a munkabér védelmére vo-
natkozó rendelkezéseket, a külföldiek foglal-
koztatására vonatkozó szabályok betartását is.
Vizsgáljuk még a munkanélküli ellátások mel-
letti foglalkoztatást a munkaerõ-kölcsönzést
valamint a teljesítménykövetelmény megállapí-
tásának objektivitását. Csak bejelentés alapján
vizsgáljuk az egyenlõ bánásmódra, a szakszer-
vezet szervezésére, tisztségviselõinek védelmé-
re vonatkozó szabályok betartását, valamint az
európai üzemi tanács létrehozásával kapcsola-
tos munkavállalói tájékoztatást.

– Kik végzik a munkaügyi ellenõrzéseket,
és hol tevékenykedhetnek?

– A munkabiztonsági hatósági ellenõrzést el-
sõ fokon a munkaügyi felügyelõk végzik. A fel-
ügyelõ ellenõrzést tarthat az illetékességi terü-
letén levõ valamennyi munkahelyen. Figyelem-
felhívással élhet, vagy közigazgatási határozat-
tal kötelezheti a munkáltatót a munkavédelmi
hiányosságok megszüntetésére. Az OMMF ar-
ra jogosult felügyelõje adott esetben bírság al-
kalmazásával kényszeríti ki a jogkövetést. A
szabálysértési jog alapján 100 ezer forintig ter-
jedõ büntetést szabhat ki a mulasztó személy
terhére, illetõleg a munkaügyi ellenõrzési tör-
vény alapján a munkáltatót, mint szervezetet 6
millió forint felsõ határig terjedõ munkavédel-
mi bírsággal sújthatja. Magánszemélyek eseté-
ben is vizsgálhatjuk a foglalkoztatás szabályos-
ságát. A kormányzat a közelmúltban vezette be
az alkalmi munkavállalói könyv egy új fajtáját
(kék könyv) mely a magán személyek számára
teszi könnyebbé a legális foglalkoztatás. 

– Munkájuk során milyen szabálytalansá-
gokat tapasztalnak általában?  

– Az intézkedésekre legnagyobb számban a
munkabérre, a munkaidõre, pihenõ idõre, a
túlmunkára és a szabadságra vonatkozó ren-
delkezések megszegése, valamint a munkaszer-
zõdés nélküli vagy leplezett munkaszerzõdéssel
történõ foglalkoztatás (fekete munka) miatt ke-
rül sor. Az utóbbi idõben nagyobb figyelmet
fordítunk a fekete foglalkoztatás kiszûrésére.

– Milyen konkrét ellenõrzések voltak az
utóbbi idõben Zalában, és milyen szabályta-
lanságokat tártak fel?

– Ellenõrzéseink fõ célja azon munkáltatók
vizsgálata, akik nem tartják be a munkaviszony
létrehozására vonatkozó szabályokat, illetve
nem fizetik be a foglalkoztatáshoz kötõdõ köz-
terheket. Zala megyében ez évben 460 munka-
vállaló esetében állapítottuk meg, hogy a mun-
káltató nem tartotta be a szabályokat. A kifogás
általában az, hogy a dolgozó épp az ellenõrzés
napján ált munkába, s még nem tudták a szer-
zõdést megkötni. A fekete foglalkoztatás másik
gyakran hangoztatott indoka, csak rövid ideig
akarták foglalkoztatni az érintett személyt. A ki-
fogásokat természetesen nem fogadjuk el, s
minden ilyen esetben bírság alkalmazásával
hívjuk fel a munkáltató figyelmét a szabályta-
lanságra. Szinte érthetetlen, hogy az alkalmi
munkavállalás esetében miért nem alkalmazza
a munkáltató a már említett alkalmi munkavál-
lalói könyvet. (Munkáltatók esetében a fehér
könyvet). A szabálytalan foglalkoztatás a gaz-
dasági ágak között egyenlõtlenül oszlik meg. Az
építõiparban, kereskedelemben valamint a va-
gyonõrzési, területeken gyakoribb a szabályta-
lan foglalkoztatás. Utóbbi idõben egyre gyak-
rabban tapasztaljuk e szabálytalanságot a taka-
rítást végzõ munkáltatók között is. (dé)

FEKETEMUNKA-KOMMANDÓ
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AHOGY AZ UTCÁN LÁTJÁK ...
Ezen a héten a munka világának nagyon összetett témájával foglalkoztunk. Nemcsak a legfontosabb változásokat próbál-

tuk meg górcsõ alá venni, igyekeztünk kevésbé ismert tényeknek is nyomára bukkanni. Természetesen Olvasóinkat is meg-
kérdeztük, ezúttal azt tudakolva, vajon õk milyennek látják a munka világát? Hogyan élik meg a munkanélküliségrõl szóló
híreket? Mi a véleményük róla? 

Boda Lajos:
Jól tudom én is, hogy valóban

élnek családok, emberek nagyon
rossz helyzetben. Nemcsak Ma-
gyarországon, elég körbenézni Eu-
rópában. Németország, Franciaor-
szág, mindenhol ezzel küszködnek,
hiszen ez utóbbiban most még a
zavargások egyik okaként is ez sze-
repel. Véleményem szerint munka-
nélküliség van, volt, és lesz is. 

Horváth Gyuláné:
A munkanélküliség ellen szer-

intem minél több munkahelyet
kellene teremteni, nem folyama-
tosan megszûntetni õket. Nagy-
kanizsán is régebben nagyon
sok cég volt, ami rengeteg em-
bernek, családnak biztosított
megélhetést. Sajnos sokat meg-
szüntettek ezek közül, amit nem
is értek, hogy miért . 

Gorontai Józsefné:
A vállalkozások segítése való-

ban jó dolog. Véleményem szerint
azonban az adót és a járulékokat
kellene csökkenteni olyan mérték-
ben, hogy megérje vállalkozni.
Bár most úgy veszem észre, hogy
nagyon sok új kezdeményezés van.
A pályakezdõ fiataloknak is bein-
dítottak egy támogató programot,
és ez örvendetes. 

Németh János:
Ez tényleg jó kérdés és égetõ

probléma! Hogyan lehetne megol-
dani? A válasz nagyon egyszerû:
a gazdaságot kell fellendíteni.
Ennek egyik járható útja, hogy
jobban támogatni kell a vállalko-
zókat a fejlesztésben, az új
munkahelyteremtésben. Jelenleg
sajnos fõleg elvonások vannak, de
valódi támogatás nincsen.

Mint arról már bizonyára sokan értesültek,
a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanél-
küliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt
november 1-i hatállyal több helyen is módosí-
tották. A változásokról a Munkaügyi Központ
helyi kirendeltségének vezetõjével, Somos
Bélánéval beszélgettünk:

– Mielõtt a november elsejei változásokról
szólnánk, nézzük, hogyan alakultak a munka-
nélküliségi mutatók a térségben az elmúlt hó-
napban?

– Az október végi záróadatok szerint Nagy-
kanizsán és a vonzáskörzetében 3854 fõ re-
gisztrált munkanélkülit tartottunk nyilván,
ami a szeptemberi adatnál 27 fõvel kevesebb,
az elõzõ év hasonló idõszakához képest vi-
szont közel ezer fõs növekedést mutat. A mun-
kanélküliségi ráta tíz százalék.

– Térjünk rá a legfontosabb jogszabályi
változásokra!

– November 1-tõl nagymértékben megvál-
tozott a munkanélküliek nyilvántartása és az
egész ellátórendszer. A törvényhozó a munka-
nélküli helyett az álláskeresõ fogalmát vezette
be, ezzel jelezve azt a szándékot, hogy a hoz-
zánk forduló ügyfelektõl az eddigieknél több
aktivitást várunk el a munkanélküliségi prob-
léma megoldásában. Ezért a nyilvántartásba
vétel feltétele az álláskeresõnek a munkaügyi
központtal történõ megállapodás megkötése.

