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November 16-án adták át az elmúlt évi Jó-
tékonysági Gála bevételébõl kialakított
sóbarlangot a Városi Uszodában, melyet az
inhalációs klíma hatása miatt elsõsorban
asztmás gyermekek számára ajánlanak. Kö-
szöntõjében Litter Nándor polgármester el-
mondta, összesen négy sóbarlang terápiás
hely van városunkban, ezzel felzárkóztunk az
ország más nagyvárosaihoz.  

A helyiség hasznáról Horváth Péter, a
terápia feltalálójának fia beszélt. Dr
Baranyi Enikõ fõorvostól megtudhattuk: a
sóbarlangot a Nagykanizsa és Vonzáskör-
zete Sérült Gyermekeiért Alapítvány mû-
ködteti úgy, hogy az uszoda bérleti díj nél-
kül bocsátotta a helyiséget a rendelkezé-
sükre. Kezdetben heti egy alkalommal láto-
gatható a klímahelyiség, ahová a gyerekek
a háziorvos és a gyermek tüdõgyógyászati
szakrendelésen keresztül juthatnak be in-
gyenesen. (Az idei évi jótékonysági gálára
december 10-én kerül sor.)



TISZTÚJÍTÁS
A Nagykanizsai Városvédõ Egyesület múlt

kedden rendkívüli közgyûlést tartott a Kiskas-
télyban, mely a Hevesi Általános Iskola tanulói-
nak mûsorával vette kezdetét. Aztán Cserti Ti-
bor levezetõ elnök tolmácsolta tagtársuk, Zsol-
dos Ferenc üdvözletét, majd a tagság a nemrég
elhunyt elnökre, Lovrencsics Lajosra emléke-
zett egy perces néma felállással. Ezt követõen,
tizennyolc évnyi áldozatos munkáját megkö-
szönve Krémer Máriának adtak át oklevelet és
könyvjutalmat. A napirendi pontok megtárgya-
lása az elnökség beszámolójával vette kezdetét,
melynek elfogadása után az egyesület alapsza-
bályának egyes pontjai kerültek módosításra. A
közgyûlés az egyesületi tisztségviselõk megújí-
tására vonatkozó indítvány ismertetésével foly-
tatódott, majd tisztújításra került sor. Az egye-
sület tagsága elnökké Cserti Tibort, alelnökökké
Papp Ferencet és dr. Varga Endrét választotta.
Közgyûlési döntés született arról is, hogy eddigi
munkája elismeréséül örökös, tiszteletbeli elnö-
ki címet adományoznak Zsoldos Ferencnek.

AZ EGÉSZSÉGESEBB ÓVODÁKÉRT

Az „Egészségesebb Óvodák Nemzeti Háló-
zata” tagjaként az Attila Óvoda Egészségmeg-
õrzõ szakmai napot tartott a múlt héten. A kö-
szöntõket és az óvodások fellépését követõn
Somogyi Péter a Somadrin Centrum vezetõje
beszélt a sószobák kedvezõ élettani hatásáról.
Szó esett arról, hogy jelentõsen csökkent
azokban az óvodákban a hiányzások száma,
ahol vannak sószobák, hogy kevesebb a szö-
võdménnyel, nehezen gyógyuló légúti megbe-
tegedések száma, hogy sok esetben bõrproblé-
mákra is jótékony hatással volt ez a speciáli-
san kiképzett tér. Ezt az elõadást Horváth Ju-
dit óvodapedagógus és gyógypedagógus elõ-

adása követte, amely a helytelen táplálkozás
és a gyógytestnevelés kapcsolatáról szólt,
majd szó esett még az óvodai egészségneve-
lésrõl elméletben és gyakorlatban egyaránt. 
A TÉRINFORMATIKA VILÁGNAPJÁN

A Térinformatika Világnapja alkalmából
elõadást, azt követõen vetélkedõt szervezett
általános és középiskolások számára a Zsig-
mondy-Széchenyi SZKI. A Vécsey iskolában
megrendezett programon Faragó Zsolt tanár
megismertette a diákokkal a térinformatika
legfontosabb jellemzõit, a térinformatikai
rendszer fõbb részeit, a térképkészítés történe-
tét. Az elõadást követõen tesztlapok kitöltésé-
vel és számítógépes feladatok megoldásával
adtak számot legújabb ismereteikrõl a tanulók.

IMPROVÍZIÓ
A Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium és Közgaz-

dasági Szakközépiskola galériájában nyílt meg
Szakony Attila és Varga György fotóriporterek
kiállítása „Improvízió” címmel. 

– Tartozom egy vallomással, nem szeretem
a jazz-t hallgatni, nézni viszont annál inkább.
Igen, mert ennek a zenei mûfajnak az egyik
különlegessége szerintem abban rejlik, hogy
hang nélkül is élvezetet tud nyújtani. Szeretem
nézni, ahogy a zenészek megszakítják a kap-
csolatot a külvilággal, ahogy átszellemülten
muzsikálnak. Szeretem nézni az arcokról le-
gördülõ izzadságcseppeket, a kirajzolódó ba-

rázdákat, és azt a tüzet és szenvedélyt, ahogy
egy igazi jazz-zenész muzsikál. Merthogy eh-
hez a mûfajhoz tûz és szenvedély kell, nem vé-
letlen, hogy maga a jazz szó is valami hasonló
túlfûtöttséget, erotikát jelentett a 19. század
végi Amerika fekete közösségeiben, ott, ahol
tulajdonképpen megszületett ez a mûfaj –
kezdte a kiállítás megnyitóján Pásztor András,
újságíró, aki kollégái alkotásait ajánlotta diá-
kok, a megjelentek figyelmébe. – A fotózás
nem könnyû szakma, a pillanat tört része alatt
kell elkészíteni azt a képet, amely egyszerre
dokumentál, elgondolkodtat, és érzelmeket to-
vábbít. Szakony Attila és Varga György iga-
zán profik ebben, tudom, mert jó pár éve dol-
gozom velük. Jazz-t fotózni pedig nagyon ne-
héz, különösen úgy, hogy évente egy-két alka-
lommal adódik erre lehetõség, hiszen a jazz-
fesztiválon és a jazzlanden kívül nincs más al-
kalom, ahol gyakorolhatnának. S hogy mégis
ilyen sok kiváló képet tudnak készíteni, ez egy-
értelmûen õket dicséri. 

ÉNEK-ZENE KI MIT TUD

A Városi Diákönkormányzat szervezésében
rendezték meg az iskolák közötti Ki Mit Tud
vetélkedõt. A tavalyihoz képest idén már na-
gyobb volt az érdeklõdés, négy produkció ver-
sengett az elsõ helyért. A három tagú zsûrinek
nehéz dolga volt, mert különbözõ mûfajú elõ-
adásokból kellett kiválasztania a legjobbat. Hall-
hattunk népdalt, láthattunk mesejátékot, táncot.
Reméljük jövõre még többen csatlakoznak a
versengõkhöz, s a közönség sorai is megtelnek. 

ÁTADTÁK AZ OTP-FIÓKOT
Befejezõdött az OTP Bank Rt. Nagykani-

zsai Fiókjának felújítása. Az ünnepélyes át-
adáson dr. Gresa István, a pénzintézet ügyve-
zetõ igazgatója megnyitójában elmondta,
hogy a beruházás az OTP egész hálózatát
érintõ országos fejlesztési program részeként
valósult meg, igazodva a XXI. század köve-
telményeihez és az ügyfelek igényeihez. 
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– Ezzel lehetõség nyílt arra, hogy a lakos-
sági és vállalati ügyfelek is – az eddigi kettõ
helyett – egy helyen vegyék igénybe a pénzin-
tézet egyre bõvülõ szolgáltatásait. Mindehhez
a megújult bankfiókban elegendõ hely
valamint magas színvonalú technikai háttér
áll rendelkezésre, s mindez lehetõvé teszi az
ügyfelek várakozási idejének jelentõs csökke-
nését is. A rekonstrukciós munkálatokhoz 150
napra volt szükség, már csak az épület elõtti
tér árulkodik az építkezés nyomairól, de ha-
marosan az is megszépül – ígérte az igazgató.
Az önkormányzat nevében Litter Nándor pol-
gármester ünnepi köszöntõjét hallhatták a
résztvevõk, majd Baksa Attila, a kivitelezést
végzõ ZÁÉV Rt. ügyvezetõ igazgatója kapott
szót. Õ adta át az épület jelképes kulcsát is a
megújult bankfiók igazgatójának, Szirtes Ba-
lázsnak. A régi-új intézmény vezetõje külön
köszönetet mondott az ügyfeleknek, a re-
konstrukciós munkák ideje alatt tanúsított tü-
relmükért és kitartásukért.

LAKOSSÁGI FÓRUM
Lakossági fórumot tartott Halász Gyula, a

9. számú választókörzet önkormányzati képvi-
selõje. A Hevesi Sándor Általános Iskolában
kevés érdeklõdõ részvételével megrendezett
fórumon a képviselõ elõször a körzetét érintõ
legsúlyosabb problémákról szólt: kiemelte az
utak, járdák állapotát, a tömbházaknál jelent-
kezõ kivitelezési hibákat, hiányosságokat, a
parkolási gondokat illetve az ebbõl adódó köz-
lekedési nehézségeket. Ezt követõen összefog-
lalta a körzetben elért eredményeket. Említést
tett a Péterfai utca egyik háza melletti kivitele-
zési hiányosság pótlásáról, ahol a szennyvíz-
átemelõbe szagtalanítót kellett beépíteni. Több
esetben voltak közvilágítással kapcsolatos
problémák is a körzetben, melyek megol-
dódtak. Szó esett a Péterfai utca melletti hob-
bikertekrõl, melyek jelképes összegért találtak
gondozóra. A Városkapu körúti autóbusz-
decentrum hamarosan megújul, itt fedett busz-
váró és új padok várják majd az utazóközönsé-
get. A képviselõ a további teendõkrõl szólva
elmondta, hogy az utak és járdák akadálymen-
tesítése, folyamatos karbantartása, a csapadék-
víz-elnyelõk tisztítása nem kerülhet le a napi-
rendrõl. Összegzésként elhangzott, hogy az el-
múlt három évben a Peugeot-szalon, a Dr.
Padló Áruház és az OBI felépülésével, a Sza-
badhegyet a Péterfai utcával összekötõ, most
épülõ kerékpárúttal közel kétmilliárd forintos

fejlesztés valósult meg a körzetben. Halász
Gyula beszámolóját követõen Litter Nándor
polgármester majd dr. Molnár József rendõr-
kapitány tartott tájékoztatót.

KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ 
Ambrus Márta kerámia alkotásaiból és Hor-

váth Györgyi festményeibõl nyílt kiállítás a
Miklósfai Általános Iskolában. A tárlatot az in-
tézmény tanulóinak mûsorát követõen Sajni
József igazgató nyitotta meg. Ambrus Márta
vegyes technikával készült, aprólékosan kidol-
gozott kerámiáin a legkülönbözõbb arckifeje-
zések jelennek meg. A többféle technika mû-

vészi ötvözésével készült alkotások mindegyi-
ke más és más hangulatot tükröz. Horváth
Györgyi olajfestményei között találkozhatunk
a régi építészetnek emléket állító festmények-
kel, érdekes szín-összeállítású, mozaikszerû
képekkel és arcvonásaikból, tekintetükbõl me-
legséget, szeretetet sugárzó portrékkal.

JÓZSEF ATTILÁRA EMLÉKEZTEK
A Pannon Tükör kulturális folyóirat novem-

ber 16-án a Halis István Városi Könyvtárban
mutatta be a folyóirat József Attila-év alkalmá-
ból kiadott ünnepi, 2005/5. számát. Az ünnepi
szám szerzõi közül megjelent Hagymás István,
Király László, Nagy Beáta, és Péntek Imre, a
folyóirat fõszerkesztõje. 

A Halis könyvtár aznap egy újabb könyvtá-
rat nyitott Paton és Kilimánban. 

ÜNNEPLÕ OLAJIPARI NYUGDÍJASOK
A mintegy 120 tagot számláló Olajipari Nyug-

díjas Klub második alkalommal ünnepelte az Idõ-
sek Napját  a Kodály Zoltán Vasutas Mûvelõdési
Házban. Az évzáró összejövetelen Plichta Lóránt
elnök és Horváth Gyõzõné, a kulturális progra-
mok szervezõje foglalta össze az év eseményeit.
Baráti beszélgetés közben szó esett a jövõ évi ter-

vekrõl is. A hivatalos köszöntõ után felcsendült
az Olajos induló. A Kanizsán és környékén élõ

olajipari nyugdíjasok havonta két alkalommal ta-
lálkoznak a Kodályban, s közülük áll gyakran
színpadra a Mamik Hagyományõrzõ Énekkara.
Az új intézményben barátságosan fogadták õket,
az elsõ naptól kezdve otthonosan érzik magukat.
A jó társaságért, a jelek alapján a nagyobb távol-
ságot is szívesen megteszik az emberek. 

