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OKTÓBER 18.
CIVIL KLUB
A múlt héten a Civil Klub vendége volt a
Kaszinó Étteremben dr. Matolcsy György volt
gazdasági miniszter. A Gazdasági Konzultáció
keretében megrendezett programon  amely
Orbán Viktor volt miniszterelnök kezdeményezésére indult útjára azzal a céllal, hogy a gazdasági élet valamennyi szereplõjének lehetõsége legyen elmondani, mindennapjaikban milyen problémákkal szembesülnek  elõször a
gazdaság helyzetét elemezte dr. Matolcsy
György. A magyar gazdaság helyzete a szakember szerint olyan, mint 1990-ben volt. Ennek okai között szerepel többek között a túl
gyors privatizáció, melyre nem voltunk kellõképpen felkészülve vagy az infrastruktúránk
elmaradottsága. Az elkövetkezendõ 10-15 évre
szóló gazdasági program megtervezése nem
történhet a gazdasági élet szereplõi elképzeléseinek, ötleteinek figyelembe vétele nélkül. A
kanizsai fórumon többször elhangzott, hogy kiszámíthatóság nélkül nem lehet tervezni, a béreket terhelõ járulékok olyan magasak, hogy a
vállalkozások létét fenyegetik. Volt, aki a hazai
piacok védelmét tartotta kulcsfontosságúnak, s
volt, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy demokráciában a törvényeket mindenkinek be
kell tartania. A többórás tanácskozás zárásaként Matolcsy György arra hívta fel a figyelmet, hogy a www.gazdasagikonzultacio.hu
weboldalon mindenkinek lehetõsége nyílik arra, hogy véleményével, javaslataival segítse a
konzultációban résztvevõk munkáját.

OKTÓBER 20.
100. SZÜLETÉSNAP
Fekete István, Körmös utcai lakost 100. születésnapja alkalmából köszöntötte az önkormányzat és a város lakossága nevében október
20-án Litter Nándor polgármester. Az ünnepségen megjelent családtagok, unokák, dédunokák,
rokonok és szomszédok jelenlétében hosszú,
boldog életet kívánt és emléklapot nyújtott át az
ünnepeltnek. A köszöntõk sorában Röst János
alpolgármester, Polai József önkormányzati
képviselõ, az Együtt Kiskanizsáért Egyesület, a
kiskanizsai részönkormányzat és az általános
iskola képviselõi nyújtottak át ajándékot. Fekete István 40 évvel ezelõtt ment nyugdíjba a
MÁV-tól, ahol 27 évet töltött el. Lányával, Ács
Józsefnével él egyetértésben kiskanizsai otthonukban. Kedvenc idõtöltése az újságolvasás, té-

vénézés, rádióhallgatás. A hosszú élet titkáról
elárulta: rendesen étkezett, ivott, tisztálkodott
és rendesen viselkedett. Sokat tevékenykedett
munka után és nyugdíjasként is a
homokkomáromi szõlõhegyükön. Mindenkinek
megadta a tiszteletet, nem veszekedett senkivel,
és szerette mindenki.
SZDSZ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
A hazai városok közül 2010-re Pécs lehet Európa egyik kulturális központja  hangzott el Halász Gyula képviselõ sajtótájékoztatóján. Még
2004-ben dr. Toller László Pécs polgármestere
levélben kérte fel Litter Nándor polgármestert,
hogy Nagykanizsa támogatását elnyerje. Pécs
pályázata lezárult, és ha a közgyûlés támogatja a
pályázatot, Kanizsa részese kíván lenni a programnak, ami városunknak idegenforgalmi és turisztikai szempontból is jó lenne.