Ez azt jelenti, hogy az állást keresõ ügyféllel
közösen áttekintjük a lehetõségeket, adottsá-
gokat, és az ügyféllel együttmûködve, közös
megállapodással tervezzük azokat a feladato-
kat, esetenként képzési lehetõségeket vagy ál-
láskeresésre felkészítõ programokat, amellyel
munkaerõpiaci esélyüket növelhetjük.

– Hogyan változott az ellátórendszer?
– November elsejétõl ennek alapján a régi

munkanélküli járadék helyett álláskeresési já-
radék, illetve álláskeresési segély állapítható
meg. Ezeket a juttatásokat azonban csak ak-
kor kaphatja meg az álláskeresõ, ha intenzí-
ven együttmûködik a munkaügyi központtal.

– Mit takar az egyik, s mit a másik ellátási
forma?

– Az álláskeresési járadék folyósításának
hossza továbbra is a megelõzõ négy évben
munkában töltött napok számától függ, de a
korábbiakhoz képest változás, hogy a járadék
folyósítása két szakaszra tagolódik. Az elsõ
szakasz legfeljebb három hónapig tart, és eb-
ben az idõszakban a korábbinál magasabb já-
radékot visz haza az álláskeresõ. Ekkor a jára-
dék összege az érintett korábbi átlagkereseté-
nek 60 százaléka, de legfeljebb a minimálbér
120 százaléka, vagyis ebben az idõszakban ma-
ximum 68 400 forint. Az álláskeresési támoga-
tás legkisebb összege a minimálbér 60 százalé-
ka, maximum 34 200 forint. A folyósítás máso-

dik szakaszában egységesen a minimálbér 60
százaléka jár minden álláskeresõnek. A jára-
dékfolyósítás maximális ideje 270 nap. Ha a
munkát keresõnek nincs elég hosszú munka-
viszonya az elõzõ négy évben ahhoz, hogy jo-
gosulttá váljon a fenti támogatásra, akkor ál-
láskeresési segély jár neki, ami a minimálbér
40 százaléka, azaz ebben az évben 22 800 fo-
rint. Látható tehát, hogy az álláskeresõnek járó
támogatás az elsõ hónapokban a legmagasabb.
Jelentõs elõrelépés, hogy korábban a juttatások
határa a lényegesen kisebb ellátást biztosító
nyugdíjminimumhoz kötõdött, míg most a ma-
gasabb minimálbérhez igazodik. Ezzel is szeret-
nénk arra ösztönözni a munkájukat elveszítõket,
hogy addig keressenek rendkívül intenzíven ál-
lást, amíg a tudásuk, lendületük friss, hiszen ek-
kor van a legnagyobb esélyük arra, hogy ismét
munkába álljanak.

– Mennyi többletfeladatot rónak a jogsza-
bályi változások a kirendeltségek munkatársa-
ira?

– Lényegesen megnõtt az egy-egy ügyféllel
való foglalkozás idõtartama, ami azt jelenti,
hogy esetenként tovább kell várakozniuk ügy-
feleinknek. Ezért megértésüket és türelmüket
kérjük, s azt javasoljuk, az öninformációs tér-
ben elhelyezett közérdekû információk megis-
merésével töltsék a várakozási idõt.

-szõlõsi-

ITT AZ ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK!
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A középkorúak, s az idõsebbek még jól emlé-
kezhetnek a már másfél évtizede halott neves
néptánctanárra, koreográfusra, Papp Lászlóra.
Zala-komárban kezdte a pályafutását, ami amo-
lyan baráti tánckörnek indult, legalábbis gyer-
mekei így emlékeznek erre. Elõször a szomszé-
dos falvakba jártak szerepelni, falunapokon, bú-
csúkon táncoltak. Papp László 1970-72 között
került a kiskanizsai Móricz Zsigmond Mûvelõ-
dési Házba, mint népmûvelõ. Letenyén, Hahó-
ton, Szepetneken, és Horvátországban is taní-
tott, de fõként az akkor induló, a Sáska Népdal-
körbõl alakuló, Kanizsa Táncegyüttessel foglal-
kozott. 13 évig vezette az együttest, amely ko-
moly sikereket ért el. Megkapták az Arany II.
minõsítést is. 1986. január elsejével került át a
Kodály Zoltán Mûvelõdési Házba, mint népmû-
velõ, ekkor alakult meg a Dél-Zala Táncegyüt-
tes. Az együttes 1986. áprilisában már Arany
III. minõsítést tudhatott magáénak. Haláláig,
1990-ig a tánccsoport még számos más elisme-
rést is, többek között Nívódíjat is kapott. 

Akik nem ismerték, ma már szinte el sem
tudják képzelni milyen volt õ. Valami belsõ tûz
lobogott benne, talán egy kicsit a népmesék ju-
hászlegényére hasonlított – talán azok kései
utóda volt – mert mindenkit képes volt megtán-

coltatni. Nem kellett néki csodafurulya,
aranyszõrû bárány, személyiségében rejlett
valami, ami rég nincs … és hiányzik. Éjt
nappallá téve tanult. Nélkülözött és lemon-
dott számos dologról a táncért. Családja is
sokat vállalt ezért. Felesége sokszor egye-
dül volt kénytelen viselni a négy gyermek
gondját csak azért, hogy Papp László száz
és száz gyereknek átadhassa a tudását,
dédanyáink örökét, a néptánc ismeretét,
tiszteletét. Halálát követõen csak nehezen,
évek múltán tért magához a kanizsai néptánc,
lassan szervezõdött újjá régi együttese. Leányá-
nak, Papp Csillának és segítõtársainak köszön-
hetõen ma ismét mûködik. Nemrégiben egykori
tanítványai is ismét táncra perdültek, Pántlika
néven alakítva meg együttesüket. 

D. É.
– Mi most valamennyien azért vagyunk itt

együtt, mert nagyon szeretjük a népi kultúra
gyöngyszemeit, a néptáncot, a népzenét. Ám
még valami idehozott bennünket, Papp László
emléke. Idõben tõle egyre távolabb, de lélek-
ben hozzá egyre közelebb emléke bennünk
nõttön nõ és megmarad. Mert ismertük õt.
Nem volt nagy és kiváló, csak szív volt – a mi
szívünkhöz közelálló. A ma esti mûsor tiszte-

letadás és fõhajtás a Nagykanizsa népzenei
kultúrájában alapköveket lerakó ember, Papp
László elõtt – nyitotta meg a Papp László
néptáncoktató halálának 15. évfordulója alka-
lmából rendezett szombati jubileumi emlékes-
tet Tóthné Hegedûs Erzsébet, a Hevesi Sándor
Mûvelõdési központ igazgatóhelyettese. 

A 70-es évek elején Papp László vezetésével
megalakult Kanizsa Táncegyüttes a hazai fellé-
péseken túl számos fesztivál meghívott vendé-
ge volt. Utazásaik során a néptánc-pedagógust
megérintette az adott nemzetek táncvarázsa,  õ
maga is dolgozott fel koreográfiákat. A fergete-
ges néptáncesten – melyen fellépett a Bojtár
népzenei együttes – ebbõl is ízelítõt láthattunk. 