TÁRSULÁSI ÜLÉS
A Vasemberház Dísztermében ülésezett a

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása.
Az ülésen sok más mellett szó esett a környe-
zetvédelemmel kapcsolatos teendõkrõl is. A ta-
nács megtárgyalta és elfogadta azt a napirendi

pontot is, amelynek eredményeként Nagykani-
zsa szociális ellátásokra vonatkozóan kiegészí-
tõ kvótát igényelhet majd a Vöröskereszttel
kötött szerzõdése eredményeként. A tárgyalás-
ra azért volt szükség, mert a 2006. évre vonat-
kozó finanszírozási lehetõségek több vonatko-
zásban megváltoztak a 2005. évihez képest, és
a Társulás tevékenységében bekövetkezett vál-
tozások is szükségessé tették a módosítások
végrehajtását. A jövõ évi tevékenységek finan-
szírozási módja és nagysága rendkívül fontos
valamennyi település számára, így a jogszabá-
lyi elõírások szerint, amennyiben a Többcélú
Társulások új feladatot vesznek fel, azt 2005.
november 20-ig kell megtenniük. A 2005. no-
vember 20. után felvett feladatokra 2006-ban
normatíva nem igényelhetõ.

A THÚRY LAKTANYA ELADÁSÁRÓL
A Thúry laktanya eladásáról tartott sajtótá-

jékoztatót dr. Csákai Iván a FIDESZ nagyka-
nizsai önkormányzati frakciójának frakcióve-
zetõ-helyettese és Gyalókai Zoltán, a Város-
fejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenfor-
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galmi Bizottság külsõ bizottsági tagja. Dr.
Csákai Iván elöljáróban arra utalt, hogy a
közvagyont, jelen esetben a Thúry-laktanya 5
hektáros területét jelentõsen a piaci értéke
alatt adnák el a szocialisták és a szabadde-
mokraták. A Fidesz által megkérdezett szak-
értõk értékbecslésének átlaga szerint közel
600 millió forint plusz áfa az ingatlan piaci
értéke. Hogy miért gondolják a kanizsai em-
berek, hogy a Thúry-laktanya öt hektáros te-
rületének ilyen formán történõ értékesítése
kótyavetye, akár a korrupció látszatát is fel-
vetheti, arról Gyalókai Zoltán beszélt. A kö-
zel 600 milliós árral szemben a város vezetõi
elsõ körben 373 millió forint plusz áfa áron
szerették volna eladni az öt hektáros területet.
Amennyiben ezen az áron elkelt volna a lak-
tanya szóban forgó része, akkor 200 millió fo-
rintos kár érte volna a várost. Tiltakozásuk
hatására az MSZP és az SZDSZ pár nap múl-
va felemelte a kikiáltási árat 466 millió forint
plusz áfa árra. Így a közgyûlés hatására közel
100 millió forinttal nõtt a terület értéke pár
nap alatt, de így is 100 millió forint kár érné a
várost. A Fidesz  véleménye szerint munkahe-
lyek, kedvezményes költségû étkeztetés, rá-
szoruló nyugdíjasok részére ingyenes utazás,
diákoknak, vagy adócsökkentés formájában
az emberek zsebében sokkal jobb helye lenne
az ingatlanért kapott pénznek. Csákai Iván
hozzáfûzte, ha a helyi vállalkozók kedvezmé-
nyesen kapnak meg ingatlant, az természetes,
de ha egy multi cég idejön, és munkahelyte-
remtés céljából kedvezményes áron vásárol
ingatlant, és pár év múlva kiderül, hogy a te-
rület majdnem 50 százalékát annyiért értéke-
síti, mint amennyiért megveszi az egész terü-
letet. Ilyen esetekben a piaci árat kell érvé-
nyesíteni az önkormányzatnak. Különbséget
kell tenni a spekulációs tõke és a tényleges
nagykanizsai vállalkozók között. 

GÓLYAAVATÁS A BATTHYÁNYBAN

Fergetegesre sikeredett a Batthyány gimná-
zium megrendezett gólyaavató, kitett magáért
a rendezõ 10.C osztály. A gólya-osztályok
mindegyike látványos, szórakoztató mûsort
állított össze. A zsúfolásig megtelt aulában
komoly, hozzáértõ zsûri elõtt zajlott a versen-
gés, melyben a 9.B osztály szerezte meg a
gyõzelmet és a vele járó gólyaszobrocskát. A
gólyatanárok hetek óta tartó hajnali gyakorlá-
sa is meghozta gyümölcsét: vastaps kísérte

néptánc-produkciójukat. A szervezõ osztály
jóvoltából a humoros gólyaeskü után minden
kilencedikes egy gólyanyaklánccal és egy gó-
lyakendõvel lett gazdagabb. E „relikviákat” a
gólyatanárok is megkapták. 

II. CIVIL SZABADEGYETEM

A politikai ismeretek és a vitakultúra volt a
fõ témája a II. Nagykanizsai Civil Szabad-
egyetem kétnapos rendezvényének, melyet
Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ
nyitott meg november 18-án a Honvéd Kaszi-
nó Tükörtermében, majd Tõkéczki László tör-
ténész elõadását és Dóczy Péter színmûvész
mûsorát hallgatta meg a nagyszámú közön-
ség. A másnapi programon hirdették ki a
Nagykanizsai Civil Klub által, hagyományte-
remtõ szándékkal kiírt, Milyennek álmodtam
meg Nagykanizsát 2020-ra címû esszépályá-
zat eredményét. A felhívásra 37 pályamû ér-
kezett be, melyekbõl kitûnt, egy nyugodt, bé-
kés, lakható várost szeretnének, és nem egy
dübörgõ iparvárost. A felnõtt kategória helye-
zettjei: Rábavölgyi Attila, Gyõrfy Anikó, Hor-
váth Gábor. Ifjúsági kategória: Nagy Francis-
ka, Mendly Miklós, Horváth Zsófia. Stumpf
István politológus elõadását követõen adták át
a klub által alapított, A Nagykanizsai Civil
Értékekért díjat Miha Tamásnénak. A nap to-
vábbi részében Sebeõk János író, publicista,
Csontos János publicista, Kéri Ágnes esztéta
és Halász János politológus elõadása hang-
zott el. Záróprogramként Terítéken címmel,
Usztics Mátyás színmûvésszel beszélgetett a
zalai származású Pörzse Sándor.

TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ
A tavalyi sikeren felbuzdulva, egykori és

mai kanizsai néptáncosok, és az élõ népzenét
kedvelõk találkoztak a Móricz Zsigmond Mû-

velõdési Házban. Az intézményben lehetõsé-
get kaptak a találkozásra, ismerkedésre és ter-
mészetesen a táncra. A hajnalig tartó vigada-
lomban a szervezõk jóvoltából többek között
volt tombola sorsolás, mókás ügyességi vetél-
kedõ és fotókiállítás. 

A VÖRÖS BESTIA
Három bérleti elõadás keretében mutatta be

a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház a Vö-
rös bestia címû két részes zenés vígjátékot a
HSMK-ban. A komédiát, melybõl a zenés
változat készült, Vaszary János írta, a ‘30-as
években mutatták be, de azóta nem került újra
színpadra. Hogy miért nem? Azt a nézõk is

láthatták, fura mód, éppen napjainkban vált
újra aktuálissá a témája. A zenés játékban fel-
csendültek Zerkovitz Béla népszerû melódiái,
így pl. a Nem tudom, mi az oka tán a tavasz,
vagy Ezt a szoknyát úgy hívják, hogy bukj el
szoknya! Az elõadás során nem csak az is-
mert dallamok vonták a közönség figyelmét a

színpadon történt események bûvkörébe, ha-
nem a színészek is megszólították, sõt, az elõ-
adás elején egy kis játékos közremûködésre
késztették a kanizsai közönségüket.

SZÓT KÉR A GAZDASÁG
A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

felkérésére Bod Péter Ákos elõadását hallgat-
hatták meg az érdeklõdõk a Halis István Váro-
si Könyvtárban. Az Antall-kormány volt ipari
és kereskedelmi minisztere a gazdaság jelenle-
gi helyzetérõl és a várható jövõ évi költségve-
tésrõl tartott tájékoztatót. A gazdaságról szól-
va elmondta: az a sajátságos helyzet alakult ki,
hogy miközben a multinacionális cégek eseté-
ben dinamikus fejlõdés tapasztalható, a
mikrovállalkozások és a legtöbb munkaerõt
foglalkoztató kis- és középvállalkozások dön-
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tõ többsége komoly tõkehiánnyal küzd. Álla-
mi támogatásra lenne szüksége, de a költség-
vetésben erre a jövõ évre tervezett 3,7 milliárd
forint – figyelembe véve, hogy háromszázezer
vállalkozóról van szó – nagyon kevés. Az elõ-
adó az euro bevezetésével kapcsolatban kifej-
tette, hogy a szükséges intézkedések tekinteté-
ben komoly lemaradásaink vannak, az álta-
lunk megszabott feltételeket sem vagyunk ké-
pesek teljesíteni. A rendkívül magas államház-
tartási hiány következtében egyre valószínût-
lenebb az euro 2010-es bevezetése. Pedig a
szomszédainkkal való versenyben maradás
egyik fontos feltétele lenne, hogy ne késleked-
jünk, s hogy mielõbb tudjuk, mennyit is ér a
pénzünk. Egyébként a magyar háztartások
egyre gyakrabban vesznek fel euro alapú köl-
csönöket, hiteleket, mint ahogy az állam is ezt
teszi. A gazdasági szakember a jövõ évi költ-
ségvetésrõl is kifejtette véleményét. A terve-
zett büdzsé nagyon ingatag alapokon áll –
mondta –, hiszen míg a bevételi oldalon 5500
milliárd forintot terveznek, addig a kiadások 7
ezer milliárdra rúgnak. Bod Péter Ákos a gaz-
daságban tapasztalható problémák között em-
lítette a gyakran kétes tisztaságú közbeszerzé-
seket, a ma már sajnos az államra is jellemzõ
romló fizetési fegyelmet, a gazdasági adatok-
nak a kiadások átütemezésébõl fakadó meg-
bízhatatlanságát, a külsõ megítélésünk egyre
kedvezõtlenebb alakulását.

PÁLYÁZATÍRÓK
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-

mesteri Irodája  által szervezett pályázatírásra

felkészítõ képzésen 25 fõ vett részt sikeresen
és vehette át a tanfolyam elvégzését igazoló
elismerõ oklevelet. A Képzés résztvevõi – ön-
kormányzati intézmények, gazdasági társasá-
gok munkatársai – a projektfejlesztési techni-

kákkal, az EU-s elvárásoknak megfelelõ pro-
jektdokumentáció összeállításával, a projekt-
megvalósítás követelményeivel ismerkedtek
meg. Az 5 alkalomból álló kurzusnak a Halis
István Városi  Könyvtár adott helyet. A kép-
zést az EUROPE Direct információs hálózat
tagja, a Zalaegerszegi Európai információs
Pont szakmai háttéranyagokkal támogatta

MUNKAHELYTEREMTÉSRÕL
A munkahelyteremtésrõl és a beváltatlan

ígéretekrõl tartott sajtótájékoztatót a Fidesz
helyi szervezete nevében Papp János, a
Fidesz munkás- és alkalmazotti tagozatának
megyei elnökségi tagja. Tényként említette,
hogy 2002. óta ezer fõvel nõtt a munkanélkü-
liség városunkban. A Fidesz szerint nem kel-
lett volna a helyi adókat megemelni, nem kel-
lett volna a munkahelyek, beruházások támo-
gatására szolgáló helyi rendeletet oly módon
átalakítani, hogy az újat már szinte senki sem
tudja igénybe venni. Végül Litter Nándor és
Göndör István határõrséggel kapcsolatos nyi-
latkozataira reagált azzal, hogy nem kellett
volna az újabb, közel 50 munkahelyétõl bú-
csúzni kényszerülõ ember személyes tragédi-
ájából politikai tõkét kovácsolni, és azzal hen-
cegni, hogy egy szocialista miniszter érzéket-
len döntésétõl megvédték a többi, elbocsátani
kívánt 200 dolgozót.

