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Fizetett politikai hirdetés

Harmadik alkalommal került sor a kanizsai Bor- és Dödölle
Fesztiválra. A program reggel a szüreti felvonulással kezdõ-
dött, táncosok, énekesek és köztük a Mohácsi busók vonultak
végig a Fõ utcán, hogy jókedvet, fesztiváli hangulatot varázsol-
janak a kora szeptemberi verõfényes szombat reggelen. A fel-
vonulás után a fesztivál hivatalos megnyitóján  Prikryl József, a
Nagykanizsa és Környéke Gasztronómiai Egyesület nevében
szólt a fesztivál eddigi történetérõl. Bejelentették a hivatalos
Guiness-rekord kísérletet is, amelynek elõkészületei már a
fesztivál elõtti napon elkezdõdtek a Thúry György Szakközép-
iskolában. Az ünnepélyes lánggyújtást követõen került a zsír a
Mezõkövesdrõl kölcsönzött serpenyõbe, majd a hagymát ön-
tötték bele az aprónak egyáltalán nem mondható edénybe. A
sülõ hagyma illata szinte az egész várost beborította, s igazi
dödölle fesztiváli hangulatot teremtett. (Folytatás az 5. oldalon)

Dödölle 
rekord!
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ADOMÁNYNAP

Idén második alkalommal rendezte meg az
Aranyfény Civil Egyesület az immár hagyományos
„adománynapját”. A Hevesi ABC parkolójában
több mázsa gyermek és felnõtt ruházatot, valamint
kisebb ajándéktárgyakat osztottak ki a rászorulók
között. Budavölgyi Kálmánné a szervezet vezetõje
elmondta, hogy második éve rendeznek adomány-
napokat városunk rászorult rétegei részére. Szociális
terveikben elsõ helyen szerepel a gyerekszegénység
elleni küzdelem, amely több ezer családot érint a
dél-zalai térségben. Programjuk részeként aktivistá-
ik a város területére kiterjedõ gyûjtõmunkát végez-
nek, összeszedik, szortírozzák, majd raktározzák a
feleslegessé vált, de mások számára még használha-
tó ruhát, ajándéktárgyakat, játékokat, iskolaszereket.
A mostani rendezvényükkel a nélkülözõ családok
iskolakezdését segítették elõ. 

KAROS FORGALOMIRÁNYÍTÓ VERSENY
A Nagykanizsa Városi Balesetmegelõzési Bizott-

ság 2006. augusztus 30-án rendezte meg a XIII. Ka-
ros Rendõri Forgalomirányító verseny városi döntõ-
jét. A versenyen a Nagykanizsai Rendõrkapitányság
20 járõre vett részt. A rendezvény jó alkalom volt a
rendõröknek, hogy gyakorolják a forgalomirányí-
tást, tökéletesítsék tudásukat. A verseny két részbõl
állt. Az elméleti részben a Technika Autósiskolában
egy B kategóriás vizsgát kellett teljesíteni. Ezt kö-
vetõen a járõrök birtokba vették a 7-es fõút Kinizsi
utcai keresztezõdését és 10 percenként váltva egy-
mást, irányították a forgalmat. A versenyen részt ve-
võ rendõrök jól vizsgáztak, határozottan, alakiasan,
rugalmasan irányították a viszonylag nagy forgal-
mat. Tapasztalataink szerint azonban a gépjármûve-
zetõknek van mit tanulniuk, hiszen sokan megszo-
kásból vezettek, nem értelmezték megfelelõen a
rendõri karjelzéseket. Volt, aki csak az elõtte hala-
dót figyelte, mert elképzelése sem volt, hogy a rend-

õr mit mutat. A versenyen a Közlekedési Osztály
járõrei végeztek az élen. Magyaródi Balázs rendõr
törzszászlós lett az elsõ. Második helyezést ért el
Breckner Péter törzszászlós, harmadik lett Kiss Ba-
lázs zászlós. Rajtuk kívül a negyedik helyezést elért
Tóth Attila zászlós és Kiss Rudolf fõtörzsõrmester
jutott be a 2006. szeptember 12-én, Zalaegerszegen
megrendezésre kerülõ megyei döntõbe. Az országos
döntõ Nyíregyházán lesz.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
„Nagykanizsán változásra van szükség, mert a je-

lenlegi MSZP-SZDSZ koalíció bebizonyította, hogy
alkalmatlan az itt élõk érdekeinek képviseletére. Vá-
rosunk úgy élte fel tartalékait, hogy gazdasági ereje,
a gazdasági mutatói, vagyoni helyzete romlott. Vál-
tani kell, hogy a város mobilizálható vagyona gya-
rapodjon, hogy ne kampányberuházások határozzák
meg a fejlesztéseket. Van tehát hova fejlõdnünk” –
mondta Cseresnyés Péter, a Fidesz kanizsai csoport-
jának elnöke sajtótájékoztató keretében. Marton Ist-
ván fideszes polgármesterjelölt arról szólt, mi minde-
nen kívánnak változtatni, ha elnyerik a választók bi-
zalmát. Mint mondta, fontosnak tartják, hogy az itt
élõk nagyobb mértékben szólhassanak bele a váro-
sirányításba. Kiemelt szerepet szánnak a munkahely-
teremtésnek, a város vagyonának egyidejû gyarapítá-
sával. „A fiataloknak jövõképet kell adni, bérlakáso-
kat kell építeni, illetve a régieket fel kell újítani, vala-
mint a fejlesztéseket a mostaninál sokkal átgondol-
tabban kell megvalósítani” – sorolta többek között a
polgármesterjelölt.

JÁTSZÓTÉR ÁTADÁS

Új játszóteret avattak a Székely-kertben. A Keleti
játszótér ünnepélyes átadásán Litter Nándor polgár-
mester köszöntötte a résztvevõket, majd Halász
Gyula önkormányzati képviselõ szólt az elmúlt
években a Székely-kertben megvalósult fejleszté-
sekrõl és a további tervekrõl. A mintegy 2,5 millió
forintos beruházáshoz a képviselõ is felajánlotta ön-
kormányzati képviselõi keretét. Ezt követõen
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Doucha Ferenc, a kivitelezést végzõ World 2000
Kft. ügyvezetõje ajánlotta a játszóteret a gyerekek
és a szülõk figyelmébe, majd a Hevesi úti ovisok
adtak mûsort. Az ünnepélyes átadás zárásaként az
óvoda egy játékszert kapott ajándékba, melyet Ha-
lász Gyula képviselõ és Röst János alpolgármester
adott át az intézmény vezetõjének.

56. BÁNYÁSZNAP 

Az Olajbányász Emlékmû koszorúzásával vette
kezdetét városunkban az 56. Bányásznap megün-
neplése. A szervezõk idén a hagyományõrzõ ünne-
peket összekötötték a MOL Rt. 15 éves évfordulójá-
val. A Kutatás-Termelési Ágazat központi bányász-
napi ünnepségét másnap tartották meg Szankon. A
Dunántúli Régió központi rendezvényét, melyen a
MOL legfelsõbb színtû vezetõi is részt vesznek,
szeptember 23-án Gellénházán rendezik meg.

A KONVERGENCIAPROGRAMRÓL
A konvergenciaprogramról, valamint gazdaság-

politikai és társadalompolitikai hatásáról tartott saj-
tótájékoztatót Göndör István országgyûlési képvise-
lõ. „A konvergenciaprogram egy aktualizálás” –
mondta elöljáróban, mert a célokkal korábban sem
volt gond, azt az illetékes uniós szervezetek elfo-
gadták, hanem az odavezetõ utat kellett, hogy korri-
gálják. A mostani, terjedelmében is nagy program
két okból reálisabb a korábbiaknál. Az egyik min-
denképpen az, hogy egy reális, tiszta képet mutat a
jelenrõl. A második az az intézkedéssorozat, ami
konkrét javaslatot tesz arról, hogy mely törvényeket
kívánja megváltoztatni a kormány. A frakció egyet-

ért a konvergenciaprogrammal, és elég erõsnek érzi
magát ahhoz, hogy a benne foglalt intézkedéscso-
mag az õsz folyamán törvényekben, illetve a 2007.
évi költségvetésben visszatükrözõdjön. A konver-
genciaprogramnak van egy nagyon erõs gazdaság-
politikai és társadalompolitikai vonzata. A rendszer-
váltás óta eltelt idõszakban, és különösen az utolsó
években növekedett a szociális kiadás. A közalkal-
mazottak, köztisztviselõk bére, a nyugdíjasok hely-
zetének javítása sok százmillió forinttal terhelte
meg a költségvetést. Mindezek mellett zajlott egy
nagyon intenzív beruházási program. Egyensúlyza-
var állt elõ, a hiány folyamatosan növekedett, így
nõtt az államadósság és annak a terhei – mondta
többek között Göndör István.

A HSMK PROGRAMJAIRÓL
A Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ õszi-téli

programjairól tartott sajtótájékoztatót Papp Ferenc,
az intézmény igazgatója. Mint mondta, a HSMK
felújítása alatt is szeretnének változatos programo-
kat kínálni az érdeklõdõknek. A nagyszínházi, bér-
letes elõadások kivételével valamennyi, már hagyo-
mányosnak számító HSMK-s program, programso-
rozat megrendezésre kerül. A kamaraszínházi bérle-
tes elõadások novemberben indulnak majd a hama-
rosan átadásra kerülõ Ifjúsági és Civil Házban, azaz
a régi mozi épületében. A Sztárok a pódiumon címû
elõadássorozat Éles István humorista fellépésével
veszi kezdetét. A gyermekszínház elõadásaira is no-
vembertõl kerül majd sor, a vendégek között szere-
pel a Nektár Színház, az Énekmondó Együttes, a
Holló Együttes, a Budai Bábszínház és a Griff Báb-
színház is. A Zenés Esték helyszíne a Kiskastély
lesz, szeptemberben az ORFF Ütõegyüttes, október-
ben a Bojtár Népzenei Együttes, novemberben a
Dolce Musica mûsorát láthatja a közönség. A köny-
nyûzene rajongói a Zsigmondy Sportcsarnokban
illetve az Ifjúsági és Civil Házban tapsolhatnak
majd a kedvenceknek. Novemberben a Demjén szu-
perkoncert, decemberben Zséda karácsonyi koncert-
je és a Megasztár koncert kínál majd igazi csemegét
a mûfaj kedvelõinek. Októberben a Kanizsa-MKB
Nemzetközi Jazzfesztiválra invitálják a jazz-szeretõ
közönséget, novemberben pedig a Honvéd Kaszinó-
ban Katalin bál várja majd a bálozókat. Az Ifjúsági

Fizetett politikai hirdetés

szeptember 4.

szeptember 2.

Litter Nándor polgármester és Röst János alpolgár-
mester augusztus 30-án gratulált Ruszka Dalmának,
a Zala Szépe verseny gyõztesének, és elsõ udvar-
hölgyének, Kiss Krisztinának. Ruszka Dalma elsõ
alkalommal vett részt a Zala Szépe versenyen. Ta-
valy érettségizett a Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium-
ban, majd egy évig járt irodavezetõi szakra, és õsz-
tõl ugyanott folytatja a tanulást az európai üzleti
asszisztens szakon. A tanulás mellett további verse-
nyekre készül. Kiss Krisztina cukrászként dolgozik
az egyik helyi cukrászatban. A Zala Szépe verse-
nyen öt alkalommal vett részt, harmadszor ért el má-
sodik helyezést. Ezen a megmérettetésen már nem

szerepelhet többet, de jövõre is indul más versenyeken. A polgármestertõl meghívást kaptak a Dödölle
Fesztivál megnyitójára, a Guiness rekordra készülõ dödöllét õk kóstolhatják meg elsõként.
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és Civil Házban az óévet búcsúztathatják a
Civil Szilveszteri Bál résztvevõi. A rendezvé-
nyek között található az októberre tervezett
háromrészes elõadássorozat, melyre Bartók
Béla születésének 125. évfordulója alkalmá-
ból kerül sor. Folytatódik õsztõl a Világjárók
Klubja úti élménybeszámoló-sorozata is, mint
ahogy a Tarka-barka Mûhely is hamarosan ki-
nyitja kapuit, ezúttal a Kiskastélyban. No-
vemberben ismét lesz Alapítványi Hónap és
folytatódik a Népi kismesterségek játszóháza
is. Számos kiállítás is gazdagítja a mûsorkíná-
latot az elõttünk álló néhány hónapban, s ha
nem is a megszokott helyszínen, a HSMK-
ban, hanem a Rozgonyi iskola tornatermében
vagy a Kiskastélyban, de tovább mûködnek a
már megszokott tanfolyamok.