D. M.

TÁNCOS EMLÉKEZET

Hetven éves a Magyar Légoltalom címmel nyílt kiállítás a múlt héten
a HSMK-ban. A tárlaton az elmúlt évtizedek írásos dokumentumai, tér-
képei mellett a védelemmel kapcsolatos tárgyak, eszközök is bemuta-
tásra kerültek. A szervezetrõl Bajzáth László polgári védelmi alezredes-
sel, a Polgári Védelmi Kirendeltség helyi vezetõjével beszélgettünk:

– Légoltalom és polgári védelem: milyen kapcsolat van közöttük?
– A polgári védelem jogelõdje a légoltalom, a két szervezet azonos

cél, a lakosság védelmének megvalósítása érdekében végezte és végzi
tevékenységét. Történetünk egészen az elsõ világháborúig nyúlik visz-
sza, 1914-ben a repülõk hadi alkalmazásának megjelenésével már
megjelentek a légoltalom csírái. Magyarországon 1935-ben egy tör-
vénycikk gondoskodott a honvédségen belül a légoltalmi elõírásokról,
illetve a hátországban Légoltalmi Liga megalakulásáról és feladatai-
ról. A feladatok irányítása a Honvédelmi Minisztériumból történt, a te-
lepüléseken pedig Légoltalmi Liga néven civil szervezõdések jöttek lét-
re, az õ feladatuk volt a lakosság tájékoztatása arról, mit is kell tenni
légitámadás esetén, hogyan lehet például a ledobott tárgyak ellen vé-
dekezni. De az üzemek légoltalmának és a lakóházak légoltalmi fel-
adatainak megszervezése is erre a civil szervezetre várt. Aztán hama-
rosan kitört a II. világháború és mindezt élesben is ki kellett próbálni.

– Milyen változások történtek a II. világháborút követõen?
– Alapvetõ változást jelentett az atombomba megjelenése, hiszen újra

kellett gondolni a védekezés lehetõségeit. A hatvanas évek közepéig há-
rom fõ szempont köré csoportosultak a teendõk. Egyrészt: az atomtá-
madás ellen, annak káros hatásai csökkentése érdekében építményeket
kellett létrehozni, másrészt ki kellett dolgozni, mi a teendõ, ha mégis be-
következik az, végül a túlélõknek mit kell tenni az életfeltételek biztosí-
tásáért. Ahogy csökkent a háborús fenyegetettség, úgy vált egyre nyil-
vánvalóbbá, hogy az évtizedek óta mûködõ, jól megszervezett egységek
természeti- és ipari katasztrófák esetén is rengeteget tudnának segíteni.
Ekkor változott a nevünk, 1964-ben Polgári Védelemre. Mi gondosko-

dunk arról, hogy megtervezzük fegyveres támadás, veszélyhelyzet vagy
katasztrófák esetén mi a teendõ, hogyan kell a lakosságot riasztani.
Megszervezzük a kitelepítettek elhelyezését és ellátását. Fontos szere-
pünk van az információk továbbításában, a riasztásokban, közremûkö-
dünk a mûszaki mentési, az elsõsegélynyújtási, mentesítési és logisztikai
feladatok végrehajtásában, a polgári védelmi kötelezettség alapján lét-
rehozott alegységek felkészítésében, valamint az anyagi és technikai fel-
tételek megszervezésében. Folyamatos munkakapcsolatban vagyunk
azokkal, akik ezen munkákba bevonhatók: vállalatokkal, vállalkozások-
kal, a kórházzal, a Rendõrséggel, a Mentõszolgálattal, a Vöröskereszt-
tel, a Tûzoltósággal. Akikrõl még szót kell ejtenünk: a települések pol-
gármesterei, hiszen õk azok, akik a tulajdonképpeni döntést meghozzák
egy adott helyzetben. A helyes döntés meghozatalához elengedhetetlen
a hivatásos polgári védelmi állomány szakmai segítsége. 

– Sokan talán nem tudják, mi a kapcsolat a Katasztrófavédelem és a
Polgári Védelem között.

– 2000-ben történt a változás: helyi szinten továbbra is Polgári Védelmi
Kirendeltségként mûködünk, de megyei és országos szinten megváltozott az
elnevezés: Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetve Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság az új név. Öt évvel ezelõtt új elemek is
nevesítésre kerültek a feladataink között: a megelõzés, helyreállítás és újjá-
építés. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a lehetõ legmini-
málisabbra csökkentsük egy-egy nemkívánatos esemény, katasztrófa való-
színûségét, illetve közremûködünk az eredeti helyzet visszaállításában.

– S ha mégis megtörténik a baj?
– Ha szükséges, akár az ország legtávolabbi pontjára is indulni kell,

hogy segíthessünk, legyen szó árvízrõl, földrengésrõl, vihar vagy éppen
hó által okozott természeti katasztrófáról, üzemi balesetrõl, vagy bármi
másról. Nekünk a hétköznapokban kell felkészülnünk, illetve a feladatot
végrehajtókat felkészíteni, hogy azonnal megtörténjen a riasztás, a la-
kosságvédelmi feladatok végrehajtása, a bajba jutott emberek segítése. 

OLTALOM RÉGEN ÉS MA



A kanizsai autósok nagy többsége meg-
szokásból közlekedik a Vásárcsarnok
elõtt, holott ideiglenesen, a Magyar utcai
körforgalom megépítésének  idejére
megváltozott a forgalmi rend: immár az
autóbuszállomás felõl érkezõ forgalom-
nak van elsõbbsége! Nem árt az óvatos-
ság és az egyértelmûen jelzett elsõbbség-
adás betartása!

9ESÉLESÉLYEGYENLÕSÉGYEGYENLÕSÉG

„Az akadálymentesítés té-
nyekben” címû 2005. 11. 03-ai
Kanizsa Újságban megjelent
cikkhez szeretnék hozzászólni:

Szeretném elmondani, hogy
sok évvel ezelõtt, a ‘80-as
évek elején lettem fiatalon to-
lókocsis Nagykanizsán. A
Csokonai (volt Andrejka) Ál-
talános Iskolában befejezhet-
tem a tanulmányaimat. Az is-
kola igazgatójának, tanárai-
nak, dolgozóinak és iskolatár-
saimnak köszönhetõen elvé-
gezhettem az általános iskolát,
a volt osztálytársaimmal
együtt. Feljárót készítettek,
wc-t alakítottak át, hogy toló-
kocsimmal használhassam. 

Ugyanilyen csodálatos hoz-
záállásban volt részem a Dr.
Mezõ Ferenc Gimnáziumban,
ahol szintén feljáró volt, s az
osztályokat – amelyekbe jár-
nom kellett – a földszinten he-
lyezték el. Leérettségizhettem. 

Köszönetet mondok ezúton
is az iskolák igazgatóinak, ta-
nárainak, dolgozóinak és volt
diáktársaimnak.

Mindezt csak azért írom,
mert akkor még nem voltunk
uniós tagok, nem volt „aka-
dálymentesítési törvény”, csak
„EMBERSÉG” volt, amiért
örökké hálásan gondolok
azokra az emberekre, akik
mindezt lehetõvé tették szá-
momra.

Nem csak a pénzen múlik!...
Tisztelettel:

egy tolókocsis olvasó

POSTÁNKBÓL

TISZTELT 
SZERKESZTÕSÉG!

A NAGYKANIZSAI 
CUKORBETEGEK

EGYESÜLETE 
november 25-én, pénte-

ken 15.30-kor a kórház
tanácstermében tartja
klubfoglalkozását, ame-
lyen dr. Sebestyén Miklós
fõorvos tart elõadást,
„Megelõzhetõ-e a dia-
betes?” címmel. 

