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SZEPTEMBER 13.

A HARMONIKA MŰVÉSZE
Orosz Zoltán világhírű harmonikaművész
és zenekarának koncertjét hallgathatta meg a
közönség a HSMK színháztermében. A színes
repertoárban a francia sanzontól a Dél-amerikai darabokon és az orosz cigány dalokon át,
a magyar csárdásig sokféle dal hangzott el a
napjainkban reneszánszát élő hangszeren, a
harmonikán.
SZÍNEK ÉS GESZTUSOK
Színek és gesztusok címmel Kovács Tibor,
Szekszárdon élő festőművész 24 nagyméretű
festményéből nyílt kiállítás a HSMK galériájában. Az október 8-ig megtekinthető tárlatot
Lehota M. János esztéta ajánlotta a megjelentek figyelmébe. Kovács Tibor élénk színeivel
világunkat sajátosan elvonttá, egyénivé érleli
magában. Egyedi, foltszerűen megfestett faktúrájával, arctalan, geometrikai formákká redukált alakjaival elvont gondolati világot hoz

létre. A főiskola után sok portrét, tájképet festett, de egy idő után megpróbált egyéni utat
keresni. A ‘80-as évek végétől alakult ki jellegzetes képi gondolati világa. A naturalizmustól távol áll, egyszerű geometriai alakzatokból felépített emberi formák taglejtésével,
mozgásával fejezi ki azt az érzelmet, amit egy
megfestett arcban bárki megláthat.

SZEPTEMBER 14.
A KÉT VÁROS TALÁLKOZÓJA
A jövőbeni együttműködés lehetőségeit és
a stratégiai fejlesztési elképzeléseket egyeztettek a nagykanizsai és a zalaegerszegi városvezetők. A két város küldöttsége a Vasemberházban lévő közgyűlési díszteremben találkozott egymással. A meghívott megyeszékhelyt dr. Gyimesi Endre polgármester, Tombi
Lajos és Gyutai Csaba alpolgármester, valamint dr. Kovács Gábor jegyző és a polgármesteri hivatal osztályvezetői képviselték.
Városunk részéről Litter Nándor polgármester, dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Papp
Péter és Tóth László bizottsági elnökök, valamint a polgármesteri hivatal munkatársai jelentek meg, köztük Szmodics Józsefné és Tárnok Ferenc. A megbeszélés elején Litter Nándor számolt be a város középtávú fejlesztési
stratégiájának fontosabb fejezeteiről, és hangsúlyozta, jelentős infrastrukturális beruházásokat végzett már el Nagykanizsa, a jövőben
a turizmus, valamint a megújuló energiaforrások hasznosítása terén szeretnénk előrelépni, hiszen ezek azok a kitörési pontok, amelyek fontos szerepet tölthetnek be a város jövőjét illetően.. Dr. Gyimesi Endre és a két zalaegerszegi alpolgármester ismertették a megyeszékhely fejlődése érdekében tervezett lépéseket. Utaltak arra, hogy a két város nem
konkurál egymással, mi több képesek segíteni
a másik elképzeléseinek valóra váltását. A tanácskozáson szó esett arról, hogy a jövő érdekében a várospolitikában nem szabad ellenzéki és hatalmi viszonyokat kialakítani, a különböző döntéseket csak a legszélesebb nyilvánosság bevonásával szabad meghozni, hogy
azokat az a talapülés minden lakója a magáénak érezze. A két város vezetői megegyeztek
abban, a jövőben több területen is szorosra
fűzik az együttműködést, így egyeztetik az
oktatásügyi lépéseket, közösen lobbiznak az
észak-déli vasútvonal fejlesztése, az M9-es
autópálya építése érdekében, valamint azért,
hogy a regionális feladatokat ellátó szervezeteket ne kizárólag Győrbe telepítsék. A jövőben a zalaegerszegi és a nagykanizsai Tourinform-irodák is együttműködnek, tájékoztatják
egymást a nagyobb rendezvényekről.
A FIDESZ A KÓRHÁZ-ÜGYRŐL
A kórház működésének vállalkozásba adásával kapcsolatos újabb fejleményekről tartott
sajtótájékoztatót a FIDESZ Magyar Polgári

Szövetség nagykanizsai önkormányzati frakciója nevében Cseresnyés Péter frakcióvezető és
Marton István, a Pénzügyi Bizottság külső bizottsági tagja. A Fideszhez eljutott információk
szerint gőzerővel folyik a kórház működtetésének vállalkozók kezére történő átjátszása, amit
azzal támasztott alá, hogy az elmúlt héten a
kórház felső vezetése főorvosi értekezletet hívott össze ez ügyben. Cseresnyés Péter véleménye szerint nem annak az intézménynek a
működtetési formáján kellene változtatni, amelyik 100 milliós nagyságrendű hitelt tud nyújtani fenntartójának, hanem éppen fordítva, az
önkormányzatén. Marton István hozzáfűzte: a
kórház másfél hónapra adta kölcsön a 100 millió forintot, ami azt jelenti, hogy legalább enynyi tartalék összeg a rendelkezésére áll. Azok
közé tartozik, aki a kezdetektől ismeri, hogy
mit költött az önkormányzat illetve az ország a
kórházra. Megközelíti az öt milliárd forintot ez
az összeg. Meggyőződése szerint értelmetlen a
kórház működtetésének privatizálása.
TANÉVNYITÓ

A Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskolával közösen érettségi vizsgát adó képzését az
idei évben is elindította Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2005/2006-os tanévben. A tanévnyitóra a
Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi
Házban került sor. Suhai Zsolt tagozatvezető
bemutatta a tanárokat, majd elmondta: érdemes
volt elindítani 2001-ben ezt az iskolát, mert
változatlanul nagy az érdeklődés iránta. Megígérte, bebizonyítják a tanulóknak, hogy ha
akarják, bármire képesek. Teleki László államtitkár is köszöntötte bíztató szavaival az egybegyűlteket, majd megkezdődött a regisztráció.

SZEPTEMBER 15.
ÁLLÁSBÖRZE
Mintegy ezerötszáz érdeklődő látogatott a múlt
héten a HSMK-ba, hogy az őszi szokásos állásbör-
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zén tájékozódjon a helyben kínált álláslehetőségek
között. A rendezvényre 36 munkáltató összesen
287 állásajánlattal érkezett: 60 főnek szellemi, 197
főnek fizikai munkakört kínáltak. Mint azt Somos
Béláné, a Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége vezetője elmondta, a munkáltatók részéről – szinte valamennyi szakmacsoportban – egyre nagyobb igény mutatkozik a szakmunka iránt, betanított munkára az előző években
tapasztaltnál jóval kisebb, csak mintegy 30-40 fős
kínálat van, s ügynöki munkára is lényegesen kevesebb dolgozót keresnek a cégek.
Nagykanizsán és környékén az elmúlt év hasonló időszakához viszonyítva 3 százalékkal, 10,2 százalékra nőtt a munkanélküliségi ráta, az utolsó
számadatok szerint 3928 fő a regisztrált munkanélküliek száma. Az emelkedés a feldolgozóipar betanított munka iránti igényének csökkenése mellett
azzal is magyarázható, hogy az előzőekben tapasztaltaknál jóval több, 271 pályakezdő kereste fel a
kirendeltséget az elmúlt hónapban, s került be a regisztrációs rendszerbe. A munkaadók között hat civil szervezet is képviseltette magát az állásbörzén,
akik sikeres pályázataiknak köszönhetően a közeljövőben indítják el projektjeiket, s ehhez kerestek
munkatársakat. A kirendeltség vezetője szerint a
munkaerőpiac élénkülése várható, de fel kell készülni arra, hogy a munkáltatók többsége csak rövidebb, határozott időre szóló szerződéssel foglalkoztatja a munkavállalót, az egyre emelkedő költségek miatt folyamatosan szem előtt tartva a hatékonyságot, a teljesítményt. A közeljövőben 73
nyertes uniós pályázati projekt indul, melynek során 120 munkanélküli foglalkoztatására nyílik lehetőség. Mivel a munkaerőpiacon egyre nagyobb
arányban keresnek szakmunkásokat, a kirendeltség
öt, hamarosan induló HEFOP-programjában képzési lehetőségeket kínál néhány hiányszakmában.

ak számunkra a fenti tények, mert a tapasztalatok szerint jelentős mértékű, 15-20 százalékos
megtakarítást jelentene a havi fűtésszámlában
a felújítás elvégzése. Éppen ezért kérjük Litter
Nándor polgármestert, használják ki a pályázat
zárásáig még hátralévő bő két hónapot.

Kobán Bálint, míg összetettben az A csoportos
Bánusz Tamás 8,5 ponttal az első helyen végzett.
FESTETT VERSEK, SZÍNES ESZKIMÓK
Anya és lánya, a zalaegerszegi Németh Klára
festőművész és Fischer Judit diploma előtt álló
festőművész kiállítása nyílt meg a Trend Stúdió
Art Galériában. A kiállítást Frimmel Gyula grafikus művész ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.
Klára képeinek egy részén rejtélyes, archaikus
írásjelekre emlékeztető ábrákat látunk, míg másik
részén szorosan egymás mellé helyezett négyszögletes színfoltokból állnak az alkotások. Judit
kollekciójának jelentős részét összefüggő sorozat
teszi ki, amelynek az Eszkimó címe adta. Apró,
meseszerű, néhol manóra emlékeztető kis lények
róják a fehér papír végeláthatatlan hómezejét.
Másik sorozatán egyszerű használati tárgyak láthatók természetes környezetükből kiszakítva.

SZEPTEMBER 16.
KANIZSAI „VASEMBERKE”
Idén rendezte meg először a Városi Diákönkormányzat az általános iskolás diákok részére a Kanizsai Vasemberke Kupát. A 12 órás vetélkedő reggel
nyolc órakor kezdődött a Péterfy Sándor Általános
Iskolában, majd a csapatok a Csónakázó tónál is
versenghettek. Volt többek között horgászverseny,
számháború és paprikás krumpli főzőverseny. A
belvárosi akadályverseny után már az ügyességi
sorversenynél ki-ki picit fáradtabban, ám mégis
ügyesen helytállt. Az eredményhirdetés után a Premier Táncklub műsorával zárult a vetélkedő.
SAKKVERSENY
Idén ismét megrendezték a XVIII. Batthyány –
Tungsram Kanizsa Kupát szeptember 16-18-ig. A
Nemzetközi Ifjúsági Sakk Egyéni és Csapatversenynek otthont adó Batthyányi Lajos Gimnázium aulájában a verseny kilencfordulós svájci
rendszerben került megrendezésre egyéni versenyként. Négy korcsoportban lehetett indulni –
junior, ifjúsági, serdülő, kölyök. Csapatversenyben 21,5 ponttal első lett a nagykanizsai NTSK.
A legjobb helyezést elért kanizsaiak: D csoport 2.
helyezés Jónás Réka, B csoport 2. helyezés

A FIDESZ A PANELPROGRAMRÓL
– Annak ellenére, hogy már több alkalommal kértük a városvezetéstől, hogy tartsa be a
panellakásban élő 25 ezer nagykanizsainak
tett ígéretét, s ennek megfelelően tegyen érdemi lépéseket a városban minden második embert érintő probléma belátható időn belüli
megoldására, sajnos mind a mai napig egyetlen egy lakás felújítására sem került sor –
mondta dr. Csákai Iván pénteki sajtótájékoztatóján. – Az elmúlt három évben Nagykanizsán egyetlenegy fillért sem adott az önkormányzat panellakások felújítására. Tette ezt
annak ellenére, hogy látva a helyzet tarthatatlanságát, elnökségünk tavasszal az idei pályázatok kiírásakor egy részletes javaslattal is
előállt a probléma megoldására. Ilyen hozzáállással reális időn belül esély sincs az öszszes lakás felújítására.
– Pedig vannak pozitív példák is – vette át a
szót Papp Nándor. – Pécsett az elmúlt három
és fél évben 10 ezer lakást újítottak fel, további
4 ezer tervben van. Azért is rendkívül szomorú-

BESZÉD-PANEL-PROGRAM
Nem igazán értemén a nagyobbik ellenzéki
pártot. Miért kell folyton a rendszerváltással
már elutasított paternalista elvárásokat támasztani a mindenkori helyi és országos hatalommal szemben? Miért kell egy magát polgárinak mondott pártnak folyamatosan az államtól, az önkormányzattól elvárni azokat a lépések, amelyeket a felnőtt, öntudattal, és cselekvő-képességgel
megáldott
polgároknak
kell(ene) megtenni. Miért az önkormányzatot
kárhoztatják, hogy áll – el sem indult! – a panelprogram? Itt helyben is tudja mindenki jól,
az első lépéseket a polgároknak, az őket tömörítő
szervezeteknek,
lakóközösségeknek
kell(ene) megtenni. Itt még senki eddig nem
mondta, nem adja az önkormányzati önrészt,
ha volna mihez rendelni. (Vagy igen?) Máris
farkast kiáltanak, jóllehet még helyzet sincs.
Arról persze mind a sajtótájékoztatókon, mind
a magánbeszélgetések kapcsán hallgat az ellenzék, miként végződött az ő tavaszi panelprogram kezdeményezésük. Nem hallottunk
arról, hány közös képviselőt sikerült a programnak megnyerni, hányan pályáztak ösztönzésük, tanácsaik mentén, hányan keresték őket
felhívásuk nyomán. Ismereteim szerint legalább olyan közöny kísérte az ellenzéki kezdeményezéseket is, mint az önkormányzatit.
Hogy ennek oka miben rejlik, nem tudjuk, csak
sejtjük. Messze nem önkormányzati az ok, s ezt
az ellenzék is tudja jól, de hát az ő beszéd-panel programjuk már megvalósult, önerőből,
folyamatosan.
-déNAGYKANIZSAI ROCKFESZTIVÁL
Második alkalommal rendezték meg Bagolán a
Rockland - Rockfesztivált, ahol nagykanizsai és környéki ismert zenekarok szerepeltek a rendezvényen.
A mostani egynapos fesztivál kilenc zenekarnak adott
bemutatkozási lehetőséget. Fellépett többek között a
RadioActive, Pimpáék, Rögtön jövök! és a Csermanek Lakótelep. Sajnos a főzenekar (Age of Agony
– lemezbemutató koncert ) egészségügyi okok miatt
lemondta fellépését, de ígérik, hogy ha a basszusgitáros felépül, kárpótolják majd a közönséget.