ORSZÁGOS ÉS ZALAI SIKERTÖRTÉNET

„2006-ban várhatóan 18 milliárd forint ér-
tékben, hat-hétszázezer ember számára vásá-
rolnak üdülési csekket a munkáltatók” –
mondta el Romanoczki Attila, a Magyar Nem-
zeti Üdülési Alapítvány kereskedelmi igazga-
tója a Vasember ház dísztermében tartott sajtó-
tájékoztatóján. Litter Nándor köszönõjében
hangsúlyozta: fontosnak tartja, hogy polgár-
mesterként felhívja a nagykanizsaiak figyelmét
az üdülési csekk elõnyeire. A csekk az idõsebb
korosztálynak, valamint a munkáltatóknak
ajánlható, akik ily módon is jutalmazhatják
munkavállalóikat. Göndör István országgyûlé-
si képviselõ utalt arra, hogy megyeszerte szá-
mos fejlesztés célozza a turisztika szerepének

erõsítését. Romanoczki Attila, a Magyar Nem-
zeti Üdülési Alapítvány kereskedelmi igazga-
tója elõbb történeti áttekintést adott az üdülési
csekk rendszerérõl, majd arról beszélt: az utób-
bi idõszakban dinamikusan nõ a szolgáltatást
igénybe vevõk tábora. Ez annak is köszönhetõ,
hogy az Országgyûlés a közelmúltban több
olyan törvényt is hozott, amelyek kedvezõ fel-
tételeket teremtettek az üdülési csekk forgal-
mazására. A munkáltatók minden egyes adóév-
ben a minimálbérnek megfelelõ összegû üdülé-
si csekket adómentesen vásárolhatnak dolgo-
zóiknak, míg a szociálisan rászorulók és a
nyugdíjasok pályázhatnak az utalványokért.
Zala megyében eddig másfél milliárd forint ér-
tékû üdülési csekket számoltak el a gazdálkodó
szervezetek, ami azt is mutatja, hogy a megye
ma már jelentõs turisztikai célállomás. Zalában
idén várhatóan 125 millió forint értékben kap-
nak csekket a szociálisan rászorulók, több mint
4400 személy. Megyénkben jelenleg 621
helyen lehet csekkel kiegyenlíteni a szolgál-
tatások ellenértékét.

RENDELÕ AVATÁS PALINBAN
Átadták a palini városrész új rendelõjét.

Litter Nándor polgármester az avatáson hang-
súlyozta: az elmúlt idõszakban kilenc orvosi
rendelõ újult meg, s komoly fejlesztés történt
a kórházban is. Bicsák Miklós, a városrész ön-
kormányzati képviselõje is örömét és köszö-
netét fejezte ki mindazoknak, akik hozzájárul-
tak a beruházás végrehajtásához. Az új orvosi
rendelõ megoldást jelent a praxisokhoz tarto-
zó négyezer beteg ellátásában. Korábban
ugyanis feszültségek alakultak ki a várakozó
betegek között, s nehézségek keletkeztek a
kezelésben is, mert dr. Bogár Gáspár és dr.
Hajdu Katalin eddig egyetlen, negyven évvel
ezelõtt épült orvosi rendelõben dolgozott kö-
zösen. A rendelési idõk ütköztek, szakmailag
sem lehetett megfelelõen megoldani a növek-

võ számú betegek nyugodt körülmények kö-
zött megvalósuló kezelését. „A délelõtti, illet-
ve a délutáni rendelési idõ egyszerûen nem
volt elég a páciensek ellátására” – mondta a
képviselõ. A probléma kiküszöbölése érdeké-
ben az önkormányzat tavaly megvásárolt egy,
a régi rendelõhöz hasonlóan ugyancsak az Al-
kotmány úton található családi házat, amely-
ben kisebb-nagyobb átalakításokra (tetõszer-
kezet-csere, vizesblokkok kialakítása, külsõ-
belsõ festés) volt szükség. A teljes beruházás
21 millió forintba került. Az új rendelõben dr.
Hajdu Katalin rendel majd, a költözést
követõen, várhatóan szeptember 18-tól. 

szeptember 5.

Felújítják a kiskanizsai Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Házat, igaz, egyelõre csak rész-
legesen. A munkálatok már elkezdõdtek, s
az október elsejei önkormányzati választásra
be is kell fejezõdniük, hiszen az egyik sza-
vazókörnek – hagyományosan – az épület ad
helyet.

– A villamos hálózat teljes cseréjére kerül
sor – mondta lapunknak Farkas Tibor igaz-
gató. – Egy hónapig nem üzemel a mûvelõ-
dési ház, de reményeink szerint október má-
sodikától már ismét várjuk programjainkra
az érdeklõdõket. Addig az Idõsek Klubja
épületében, a Munkácsy utcában találnak
meg minket, ahol az átmeneti idõszakban is
mûködik az eMagyarország Pont. A beruhá-
zásra tízmillió forintot nyert a kiskanizsai
részönkormányzat. Ez a pénz arra elegendõ,
hogy kicseréltessük a teljes villamos hálóza-
tot illetve rendbe tegyük a színháztermünket.  

Farkas Tibor megjegyezte: bárki lesz az in-

tézmény vezetõje az igazgatóválasztás után,
mindenképpen megoldandó feladata lesz a
mûvelõdési ház teljes felújítása. Eltökélt szán-
déka, hogy már október 2-án az új polgármes-
tert, bárki is lesz, meghívja a házba, s felhívja
a figyelmét az épület rendkívül rossz állapotá-
ra. Farkas Tibor azt reméli: a következõ két
évben talán sor kerülhet a fejlesztésre.  

AZ MDF KÉPVISELÕJELÖLTJEI
Az MDF helyi szervezete a 2006-os ön-

kormányzati választások során az egyéni
választókerületekben a következõ képvise-
lõjelölteket támogatja:

1. Schmidt István, 2. Kardos Ferenc, 3.
Lenkefi Csaba, 4. Ódor Gábor, 5. Dr.
Petõné dr. Berkes Sarolta, 6. Cser György
7. Odenwald Gábor, 8. Gõbölös Szabolcs,
9. Gémesi Károly, 10. Kisgyura János, 11.
Czotterné Ivády Zsuzsa, 12. Tarnóczky At-
tila, 13. Czupi Gyula, 14. Dr. Kövessy Ro-
land, 15. Gergina Gyula.

Az õszi kiállítások közül a CWG Hungary
Víztechnikai Kft. szeptember 9-17. között a
Budapesti Nemzetközi Vásáron mutatkozik
be, ahol háztartási vízkezelõivel, így többek
között a már jól ismert MAXI termékcsalád-
dal jelenik meg. A MAXI-CWG központi
vízlágyító termékcsalád tökéletesen megfe-
lel a család összes szükségletének. A beren-
dezések legfontosabb jellemzõi a kompakt,
esztétikus kivitel, a megbízható mûködés, a
garantált minõség, a kedvezõ ár. 

Kerese fel Ön is a CWG kiállítását a
BNV A pavilon 201/d standnál!

A CWG a BNV-n
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(Folytatás az elsõ oldalról)
Míg a színpadon a rekord-kísérletezõk se-

rénykedtek, a környezõ, szépen feldíszített sát-
rakból is nyálcsorgató illatok szálltak, s a dö-
dölle mellett számos ismert és ismeretlen étel
készült a fõzõversenyre. A fazekakban, tálak-
ban, serpenyõkben fõttek, rotyogtak az ételek,
s a nagyérdemû sátorról-sátorra járt, hogy
megtalálja a számára leginkább ínycsiklando-
zót. A nagyszínpadon egymást követték a tán-
cosok, dalosok, a hatalmas versenyserpenyõ-

ben pedig lassan pirítani kezdték a krumpliból,
lisztbõl  kevert, szaggatott „párnácskákat”. A
déli harangszóra csendesült a láng ereje, a jófé-
le dödölle ezrekre mért adagja elkészült. Az el-
sõ adagot városunk polgármestere, Litter Nán-
dor adta át a Zala Szépének, a kanizsai Ruszka
Dalmának és elsõ udvarhölgyének, Kiss Krisz-
tinának. Aztán szorgos kezek osztani kezdték a
fesztivál fõ szereplõjét, a pirosra pirított tészta-
nemût, patyolat tejföllel öntve nyakon minden
adagot. 2331 adag készült a hatalmas serpe-
nyõben, megvalósult a rekord. Ennyit dödöllé-
bõl szabad ég alatt még a világon sehol nem
készítettek, csak nálunk, itt, Kanizsán. 

A verõfényes, meleg délutánon egymást
követték a szereplõk a színpadon, így a kö-
zönség az étel és ital mellé muzsikát is, dalt is
kapott. A színpadon egymást váltották a helyi
és városon túlról érkezett elõadók késõ éjsza-
káig: hallhattuk többek között a Zalaszent-
balázsi népdalkört, az Olajbányász Fúvósze-
nekart, az ajkai és a csepregi fúvósokat, a Ka-
nizsa Csillagait, Orosz Zoltánt és Szûcs
Judithot.

FÕZÕVERSENY, 
KÜLÖNLEGESSÉGEKKEL

Hat órakor került sor a nap másik nagy attrak-
ciójára, a dödölle és tájjellegû ételek országos fõ-
zõversenyének eredményhirdetésére. A profi dö-
dölle kategóriában a Rokvers Hotel lett az elsõ
helyezett, második az Ínyencmesterek, harmadik
a Kanizsai Ízmesterek. Profi fõétel és desszert

kategóriában elsõ helyen végzett a Kanizsai
Ízmesterek csapata, másodikak a Nagy Ízvadász-
ok, harmadikok a Zalai Ízmesterek lettek. Ama-
tõr dödölle kategóriában elsõk a kéthelyi Baglas
betyárok nevû csapat, második helyezett a Hor-
vát Kisebbségi Önkormányzat, harmadikok a

Nagyrécsei nyugdíjas lányok. Amatõr fõétel és
desszert kategóriában elsõ a Horvát Kisebbségi
Önkormányzat, másodikok a Nótás Perecesek,
harmadik helyen a Nagyrécsei nyugdíjas lányok
végeztek. A díjazottak oklevelet és serleget kap-
tak. A Gasztronómia Szövetség serlegét kapta a
Thúry György Vendéglátóipari Szakközépiskola
a Guiness-rekord felállításában végzett munkájá-
ért, a szövetség díszoklevelét a Gombuca csapata
érdemelte ki a legötletesebb ételért. A Hölgyklub
második csapata szintén díszoklevelet kapott a
„káposztás-tutyiért” és emellé a Gasztrofórum
éves elõfizetése is az övék. A Dömdödöm és a

bagolai csapat is Gasztrofórum elõfizetéssel lett
gazdagabb. Azoknak a csapatoknak, akik nem
értek el helyezést, oklevéllel és ajándékcsomag-
gal honorálták részvételüket.  

AHOGY A ZSÛRI ELNÖKE LÁTTA

A fõzõverseny eredményhirdetését követõ-
en a Petõ Istvánt Magyar Nemzeti Gasztronó-
mia Szövetség elnökét arra kértük, értékelje
az idei fesztivál fõzõversenyét.

– Közel százféle étel készült a mai verse-
nyen. Nagyon sokat javult tavalyhoz és ta-
valyelõtthöz képest a verseny színvonala. Év-
rõl évre egyre erõsebbek a csapatok és egyre
több csapat és versenyzõ fogadja meg a taná-

csainkat. Nagyon szép népi edényekben hoz-
zák elénk az ételeket, adnak a hõmérsékletre,
a küllemre egyaránt. Én azt hiszem érdemes
folytatni a megkezdett utat.

– Milyen ételekkel találkoztak?
– A hagyományos, ismert ételek mellett

meglepõ módon különlegességekkel is talál-
koztunk, olyan ételekkel, amelyekkel, bár ma-
gam is ötven éve a szakmában vagyok, még
nem találkoztam. A versenyzõk nagyon jó öt-
letekkel, különleges tálalási módokkal leptek
meg bennünket, ami igazán tetszett. Találkoz-
tunk különleges ízpárosításokkal, olyanokkal,
amelyek elõbbre viszik a szakmát, amelyekkel
mindannyian gazdagodunk. 

– Az ismeretlen ételek elbírálása során mire
támaszkodtak?

– Nem volt más út, mint, hogy annak alap-
ján döntsünk, hogy ízlik-e vagy sem, vagyis
csak a saját ízlésvilágunkra támaszkodhat-
tunk. Volt itt néhány étel, amelyre egyhangú-
an mondtuk azt, hogy nagyon-nagyon jó.

D.É.

Rekord: 2331 adag dödölle a serpenyõben!



Felvállalható szakmai döntések

6 A hét témája: mérlegen 4 év
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

Egy közösség életminõsége jól modellezhe-
tõ azzal, mennyit költ oktatásra, sportra, kul-
túrára és a felnövekvõ nemzedékre. Gazdag-
ságunk és a jövõbe vetetett hitünk fokmérõi e
területek, mert bár az erre szánt milliárdok so-
sem térülnek meg forintokban, a befektetés
hiánya hamar megmutatkozik. Az elmúlt
négy évben is számos változás, elõrelépés tör-
tént a város kulturális életében, oktatási szer-
kezetében: intézmények alakultak, újabb és
újabb feladatok ellátását vállalta fel a város,
iskolaépületeket újítottak fel, és a közmûvelõ-
dés számos színtere is megújulhat a közeljö-
võben. Errõl, s az ezeket elõkészítõ bizottság
munkájáról Sajni Józseffel, az OKISB elnöké-
vel beszélgettünk. 

– Eredetileg három területet érintett az ál-
talam vezetett bizottság munkája. Kezdemé-
nyezésemre került hozzánk az ifjúság ügye,
amely addig sehová sem tartozott, így lettünk
OKISB. Ez a névváltozás feladattöbbletet is
magával hozott. Kezdettõl fontosnak éreztük
az ifjúság problémáit, a velük kapcsolatos
feladatokat. Sokat lendített a dolgokon, ami-
kor a polgármesteri hivatal mûvelõdési osztá-
lyára ifjúsági referenst vettek fel. A bizottság-
ban az elsõ felállásban minden szakterületnek
volt képviselõje, és úgy gondolom, összetétel-
ében is megfelelt annak a követelménynek,
amelynek kellett. Sajnáltam, hogy a közmûve-
lõdéssel foglalkozó szakembert visszahívta az
MSZP, és onnantól kezdve e terület képviselet
nélkül maradt, amelyet ugyan próbáltunk pó-
tolni, de végig éreztük a hiányt. A munkastí-
lusnál végig ügyeltem arra, hogy ez nem poli-
tikai testület, ne a politikáról, hanem a szak-
máról essék szó a bizottsági üléseken. Mind-
végig fontosnak tartottam, tartottuk, hogy a

közgyûlés elé olyan szakmai anyag kerüljön,
amelyet bár a bizottság készített elõ, de azt
egyeztetések elõzzék meg, s ezek szakmailag
állják meg a helyüket. Ügyeltünk arra, hogy a
közgyûlésen ne kelljen olyan szakmai kérdése-
ket feszegetni, amelyek egy bizottság hatáskö-
rébe tartoznak. Figyeltünk arra is, hogy az
elõterjesztések kellõ mennyiségû információt
tartalmazzanak a döntést hozó testületnek.