A Nagykanizsai Cigány Kisebbségi Önkormány-
zat országos roma nõi érdekképviseleti szervezet
megalakítása céljából az ország különbözõ pontjai-
ról hívott meg nõket november 9-én a Bogdán János
Cigány Közösségi Házba. Tették ezt annak érdeké-
ben, hogy a hátrányos megkülönböztetést elszenve-
dõ nõk együttesen jelenítsék meg érdekeiket, véle-
ményüket, s azt hatékonyan közösen képviselhessék
is. A szervezõk a visszajelzésekbõl és a számtalan
megkeresés alapján úgy vélték, nincsenek egyedül,
akik mindennapi munkájuk során szerzett tapaszta-
lataik, személyes benyomásaik alapján idõszerûnek
érzik, hogy a roma közéletben az eddigieknél is
hangsúlyosabb szerepet vállaljanak a nõk. 

A romák a jogszabályi garanciák és az intézményi
segítség mellett is naponta szembesülhetnek a több-
ségi társadalom elõítéletébõl fakadó diszkrimináció-
jával, a kirekesztés érzésével, a sokszor indokolat-
lan elkülönüléssel. A roma tradícióban hagyomá-
nyosan erõs szerepet betöltõ, a családot összefogó
anyák, feleségek nyilvánosság elõtti szervezeti sze-
repvállalása támogatást nyújthatna, új lendületet ad-
hatna a magyarországi roma közösségeknek. 

Az alakuló ülésen a megjelenteket a házigazdák
nevében Váradi Istvánné, a CKÖ elnök-helyettese
köszöntötte, egyben kérte a megjelentek segítségét,
hiszen együtt többet tudnának tenni a roma nõkért.
Teleki László az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlõségi Minisztérium roma ügyekért fele-
lõs politikai államtitkára hozzászólásában kiemelte:
azért tartják fontosnak, hogy egy országos roma nõi
szervezet létrejöjjön, mert duplán hátrányos helyzet-
ben vannak a roma nõk nemcsak Magyarországon,
hanem Európa más országaiban is. Az elmúlt 10-15
évben több-kevesebb sikerrel különbözõ nõi roma

szervezetek alakultak hazánkban, s ezekben a szer-
vezetekben tevékenykedõ roma nõk indíthatnák el
közösen az országos érdekképviseleti szervezetet.  

A rendezvényen részt vett Németh Erika ország-
gyûlési képviselõ, az Emberi jogi, Kisebbségi és
Vallásügyi Bizottság alelnöke is, akit a hozzászólá-
sokat követõen arról kérdeztünk: hogyan látja a ro-
ma tradíciókban hagyományos szerepet vállaló nõk
esélyeit a változtatásra, hiszen a hozzászólók köré-
ben is ellentmondásos vélemények hangzottak el.
Volt aki megjegyezte, „harc” lesz otthon a család-
ban. Vajon képesek lesznek-e rá, hogy ráirányítsák
a társadalom figyelmét problémáikra?

– Arról beszéltem, hogy partnerség kell, illetve milyen
nagy a nõk felelõssége. Arról is szólnom kellett volna,
hogy például ez a partnerség meg a nõi összefogás ér-
tetheti meg a roma férfiakkal, hogy gyermekeinket közö-
sen vállaljuk! Amikor egy nõ közéleti tevékenységre ad-

ja a fejét, megkérdezik tõle, ki fõz otthon és ki vásárol
be. Érdekes módon, amikor egy férfi politikustól soha-
sem kérdezik meg, ki fõz otthon! Mert mi van a férfi
mintákkal, amit a gyerekek felé közvetítünk? Az a férfi
minta, hogy én sosem vagyok otthon, és az a nõi minta,
hogy a nõ mindig otthon legyen, ami otthon történik
azért az asszony a felelõs?  Még el kellett volna monda-
nom a nõk elõtt azt a mondatot is, hogyha munkaválla-
lók és közéleti szereplõk is vagyunk, a gyermekek
ugyanúgy fel fognak nõni. Tudom, ezek kemény szavak.
Nagy harc lesz, ezt tudom, ezért is hangsúlyoztam olyan
nagyon a partnerséget. Elsõ körben szükséges, hogy le-
gyen külön roma nõi érdekképviseleti szervezet. 

A programon a megjelentek megalakították a Ro-
ma Nõk Országos Szervezetét, melynek elnöke:
Váradi Istvánné lett. (B. Zs.)

HELYZETBE HOZOTT ROMA NÕK 

VÁLTOZOTT
A FORGALMI REND!
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8. osztályos általános iskolásoknak nyílt napot rendez november 21-én hétfõn 14 órakor az iskola nagyaulájában. Az ismeretetés
bejárással történik, a helyszíneken egy-egy felelõs tanár szól a gimnáziumi évekrõl 5-5 perc idõtartamban.

Nyílt napot rendez továbbá 4. osztályos általános iskolásoknak, szülõknek, pedagógusoknak a nyolcévfolyamos gimnáziumi kép-
zésrõl! Az érdeklõdõket november 26-án szombaton 9 órakor várják az iskola nagyaulájában. 

A BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZBIZTONSÁGÁÁÉRT ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY 

Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. ÉVRÕL

(adatok ezer Ft-ban)
Megnevezés elõzõ év tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele:

Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás
az alapítótól - 5 000
Egyéb bevétel 98 104
ÖSSZESEN: 98 5 104

B. Vállalkozási tevékenység bevétele nem volt - -
C. Összes bevétel (A+B) 98 5 104
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai:

Kiadások támogatásokra 1 550 2 364
Egyéb kiadások 396 42
Ráfordítást jelentõ eszközvátozások 607 158
ÖSSZESEN: 2 553 2 564

E. Vállalkozási tevékenység ráfordítás nem volt
F. Összes ráfordítás (D+E) 2 553 2 564
G. Közhasznú adózás elõtti eredmény -  2 455 2 540
H. Adófizetési kötelezettség - -
I. Vállalkozási eredmény (B-E) - -
J. Közhasznú tevékenység eredménye (G-H) -  2 455 2 540

(Elõzõ évek módosításai: 0)

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,

Széchenyi tér 5-9.
93/516-634

OKÉV nyt. szám: 01003202
Akkreditált Felnõttképzési

Intézmény, Akkreditált pro-
gramokkal! (Igénybe vehetõ a

törvényben elõírt adókedvezmény)

TANFOLYAMOT
INDÍT

november 22-én 16 órától
tehergépkocsi vezetõ “C”

november 23-án 16 órától
nehézpót “C+E”

november 25-én 16 órától
hétvégi

november 29-én 16 órától
hétközi elõadásokkal személy-
autó-, motor és segédmotor ka-
tegóriákban ingyenes elmélettel

Részletfizetés! Ingyenes 
tankönyvkölcsönzés! 