FELKÉSZÍTÉS A KET-RE
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, november 1-jén
életbe lépõ törvény (KET) bevezetésérõl, alkalmazásáról tartott megbeszélést dr. Kelemen
Marcell jegyzõ a hivatal munkatársai számára a
Halis István Városi könyvtár konferenciatermében. A teljesítmény értékelések, valamit a minõsítések, illetve az egyéb munkáltatói értékeléseknél kiemelt szempont lesz, hogy milyen felkészültséggel és milyen hatásfokkal alkalmazzák a közigazgatási eljárásról szóló új törvényt.
A KLINIKAI HALÁLRÓL
A Nagykanizsai Tudományos Kutatók
Egyesülete rendezésében dr. Liptai-Wágner
András, a Revitál Alapítvány elnöke tartott
elõadást a Hevesi Sándor Mûvelõdési Házban.
A rendezvényen a klinikai halálállapotról tudhattak meg többet az érdeklõdõk. Az elõadó
videofilm bejátszások segítségével foglalta
össze, hogyan emlékeznek vissza a betegség
vagy baleset következtében már klinikai halál
állapotát megért élményesek arra a bizonyos
néhány percre, és azt is megtudhatták a résztvevõk, hogyan vélekednek a szakemberek

minderrõl napjainkban. A kutatások során
megállapítást nyert, hogy a klinikai halál állapotából visszatért emberek intelligencia hányadosa megnõ, arcuk megfiatalodik, s szinte kivétel nélkül valamennyien kellemes élményekrõl számolnak be, amit szeretnének újra és újra
érezni. A legtöbben sötét alagútról mesélnek, a
végén fényességgel, mely nem vakító, inkább
megnyugtató. Az út végén meg kell állni, ekkor dõl el, ki az, akinek még tennivalója van
szerettei körében, s ki az, aki végleg eltávozik.
Sokan arról is beszámoltak, hogy a klinikai halál állapotában tulajdonképpen tudták, mi történik velük: mintha kibújtak volna saját testükbõl, és kívülrõl láttak, hallottak volna mindent. Az elõadó szerint az általa ismert legérdekesebb eset a következõ: egy vakon született
nõ a klinikai halál állapotában, abban a néhány
percben látott: a plafont maga felett a kórteremben, az ágyát, amin fekszik, a felemelt végtagjait. Mikor visszahozták, a csodával magyarázható látásnak vége lett, és újra a sötétség
birodalmában találta magát az illetõ.
FESTETT VILÁGOM
László Dániel festõmûvész, Festett világom
címû kiállítása látható a Hevesi Sándor Általános Iskola galériájában. A kiállítást Lehota M.
János esztéta nyitotta meg. A mûsorban közremûködtek a Városi Ifjúsági Fúvószenekar tagjai és az intézmény versmondói. A tárlat november 14-éig tekinthetõ meg iskolanapokon.
CSAK TISZTA FORRÁSBÓL
A mindenséggel mérd magad, a helyünk az országban és a világban címû elõadássorozat október 20-ai programján Pap Gábor mûvészettörténész, Bartók Béla Cantata profana oratórikus mûvére hívta fel hallgatósága figyelmét a Halis
könyvtárban. Az elõadás a Bartók Béla által,
Fenékpusztán gyûjtött Csillagok, csillagok címû
népdal közös eléneklésével kezdõdött, Németh
Ferenc zenetanár hegedûkíséretében. A mûvészet
egyetemes történetében kevés olyan mû akad,
amellyel kapcsolatban a kortárak és az utókor legjobbjai egybehangzóan nyilatkoztatták volna ki
vélekedésüket, mint Bartók Cantata profana mûvével kapcsolatban, hogy létkérdése az emberiségnek, vajon megérti e az üzenetét, vagy sem,
amennyiben megérti, jól érti-e meg, és megfogadja-e a mû útmutatását, s képes lesz-e (hajlandó-e)
aszerint rendezni jövendõ életét! A jelentésrétegek közül jó néhányat megvallott már az irodalom, illetve a mûvészettudomány, a szöveg értelmezéséhez hozzájárultak a maguk nélkülözhetetlen adalékaival az összehasonlító mítosz-, illetve
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a néprajzkutatás avatott szakemberei, mégsem
mondhatjuk el, hogy akár csak megközelítõleg is
tisztában volnánk vele, mit üzen nekünk Bartók a
Cantata profana mûvében. Az 1930-ban keletkezett mû, amelyet elõször Londonban mutattak be
1934-ben, Budapesten pedig 1936-ban, a 60-as
években pályára kerülõ fiatalság egyfajta himnusza volt. A Bartók által készített szöveg alapja
egy román kolinda, A kilenc csodaszarvas története. A mûfaj a magyar regõsénekek rokona, egy
újévköszöntõ, amely egybefonódott a karácsonyi
ünnepkörrel. A szöveget Bartók maga gyûjtötte
két változatban is 1914 tavaszán Erdélyben. A
szállóigévé vált csak tiszta forrásból gondolata
már nemcsak a Bartók életmû leglényegesebb
üzenete, hanem általában a modernkori humanista
magatartás credója is.