– Mennyire volt gyakori a konfliktus?
– A szakmai és a gazdasági kérdések között

nem mindig könnyû egyensúlyt tartani. Az is
elõfordult, hogy a politika is éreztette a hatá-
sát egy-egy döntés meghozatala során. Ösz-
szességében azt mondhatom, hogy a bizottság
elvégezte azt a munkát, amit felvállalt. Nyil-
ván kisebb hibák voltak, amelyeket nem tud-
tunk kivédeni.

– Melyek voltak azok a döntések, amelye-
ket sikerként könyvel el?

– Sikerként tekintek az elõbb már említett
munkastílusra, a jól elõkészített szakmai
anyagokra. Sikerként könyvelem el azt is,
hogy nem hoztunk olyan döntést, amelyrõl
utólag azt kellene mondanom, hogy nem vál-
lalom fel. Bármennyire is nehezen tettük meg,
de az intézményi összevonásokat is meg kel-
lett lépni, hiszen a fenntartói érdek és a gyer-
meklétszám folyamatos csökkenése indokolta.
Mûködésünk ideje alatt több kezdeményezés is
meggyökerezett, gondolok itt az új változatú
és jó fogadtatású Város Napjára, új program-
ként a Bor- és Dödöllefesztiválra, a Históriás
Napokra. A sportban is voltak olyan kezdemé-
nyezések, amelyek beváltották a hozzájuk fû-
zött reményeket. Két példát mondjak csak: az
egyik a nyitott tornaterem akció, a másik a
sportorientált intézmények  kialakítása. Siker-
ként gondolok vissza arra, hogy évente leg-
alább százmilliót költhettünk az intézménye-
inkre. A nagyobbakra sikerült céltámogatást
szerezni, ezek közé tartozott a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI, a Bolyai Általános Iskola fel-
újítása, vagy az eztán kezdõdõ Rozgonyi isko-
la rekonstrukció. Ide sorolom a Zsinagóga
felújítását vagy a folyamatban lévõ HSMK, il-
letve a régi mozi átalakítását. Az elmúlt négy
évben új intézmények jöttek létre, ilyen a Szi-
várvány Integrált Intézmény és a közelmúlt-
ban az Erzsébet téri tömbrehabilitáció során
elkészült Plakátház is. Elõreléptünk a kultúra-
sport- és oktatás-támogatási rendszerben,
mostanra sikerült – amennyire lehetséges – a
szabályozók mentén objektívvá tenni.

– Vannak-e, voltak-e kudarcok?
– Kudarcként könyvelem el, hogy nem le-

hetett a sportban elõre lépni, nem sikerült a
labdarúgás terén megnyugtatóan rendezni a

dolgokat. Az utánpótlást és a felnõtt-csapatot
egységes szemlélet szerint kellene kezelni.
Egy ekkora város nem engedheti meg magá-
nak, hogy két utánpótlás-nevelõ egyesületet
úgy támogasson, hogy ne legyen közös cél a
város minõségi labdarúgása. Sajnálom, hogy
a két egyesületet szakmailag sem sikerült egy-
máshoz közelíteni, bár úgy gondolom, a kény-
szer elõbb, utóbb ráveszi a feleket a közele-
désre. A másik, amit egy kicsit kudarcként
élek meg, a személyi döntések kérdésköre.
Igaz, nemcsak ebben a ciklusban volt jellem-
zõ, hogy nem minden esetben sikerült a dönté-
seket politikamentessé tenni, ám ennek ellené-
re ez nem szerencsés. A szakmai dominanciát
erõsítette az, hogy több pályázó esetén nem
csupán kulturális, hanem oktatási ágazatban
is szakértõi véleményezést kértünk.

– A pénzügyi nehézségek mennyiben nehe-
zítették meg a munkáját?

– Nyilván mindenki azt szereti, ha az általa
képviselt területre sok pénz jut. Én is termé-
szetesnek vettem volna, ha az általunk képvi-
selt négy ágazat több pénzbõl gazdálkodhatott
volna, ha a kötelezõ feladatellátás mellett
másra is jutott volna. Összességében azt kell
azonban mondanom, hogy az önkormányzat
kötelezõ feladatai mellett olyan feladatok fi-
nanszírozását is kötelezõvé tette a maga szá-
mára, amelyet az állam nem ír elõ, de vállalta
az itt élõ emberek érdekében. Bár a pénzügyi
keretek mindenkor szûkösek voltak, azt azért
el kell ismerni, hogy évrõl évre mindig sike-
rült valamennyire növelni a rendelkezésre ál-
ló összegeket. 

– Mennyire érezte az elmúlt négy évben,
hogy két tûz között teljesít feladatot? Mennyi-
re kellett egy idõben megfelelni a fenntartói
érdekeknek és a városlakók, a közalkalmazot-
tak elvárásainak?

– Szinte végig érezhetõ volt egy már-már
skizofrén állapot, hiszen egyszerre kellett meg-
felelnem a magam civil szerepének és a dön-
téshozó nem mindig kívánatos állapotának.
Civilként számtalanszor fordult meg a fejem-
ben, hogy egyik vagy másik terület nem kap
elég támogatást, figyelmet, ugyanakkor dön-
téshozóként azt is tudom, milyen pénzügyi
teherrel küzd a város, vagy hogy a költségve-
tés prioritásainak meg kell felelni. Kerültünk
olyan helyzetbe, hogy „civilként” javasoltunk
olyan összegszerû támogatásokat, amelyet a
közgyûlés nem tudott elfogadni, hiszen a költ-
ségvetés számai adottak, ám de a civil, érzel-
mekkel átitatott gondolkodás mégis ezt diktál-
ta. Nyilván a döntéshozó már nem gondolkod-
hat így.

(dé)



7A hét témája: mérlegen 4 év
Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

Milliárdos fejlesztések 4 év alatt

A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizott-
ság tagjainak vállát is felelõsségteljes teher
nyomta az elmúlt négy évben. Ugrásszerû fej-
lõdés aktív részesei lehettek: erre az idõszakra
datálódik ugyanis az Ipari Park városi tulaj-
donba kerülése. A négy éves munkáról Papp
Péter bizottsági elnök beszélt:

– A bizottság tevékenységi köre nagyon
szerteágazó. Döntési kompetenciánk van az
önkormányzati rendeletben meghatározott
költségvetési keretek között a költségvetési tá-
mogatások odaítélésénél, közutak felújításá-
nál, vagyoni jogok értékesítésénél a Pénzügyi
Bizottsággal együttesen, az Ingatlankezelési
Intézménnyel kapcsolatban. A város egészét
érintõ gazdasági és városüzemeltetési kérdé-
sekben ellenõrzési, véleményezési illetve ja-
vaslattételi jogkörünk van.

– Össze lehet-e hasonlítani a városüzemel-
tetés területén elért eredményeket más, me-
gyei jogú városokéval?

– Értünk el eredményeket a többi megyei
jogú város összehasonlításában. Közmûdíja-
ink  más városokhoz viszonyítva kedvezõbbek.
Szinte kivétel nélkül az átlag alatt vannak.
Mindez annak ellenére áll fenn, hogy egy
100-200 ezer lakosú város optimálisabban
mûködtethetõ, nagyobb az ipari teljesítménye,
s ezzel együtt az iparûzési adó bevétele is,
mint a megyei jogot épp elérõ Nagykanizsáé.
A korábbi döntések hatása két területen beha-
tárolta az elmúlt években a mozgásterületün-
ket. Az egyik a víz- és csatornadíjak területe,
ahol a Vízmû Rt. létrehozásakor az Rt. ered-
ményes mûködése, illetve a környezõ települé-
sek belépése érdekében a város méltányos-
ságból nagyobb terhet vállalt. Ez remélhetõ-
leg több éves eredményes mûködés után ki-
egyenlítõdik majd. A másik terület a lakásgaz-
dálkodás. Városunkban közel 1.500 önkor-
mányzati lakás van. Ez több, némely esetben
többszöröse, mint más hasonló városokban.
Ezen lakások fenntartási, karbantartási költ-

sége több, mint a jelenleg fizetett lakbér. Igaz,
korábban döntést hozott az önkormányzat egy
jelentõsebb lakbéremelés végrehajtására az e
területen jelentkezõ veszteség pótlására,
azonban önkormányzatunk éppen a mi bizott-
ságunk javaslatára ettõl eltekintett, így pótló-
lagos forrást kellett az Ingatlankezelõ Intéz-
mény részére biztosítani a lakásfenntartások-
hoz. A saját tulajdonú panellakások felújítása
érdekében, ezáltal az energia számla csök-
kenthetõségéhez és a veszélyes termofor ké-
mények kiváltásához a város is csatlakozott a
kormány által meghirdetett panel program-
hoz, mely több mint 1.800 kanizsai lakást
érint. Így ebben az évben 1,5 milliárd forintos
felújítás valósul meg, melynek egyharmada
önkormányzati támogatás. Az önkormányzat
programja volt, elsõsorban szociális indítta-
tásból a szegénység elleni küzdelem. Ezt bi-
zottságunk is támogatta az erkölcsi együttér-
zésen túl a lakbérhátralékok méltányos keze-
lésével. Próbáltunk gondot fordítani a városi
élet mind teljesebb körû kiszolgálására. En-
nek érdekében utakat, hidakat újítottunk fel.
Néhol a szükségeshez képest elenyészõ he-
lyen, a csapadékvíz elvezetését is megoldot-
tuk. A csatornahálózatot bõvítettük.

– A vállalkozások számának növekedésé-
ben hogyan tud segíteni a város?

– Bizottságunk szem elõtt tartotta a városi
értékek megtartását és a lehetõségek megte-
remtését, hogy mind több vállalkozás mûköd-
hessen városunkban. Ehhez támogattuk a köz-
vetlen infrastrukturális fejlesztéseken túl az
oktatási és kulturális intézmények felújítását,
a szociális és egészségügyi beruházások meg-
valósulását. Mindezek mellett a vállalkozások
letelepedésének elõsegítése érdekében va-
gyonrendeletünkben rögzítettük az új vállal-
kozások indulásához adható kedvezményeket,
illetve ez évtõl vezetjük be az induló vállalko-
zások esetén adható kamat támogatást.

– Soroljon fel néhány eredményt!
– Eredménynek tartom, sõt a város egyik kitö-

rési pontjának, hogy a 2007-2013. évi nemzeti
fejlesztési programban, uniós forrásból történõ
megvalósulással nevezetten szerepel Nagykani-
zsa, mint a megújuló energiák városa. A Nemzeti
Fejlesztési Terv kizárólag öt magyar várost nevez
meg kiemelt projekt helyszíneként, és ezek közül
egy Nagykanizsa. Ez a közvetlen támogatáson túl
elismerés, valamint szakmai és gazdasági fejlesz-
tést is jelent. Hosszú évek vitái és sok éves halo-
gatás után végre városunk is megkapta a lakta-
nyák területét saját hasznosításra. A Nagykani-
zsai Ipari Park területén jelenleg 73 cég van je-
len. A volt laktanyai területeken 41 cég folytatja
tevékenységét, a többi raktárt bérelt illetve telep-
helye kialakítás alatt áll. A 41 vállalkozásból a

foglalkoztatottak száma a következõképpen oszlik
meg: 20 fõ alatti létszámot foglalkoztat 37 vállal-
kozás 185 fõvel, 20 fõ feletti létszámot foglalkoz-
tat négy vállalkozás 135 fõvel. Egy multinacioná-
lis cég van jelen, a GE Hungary Rt., közel 4.500
fõ foglalkoztatotti létszámmal. Az Ipari parki fej-
lesztéseket 2002-2003-ban kijelöltük, ezek alap-
ján megtörténtek a földvásárlások. 2003-ban el-
indult a Ipari Park  „A” ütemének közmûvesítése,
az új út építése az elsõ 10 hektár területen az
Inkey-kápolna mellett. 2003-ban megkezdõdött az
önkormányzat kezelésében lévõ laktanyák bérlõk-
kel való betelepítése. 2004-ben, még ha késve is,
de az államtól tulajdonba kapta a laktanyákat az
önkormányzat. Még abban az évben a közmû
alaphálózat kiépítésre került. 2004-ben Ipari
Park-i címet nyert el a Nagykanizsai Régió Kft. és
a korábbi 48 hektár területet kibõvítettük a mos-
tani 134 hektárra. A területeket 2005-ben  értéke-
sítettük a korábbi bérlõknek. Idõközben az „A”-
ütem teljes földterülete értékesítésre került, a be-
ruházások elindultak. Eddig mintegy 1,5 milliárd
forintos beruházás valósult meg. Jelenleg folya-
matban van egy fél milliárd forintos beruházás és
tárgyalások  folynak egy angol befektetõvel az
utolsó 1,5 hektár értékesítésérõl, mely még az
õsszel várhatóan lezárul. Itt mintegy 2-2,5 milli-
árd forintos beruházás valósulhat meg. Egy fran-
cia befektetõ 5.000 négyzetméteres üzemcsarno-
kot épít mintegy 2,5 milliárd forint értékben, s ez-
által 70-80 embernek ad munkát. A gyár avatása
2006. december 16-án lesz. 2006-ban mintegy
600 millió forint értékben útépítések valósulnak
meg az Ipari Park-ban, ezek az A- és K-jelû utak.
Ily módon újabb területek válnak megközelíthetõ-
vé. Ezzel egyidejûleg a csapadékvíz elvezetése is
megoldódik. A két út valójában a 7-es elkerülõ út
felõl bõvíti az úthálózatot, illetve a Magyar utcát
köti össze a Petõfi utca folytatásával. Így az
újabb területek feltárása mellett forgalomcsillapí-
tási szerepe is lesz. A Zala Volánnál kötött nyolc
éves szerzõdés tette lehetõvé, hogy az elöregedett
jármûparkot felújítsuk, ennek köszönhetõen az el-
múlt évben és napjainkban is 2-2 új Mercedes
busz került forgalomba. Sikerült megnyugtatóan
rendezni a szemétszállítást és deponálást, vala-
mint a veszélyes hulladék kezelését a városban.
Több éves szerzõdéssel garantáljuk a még nem
csatornázott városrészekben a szennyvíz elszállí-
tását és elhelyezését.