Október 224. ccsütörtök

Október 223. sszerda

Október 222. kkedd

Október 221. hhétfõ

Október 220 vvasárnap

Október 119. sszombat

Október 118. ppéntek

06:30 Krónika 06:53 K'arc 07:19
Jelkép - református 07:30 Krónika
07:42 Jövõ 7 08:08 Adjuk magun-
kat 08:19 Krónika 17:00 Brill 20
magazin 17:30 Nyugati Régió
18:00 Krónika 18:14 Mese 18:18
Jelkép - katolikus 19:00 Krónika
19:14 Dombország 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:01
K'arc 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Ga-
laktikus támadás - amerikai fan-
tasztikus film 23:00 Maksavízió
23:30 Különjárat 

06:30 Krónika 06:53 Dombország
07:19 Jelkép - katolikus 07:30
Krónika 07:42 K'arc 08:08 Adjuk
magunkat 08:19 Krónika 08:30
Gyermekmûsor 09:00 Teleshop
09:30 Brill 20 magazin 10:00
Infómánia 10:30 Tatai Nagyhalá-
szat. Dokumentumfilm 11:00
Pénzhalász 17:00 Tatai Nagyhalá-
szat 18:00 Tv mozi: Vörös Grófnõ
- magyar dráma I. 19:09 Adjuk
magunkat 19:14 Vörös Grófnõ II.
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Bencze
show 21:30 Futótûz - amerikai
film 23:30 Különjárat 

06:30 Vörös Grófnõ I., II. 08:47
Jelkép - Krisztus Szeretete Egyház
09:00 Teleshop 09:30 Akarj élni!
Környezet, természet 10:00 Kin-
cses sziget - az élõ zene magazinja
10:30 Menü - gasztronómiai ma-
gazin 11:00 Pénzhalász 17:00
Kincses sziget 18:00 Szárnyas far-
kasok - kisfilm 18:28 Adjuk ma-
gunkat 18:41 Ökör ikrek - ameri-
kai film 20:12 Sajt - válogatás
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Mak-
savízió 21:30 Levél a halálsorról -
amerikai thriller 23:30 Bencze
show. Beszélgetések hírességek-
kel 

06:30 Ökör ikrek - amerikai film-
vígjáték 08.01 Adjuk magunkat
08.13 Sajt - válogatás 17:00
Trendline 18:00 Krónika 18:07
Mese: Mátyás  megvendégelése
18:15 Jelkép - adventista 19:00
Krónika 19.07 Kanizsa DKK -
Szolnok NKK - NBI-es nõi kosár-

labda 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Utolsó menedék am. akciófilm
23:00 Színházi magazin 23:30
Különjárat 

06:30 Krónika 06:49 Dombország
07.17 Krónika 07.23 Jelkép - ad-
ventista 07.33 2005. a férfiak éve
08.03 Adjuk magunkat 08:14 Kró-
nika 17:00 Szemeszter - fõiskolás-
ok, egyetemisták magazinja 18:00
Krónika 18:14 Mese: Morcogi
micó 18:19 Jelkép - katolikus
19:00 Krónika 19:13 Házban ház
körül: Mit iszunk, Gyógyszerve-
szélyek, A népmese eredete, Fõ-
zõcske, Bélszín Budapest módra
19:40 Adjuk magunkat 19:50 Kró-
nika 20:01 Dombország - zalai
magazin 20:30 HÍRHÁLÓ -
hálózat tv mûsora 21:00 A sár-
kány árnyéka - hongkongi akció-
film 23:00 Akarj élni! Környezet,
természet 23:30 Bence-show: be-
szélgetések hírességekrõl 

06:30 Krónika 06:53 Házban ház
körül 07:19 Jelkép - katolikus
07:30 Krónika 07:42 Dombország
- zalai magazin 08:09 Adjuk ma-
gunkat 08:19 Krónika 17:00
Egészségmagazin 18:00 Krónika
18:14 Mese: Bem apó kisdobosa
18.21 Jelkép - evangélikus 19:00
Krónika 19:14 Jövõ 7 - Civil kon-
cepció 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 Házban ház
körül 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Kommandóbázis - amerikai akció-
film 23:00 Kincses Sziget 23:30
Brill 20 magazin 

06:30 Krónika 06:53 Jövõ 7 - Civil
koncepció, Cselgáncs 07:19 Jelkép
- adventista 07:30 Krónika 07:42
Házban ház körül 08:08 Adjuk ma-
gunkat 08:19 Krónika 17:00 Biz-
tonsági zóna 18:00 Krónika 18:14
Mese 18:19 Jelkép - református
19:00 Krónika 19:14 K'arc - Détár-
Rékasi, Hölgyvilág, Kovács Szilvia
19:40 Adjuk magunkat 19:50 Kró-
nika 20:01 Jövõ 7 - Civil koncep-
ció, Cselgáncs 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 Kalózok bosszúja - hongkon-
gi akciófilm 23:00 Infómánia -
információs magazin 23:30 Menü 
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MÛMÛ SS OROR AA
Október 18 – Október 24

HEVESI SÁNDORHEVESI SÁNDOR
MÛVELÕDÉSI KÖZPONTMÛVELÕDÉSI KÖZPONT

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

NOVEMBER 21, 22 ÉS 23.  19 ÓRA  
A VÖRÖS BESTIA – ZENÉS JÁTÉK 

A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház elõadása
November 21-én 19 óra: HEVESI -  BÉRLET
November 22-én 19 óra: BRÓDY - BÉRLET
November 23-án 19 óra: RÁTKAI - BÉRLET

Belépõdíj(pótszék): 1500 Ft

NOVEMBER 21 - 25.
MÉZES HÉT – MÉZKÓSTOLÁS, TANÁCSADÁS, 

VÁSÁR NAPONTA  9 - 17 ÓRÁIG.
NOVEMBER 22. 16.30 ÓRA

A KIS - BALATON TERMÉSZETVÉDELME
Elõadó: Szóládi József

NOVEMBER 24. 19 ÓRA
30 ÉVESEK VAGYUNK! NAGYKANIZSA VÁROS

VEGYESKARÁNAK SZÜLETÉSNAPI KONCERTJE
Vezényel: Hajdú Sándor, és az együttes volt karnagyai. Belépõdíj: 300 Ft

NOVEMBER 25. 18 ÓRA
AZ OLAJBÁNYÁSZ FÚVÓSZENEKAR ÉVZÁRÓ

HANGVERSENYE
Vezényel: Ámon István karnagy

Belépõdíj: 400 Ft

NAGYKANIZSA LAKOSSÁGA
(2005. nov. 5-i adat) : 51 551 fõ  

Születések száma: 68, ebbõl Nagykanizsán: 28 fõ
Halálozások száma: 67, ebbõl Nagykanizsán: 36 fõ

Házasságkötések száma: 30
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Nagykanizsán ebben az évben tovább folytatódott a „Nyitott tornaterem" akció. Október 29-tõl szombati napokon kilenc tornaterem nyitotta
ki kapuit. A december 17-ig tartó program keretén belül díjtalan használat mellett fogadják a sportolni vágyókat, szervezett csoportokat.

Nagykanizsa MJV Közgyûlésének Szociális
és Egészségügyi Bizottsága pályázatot hirdet az
alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti
jogának szociális alapon történõ elnyerésére:

Egyedülálló részére:
Nagykanizsa, Kossuth tér 3.

Fél szoba, 25 m2, komfort nélküli, lakbér ösz-
szege: 1.052 Ft/hó. A lakás megtekintésének
idõpontja: 2005. november 23. 9-11 óráig

Nagykanizsa, Szent Imre u. 2.
1 szoba, 30 m2, komfortos, lakbér összege:

6.188 Ft/hó. A lakás megtekintésének idõpontja:
2005. november 23. 10-11 óráig. 

Egy gyermeket egyedül nevelõ részére:
Nagykanizsa, Garay u. 12/C. fsz. 2.

1 szoba, 38 m2, komfortos, lakbér összege:
7.448 Ft/hó. A lakás megtekintésének idõpontja:
2005. november 24. 9-10 óráig.

Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/C. 4/13.
1 szoba, 34 m2, összkomfortos, lakbér össze-

ge: 9.033 Ft/hó. A lakás megtekintésének idõ-
pontja: 2005. november 24. 9-10 óráig.

Egy vagy kettõ gyermekes család részére:
Nagykanizsa, Attila u. 12/D. 4/18.

1 + 1 fél szoba, 43 m2, komfortos, lakbér ösz-
szege: 8.248 Ft/hó. A lakás megtekintésének
idõpontja: 2005. november 22. 9-11óráig.