SZEPTEMBER 17.
MEGÚJULT MSZP ALAPSZERVEZET
Újjá alakult az MSZP Nagykanizsai Város Szervezete. A Hevesi Sándor Művelődési Központ Kamara termében tartott zárt taggyűlésen az elnöki
posztra ismét Böröcz Zoltán kapott bizalmat, alelnök Molnár András lett.. A délután tartott sajtótájékoztatón Baracskai József megyei elnök elmondta:
egy új fejezet kezdődött a kanizsai MSZP életében.
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Böröcz Zoltán szerint a taggyűlés mindenki számára
megkérdőjelezhetetlenül tisztán, demokratikusan
zajlott. A 140 megjelent párttag elfogadta a megújult
alapszervezet szervezeti és működési szabályzatát,
megválasztotta a 9 fős elnökséget. A taggyűlés
egyúttal felhatalmazta az elnökséget, hogy az országgyűlési képviselőjelölt állítás ügyében levélben
keressék meg az országos választmányt. Ebben azt
javasolják, hogy Göndör István jelöltsége mellett alternatívaként jelenjen meg dr. Fodor Csaba is. Ha
ez nem lehetséges, az immár megújult kanizsai alapszervezet kaphassa vissza a jelölt állítás jogát.

SZEPTEMBER 18.
SZDSZ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter, az SZDSZ Zala megyei választmánya elnöke és Röst János alelnök sajtótájékoztatóján először
az ország fejlődésének legfontosabb pontjait elemezték. Eszerint három dolog szükséges az előrelépéshez: verseny, magántőke és modernizáció. Megfogalmazódott 2006. SZDSZ-s üzenete is: korszerű,
versenyképes gazdaság, modern állam és megreformált egészségügy. A miniszter kiemelte: a működtetés megváltoztatásával lehetővé válna magántőke
bevonása a kanizsai kórházban is. Ezáltal az intézmény növelhetné szolgáltatásai színvonalát. Mindez
nem változtatja meg az ingyenes ellátási kötelezettségét. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az
SZDSZ a megye minden körzetében állít jelöltet,
nevüket a helyi szervezetek hozzák nyilvánosságra.

panellakásokban élőket, a közös képviselőket
várták. A konzultációra olyan vállalkozókat,
műszaki szakembereket is meghívtak, akik a
pályázatok elkészítésében, valamit azok kivitelezésében is közre tudnak működni. A városvezetés minden segítséget megad ahhoz, hogy
a programban résztvevő lakástulajdonosok, lakóközösségek sikerrel pályázhassanak, és valóban elkezdődhessenek a felújítások. A pályázatok megvalósításának pénzügyi akadálya
nem lesz, ennek önkormányzati forrásoldalát
minden körülmények között biztosítja a városvezetés, hangsúlyozta a polgármester. Tíz lakóközösség jutott el oda, hogy a pályázati
anyaga összeállt, ennek kapcsán a következő
önkormányzati ülésen születik majd döntés.
Jelenleg 30 millió forint áll a város rendelkezésére a megvalósításhoz, amennyiben az
igény ennél nagyobb mértékű lesz, a város a
kedvezményes kamatozású panel plusz hitelprogram igénybevételével teremti elő az önkormányzati részt. Kámán László, az IKI vezetője elmondta, a termoforkémények felújítására beadható pályázatok határideje a hónap
végén lejár. Bár a városban 1300 termoforkémény vár felújításra, a pályázatok folytán
most 100 kémény felújítása kezdődhet meg.
ALZHEIMER VILÁGNAP

SZEPTEMBER 19.
SAJÁTOS FANTÁZIAVILÁG
Szántói Krisztián illusztrátor alkotásaiból
nyílt kiállítás a dr. Mező Ferenc Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola galériájában.
Az ünnepélyes megnyitón Szermek Zoltán
igazgató köszöntő szavait követően Ambrus
Márta rajztanár mutatta be a tervező-grafikus
művész munkáit, majd a 12.A osztály műsorát
tekinthették meg a résztvevők. A sajátos fantáziavilágról tanúskodó tárlat október 5-ig várja
az érdeklődőket iskolanapokon 8-tól 18 óráig.

A VÁROS A PANEL-PROGRAMÉRT
– Mi vagyunk az első önkormányzat, amely
az iparosított technológiával épített lakások
felújításához forrást biztosítunk – kezdte Litter
Nándor polgármester sajtótájékoztatóján. A
pályázatok november 30-ig nyújthatók be. Az
érintettek széleskörű tájékoztatása érdekében
két héttel ezelőtt tartottak fórumot, amelyre a

Minden év szeptember 21-én emberek tömegei vesznek részt olyan eseményeken,
amelyek segítségével felhívhatják a figyelmet
az Alzheimer Világnapra. Az Alzheimer-kór
a demencia, azaz a szellemi hanyatlás leggyakoribb oka, olyan folyamatos leépülést okozó
agyműködési rendellenesség, amely egyaránt
kihat az emlékezetre, a gondolkodásra, a viselkedésre és az érzelmekre. A legsúlyosabb
kockázati tényező ugyan az életkor – a 65 év
feletti emberek 5, a 80 év felettiek körülbelül
20 százalékánál alakul ki –, mégsem tekinthető az öregedési folyamat természetes velejárójának. Városunkban szeptember 19-én rendezték meg a világnapot, ezúttal is a Tesco áruházban. Ott jártunkkor a Pszichiátriai Osztály főnővére, Boros Károlyné válaszolt az érdeklődők
kérdéseire. Mint elmondta, a leggyakoribb kérdés, hol lehet vizsgálatra jelentkezni. Íme, a válasz: Nagykanizsán is működik Demencia Központ a Kórház Rendelőintézete Idegbeteg Gondozójában (11. ajtó) naponta 10-12 óra között
várják előjegyzés alapján a betegeket. Időpontot
az 502-051-es telefonszámon lehet kérni. A kü-

lönböző vizsgálatok után állítható fel a diagnózis, ekkor állapítható meg, valójában kóros állapotról van-e szó. Minél korábbi stádiumban van
a beteg, annál jobban, annál hatékonyabban lassítható az állapotromlás. A Demencia Központ
tervezi egy olyan önsegítő csoport létrehozását,
amely a betegek hozzátartozóiból alakul azzal
a céllal, hogy egymás segítségével, tapasztalataik kicserélésével hozzájárulhassanak a betegek mindennapi életminőségének javításához.

SZEPTEMBER 20.
KITÜNTETETT KÖSZÖNTÉSE
Litter Nándor polgármester és Röst János
alpolgármester a Polgármesteri Hivatalban
köszöntötte Sánta Istvánnét, az I. sz. Posta hivatalvezetőjét, aki augusztus 20-án a Hírközlésért Emlékérmet vehette át Kovács Kálmán
informatikai és hírközlési minisztertől.
AUTÓMENTES NAP
Nagykanizsa is csatlakozott az Európai Autómentes Nap rendezvénysorozatához, melynek keretén belül immár ötödszörre szervezik
meg szeptember 22-én a programot. Jelmondata: „Autó nélkül a városban”, környezetbarát módon. Röst János alpolgármester sajtótájékoztatóján ismertett e nap sokszínű programját, mely javarészt az Erzsébet-téren zajlik éppen lapunk kézbesítésének idején.
POLGÁRI TILTAKOZÁS
Miha Tamásné, a Rozgonyi Polgári Egylet
elnöke és Schüller Róbertnével, a Fidesz Zala
Megyei Nyugdíjas Tagozatának alelnöke közösen tartott sajtótájékoztatójukon bejelentették: nem hiszik el a városvezetés és Rácz miniszter úr abbéli nyilatkozatait, hogy nem kell
félniük a betegeknek, a dolgozóknak a tervezett kórház privatizációtól, és a későbbiekben
sem kell majd fizetni a ma még ingyenes
ellátásért, ezért tiltakozó aláírásgyűjtést kezdeményeznek a kórház megmentése érdekében. Kezdeményezésünkhöz a jövő hét elejétől lehet csatlakozni a Turul-madárnál, a Kanizsa Áruház illetve a Vásárcsarnok bejárata
előtt felállítandó aláírásgyűjtő standoknál.

ELÕZETES
ELŐADÁS
Szerves és/vagy modern természettudományos világkép címmel tart vetített képes előadást szeptember 28-án 18.30 órakor Grandpierre Attila csillagász a Halis Könyvtárban.
JAZZ KLUB
Szeptember 30-án 19 órakor lép fel a Móricz
Zsigmond Művelődési Házban a Bolla Quartet.
Az együttes augusztus 2-án megnyerte az avignoni jazzfesztivált, ráadásul ők kapták a közönségdíjat is. A formáció 15 éves szaxofonosa, Bolla Gábor, tavaly bekerült a Montreux-i
Jazz Fesztivál keretében tartott szaxofonos világvetélkedő elődöntőjébe. Óriási sikert aratott
Londonban, az indiai Yatra és a bukaresti jazzfesztiválon is. Zongoristájuk, Szakcsi Lakatos
Róbert a legjobb szólista díját vehette át.
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KALEIDOSZKÓP
A JAZZ
BŰVÖLETÉBEN
Az október 7-8-ig zajló
Kanizsa-MKB Nemzetközi Jazzfesztivál programjairól tartott sajtótájékoztatót szeptember 20-án
Papp Ferenc, a fesztivál igazgatója és Blum József, a Petőfi Rádió produkciós szerkesztője.
A két nap alatt 62 zenész és 8
zenekar szerepel a HSMK-ban.
Idén bál is lesz, a szombat esti
koncertet követően az Old Boys
együttes zenéjére táncolhat a közönség. A 7 millió forint költségvetésű fesztivál fő támogatója a
Nyugat-Dunántúli
Regionális
Fejlesztési Tanács. A rendezvényt 64 vállalkozás, szervezet és
médium is támogatja. Jegyeket
szeptember 21-től lehet vásárolni
a HSMK információs szolgálatánál, illetve a totó-lottózókban. A
program idén is látható-hallható a
világhálón.

OLASZORSZÁGBAN, ÚJ KARNAGGYAL
Hajdú Sándor márciustól dirigálja a Városi
Vegyeskart. Egyelőre a Balatonról utazik hetente
kétszer a próbákra, de hamarosan kanizsai lakosként
köszönthetjük. Nem idegen számára a város, hiszen
itt járt általános iskolába. Az új karnaggyal az egyik
múlt heti próba szünetében beszélgettünk. Azt a
műsort próbálták éppen, amit Leccó-ban adnak elő
szeptember 28-án. A tavasszal, városunkban fellépett Lecco-i kórus meghívására Olaszországba utaznak, de előtte 25-én a Felsőtemplomban is meghallgathatja műsorukat a kanizsai közönség. A nyáron
sem pihentek, Varnus Xavér orgonaművész felkérésére két Bach koncerten vettek részt. Négy kórussal
együtt felléptek Balatonlellén egy szabadtéri színpa-

don, ahol szakadó esőben, ezer ember előtt énekelték el Bach János passióját, majd Budapesten, a Kerepesi úti temetőben hatezerötszáz fős közönség
előtt ismételték meg.
Tavasztól sokan visszajöttek a pillanatnyilag 35
tagot számláló kórusba. Várják mindazok jelentkezését, akik szeretnének kórusban énekelni. Októbertől a karácsonyi koncertre készülnek, ahol Hajdú
Sándor karácsonyi miséjét adják elő zenekarral. A
karnagy terveiben szerepel egy amatőr zenés színház létrehozása városunkban, aminek csak a helyét
kellene megtalálni, mert szereplő lenne, van sok jelentkező. Kórus van, zenekar van, csak meg kell csinálni – jelentette ki, s szaladt vissza a próbára.