SPORTFESZTIVÁL
Röst János alpolgármester két sportese-

ményrõl adott tájékoztatást. Az egyik a 100-
100 fõs asztalitenisz verseny Zalaegerszeg és
Nagykanizsa Megyei Jogú Városok között,
melyet november 24-én rendeznek meg dél-
után fél négykor a Zsigmondy-Széchenyi
SZKI tornacsarnokban. A programot hagyo-
mányosan második éve szervezik meg, ezáltal
is erõsítve a két város kapcsolatát. A másik a
Városi Iskolai Sportfesztivál az általános és
középiskolák közremûködésével a „Legspor-
tosabb Iskola” cím elnyeréséért, ahová még
várják az iskolák jelentkezését november 28-
ig. Az esemény decemberben négy napon át
(december 6-9.) tartana, az elsõ három nap a
Zsigmondy-Széchenyi Tornacsarnokban, míg
az utolsó a Péterfy Sándor Általános Iskolá-
ban kerülne megrendezésre. Különbözõ kor-
csoportok különbözõ versenyszámokban mér-
hetik össze képességeiket, lesz többek között
terematlétika, ügyességi váltóverseny, terem-
labdarúgás, asztalitenisz valamint sakk. 

HATÁRELFOGÁS
A Nagykanizsai Határõr Igazgatóság alá-

rendeltségében a szlovén-magyar államhatá-
ron mûködõ rédicsi közúti határátkelõhelyen
kilépésre jelentkezett november 22-én Szlo-
véniába egy mikrobusz két férfi és négy nõ
román állampolgárral. A szlovén határõrizeti
szervek a személyek beléptetését – akik
Olaszországba akartak utazni – megtagadták,
a gépkocsit utasaikkal együtt visszairányítot-
ták Magyarországra. A román állampolgárok
erre a szintén a szlovén-magyar államhatáron

mûködõ tornyiszentmiklósi közúti határátke-
lõhelyen „próbáltak szerencsét” , s ott jelent-
keztek kilépésre Szlovéniába. A szlovén szer-
vek részérõl itt is visszairányításra kerültek. A
visszairányított gépkocsiról és utasairól a
szolgálatot ellátó járõreink kiértesítésre kerül-
tek, mivel tapasztalataink szerint egyes kül-
földi személyek a sikertelen legális határátlé-
pés után illegális módszerekkel próbálkoznak
a zöldhatáron átjutni. Jelen esetben is ez tör-
tént, a román állampolgárok Tornyiszentmik-
lós község térségében egy államhatárra leve-
zetõ útra ráfordulva közelítették meg gépko-
csival a zöldhatárt, amikor járõrünk feltartóz-
tatta, majd elõállította õket. A román állam-
polgárok ellen tiltott határátlépés kísérlete
szabálysértés miatt folyik eljárás.

GEOTUDOMÁNYI ANKÉT
A Magyarhoni Földtani Társulat Dél-Du-

nántúli Területi Szervezete és a Magyar Geofi-
zikusok Egyesülete Zalai Csoportja geotu-
dományi ankétot rendez november 25-én 12
órától a Halis István Városi Könyvtárban. A
rendezvény védnökei Hegybíró Zsuzsanna a
Magyar Geofizikusok egyesületének elnök és
Brezsnyánszky Károly a Magyarhoni Földtani
Társulat elnöke. Az elõadásokat követõen ke-
rül sor a szlovén muravidéki borok kóstolóval
egybekötött bemutatójára lendvai, csentei,
dobronaki, hosszúfalui bortermelõk jóvoltából. 

ADVENTI JÁTSZÓHÁZ
A Humán Európa Szövetség játszóházat

szervez november 26-án délelõtt 9 és 12 óra kö-
zött a Halis István Városi K önyvtárban. A gye-
rekek készíthetnek adventi koszorút, karácsonyi
díszeket, dekorációkat. Ezzel kapcsolatban ké-
rik a fiatalokat, hogy ha van szüleiknek, nagy-
szüleiknek régi, múlt századi eleji képeslapjuk,
vigyék el a könyvtárba, ahol kiállítás készül be-
lõle. A tárlat lebontása után ezeket visszaadják.

PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP
A Zala Megyei kereskedelmi és Iparkamara

Nagykanizsai Térségi Szervezete nyílt pályá-
zati információs napot szervez. A nyílt napra
várják mindazokat a vállalkozókat, akik az
ipar, kereskedelem vagy a szolgáltatás terüle-
tén mûködnek és fejlesztési elképzeléseik
vannak. Elõadó: Kováts Tibor pályázati ta-
nácsadó. A programra december 1-én 15.00-
18.00 óra között kerül sor a kamara Nagyka-
nizsai Szolgáltató Irodájában (Zrínyi út 21.). 

HALOTTAK NAPJÁTÓL 
VIRÁGVASÁRNAPIG

December 2-án 19 órakor a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központban mutatja meg a Ma-
gyar Kanizsai Udvari kamaraszínház Siposhe-
gyi Péter: Halottak Napjától Virágvasárnapig
címû darabját. Az Andrási Attila rendezte mû-
höz Barabás Zoltán szerezte a zenét. A fõbb
szerepekben Erdélyi G. Hermina, Fazekas
Andrea, Csernik Árpád, Kálló Béla és Péter
Ferenc látható.

NOVEMBER 22.
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Minden év december hónapja a karácsony, a szeretet ünnepének
jegyében telik. Ez a hónap a jótékonyság és adományozás
hónapja is. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata az elmúlt két év decemberé-
ben jótékonysági gálát rendezett a vá-
rosban élõ, rászoruló fiatalok megse-
gítésére. A hagyományteremtõ ren-
dezvények folytatásaként váro-
sunk Önkormányzata, a Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központ, a
Magyar Vöröskereszt Nagyka-
nizsai Szervezete idén is megren-
dezi a Jótékonysági gálaestet és
bált 2005. december 10-én a Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központban. 

A reményeink szerint sikeres ren-
dezvény bevételébõl az arra rászoruló fia-
talok ruházkodását támogatjuk. A színházter-
mi gálamûsorban fellépnek a Sziget Színház mûvészei,
valamint a komáromi Jókai Színház Jászai-díjas színmûvésze,
Dráfi Mátyás. A jótékonysági bálon a vacsoráról a Kanizsa Cen-
trál Kft. gondoskodik, s a hajnalik tartó tánczenét a Focus nosz-

talgia zenekar szolgáltatja Ámon István vezetésével. Éjfélkor tom-
bolasorsolást rendezünk értékes nyereménytárgyakkal.

Belépõ- és támogató jegyek elõzetesen vásárolha-
tók a HSMK-ban november 14-tõl naponta

14-18 óráig. A belépõjegyek ára hatezer
Ft, mely tartalmazza a vacsora és a

gálamûsor árát. Két típusú jegy vá-
sárolható még: a gálamûsor meg-
tekintésére jogosító valamint az
önzetlen adományozás kifejezé-
sére szolgáló kétezer Ft-ért.
A nagyobb példányszámban vá-

sárolt jegyek ellenértéke és a jó-
tékony célra felajánlott összeg át-

utalással kiegyenlíthetõ a Magyar
Vöröskereszt Zala Megyei Szervezeté-

nek Magyar Kereskedelmi és Hitelbank
Rt-nél vezetett 10404900-49011599-00000000

számú bankszámláján. Az átutalási elismervény hitele-
sített másolata jogosít a belépõjegyek és támogató jegyek átvételé-
re. A befizetett összegek után igényelhetõ adókedvezmény érvé-
nyesítéséhez a Városi Vöröskereszt igazolást állít ki.

Litter Nándor, polgármester

Kérdésünkre Antal Istvánné, a
Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai
Szervezetének titkára válaszolt.

– Karácsony elõtt minden évben
többen keresnek meg bennünket,
többen kérnek segítséget, mint az
átlagos napokon. Ruhaféléket, kü-
lönösen téli- és gyermekholmikat
szívesen látnánk. Egyre kevesebb
gyermekruhát tudunk adományoz-
ni, mert egyre kevesebbet hoznak
be az emberek. Gondolom eloszto-
gatják a családon belül. Tehát
egyik problémánk az, hogy kevés a
gyermekruha. Kérnénk, ha vala-
kinek van otthon a gyermekek ál-
tal már kinõtt holmija, ne dobja
el, hanem hozza be a Sugár út 8.
szám alatti irodánkba. December
elején valószínû elköltözünk a Su-
gár út 28. szám alá, és ott már
nem kell az emeletre felcipelni az

adományokat. Játékokat is szíve-
sen fogadnánk. Szeretnénk, ha
vállalkozók vagy az élelmiszer-
iparban dolgozó emberek élelmi-
szerrel tudnának támogatni ben-
nünket. A hajléktalanokat ellátjuk
a normatívából jutó pénzbõl, õk
kapnak meleg ételt, teát, de nem
tudunk ünnepi élelmiszercsomagot
összeállítani azoknak a szegény
embereknek, akik nem, vagy csak
nagyon nehezen tudják megkeres-
ni az ünnepekre valót, mert annyi
pénzünk nekünk sincs. Pénzügyi
támogatásunk nincs, a más célra
fordítható pénzbõl pedig elvenni
nem lehet. Szeretnénk valamivel
megajándékozni azokat is, akik
felkeresnek bennünket, hogy nekik
is legyen egy boldogabb karácso-
nyuk. Akár pénzbeli támogatást is
elfogadnánk, amibõl be tudunk

vásárolni. Volt rá példa húsvét
elõtt, hogy egy vállalkozótól ka-
pott pénzbõl kis csomagokat állí-
tottunk össze hasznos dolgokból a
gyerekek nagy örömére. Még a
Családok Átmeneti Otthonában
élõ gyermekeknek is jutott belõle.
Az a kérésem, ha a lakosság tud
segíteni, egy kicsit ilyen dolgok-
ban, segítsen!

– Ha étkezési utalványt egy-
szerûbben tudnának adni, az is el-
fogadható?

– Az is jó, mert ha úgy gondol-
ják az adományozók, akkor ki-
váltjuk mi, mert a tapasztalat
alapján jobb, ha mi vesszük meg
a gondozónõk, vagy a szociális
munkások segítségével, mintha a
jegyet nyújtanánk át. Most 43-an
dolgozunk a Vöröskeresztnél,
szívvel-lélekkel tudunk segíteni a
rászorulókon.

– Csak néhány napja köszöntött
be a hideg, de már lehet olyan
esetekrõl hallani, hogy megfagy-
tak emberek. El tudják helyezni a
hajléktalanokat, hogy ne kelljen
az utcán tölteniük az éjszakát?

– A hajléktalanok számára van
hely, megnyílt a téli krízis szálló,
bõven el tudjuk helyezni õket.
Meleg szobában, ágyban alhat-
nak, és a tisztálkodási lehetõség
is biztosítva van számukra. A Dó-
zsa György út 75. szám alatt, két-
szobás helyiségben 25 fõt tudunk
elhelyezni. Nem kell attól félni,
hogy a hidegben megfagynak.

– A Vöröskereszt tavasszal
gyûjtött az erdélyi árvízkárosul-
tak megsegítésére. A karácsonyi
ünnepekre nincs ilyen tervük?

– Most inkább a hazaiakat se-
gítem szívesen, mert sok rászoru-
ló van. Sok ember úgy él, hogy a
lakás fûtése is gondot jelent szá-
mukra. Sokan nem tudnak karác-
sonyi beiglit vásárolni, mert örül-
nek, hogyha kenyeret, vagy tejet
vehetnek. A gyógyszerre tudomá-
som szerint rengeteget költenek
az idõs emberek. Ha a nyugdíjuk-
nak csak egy ötödét költik gyógy-
szerre, az is sok! Nap mit nap
jönnek és élelmiszert kérnek, amit
nem tudunk adni...

B. Zs.
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ÉLELMISZERT, TÉLI HOLMIKAT VÁRNAK
Közeledik a Karácsony. Mit gyûjt, illetve milyen adományo-

kat fogad el a Vöröskereszt annak érdekében, hogy a hozzájuk
fordulók karácsonyát megszépítsék, és ahogy a kívánságokban
is elhangzik, kellemessé tegyék?

„SZÉP„SZÉP RUHÁBAN JÁRNI-KELNI...”RUHÁBAN JÁRNI-KELNI...”
JÓTÉKONYSÁGI GÁLAESTJÓTÉKONYSÁGI GÁLAEST ÉS BÁLÉS BÁL

HSMK, 2005. DECEMBER 10.HSMK, 2005. DECEMBER 10.



7A HÉT TÉMÁJA: JÓTÉKONYSÁGA HÉT TÉMÁJA: JÓTÉKONYSÁG

AHOGY AZ UTCÁN LÁTJÁK ...
Az ünnepek közeledtével mindannyiunkban felszínre kerül az ajándékozási vágy. Kinél jobban, kinél kevésbé. Ezen a

héten azt kérdeztük meg Olvasóinktól, szoktak-e jótékonykodni, adakozni a rászorulóknak az ünnepek elõtt vagy esetleg
év közben is segítik az arra rászorulókat.

Spollár Istvánné:
A Kft-nél, ahol dolgozom, min-

den évben adományozunk. Véle-
ményem szerint nagyobb adomá-
nyokat célszerû adni. Tavaly a
Heim Pál Gyermekklinikának ad-
tunk egy nagyobb összeget, most
többek között az Élettér Állatmen-
helynek is adományoztunk. Min-
den évben a karácsony elõtti idõ-
szak nálunk a segítésnek az ideje. 