Nagykanizsa, Garay u. 1/A. 4/11.
2 szoba, 54 m2, komfortos, lakbér összege:

10.584 Ft/hó. A lakás megtekintésének idõpont-
ja: 2005. november 24. 10-11 óráig

Gyermekes családok részére:
Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 9/B. 3/18.

1 + fél szoba, 41 m2, összkomfortos, lakbér

összege: 11.152 Ft/hó. A lakás megtekintésének
idõpontja: 2005. november 24. 14-15 óráig

Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 9/B. 8/48.
1 + fél szoba, 41 m2, összkomfortos, lakbér

összege: 11.152 Ft/hó. A lakás megtekintésének
idõpontja: 2005. november 24. 14-15 óráig.

Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 9/B. 10/65.
2 szoba, 57 m2, összkomfortos, lakbér össze-

ge: 15.504 Ft/hó. A lakás megtekintésének idõ-
pontja: 2005. november 24. 14-15 óráig.

Egy gyermekes v. gyermektelen család részére:
Nagykanizsa, Attila u. 10/C. 4/3.

1 + fél szoba, 42 m2, komfortos, lakbér össze-
ge: 8.026 Ft/hó. A lakás megtekintésének idõ-
pontja: 2005. november 22. 9-11 óráig

Nagykanizsa, Városkapu krt. 16/D. 3/2.
1 szoba, 40 m2, összkomfortos, lakbér össze-

ge: 10.629 Ft/hó. A lakás megtekintésének idõ-
pontja: 2005. november 24. 10-11 óráig

Nagykanizsa, Törökvári u. 94.
1  szoba, 43 m2, összkomfortos, lakbér össze-

ge: 8.428 Ft/hó. A lakás megtekintésének idõ-
pontja: 2005. november 22. 13-15 óráig.

Gyermektelen család részére:
Nagykanizsa, Fõ u. 8. I/I/11.

1 szoba, 52 m2, komfortos, lakbér összege:
13.691 Ft/hó. A lakás megtekintésének idõpont-
ja: 2005. november 25. 9-11 óráig

Elsõsorban cserére – vagy lakással nem
rendelkezõk részére:

Nagykanizsa, Rózsa u. 13. 9/55.
2 szoba, 50 m2, összkomfortos, lakbér össze-

ge: 13.600 Ft/hó. A lakás megtekintésének idõ-
pontja: 2005. november 24. 11-12 óráig.

Nagykanizsa, Rózsa u. 13. 9/58.
2 szoba, 49 m2, összkomfortos, lakbér össze-

ge: 13.328 Ft/hó. A lakás megtekintésének idõ-
pontja: 2005. november 24. 11-12 óráig.

Nagykanizsa, Rózsa u. 18/C. 4/14.
2 szoba, 54 m2, összkomfortos, lakbér össze-

ge: 14.688 Ft/hó. A lakás megtekintésének idõ-
pontja: 2005. november 24 13-14 óráig.

Csere – jelenleg is önkormányzati bérla-
kásban élõk részére: 

Nagykanizsa, Platán sor 5/A. I/IV/2.
2 szoba, 47 m2, komfortos, lakbér összege:

8.981 Ft/hó. A lakás megtekintésének idõpontja:
2005. november 25.  9-10 óráig.

Elsõsorban cserére – vagy lakással nem
rendelkezõ egy gyermekes család részére: 

Nagykanizsa, Dózsa Gy. 75. I. lph. I. em. 11.
1 szoba, 43 m2, félkomfortos, lakbér összege:

2.860 Ft/hó. A lakás megtekintésének idõpontja:
2005. november 25. 12-13 óráig.

A Garzonházakról szóló helyi rendelet alap-
ján pályázatot hirdet az alábbi üres önkor-
mányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére:

Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 4.
1 szoba, 36 m2, összkomfortos, lakbér össze-

ge: 9.809 Ft/hó. A lakás megtekintésének idõ-
pontja: 2005. november 25. 11-13 óráig.

A pályázatok benyújtásának helye és határide-
je: Szociális Osztály, 2005. december 2. péntek
12.00. óra. A feltételekrõl részletesen a Szociális
Osztály (Nk, Eötvös tér 16.) földszinti ügyfélfoga-
dójában adunk felvilágosítást. Telefonon a 93/500-
860-as számon állunk az érdeklõdõk rendelkezésé-
re. Pályázati formanyomtatvány ugyanitt kérhetõ.

ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK SZOCIÁLIS ALAPON
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KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános

versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa, volt Thury laktanya terü-
letén, a földhivatali megosztást követõen kialakuló 3110/24. hrsz-ú, 5
ha 1865 m2 nagyságú földterületet a rajta lévõ felépítményekkel
együtt. A versenytárgyalás ideje: 2005. november 23-án 10 óra. Kiki-
áltási ár: 466.785.000 Ft + áfa. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme. Ér-
deklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagy-
kanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724.

VERSENYTÁRGYALÁS

A baromfi és minden más fogságban tartott ma-
dár takarmányozását és itatását zárt vagy  fedett
helyen kell megoldani úgy, hogy a takarmány-

hoz, itatóhoz vadon élõ állatok ne férhessenek hozzá. Legyen valamennyi
állattartó telepen rend és tisztaság! A szétszóródott takarmány, trágya
vagy összegyûlt víz vonzó a vadon élõ madarak számára is. Fokozottan
ügyeljünk arra, hogy baromfi ne érintkezhessen a házi víziszárnyasokkal,
vadon élõ madarakkal, egyéb háziállatokkal. Gondoskodjunk rendszeres
kártevõ- és rágcsálóirtásról. Ne engedjünk idegen személyeket, jármûve-
ket, vagy bármely idegen eszközt, felszerelést a baromfiállomány közé.
Amennyiben ez elkerülhetetlen (gondozás, takarmányszállítás, új eszköz
beszerzése), gyõzõdjünk meg arról, hogy a jármûvek, eszközök tiszták.
Az állományba történõ belépés elõtt mossunk kezet, használjunk külön
erre a célra tartott (vagy egyszer használatos) köpenyt, csizmát vagy láb-
zsákot. Amennyiben másokat be kell engednünk az állományunkba,
ugyanezt tõlük is követeljük meg. Ne adjunk és ne kérjünk kölcsön állat-
tartás során használt eszközöket. Ha ez elkerülhetetlen, csak alapos fertõt-
lenítés után vigyük be azt a telepünkre. Takarmányt csak az állat-egész-
ségügyi szolgálat által ellenõrzött forrásból vásároljunk. A takarmány- és
alomkészletünket tartsuk rendben. Gondoskodjunk állataink folyamatos
friss, tiszta ivóvízellátásáról. Újonnan vásárolt állatainkat különítsük el a
régebben ott lévõktõl. A megszokottnál nagyobb arányú elhullás, csökke-
nõ tojástermelés és/vagy takarmányfogyasztás, a légzõszervi tünetek több
betegség korai tünetei lehetnek. A madárinfluenzán kívül számos fertõzõ
betegség (pl. baromfipestis, szalmonellózis, kampilobakteriózis) terjedhet
a baromfi illetve a madarak közvetlen érintkezésével, azok bélsarával és
egyéb váladékaival, közvetetten pedig a szennyezett takarmánnyal, ivó-
vízzel, eszközökkel illetve lábbelikkel. 

A madárinfluenza és a baromfipestis az Állategészségügyrõl szóló
1995. évi XCI. tv. szerint bejelentési kötelezettség alá tartozik. Járvány
esetén az elrendelt intézkedésekhez kapcsolódó állami kártalanítás csak
az állat-egészségügyi elõírások maradéktalan betartása esetén adható. 