MESÉLŐ BÉLYEGEK
A Hírközlési Alapítvány Bélyegmúzeum, a MABÉOSZ Nagykanizsai Csoportja, a Magyar Posta
Rt. és a Hevesi Sándor Általános
Iskola galériája Magyarország bélyegeken címmel kiállítást rendezett Dudás László Munkácsy-díjas

bélyegtervező grafikusművész 70.
születésnapja tiszteletére. A jókívánságok sorában az önkormányzat nevében Halász Gyula képviselő, az iskola nevében Sósné Kutasi
Margit igazgató nyújtott át ajándékot. A miniatűr remekműveket bemutató tárlat szeptember 26-ig látogatható. Dudás László azt vallja
magáról, alkalmazott grafikusként
országunk névjegyét tervezi.
– Számomra minden megjelent
ember szinte egy kis Oszkár szobor volt! Úgy érzem, érdemes
volt ezt a 30 évet végigdolgozni,
a nehézségeket elfeledtette a sok
dicséret, a sok mosolygós ember.
A délutáni diák-megnyitót 400
csillogó gyerekszem figyelte érdeklődéssel. Nagyon megható
volt, hihetetlen boldogság tölt el!
– mondta a művész.
– Hogy került kapcsolatba városunkkal?
– Zsila Sándor természetfotós jó
barátomnak említettem, hogy szeretnék természetszerető emberekkel találkozni, akiknek bemutatnám a munkáimat is. Átadta nekem Lengyák István telefonszámát.

Fölhívtam, majd kölcsönösen tanulmányoztuk egymás munkásságát. Tavaly aztán leutaztam Borsfára a nagyszerű hangulatú, természetkedvelő gyerekek táborába.
– Miről beszélt a grafikus
designer a gyerekeknek?
– Felhívtam a figyelmüket a természeti formák tanulmányozására, megnéztük milyen lehetőségeket kínál számunkra a természet.
Mi formatervezők, nem szeretjük
ha azt mondják, kérem tervezzen
egy új csónakot, hanem azt, hogy
kérem tervezzen valami vízen járást! Ez a designer lényege.
– Van Zalához kötődő bélyege is?
– A NATURA 2000-rel, az élőhelyek védelméről szóló témával
engem bíztak meg. A szentpéterföldei tájat Lengyák István
készítette, a munkálatokat és a
kép sarkában lévő leánykökörcsint én fotóztam. Az élőhelyek
védelmének veszélyeztetettségét
egy örvénylő motívummal érzékeltettem. Elindult el a nyomdagép, hamarosan megjelenik a bélyeg Nagykanizsa szülöttéről,
Farkas Ferenc zeneszerzőről.
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A HÉT TÉMÁJA: BENZIN-MIZÉRIA

BENZIN, VAGY LEHET VÍZ IS?
Zsúfolásig megtöltötték a Gróf Spanyol
Zoltán feltaláló előadására kíváncsi érdeklődők szeptember 15-én a HSMK kamaratermét. Kiss Bódog Zoltán, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke köszöntőjében többek között
elmondta: volt alkalma egy nagy régiós rendezvényen az alternatív üzemanyagokkal
szembesítenie a környezetét. Ha belegondolunk, hogy az olajkészlet a számítások alapján
meddig elég a világon, hihetetlen kihívást jelenthet számunkra ez a találmány, amely
lehetővé tesz a vizet üzemanyagként felhasználni. A jelenlévők érthető módon nagy
érdkelődéssel várták tehát Gróf Spanyol Zoltán feltaláló vetítéssel illusztrált előadását a
felbecsülhetetlen jelentőségű szabadalomról,
a víz üzemanyagként történő felhasználásáról.
A jelenleg Münchenben élő előadó a víz
nukleáris energiájával foglalkozik. Gróf Spanyol Zoltán 1941-ben, a jelenleg szlovák
Gömör megyében született. Villamosenergiaiés automatikai tanulmányokat folytatott Magyarországon, illetve ehhez kapcsolódó szakterületen tevékenykedett Budapesten. Dolgozott Szerbiában, Boszniában, ahova gyárakat
tervezett. Németországba 1979-ben költözött.
Kutatásokat 1982-től kezdődően folytat. A
hidrogénnel üzemeltetett robbanómotor találmányával l985-re készült el, amelyet Németországban ugyanazon év augusztusában be is
jegyeztek, a Német Találmányi Hivatalban
pedig 1992. november 5-én fogadták el. A
szabadalom 13 német szakintézmény és 27
ország véleményezése után, 1993. március 3án emelkedett jogerőre. Gróf Spanyol Zoltán
1992. novemberében hazalátogatott, és találmánya érdekében tárgyalásokat kezdett az ország különböző minisztériumaival és egyéb
magas rangú vezető beosztású személyeivel,
akik azonban nem tudták vagy nem akarták
felismerni a találmány jelentőségét. A találmányt Magyarországon egyetemi szakemberek több alkalommal véleményezték. Többek
között dr. Pirkó József plazmatechnológus és
dr. Nánási Tibor kandidátus, a belső égésű
motorok szakértője, aki szerint a találmány
világtalálmánynak tekinthető. A német Fraunhofer intézet plazmakutató tudósaival együttműködve állapították meg, hogy a találmány a
szakterületen található minden eddigi technológiai találmányt felülmúl, működik, előállítása olcsó, nagy a nemzetgazdasági értéke és
van rá kereslet a világpiacon. Az ily módon
megszerzett szabadalmi okirat egyben gyártásra jogosító okmány.
A vízplazma energiájának hasznosításával
nem csak a Kárpát-medence, hanem az egész
Föld továbbszennyezését megállíthatjuk. Az
üzemanyag a Föld 72 százalékát borító víz, melyet nem használunk el, hiszen az égés végterméke is víz, ami visszakerül a természetes kör-

forgásba. A folyamatosan emelkedő energiaárak helyett a benzinnél sokkal hatékonyabb
üzemanyag, a vízenergia biztosíthatná az áramot, a fűtést és a közlekedést. Ez az olcsó és
tiszta energia minden háztartásban és a nemzetgazdaságban is anyagi fellendülést jelentene.
A feltalálónak az a szándéka, hogy Magyarországon valósítsa meg a gyártást. A
gyártáshoz a Németországban szabadalmazott
találmány hazai tesztelése szükséges, melyhez
magyar támogatókat, leendő társakat várnak.
A vállalkozás csak a tesztelés és bemutatás
után indulhat be a gyártással és az átépítéssel.
A találmány lényegéről Gróf Spanyol Zoltán elmondta, hogy a vizet, mint energiahordozót használjuk, plazmásítjuk és a plazmát
égetjük el, amihez nem kell sok plusz energiát
befektetni, nem robbanásveszélyes. Amikor a
plazmát elégetjük, újra víz lesz belőle. Robbanómotorokat, sugárhajtóműveket, kazánokat tudunk üzemeltetni vele, nincs szükség
atomreaktorokra, a tönkretett környezetet
megtisztíthatjuk. Arab vélemények szerint a
plazmakazánokkal magas hőmérsékleten

olyan sok vizet lehet desztillálni, hogy azzal
termékennyé lehetne tenni a sivatagot. Egy
német autógyár felajánlotta a feltalálónak,
hogy az ő költségükön, tetszőleges helyen felépíthet egy gyárat Németországban a vízüzemeltetésű gépkocsik gyártására. Egy angol
ügynöki társaság milliárdos díjat kínált fel a
találmányért. Nem véletlenül, mert a legszerényebb számítások is azt igazolják, hogy a
hasznosítást követő néhány éven belül leírhatatlan nagyságrendű jövedelmet eredményezhetne.
A feltaláló a találmányt nem kívánja kiárusítani, mert azt a magyar nemzetnek kívánja
ajándékozni. Az életét tette fel erre az ügyre.
Mivel az itthoni gyártáshoz befektetés szükséges, állami támogatottság híján ezért létrejött
a Vízenergia Alapítvány, mely ellátja a szabadalom kezelését. A találmány gazdasági hasznát a zalai származású Mesterházy Zsolt elemezte. A számítások szerint egy autó átépítése egy millió forintba kerül. Ha a mérések lezajlanak és kialakul az az üzembiztos helyzet,
amelyben a sorozatgyártást meg lehet kezdeni, megépíthető az átalakításra szakosodó
üzemcsarnok. Ma csak Magyarországon mintegy 2,5-3 millió autó közlekedik, a feladat
tehát óriási. A gépjármű vízüzeműre történő
átépítése mellett létre hozhatók majd olyan
termelő kapacitások, amelyek új autók és
plazma erőművek előállítására szolgálnak.
Ezek bármilyen méretben készülhetnek, vásárolhat elektromos áram biztosítására ilyen
erőművet egy falu, egy város. A közösség kezébe kerül az energiaellátás.
(Aki a téma iránt bővebben érdeklődik,
közvetlenül az alapítványhoz fordulhat a
1088. Budapest, Rákóczi út 53. címen.)
B. Zs.

MIT TUDUNK MI?
2004 szeptemberében került be az országos képzési jegyzékbe az energiatermelő és
hasznosító szakképesítés, melynek négy
szakiránya van: a mélyfúró-, a fluidumkitermelő-, a gázipari- és a megújuló energia gazdálkodási technikus – tudtuk meg Takácsné
Szarka Enikő mérnöktanártól, a ZsigmondySzéchenyi SZKI gyakorlóhely vezetőjétől.
Az előbbi három képzést évek óta végzik.
Egy olyan közös alapozással tervezték az indítást, hogy a későbbiekben akár három év
alatt, két szakképesítéshez is hozzájussanak a
diákok. Ez év januárjától egy rendelet értelmében a másodszakma megszerzése tandíjkötelessé vált. A szakmaképzésben az lenne a
célszerű, hogy például aki a gázipari technikus szakképesítést megszerzi, mellette egy
korszerű, új ismeretekkel rendelkező szakképesítést is megszerezhessen. Így mind a ha-

gyományos, mind a megújuló energiahordozókhoz tartozó telepítési, kivitelezési ismeretekre szert tehetne a tanuló. Az érdeklődés jelentős, a piacon megjelentek azok a berendezések, amelyeket a fogyasztó megvásárolhat.
A kivitelezésben problémát okozott, hogy a
szakemberek nem voltak felkészülve a berendezések telepítésére, ezért a cégek, vállalatok
is támogatták a képzés elindítását. Ahhoz,
hogy az országos képzési jegyzékbe bekerüljön, elég hosszú utat járt meg az intézmény,
most már elmondható, hogy több éve foglalkoznak az új képzés beindításával.
A megújuló energiagazdálkodási technikus
jellemzően a mérnöki munkát segítheti. Területei: a szél- és vízi-, a nap-, bio- és a geotermikus energia. Jelenleg egy 22 fős szakcsoporttal indították el az energiatermelő és
hasznosító szakképesítést a Zsigmondyban.

A HÉT TÉMÁJA: BENZIN-MIZÉRIA
BENZINÁRAK EURÓPÁBAN
2005. SZEPTEMBER
Ország – ólommentes benzin átlagár/liter – EURO-ban, kerekítve
Ausztria
1,069 EUR – 1,1
Bulgária
1,66 BGL – 0,85
Csehország
28,9 CZK – 1
Finnország
1,271 EUR – 1,3
Franciaország
1,209 EUR – 1,2
Görögország
0,93 EUR – 0,95
Horvátország
7,85 KN – 1,1
Lengyelország
4,25 PLN – 1,05
Magyarország
274,1 HUF –1,1
Németország
1,3 EUR – 1,3

Norvégia
10,8 NOK – 1,45
Olaszország
1,238 EUR – 1,25
Oroszország
16,78 RUB – 0,6
Románia
3,24 RON – 0,9
Spanyolország
1,004 EUR – 1
Svájc
1,6 SFR – 1,05
Svédország
11,9 SEK – 1,35
Szerbia és Montenegró
74,1 YUM – 0,9
Szlovákia
37,6 SKK – 1
Szlovénia
226,6 SIT – 0,95
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MATRICA, TE RAGADÓS
Már mindannyian tudjuk e kis hazában,
az autópálya-matrica fontos! Ezért aztán
nem is mindig kapható. Szinte egész nyáron figyeltem, hogy az M7-es új szakaszán
lévő, a határátákelő utáni első hazai benzinkútnál sosem volt éppen akkor, amikor
én kértem, vagy más akarta. Az eladók
többsége zavartan magyarázkodott, az autós meg bosszankodva továbbment… Szép
emlék Nagykanizsáról, a nyaralásról, főleg, ha lebukik az ember, mert az illetékes
szervet piszkosul nem érdekli, hogy önhibádon kívül kerültél ebbe a helyzetbe...
Egyébként meg teljesen mindegy van-e
matricád vagy nincs, hiszen büntetést mindenképpen kiszabhatnak rád, legalábbis
ezt mutatta a nyár derekán kiküldött
többezer jogtalan bírság. Sok volt, aki fizetett, mert nem is emlékezett, valóban
vétkes-e. Már rég megszoktuk, sosem lehet
igazunk az illetékes szervekkel szemben,
vagy ha mégis szeretnénk bebizonyítani

azt, az utánajárás mindig többe kerül,
mint amennyit az egész ügyön egyébként
veszítünk vagy nyerünk. A matricán csak
vesztünk, a körmeinket mindenképpen, ha
az előírásnak megfelelően mégis az autó
ablakába ragasztjuk, aztán érvényességi
ideje múltán megpróbáljuk eltávolítani.
Én még nem találtam hatékony oldószert,
amellyel maradéktalanul sikerülne a kis
papírlap hátára iparilag rákent ragasztót
a szélvédőről leszedni, lehet hogy más
sem, mert a ragasztás egyre kevésbé divat.
Egyébként meg mindegy, a rendszer nem
a matricádra figyel, hiszen az elárusító
hely közli a vétel tényét az ellenőrző helylyel – már ha közli és már ha pontosan.
Akkor meg tessék mondani, minek ez az
egész, ha úgyis a rendszámunkhoz kötődik
a pályadíj, nem elég egyszerűen befizetni,
a bizonylatot eltenni, továbbhajtani, nem
költeni nyomdára, papírra, ragasztóra?
- dé -

AHOGY AZ UTCÁN LÁTJÁK ...
Ezen a héten is kíváncsiak voltunk Olvasóink véleményére, ezúttal a lassan egekig emelkedő üzemanyagárakról megkérdezve néhány járókelőt. Nos, lássuk, kinek mi jutott eszébe a varázsszóról: benzinár?