– Itt szeretném megköszönni a bizottság
munkájában részt vett önkormányzati képvise-
lõk és külsõ bizottsági tagok négyéves munká-
ját, amivel elõsegítették a város fejlõdését,
mûködését. Mi sem tudtuk volna végezni a
munkánkat, ha nem kapunk segítséget a gaz-
dasági társaságok vezetõitõl, a hivatal mun-
katársaitól. Az õ munkájukat is köszönöm –
mondotta végezetül a bizottsági elnök. (bzs)
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Az Alsóvárosi templom mögötti egykori fe-
rences zárda falai között a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat nagykanizsai csoportjának
pszichoszociális szolgálata szenvedélybete-
gek közösségi ellátását indította el. A prog-
ram a Fogadó nevet viseli, s elsõsorban a
szenvedélybetegek önkéntességére alapoz. 

– Az önkormányzat elképzeléseivel egyez-
tetve indítjuk útnak szolgáltatásunkat, amely-
lyel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is ré-
szese lesz a szociális alapellátásnak – mondta
lapunknak dr. Báthy Andrásné, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat nyugat-dunántúli ré-
giójának titkára. – Ez az elsõ lépés ahhoz,
hogy még szorosabbá váljon a kapcsolatunk a
szociális ellátórendszerrel. Igyekszünk hiány-
pótló tevékenységeket felvállalni. A szenve-

délybetegek közösségi ellátása, mint intéz-
mény, nincs jelen Nagykanizsán. Adta magát
a lehetõség: azok a rászorultak, akiket a sze-
retetszolgálat eddig is támogatott, segített,
lelkiekben és anyagiakban egyaránt, mostan-
tól szakmai segítséget is kaphatnak.

– Hány ilyen intézményük mûködik az or-
szágban?

– A nyugat-dunántúli régióban elsõsorban
a fogyatékkal élõk és az idõsek ellátása folyik,
Budapesten és Tokajban pedig a szenvedély-
betegek közösségi ellátása mûködik. A szere-
tetszolgálat keresztény szellemisége áthatja
intézményrendszerünk egész tevékenységét. A
nagykanizsai szenvedélybetegek közösségi el-
látását állami normatíva alapján, három
munkatárssal végezzük. A központunk az egy-
kori zárda falai közt, a földszinten kap helyet,
az emelet valamelyik helyiségében pedig a kö-
zösségi foglalkozásokat végezzük. 

– Hogyan mûködik az ellátás? Munkatársa-
ik otthonukban keresik fel a rászorulókat?

– Így van, s ehhez nagyon fontos a szenve-
délybetegséggel küszködõk hozzájárulása, il-
letve az, hogy õk maguk is akarjanak kikerülni
rossz helyzetükbõl. Az a törekvésünk, hogy ön-
kéntesen, akár anonim módon is részt vehesse-
nek szolgáltatásunkban a rászorulók. A közös-

ségi szenvedélybeteg-ellátás fõ célja, hogy a
gondozottak újra teljes jogú tagjai lehessenek
a társadalomnak illetve ismét visszailleszked-
jenek abba. Ennek érdekében a tanácsadás
minden formáját a beteg otthonában, lakókör-
nyezetében végezzük. Fogalmazhatunk úgy is:
egyfajta lelki segítséget, mentális támogatást
nyújtanak a támaszt igénylõ és elfogadó páci-
ensek számára a munkatársaink. 

– Történtek elõzetesen felmérések, hogy
vajon hány szenvedélybeteg van a városban? 

– Természetesen, Nagykanizsa lakosságszá-
ma a felmérés idõszakában 51.503 fõ volt, eb-
bõl körülbelül ötezren, a város lakóinak csak-
nem tíz százaléka szenved valamilyen szenve-
délybetegségben. Most úgy gondoljuk, tizen-
öt-húsz fõt tudunk bevonni a programba –
mondta dr. Báthy Andrásné, aki még kérdé-
sünkre hozzátette: további szolgáltatások be-
indítását is tervezik a városban, ám ezekrõl
egyelõre még nem kívánt beszélni. 

Kovács László, a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat nagykanizsai csoportjának vezetõje
elmondta: az új szolgáltatás bevezetése egy-
fajta elõremenekülés is, hiszen egyre keve-
sebb az adományozó, ezért szinte létszükség-
let a több lábon állás. 

Horváth Attila 

Az Országgyûlés 2006. július 24-i ülésnapján mó-
dosította a 2006. évi XLVII. Törvényt. A módosítás
értelmében életvesztés, illetõleg munkaszolgálat tel-
jesítése miatt 2006. december 31-ig nyújtható be a
Központi Igazságügyi Hivatalhoz kárpótlás iránti
kérelem. Ennek részleteirõl dr. Szabó Imrét, a Zala
Megyei Igazságügyi Hivatal igazgatóhelyettesét
kérdeztük.

– Ki nyújthat be kárpótlás iránti kérelmet?
– Kárpótlás iránti kérelmet az a jogosult nyújthat

be, akinek a hozzátartozója 1939-1989 között a ma-
gyar hatóság politikai önkénye miatt életét vesztette,
akinek a hozzátartozója deportálás, szovjet kény-
szermunka ideje alatt halt meg, aki a II. világhábo-
rú alatt faji, vallási, politikai okból munkaszolgála-
tot teljesített. Akik ezt eddig bármilyen okból elmu-
lasztották, most megtehetik, valamint azok, akik ko-
rábban benyújtottak kérelmet, azonban azt késve
terjesztették elõ vagy nem tettek eleget a hatóság hi-
ánypótlási felhívásának, szintén lehetõséget kaptak.
Az életelvesztéses kárpótlás esetén kárpótlásra az
elhalt házastársa, gyermeke, szülõje, testvére; a
munkaszolgálat miatti kárpótlásra saját jogon a
munkaszolgálatot teljesített személy vagy túlélõ há-
zastársa jogosult, illetve az 1992. július 2. után el-
hunyt munkaszolgálatos örököse. E beszélgetés ke-
retében is szeretném hangsúlyozni, a kárpótlási igé-
nyek benyújtásának módosított jogvesztõ határideje
2006. december 31. napja!

– Mit kell csatolni a kérelemhez?

– A kérelemhez csatolni kell a sérelmet szenve-
detthez fûzõdõ rokoni kapcsolatot igazoló okiratot.
A sérelem elszenvedését is hitelt érdemlõ módon kell
igazolni, szintén elsõsorban okirattal: halotti anya-
könyvi kivonattal, holttá nyilvánító végzéssel. Aki-
nek kérdése van, hívhatja hivatalunkat a 92/549-
100-as telefonon, a rendelkezésünkre álló informá-
ciókat szívesen megosztjuk az érdeklõdõkkel.

– Hová, milyen formában kell eljuttatni a kérel-
meket?

– A kérelmet adatlapon kell benyújtani az Igaz-
ságügyi Hivatalhoz. Adatlap, amelyhez megcímzett
boríték is tartozik, igényelhetõ az Igazságügyi Hiva-
tal megyei hivatalánál (8900 Zalaegerszeg, Béke li-
get 1.), vagy a hivatal nagykanizsai ügyfélfogadá-
sán (minden kedden 9-12 között, Petõfi u. 5. II. eme-
let). Az adatlap letölthetõ a www.karpotlas.hu inter-
netes oldalról is.

– Mennyi idõ alatt bírálják el a kérelmeket?
– A postai úton beterjesztett adatlapok elbírálá-

sára nyitva álló ügyintézési határidõ 6 hónap,
amely további 3 hónappal meghosszabbítható. Az
ügyintézési határidõbe nem számít bele a hiánypót-
láshoz szükséges idõ.

– Milyen összegû kárpótlásra számíthatnak a jo-
gosultak?

– Az életelvesztés után járó kárpótlás összege
400.000 Ft, amely megoszlik a még élõ jogosultak
között. Munkaszolgálatos esetében a kárpótlás kár-
pótlási jegyben vagy életjáradéki formában jár.

Keresztény szellemben a szenvedélybetegekért

Kárpótlás: az év végéig igényelhetõ
Hármunknak adatott meg a le-

hetõség, hogy 10 csodás napot
tölthettünk a napsütötte Antalya-
ban, Törökországban. A török
Riviérának ez az ázsiai részén el-
terülõ üdülõhely méltán felkapott,
hiszen természeti adottságai révén
az év minden szakában lehetõsé-
get nyújt a pihenésre, szórakozás-
ra. Az EU-s International EU
Youth Project „Breaking Stereo-
types” pályázatának köszönhetõen
jutottunk el ide. A társaság hamar
összeszokott, az elsõ napon hu-
moros játékokkal tanultuk meg
egymás neveit. Még a 40 fokos
kánikula sem szegte kedvünket,
sportoltunk, túráztunk. Útjaink
során megismerhettük a törökök
színes kultúráját. Esténként a fe-
hér homokos tengerparton tábor-
tûz mellett pihentük ki fáradalma-
inkat. A másfél hét alatt rengeteg
barátság szövõdött, s az utolsó na-
pokban fájó szívvel búcsúztunk
egymástól, remélve, hogy egy év
múlva egy másik országban újra
találkozunk.

Bali János, Katona Kinga,
Lukvár Barbara  – BLG

Törökországban
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Az Életfa emlékplakett elisme-
rés bronz fokozatát adományozta
az Erdõfelügyelõség javaslatára a
Földmûvelési és Vidékfejlesztési
Minisztérium Németh Ferenc nyu-
galmazott erdésztechnikusnak, aki
a kitüntetést augusztus 17-én vette
át a Mezõgazdasági Minisztérium-
ban. 

– Valószínû azért kaptam a ki-
tüntetést, mert dolgoztam – vála-
szolta Német Ferenc szerényen. –
Jól esõ érzés volt, hiszen már rég kiestem abból a körbõl és mégis gon-
doltak rám! A soproni Erdészeti Technikum elvégzését követõen a
nagykanizsai Erdõgazdasághoz kerültem beosztott erdésznek, majd 10
hónap után kerületvezetõnek. Nagy megtiszteltetés volt számomra,
hogy 20 évesen kerületvezetõ lehettem. Idõsebb bácsiknak adtam fel-
adatokat, évtizedekre nyúló, jó kapcsolatot alakítottam ki velük. Ebben
a beosztásban hat-hét évig dolgoztam. Mûszakvezetõnek léptem elõ
egészen 1968-ig, amikor a Zalában lévõ magánerdõk termelõszövetke-
zeti tulajdonba kerültek. A termelõszövetkezeteknek elõírták szakembe-
rek alkalmazását, amit úgy tudtak megoldani, hogy létrehoztak egy há-
rom-négy fõs csoportot az adminisztrációs tevékenység, az erdõsítési
és fakitermelési tervek elkészítésére, elszámolására. A megye déli ré-
szén lévõ erdõk tartoztak hozzánk, munkánkat a Sugár úti irodában vé-
geztük a termelõszövetkezeti erdõk privatizálásáig. Igazi erdész a pá-
lyafutásom elején voltam, amikor közvetlen kapcsolatom volt az erdõ-
vel. Miután magángazdálkodók kezébe került az erdõ, õnekik is alkal-
mazniuk kellett szakembert. 1993-ban mentem nyugdíjba, de a kapcso-
latom nem szakadt meg az erdõvel, attól kezdve nyugdíjasként tevéke-
nyen részt vettem a magángazdálkodók erdõgazdálkodással összefüg-
gõ adminisztratív és szakmai tevékenységében egészen 2004-ig. Az er-
dõvel azóta is kapcsolatban vagyok, mert néhány gazdálkodót megtar-
tottam. 

– Melyik volt a szívének legkedvesebb erdõ?
– Nagyon szívesen emlékszem vissza az elsõ munkahelyemre, Zajkra.

Talán az volt a legszebb! Dombok veszik körbe, olyan, mint kicsiben a
Kárpát-medence! Jó érzés, ha találkozom nálamnál idõsebb erdészek-
kel és érdeklõdünk egymást iránt. (bakonyi)

A Kanizsai Bútornapok keretében kerül megrendezésre szeptember
4-10-ig a Steinhoff Magyarország hagyományos termékbemutatója és
házivására a Quattro Mobili Stílusházban. Az idei õszi „Comforta
2006” termékbemutató a szolgáltatások fejlesztésének szellemében
zajlik. Új „bútor-átöltöztetõ” szoftvert mutatnak be a bútorkereskedõk
számára. A szoftver az andante-modellek kreatív, új bevonó-
anyagokkal történõ prezentálására használható, mellyel könnyebben
elképzelhetõ a vásárlók számára a bútor. Vásárlás ösztönzõ áruházi
anyagok is kiállításra kerülnek, melyek az andante image-ét hordozzák
és erõsítik az egyes bútorszalonokban. A nagyközönség péntek dél-
utántól vasárnap délutánig tekintheti meg a Kanizsa Trend modelljeit.
Az egész bútorszakma felvonul, mintegy 300 bútorkereskedõt várnak
az ország minden tájáról. Szlovéniából, Horvátországból és távolabbi
országokból is kíváncsiak a 11 új andante modellre.    