Oláh Tamás:
A koldusnak mindig adok bár-

hol, bármikor, nemcsak kará-
csonykor, hanem az év bármely
szakában. Inkább személyesen
adok, nem küldök semmit sehová,
mert nem vagyok benne biztos,
hogy oda kerül a pénz, ahová én
azt szeretném. Ám ha nemes célra
szerveznek egy eseményt, az
megint más. 

Gorontay Andrea:
Nem kifejezetten az ünnepeknél

adományozok, hanem egész évben.
Van egy-két olyan jótékonykodási
cél, amirõl nem lehet tudni bizto-
san, hogy oda megy-e a befolyt
összeg, ahová szeretnék, vagy aho-
vá hirdetik, ezért inkább azt része-
sítem elõnyben, amikor egy könyv,
vagy más tárgy megvásárlásakor
támogatom a rászorulókat.

Horváth Richárd:
Szoktam adni. Fõleg az utcán a

hajléktalanoknak, nem nagy ösz-
szeget, hanem inkább csak pár fo-
rintot. A jelentõsége abban van
szerintem, hogy valóban egy köze-
li kocsmában egy rövid itallal me-
legítik át a testüket ilyenkor, ami-
kor esik a hó és hideg van. Ebben
az idõben tényleg jobban is kelle-
ne figyelni embertársainkra. 

Karácsony közeledtén gombamód szapo-
rodnak az adományozási lehetõségek, jóté-
konysági akciók, egyre többen kéregetnek
úton, útfélen magasztosnál magasztosabb
célokat emlegetve. Ha kötélnek állunk és
adunk, bizonyára felmerül bennünk, való-
ban célba ér-e, valóban jó célt szolgál-e az a
néhány forint. Hogy tényleg arra költik-e,
amire szántuk, tényleg az kapja-e, akinek
kérték. Ha nem adunk, ha közömbösen pró-
bálunk a szemkontaktust keresõ kérelmezõk
mellett elsuhanni, akkor meg a lelkiismere-
tünk támad ránk, hogyan lehetünk ilyen kö-
zömbösek, miként mehetünk el a többi em-
ber problémája mellett. Míg lesütött szem-
mel haladunk, próbálunk mentségeket ta-
lálni, próbáljuk megmagyarázni magunk-
nak, hogy részben adóforintjainkból tartják
fenn a karitatív szervezeteket, hogy leg-
utóbb is vittünk ruhát a szegényeknek, hogy
a gyerek összes alapítványi bálján ott vol-
tunk…stb, stb. Szóval mentségeket kere-
sünk. Egyik esetben sem tiszta a lelkiisme-
retünk, végig munkál bennünk a kétség.
Nem tudom, van-e, létezik-e jó megoldás. 

Újságíróként sok-sok magasztos pillanat-
ban, és még több kétségben volt részem az
adományok miatt, a jótékonyság kapcsán.
Van közöttük néhány eset, amely ha eszembe
jut, még ma sem tudom, mit, hogyan tehet-

tem volna másként, hogy van-e, volt-e jogom
kétségbe vonni a kérõ tiszta szándékát, mert
bizony sokszor volt az az érzésem, nem a va-
lóság az, amit a szememmel látok, máskor
pedig kétségeimre bizonyosságot is kaptam. 

Egyszer egy nagyon nehéz sorsú család-
hoz küldtek bennünket, ahol a hiánynak, a
nélkülözésnek olyan mélységei tárultak
elénk, amelyet szavakkal megfogalmazni
alig lehet. Az éhezés, a nincstelenség addig
számunkra csak nagyon tankönyvízû jelen-
ség volt csak, hallottunk valamit róla, de
látni soha nem láttuk még… Egyetlen faze-
kuk volt csak, amelyet a vasútpartra vittek
nap mint nap, hogy ott téglákra állítva
gyújtsanak alá, s ott fõzzék meg azt a vizes
valamit, amit levesnek a belevalók híján
alig lehetett nevezni. Míg a kérdéseimet fo-
galmazgattam, megvallom, a visszanyelt
könnyek égették belül a torkomat, s egyre
azon járt az eszem, miként segíthetnék. Elég
volt néhány pillanat, egy szemvillanás, hogy
fotós kollégámmal együtt úgy döntsünk, a
zsebünkben lévõ forintokat kifelé menet a
szekrényajtóból eszkábált asztalkára csúsz-
tatjuk. Lassan, megalázottan lépdeltünk,
nem szóltunk, csak az járt a fejünkben, mit
tettek, vagy mit nem ezek az emberek, hogy
erre a sorsra jutottak… Sorsuk keresztjét
egy pillanatra átvenni kényszerültünk, s a

súlya alatt letaglózva lépkedtünk... Aztán
másnap egy illetékes helyrõl érkezõ telefon
egész más megvilágításba helyezte a történ-
teket. Megtudtuk, hogy riportalanyaink ön-
ként utasították el a hivatalos segítõ kezet,
mert bár számos támogatást, emberhez mél-
tó életlehetõséget felajánlottak nekik, õk
úgy gondolták, joguk van így élni, ezt vá-
lasztani, mert õk szabad emberek... s ahhoz
is joguk van(volt), hogy a nyilvánosság esz-
közeit igénybe véve, kihasználva azt, olyan
elõnyökhöz próbáljanak jutni, amelyek
másként, még körülményeik ellenére sem il-
lették volna meg õket. 

Egy másik alkalommal egy fényes szén-
szemû kisfiú állt az egyik üzlet sarkán, aho-
vá bevásárolni igyekeztem. Szombat volt, az
esõ szitált, gonosz, hideg, õszi szél száguldott
a kihalt utcákon. Halkan kért, nyújtotta fe-
lém meggémberedett kezét, s azt állította, rég
nem evett. A boltba siettem, s a bevásárlás
után is ott állt még a fiú (ahogy reméltem
is). Kifelé menet két banánt nyújtottam felé,
köszönetet rebegve dugta volna el, de akkor
szinte a semmibõl termett elõ egy nõ, aki az
akciót látva, hatalmas pofont kevert le a fiú-
nak, s üvöltve förmedt rá, miért nem pénzt
kért. Álltam megsemmisültem, csak néztem
bénán, mintha a pofont én kaptam volna… 

Lehet, hogy nekem szánták?  (dé)

KICSIKART ÉS ÖNKÉNTES ADOMÁNYOK
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Tavaly augusztus óta helyettesítéssel oldják
meg a XIX. sz. körzetben a felnõtt háziorvosi
ellátást. Szerencsére hamarosan megváltozik ez
a helyzet, a közgyûlés nemrégiben döntött az új
háziorvosról, dr. Budai Éva személyében. Bár
az eredeti tervek szerint már december elsejétõl
õ fogadta volna a körzet betegeit a Zemplén ut-
cai rendelõben, a szükséges okmányok beszer-
zése még néhány hetet igénybe vesz. Így a dok-
tornõ – akit most szeretnénk bemutatni – január
elsején tudja megkezdeni a munkát. 

– Mikor gondolt elõször arra, hogy a gyó-
gyításnak szenteli az életét?

– Gyerekkoromtól orvos szerettem volna
lenni. Sajnos elég sokat betegeskedtem, ám sok
más kisgyerekkel ellentétben nem idegenked-
tem a fehér köpenytõl, inkább megbarátkoztam
vele. A szüleim bíztatására, támogatására
mindvégig számíthattam, így az érettségit kö-
vetõen a Pécsi Orvostudományi Egyetemre je-
lentkeztem, ahol 1982-ben szereztem diplomát.

– Merre vezetett eddig az útja? Milyen te-
rületeken gyakorolta a hivatását?

– Kezdõ orvosként Szigetvárra kerültem, az
Aktív Belgyógyászati Osztályra, ahonnan
1988. februárjában költöztem Nagykanizsára
és kezdtem meg a munkát a belgyógyászaton

osztályon. A belgyógyász szakvizsgámat is ek-
kor szereztem meg. Ezt követõen a Gerontoló-
giai Osztályon igyekeztem a betegeken segíte-
ni. 1992-ben az ÁNTSZ helyi intézeténél he-
lyezkedtem el tiszti orvosként, de egyre jobban
hiányzott a betegágy, a betegekkel való szemé-
lyes kapcsolat. Ezt azzal próbáltam pótolni,
hogy a következõ évben megnyitottam magán
járóbeteg szakrendelésemet. Már évekkel ezt
megelõzõen elkezdtem a természetgyógyászat-
tal foglalkozni, érdekelt, hogy a hagyományos,
tradicionális orvostudomány hogyan egészít-
hetõ ki a természetgyógyászattal. Elvégeztem
egy akupunktúrás szaktanfolyamot
Budapesten az Orvostovábbképzõ Intézetben,
majd 1994-ben a Pécsi Orvostudományi Egye-
temen egy olyan tanfolyamot, ami lehetõséget
ad arra, hogy lézer-akupunktúrát és pásztázó
lézerkezelést is folytathassak. A szakrendelése-
men mindennek nagy hasznát veszem, sok
esetben látványos javulást tapasztalok a bete-
geknél a hagyományos, az  akupunktúrás vala-
mint a lézeres kezelések együttes alkalmazásá-
val. 1995-tõl már csak magánrendeléssel fog-
lalkoztam itt a városban és Zalakarosban. Idõ-
közben megüresedett egy háziorvosi praxis, és
úgy éreztem, ezen a területen is szívesen pró-

bálkoznék. A háziorvosláshoz szükséges enge-
délyek, vizsgák megszerzése közel egy eszten-
deig tartott. Szeptember végén Pécsett letettem
azt a licenc-vizsgát, ami a praktizálás feltétele. 

– Milyen tervekkel, elképzelésekkel indul
neki ennek az új feladatnak?

– A zalakarosi rendelésemet megszüntettem
annak érdekében, hogy elegendõ idõt és ener-
giát tudjak fordítani a nagykanizsai háziorvosi
teendõimre. Szeretnék a hagyományos, napi
háziorvosi teendõk mellett a nekem bizalmat
adó betegek egészségügyi állapotáról minél rö-
videbb idõ alatt minél többet megtudni. Nagy
hangsúlyt kívánok fektetni a betegségek aktív
megelõzésére. Ez alatt azt értem, hogy folya-
matosan szeretném nyomon követni a betegek
egészségügyi állapotát, fel szeretném hívni a fi-
gyelmüket a különbözõ megelõzési és szûrési
lehetõségekre. Évente szeretném látni és a leg-
szükségesebb, legalapvetõbb vizsgálatoknak
alávetni azokat is, akik évek óta nem voltak or-
vosnál, mert nem voltak betegek. Itt ilyen vizs-
gálatokra gondolok, mint a vérnyomás-mérés,
EKG, bizonyos laborvizsgálatok. A betegek
gondozása, a rájuk való aktív odafigyelés úgy
gondolom, kiemelt feladat kell, hogy legyen.

-szõlõsi-

HÁZIORVOS, HOLISZTIKUS SZEMLÉLETTEL

A nemdohányzók védelmérõl
szóló törvénnyel kapcsolatban
tartottak ellenõrzéseket a város
intézményeiben az elmúlt két év-
ben az ÁNTSZ nagykanizsai
városi intézetének munkatársai.
Az összegzést a városi képviselõ
tetsület elé terjesztették. Milyen
tapasztalatokat szereztek? – szólt
a kérdésünk dr. Buzás Judit
városi tiszti fõorvoshoz.

– Miután 1999-ben született a
nemdohányzók védelmérõl szóló
törvény, úgy gondoltuk, átfogó
képet adunk a képviselõtestület
részére arról, mi a helyzet a vá-
rosban. Kíváncsiak voltunk arra,
hogy a város vezetése hogyan
tudja támogatni saját eszközeivel
a dohányzás megelõzésével ösz-
szefüggõ feladatainkat.

– 104 önkormányzati intéz-
ményt ellenõriztek. Mit mutatnak
a számok?   

– Az intézményekben vizsgáltuk,
hogyan tartják be a törvényi elõ-
írásokat, például van-e dohányzó-
hely. A jegyzõkönyvek alapján ar-
ra is fény derült, hogyan alakul a
dohányzók és nem dohányzók szá-
ma, illetve, mely intézmények éltek

a lehetõséggel, és nemdohányzó
intézménnyé nyilvánították magu-
kat. 104 intézményt néztünk meg,
ezek között oktatási, egészségügyi
intézmények és az önkormányzat
egyéb intézményei voltak. Az alap-
ellátás egészségügyi intézményei
közül a házi gyermekorvosi szol-
gálat, a háziorvosi szolgálatok je-
lentõs része, illetve a védõnõi
szolgálatok körében a nemdo-
hányzók aránya lényegesen maga-
sabb. Ugyanilyen kedvezõ a hely-
zet az óvodák esetében, s az álta-
lános iskolákban is csak valamivel
magasabb a dohányzók aránya –
itt is 10 százalék alatt van. A kö-
zépiskolákban egy kicsit kedvezõt-
lenebb a helyzet és nagyon megle-
põ volt, hogy a szociális intézmé-
nyekben – bölcsõdékben, fogya-
tékkal élõk integrált intézményé-
ben, idõsek klubjában – magas
volt a dohányosok száma. 