Németh Attila
A benzinárak emelkedése különösen érzékenyen érint, hiszen
gépjármű-oktatóként dolgozom,
és a folyamatos áremeléssel járó
költségnövekedést nem tudjuk továbbhárítani, mert ügyfeleink azt
már nem tudják megfizetni. Hoszszú távon azonban az élet minden
területére kihat a rendkívül magas üzemanyagár, a szállítás
költségei megjelennek úgy az
élelmiszerek, mint minden más
termék árában is. Az a néhány
százalék engedmény pedig senkinek nem jelent igazi segítséget,
néhány hét alatt újra visszaszökik
az ár, hogy aztán még tovább
emelkedjék.

Oláh Gyula
Nem csoda, hogy szinte mindenkit foglalkoztat ez a kérdés,
hiszen nincs olyan ember, akit ne
érintene. Az autósokat azért,
mert tankolni kell, másokat azért,
mert minden többe kerül az üzletekben. Az pedig, hogy Nagykanizsa és környéke munkahelyek
szempontjából ilyen rossz helyzetben van, itt a térségben tovább
rontja a helyzetet, hiszen a kisnyugdíjasok mellett egyre nő
azoknak a tábora, akiknek csak a
legalapvetőbb, abból is a legolcsóbb élelmiszerekre, termékekre
futja. Az üzemanyag árának növekedése azonban itt is éreztetni
fogja a hatását.

Gyimes Gyula
Az államnak be kellene avatkoznia egy olyan konstrukció kidolgozásával, ami hosszabb távon kordában tartaná az üzemanyag-árakat. Olyan vállalkozóként, aki sokat van úton, komoly problémát
okoz, hogy ennyire kiszámíthatatlanok az utazás költségei, hiszen
így nem tudok még néhány héttel
előbbre sem tervezni, korrekt árajánlatot tenni. Márpedig e nélkül
nem lehet gazdaságosan működni.
Tartok tőle, hogy a gazdaságot
egészében is visszafogja ez a magas benzinár. A boltokban is mindenért többet kell fizetnünk, hiszen
ránk, vásárlókra hárítják a szállítás megnövekedett költségeit.

Udvardi Gézáné
A MOL a tavalyi évben megduplázta a mérleg-eredményét, és
ha igazak a hírek, a magyar tőzsdei társaságok között elsőként ért
el egy milliárd dollár feletti eredményt. Ilyen nagy nyereség mellett nem szabadna így kiszipolyozniuk az embereket. Van persze egy másik oldala is az egyre
emelkedő üzemanyagáraknak: a
világon sehol nincs ilyen magas
adótartalmuk. És nem csak arról
van szó, hogy kevesebbet vagyunk
kénytelenek autózni, hiszen a magas üzemanyagárak mindenkit
érintenek. Bármilyen kevés is a fizetésünk, mint szállítási költség,
mindenhol beépül az árakba.

8
TISZTELT
POLGÁRMESTER ÚR,
KÉPVISELŐTESTÜLET!
2005. szeptember 12-én lakógyűlésen napirendi pontként tárgyaltuk Nagykanizsa, Kazanlak
krt. 4. magántársasház közvetlen
közelében létesített úgynvezett.
„nyugdíjas pihenő pad” közel
egy éves történetét. Egyértelműen
kijelenthető, hogy elhibázott lépés volt az erkélyek alá tervezni
és kivitelezni, több százezer forintot kidobni az ablakon. Ugyanis a
környékbeli lakók ezt nem tudják
igénybe venni, mivel minden este
ezt a területet tizenévesek lepik el.
Szeméthalmaz, bűz, boros- és pálinkásüvegek, zaj, randalírozás,
polgárőrökkel való összetűzések
mindennapos szem- és fültanúi
vagyunk. A Rendőrkapitány Úr
pontos információval szolgálhat,
hogy a járőrkocsit hány alkalommal kellett kihívni erre a területre. Itt kisgyermekes családok,
több műszakban dolgozó lakók,
idős emberek élnek, s el kell viselni a sokszor éjszakába nyúló
randalírozást.
A lakógyűlés egyhangúlag
döntött: Javasoljuk és egyben
követeljük, hogy a Kazanlak
krt. 4. keleti oldalára tervezett
sétányt, pihenőpadokat eleve
mint tervet vessék el. Amennyiben a kivitelezés ezen a területen ennek ellenére elkezdődik,
úgy – a nyilvánosságot is bevonva – bármi áron meg fogjuk
akadályozni az itt lakók nyugalma érdekében.
Tisztelettel:
Kazanlak krt. 4. lakóközössége

POSTÁNKBÓL
OLVASÓINK LEVELÜKET MEGÍRTÁK...
Horváth Ferencné helyijárati üzemvezető
Zala Volán Rt. Nagykanizsa
Tárgy: olvasói levelek
Tisztelt Üzemvezető Asszony!
A Kanizsa Dél-Zalai Hetilap 24-es számában Olvasóinkat arra kértük, mondjanak véleményt a megváltozott
autóbusz közlekedésről. A levelekből összegyűjtöttük a
konkrét kérdéseket, javaslatokat. Tisztelettel arra kérjük, válaszoljon a felvetésekre. Válaszlevelét lapunkban
közzé szeretnénk tenni. Válaszát előre is köszönjük.
Aktuális, többször visszatérő kérdések (idézetek a levelekből):
1. „…A vasútállomásról direkt induló céljáratok megszüntetése (23, 33) a vidékről nagykanizsai munkahelyre
vonattal érkező dolgozók munkába járását nehezíti meg.
Nem beszélve a vasút szolgáltatásait igénybevevőkről.”
2. „…Fenti járatokkal sok diák utazott a Cserhátiba
és a Keribe, amit szerintem nem fog helyettesíteni az
ún. diákjárat, hiszen az reggel csak egy járat. Amúgy
ezzel úgyis csak szeptemberben szembesülünk, amikor
egyik buszról (20-as, 21-es, 6-os, 6/c stb.) tülekedünk át
a csatlakozásra (18).”
3. „…Viszonylag egyszerű bevezetni egy intézkedést
csökkent forgalom mellett, amikor iskolaszünet és a
nyári szabadságok zajlanak. De mi lesz, amikor megindul a tömeg?”
4. „… A Dózsa, Petőfi, Honvéd, Rákóczi utcák lakóinak esélye sincs busszal megközelíteni a várost - még
átszállással sem!”
5. „… Az uszodához és a strandhoz vajon hogy tud
eljutni egy kismama babakocsival, plusz csomagokkal,
esetleg egy nagyobb testvérrel?”
6. „… Jó kezdeményezés a körjáratok bevezetése könnyen elérhető a kórház, a rendelőintézet, igaz, hogy
a vasútállomásról ez is nehezebb. Ám bevezetésükkel a
belvárosi forgalmat radikálisan visszavették. Az amúgy
is mostoha észak-keleti városrész - terjeszkedése ellenére - fekete folt. Mondjuk a Deák tér környékéről a 6Csel lehet ugyan érinteni, de ez is csak 17.30-ig közlekedik. Vajon miért nem lehet járatni este is?”
7. „… A körjáratok kibővítésével (20/V, 21/V) lehetne egy, a vasútállomást érintő, ritkított járatot bevezetni, amelyet munka és iskolakezdésre és befejezésre, valamint a vonatok indulásához illetve érkezéséhez lehetne igazítani. Ha a Kisfaludy utcán végigmenne, akár az
Ady 39-40 és a Cserháti SZKI-nál is megállhatna.”
8. „…fölösleges 20 percenként indítani a 18-as járatot, utasok nélkül, mivel a 2-3 perces vonatkésést nem
veszik figyelembe, mondván, úgyis jön 20 perc múlva a
másik. Amivel amúgy a csatlakozást késsük le.”
9. „…A centralizált közlekedés hátránya, hogy hoszszabb menetidővel kell számolni, ami a mai rohanó világunkban nem előny, időben is annyit vesz igénybe,
mintha gyalog mennénk, akkor miért vegyünk bérletet?”
10. „… a kórházba és a temetőbe miért nem lehet legalább óránként eljutni és visszautazni, az embertelen, kegyetlen közönyre vall, és erre szeretnék választ kapni.”
11. „…Panasszal élek magam és a Szekeres utca környékén, Katonaréten lakó több idős ember nevében. Mióta megváltoztatták a járatok rendjét, nem tudunk a vasútállomáshoz normálisan lejutni illetve a visszautat sem
biztosítja a Volán… Megszűnt a régi 33-as, a Városkapu
krt. és a Vasútállomás között. Óriási hiba! A keleti városrészből ezen a vonalon mentek a kórház, temető, bútorgyár, uszoda, Cserháti sportcsarnok, MÁV-sportcsar-

nok, MÁV NTE sportpálya, vasútállomás felé a volt 31es helyett, úgy ahogy van egy 14-es és 14Y-os járat. Igen
ám, de csak munkanap! Ez a járat némileg adja a lehetőséget a temetőbe, kórházba, uszodába járóknak. De ez
csupán 4(!) járat, és vasárnap, ha hiszik, ha nem, egyetlen járat sincs.”
12. „…Nem hiszem el, hogy a világon van olyan
Nagykanizsa nagyságú város, ahol a vasútállomásra
menet át kellene szállni. Az is felháborító, hogy az Attila utca és nagy körzete lakóinak gyalogolnia kell a 6-os,
vagy 20-as, 21-es megállókhoz, majd átszállni a 8-asra,
gyerekekkel, csomagokkal… Itt megoldás lenne, ha 20as, vagy a 21-es lejönne a Rózsa utcára és úgy menne
tovább. A körjáratoknak ezen a pontján legalább gyaloglás nélkül lehetne eljutni a Kalmár utcába menő valamelyik járattal. A 21-es lenne alkalmas erre. Természetesen igazi megoldás az lenne, ha a keleti városrészből egy volt 33-as jellegű járattal el lehetne jutni a vasútállomásra!”
13. „…A 8-as járat igaz, hogy elég sűrű, de abszolút
nem a vonattal érkezők barátja. Az elmúlt időszakban
három ízben láttuk (kijutva a megállóig) a 8-as autóbusz végét a volt Tejgyárnál… Javasolták többen, hogy
ez a 8-as nem és semmit, inkább a 3 frekventált helyről
közvetlenül lehessen a vasútállomásra kijutni.
Kiskanizsa–vasútállomás,
Városkapu–vasútállomás,
–Palin (betérve a Napraforgó térre)–vasútállomás. Ezzel
kiváltható lenne a 8-as, ami felesleges és csak a belváros forgalmát növeli."
14. „… Érthetetlen az a megkülönböztetés, amit tesznek iskolaidő és iskolaszünet miatt. Van értelmes magyarázat arra, hogy például a 21-es járatnál egy 20 órakor és 21 órakor induló járatnál mi köze van az iskolai
előadások napjához! De egyáltalán 12.00, 17.23, 06.08
időpontoknak milyen kapcsolata van azzal, hogy van iskola vagy nincs… 6. A 20-as és 21-es járatnál van egyegy olyan szakasz, ahol nagyon nagy a távolság a megállók között. 20-as: 1-es porta – Kisfaludy-Batthyány
sarok. 21-es: Kisfaludy-Batthyány sarok – Dél Zala…”
15. „…a 33-as járat hiányzik a legjobban a keleti lakótelep lakóinak, a vasútállomás, a temető, a kórház elérhetősége … elérhető a 20-as, 21-es járattal, de a Péterfai, Városkapu, Kazanlak, Munkás utcáról gyalog kell a
Hevesi ABC-ig menni, fenti buszok onnan indulnak.”
16. „… (Rózsa úti buszmegálló) A kialakított új
buszmegálló járda több mint 1 méterrel szűkebb, mint a
Rózsa u. 20. volt, pl. egy babakocsis anyuka elől kitérhetünk a homokos, eső esetén sáros térre. Mert a Csokonai utcában, Platán soron ugyan ott áll összesen 3, a
Rózsa utcában 1 buszmegálló váró, de arra már nem tellett - nem gondoltak arra, hogy a jelenleg legtöbb felszálló ember részére 1 db-ot áttelepítsenek az új Rózsa
úti buszmegállóhoz!”
17. „… Tény, hogy a busz akkor indul, amikor a vonat beér esetleg 3,7 perc múlva. Így a vonatról a buszra
átszállni nem lehet… Lehet beutazni a központba a következő busszal 20 perc múlva… kettő esetben megoldható, de egyéb esetekben nincs csatlakozás.”
18. „… vissza kellene állítani (bizonyára új számozással) a 23-as és 33-as járatokat!... ennek fedezésére
ritkítani lehetne a 18-as járatokat… a 20 perces fordulókat a reális 30 percre kellene módosítani.”
19. „…a 14-es és 14Y-os járatokat oda-vissza sűríteni kellene a szabadnapokon, illetve ki lehetne terjeszteni a munkaszüneti napokra is!”
Tisztelettel:
Luif Ibolya Ügyvezető-főszerkesztő
Nagykanizsa, 2005. augusztus 3.