Dr. Süth Miklós Országos fõállatorvos, mb. fõosztályvezetõ 
FVM Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzési Fõosztály 

Budai István önkormányzati képviselõ a 7. számú választókerület pol-
gárait várja 2005. november 25-én pénteken 17 és 19 óra között a
Kazanlak körút 7. számú épület A lépcsõházában lévõ irodahelyiségben.

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

Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala összeállítja a közigazga-
tási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény felhatalmazása alapján az eljárások során alkalom-
szerûen tolmácsolást vállalók névjegyzékét. Várják olyan személyek
jelentkezését, akik az alább felsorolt nyelvek valamelyikét beszélik:
belga, dán, észt, holland, ír, lengyel, lett, litván, portugál, svéd, szlo-
vén, bolgár, cigány (romani, beás), örmény, ruszin, ukrán. A névjegy-
zékbe való bekerüléshez sem államilag elismert nyelvvizsga, sem tol-
mács igazolvány nem szükséges. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó adatait,
- a pályázó elérhetõségét (telefonszám, mobiltelefonszám), 
- nyelvismeret szintjét, jellegét (szóbeli/írásbeli), 
- nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát (ha van),
- esetleges referenciákat, 
- esetleges szaknyelvi ismeretek megjelölését. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2005. december 15. 
A pályázatot Dr. Kelemen Marcell jegyzõhöz kell benyújtani. Ér-

deklõdni lehet a 93/500-918 (I. em. 11. iroda) és a 93/500-708-as tele-
fonszámokon.

ALKALOMSZERÛ TOLMÁCSOLÁS

VÉDJÜK MEG VÉDJÜK MEG 
AA MAGYMAGYAR BAROMFIT!AR BAROMFIT!

ZALA MEGYE 6 KISTÉRSÉGÉBE ÖSSZESEN 12-13 PÁ-
LYÁZATI TANÁCSADÓ JELENTKEZÉSÉT VÁRJÁK NO-
VEMBER 15-IG annak a kétmilliárd forintos kormányzati prog-
ramnak a keretében, amelynek célja, hogy – a decentralizáció jegyé-
ben, a regionális fejlesztési ügynökségeket megerõsítve – a pályá-
zóknak „házhoz vigye” Nemzeti Fejlesztési Tervet. Az érdeklõdés
számottevõ, a Nyugat-dunántúli Régió három megyéjének 22 kistér-
ségében ugyanis összesen 46 tanácsadónak és 2 adminisztratív mun-
katársnak teremt munkát az elkövetkezõ egy évre a program.

A www.westpa.hu internetes honlapon található álláshirdetésre
jelentkezõk közül kiválasztandó tanácsadók a kistérségekben nyúj-
tanak majd praktikus segítséget mindazoknak, akik a projektötletek
kidolgozásánál tartanak, akik éppen európai uniós pályázatot készí-
tenek és akik a projektjük megvalósítása során az elszámolások és
elõrehaladási jelentések összeállításán dolgoznak. 

Zala megyében a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai-
nak pályázatain november 7-ig 379 pályázó összesen 11,2 milliárd
forint támogatást nyert. Közülük 306 projektgazdával már támoga-
tási szerzõdést is kötöttek, 9,1 milliárd forint értékben. 132 nyertes
megyei pályázó számlájára pedig már megérkezett összesen 1,9
milliárd forint európai uniós támogatás. 

Nemzeti Fejlesztési Hivatal

TANÁCSADÓK KERESTETNEK 
ZALA MEGYÉBEN IS

Sajni József önkormányzati képviselõ lakóssági fórumot tart
november 22-én 18 órakor Miklósfán a Mindenki Házában és 23-án
18 órakor Ligetvárosban a Vízmû edéblõjében Litter Nándor pol-
gármester Úr és számos vendég részvételével.Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a közeljövõben tár-

gyalja az önkormányzat Civil Koncepcióját, melynek célja az önkor-
mányzat és a város lakossága önkéntesen alakított közösségei közötti
harmonikus együttmûködés elõsegítése, a civil szervezetek társadalmi
szerepvállalásának elõsegítése. A koncepció vitaanyaga megtalálható a
város honlapján (www.nagykanizsa.hu A város mûködése / Civil szer-
vezetek / Felhívások) illetve kérésre e-mailben megküldi a hivatal.

A Polgármesteri Hivatal kéri a civil szervezeteket, a szervezetek ve-
zetõit és az érdeklõdõket, hogy ismerkedjenek meg a Civil Koncepció
vitaanyagával, és ha van szövegszerû módosító javaslatuk, azokat leg-
késõbb november 28-ig küldjék be a Polgármesteri Kabinethez! 

Cím: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 
E-mail: gerencsertibor@nagykanizsa.hu

CIVIL KONCEPCIÓ
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INGATLAN
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.
emeleti, egyszobás, felújításra
szoruló lakás eladó. Irányár: 6
millió Ft. Érd.: 30/3651-654,
hétvégén és 16 óra után: 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 belvá-
rosi 96 m2-es, 3 szoba + hallos la-
kás , 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 la-
kás eladó. Irányár: 5,1 millió Ft.
Érd.: 30/270-9881 (5710K)

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

Nagyváthy utcában három
szobás, amerikai konyhás, tera-
szos, kitûnõ állapotú, IV. eme-
leti öröklakás reális áron, sür-
gõsen eladó. Irányár: 10,5 mil-
lió Ft. Érd.: 30/422-3575
(5702K)

Tóthszentmárton központjában
90 m2-es családi ház eladó. Érd.:
70/381-9104 (5726K)

Elcserélném kétszobás, jó álla-
potú, egyedi gázas, önkormányza-
ti családi házamat egyszobás,
akár rossz állapotú lakásra is
megegyezéssel. Érd.: 30/319-
0003 (5732K)

Cserháti Szakközépiskolával
szemben kétszobás, földszinti la-
kás eladó. Irányár: 5 millió Ft.
Érd.: 30/527-2002 (5733K)

Belvárosi családi házban utca-
fronti, kétszobás, összkomfortos la
kás 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)

Kórház utcában reális áron, két
helyiségbõl álló üzlet (összterület
57 m2) egyben és külön is kiadó.
Érd.: 30/346-8191 (5727K)

Nk-án IV. emeleti, központi fû-
téses, bútorozott, kétszobás lakás
kiadó. Egy havi kaució szükséges!
Érd.: 93-381069 17 óra után.
(5728K)

Városkapu krt-on kétszobás,
bútorozott, központi fûtéses lakás
kiadó. Ár: 30.000 Ft + rezsi. Egy
havi kaució szükséges. Érd.:
20/4360-195 (5729K)

Keleti városrészben Munkás ut-
ca környékén garázst bérelnék.
Érd.: 20/352-8939 (5734K)

Audi 80-as 1,6-os TD, 89-es
évjáratú, 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)

Normand és tuja fenyõgallyat
vásárolok kivágással, tisztítással
együtt! Érd.: 30/494-7992 (5715K)

Nk és körzetébõl Herendi, Zsol-
nay porcelánokat, ezüsttárgyakat,
képcsarnoki új és régebbi képeket
vásárolok. Érd.: 30/332-8422
(5730K)

Holland hatszemélyes étkezõ
garnitúrák, tálaló-, író-, cipõs- és
faliszekrények, székek, sarok-
ülõk, kiegészítõk eladók. Érd.:
20/555-3014 (5731K)

Akác, tölgy, bükk, kályhakész
tüzifa eladó. 14.000 Ft/köbmé-
ter, házhoz szállítás díjtalan!
Érd.: 70/609-0881 (5737K)

Babakocsik: újszerû, márkás,
kétfunkciósak, sokfunkciósak,

babahordozó autósüléssel, négy-
évszakos kiegészítõkkel, együtt
12.000–19.000 Ft-ért eladók.
Tel.: 30/948-4276 (5738K)

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

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

Vállaljuk: sírok tisztítását, felújí-
tását, készítését számlára is. Érd.:
Horváth Zoltán, vállalkozó. Nagyka-
nizsa, Ady Endre u. 65. Tel.: 06-93-
333-449,  06-70-511-7863 (5641K)

Meghibásodott távirányítóját
(tv, videó, hifi, stb.) megjavítom.
Tel.: 20/510-2723 (5736K)

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

APRÓHIRDETÉS
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November 18. péntek
18.00 MÁV NTE – Marcali

NB I/B-s nõi kézilabda mér-
kõzés – MÁV csarnok.