ÚJRA ELFUN AZ ATTILA OVIBAN

Október 20-án visszatérõ vendégei voltak
az Attila Úti Óvodának GE önkéntesei, ahol
ELFUN akció keretében végeztek munkát. Egy
szép babaházat építettek, kerti padokat és játékokat festettek, valamint az oviépület három
szárnyának tûzfala kapott új színt.

OKTÓBER 21.
BOLYAI MATEMATIKAVERSENY
A Bolyai János Általános Iskola október 12én rendezte meg 15. alkalommal a Bolyai Matematikaversenyt, amelyet 1991-ben hirdettek
meg elõször az iskola névadójának tiszteletére. A rangos versengésen 16 városi és városkörnyéki iskolából érkezõ 142 tanuló mérte
össze tudását matematikából a 3-8. évfolyamon. Az 1-3. helyezetteknek és a felkészítõ tanároknak az október 21-ei iskolai ünnepélyen
adta át a jutalmakat Kalamár Márta igazgató.
I. helyezést ért el: Jakab Csenge (Zrínyi iskola), Hajdú Petra (Péterfy iskola), Takács Tamás (Kõrösi iskola), Berta Dénes (Miklósfai
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iskola), B. Kis Marcell (Bolyai iskola), Csorba
Zsuzsanna (Hevesi iskola). Az Iskoláért kitüntetésben részesültek: Kisné Cseh Éva és
Suhainé Kolongya Zsuzsanna tanárnõk, valamint Póczáné Bolf Ágnes tanítónõ. Õk áldozatos és lelkiismeretes munkájukkal vívták ki a
közösségük elismerését.
MARAD A MÛKÖDÉSI FORMA
 A kórház mûködtetési formájának változtatásáról szóló napirendi pontot a szeptemberi utolsó közgyûlés tárgyalta, és az abban szereplõ javaslatokat nem fogadta el  mondta
sajtótájékoztatóján Röst János alpolgármester, SZDSZ-es képviselõ. Az elõterjesztés célja az lett volna, hogy az egyre romló feltételek mellett mûködõ kórház számára megoldásokat keressenek. 2006-ra több mint 200 millió forintos támogatást vár a kórház a várostól. A rendeletek szerint az orvostechnikai
mûszerek pótlását el kell kezdeni, emellett
egy vis maior keretnek is lennie kell, amelybõl a meghibásodott életmentõ mûszerek
soronkívüli javítását finanszírozzák, s ennek
pénzügyi forrását is a városnak kell megteremteni. Az el nem fogadott elõterjesztés célja az lett volna, hogy készüljön egy olyan vitaanyag, amely feltárja a kórház mûködését,
vagyoni helyzetét, és megoldási lehetõségeket
kínál a mûködtetés jövõjét illetõen.