POSTÁNKBÓL
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... A VOLÁN ILLETÉKESE VÁLASZÁT MEGKÜLDTE
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap
Luif Ibolya Úrhölgy Ügyvezető Főszerkesztő
Nagykanizsa, Király ut.47.
Tisztelt Főszerkesztő Asszony!
Köszönettel vettem olvasóik leveleiből megküldött – konkrétumokra szorítkozó – kérdéseit, s hasznosnak találjuk, hogy ezekre módunk van hetilapjuk hasábjain reflektálni. Az olvasói levelek egy része hozzánk is megérkezett, melyekre a levélírók közvetlenül megkapták tőlünk a válaszokat, ennek ellenére az Ön által összeállított kérdéscsokorban is kitérünk ezekre.
Mielőtt pontokba szedett konkrét kérdéseire térnék, kérem, engedjen meg
néhány bevezető gondolatot. Nagykanizsa helyi közlekedését igénybe vevő
utasok száma napi 25-30.000 fő, amely éves szinten mintegy 15 millió utazást jelent, amely jelzi a szolgáltatás nagyságrendjét. A helyi közlekedés átszervezését teljes körű utasszámlálás előzte meg, amely természetesen rengeteg adat feldolgozását jelentette, s a szakmai javaslatok kialakítása ezen
adatokra támaszkodott. A javaslatok kialakításának szempontjai közül kiemelném az átszállások preferálását, amely azt jelenti, hogy a város valamennyi pontját nem kell közvetlen járatokkal összekötni, hiszen a viszonylag
alacsony kihasználtság – amely Nagykanizsa helyi közlekedésének kihasználtságát jellemezte – mellett, ez nem lenne hosszútávon életképes.
A konkrét kérdésekre térve:
1. A vasútállomás összeköttetése az új rendszerben is biztosított, közvetlen
járat pedig korábban is csak az említett két viszonylatban közlekedett.
Amennyiben cél lenne valamennyi városrész közvetlen összeköttetése, úgy nem
csak a 23-as és 33-as vonalat kellene visszaállítani, hanem a többi városrészbe
is új – valószínűleg kihasználatlan – vonalakat kellene indítani. A felmérések
alapján – melyet a Polgármester úr kérésére külön megismételtünk – a vasútállomásra irányuló utasok száma járatonként átlagosan 5-6 fő volt. A 23-as és
33-as vonal megszüntetése megítélésünk szerint nem nehezíti a vidékről nagykanizsai munkahelyre vonattal érkezőket, mivel a 18-as járat – 20 percenkénti
indulási ideje – biztosítja a főbb munkahelyekhez közlekedő céljáratok elérését.
2. A vasútállomásra menő járatokkal valóban utazott iskolába járó utas
is, azonban az iskolákat jelenleg is érintik járatok, azok kiszolgálása nem
szűnt meg. A szeptember elejétől eltelt időszak is igazolja, hogy különösebb
zökkenő nélkül beindultak az iskolajáratok, az átszállások – melyek eddig is
megvoltak a város nagy részéről és a helyközi járatokkal érkezők számára –
jól funkcionálnak. A keleti városrészből a csúcsidőben 5 percenként közlekedő járatok zsúfoltságmentes közlekedést biztosítanak a diákok számára, s
a diákjáratok is jól beváltak, amennyiben bővíteni szükséges, bővítjük.
3. Szándékosan vezettük be az új rendszert a tanszünet kezdetén, hiszen
a „csökkent forgalom mellett" egyszerűbb megszokni az utasok egy részének, akik a tanítási időszakban már rutinosan utaznak, és élnek az átszállások adta új utazási lehetőségekkel. Az eltelt több mint két hónap biztosította az átállást, s e miatt nem okozott gondot az iskolakezdés.
4. A Petőfi úton lévő autóbuszmegállót az új útvonalak ugyan nem érintik, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne biztosítva ezen térség lakóinak a
buszközlekedése. A rágyaloglási távolság lakóhelytől függően változik, de
a szakmai átlagon belül van több megálló irányába (Dózsa Gy. út, Balatoni út, Eötvös tér). E térség lakosainak jobb kiszolgálása miatt állnak
meg a 6C járatok az Eötvös téren.
5. Ugyan úgy, mint eddig. Például Kiskanizsáról még gördülékenyebben, mint a korábbi rendszerben. Az uszodához való eljutás a város minden pontjáról megoldott a 8-as járatra való átszállással, de a keleti városrészből 14-es és 14Y-os járatokkal közvetlenül is.
6. A körjáratok bevezetése valóban lehetővé tette a tágabb értelemben
vett belváros teljes beutazását, el lehet vele jutni minden jelentősebb helyre, egyben megoldotta az észak-keleti városrész jobb ellátását is. A félóránkénti járatsűrűség mellett nem lehet fekete foltnak és mostohának nevezni az észak-keleti városrészt. A 6C járatok 17:30 utáni közlekedése nem
indokolt, az esti órákban a lecsökkent utasszám ezt nem teszi lehetővé.
7. A körjáratok útvonalának további bővítése nem lenne szerencsés, a
közel fél órás menetidő növelése a járat hátrányára válna, kevesebben
vennék igénybe. Jelenleg a Dél-Zalai megállótól a Hevesi útra annyi idő
alatt lehet a 20-as járattal eljutni, mint a 6-os járattal. A vasútállomás
érintése és a közlekedés vonatokhoz igazítása okozná csak az igazi prob-

lémát, mivel egyrészt a vonatok késése miatt lehetetlen pontos csatlakozást biztosítani – megváratni pedig egy ilyen nagy körjáratot nem lehetne
–, másrészt pedig a vasútállomás alacsony – esetleg egye vonatoknál számottevő – utasforgalma miatt járatnánk a várhatóan jelentős tömegeket
utaztató autóbuszt rendszeresen kitérővel egy „zsákutcába”.
8. Pontosan ez volt az egyik érv a vasútállomásról induló hosszú járatok megszüntetésének. A MÁV rendszeres menetrendi módosítása és a vonatok gyakori késése miatt ugráltattuk azokat az utasokat, akik a vasútállomásról induló járatokkal utaztak. Ha a vonatkéséseket bevárjuk a nagyobb utaslétszámnak okozunk kellemetlenséget, ha nem akkor a vonattal
érkezőknek. A 18-as járatok 20 percenkénti indítása lehetővé teszi azt,
hogy bármely vonathoz és vonattól van el- és odajutás, még az esetleges
késést is figyelembe véve. Jelenleg függetlenül a MÁV menetrendjének
évenkénti többszöri módosításától, ez a periodikus közlekedés egy megfelelő biztonságot nyújt.
9. A körjáratok részben a centralizálás ellensúlyozását szolgálják.
Ugyanakkor, van akit kedvezőtlenebbül érint a jelenlegi vonalhálózat, különösen a 18-asra való átszállás, de ezt nem lehet általánosítani. Az Utazóközönség nagy része eddig is csak átszállással tudott közlekedni. Az új
vonalhálózat adta előnyöket a menetrend áttanulmányozása után a többség ki tudja használni. Az ütemes menetrend és a körjáratok által biztosított eljutások előnyeit a naponta utazók rendszeresen tapasztalják.
10. A Kórházhoz és a temetőbe a körjáratokkal félóránként el lehet jutni, a város minden részéről.
11. A Katonaréten lakók eddig is a Teleki utcán lévő megállóban tudtak
felszállni a vasútállomásra közlekedő járatra, amely naponta 18-alkalommal ment. Most az összes 6-os, 6A-s, 20/21-es és 10-es járat eljutást biztosít a város központjába és vissza, melyekről jó átszállási lehetőségek vannak a 18-as járatra.
12. Még nagyobb városokban sincs mindenhol közvetlen autóbuszjárat
a vasútállomásra, de pl. a Nagykanizsa méretű Egerben sincs. Éppen a
Nagykanizsa nagyságrendű város nem engedheti meg magának a város
minden pontjáról az átszállásmentes eljutást a vasútállomásra, sőt a város nagy része eddig is csak átszállással utazott oda. Az Attila utca idős
lakosainak az utazását tettük könnyebbé azáltal, hogy a 6A vonalát a Rózsa úton visszük végig. Amennyiben a Vásárcsarnok a célállomás, úgy
célszerűbb a 6/C Balatoni úti megállójának igénybevétele, vagy a 6A-ról
átszállni a körjáratra.
13. A levélíró valószínű, hogy a 18-asra gondolt. Az elmúlt évek bebizonyították, hogy a 3-irányból közvetlenül a vasútállomásra közlekedő járatok nem voltak kihasználva, nem beszélve arról, ha késett a vonat, nem
volt eljutás a vasútról. (lásd: 8-as válasz)
14. A tanszünetes és iskolai előadási napos menetrend részben valóban
a tanulók utazásához kapcsolódik (nappali oktatás, szakkör, külön foglalkozások), de nemcsak a diákjáratokkal van összefüggésben. Az utasforgalom alakulása is meghatározó tényező, vagyis tanszünetben, nyáron kevesebb az utas, kevesebb járatra van szükség, ebből adódóan azon járatok
nem közlekednek, mely igénybevétele egyébként is gyenge. A felmérés
alapján az utasforgalom tanszünetben az iskolai időszak 75%-ára esik
vissza, ugyanakkor a kapacitás kibocsátás jelenleg is 90%-os.
15. Nem kell gyalog menni a 20, 21-es körjáratokra a Péterfai, Városkapu, és Kazanlak krt lakóinak, ha a megfelelő 6-os járatot veszik igénybe, jó csatlakozás van a Hevesi úti megállóban.
16. A Rózsa 18-20 közötti megálló még nincs befejezve, tudomásunk
szerint két buszváró illetve padok kerülnek odatelepítése és a járda akadálymentesítése is megtörténik..
17. A 18-as járatok a vonatok érkezésétől függetlenül 20 percenként indulnak, ha nem késik a vonat, akkor jó a csatlakozás. (lásd: 8, 13-as válasz)
18. …lásd 8, 13, 17-es választ…
19. A 14 és 14Y járatok Ligetváros és a Csengery úton lévő üzemek
munkásszállítását látják el, ezért kiterjesztésüket nem tervezzük.
Tisztelt Főszerkesztő Asszony!
Ismételten köszönöm, hogy lehetővé tette válaszaink felvetésekkel
együttes megjelenését, álláspontunk olvasóikkal történő megismertetését.
Tisztelettel:
Horváth Ferencné üzemvezető
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IDŐSEK II. SPORTNAPJA