November 19. szombat
11.00 óra K.Sörgyár II. –

Pécs NB I/B-s nõi asztalite-
nisz mérkõzés – Péterfy S.
Ált. Isk.

13.00 óra Kiskanizsai Sás-
kák – FC Napred megyei I.
osztályú labdarúgás –
Kiskanizsa

November 20. vasárnap
7.00–19.00 óra Olajipari

Természetbarát Egyesület tú-
rája. Indulás 7.00-kor a
Kögáz-parkolóból, érkezés
ugyanide 19 órakor. Útvonal:
Rádiháza-Szentpéterfölde, 15
km-en keresztül. A részvételi
díj 600 Ft. 

11.00 óra K. Sörgyár I. –
Kecskemét NB I/A-as nõi asz-
talitenisz mérkõzés – Péterfy
S. Ált. Isk.

13.00 óra Miklósfa –
Eszteregnye megyei II. osztá-
lyú labdarúgás – Miklósfa

13.00 óra Bagola – Baktüt-
tõs megyei II. osztályú labda-
rúgó mérkõzés – Bagola

13.00 óra Interfruct NTE –
Becsehely megyei II. osztályú
labdarúgó mérkõzés – MÁV
pálya

15.00 óra Kanizsa DKK –
Szolnoki NKK NB I/A nõi
kosárlabda mérkõzés – MÁV
csarnok

17.00 óra Kanizsa KK
DKG EAST – MAFC NB I/B-
s férfi kosárlabda mérkõzés –
Russay Olivér csarnok

17.00 óra IZZÓ SE –
Rinyamenti KC NB I/B. férfi
kézilabda mérkõzés – Zsig-
mondy Széchenyi csarnok

AJÁNLÓ

A HSMK Premier Táncklub november elején részt vett a Ritmus
Csapatok Országos Bajnokságának döntõjére válogató versenyen. A
debreceni megmérettetésen a következõ eredmények születtek: A
gyermek, egyéni show kategóriában Cseh Zsófia a negyedik helyen
végzett, a junior, trió, színpadi látványtánc kategóriában a Cseh Zsófia
– Toplak Dóra – Szmodics Szabina hármas második lett. A felnõttek-
nél ugyanebben a kategóriában a Deés Enikõ – Németh Petra – Toplak
Dóra alkotta trió bizonyult a legjobbnak, és ugyancsak elsõ helyen
végzett a felnõtt csapat a show kategóriában, melynek tagjai: Deés
Enikõ, Kovács Marianna, Németh Petra, Põcze Fruzsina, Szmodics
Szabina és Toplak Dóra voltak. A csapat a gyûjtött pontok alapján
részt vehet az országos bajnokság döntõjén.

DÖNTÕBE JUTOTTAK

Az elmúlt hétvégén nívós úszó-
rendezvény helyszíne volt Vas me-
gye fõvárosa, Szombathely. 15 csa-
pat részvételével, több mint 200
versenyzõ állt rajtkõre a nemzetkö-
zi versenyen (III. Szent Márton na-
pi Claudius úszóverseny). A kétna-
pos rendezvényen nagyon sok ki-
váló eredmény és helyezés szüle-
tett. Magasan kiemelkedett a me-
zõnybõl a kanizsai Biczó Bence és
Karancz Alíz teljesítménye, akik a
sok elsõ és dobogós helyezés mel-
lett megnyerték korosztályuk egyé-
ni összetett versenyét is. Ezzel
megérdemelten hódították el a fel-
ajánlott jutalom kupát. Bence telje-
sítményérõl elmondható, hogy ki-
lenc versenyszámból kilencszer állt
a dobogó legfelsõ fokán. 100 mell
és 50 méter hát versenyszámban el-
ért eredménye pedig új megyecsú-
csot jelentett. A váltóversenyekben
is érmes helyezéseket hoztak el
Szombathelyrõl a vízmûves úszók. 

Eredmények: 
Biczó Bence: elsõ helyezést ért el

50 mell, 100 pillangó, 50 gyors,
100 hát, 50 pille, 100 mell, 50 hát,
100 gyors, 200 vegyes számokban.
Karancz Alíz: elsõ helyezett 50
gyorson és 100 gyorson, harmadik
helyen végzett 50 melle, 50 pille, és
200 vegyes számokban. Szabadics
Adrienn: II. 100 mell, 100 pille,
harmadik hely 50 mell. Abay Ne-
mes Anna: III. hely 100 pille. 

Váltók: 4X100 fiú gyorsváltó: III.
Délzalai Vízmû ( Tollár, Peti, Biczó,
Tihanyi). 4X100 leány gyorsváltó:
III. hely Délzalai Vízmû (Kiss, Né-
meth, Karancz, Abay). 4X100 fiú
vegyesváltó: II. hely Délzalai Vízmû
( Tollár, Peti, Biczó, Tóth)

-böröczzs-

KITETTEK
MAGUKÉRTKÉSZPÉNZHITEL 

AZONNAL:
ÉKSZERBANK

ZÁLOGHÁZ
A MEGSZOKOTT

HELYEN, AZ ISMERÕS
KOLLÉGÁK SEGÍTIK;
EGYRE KEDVEZÕBB

FELTÉTELEKET 
KÍNÁLVA.

NAGYKANIZSA
VASEMBERHÁZ

ÁRKÁDOK
TEL.: 93/313-332

Országos bajnoki címet szer-
zett fiatal sportolókat, Nádori
Tibor ökölvívót és Tóth Árpád
birkózót köszöntötte november
10-én a Polgármesteri Hivatal-
ban Röst János alpolgármester.
Nádori Tibor az Országos Ser-
dülõ Magyar Bajnokság 37 ki-
logrammos súlycsoportjának 1.
helyezettje, bajnoka. Edzõje
Korpics Miklós. Tóth Árpád az
Országos Diákolimpiai Bajnok-
ság szabadfogásos kategóriá-
ban a 86 kilogrammos súlycso-
portokban diákolimpiai baj-
nok. Edzõje: Szatmári Zsolt.



OM reg. szám: 20–0129–04
Akkredit: 0584

8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. 
Tel.: 93/326–413, Mobil: 30/400–5253

E–mail: info@dialognk.hu, Honlap: www.dialognk.hu

FIGYELEM!
AA DIALÓG NYELDIALÓG NYELVSTÚDIÓVSTÚDIÓ

ANGOL és NÉMET
ÁLLAMI és EU-s 

bizonyítványt is nyújtó

NYELVVIZSGÁT SZERVEZ 

A VIZSGA IDÕPONTJA:
NÉMET: 2005. december 10.
ANGOL: 2005. december 17.

Jelentkezési határidõ: november 25.

SIKERESSÉGI ARÁNY: 89 %

30%30% VIZSGADÍJ VISSZAVIZSGADÍJ VISSZATÉRÍTÉS! TÉRÍTÉS! 