– Az országos átlagnál is ked-
vezõbb a nagykanizsai helyzet…

– A 104 vizsgált és ellenõrzött in-
tézményben 15,5 százalékos a do-
hányzók aránya. Ma Magyarorszá-
gon a nõk 25, a férfiak 42 százaléka
dohányzik. Az egészségügyi és okta-

tási intézmények dolgozóinak jelen-
tõs része nõ, s az országos átlagot
figyelembe véve a nagykanizsai
arány mindenképpen kedvezõnek
tekinthetõ. Ez persze nem jelenti
azt, hogy a helyzet nem javítható.
Miután bizonyos munkahelyen –
például háziorvosi rendelõben –
gyakran csupán két ember dolgo-
zik, ha egyikük dohányzik, máris 50
százalékos az arány. Ezt figyelembe
véve tehát azt mondhatjuk, hogy az
arányokon egyedileg lehet javítani. 

– Az egészség megõrzésében
nem járunk élen, mi, magyarok. A
cigarettafogyasztás miként alakul?

– Ha a cigaretta fogyasztást te-
kintjük, akkor a tavalyi adatok
alapján Magyarország messze
nagyfogyasztónak számít. Ha pe-
dig a cigarettázás és a tüdõrák
közti összefüggést nézzük, azt
mondhatjuk, tudományos ered-
mények igazolják ezt. Az, hogy
Magyarországon a daganatok
között vezetõ halálokként jelenik
meg – különösen a férfiak eseté-
ben – a dohányzás, önmagában is
riasztó. A dohányzás megelõzé-
sért tehát még többet kell tenni. 

(gk)

VÁROSI FÜSTÖLGÕ
A dohányzásnak üzentek hadat a

Zsigmondy-Winkler SZKI-ban a hét
elején, amikor „NE gyújts rá!” napot
szerveztek. Reggeltõl délutánig min-
den leadott cigarettáért cserébe al-
mát, csokit vagy más édességet lehe-
tett kapni. A vitrinekben felvilágosító
anyagok, az asztalon teszt-lapok
voltak, mind errõl a pusztító szenve-
délyrõl szóltak. Kivetítõn dohány-
zás-ellenes filmet lehetett nézni. Az
orvosi szobában a Mora-terápiát
mutatták be. A különleges készülék
az emberi szervezet elektromágneses
rezgéseinek mérésén alapul, segítsé-
gével az egészséges rezgéseket erõsí-
tik fel. Alkalmazásával csökkenthetõ
a nikotinéhség, javítható a dohányo-
sok szervezetét érintõ ólom és kad-
mium terheltség. A terápiában az
iskola öt, napi egy doboznál is többet
szívó dohányos diákja vett részt. A
nap zárásaként az összegyûjtött cigit
a szervezõk a kortársoktatók jelenlét-
ében semmisítették meg. Az egész-
ségfejlesztõ programot az intézmény
védõnõje, az ifjúságvédelmis szak-
emberek és a kortársoktatók együtt
szervezték és bonyolították le az
ISZCSEM által pályázati úton nyúj-
tott támogatásból.

NE GYÚJTS RÁ!
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LEBONTOTTÁK A TÓPARTI SÉTÁNY 
GYALOGOS HÍDJÁT

Lebontották a tóparti sétány gyalogos hídját a Csónakázó-tónál.
Helyére a tervek szerint a hónap végéig egy új, betonszerkezetû hi-
dat állít fel a kivitelezõ. Küllemében decembertõl az eredeti látvány
fogadja a kirándulókat, csak korszerû, idõt állóbb anyagból építik
fel az újat. A facölöpök helyett egy átívelõ feszített pályaszerkezet-
tel, betonpillérek tartják majd a meder mindkét oldalán. A burkolt,
járólapos felületû hidat továbbra is a gyalogosok vehetik igénybe.

SZIGETELÉSCSERE A PRINCIPÁLIS FÖLÖTT
Szeptembertõl folyamatosan dolgoznak a szakemberek a Prin-

cipális csatorna fölötti közúti híd felújításán. A munkálatokat
megnehezíti, hogy két szakaszban, a Vár úti forgalom félpályás
lezárása mellett történhet a helyreállítás, a szigeteléscsere, és az
új burkolat elkészítése. 

NOVEMBER 15.
Kedves Miha Tamásné!
A nagykanizsai kórház ügyében Önök alá-

írásgyûjtést kezdeményeztek, a Fidesz helyi akti-
vistái támogatásával. Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata szeptember hónapban
tárgyalta a kórház mûködtetésének vállalkozás-
ba adási lehetõségét. A testület az elõterjesztést
nem támogatta. Feltételezhetõen Ön informá-
lódtak képviselõknél, önkormányzati tisztségvi-
selõknél a kórház ügyében. Akkor viszont tudni-
uk kellett volna, hogy a kanizsai kórház vagyon-
tárgyainak privatizációját (kormányzati fejlesz-
tési támogatás miatt) a törvény tiltja és a beter-
jesztés is a mûködtetés felülvizsgálatáról szólt.
Tisztelettel kérjük, hogy az eddig összegyûjtött,
aláírt íveket a városvezetés részére átadni szí-
veskedjenek, hogy az érintetteket még ebben az
évben korrektül tájékoztathassuk. Nem szeret-
nénk helyt adni azoknak a véleményeknek, ame-
lyek szerint az aláírások – címlistaként – a Fi-
desz-kampány részeként, a Fidesz részére lettek
átadva. Az átadás hiányában tájékoztatjuk a
nyilvánosságot az Önökhöz írt levélrõl. 

Bízom a korrekt együttmûködésben.
Nagykanizsa, 2005. november 15.

Tisztelettel: Röst János

NOVEMBER 18.
ALÁÍRÁSGYÛJTÉS

A kórház mûködtetésének privatizálása ellen in-
dított aláírásgyûjtés eddigi tapasztalatairól és az ez-
zel kapcsolatban Litter Nándor polgármesternek írt
nyílt levélrõl tartott sajtótájékoztatót pénteken Miha
Tamásné, a Rozgonyi Polgári Egylet elnöke. Mint

mondta, az elmúlt hetekben egyértelmûen bebizo-
nyosodott – közel tízezer aláírás gyûlt össze –, hogy
az emberek  veszélyesnek tartják a nagykanizsai
kórház privatizációját. Félnek az elõre nem látható
következményektõl, s azt, hogy félelmük jogos, alá-
támasszák a negatív kiskunhalasi tapasztalatok is. 

– Annak érdekében, hogy végre tisztán lát-
hassanak a kanizsaiak és környékbeliek a kór-
ház privatizálása ügyében, szervezetünk nevé-
ben nyílt levelet írtam Litter Nándor polgár-
mester úrhoz – mondta Miha Tamásné. A levél-
ben foglaltakról elhangzott, választ szeretnének
kapni arra, mi a polgármester álláspontja, kiket
képvisel ebben az ügyben, s kellõ alapossággal
felmérte-e a privatizáció kórházi dolgozókat és
betegeket sújtó következményeit.

NOVEMBER 18.
Nyílt levél Litter Nándor Polgármester Úrnak!

Városunk és az itt élõ emberek jövõjét alapve-
tõen befolyásoló kérdésben fordulok Önhöz.
Napról-napra egyre többen és többen teszik fel
a kérdést: mi az akadálya, hogy a mi városunk-
ban jobban menjenek a dolgok? Miért nem tud
a jelenlegi városvezetés jó gazda módjára bánni
a rábízott vagyonnal? És miért van az, hogy a
kiárusítási hullám – a számtalan értékes önkor-
mányzati ingatlan eladása után – most már el-
érte a kórházunkat is? Ezért engedje meg, hogy
tisztelettel tájékoztassam arról: miután nyilvá-
nosságra került a várost jelenleg vezetõ MSZP-
SZDSZ koalíció azon szándéka, hogy privatizál-
ják a kórház mûködtetését, szervezetünk tiltako-
zó aláírásgyûjtésbe kezdett. Az azóta eltelt keve-
sebb mint két hónap alatt több mint 10 ezer

nagykanizsai és környékbeli támogatta kézje-
gyével tiltakozásunkat az Ön terve, a kórház pri-
vatizációja ellen. A 10 ezer aláíró önmagában is
jól mutatja, hogy Nagykanizsa polgárai többet
érdemelnek. Õszinte aggodalmunkból született
õszinte kérdésünkre õszinte választ várva Öntõl!

Nagykanizsa, 2005. november 18.
Õszinte válaszában bízva, tisztelettel:

Miha Tamásné, 
Rozgonyi Polgári Egylet elnök

NOVEMBER 21.
LEVELEK A VÁROSBAN

A Rozgonyi Polgári Egylet aláírásgyûjtésbe
kezdett a kórház privatizációja ellen, s ezzel
összefüggésben sajtótájékoztatót tartott Röst Já-
nos alpolgármester és dr. Szabó Csaba kórház-
igazgató.  Litter Nándor polgármester és Röst Já-
nos alpolgármester úgy döntöttek, levélben for-
dulnak az Egylethez, melyben többek között
megkérték, hogy az eddig összegyûjtött aláíráso-
kat a városvezetõségnek szíveskedjenek átadni.
A levelet a múlt héten küldték el a Polgári Egylet
részére. Válaszként azt tapasztalták, hogy a vá-
ros postaládáiba egy nyílt levelet dobáltak be,
mely Litter Nándor polgármesternek szólt. „Azt
szeretném kérni, hogy ezt az akciót fejezzék be,
nem kell az embereket különbözõ híresztelések-
kel zaklatni. Szíveskedjenek a címjegyzéket átad-
ni, ugyanis ez a mai napig nem történt meg.” –
mondta Röst János alpolgármester. „Egy szak-
mai kérdést a politika olyan szinten vett a kezé-
be, hogy eltûnt a szakma és felszínen maradt a
politika.” – tette hozzá dr. Szabó Csaba fõigaz-
gató, majd így szólt: „félrevezetés történik”.

KÓRHÁZPRIVATIZÁCIÓ PRO ÉS KONTRA
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Október 23-i nemzeti ünnepünk alkalmából
Közlekedésért Érdemérmet adományozott
Kóka János gazdasági és közlekedési minisz-
ter a nagyrécsei Csöndör József autóbuszve-
zetõnek. A kitüntetést október 19-én adták át
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium ün-
nepi rendezvényén. Csöndör József 1971-ben
tehergépkocsivezetõként kezdett dolgozni
munkahelyén, majd 1975-tõl autóbuszvezetõ
munkakörbe helyezték át. Kezdetben a város
környéki forgalomban teljesített szolgálatot,
de rátermettsége, képessége alapján több,
mint 20 évig belföldi és nemzetközi különjá-
rati feladatokat is végzett az utazóközönség és
a megrendelõk megelégedésére. Alapképzett-
ségén túl megszerezte a gépjármûvezetõ- és
karbantartó szakmunkás végzettséget is. Mun-
kája, emberi magatartása a fiatal munkatársak
számára követendõ példa. 1 millió 650 ezer
kilométert vezetett balesetmentesen. Csöndör
Józsefet elsõként a kezdetekrõl kérdeztük.

– Mint váltóvezetõ, 1975-tõl a Nagykanizsa
környéki összes telephelyen megfordultam,
majd 1983-tól, az idõsebb kollégák nyugdíjba
vonulását követõen különjáratos, helyközi és
távolsági feladatokat is végeztem 21-22 éven
keresztül. Magyarország szinte összes neveze-
tességét végigjártam, Európa 31-32 országába
vittem kirándulókat. Az elsõ külföldi utam Po-
zsonyba vezetett, akkor még két útlevelünk volt. 

– Melyik könnyebb, a helyi, vagy a távolsá-
gi járaton dolgozni?

– Szerintem mind a kettõ nehéz, a távolsági
járaton nagy a forgalom, rengeteg a szabály-
talankodó. Ahogy a munkaerõigény megkí-
vánta, oda mentem. A '70-es években Récsé-
rõl Riga motorral jártam Zalamerenyére le-
váltani a társamat. Galambokon a kutyák
szinte levettek a motorról, de akkor is oda kel-
lett érni munkakezdésre. Ha másnap éjjel én
jöttem a busszal, ott kellett aludnom, vagy ép-
penséggel Balatonmagyaródon. Egy öreg né-
ninél volt a szállásunk, aki tûzhelyen melegí-
tett tetõcserepet tett az ágyba, hogy ne a hi-
deg ágynemûbe kelljen belebújnunk ha éjsza-
ka megérkezünk. A fiatalok ezt ma már el sem
hiszik! A kezdet kezdetén eléggé fejletlen volt
a technika, nap, mint nap kellett útközben de-
fektet szerelni, sokszor úgy nézett ki az ember,
mint egy szerelõ. A technika szerencsére fejlõ-
dött, és  sikerült a legmodernebb jármûveket
kipróbálnom. 