A verseny célja: az időskorúak
körében a szabadidősport további
népszerűsítése, az aktív pihenésre
való további ösztönzés.
A verseny helye és ideje: 14.00
órakor ünnepélyes megnyitó, 17.30
órakor ünnepélyes eredményhirdetés a MÁV Sportcsarnokban Nagykanizsa, Ady E. u. 68/A. Versenyhelyszínek: MÁV Sportcsarnok
Nagykanizsa, Ady E. u. 68/A, Városi Lövészklub Nagykanizsa, Ady
E. u., Olajbányász Tekepálya
Nagykanizsa, Zárda u. 16. A verseny rendezői: Egyesült Szociális
Intézmény, Idősek hete Szervezőbizottsága, Nagykanizsa Megyei
jogú Város Idősügyi Tanácsa, Polgármesteri Hivatal Sportiroda és
Sportági Szövetségek.
Sportágak: 14.10 Ügyességi
versenyek – MÁV, 14.10 Asztalitenisz – MÁV, 14.10 Sakk –
MÁV, 15.00 7 m-es labdarúgó
verseny – MÁV, 15.30 Női, fér-

fi egyéni kosárra dobó verseny
– MÁV, 15.30 Petanque bemutató és verseny – MÁV, 16.00
Női, férfi egyéni tekeverseny –
Olajbányász Tekecsarnok 16.00
Női, férfi egyéni és lövész csapatverseny – Lövészklub.
Indulási feltételek: Minden
sportágban tetszőleges számú csapattal lehet indulni, de kérjük az
alapszervezeteket, hogy indulási
szándékukat lehetőleg határidőre
a nevezési lappal szíveskedjenek
jelezni. Nevezés: 2005. október
03. (hétfő), Tar Ernő 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 12. C/2/8. címen, vagy személyesen október
3-án 9.00-12.00 óra között a Honvéd Kaszinóban (Nk. Ady E. u.
7). Díjazás: Minden versenyszám
1-3 helyezettje érem, 1-3. helyezett csapata kupa díjazásban részesül. Ügyességi verseny helyezettjei az NFDSZ által felajánlott
tárgyjutalomban részesülnek.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási
Minisztériummal együttműködve a 2006. évre ezennel kiírja a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.
Pályázhatnak:
"A" típusú pályázat esetén: Az ösztöndíjban kizárólag olyan, nappali tagozaton tanulmányokat folytató felsőoktatási hallgatók részesülhetnek, akik állami felsőoktatási intézményben, illetve az Oktatási
Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem
állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag
finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben, valamint első akkreditált iskolai
rendszerű felsőfokú szakképzésben vesznek részt.
"B" típusú pályázat esetén: Az ösztöndíjban kizárólag olyan (az adott
tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú
diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem
nyert, érettségizett) fiatalok részesülhetnek, akik az adott tanévtől kezdődően állami felsőoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium
és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási
intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben, valamint első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben
kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2006-ban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe
és tanulmányaikat 2006/2007. tanévben ténylegesen megkezdik.
* A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
* A 12/2001. (IV.28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek
Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói.
* PhD képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás
feltételeinek.
* Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíj időtartama:

VESZETTSÉG ELLENI OLTÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzője ezúton tájékoztatja a lakosságot a 20/2001.(III.09.) FVM rendelet
alapján kötelezően elvégzendő eboltás időpontjáról és helyszínéről:
2005. szeptember 24. (szombat)
Dózsa Gy. u. Víztorony 7.30 - 9.50, Palin Herkules u. - Gesztenyés
u. sarok 10.00 - 11.00.
2005. szeptember 25. (vasárnap) Bagola 8.00 - 9.20, Kisfakos 9.30
- 10.30, Nagyfakos 10.40 - 11.30.
ÚJABB PÓTOLTÁSOK
2005. szeptember 23. (péntek) Kiskanizsa Szent Flórián tér 15.00 17.00.
2005. szeptember 24. (szombat) Kiskanizsa Szent Flórián tér 15.00
- 16.00, Kiskanizsa Nagyrác utca 16.00 - 17.00.
2005. október 2. (vasárnap) Palin Alkotmány út - Kalász u. sarok
ÉPGÉP parkoló 7.30 - 8.50, Dózsa Gy. u. Víztorony 9.00 - 9.50, Thury
György tér 10.00 - 10.50. Sánc József A. u. sarok 11.00 -11.50, Ady
Endre utca Bujó-híd 12.00 - 13.00.
A meghirdetett időpontokban az oltás díja 1800,- Ft., háznál való oltás esetén 2300,- Ft, mely magában foglalja az oltás igazgatási, állatorvosi és anyagköltségeit, valamint a 81/2002.(IX.04.) FVM rendelet
alapján kötelező féreghajtást.
Az összevezetett oltás ideje alatt az ebek veszettség elleni oltás
szolgáltatására jogosult rendelők szolgáltatásukat változatlanul végezhetik.
Kérjük, hogy az oltási könyvvel jelenjenek meg!
"A" típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2005/2006. tanév második, illetve a 2006/2007. tanév első féléve). Folyósításának kezdete: 2006. február.
"B" típusú pályázat esetén: 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. Folyósításának kezdete a 2006/2007. tanév első féléve.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a
felsőoktatási intézménynek.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a
pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. A pályázat
elbírálása szempontjából szociálisan rászorult az a pályázó, akinek
családjában az együtt lakó családtagok egy főre jutó nettó átlagjövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150
%-át (azaz 37.050 forintot). A pályázatot a Polgármesteri Hivatal
Művelődési és Sportosztályán írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon és kötelező mellékletein, a pályázó által aláírva, egy
példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje 2005. október 31.
A pályázat eredménye nyilvános: a pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény tanulmányi jogviszonyáról a Felsőoktatási Pályázatok Irodájának, illetve az önkormányzat(ok)nak tájékoztatást nyújtson.
A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat.
A települési önkormányzat az általa támogatásban részesített ösztöndíjasok listáit 2005. december 5-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon hozza nyilvánosságra.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Művelődési és Sportosztályán (Erzsébet tér 7. II.
emelet 9. ajtó).
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A SZJA 1 %-ról rendelkező 1996 évi CXXVI. tv. 5.§ /3/ bekezdés
értelmében közzétételi kötelezettségünknek eleget téve kijelentjük,
hogy az Olajipari Természetbarát Egyesület (adószáma: 19267096-120) tagjai és támogatói által a 2004-es bér után felajánlott összeget,
kizárólag az Egyesület alapszabályában meghatározott célra fordítottuk.
Egyesületünk ezúton is köszönetét fejezi ki a működését felajánlásaikkal segítő sporttársaknak és a támogató barátoknak.
Olajipari Természetbarát Egyesület Nagykanizsa vezetősége

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI SZÜNET
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztály dolgozói 2005.
október 5-6. napokon a 6/1998.(III.16.) KTM rendeletben előírt kötelező szakmai továbbképzésen vesznek részt.
A képzés ideje alatt a szervezeti egységnél az ügyfélfogadás szünetel. Megértésüket köszönjük!
Dr. Kelemen Marcell, jegyző
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala összeállítja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény felhatalmazása alapján az eljárások során alkalomszerűen tolmácsolást vállalók névjegyzékét. A
felhívásra olyan személyek jelentkezését várjuk, akik a Magyarországon élő kisebbségek által használt nyelvek, illetve az Európai Uniós
nyelvek valamelyikét beszélik. A névjegyzékbe való bekerüléshez
sem államilag elismert nyelvvizsga, sem tolmács igazolvány nem
szükséges.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait, a pályázó elérhetőségét (telefonszám, mobiltelefonszám), nyelvismeret szintjét, jellegét
(szóbeli/írásbeli), nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát (ha van), esetleges referenciákat, esetleges szaknyelvi ismeretek megjelölését. A pályázat benyújtásának határideje: 2005. október 10. A pályázatot Dr.
Kelemen Marcell jegyzőhöz kell benyújtani (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). Érdeklődni lehet a 93/500-918 és a 93/500-708-as telefonszámokon.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI
HIVATALA NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁSON
ÉRTÉKESÍTI ALÁBBI INGATLANAIT:
hrsz.
helye
megnevezése
kikiáltási ár
2035/B/2. Király u. 8.
műhely
2.200.000 Ft + áfa
2190/A/3. Csányi u. 8.
lakás
10.700.000 Ft + áfa
11.
Magyar u. 6. lakás
6.500.000 Ft + áfa
163/1.
Magyar u. 54. lakás
11.280.000 Ft + áfa
186/1.
Magyar u. 76. lakás
7.938.600 Ft
1286.
Királyi P. 1-3. lakás
16.000.000 Ft + áfa
1188/A/5.,1188/A/6. Fő út 7.iroda
47.000.000 Ft + áfa
1163.
Rozgonyi u. 8. lakás, iroda
40.000.000 Ft + áfa
3110/19.
Thury laktanya – volt Csapatművelődési Otthon
lakások
38.000.000 Ft + áfa
918/1.
Arany u. 5.
lakás
36.100.000 Ft + áfa
964.
Arany u. 7.
lakás
35.600.000 Ft + áfa
961.
Kinizsi u. 20. lakás
20.300.000 Ft
2243/1.
Ady u. 25.
lakás
16.000.000 Ft
6705.
Kisrác u. 25. lakás
14.000.000 Ft + áfa
507.
Dankó u.
telek
680.000 Ft + áfa
Alkotmány u. 160. kastély
80.000.000 Ft + áfa
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2.emelet 6. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724. Bővebb információ a www.nagykanizsa.hu honlapon található.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Budai István önkormányzati képviselő a 7. számú választókerület polgárait várja 2005. szeptember 30-án pénteken 17 és 19 óra között a
Kazanlak körút 7. számú épület A lépcsőházában lévő irodahelyiségben
Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő 2005. szeptember 30-án,
pénteken 15-17 óra között fogadóórát tart a FIDESZ Nagykanizsai Csoportjának Rozgonyi u. 1. sz. alatti irodájában. .
Halász Gyula önkormányzati képviselő a 9.sz választókörzet lakóinak
( Péterfai u., Városkapu krt., Zemplén u. páros oldal, Munkás u. páros
oldal a 14 számtól, Kazanlak krt 14. ) szeptember 24-én (szombat) 10
órától fogadóórát tart a Városkapu krt-i buszvégállomásnál található
Stílus Bútorházban.
Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselője
minden páratlan hónap utolsó péntekén 17.30 órától 19 óráig
fogadóórát tart a kiskanizsai kirendeltség épületében, minden páros
hónap utolsó péntekén ugyanebben az időpontban fogadóórát tart a
bajcsai kirendeltség épületében.
A 6. sz. választókerület (Csokonai u., Hevesi u., Teleki u., Bartók u.,
Rózsa u. stb.) lakosai részére 2005. szeptember 28-án, szerdán 17
órakor dr. Horváth György önkormányzati képviselő fogadóórát tart a
Körősi Cs. S. Általános Iskolában.
Nagykanizsa MJV Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások
bérleti jogának szociális alapon történő elnyerésére:
Egyedülálló részére:  Nagykanizsa, Csengery u. 89. 1 szoba, 28
m2, félkomfortos, lakbér összege: 1.756 Ft/hó. A lakás megtekintésének időpontja: 2005. október 3. 13-15 óráig. Egy gyermeket egyedül
nevelő részére:  Nagykanizsa, Csengery u. 88. I. em. 24. 1 szoba, 41
m2, komfortos, lakbér összege: 7.835 Ft/hó. A lakás megtekintésének
időpontja: 2005. október 4. 13-15 óráig. Egy vagy kettő gyermekes
család részére:  Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/C/1. 1 + 1 fél szoba,
44 m2, összkomfortos, lakbér összege: 9.240 Ft/hó. A lakás megtekintésének időpontja: 2005. október 5. 13-15 óráig.  Nagykanizsa, Zemplén Gy.
u. 1/A. IX/54. 1 + 1 fél szoba, 40 m2, összkomfortos, lakbér összege: 9.520
Ft/hó. A lakás megtekintésének időpontja: 2005. október 3. 13-15 óráig.
Kettő gyermekes család részére: Nagykanizsa, Kazanlak krt. 5/B. I.
em. 2. 2 szoba, 54 m2, összkomfortos, lakbér összege: 14.321 Ft/hó. A
lakás megtekintésének időpontja: 2005. október 4. 13-15 óráig. Gyermektelen házaspár részére:  Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/A. III.
em. 9. 1 szoba, 34 m2, összkomfortos, lakbér összege: 9.017 Ft/hó. A lakás
megtekintésének időpontja: 2005. október 5. 13-15 óráig.  Nagykanizsa,
Városkapu krt. 10/B. IV. em. 15. 1 szoba, 34 m2, összkomfortos, lakbér
összege: 9.017 Ft/hó. A lakás megtekintésének időpontja: 2005. október 6.
13-15 óráig. Nyugdíjas házaspárnak – Cserére vagy lakással nem
rendelkezők részére:  Nagykanizsa, Csengery u. 56. 1 szoba, 49 m2,
komfortos, lakbér összege: 7.923 Ft/hó. A lakás megtekintésének időpontja: 2005. október 6. 13-15 óráig. Három vagy több gyermekes
családnak – Cserére vagy lakással nem rendelkezők részére: 
Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 9/A. X. em. 61. 3 szoba, 67 m2, összkomfortos, lakbér összege: 15.946 Ft/hó. A lakás megtekintésének
időpontja: 2005. október 10. 13-15 óráig. Cserére – jelenleg a Dózsa
Gy. u. 73-75. szám alatt önkormányzati bérlakással rendelkezők
részére:  Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 75. I. lph. I. em. 11. 1 szoba, 43
m2, félkomfortos, lakbér összege: 2.860 Ft/hó. A lakás megtekintésének időpontja: 2005. október 5. 13-15 óráig.
A pályázatok benyújtásának helye és határideje: Szociális Osztály 2005. október 14. péntek 12.00. óra. A pályázati feltételekről részletesen a Szociális Osztály (Nk, Eötvös tér 16.) földszinti ügyfélfogadójában adunk felvilágosítást. Telefonon a 93/500-860-as számon állunk az érdeklődők rendelkezésére. Pályázati formanyomtatvány
ugyanitt kérhető.
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KANIZSAI MÉDIA