Ugyanebben az idõpontban zajlik a Faipari Szakosztály Egyesület
X.  jubileumi kiállítása a szemben lévõ sportcsarnokban 11 kiállítóval,
közöttük 2 új egyesületi tag is bemutatja legújabb termékeit. Vala-
mennyien nagykanizsai vállalkozások, helyi alkalmazottakkal. A ha-
gyományos egy millió forint összértékû tombolasorsolást a zárónapon,
vasárnap délután 17 órakor tartják a sportcsarnokban. (B.Zs.)

Az erdõk tudora

Szeptember elsõ
hétvégéjén került
sor a hagyományos
nyílt napra a DKG-
EAST Zrt-nél. Az
1300 meghívottat
Mádé Károly, el-
nök-vezérigazgató
köszöntötte. 

– Nagy öröm
számomra, hogy
most már hetedik
alkalommal rendezhetjük meg ezt a nyílt napot. Ennek a fõ célja az,
hogy elfelejtsük az eddigi kemény munkát, hogy kikapcsolódjunk egy ki-
csit. Nyugdíjasainknak meg tudjuk mutatni, hogy miben, hogyan fejlõ-
dött az elmúlt egy évben a gyár. A gyerekek számára is fontos üzenete
van ennek a napnak, hiszen számukra is fontos, hogy lássák, hol dol-
goznak a szüleik – mondta Mádé Károly. Szólt arról is, hogy az elmúlt
évek gondjai megoldódtak, a társaság mûködése biztonságossá vált. Lit-
ter Nándor köszöntõje után az Orff Ütõegyüttes szórakoztatta a közön-
séget, majd a Tüttõ János Nótaklub varázsolt jó hangulatot, aztán Tarján
Pál vette át a színpadot, hogy hangjával varázsolja el az egybegyûlteket.
A Bólé Duó szolgáltatta a talpalávalót, s az estét tûzijáték zárta. (dé)

Kanizsai Bútornapok 

Nyílt nap a DKG-EAST-nél

Befejezõdött a II. Nemzeti Fejlesztési Terv vitája – jelentette be Lit-
ter Nándor polgármester sajtótájékoztatóján. A II. Nemzeti Fejlesztési
Terv illetve a Regionális Operatív Program keretei között Nagykanizsa
jó pozíciókat foglal el. „A most kialakuló siker a stratégiai tervezésünk
sikere” – hangsúlyozta, hiszen van városfejlesztési programunk, van
stratégiánk, és tudtunk mire építkezni, amikor a régiófejlesztési prog-
ramjaink készültek. A következõ hét éves idõszakban a Nyugat-dunán-
túli régióba 132 milliárd forint fog jutni, Nagykanizsa is 30 milliárd fo-
rint fölötti pályázati pénzre számíthat. Nagyon jó esélyünk van arra,
hogy a Nagykanizsai Fejlesztési programban megfogalmazott elképze-
lések támogatást nyerjenek a ROP keretei között, van ahol nevesítve
szerepel a város a programban. Így például szerepel a régió öt megyei
jogú városának ipari park és innovációs fejlesztése, valamint a telepü-
lésközpont fejlesztéseknél Nagykanizsa neve. Reményeink lehetnek tu-
risztikai programjaink közül a meglévõ fürdõk fejlesztésére, új fürdõk
létrehozására, a kulturális negyed kialakítására. A kistérségeket érintõ
közútfejlesztéseket, kerékpárutak kialakítását, az e-önkormányzattal
kapcsolatos programok végrehajtását is támogatja az országos program.
A vállalkozások is több támogatást kaphatnak, mint korábban. 

Több, mint 30 milliárd Kanizsának
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DIALÓG NYELVSTÚDIÓ az exkluzív

A Dialóg Nyelvstúdió városunk legré-
gibb és piacvezetõ nyelviskolája, 2006
nyarán csatlakozott az ország elsõ,
komplex szolgáltatást nyújtó nyelviskola
hálózatához, a KATEDRA Nyelviskola
Hálózathoz.

A városban több jelentkezõ közül a
csatlakozás lehetõségét az a nyelvisko-
la nyerhette el, amely bizonyítottan
mind szakmai vezetésével, mind az ok-
tatási tevékenységével, valamint a mi-
nõségbiztosítás terén kiemelkedett ver-
senytársai közül. A részletesen kidolgo-
zott módszertan, a minõségirányítási
rendszer és a szigorú felvételi kritériu-
mok egy egyedülálló nyelviskola hálózat
alapjait képezik, amelynek tagjai száma
mára már elérte a 21-et – nyilatkozta
Móric József  iskolavezetõ.

– Mondana pár szót errõl az exklu-
zív nyelviskola hálózatról?

– Budapesten, egy évtizede, a piac-
vezetõ Katedra nyelviskola vezetésével,
két éves szakmai elõkészítõ munka
után, 2006-ban létrejött az országos Ka-
tedra Nyelviskola Hálózat. A Hálózathoz
tartozó nyelviskolák szinte a mûködés
minden lényeges elemében megújultak.
A budapesti központ kidolgozta az or-
szágos hálózat egységes oktatási és
mûködési koncepcióját. Az oktatás
részletesen kidolgozott módszertana,
az egységes minõségirányítási rend-
szer és a szigorú tanárfelvételi kritériu-
mok egy egyedülállóan magas színvo-
nalú és koherens nyelviskolai hálózat
alapját teremtették meg. A hálózati tag-
iskolák a minõségközpontú, kommuni-
katív nyelvoktatásra helyezik a hang-
súlyt; szolgáltatásaikat minden körülmé-
nyek között az ügyfélközpontúság és az
eredményesség jellemzi. A hálózati ta-
gok által átvett know-how sikerességét
és eredményességét több mint 180.000
elégedett budapesti hallgató és több
mint ezer vállalati tanfolyam megrende-
lõje hitelesíti.

– Mi változott az Önök iskolájában,
milyen újdonságot kínálnak?

– Az arculati változtatások mellett
2007. januárjától a KATEDRA Nyelvisko-
la Nagykanizsa név felvételérõl szeret-
ném tájékoztatni a kedves olvasót, vala-
mint, hogy a Hálózathoz történõ csatla-
kozás a korábbi színvonalas szolgáltatá-
saink körét továbbiakkal bõvítette a már
megszokott nyelvoktatás, nyelvvizsgáz-
tatás, hiteles- és szakfordításon kívül: 

a 10-14 éves gyermekek számára is
szervezünk angol és német nyelvtanfo-
lyamokat, a felnõttképzésben már meg-
szokott magas színvonalon,

angol-és német nyelvbõl közgazda-
sági illetve turisztikai és Eu-s szaknyel-
vet is oktatunk, 

foglalkozunk nyelvi utaztatással is a
világ 30 országába, rendkívül kedvezõ
áron, valamint

iskolánkban igénybe vehetõ a
TANULÓI HITEL! Ez lehetõvé teszi,
hogy hallgatóink akár havi részletekben
fizessék a tandíjat.

– Milyen elõnyt jelent a KATEDRA
Nyelviskola Hálózat a céges megren-
delõknek?

– A hálózat létrehozott egy egységes
akkreditált képzési rendszert az ország
21 városában, így amennyiben egy cég
munkavállalóit több városban is szeret-
né képeztetni, a Katedra Nyelviskola
Hálózat a megfelelõ választás. Orszá-
gos iskolahálózatunk teljesen egysé-
ges; átjárható képzési rendszert, azo-
nos ismeret- és minõségellenõrzést,
egységes adminisztrációs hátteret kínál
megrendelõinek. Intézményünknél i-
génybe vett képzéseiket pedig továbbra
is elszámolhatják a szakképzési alap
terhére, így a cégeknek nem jelent költ-
séget a dolgozóik nyelvi képzése, to-
vábbképzése.  

– Mit kell tudni a szeptemberben
induló nyelvtanfolyamokról?

– Az õszi lakossági tanfolyamokat
szeptember 18-tól indítjuk. Nyelvtanfo-
lyamaink 35, 50 illetve 60 órásak. Nor-
mál (heti 2 x 2 óra) és intenzív (heti 6 -
8 óra) ütemû tanfolyamokat szervezünk

ANGOL, NÉMET és OLASZ nyelvbõl,
minden tudásszinten, a szokott kis lét-
számú csoportokban. Az órák kezdési
idõpontja választhatóan: hétköznap dél-
elõtt, délután, este illetve csak pénteki
vagy csak szombati napon. Magánsze-
mélyek számára még ez évben utoljára
igénybe vehetõ a 30% tandíj- és vizsga-
díj visszatérítés is. 

Az iskola vezetõje fontosnak tartotta
kiemelni azt is, hogy a város nyelvisko-
lái közül egyedül náluk van bizonyítot-
tan szigorú minõségellenõrzés és ered-
ményesség mérés.

Szeretettel várnak mindenkit, aki az is-
kolában eltöltött hasznos és kellemes
órák után, biztos nyelvtudás birtokában,
EU-s érvényességû, államilag elismert
angol vagy német nyelvvizsgát szeretne
tenni, vagy ismereteit bõvíteni, frissíteni
kívánja. Akik eddig nem mertek belevág-
ni egy idegen nyelv elsajátításába, azo-
kat csak bíztatni tudják. Menjenek bát-
ran, az nyelviskolában az Oktatási Mi-
nisztérium szakértõi által is elismert, ma-
gas színvonalú oktatás keretében euró-
pai szintû tudást, nemzetközi és állami
nyelvvizsga bizonyítványt szerezhetnek.

– Nagyon büszkék vagyunk arra,
hogy a város több iskolája közül minket
választottak a KATEDRA Nyelviskola
Hálózat tagjává. Személyes meggyõzõ-
désem, hogy csatlakozásunkat minden
tanulónk és üzleti partnerünk úgy fogja
megélni, mint a korábban is kiváló szol-
gáltatási színvonal további jelentõs fej-
lesztését. A Katedra Nyelviskola Háló-
zat hatalmas szellemi tõkével, és szak-
mai tudással segíti további munkánkat.
Célunk, hogy ezeket a lehetõségeket
maximálisan kihasználva, még maga-
sabb színvonalon tudjuk kiszolgálni
ügyfeleink igényeit. Ügyfélszolgálatunk
készséggel áll minden érdeklõdõ és be-
iratkozó rendelkezésére – zárta a
beszélgetést Móric József.

TEGYEN EGY PRÓBÁT, MI 
GARANTÁLJUK, HOGY MEGÉRI!

(X)
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Ismét itt a szeptember, vele együtt a reggeli
torlódás, iskolába szaladó gyerekek, szülõk
ezrei. Eltelik néhány hét, amíg ismét meg-
szokjuk, hogy a reggeli órákban nagy a forga-
lom. A kanizsai rendõrkapitányság munkatár-
sai az idén is szeretnének segítséget nyújtani
ahhoz, hogy a reggeli csúcsforgalom baleset-
mentesen, gördülékenyen zajlódjék. 

– Az elmúlt évek tapasztalatai alapján meg-
állapítható, hogy szeptemberben, amikor véget
ér a szabadságolási idõszak és elkezdõdik az
iskola, a jármûforgalom ugrásszerûen megnõ
a városközpontban, az iskolák környékén, ami
önmagában is növeli a balesetek bekövetkezé-
sének valószínûségét. A helyzetet nehezíti,
hogy nagy számban vesznek részt a közleke-
désben olyan gyermekek, akik még kellõ közle-
kedési ismerettel és tapasztalattal nem rendel-
keznek – mondja Miszlai Ákos, a kanizsai ka-
pitányság balesetmegelõzési elõadója.  

– Önök hogyan segítenek a közlekedõknek? 
– A balesetveszélyes helyen található álta-

lános iskolák közvetlen környékén, az iskolá-
sok által nagy számban igénybe vett gyalogát-
kelõhelyeknél szeptember hónapban a tanítási
napokon naponta reggel 7.00-8.00, valamint
délután 15.30-16.30 óra között egyenruhás
járõrök teljesítenek szolgálatot. 

– Ez azt jelenti, hogy szükség esetén akár a
forgalom irányításában is részt vesznek?

– Tapasztalataink szerint olyan torlódások is
kialakulnak ebben az idõszakban, melyek miatt
sok esetben rendõri forgalomirányításra van
szükség. Szeretnénk kérni az autóvezetõket,
frissítsék fel ez irányú ismeretüket, hogy ebbõl
ne legyen probléma. Legyenek tisztában azzal,
mikor indulhatnak el, mikor kell megállniuk,
hiszen tétovázásukkal, pontatlan ismereteikkel
a többi közlekedõt veszélyeztethetik, nem be-
szélve arról, hogy a forgalmat is akadályozzák.
Torlódás miatt forgalomirányításra leggyak-
rabban a Rozgonyi út, Sugár út keresztezõdé-
sében, a Rozgonyi út, Erzsébet tér keresztezõ-
désében és a Hevesi út, Munkás út keresztezõ-
désében szokott sor kerülni. Ez valószínûleg
így lesz az idén is. Aki teheti, kerülje el a vá-
rosközpontot, válasszon kerülõútvonalat.