– Van különbség a külföldi vagy belföldi út
között?

– A nyugati országokban sokkal fejlettebb a

közlekedési kultúra. Londonban mások a for-
galmi szabályok. Udvariasak az olaszok, az
osztrákok és a németek is. Még sokat kell ta-
nulni tõlük. Itthon sajnos nem tartják be a
közlekedési szabályokat.

– Az autópálya építések hogyan befolyásol-
ta munkájukat?

– Megkönnyítették, mert gyorsabb, és nem
rejt magában annyi veszélyforrást. 

– A Volán egyedüli kitüntetettje volt az or-
szágban!

– Ezek szerint valahol értékelték a munká-
mat. Más munkahelyem nem volt, 35 éve itt
dolgozom Kanizsán. Jó a csapatunk, úgy
érzem, még jó pár ember megkaphatta volna
közülünk a kitüntetést rajtam kívül! 

– A munkaidején túl is szeret vezetni?
– Már kiskoromban a volán volt a minde-

nem. A szomszéd Hoffer traktorjának kormá-
nyát álló helyzetben is forgattam öt éves ko-
romban. Onnét jött ez a szeretet. A buszvezetés
nem fáraszt, inkább elmegyek tízszer busszal
Budapestre, mint egyszer személykocsival. 

– Mi nyújt kikapcsolódást szabad idejében?
– Van egy szõlõhegyem, és otthon a kertben

málnát, szedret telepítettem és lugas almást
ültettem. Lányom férjnél van, Galambokon ta-
nít, a fiam fõiskolás, de nyáron az almasze-
désnél besegítenek. Hetente egyszer eljárok
tekézni is. A sok távollét miatt a gyermekeim
szinte úgy nõttek fel, hogy észre sem vettem,
de az asszony helyt állt mellettük. Csak az a
gond, hogy hamar elrepült ez a 35 év!

Bakonyi Zsóka

KM-MILLIOMOS A VOLÁN MÖGÖTT

A Zala Megyei Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltsége az alábbi szak-
mákban, illetve munkakörökben kínál elhe-
lyezkedési lehetõséget: (munkakör/végzett-
ség/bérezés Ft-ban)

Híddaru kezelõ/szakirányú/80000-130000.
Hegesztõ-minõségellenõr/szakirányú/90000-
100000. CNC esztergályos/szakirányú/
75000-80000. Fémfestõ/szakirányú/megegye-
zés szerint. Vas-és fémszerkezet laka-
tos/szakirányú/70000-110000. Hegesztõ/szak-
irányú/70000-110000.Asztalos/szakirá-
nyú/57000-100000. Gépjármûszerelõ/szak-
irányú/57000-70000. Autóvillamosság-szere-
lõ/szakirányú/57000-70000. Operátor/8. álta-
lános/80000-100000. Pénzügyi ügyinté-
zõ/szakirányú/50000-120000. Ékszer be-
csüs/szakirányú/110000. Lakatos mûveze-
tõ/technikum/150000-180000. Faipari techni-
kus/technikum/120000. Mûszaki munka-
társ/angol nyelv, fõiskola/167000. Vegyipari
gépész-üzemmérnök/fõiskola/120000-
180000.

ZMMK Kirendeltség Nk, Fõ út 24. 

A Nagykanizsai Hegyközség november 20-
án tartotta közgyûlését a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Házban. A közel négy órás ta-
nácskozáson elfogadták az új törvényeknek
megfelelõ alapszabály, rendtartás és ügyviteli
szabályzat módosítását. A tisztújítás során öt
évre megválasztották a választmány, az ellen-
õrzõ- és a jelölõ bizottság tagjait. 

Elnöki beszámolójában Förhénci Horváth
Gyula kiemelte: nehéz éven van túl az ágazat,
így a hegyközség is. Amellett, hogy a szõlõk
rosszul teleltek, az egész évi idõjárás sem volt
kegyes az ágazathoz. Jelentõs jégkárokat szen-
vedett el a környék. Az elnök utalt arra, hogy
Magyarországon is rövidesen megjelenik a
szõlõterületek kivonására vonatkozó EU-s tá-
mogatás, ami milliós nagyságrendû egyszeri
támogatást jelent hektárokra levetítve. Bizto-
san sokaknak jól fog jönni az a néhány száz
ezer forint és Kanizsa környékén is sokan be
fognak ugrani ennek természetesen, csak azt
felejtik el, hogy az a kultúra, amit õseik hosszú
évtizedeken keresztül fölépítettek, el fog vesz-
ni egy életre. Arra a területre szõlõt telepíteni

többet nem lehet. Szeretnének a borturizmus
terén is elõrelépni, de ahhoz infrastrukturális
beruházás kellene. Tennének is érte, de véle-
ményük szerint nem lehet mindent elvárni a
termelõktõl. A hegyközség azért van, hogy a
szõlõ és a bortermelés minõsége javuljon
Nagykanizsán. Ha javul a borminõség, akkor a
hegyközség jól dolgozik, ha nem javul, azt je-
lenti, hogy nem csinál semmit. 

ÁLLÁS-ÁLLÁS-ÁLLÁS HEGYKÖZSÉGIEK HEGYKÖZSÉGIEK VÁLASZÚTVÁLASZÚTONON
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Az épített környezet alakításáról és védel-
mérõl szóló törvény szerint akadálymentes az
épített környezet akkor, ha annak kényelmes,
biztonságos, önálló használata minden ember
számára biztosított, ideértve azokat az egész-
ségkárosodott egyéneket vagy embercsoporto-
kat is, akiknek ehhez speciális létesítmények-
re, eszközökre, illetve mûszaki megoldásokra
van szükségük.

– Az építési engedélyek kiadásánál hogyan
veszik figyelembe ezt a törvényt? – kérdeztük
Szamosi Gábortól, a hivatal Építéshatósági
Osztályának vezetõjétõl.

– Az akadálymentesítés jogi alapját az épí-
tett környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény adja meg, illetve
az ennek végrehajtására kiadott rendeletek. Az
akadálymentesítéssel kapcsolatos részletes
építésjogi követelményeket az országos telepü-
lésrendezési és építési követelményekrõl szóló
253/1197.(XII.20.) kormányrendelet taglalja. 

– Milyen építési tevékenységeknél kell
megkövetelni az akadálymentesítést?

– A törvény úgy fogalmaz, hogy közhasználatú
építmények esetében biztosítani kell az akadály-
mentességet. Ennek biztosításához a törvény ko-
rábban és most is határidõt rendelt. E törvényi
elõírást értelemszerûen új építéseknél, valamint
meglévõ létesítmények átépítésénél is figyelembe
kell venni, illetve ezeket a szabályokat is be kell
tartani. A kormányrendelet részletesen elõírja,
hogy az egyes létesítményeknél és építményrészek-
nél milyen szabályokat kell figyelembe venni. Pél-
dául egy rámpát milyen dõlésszöggel, szélességgel
lehet kialakítani, milyen korlátot kell hozzá meg-
építeni, de ugyanez igaz a lépcsõknél, közlekedõk-
nél, és folytatni lehetne a sort, hiszen nagyon tág
az idevonatkozó jogszabály elõírásainak a sora. 

– Mikor ellenõrzik ezek meglétét?
– Elõször az építési engedélyezési eljárás fo-

lyamán ellenõrizzük az akadálymentesség meg-
létét, illetve kialakíthatóságát. A közhasználatú
építmények építése, átépítése esetén csak az
akadálymentesítéssel együtt adható építési en-
gedély. Másodsorban a használatbavételi en-
gedélyezési eljárás során történik ellenõrzés.
Ekkor azt ellenõrizzük, hogy az engedélyezett
tervben foglaltaknak megfelelõen kerültek-e ki-
alakításra az építmények, illetve építményré-
szek, így az akadálymentességet biztosítók is. 

– A nagykanizsai önkormányzati tulajdon-
ban lévõ középületek esetében mely hatóság
jogosult az akadálymentesség meglétének, il-
letve kialakításának ellenõrzésére?

– Önkormányzati beruházásoknál összefér-
hetetlenség miatt a nagykanizsai építésható-
ság nem vehet részt az eljárásokban. A Zala
Megyei Közigazgatási Hivatal jelöli ki azt az
eljáró szervet, aki az eljárásokat lefolytatja. A
tapasztalatokat azonban mi is megkapjuk.

Bakonyi Zsóka

AKADÁLYMENTESEN 
A kanizsai gazdaság

életét figyelve, szer-
kesztõségünk különö-
sen érzékenyen reagál
egy-egy olyan hírre,
ami a foglalkoztatott-
sággal függ össze. Így
jutott el hozzánk az is,
hogy létszámleépítés
várható a Kanizsa Ru-
haipari Szövetkezetnél.
A hír valóságtartalmá-
ról  Czoborné dr. Pin-
tér Ildikót, a szövetke-
zet elnökét kérdeztük.

– Erre azt tudom válaszolni, akinek a halál-
hírét keltik, nagyon sokáig fog élni, és ez vo-
natkozik a szövetkezetünkre is! Nem állíthatom,
hogy olyan jó helyzetben van a cégünk, mint
öt-hat évvel ezelõtt, de létszámot még nem kel-
lett leépítenünk. Sõt éppen ellenkezõleg! A nyá-
ron sok terméket varrtunk elsõsorban francia
és osztrák piacra. Szeptember végéig, illetve
október elejéig tartott a szezon, addig gyártot-
tuk le az õszi-téli termékeket és természetesen a
saját kollekciónkat is. Októberben készültünk
fel a szezonváltásra, ekkor egyhetes leállás volt
az üzem bizonyos részein, mert át kellett állíta-
ni a varrógépeket a könnyebb, vékonyabb
anyagokra, mivel ebben az idõszakban kezdtük
el a jövõ tavaszi-nyári termékek szabását, var-
rását. A vasalópréseken ki kellett cseréltetni a
vásznat, hiszen egészen más technológiával ké-
szül a tavaszi-nyári termék, mint az õszi-téli.
Október közepén beérkeztek a jövõ tavaszi-
nyári megrendelések, anyagok a francia cégtõl,
és azóta teljes erõvel ezen dolgozunk. A mun-
kaügyi hivatalban szeptemberben jelentettük le
a munkaerõ igényünket. Folyamatosan tárgya-
lunk a jelentkezõkkel, elsõsorban jó képességû,
a varrástechnikát magas szinten ûzõ szakembe-
rekre lenne szükségünk. A múlt héten vettünk
fel három dolgozót, de keresünk továbbra is,
mert fel szeretnénk tölteni a szalagokat. Sajnos
az alvállalkozók nagy része, akikkel az elmúlt
években dolgoztattunk, tönkrementek, így nehe-
zebb olyan bedolgozót, illetve varrodákat talál-
ni, akik a mi minõségi követelményeinknek
megfelelnek. Magas minõséget, ugyanakkor ké-
nyelmet szeretnénk az Anissa vásárlóinak biz-
tosítani. Hasonló követelményekkel állnak elõ
külföldi megrendelõink is. Ez év tavaszán dol-
goztunk már a Diornak, akinek aminõségi és
szakmai követelményeit nem kell különösebben
ecsetelnem. Megtalálható munkáink között a
Gilles Dufour márka, a híres Azzaro, a Darell-
nek is már évek hosszú sora óta dolgozunk. A
külföldi megrendelõink piaci helyzete sem kön-
nyû, mert a távol-keleti dömping árú eljutott
Franciaországba is. Ezt csak úgy tudják kivé-
deni õk is, hogy egyedi megmunkálású, kis szé-

riás termékeket gyártanak. Különleges csipké-
ket kell belevarrnunk a ruhákba, a szabással is
a különleges formát kell hoznunk, a dísztûzé-
sekkel olyan mûszaki-technológiai feltételeknek
kell megfelelnünk, ami gyakorlatilag eddig is-
meretlen volt. Különleges pálcikaöltésekkel dí-
szítjük a termékeinket, mert a nõi divat elment
a nagyon díszített, pompás, fényûzõ irányba, és
ehhez valóban nagy felkészültség kell mint
technológiailag, mint szakmailag dolgozóink
részérõl. 

– Franciaországban járt az elmúlt héten, és
megtekintette a világ talán legnagyobb bérmun-
ka-börzéjét. Milyen tapasztalatokat szerzett? 