APARTMAN OÁZIS
A BELVÁROS
SZÍVÉBEN

MÛS ORA
Szeptember 23 – Szeptember 29
Szeptember 23. péntek
06:30 Krónika 06:49 Szivárvány
sztár magazin 07:19 Jelkép - református 07:30 Krónika 07:43 Utak 2. rész
08:12 Adjuk magunkat 08:19 Krónika
17:00 Irányjelző 18:00 Krónika 18:15
Mese 18:21 Jelkép - katolikus 19:00
Krónika 19:15 Dombország 19:41
Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:01
Szivárvány 20:30 Hírháló 21:00 Kleopátra 1. rész - amerikai filmdráma
23:00 Maksavízió 23:30 Különjárat

Szeptember 24. szombat

Szeptember 15-én nyílt meg ünnepélyesen a Magyar út 19. számú
ház udvarában kialakított Oázis apartmanház. A megnyitón a Kelet Fénye tánccsoport műsorát, majd Horváth István Radnóti-díjas versmondó szavalatát követően Tarabó Éva, az apartmanház igazgatója köszöntötte a meghívott vendégeket, és mutatta be a város központjában,
mégis csendes környezetben kialakított apartmanházat.
– Nagyon jó benne lakni, én már belaktam! A béke szigete, valóban
egy oázis! – e szavakkal kezdte a kalauzolást, melynek során a
meghívott vendégek bejárhatták a nagyon igényes munkával házat.
Az épületben – melynek egyik fő erénye, hogy a város közepén található, és ennek ellenére nagyon csendes – 32 főt tudnak elhelyezni.
A szobák komfortosak, szépek, az apartmanokban két szinten lehet pihenni. Az egyik szinten a lakórész található, a másik szinten hálószobát alakítottak ki. Munkavégzésre, hosszabb idő eltöltésére is alkalmasak, nem zavarják egymást az itt megszálló vendégek. Akár dolgozhatnak is, hiszen minden szobában adott az internet elérhetőség. Az apartmanok légkondicionáltak, mindegyikhez fürdőszoba és WC tartozik. A
bútorok világosak, a narancs, a vörös és a terrakotta árnyalatok a jellemzőek a bútorok szövetein és a kiegészítő tárgyak színeiben. A szobák hangulatosak, otthonosan, kényelmesen érezheti magát a szállóvendég. Fogadnak átutazó vendégeket és több napra érkezőket is.
A térkővel burkolt udvarban szabadtéri színpadot is kialakítottak,
ahol az avatás nyitányaként a pálmafák tövében a Kelet Fényei
tánccsoport táncosai forrósították fel a hangulatot. Az igazgatónő és
a tulajdonos invitálására a megjelent vendégek, üzleti partnerek az
oázis gyümölcseivel és színes koktélokkal hűsítették magukat.
Az apartmanház elkészültével nem áll meg a munka. Az újjávarázsolt, egykori gazdasági épület rekonstrukciója folytatódik, a földszinten recepciót, irodát és konferenciatermet építtet a tulajdonos, ahol előadásokat, tréningeket, rendezvényeket lehet majd tartani. Zajlik a pincerész felújítása, ahol wellnes-szalont alakítanak ki jakuzzival, medencével, finn- és infraszaunával, terápiás- és masszázs helyiséggel. Ezzel
a szolgáltatással nyitni szeretnének a város lakossága és a hasonló kínálattal nem rendelkező vállalkozások felé. Az apartmanház előtt,
szebbnél-szebb virágokkal, sziklakerttel, dísz-tóval, cserjékkel és padokkal, igazi mediterrán udvar nyújt pihenést, kikapcsolódást a „lakóknak”.
Az avatóünnepség hivatalos zárásaként Fliszár Károly plébános
áldotta meg a házat: valósuljon meg mindaz, amiért építették.
(x)

06:30 Krónika 06:53 Dombország
07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika
07:43 Szivárvány 08:13 Adjuk magunkat 08:19 Krónika 08:30 Gyermekműsor 09:00 Teleshop 09:30 Irányjelző
10:00 Infómánia 10:30 Épi-tech. 11:00
Pénzhalász 17:00 Brill 20 18:31 Adjuk
magunkat 18:45 Gerolsteini kaland,
magyar zenés film 20:03 Storyboard
20:30 Hírháló 21:00 Bencze show
21:30 Kleopátra 2. 23:30 Különjárat

Szeptember 25. vasárnap
06:30 Gerolsteini kaland - film 07:48
Adjuk magunkat 08:30 Gyermekműsor 09:00 Teleshop 09:30 Akarj élni!
Környezet, természet 10:00 Trendline
10:30 Brill 20 11:00 Pénzhalász 17:00
Épi-Tech 18:29 Adjuk magunkat
18:38 Cárlány és a hét dalia - mesefilm 20:03 Storyboard 20:30 Hírháló
21:00 Maksavízió 21:30 Pusztító idegen , akciófilm 23:30 Bencze show.

Szeptember 26. hétfõ
06:30 Cárlány és a hét dalia - mese07:43 Adjuk magunkat 07:54 Delfinek
hétköznapjai 17:00 Trendline 18:00
Krónika 18:13 Mese 18:17 Jelkép - adventista 19:00 Krónika 19:15 Közgyűlés előtt 19:27 Férfi kosár 19:40 Adjuk

magunkat 19:50 Krónika 20:01 Dombország 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Krokodil 2. - amerikai horror 23:00 Balatoni barangolások. 23:30 Különjárat

Szeptember 27. kedd
06:30 Krónika 06:53 Közgyűlés előtt
07:06 Férfi kosár 07:19 Jelkép - adventista 07:30 Krónika 07:43 Dombország
08:07 Adjuk magunkat 08:16 Műsorajánló 08:19 Krónika 17:00 Önkormányzati ülés 18:00 Krónika 18:14 Mese 18:19 Jelkép - katolikus 19:00 Krónika 19:14 Házban ház körül 19:42 Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:01 Jövő
7 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Smaragdháború, kalandfilm 23:00 Akarj élni!
23:30 Bence-show:

Szeptember 28. szerda
06:30 Krónika 06:43 Önkormányzati
ülés06:54 Házban ház körül 07:19
Jelkép 07:30 Krónika 07:43 Közgyűlés előtt 07:56 Férfi kosár 08:09 Adjuk magunkat 08:19 Krónika 17:00
Egészségmagazin 18.00 Krónika
18.15 Mese 18.22 Jelkép 19:00 Krónika 19:12 Kincstári Vagyonkezelő
Intézmény 19:26 Női kézilabda 19:39
Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:01
Házban ház körül 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 A csend börtönében, filmdráma
23:00 Trendline 23:30 Irányjelző

Szeptember 29. csütörtök
06:30 Krónika 06:53 Kincstári Vagyonkezelő Intézmény 07:06 Női kézilabda 07:19
Jelkép 07:30 Krónika 07:42 Házban ház
körül 08:10 Adjuk magunkat 08:19 Krónika 17:00 Gyógyulj velünk! 18:00 Krónika
18:14 Mese 18:20 Jelkép 19:00 Krónika
19:12 K'arc 19:38 adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:01 Kincstári Vagyonkezelő
Intézmény 20:14 Női kézilabda 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 A hegy hatalma, kalandfilm 23:00 Infómánia 23:30 Brill 20

Személyi kölcsön kezes és fedezet nélkül
3 napos elbírálással, 2-4 %-kal alacsonyabb kamattal!
Havi törlesztőrészlet Kölcsön összege
Futamidő (hó)
15 900
600 000 Ft
60
25 900
1 000 000 Ft
60
35 900
1 500 000 Ft
60
THM: 18,00 % - 23,72 %

Igényeljen hitelkártyát díjmentesen! T-Mobile arany-,
platinakártyával jövedelemigazolás nélkül max. 510 000
Ft-os hitelkerettel! Tel.: 30/9949–003, 30/8589–760

Kõnig menü  400 Ft / menü kiszállítva
9 Vállalati étkeztetést vállalunk
9 Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-1
137
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SPOR T
PETANQUE-OSOK
FIGYELEM!
Szeptember 24-én 10 órai kezdettel az idén is lesz Kanizsa Kupa
a Károlyi-kertben. A versenyt a
sormási golyósok szervezik, a
Nagykanizsai Önkormányzat védnökségével. A versenyen triplett
csapatok vehetnek részt, az első helyezetté egy évre a Kanizsa Kupa,
amelyet most a Kinizsi TTK őriz.
A versenyen bárki indulhat, akár
igazolás nélkül is, szükség esetén
még golyókat is adnak a játékhoz.
Nevezési díjat csak a felnőttek fizetnek, csapattagonként 500 forintot.

KANIZSA NAPOK
TÚRA
A Kanizsa Napok 2005. rendezvénysorozat keretében a Városi Természetbarát Bizottság és
az Olajipari Természetbarát
Egyesület szeptember 25-én gyalogos és kerékpár túrát szervez
Nagykanizsa környékére. Útvonal: Csónakázó tó büfé – Gáspár
hegy – Erzsébet telep – Csákányháza – Csónakázó tó büfé. 10 és
15 km-es, könnyű, középnehéz
és kerékpáros kategóriában lehet
indulni. Nevezés a rajtnál 8.30 és
10 óra között (nevezési díj
nincs), a cél 14 órakor zár. Az induláskor térképvázlatot kapnak a
versenyzők. A kerékpáros túra
túlnyomó részt természetes terepen halad. Az időjárástól függetlenül megtartják a nem verseny
jellegű sportnapot.

BARBI
BÁLA
NAGYKANIZSÁN

MINDEN
CSÜTÖRTÖKÖN
100 SZÁZALÉKBAN
FRISS
BÁLABONTÁSSAL!
A HONVÉD KASZINÓ
TÜKÖRTERMÉBEN
7-11 ÓRÁIG
DIVATOS, ŐSZI, EXTRA
MINŐSÉGŰ FELNŐTTÉS GYERMEKRUHÁK,
NADRÁG, STB.

DUATLON

A DÉMONOK BEINDULNAK

A TRI-CO Triatlon Klub szeptember 24-én 14.00
órakor a Sétakertnél megrendezi őszi duatlon versenyét.
Nevezni a helyszínen lehet délután egy órától egészen a
rajtot megelőző tíz percig. A nevezési díj 100 forint.
Nyolc korcsoportban indulhatnak a résztvevők óvodás
kortól 40 évesig. A HOBBY FUTAMON mindeni elindulhat kortól függetlenül. A legtöbb diákot szerepeltető
általános és középiskola 10 ezer forint értékben uszodabérlet kap. A minimális létszám tíz fő. A verseny nem
teljesen lezárt útvonalon zajlik, ezért a KRESZ betartása kötelező. Kerékpározásnál fejvédő használata ajánlott, mely korlátozott számban kölcsönözhető. Az óvodás futamban egy szülő kísérheti a gyermekét.

A közeljövőben elkezdődő magyar bajnokságról tartott
sajtótájékoztatót a Nagykanizsai Amerikai Football Sportegyesület vezetősége. Deák Tamás elnök ismertette a bajnokság menetét. A Nagykanizsa Demons az első két mérkőzését hazai pályán vívja, először az Árpa Attila nevével
fémjelzett Budapest Wolves csapatával játszik október 2án, 9-én a Győr Sharks következik, majd 15-én a Debrecen
Gladiators idegenben. Novemberben kerül sor az elődöntőkre és a döntőkre. Tomasics József csapatkapitány elmondta, a cél az első magyar bajnokság megnyerése, de
minimum a döntőbe jutás. A kanizsai mérkőzéseket 13 órás
kezdéssel a Mindenki Sportpályáján rendezik, ahol akár
családi program keretében is lehet buzdítani a csapatot.