A közgyûlés napirendjérõl lekerült ugyan a
kórház további mûködtetésének kérdése, de a
városban nem került nyugvópontra a kérdés,
hiszen a Rozgonyi Polgári Kör aktivistái továbbra is aláírásokat gyûjtenek a kórház privatizációja ellen, jóllehet ez nem szerepelt az
önkormányzat tervei között  mondta Halász
Gyula, szabaddemokrata képviselõ. Röst János hozzátette: a kórház privatizációjának lehetõségét a törvények is tiltják.
LILIOM PROGRAM
Október 21-én a Fõ út és a Csengery utca
sarkán az Alapellátási Intézmény védõnõi
népszerûsítették a járókelõk körében a Liliom
programot, a népegészségügyi program
méhnyakszûrõvizsgálatát. Az érdeklõdõk
hozzájuthattak a Liliom program nyereményszelvényéhez, melyek a megye nagyobb postahivatalaiban és az ÁNTSZ Megyei Szûrési
Koordinációs Osztályán is átvehetõk. A
rosszindulatú daganatos betegségek Magyarországon az összes haláleset mintegy egy negyedéért felelõsek. A daganatos halálozás
mérséklésének rövid és középtávon egyik legígéretesebb stratégiája a lakosság szûrõvizsgálata. A méhnyakszûrés a 25-65 év közötti
lakosságot, Zala megyében összesen 85 000
hölgyet érint. A szervezett szûrõvizsgálatok
részvételi arányának növelése  különösen a
méhnyakszûrés esetében  jelenleg a megelõzés egyik legfontosabb kihívása. Zala megyében a méhnyakrák okozta halálozás az országos átlagnál valamivel kedvezõtlenebb képet
mutat. A megyében évente 15-20 nõt veszítünk el a méhnyakrák miatt, ez a megyei ösz-

szes nõi daganatos halálozás 4 százalékát teszi ki. A szûrõprogram indulása óta  2003.
szeptemberétõl  29 600 meghívót juttattak el
az érintettekhez. Ez év szeptemberéig összesen csak 1807 fõ kereste fel meghívólevéllel a
megyei szakrendeléseket. A zalai asszonyok a
héten kapják meg az elsõ nyereményszelvényt
tartalmazó meghívóleveleket. A szûrõvizsgálat célja, hogy mozgósítsa azt a megyében élõ
körülbelül ötvenezer nõt, akik nem járnak
rendszeresen nõgyógyászati szûrõvizsgálatra.
Aki megjelenik, és azt megfelelõ módon igazolja, részt vehet egy nyereményjátékban, ami
természetesen nem kötelezõ. A fõdíj egy
szponzori felajánlásból származó Renault
Modus személygépkocsi, amit 2006. februárjában, a Betegek Világnapjához kapcsolódóan
egy nyilvános TV show során sorsolnak majd
ki. A legtöbb hölgyet mozgósító orvos 2 millió forint értékû mûszert vásárolhat rendelõje
korszerûsítésére.
A BÉRLAKÁSHELYZETRÕL
 2002-ben a Fidesz nagykanizsai bérlakás-politikája ellen a legfõbb érv az volt,
hogy 1998-2002 között kevés lakás épült, tehát kevésnek találták a 117 darab megépített
bérlakást  mondta sajtótájékoztatóján dr.
Csákai Iván. A kanizsai szocialisták pedig,
akkor  2002-ben  még szépen hangzó ígéretekkel hitegették az embereket: erõsítik az elesettek melletti szolidaritást, segítik a rászorulókat, 2006-ra legyen 150-el több bérlakás.
Az idei év elejére nyilvánvalóvá vált, hogy az
elõzõ ciklusban megépült 117-et sem tudják
teljesíteni. Ekkor kitalálták a város vezetõi,
hogy nem a lakásépítést, hanem a lakbért fogják támogatni. Azt már csak zárójelben jegyzem meg  mondta Csákai Iván  hogy a lakbértámogatást a szigorú igénylési feltételek
miatt szinte senki sem tudja igénybe venni.