– Hol találkozhatunk reggel rendõrökkel?
– Nagykanizsán elsõsorban az alábbi álta-

lános iskolák környékén lesz fokozott rendõri
jelenlét: a Bolyai, a Rozgonyi, a Zrínyi,  a
Hevesi általános iskoláknál.

– A közlekedés leginkább sérülékeny sze-
replõi, a gyerekek nem rendelkeznek kellõ
közlekedési ismerettel. Lehet-e ezen valami-
képpen változtatni?  

– Kollégáink természetesen ebben az évben
is felkeresik az általános iskolákat és a legki-
sebbeknek elmagyarázzák az alapvetõ közle-
kedési szabályokat. Azonban nem csak a
rendõrség érdeke, hogy ne sérüljön meg
egyetlen gyermek sem, ezért kérjük a szülõket,
hogy magyarázzák el gyermekeiknek, mit sza-
bad és mit nem az utcán, az iskolájuk környé-
kén, a tömegközlekedési eszközökön. Azt is
szeretnénk, ha a szülõk jó példával járnának
elõl, ha jogkövetõ magatartásukkal – az öv
használatával, a gyalogosok jogainak tiszte-
letben tartásával, a helyes sebességválasztás-
sal, és még sorolhatnám tovább – nevelnék a
gyermekeiket.  A gépjármûvezetõket arra kér-
jük, hogy a megszokottnál nagyobb türelem-
mel és odafigyeléssel közlekedjenek az iskolák
környékén. Maradéktalanul tartsák be a köz-
lekedési szabályokat, a gyalogos átkelõhe-
lyeknél biztosítsanak elsõbbséget a gyerme-
keknek. Ne álljanak meg az iskolák bejárata
elõtt a tiltott helyeken, mert ezzel fenntartják
a forgalmat. A gyermekeket autóval nem mu-
száj közvetlenül a tanterembe szállítani!

Az elmúlt években az iskolakezdési idõszak-
ban, az iskolák környékén szerencsére nem tör-
tént sérüléssel járó közlekedési baleset, és jó
volna, ha ez így történne az idei évben is.

Közlekedjünk okosan  – itt az iskola!

A 2006-2007-es tanév városi ünnepélyes tanévnyitóját a Miklósfai
Általános Iskolában tartották augusztus 31-én. 

– Nagykanizsán közel négyezren indulnak az általános iskolákba, és
mintegy 400 gyermek kezdi meg elsõ osztályosként a tanulást – mondta
köszöntõjében Litter Nándor polgármester, majd így folytatta: – Ha
hozzászámítjuk a középiskolásokat, óvodásokat, a felsõfokú képzésben
résztvevõket, akkor a több mint 10 ezres  tanulólétszámmal, büszkén
kijelenthetjük, hogy iskolaváros vagyunk. 

Tanévnyitó beszédében Sajni József igazgató kiemelte: elõre lépést
jelent a korábbi évekhez és az önkormányzati terheket is csökkenti az a
társulási megállapodás, melyet a nemespátrói, a liszói és a nagykanizsai
önkormányzat képviselõi, polgármesterei írtak alá. A miklósfai iskolá-
ban 209 tanulóval kezdõdik az új tanév, közöttük 21 az elsõ osztályos.
Az eddigi gyakorlatnak megfelelõen a tanító nénik emléklapot és aján-
dékot adtak át az elsõsöknek, mellyel az iskola polgáraivá avatták õket. 

Ünnepélyes tanévnyitóAligvár 

Augusztus végén húsz, hátrányos
helyzetû gyermek nyaralhatott
Zalamerenyén a Dél-Zalai Civil Fó-
rum Egyesület és a Zalamerenyéért
Alapítvány jóvoltából. A festõi kör-
nyezet kiváló helyszíne volt a szín-
vonalas programokkal teli rendez-
vénynek. A programok közt drog-
prevenciós elõadás, a keszthelyi,
Dark Hill K9-Team produkciója, a
kanizsai gólyalábasok bemutatója,
Kardos Ferenc népzenei estje, a
Kredenc együttes és Farkas Tibor
elõadása szerepelt. Nyár lévén a
legnagyobb élményt a zalakarosi
fürdések jelentették a gyermekek-
nek. Ruszinné Rabai Rita csipeszfi-
gura készítésre és gyöngyfûzésre
tanította õket, majd egész napos
keszthelyi kiránduláson vettek
részt. Az Aranyfény Civil Egyesü-

let valamint egy keszt-
helyi vállalkozói kör
jóvoltából minden
résztvevõ több garni-
túra ruházattal gazda-
gabban térhetett haza
Zalamerenyérõl. A
szervezõk bankettet
szerveztek, ahol a gye-

rekek átvehették a lövész és futó-
versenyek díjait, valamint az „év tá-
borozója” fõdíjat. A búcsúesten a
jókedvrõl Kovács Milán gondosko-
dott, akinek zenéjére késõ estig tán-
colt az immár baráti közösség. 

A rendezvény megvalósítására
150 ezer forint készpénzt ajánlott
fel a Civil Fórum, valamint egy tér-
ségi szponzorációs kampány része-
ként, több mint 2 millió Ft értékû
termék, szolgáltatás illetve prog-
ramtámogatást gyûjtöttek össze. A
fõ szervezõ Budavölgyi Kálmán el-
mondta:  a mintaértékû tábort 2004.
óta, évente több turnusban szerve-
zik. Állami támogatás hiányában
alternatív finanszírozási rendszert
dolgoztak ki, amely példaértékû és
követendõ lehet a szociális terüle-
ten mûködõ szervezetek részére is.
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Nagykanizsa Megyei jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egész-
ségügyi Bizottsága pályázatot hirdet a 2006. évi Szociális Alap támoga-
tásának elnyerésére. A pályázat célja: olyan közösségi programok, kari-
tatív és érdekvédelmi tevékenységek, természetbeni támogatások, szoci-
ális formák segítése, melyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetben lévõk
szociális élethelyzetének minõségi javulásához. 

Pályázok köre: Nagykanizsa MJV közigazgatási területén mûködõ
intézmények, minden bejegyzett nagykanizsai székhelyû civil szerve-
zet, egyesület, alapítvány és egyéb szervezet, mely pályázatával a fenti
célok megvalósítását szolgálja. A pályázaton nem indulhatnak: pártok,
politikai tevékenységet folytatók. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2006. szeptember 20. Benyújtás
módja: A pályázati adatlapot zárt borítékban „Szociális Alap támogatá-
sa” jeligével lehet benyújtani. Pályázati alaplap a Szociális Osztályon
igényelhetõ, illetve letölthetõ a www.nagykanizsa.hu weboldalról. Be-
nyújtás helye: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala Szociális Osztá-
lya Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (I. em. 103. sz. iroda) A pályázatnak tar-
talmaznia kell: a pályázó nevét, a pályázó címét, székhelyét, a pályázó
nyilvántartásáról szóló igazolás másolatát, az igényelt támogatás össze-
gét, a kérelem tételes indokolását, a megvalósítás módját. 

A határidõre beérkezett pályázatokat a Szociális és Egészségügyi
Bizottság bírálja el. Az elnyert támogatások kifizetésének határideje:
2006. október 31., felhasználásának határideje: 2006. december 31. 

HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI  KÖZPONT HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI  KÖZPONT 
Tel.:  311– 468, e-mail: nk.hsmk@chello.hu 

A HSMK és a Halis István Városi Könyvtár
2006. szeptember 11-én, hétfõn 15 órakor, 

a Halis István Városi Könyvtárban 
„In memoriam Faludy György”

címmel emlékmûsort rendez
A mûsorban részletek hangzanak el 

a költõ mûveibõl és fordításaiból.

A helyszínen alkalmi könyvkiállítás nyílik 
Faludy György versesköteteibõl, fordításaiból, 

valamint a róla szóló tanulmánykötetekbõl.

Elnyerhetõ Szociális Alap

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pá-
lyázatot hirdet ingatlanok ingatlanforgalmi értékbecsléseinek elké-
szítésére 2006. december 1-tõl 3 éves idõtartamra. 

A pályázati kiírási dokumentáció megvásárolható Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Vagyongazdálkodási Irodáján (8800 Nagykani-
zsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6.).

Értékbecslés

„In memoriam Faludy György”

Július közepén, testvérvárosunk Gleisdorf vendégül látott húsz
nagykanizsai fiatalt. Ottani programjukról, és a viszontlátás lehetõsé-
geirõl kísérõjükkel, Horváth Henrietta Szilviával, a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI projektmenedzserével beszélgettünk.

– Ez a háromnapos látogatás tulajdonképpen egy ifjúsági csereprogram
része volt, amelynek az a célja, hogy az európai fiatalok jobban megismerjék
egymást. Örültünk a lehetõségnek, még akkor is, amikor kiderült, vendéglá-
tóink azt kérik, vigyünk magunkkal egy focicsapatot, egy rock-együttest.
Megkerestem a KaRock Alapítványt, és a segítségüket kértem a diákzenekar
kiválasztásához. A focicsapatot az iskola diákjaiból állítottuk össze. A zsig-
mondysoknak az iskola finanszírozta az útját, talán azért is, mert Mérksz An-
dor igazgató úr szívesen támogat olyan ifjúsági programokat, amelyek men-
tesek a túlzott formalitásoktól és ténylegesen teret adnak a fiatalok számá-
ra, hogy egymást személyesen is megismerhessék. A többieknek is csak az
utazást kellett fizetnie, a kinti költségeket vendéglátóink állták.

– Mivel telt a kint töltött három nap?
– Rengeteg sportverseny, rendezvény volt, amelyen részt vettünk. A

strandröplabdától a szumóig, a légvárugrálástól a karaoke-ig volt
minden, s a cél csak az volt, hogy kommunikációs lehetõséget teremt-
senek a különbözõ nemzetek fiataljai között. Sok emlékezetes percet
töltöttünk együtt, szép sikereket értünk el, zenészeink sem maradtak
semmiben el az osztrák fiatalok mögött, és fociban is másodikak let-
tünk. Rengeteg élménnyel megrakodva tértünk haza.

– Feltétele volt-e a nyelvtudás a csapatba kerülésnek?
– Nem. De nagyon szépen megoldották a diákok, angolul és németül

is kommunikáltak, s persze mûködött a „jelbeszéd” is.
– Mi lesz a folytatás?
– Vendéglátóinkat szeptember közepére hívtuk meg hozzánk. Már

szervezzük a programot, s a gleisdorfiak mellett a csáktornyaiakat is
szeretnénk meghívni. Vendégek és vendéglátók egyaránt a Zöldtábor-
ban kapnak majd szállást, és itt kerül sor a vetélkedõkre is. A progra-
mok többsége csak az iskolánk diákjai és vendégeink számára lesz lá-
togatható, de azt tervezzük, hogy a koncertekre meghívjuk majd a vá-
rosban élõ többi fiatalt is. A nyilvános programra szeptember 15-én
kerül majd sor a Kodályban. (-dé-)

Ye: ifjúsági találkozó

Bár már évek óta érvényben van a jogszabály, hogy a tanév
szeptember elsején kezdõdik, ez úgy tûnik, sokakat még mindig
váratlanul ér. Az évnyitóra, sõt az elsõ tanítási napokra sem
nyilvánvaló minden tanárnak az, hogy ismét elkezdõdik valami.
Ez úgy tûnik, inkább a szülõknek evidencia, akik a tanévnyitó-
kon joggal kérdezgették a tanárokat, mit is vigyen magával a
következõ napra a diák. Széles ívet írt le a válaszok skálája.
Van olyan iskola is, ahol máig annyi a „pontos” válasz, hogy
füzetcsomag kell. És tessék mondani melyik: a hipermarketben
kapható vagy a papírboltban elõre, esetleg rögtönzötten össze-
állított? Mert itt is igaz, ahány hely, annyi szokás, na és annyi-
féle áru és ár. 

Miért nem mûködhet az elsõ osztályt követõ években is, netán a
felsõ tagozatban, hogy elõre, illetve legalább a tanévnyitón a diák,
vagy a szülõ kezébe adja az iskola – az osztályfõnök – az egyes tár-
gyak tanításához, tanulásához szükséges felszerelések minimum lis-
táját? Még olyan áron is netán, hogy az osztályfõnök kérdezi végig
az adott osztályban tanító kollégáit, és állítja össze a listát. Vagy
erre augusztus 21-tõl nincs elég idõ?  Akkor mi szülõk is türelmet,
és fõleg idõt kérünk, míg a hiányzó felszereléseket beszerezzük. 

(D.É.)

Tanévkezdés

Szabadfelhasználású jelzáloghitelek 
BAR listásoknak is!

Pl.: 1.000.000 Ft 240 hó 8.252 Ft THM: 6,95%

Akció: értékbecslési díj nélkül!
Lakáshitelek, magas kamatozású hitelek kiváltása.

Tel.: 30/8589-760

Forint alapú személyi kölcsön kezes és fedezet nélkül, 1-2 napos
elbírálással már 3 hónapos munkaviszonytól!

Tel.: 30/9949-003 THM: 17,23%-25,59%
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlését közmeghallgatás

céljából 2006. szeptember 12-én (kedd) 17.00 órára összehívom. Az
ülés helye: Vasemberház, Díszterem, Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.
Javasolt napirendi pont: Választópolgári kérdések.

A közgyûlésre tisztelettel meghívom:
Litter Nándor polgármester

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki
Nagykanizsán és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezõk, va-
lamint a városból elszármazottak részére a Kanizsai Antológia No.
4 számában való megjelenésére.

Pályázat tárgya: irodalmi, mûvészeti, tudományos, helytörténeti
témakörökben megjelenõ versek, prózák, fekete-fehér és színes álló
(borító fekvõ) fotók, grafikák.