AZ UTÁNPÓTLÁS MÁR MINŐSÉGI...
Bár a felnőtt labdarúgóélet terén vannak nehézségei a
városnak, a felnövekvő nemzedék tanulja, műveli a focit, talán abban a reményben is, hogy egyszer ismét
megtelnek majd a kanizsai lelátók, ismét ünnep lesz
majd meccsre menni.. A nevelők hite megvan, gyerekek
is vannak, a szülők is hisznek a futball jövőjében, legalábbis ez derül ki a Vlaszák Géza elnök-edzővel készített beszélgetésből, aki a Nagykanizsai Utánpótlás Futball Clubban neveli munkatársaival a jövendő focistáit
– Hány igazolt tagja van az egyesületnek?
– Kilencvennyolc, 6-12 éves korú gyermek vesz részt
a Bozsik-programban, valamennyien játékengedéllyel
rendelkeznek. A két versenyző korosztály pedig negyven tagot számlál. Évek óta úgy tud működni a labdarúgó-nevelés, hogy legelőször a szülőt kell megnyernünk. Mezek, cipők nem volnának a szülők anyagi áldozatvállalása nélkül. Úgy érzem, hogy amikor bántják a futballt, a jövőnek is ártanak vele. Amit szidnak,
ócsárolnak, oda a szülő nem szívesen adja a gyerekét.
Itt van ez a város, ahol jelenleg nincs számottevő felnőtt élsport a labdarúgás terén. Példaképek, követhető
karrierek nélkül az ifjúságot nehéz egy ügynek megnyerni. Nekünk, mint utánpótlás nevelő egyesületnek
az a célunk, hogy gyerekeinket a lehető legjobb focistákká neveljük.
– Hány éves korukig képezik itt a játékosokat?
– Nálunk 15 éves korukig maradhatnak. Jövőre az
1991-es korosztály számára kell megteremtenünk az
itteni versenyzés és játék lehetőségét. Kimennek a
serdülő korosztályból, ifjúsági B korúak lesznek.
Hogy eredményesen edzhessenek, ahhoz vagy rendkívüli gyorsasággal toborzunk egy csapatot a városban, vagy kooperációba lépünk más egyesülettel.
– Mi lesz, ha a felnövekvő ifjú nemzedék nem talál felnőtt csapatot, amelyben tovább játszhat?
– A játékosok, mint már erre egyre több példa van,
elmennek a városból. Véleményem szerint mindenképpen kell egy minőségi felnőtt csapat.
– Miért, hogy ennyi megpróbáltatás után is életben maradt a kanizsai foci, hogy jönnek a gyerekek?
– Rengeteget ártottak a sportágnak ebben a városban a megtévesztett helyi politikusok és az amatőr klubvezetők egyaránt. Ennek ellenére hozzák a gyerekeket a
szülők. Ebben persze benne van az is, hogy az Olajbányász pályájának ennyi huzavona után is van varázsa,
kiirthatatlan vonzereje, s ebben a kollégáimnak is ta-

gadhatatlan szerepe van. Ha szerencsésen találkozik a
sportbéli tehetség, a jó iskolai teljesítmény, valamint a
támogató szülői háttér, akkor jól működtethető egy
csapat. És ez az utánpótlás esetében így is van.
– Kik a kollégák?
– Az U15 vezetőedzője Faller Zoltán, hetedik éve
dolgozik velünk, segítője Catalin Azoitei pályaedző. Az
U13 edzője Buda Péter és Németh Ferenc, az U11 Kiss
István, az egykori Olajbányász játékos, U9 Gyulai Csaba, U7 Váradi Gábor, és Király Endre, akik szintén a
Bányász játékosai voltak egykor. Én mindenhol ott vagyok vezetőként, kidolgozom a szakmai koncepciót, az
edzésterveket heti, illetve napi bontásban a kollégáknak
vezetem az egyesületet az elnökséggel közösen.
– Mennyiben változott meg az edző munkája az
évtizedek során?
– Ma már nem lehet focistákat nevelni régi módszerekkel, újabb és újabb licenszek állnak rendelkezésünkre,
és ez így is van rendjén. Végigéltem gyermekfocistaként,
ifiként, felnőttként, edzőként ezt a rendszert. Kezdtem a
fiammal, mint gyermekkel. Ifiként a magyar válogatott
kapusa lett. Most nagyapaként kezdem az unokámmal,
Meg kell mondanom, minden kornak és korosztálynak
mások az elvárásai,más módszerekkel nevelhető.
– Ennyi év ismeretével, tapasztalatával árulja el,
ön szerint mi a baja a magyar focinak?
– Kevés a pénz, ez tagadhatatlan. Hiányzik a focisták
és a társadalom hite. Külföldi sztárokat ajnározunk, dicsőítjük őket a gyerekeink által hordott mezeken, saját
bajnokainkról alig veszünk udomást. A magyar focinak
ugyanaz a baja, mint a magyar társadalomnak, a társadalom problémai jelennek meg a fociban is.
-dé-
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HIRDETÉS
APRÓHIRDETÉS
INGATLAN

Belvárosban közel 700 m2-es,
társasház építésére is alkalmas telek eladó. Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072 (5657K)
Szépen felújított kétszobás,
fürdőszobás, I. emeleti, 58 m2-es
lakás a belvárosban sürgősen eladó. Érd.: 30/284-2290 (5674K)
Nk-án a belvárosban 110 m2es lakás jó állapotban eladó vagy
kiadó.
Érd.: 30/391-5609
(5663K)
Liszói szőlőhegyen téglapince
szőlővel, gyümölcsössel, szép
terméssel, teljes felszereléssel eladó. Villany van. Érd.: 93/320172, 20/383-2943 (5665K)
Kiskanizsán 3 szobás családi
ház 776 m2-es telken, tetőtér beépítési lehetőséggel, gazdasági
épületekkel eladó. Irányár: 14,5
millió
Ft.
Érd.: 93/319-565,
20/551-0068 (5675K)
Nk-án a belvárosban háromszobás, 69 m2-es lakás eladó.
Érd.: 93-313-626 (5676K)

BÉRLET
Nk-án Bajza utca 17. szám
alatt üzlethelyiség kiadó. Érd.:
93/320-945 (5633K)
Nagykanizsán a keleti városrészben egyszobás lakás,
hosszabb távra is kiadó. Érd.:
esti
órákban
30/5760-258
(5670K)

Csengery úton kétszobás,
komfortos bútorozott albérlet
hosszú távra kiadó! Kaució
szükséges! Érd.: 30-227-3294
(5660K)

VEGYES
Állványos, elektromos varrógép eladó. Érd.: 30/448-6072
(5630K)
Vermona jazzorgona és Vermona dobgép erősítővel, hangfallal
eladó. Érd.: 30/227-3294 (5618K)
Fenyőgallyat vásárolok! Tisztítást is vállalok! Érd.: 30/5428757 (5649K)
120 literes prés újszerű állapotban eladó. Érd.: 30-448-6072
(5661K)
Eladó: leander, angyaltrombita többféle színben, agávé, szerelemvirág, nyári floksz, magnólia,
tulipánfa, hortenzia, rózsalonc.
Érd.: 93/322-330 (5668K)
Pianino – orosz, páncéltőkés,
kb. 10 éves, valamint ugyanitt 32-1-es Alexa garnitúra eladó.
Érd.: 30/854-9598 (5671K)
Tacskó kiskutya - fekete eladó! Érd.: 30/244-2132 (5677K)

rendszám nélküli lakókocsik is érdekelnek. Ugyanitt használt autóalkatrészek eladók. Tel.: 30/6417375, 30/592-8463 (5485K)
Építési vállalkozó új lakások
építését, régi házak felújítását,
tetőszigetelést, ácsmunkákat, tetőfedést vállal alvállalkozóként
is! Érd.: 70/503-9407, 93-322109, 30/6398-825 (5604K)
Vállalunk! Fűnyírást (gépekkel), tereprendezést helyben és
vidéken, nyaralók, hétvégi házak, nagy terek, parkok körül
számlára is! Érd.: Horváth Zoltán, vállalkozó. Nagykanizsa,
Ady Endre u. 65. Tel.: 06-93333-449, 06-20-5319-371, 0620-808-7332, 06-70-511-7863
(5619K)
Bármilyen írott anyag számítógépes rögzítését, szerkesztését
vállalom rövid határidővel,
nyomtatással, mentéssel. Tel.:
30/9932-534 (5640K)
Vállaljuk: sírok tisztítását,
felújítását, helyrehozatalát, ké-

szítését számlára is. Érd.: Horváth Zoltán, vállalkozó. Nagykanizsa, Ady Endre u. 65. Tel.: 0693-333-449,
06-70-511-7863
(5641K)
Akác, bükk, gyertyán tüzifa
felhasogatva (33 cm hosszra
vágva) eladó! Ár: 14000 Ft/m3.
Nagykanizsán a házhozszállítás
díjtalan!
Tel.:30/856-3666
(5652K)
Tenyér és sorselemzés! Érd.:
20/9294-809 (5673K)

HIRDESSEN A
KANIZSA
DÉL-ZALAI
HETILAPBAN!
21 000
HÁZTARTÁSBAN
VAGYUNK
OTTHON

SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
Az Ön számára értéktelen vashulladékot, forgalomból kivont
gépjárművét készpénzért átveszem! Forgalomból kivont, vagy

A HUMÁN EURÓPA SZÖVETSÉG
a Halis István Városi Könyvtárban

angol speciális, beszédcentrikus nyelvi kurzusokat indít
 Felnőttek számára:
kezdő, haladó, nyelvvizsgára felkészítő, business/szakmai szinten
 Gyermekek számára:
kezdő, haladó, nyelvvizsgára felkészítő szinten
További információ: személyesen a Humán Európa Szövetség
irodájában Nagykanizsa, Kálvin tér 5., Halis István Városi
Könyvtár, valamint az alábbi telefonszámokon:
93/509-527, 30/852-5587

Somogyi kaputechni ka
Nagykanizsa, Király út 9-11.
 Garázskapuk, ipari kapuk
 Távvezérelt kapu mozgató automatikák  Lakatosipari munkák  Kovácsoltvas kapuk kerítések,
korlátok
FOLYAMATOS AKCIÓK!

Szeptember 24-én nyílt nap nagy kedvezményekkel!

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Széchenyi tér 5-9.
93/516-634
OKÉV nyt. szám: 01003202

Akkreditált Felnőttképzési
Intézmény, Akkreditált programokkal! (Igénybe vehető a
törvényben előírt adókedvezmény)

TANFOLYAMOT INDÍTUNK
 szeptember 27. 16 órától
„C” tehergépkocsivezető
 szeptember 29. 16 órától
„C+E” nehézpót
 október 3. 16 órától
„D” autóbuszvezető
 október 4-én 16 órától
személyautó, motor és segéd
motor kategóriákban
 október 14-én 16 órától
hétvégi előadásokkal
Részletfizetés! Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
Diák kedvezmény!

HIRDETÉS

15

Tanuljon és vizsgázzon

30% kedvezménnyel a

DIALÓG NYELVSTÚDIÓBAN!
Ajánlatunk: szeptemberi kezdéssel
1. Normál és intenzív ütemű képzés (4 – 8 óra/hét)
2. Állami és EU-s nyelvvizsgák helyben!
3. Cégeknek kihelyezett oktatás, minőségi garanciával!

kezdő, újrakezdő, középhaladó, haladó,
társalgási és vizsgákra felkészítő szinten,

ANGOL, NÉMET, OLASZ
nyelvből, vizsgáztató tanáraink vezetésével!

Jelentős kedvezmények:
Diákoknak, törzstanulóknak!

 INGYENES próbavizsga, a legjobbaknak INGYENES vizsga!
 GARANTÁLT NYELVVIZSGA - szerződéssel!
 KEDVEZŐ ÓRADÍJ – RÉSZLETFIZETÉS!

Beiratkozás: szept. 23-ig személyesen, a jelentkezés
sorrendjében.
8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326–413, Mobil: 30/400–5253
E–mail: info@dialognk.hu, Honlap: www.dialognk.hu

A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ a város egyetlen
államilag is elismert nyelviskolája!
OM reg. szám: 20–0129–04
Akkredit: 0584

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

SZEPTEMBER 23. 19 ÓRA
PÉNTEK ESTI JAZZ – KLUB: SZAKCSI TRIÓ
Fellépnek: Szakcsi Lakatos Béla – zongora, Orbán György –
bőgő, Mohai András - dob. Belépődíj: 500 Ft. A rendezvényt a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatja.

SZEPTEMBER 27. 18 ÓRA
AZ ARARÁT MEGMÁSZÁSA, KURDOK
KÖZÖTT KELET – TÖRÖKORSZÁGBAN
Előadó: Böröcz Zsolt. Belépődíj: nincs

SZÍNHÁZBÉRLET GYERMEKEKNEK
A KIS HABLEÁNY
gyermekmusical, Fogi Színház, Budapest
A KÖRTEMUZSIKA
mesejáték, Forrás Színház, Győr
TÜNDÉR LALA
mesejáték, Nevesincs Színház, Budapest.
DZSUNGEL KÖNYVE
mesejáték, Griff Bábszínház, Zalaegerszeg
A BÉRLET ÁRA: 1600 FT,
MEGVÁSÁROLHATÓ KÉT RÉSZLETBEN IS
OKTÓBER 3 – 11-ÉIG, HÉTKÖZNAP 10 – 17 ÓRÁIG