– A szokásos szezon-tárgyaláson voltam,
ahol két francia vevõvel tárgyaltam, megbe-
széltük a következõ szezon tételeit, termékeit,
tárgyaltunk az árakról, az anyagbeérkezésrõl,
kiszállításról, gyakorlatilag a jövõrõl. Egy új
vevõvel is megbeszéléseket folytattam, az
Azzaro márka próbagyártását hamarosan el-
kezdjük. Kilátogattam a világ legnagyobbnak
tekinthetõ bérmunka börzéjére, a FATEX-ra,
ahol óriási standokon kínálják munkaerejüket
az indiaiak, bangladesiek, kínaiak, meg kell
jegyeznem megtalálható volt már Belorusszia,
Lengyelország, Litvánia és Horvátország is.
Ugyanebben az idõszakban folyt a készáru vá-
sár, ahol a nagy áruházak vásárlói tesznek
ajánlatokat, és itt lehetett tájékozódni a jövõ
õszi-téli divatirányzatokról. 

– Látni a cég termékeit a kirakatokban, de
azt is hallani, hogy drágák!

– Ahhoz, hogy ilyen szépek legyenek a ter-
mékeink, természetes szálakból szõtt anyago-
kat kell vásárolnunk. Általában Francia-,
vagy Olaszországból vásárolunk kis mennyi-
ségben. Az elõállítási költségekben jelentkezik
a munkaerõ ára is. Mindenki kritizál, hogy
milyen keveset keresnek a dolgozóink. Ennek
ellenére azt mondjuk, a bér, ahogy beleépül a
termékbe, magas késztermék árat eredményez.
Az a vevõkör, aki szereti a termékeinket, az
tõlünk vásárol, mert tudja, hogy a pénzéért
minõséget kap. Az árszínvonalunk nem magas
a minõséghez képest. (bzs)

PÁRIZS ANISSÁ-BAN
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KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Halász Gyula önkormányzati képviselõ a 9.sz választókörzet lakói-

nak ( Péterfai u., Városkapu krt., Zemplén u. páros oldal, Munkás u.
páros oldal a 14 számtól, Kazanlak krt 14. ) november 26-án (szombat)
10 órától fogadóórát tart a Városkapu krt-i buszvégállomásnál találha-
tó Stílus Bútorházban

A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a 2005. november 9-én tartott ülésén dön-
tött a szociális alapon meghirdetett bérlakások bérleti jogának el-
nyerésérõl. Ezen döntés alapján a Nagykanizsa, Zemplén Gy. u.
1/A. IX/54. szám alatti bérlakás bérlõje Dalnoki Valéria és Kiss
Mihály. A többszörösen módosított 55/2000.(XII.13.) számú, az
önkormányzati bérlakásokról szóló helyi rendelet 13. § (12) bekez-
dése értelmében a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntésével
kapcsolatosan – a 2004. évi tv. 141-143. §-ai alapján – 10 napon
belül közérdekû bejelentéssel lehet élni a Szociális Osztályon (Nk,
Eötvös tér 16.)

Polgármesteri Hivatal, Szociális OsztályNagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvá-
nos versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait (hrsz./he-
lye/kikiáltási ár/versenytárgyalás idõpontja):

3110/24. – Thury laktanya területén lévõ terület/466.785.000 Ft +
áfa/2005. nov. 23. 10:00 óra. 4372/1. – Lazsnaki kastély megoszt-
va/60.000.000 Ft + áfa/2005. nov. 30. 10:00 óra. 2035/B/2.– Király u.
8./2.200.000 Ft + áfa/2005. dec. 5.  8:30 óra. 2190/A/3. – Csányi u.
8./10.700.000 Ft + áfa/2005. dec. 5. 09:00 óra. 11. – Magyar u.
6./6.500.000.- Ft + áfa/2005. dec. 5. 09:30 óra. 163/1. – Magyar u.
54./11.280.000 Ft +áfa/2005. dec. 5. 10:30 óra. 186/1. – Magyar u.
76./7.938.600 Ft/2005. dec. 5. 11:00 óra. 1286. –  Királyi P. 1-
3./16.000.000 Ft + áfa/2005. nov. 15. és dec. 5. 11:30 óra. 1188/A/5. –
1188/A/6. – Fõ út 7./47.000.000 Ft + áfa/2005. dec. 5. 13:00 óra. 1163.
– Rozgonyi u. 8./40.000.000 Ft + áfa/2005. dec. 5. 13:30 óra. 3110/19.
– Thury laktanya, volt Csapatmûvelõdési Otthon/38.000.000 +
áfa/2005. dec. 5. 14:00 óra. 918/1. – Arany u. 5./36.100.000 +
áfa/2005.dec. 8. 08:30 óra. 964. – Arany u. 7./35.600.000 +
áfa/2005.dec. 8. 09:00 óra. 961. – Kinizsi u. 20./20.300.000 Ft/
2005.dec. 8. 09:30 óra. 2243/1. – Ady u. 25./16.000.000 Ft/2005. dec.
8. 10:00 óra. 6705. – Kisrác u. 25./14.000.000 + áfa/2005. dec. 8.
10:30 óra. 507. – Dankó u./680.000 + áfa/2005.dec. 8. 11:00 óra. 82/3.
– Pláza melletti terület/34.800.000 + áfa/2005.dec. 8. 11:30 óra.

A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal 2.emelet 6. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724

ELADÓ INGATLANOK

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala fórumot
szervez az önkormányzat tervezett Civil Koncepciójáról. A rendez-
vényre 2005. november 28-án, hétfõn 16:30 órakor a Halis István Vá-
rosi Könyvtár földszinti elõadótermében kerül sor. A rendezõk minden
érdeklõdõt szeretettel várnak. 

A koncepció tervezete megtalálható a város honlapján
(www.nagykanizsa.hu) „A város mûködése / Civil szervezetek / Felhí-
vások” rovatban, és a Polgármesteri Hivatal Erzsébet téri épületének
portáján.

FÓRUM A CIVIL KONCEPCIÓRÓL

INGYENES JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Az érdeklõdésre tekintettel a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat

minden kedden tart ügyfélfogadást a volt fiúkollégium épületé-
ben, Nagykanizsa, Petõfi u. 5. szám alatt, a II. emeleten.

TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZÉRDEKÛ PANASZ BEJELENTÉSÉRÕL

A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § - aiban foglaltak végrehaj-
tására a város lakosságának a közérdeket érintõ, nem személyes jel-
legû kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés)
szervezett módon kerülnek elbírálásra. 

Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri
hivatallal, a szûkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény
vagy más szervezet mûködésével kapcsolatban

– a 06-80/200-848-as üzenetrögzítõre kapcsolt zöld számon
– Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármesterének, alpolgár-

mesterének, jegyzõjének címezve a Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén 

– A bokan_peter@nagykanizsa.hu, vargaeva@nagykanizsa.hu, 
bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu, fehervolgyiszabolcs@nagykanizsa.hu,  
termecz_marianna@nagykanizsa.hu e-mail címen.A törvény vo-

natkozó részei megtalálhatók a www.nagykanizsa.hu honlapon. 

BETLEHEM KÉSZÍTÕ PÁLYÁZAT
A HSMK a Pannonium Rt. támogatásával karácsonyi BETLE-

HEM–KÉSZÍTÕ pályázatot hirdet magánszemélyek és közösségek
részére, akik érdeklõdnek a népi kismesterségek iránt, de nem hiva-
tásos népmûvészek. Nevezni lehet természetes anyagokból maxi-
mum 40 x 40 cm-es méretben készült alkotással. Beadási határidõ:
2005. december 10. (a HSMK információs szolgálatánál, munka-
napokon 8–18 óráig). A beérkezett pályamûvekbõl kiállítást rende-
zünk, a legjobbnak ítélt három alkotást díjazzuk.



December 11. ccsütörtök

November 330. sszerda

November 229. kkedd

November 228. hhétfõ

November 227. vvasárnap

November 226. sszombat

November 225. ppéntek
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06:30 Krónika 06:53 K'arc - Détár-
Rékasi, Hölgyvilág, Kovács Szilvia
07:19 Jelkép - református 07:30
Krónika 07:42 Jövõ 7 - Civil kon-
cepció, Cselgáncs 08:08 Adjuk ma-
gunkat 08:19 Krónika 17:00 Irány-
jelzõ 17:30 Dombország 18:00 Kró-
nika 18:14 Mese 18:18 Jelkép - ka-
tolikus 19:00 Krónika 19:14 Nyuga-
ti régió 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 K'arc - Détár-
Rékasi, Hölgyvilág, Kovács Szilvia
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Viszlát,
gengszter! - amerikai vígjáték 23:00
Maksavízió 23:30 Különjárat 

06:30 Krónika 06:53 Nyugati régió
07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Kró-
nika 07:42 K'arc ism. 08:08 Adjuk
magunkat 08:19 Krónika 08:30
Gyermekmûsor 09:00 Teleshop
09:30 Irányjelzõ 10:00 Infómánia -
multimédia 10:30 Épi-Tech 11:00
Pénzhalász  17:00 Trendi életmód-
magazin 18:00 Ragadozó madarak -
természetfilm 18.30 Adjuk magun-
kat 18.40 Én és a nagyapám 20.10
Bivalyrezervátum természetfilm
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Bencze
show 21:30 Krokodil 2. - amerikai
horror 23:30 Különjárat - rockshow 

06:30  Én és a nagyapám 08.00 Bi-
valyrezervátum - természetfilm
08:20 Jelkép - Krisztus Szeretete
Egyház 08.30 Gyermekmûsor
09:00 Teleshop 09:30 Egészségma-
gazin 10:00 Trendline  10:30 Tren-
di életmódmagazin 11:00 Pénzha-
lász 17:00 Kincses sziget - az élõ
zene magazinja 18:00 A gepárd a
sebesség királya - természetfilm
18:28 Adjuk magunkat 18:41 Álla-
mi áruház 20:22 Fõzõcske: Gom-
baszelet 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Maksavízió 21:30 Szökés a való-
ságból - amerikai akciófilm 23:30
Bencze show

06:30 Állami áruház 08.15 Adjuk
magunkat 08.25 Fõzõcske - gom-
baszelet 17:00 Trendline -  a divat-
magazin 18:00 Krónika 18:10 Me-
se 18:15 Jelkép - adventista 19:00
Krónika 19.10 Jövõ 7 - Közgyûlés
elõtt, Karate 19.40 Adjuk magun-
kat 19.50 Krónika 20.00 Nyugati
régió 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Octopus 2. - Pánik New Yorkban
amerikai kalandfilm 23:00 A hazá-
ért, a hitért, a szabadságért. 2. rész.
23:30 Különjárat - rockshow 

06:30 Krónika 06:30 Krónika 06:53
Jövõ 7:Közgyûlés elõtt, Karate
07:19 Jelkép - adventista 07:30
Krónika 07:42 Nyugati régió 08:08
Adjuk magunkat 08:19 Krónika
17:00 Önkormányzati ülés 19:00
Krónika 19.13 Önkormányzati ülés
közvetítése felvételrõl vagy: 19:13
Házban ház körül: Olajos nyugdíja-
sok, ásványvizek, gyógyszer veszé-
lyek, adventi koszorú készítés 19:40
Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:01 Nyugati régió 20:30 HÍRHÁ-
LÓ 21:00 Dr. Wai, a láda szelleme -
hongkongi akciófilm 23:00 Egész-
ségmagazin 23:30 Bence-show

06:30 Krónika 06.42 Önkormányzati
ülés közvetítése felvételrõl vagy
06:53 Házban ház körül ism. 07:19
Jelkép - katolikus 07:30 Krónika
07:42 Nyugati régió 08:10 Adjuk
magunkat 08:19 Krónika 17:00
Egészségmagazin 18:00 Krónika
18:14 Mese 18.21 Jelkép - evangéli-
kus 19:00 Krónika 19:14 Jövõ 7 -
Utak, Rend-ben 19:40 Adjuk magun-
kat 19:50 Krónika 20:01 Házban ház
körül ism. 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 A
kard útja - hongkongi akció-vígjáték
23:00 Trendline  23:30 Irányjelzõ.  

06:30 Krónika 06:53 Jövõ 7 - Utak
07:06 Rend-ben  07:19 Jelkép - ad-
ventista 07:30 Krónika 07:42 Ház-
ban ház körül ism. 08:08 Adjuk ma-
gunkat 08:19 Krónika 17:00 Nyitott
Egyetem 18:00 Krónika 18:14 Mese
18:19 Jelkép - református 19:00
Krónika 19:14 K'arc Az elveszett
paradicsom nyomában, 15 éves a
Hevesi Galéria, 30 éves vegyeskar
19:40 Adjuk magunkat 19:50 Króni-
ka 20:01 Jövõ 7 20:14 Rend-ben
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Jasper, a
dög - angol vígjáték 23:00 Infómá-
nia 23:30 Trendi életmódmagazin

MÛMÛ SS OROR AA
November 25 – December 1

KÉSZPÉNZHITEL 
AZONNAL:

ÉKSZERBANK
ZÁLOGHÁZ

A MEGSZOKOTT HELYEN,
AZ ISMERÕS KOLLÉGÁK

SEGÍTIK;
EGYRE KEDVEZÕBB

FELTÉTELEKET 
KÍNÁLVA.