Pályázati feltételek:
Egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6 A/4-es oldal

(70 leütés, 45 sor 12-es betûtípussal) terjedelemben. A kéziratokat
kinyomtatva és merevlemezen, vagy CD-n kell benyújtani a Pol-
gármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztály Halmos Csaba
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címre .

A beérkezett pályamûvek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéz-
iratot nem õrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem
vállalkozunk. A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia No. 4-
es számában, a karácsonyi könyvvásár alkalmával jelennek meg.
Az alkotók tiszteletdíjban nem , csak tiszteletpéldányokban része-
sülnek.

A pályázat beadásának határideje: 2006. Október 15.

Kanizsai Antológia No.4

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási
Minisztériummal együttmûködve a 2007. évre ezennel kiírja a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályáza-
tot felsõoktatási hallgatók számára.

Pályázhatnak:
„A” típusú pályázat esetén: Az ösztöndíjban kizárólag olyan, nappali tago-

zaton tanulmányokat folytató felsõoktatási hallgatók részesülhetnek, akik ál-
lami felsõoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intéz-
mények közötti megállapodás alapján nem állami felsõoktatási intézményben
folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott elsõ alapképzésben, elsõ ki-
egészítõ alapképzésben, elsõ szakirányú továbbképzésben, valamint elsõ akk-
reditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzésben vesznek részt.

„B” típusú pályázat esetén: Az ösztöndíjban kizárólag olyan (az adott
tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolás, illetve felsõfokú
diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe felvételt még nem
nyert, érettségizett) fiatalok részesülhetnek, akik az adott tanévtõl kezdõ-
dõen állami felsõoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium
és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsõoktatási
intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott elsõ alap-
képzésben, elsõ kiegészítõ alapképzésben, elsõ szakirányú továbbképzés-
ben, valamint elsõ akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzésben
kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztön-
díjban, akik 2007-ben elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe
és tanulmányaikat 2007/2008. tanévben ténylegesen megkezdik.

A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben
résztvevõ tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. A
12/2001. (IV.28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa
támogatásban a rendvédelmi és katonai felsõoktatási intézmények hall-
gatói. PhD képzésben résztvevõk nem felelnek meg a pályázati kiírás
feltételeinek. Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók
nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíj idõtartama: „A” típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz
két egymást követõ tanulmányi félév (2005/2006. tanév második, illetve
a 2007/2008. tanév elsõ féléve). Folyósításának kezdete: 2007. február.
„B” típusú pályázat esetén: 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követõ tanul-
mányi félév. Folyósításának kezdete a 2007/2008. tanév elsõ féléve.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben
a pályázó beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a felsõoktatási in-
tézménynek. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alap-
ján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik. A pályázat el-
bírálása szempontjából szociálisan rászorult az a pályázó, akinek családjá-
ban az együtt lakó családtagok egy fõre jutó nettó átlagjövedelme nem ha-
ladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 százalékát (azaz
38.700 forintot). A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és
Sportosztályán írásban, a hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon és kö-
telezõ mellékletein, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje 2006. november 2.
A pályázat eredménye nyilvános: a pályázó pályázata benyújtásával

hozzájárul a pályázat eredményének, illetõleg a pályázáskor rendelkezés-
re bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges
mértékben történõ nyilvánosságra hozatalához. A pályázó pályázata be-
nyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsõoktatási intézmény tanulmányi
jogviszonyáról a Felsõoktatási Pályázatok Irodájának, illetve az önkor-
mányzat(ok)nak tájékoztatást nyújtson.

A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályá-
zatokat. A települési önkormányzat az általa támogatásban részesített
ösztöndíjasok listáit 2006. december 5-ig az önkormányzat hirdetõtáb-
láján és a helyben szokásos egyéb módon hozza nyilvánosságra. A pá-
lyázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bõvebb
felvilágosítás kapható Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Mûvelõdési és Sportosztályán (Erzsébet tér 7. II. emelet 5. ajtó)

Bursa Hungarica

Lakossági Fórumot tart Litter Nándor polgármester és Halász Gyula
önkormányzati képviselõ szeptember 7-én (csütörtök), 19 órai kezdet-
tel a Hevesi Sándor általános iskolában.

Téma: Beszámoló az elmúlt 4 év munkájáról, valamint a házigazdák
ismertetik a jövõre vonatkozó elképzeléseiket.

7-re ma várom a Hevesinél, 
ott, ahol a 6-os megáll

Hrsz/Megnevezés/Kikiáltási ár(Ft)/Idõpont: 
2190/A/3. /Csányi u. 8. - iroda/10.700.000 + áfa/09.28. és 10.25.

08:30 óra. 11./Magyar u. 6. - lakóépület/6.500.000 + áfa/09.28. és
10.25. 09:00 óra. 11883/A/5., 1188/3/A/6. /Fõ út 7. - irodák, man-
zard/30.000.000 + áfa/09.28. és 10.25. 09:30 óra. 163/1. /Magyar u.
54. - lakóépület/8.460.000 + áfa/09.28. és 10.25. 10:00 óra. 82/3.
/Pláza melletti - beépítetlen terület/25.976.000 + áfa/09.28. és 10.25.
10:30 óra. 186/1. /Magyar u. 76. - lakóépület/7.938.600/09.28. és
10.25. 11:00 óra. 1286./Királyi P. 1-3. - volt bõrgondozó/16.000.000 +
áfa/09.28. és 10.25. 11:30 óra. 2243/1. /Ady u. 25./bruttó
16.000.000/09.28. és 10.25. 13:30 óra. 20507./Dankó u. - beépítetlen
terület/680.000 + áfa. 09.28. és 10.25. 14:00 óra. 1163./Rozgonyi u. 8.
- volt tüdõgondozó/32.063.000 + áfa/09.21. és 10.26. 08:30 óra.
961./Kinizsi u. 20./12.552.000 + áfa/09.21. és 10.26. 09:00 óra.
964./Arany u. 7. - volt óvoda/26.754.000 + áfa/09.21. és 10.26.
09:30 óra. 918/1. /Arany u. 5. - volt óvoda/28.220.000 + áfa 0 9 . 2 1 .
és 10.26. 10:00 óra. 4372/1. /Alkotmány 160./53.660.000 + áfa/09.21.
és 10.26. 10:30 óra. 

A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. II.
emelet 6. ajtó). Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon
lehet: 93/500-724. 

Versenytárgyalás
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Építési vállalkozók figyelem!
Nk-án a Hunyadi úton közel 700
négyzetméteres telek – társasház
építésére kiválóan alkalmas, el-
adó. Érd.: 30/227-3294, 30/448-
6072 (5904K)

Kendlimajorban falusi ház
szép telekkel eladó. Érd.: 20-519-
5305, 30-641-4780 (5891K)

Szepetneken 800 négyszögöl
szántó eladó. Érd.: 30/330-6605
(5909K)

Budapesten a XI. kerületben
(Budán, a Mûegyetemhez, a Ská-
lához közel, a 4-es, 6-os villamos
útvonalán) téglaépületben I. eme-
leti, 38 m2-es, 1,5 szobás lakás el-
adó. Irányár: 13 millió Ft. Érd.:
20/956-6136, 20/931-1283
(5912K)

120 m2-es, jó állapotú ház el-
adó Nk, Jakabkúti u. 49. szám
alatt. Érd.: személyesen: Õrto-
rony u. 10. (5918K)

Palinban tetõtérbeépítéses csa-
ládi ház eladó! Érd.: 70/530-8513
(5919K)

Ûrhajós utcában aknás garázs
eladó! Érd.: 30/530-8513
(5920K)

Nk-án a Dózsa György utcában
polgári típusú családi ház udvari
épülettel, garázzsal, ipari árammal
eladó. Érd.: Nk, Dózsa Gy. u. 79.,
tel.: 93-325-944 (5924K)

Nk-án a Csokonai utcában 48
m2-es, egyedi fûtéses, felújított,
III. emeleti lakás eladó. Irányár:
6,7 millió Ft. Tel.: 70/609-7307
(16 óra után) (5925K)

Nagybakónakon kétszobás
családi ház nagy telekkel eladó.
Érd.: 20 óra után 93-315-559
(5926K)

98 ezer Ft-os m2 áron Nagyréc-
sén családi ház eladó. Tel.:
30/916-1600 (5927K)

Nagycserfõn kettõ 3700 m2-es
beépíthetõ telek, aszfaltos út mel-
lett, villannyal, olcsón eladó.
Tel.: 06-20-970-1052, 06-1-200-
8032 (5928K)

Galamboki Rigó hegyen alá-
pincézett, téliesített hétvégi ház,
450 négyszögöl területen eladó.
Víz, villany van! Tel.: 06-30-
6500-518 (5929K)

Nk-án keleti városrészben egy-
szobás, központi fûtéses lakás el-
adó. Érd.: 93-323-631 (5933K)

Belvárosban Múzeum tér 1.
szám alatt 1 szobás, erkélyes,

egyedi fûtéses felújított lakás el-
adó. Pince szinten tárolóhelyiség,
parkolás belsõ udvarban. Irányár:
6,5 millió Ft. Érd.: 30/332-3778
(5934K)

Belvárosban I. emeleti, két-
szobás, bútorozott lakás irodának,
lakásnak kiadó. Kaució szüksé-
ges! Érd.: 30/635-1230 (5892K)

Teleki 9/a-ban kétszobás lakás
kiadó. Kaució szükséges! Érd.:
30/9564-887 (5930K)

MZ-TS-125 motorkerékpár és
pedálos gyermek gokart eladó.
Érd.: 20 óra után 93-315-559
(5931K)

170 literes prés, újszerû álla-
potban eladó. Érd.: 30/448-6072
(5923K)

140 literes, három fázisú be-
tonkeverõ eladó 28.000 Ft-ért.
Tel.: 30/813-0000 (5932K)

Fennyõgallyat vásárolok, tisz-
títást is vállalok. Tel.: 06-30-427-
3962 (5935K)

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

Vállaljuk: új síremlékek készí-
tését, betûvésést, régi sírok tisztí-
tását, felújítását számlára is. Érd.:
Horváth Zoltán, vállalkozó. Nk,
Ady Endre u. 65. Tel.: 06-93-
333-449, 06-70-511-7863
(5641K)

Építési vállalkozó vállal: kõ-
mûves és tetõfedõ munkákat, régi
házak felújítását, épületek szige-
telését, lépcsõházak festését, stb.!
Tel.: 30/6398-825, 70/5039-407
(5900K)

Korrepetálást, szintentartást,
vizsgára felkészítést vállalok
rugalmas idõbeosztásban német
és orosz nyelvbõl. Tel.: 06-20-
20-650-77 (5936K)

Számítógépes munkákat:
szórólapok, kiadványok készíté-
sét, archív anyagainak
szkenelését, dolgozatok gépe-
lést vállalom. Tel.: 06-30-9932-
534 (5937K)

APRÓHIRDETÉS

2006. szeptember 15-én 19.00 órakor
a klub vendége a  

MIRRORWORLD EGYÜTTES 
Lantos Zoltán – hegedû, Borbély Mihály – szaxofon

Lukács Miklós – cimbalom, Horváth Kornél – ütõhangszerek
Helyszín: Thúry György Múzeum, Nagykanizsa Fõ u. 5.

Információ: Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház 
06/30-396-86-78 és a 06/30-55-74-774-es tel. számon

A rendezvény támogatói:
Nemzeti Kulturális Alapprogram, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium

a PANKKK Program, Kulturális Alap Nagykanizsa

JAZZ KLUB

Az élvonalba jutást tûzte ki a 2005/2006-os bajnoki idényben az
NB I/A-ban szereplõ Király Ingatlanügynökség Kanizsa Sörgyár SE
nõi elsõ csapata. A feljutás érdekében leigazolták Davidovics Editet
és a Szekszárdi AC-tõl kölcsönkapták Mariana Stoiant. A csapat a
bajnokságban a feljutási tabellán szinte a bajnokság végéig az elsõ
helyen állt. A tavaszi idény végén a nagy riválisok ellen azonban
váratlanul vereséget szenvedett mindkét rangadón (KSI, Kecske-
mét). A két vereséggel a csapat lecsúszott a harmadik helyre. Har-
madik helyezettként az Extra Liga kettõ kiesõjével helybetöltõn vív-
hatta ki a kanizsai csapat a feljutást. A Postás II csapata visszalépett
a helybetöltõrõl, így a Soltvadkert csapata mellett a kanizsai is felju-
tott az élvonalba. A csapatban Mariana Stoian, Davidovics Edit,
Szász Kinga, Óber Andrea, Bízó Mária és Boldizsár Gabi szerepelt.

A csapat vezéregyénisége a román vendégjátékos Mariana Stoian
volt. Õsszel 36 mérkõzésbõl hármat veszített, tavasszal minden
egyéni mérkõzését megnyerte. Davidovics Edit második játékos-
ként csalódást okozott 55%-os teljesítményével, a Kecskemét és a
KSI elleni vereség nagyrészt az õ gyenge teljesítményének a követ-
kezménye. Óber és Szász 40%-ot ért el. Óber tavasszal játszott
eredményesebben, Szász jó tavaszi teljesítményét a rangadókon
mutatott gyenge játékával rontotta le. Bízó az utolsó mérkõzésen
remekül helyettesítette Davidovicsot, Boldizsár az utolsó gyõztes
mérkõzésen jutott szóhoz párosban. A nõi Extra Ligában való sze-
replés nagy kihívást jelent, hisz ez a bajnokság Európa egyik leg-
erõsebb bajnoksága, melyben a magyar válogatottak mellett, kínai,
horvát, szlovák, román válogatottak játszanak. Az élvonalban való
eredményes szerepléshez szükség van a csapat megerõsítésére és a
megfelelõ anyagi háttér biztosítására.

Élvonalban az asztaliteniszezõk
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NTE 1866 MÁV – Labdarúgás
2006. 08. 19. 

Megye I. o. Interép Pacsa –
NTE 1866 MÁV 3-3 (1-1). Gól-
lövõk: Bagarus, Fekete, Burucz.
Jók: Balázs, Bagarus, Visnovics.
Ifjúsági mérkõzés Interép Pacsa
– NTE 1866 MÁV 1-1 (0-0).
Góllövõ: Nagy T. Jók: Nagy T.,
Tóth R., Göröcs. Utánpótlás
Bajnokság NB II. U15 korosz-
tály: Lenti – NTE 1866 MÁV 2-2
(2-2). Góllövõk: Héder, Kovács I.
Jók: Husz, Kiss, Héder, Kovács I.
U13 korosztály: Lenti – NTE
1866 MÁV 4-2 (2-1). Góllövõk:
Vlasics, Erdõs. Jók: Németh Sz,
Völgyi, Kotnyek, Erdõs. 

2006. 08. 20. 
U 19 korosztály: NTE 1866

MÁV – Nagykanizsai UFC 8-0
(5-0). Góllövõk: Kisharmadás 3,
Burucz 3, Magyar, Csordás. Jók:
Magyar, Papp D., Kisharmadás,
Szalai. U 17 korosztály: NTE
1866 MÁV – Nagykanizsai UFC
1-0 (1-0). Góllövõ: Takács. Jók:
Tivolt, Papp Sz., Jakabfi, Nagy T.

2006. 08. 26. 
NB II. Utánpótlás Bajnok-

ság. U 19: Marcali – NTE 1866
MÁV 3-6 (2-4). Góllövõk: Pusz-
tay (2), Csordás (2), Péntek,
Kisharmadás. Jók: Pusztay, Sza-
lai, Csordás, Somogyi. U 17:
Marcali – NTE 1866 MÁV 0-11
(0-2). Góllövõk: Nagy T. (7),
Baranyai R. (2), Babati, Bódis.
Jók: Nagy T. (a mezõny legjobb-
ja), Baranyai R., Bódis, Kékesi.
U 15: NTE 1866 MÁV – Bala-
tonlelle  6-0 (2-0). Góllövõk:
Pázmándi (3), Husz (2), Kovács
I. Jók: Héder, Husz, Simon, Ko-
vács I. U 13: NTE 1866 MÁV –
Balatonlelle 19-1 (9-0). Góllö-
võk: Erdõs (10), Vlasics (4),
Grabant P.(2), Grabant B., Gra-
bant J., Völgyi . Jók: Erdõs (a
mezõny legjobbja), Vlasics, Gra-
bant J., Verebélyi. 

2006. 08. 27. 
Megye I. o. felnõtt mérkõzés
NTE 1866 MÁV – Letenye 2-0

(1-0). Góllövõk: Burucz, Fekete.
Jók: Ujvári, Farkas, Mercigány,
Balázs. Ifjúsági mérkõzés. NTE
1866 MÁV – Letenye 3-0  (2-0).
Góllövõk: Salamon, Babati, Nagy
T. Jók: Salamon, Anger, Göröcs,
Tóth R.

Foci - foci 

A szeptember 3-án, Nagykani-
zsán rendezett MK Liga Nemzet-
közi Lövészverseny eredményei
(kispuska versenyszában, 50 m-
re fekvõ testhelyzetbõl leadott 30
lövéssel) az alábbiak szerint ala-
kultak. 

A 6. forduló eredményei: 1.
PSLE Nagykanizsa Horváth K.,
Horváth Sz., Szobolics 812. 2.
PLE Zalaegerszeg Havasi, Nagy
I., Nagy Gy. 774. 3. SD Mesto
Ljutomer Kosi Mladen, Staman
V.Sterman J. 774. 4. SD Jezero
Babic, Kolosa, Bezan 765. 5.
SD TSO Veselko Branko, Mele,
Prapotnik 764. 6. SD Rudar
Presica Pergar B Horvat Z.
Krizanic T. 705. 7. SD Sredisce
Kelemina T. Janezic D. Viher T.
698. 8. SD Radgona-ARCONT
Svetec, Davoric, Milan Pelcl

648. Férfi egyéniben: 1. Hor-
váth Károly PSLE Nagykanizsa
275. 2. Prapotnik Aleksander
TSO 275. 3. Havasi Ferenc
PLE Zalaegerszeg 271. 4.
Szobolics János PSLE Nagyka-
nizsa 270. 5. Horváth Szilárd
PSLE Nagykanizsa 267. 9.
Nagy István PLE Zalaegerszeg
261. 16. Nagy György PLE Za-
laegerszeg 242. Nõk: 1. Mele
Vesna TSO 267. 2. Papp
Józsefné PSLE Nagykanizsa
251. 3. Pölöskeiné H Erika
PSLE Nagykanizsa 245. 

Az összesített eredmények
alapján (2 fordulóval a bajnok-
ság vége elõtt) az élen a Nagy-
kanizsai Polgári Sportlövész
Egylet csapata, egyéniben a
szintén kanizsai Horváth Szi-
lárd vezet.

Az elsõ helyen a lövészek

Decemberben már az új, most épülõ mûfüves pá-
lyán készülhetnek a tavaszi idényre az NTE-1866
MÁV labdarúgói. 

– A Magyar Labdarúgó Szövetség az UEFA szü-
letésének ötvenedik évfordulója alkalmából kiírt
egy pályázatot mûfüves pályák létesítésére – mond-

ta el érdeklõdésünkre Kozma Lajos, a labdarúgó
szakosztály vezetõje. – Utánpótlás egyesületek
nyújthatták be pályázatukat, ráadásul mi egyfajta
alközpont-szerepet is betöltünk a megyében, tehát
tudni lehetett, hogy jó eséllyel pályázunk. Nyertünk
is 3,2 millió forintot, azonban ez csak egy része a
fejlesztés teljes költségének. A támogatást még ki
kellett egészítenünk, ezért mintegy 2,5 millió forint
banki hitelt vettünk fel, s elég sok saját munkát „te-
szünk bele” a beruházásba. Az alapot magunk ké-
szítjük el, támogatóink révén ingyen jutunk hozzá
az alapanyagokhoz. A teljes beruházás mintegy tíz-
tizenkétmillió forintba kerül. Az egyik régi, negy-
venötször huszonöt méteres kézilabda-pályánkat
alakítjuk át, a széttöredezett aszfaltréteget már el-
távolítottuk róla, most az alapozás folyik. Az új pá-
lya lehetõvé teszi játékosaink számára a téli felké-
szülést, akár még az esti órákban is lehet edzeni,
hiszen elkészült a pálya világítása is – mondta a
labdarúgó szakosztály vezetõje.

Kozma Lajos a technikai részletekrõl elárulta: té-
len azért praktikus a mûfüves pálya, mert könnyen
letakarítható róla a hó, sõt, a csurgalékvíz is elvezet-
hetõ, hiszen a „gyep” alatt alagcsövek húzódnak
majd.  (H.A.) 

Mûfüves pálya

Az NB I-es baseballbajnokság elõdöntõjében az Ants sajnos mindkét mérkõzését elveszítette a Szentend-
re ellen. Ants-Szentendre 3:18, 5:14. Ants: Nagy G., Völgyes, Lõcz, Daróczi, Ivanics, Török, Nakagawa,
Barbalics, Hajdu, Lukácsi, Vígh, Kaufmann. Edzõk: Hajdu László, Gondi Zoltán. 

Már a kezdet szerencsétlen volt, hiszen nem sokkal az elsõ mérkõzés elõtt a csapat három japán játékosa
autóbalesetet szenvedett. „Csak” Mineta sérült meg, akit agyrázkódással kórházba kellett szállítani.  Lehet,
hogy ez is befolyásolta, hogy a mieink rosszul kezdtek. A megerõsödött szentendrei csapat a harmadik
iningre 0:8-ra vezetett. Ez így folytatódott, végül a hetedik játékrészben leléptették a kanizsaiakat. A máso-
dik meccs már jobb volt, de nem eléggé, az is az ellenfél gyõzelmével zárult. 

Rosszul alakult az elõdöntõ



A DIALÓG
NYELVSTÚDIÓ

MINDENKI ISKOLÁJA!
Õszi – téli tanfolyamok

ANGOL, NÉMET, OLASZ
nyelvbõl minden tudásszinten!

normál és intenzív ütemû képzések
cégeknek kihelyezett oktatás (akár költségmentesen is)
jelentõs kedvezmények (30 + 10*%)
ingyenes próbavizsga
ingyenes vizsga (a legjobbaknak)
garantált nyelvvizsga (szerzõdéssel)
kedvezõ óradíj
tehát GARANTÁLTAN A TE ISKOLÁD!

Újdonságok:
gyermekcsoportok 10 - 14 évesek számára
szaknyelvi tanfolyamok
havonta is fizetheted a tandíjat**
tanfolyamkezdés: szeptember 18-tól folyamatosan

30% TANDÍJ VISSZATÉRÍTÉS CSAK NÁLUNK!

Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93 / 326 413

E-mail: info@dialognk.hu; Web: www.dialognk.hu

* 10% kedvezmény csak szeptember 8-ig beiratkozóknak ** a Cetelem Bank ZRt. hitelével

A Dödöllefesztivál forgatagában talál-
koztunk Jachymczyk Istvánnéval és fiá-
val, a Székesfehérváron élõ dr. Jachym-
czyk Györggyel. Az egykori városlakó
1981-ben került egyetemre, s azóta láto-
gatóként jár haza. Az összegyûjtött, s
hozzá eljuttatott újságunkon keresztül
szerez információt a városról. Masszív
lokálpatriótának tartja magát és a hivata-
los okmányokban is kanizsai lakosként
szerepel.   
– A szülõlátogatáson kívül most mi
vonzotta ide?

– Kíváncsi voltam a Dödöllefesztiválra. Reggel 8-ig ügyeletes vol-
tam, ezért csak délre értem haza. Jókat derültem a híren, hogy a télte-
metõ mohácsi busók is itt jártak szeptemberben! Érdekes volt a dödölle
Guiness rekord kísérlet, ilyet még nem láttam!

– Mi érdekli elsõsorban?
– Miután átolvasom a Kanizsa újságot, mindjárt kíváncsi leszek a va-

lóságra is. Szeretek a saját szememmel meggyõzõdni arról, hogy mi az,
ami változott. Városépítész, városrendezõ akartam lenni. Szívesen vé-
gigmegyek a Bazár udvaron, több ilyen kéne! Nekem tetszett a Fõ útra
tervezett patak ötlete is, mivel vízmániás vagyok. Tudom, Kanizsán so-
kan nincsenek megelégedve a helyi járatok menetrendjének megváltozta-
tásával. Fehérváron a közelmúltban úgynevezett diszkójáratokat indítot-
tak be, ami idõnként körbemegy a városba és hazaviszi az embereket. 

– És mi az, ami nem tetszik?
– Elszomorít a Csengery utca sarkán lévõ volt biztosító épületének az

állapota. Szerintem a város egyik legszebb épülete.  De van valami, amit
irigylek – tette hozzá. – Irigylem azt a fejlõdést amit a kanizsai kórház
elért. Kilenc éve vagyok kórházigazgató-helyettes Fehérváron, de mi
nem igen tudtunk ennyire elõrejutni, mint a kanizsaiak. (bzs)

Egy volt kanizsai a forgatagban
Stiller Gábor évtizedek óta foglalkozik játékkészítéssel. Kicsiben

kezdte, s mostanra már egész játszóterek dicsérik fantáziáját, ügyessé-
gét. A Dödöllefesztiválon is találkozhattak munkájával a játszani vá-
gyó gyerekek, s mi is ennek kapcsán érdeklõdtünk, hogyan is lesz egy
népi iparmûvészbõl játszótér-berendezõ.

– Nyolcvankettõ óta készítek a népi hagyományokra alapozva játéko-
kat, olyan játszótéri elemeket, amit a gyerekek élvezhetnek, ám van benne
valami, ami a magyaros motívumokat idézi. A különbözõ uniós szabvá-
nyok megjelenése és a magyar elõírások változása óta is azon vagyunk,
hogy játékainkban  valami megmaradjon az eredeti népi motívumokból,
természetközeli szemléletbõl, hiszen ettõl egyediek a mi játékaink. 

– Hány játszótér dicséri kezük munkáját?
– Az egyik játszóterünk Vereben van, nem messze a Velencei tó part-

jától, de készítettünk játszótéri játékokat Szalafõre és Bajcsára is.
Emellett több óvoda udvarán is van egy-egy játékelemünk, például a
kiskanizsai óvodában, az Attila oviban és a Szent Imre utcai óvodában.   

– Honnan származnak az alapanyagok?
– A Kanizsa mellõli erdõkbõl. Nagy tételben vásároljuk az akácrönkö-

ket, és abból hántással, csiszolással alakítjuk ki a játékok felületét. A ke-
zelõanyag méreg nélküli vegyület, nem szennyezi a játszó gyermek ruhá-
ját, nincs benne káros anyag, ugyanakkor óvja a fát is, és színt varázsol,

hiszen ez fontos egy
játszótéren. Ezek a
játékok télen, nyá-
ron használhatók,
nyáron nem kell at-
tól tartani, hogy
égési sérüléseket
okoz, s fagyos idõ-
ben is barátságos
tapintású a fajáté-
kok felülete. (dé)

Egy népi iparmûvész játékai