NAGYKANIZSA 
VASEMBERHÁZ ÁRKÁDOK

TEL.: 93/313-332

A NAGYKANIZSAI HORVÁT KISEBBSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN 

tisztelettel meghívom 

A HORVÁT-MAGYAR VIRÁGKÖTÕK
TALÁLKOZÓJÁRA, 

amelyen adventi koszorúk, érdekes virágkompozíciók 
kerülnek bemutatásra illetve eladásra.

Rendezvényünk helyszíne: Vasemberház Tükörterme
idõpontja: 2005. december 2. (péntek) 15 óra

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Vargovics Józsefné, HKÖ elnök

A MAGYARSZERDAHELYI REHABILITÁCIÓS
INTÉZETÉBE KERESÜNK

1 FÕ DIPLOMÁS ÁPOLÓT 
vezetõi ápolói munkakörbe (vezetõi gyakorlat elõny) és

1 FÕ GYÓGYPEDAGÓGUST
A jelentkezéshez szakmai önéletrajzot kérünk csatolni.

Személyes találkozásra idõpont egyeztetés a 06/30/979-2588
vagy a 93/556-900 telefonszámon.

Ismét megrendezték a Városi Balesetmegelõzési Bizottság szervezé-
sében a fegyveres erõk, testületek-szervek közötti közlekedésbiztonsági
vetélkedõjét. A november 16-i vetélkedõre meghívást kaptak a Nagyka-
nizsai Határõr Igazgatóság és a Letenyei Határforgalmi kirendeltség a
Vám és Pénzügyõrség Nagykanizsai Kirendeltsége, Nagykanizsai Men-
tõszolgálat valamint a Nagykanizsa MJ Város Hivatásos Tûzoltósága és
természetesen a kapitányság osztályai.

A csapatokban folyó versenyen a résztvevõknek elõször különbözõ
ügyességi feladatokat kellet végrehajtaniuk, majd azt követõen az elmé-
leti tudás felmérése következett. Az elméleti részben kétszer 55 kérdés-
bõl álló KRESZ tesztlapot töltöttek ki a versenyzõk valamint egészség-
ügyi és drogismereti kérdésekre is válaszolniuk kellett. A versenyen az
I-IV. helyezést elért csapatok juthattak tovább a megyei döntõbe. A ver-
seny végeredménye a következõ képen alakult: I. Nagykanizsai Rendõr-
kapitányság Közlekedési Osztálya II. Nagykanizsai Rendõrkapitányság
Közrendvédelmi Osztálya III. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Hivatásos Tûzoltósága IV. Nagykanizsai Határõr Igazgatóság.
Az I. helyezett csapat tagjai részére a verseny fõ támogatója térítésmen-
tes „C” vagy „E” kategóriás elméleti képzést ajánlott fel. 

ÜGYESEDÕ RENDÕREINK



SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS

VEGYES

JÁRMÛ

BÉRLET

14 HIRDETÉSHIRDETÉS

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)

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)

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)

Nagyváthy utcában fagymentes
garázs hosszú távra kiadó. Érd.:
30/507-8535 (5739K)

Jókai utcában garázs hosszú távra
kiadó. Érd.: 30/480-2391 (5740K)

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)

120 literes prés eladó! Két éves,
újszerû állapotban. Érd.: 30/448-
6072 (5741K)

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,
négyévszakos kiegészítõkkel,
együtt 12.000–19.000 Ft-ért el-
adók. Tel.: 30/948-4276 (5738K)

Mindenféle könyvet, hagy-
atékot vásárolok! Tel.: 20/555-
3014 (5742K)

Hat személyes étkezõ, komód
cseresznyefából és tölgy tálaló
eladó. Tel.: 20/555-3014
(5743K)

2 db 3,5 méteres ezüstfenyõ
eladó! Érd.: 93/315-559 (este)
(5744K)

Kérjük, segítsen, aki tud egy
kis élelmiszercsomaggal és egy
konyhaszekrénnyel egy beteg
családnak. Köszönjük! Tel.:

30/652-4560 (5745K)

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 épí-
tését, régi házak felújítását, tetõszi-

getelést, ácsmunkákat, tetõfedést
vállal alvállalkozóként is! Érd.:
70/503-9407, 93-322-109, 30/6398-
825 (5604K)

Vállaljuk: sírok tisztítását, fel-
újítását, készítését számlára is.
Érd.: Horváth Zoltán, vállalkozó.
Nagykanizsa, 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)

Oroszországot egyetlen komman-
dós mentheti meg a nukleáris há-
borútól: egy amerikai mesterlö-
vész, akinek eliminálni kell az atomerõmûvet, mie-
lõtt a terroristák felrobbanthatnák annak reaktorát. A
kommandós behatol, megjelöli az építményt az ame-
rikai rakétatámadás számára, majd elmenekül. Rájön
azonban, hogy nem a terroristák, hanem õ indította
be ezzel a láncreakciót, felültették. Visszamegy...

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

Nyitva:
minden nnap 99-221-iig

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

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

ATOMTÁMADÁS

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

FOTÓK VÁSÁROLHATÓK!
Az Önök által kiválasztott felvételeket CD-re írjuk.

Egy digitális fotó ára: 250 Ft. 
Egyszeri CD-re írási költség: 

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

A részletekrõl érdeklõdjön Szerkesztõségünkben!
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Kõnig menü 400 Ft / menü kiszállítva

VVáállllaallaattii ééttkkeezztteettéésstt vváállllaalluunnkk
ÉÉttkkeezzééssii jjeeggyyeett eellffooggaadduunnkk

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

November 12-én újra NB II. lab-
darúgás utánpótlás bajnokságot ren-
deztek Nagykanizsán. A 19 évesek-
nél Hévíz ellen az NTE 1866 MÁV
Rt. 1-2-es gyõzelmet aratott Bagarus
és Ujvári góljával, a 17 éveseknél
ugyancsak Hévíz ellen szintén sikert
arattunk 0-16 állással. A 15 éves
korcsoport Balatonlelle ellen 8-0 ál-
lással gyõzött, míg a 13 éveseknél a
csapat 16-0-ás sikert aratott.

Tizenötéveseink a Pécs VSK
csapatát is megverték 4-0-ra
Pázmándi A. (2), Mavolo és Papp
1-1 góljával. A 13 évesek is
hasonlóan játszottak ugyanezt a
csapatot 3-2-re verték Pál két és
Erdõs 1 góljával.

Az NB II-es Peugeot Kampf NTE-s kosaras lányok a Fõiskola
Bolyi SE csapatával játszottak, ahol 80-60 (18-8, 20-13, 19-16, 23-
23) arányban nyertek. Csapat: Tahi 2, Arany 19/9, Toma 12, Szé-
lessy 17/6, Muk 9. Csere: Pais 13, Horváth A. 8. Magabiztos játék-
kal, végig vezetve meggyõzõ kanizsai gyõzelem született. 

Kanizsa KK DKG EAST – MAFC 58 - 81 (20-16, 14-22, 14-17,
10-26).Nagykanizsa, 200 nézõ. Vezette: Dr. Magyari, Kurucz.

Jól kezdtek a hazai kosaras fiúk, Beck és Zsámár kosaraival a 8. perc-
ben 11 pontos vezetésre tettek szert. A negyed végére azonban faragott
hátrányából a MAFC. A második negyed elején megtorpantak a kani-
zsai fiúk, védekezésük szellõsebbé vált és támadásaikban sem volt ak-
kora átütõ, erõ mint az elején. Ezt kihasználta az ellenfél és a nagyszü-
netre átvette a vezetést. A harmadik negyed elején tovább növelte elõ-
nyét a vendéggárda és fokozatosan kezdett elhúzni. Ezután egy-két ha-
zai kosárral valamelyest sikerült faragniuk a hátrányból Zsámáréknak.
Az utolsó felvonásban a nagyobb sebességre kapcsolt fõvárosi csapat
ellen nem tudtak mit kezdeni a hazaiak. Sem támadásban, sem védeke-
zésben nem tudták fölvenni a versenyt ellenfelükkel. Sok eladott labda
és kapkodás jellemezte támadójátékukat, védekezésben pedig nem tud-
ták megállítani az ellenfél gyors indításait. A végére jelentõs különbség
alakult ki a két csapat között, így megérdemelt gyõzelmet arattak a fõ-
városiak. Kanizsa KK DKG-EAST: Sági 5, Beck 8/3, Becze 8, Zsámár
15, Millei 13. Csere: Ács 9/3, Szántó, Kovács. Edzõ: Silló Zsolt.

Silló Zsolt

Újonc és serdülõ kardversenyen indultak az NTE-s nõi kardozók
Sárváron nemrégiben. A több órás, minõsítõ versenyen két dobogós
helyezést szereztek: újonc nõi kardban 28 indulóból Mátyás Szabina
3., klubtársa Péntek Brigitta serdülõ nõi kard kategóriában 2. helyen
végzett. Felkészítõik Kiss György és Tóth Tamás Tibor edzõk voltak.

November 12-13-án Budapesten utánpótlás vívó csapatversenyt ren-
deztek Westend Reménységek Tornája címmel. Az NTE fiatal vívói
12-14 éves korcsoportban indultak. Az I. kcs. (Kocsis Eszter, Szíj
Franciska, Sánta Zsófia) és II. kcs. (Péntek Brigitta, Mátyás Szabina,
Varga Viviána, Magyar Zsanett) nõi kardcsapat 4., a II. kcs. férfi kar-
dosok (Kancsár Bálint, Goór Zsolt, Erdõs Gergely) a 7., ugyanebben a
korcsoportban a tõrösök (Parti Gábor, Kanyó Bence, Vercz Dávid) a 8.
helyen végeztek.

KIÜTÉSES VERESÉG
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SZÉPSZÉP EREDMÉNYEK EREDMÉNYEK AA PÁSTPÁSTONON

November 13-án a Honvéd Kaszinó Modern
Tánccsoportja MAGYAR KUPA Nemzetközi
Ranglista versenyén vett részt, amelyet a Interna-
tional Dance Federation szervezett Pápán. A kani-
zsai csapat a Dance Show kategóriában indult fel-
nõtt és junior korosztályban. Queen versenyszá-

muk elsõ helyezést, a Moulin Rouge pedig harma-
dik helyezést ért el. A csapat tagjai: Németh Viktó-
ria, Lukács Barbara, Dienes Dóra, Szekeres Kin-
ga, Matola Dávid, Pintér Noémi , Sáfrán Evelein,
Stejner Bianka és Takács Diána. Edzõk: Szécsény-
iné Kápolnás Edina, Kepe Marietta.

– Több mint 500 táncos mérte össze tudását két
napon keresztül mini, youth, junior és felnõtt kor-
osztályban. E sikeres verseny után, a következõ évi
országos bajnokságra készülünk, ahol már a youth
korosztály is versenyezni fog. Új kategóriákban is
megmérettetjük magunkat, mint a Disco Dance és a
Fantasy. Már a nyári edõztáborban elkezdtük ki-
dolgozni az új koreográfiát, amiben táncosaink
gladiátorokká  változnak – árulta el lapunknak
Szécsényiné Kápolnás Edina.

DISCO DANCE ÉS FANTASY
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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! 

HEVESI SÁNDORHEVESI SÁNDOR
MÛVELÕDÉSI KÖZPONTMÛVELÕDÉSI KÖZPONT

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

NOVEMBER 28. 19 óra
SZTÁROK A PÓDIUMON 

„TÖBB, MINT KONCERT”
HERNÁDI JUDIT ÖNÁLLÓ ZENÉS ESTJE

Közremûködik: a Goodafternoon zenekar
Belépõdíj: 1200 Ft, nyugdíjasoknak, diákoknak: 1000 Ft

November 30. 17 óra
CSILLAGÁSZATI SZABADEGYETEM

A NAPÓRA NEM DÍSZ A FALON
Elõadó: Marton Géza, Budapest

Belépõdíj: 200 Ft

NOVEMBER 28 – 29 – 30. 10 és 14 óra
A KÖRTEMUZSIKA – MESEJÁTÉK
A gyõri Forrás Színházi Mûhely elõadása

28-án 10 óra: MAZSOLA – BÉRLET, 
28-án14 óra: TAPSI – BÉRLET, 

29-én 10 óra: TÁLTOS – BÉRLET, 
29-én 14 óra: MANÓ – BÉRLET, 

30-án 10 óra: VACKOR – BÉRLET
30-án 14 óra: HÁPI – BÉRLET

Belépõdíj: 450 Ft