INNOVÁCIÓ A SZOCIÁLIS
SZOLGÁLTATÁSBAN
Az Egyesített Szociális Intézmény és az önkormányzat szakmai konferenciát szervezett a
Vasember Házban. A szociális területen elsõ
alkalommal megrendezett szakmai fórumon
az ESZI igazgatója, Koller Jutka köszöntötte
a részvevõket, majd a rendezvényt Litter Nándor polgármester nyitotta meg. A nyitó elõadáson dr. Kovács Zsolt, az ICSSZEM Családi és Szociális Szolgáltatások Fõosztályának
vezetõje az átalakulásban lévõ szociálpolitikáról, az átalakulásban rejlõ kihívásokról és
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lehetõségekrõl beszélt. Ezt követõen dr. Tõke
Alajos, a Megyei Szociális és Gyámhivatal
vezetõje szólt a szociális igazgatás átalakításának Zala megyei tapasztalatairól. Ugyancsak a megyei helyzetrõl, ezúttal a szociális
stratégia Zalai vonatkozásairól tartott tájékoztatást dr. Halász Gabriella, a Zala megyei
Közgyûlés Hivatala Egészségügyi és Szociális Osztályának vezetõje.
A konferencia zárásaként dr. Dömötör
László, a kanizsai hivatal Szociális Osztályának vezetõ-helyettese tartott elõadást, melyben
átfogó helyzetelemzést adott a kanizsai szociális szolgáltatások biztosításának jelenlegi
helyzetérõl, majd a jövõbeli feladatokról,
megoldási lehetõségekrõl és ezekkel kapcsolatos dilemmákról szólt. Mint mondta, a gazdasági-társadalmi háttér tényezõi a lakosság szociális helyzetében halmozott hatással jelentkeznek. A lakosság elöregedõben van az alacsony születésszám és a fiatalok elvándorlása
következtében. A születõ kevés számú gyermek is szociális hátrányokkal küzdõ, gyakran
egyszülõs családba érkezik. Az aktív korú lakosság jelentõs hányada állás nélkül maradt,
ezen belül is magas a tartós munkanélküliek
aránya. A munkahellyel rendelkezõk között is
számottevõ az alacsony keresettel rendelkezõk
aránya. Az országos átlaghoz képest is magas
a roma lakosság aránya, mindezek következtében a lakosság jelentõs rétegei szociális rászorulónak minõsülnek. Nagykanizsán a települési önkormányzat megyei jogú városként jelenleg valamennyi szociális alapszolgáltatás, továbbá a szakellátások közül az átmeneti elhelyezési formák biztosítására kötelezett. A tartós bentlakásos szakellátások esetében a törvény egy 2003-as módosítása értelmében a
megyei jogú városok a saját területükön kötelesek a megyei önkormányzat ellátási kötelezettsége körébe tartozó feladatok közül az
idõsellátás, továbbá  elõzetes igényfelmérésre alapozva  a lakossági szükségletek alapján
meghatározott legalább két további intézménytípus feladatait biztosítani. A megyei jogú városok ellátási kötelezettségére vonatkozó
szabályt 2005. január 1-jétõl kell alkalmazni.
A jelenlegi ellátórendszer kiépítése az elmúlt
öt évben jelentõs áldozatvállalást, és több
százmillió forintos költségvetési kiadást jelentett az önkormányzatnak. Az ágazat lemaradásainak felszámolására jelentõs beruházások
történtek, ennek ellenére nem minden kötele-

zõen elõírt szolgáltatást biztosít jelenleg a város  bár a nappali ellátórendszer és az átmeneti gondozás helyzete nem csak Kanizsán,
hanem országos viszonylatban is messze elmarad a jogszabályokban elõírtaktól , például
a Nagykanizsán is hiányzó szenvedélybetegek
nappali ellátására vonatkozó kötelezettségének
az érintett települési önkormányzatok csekély
hányada, négy-öt százaléka tesz csak eleget.
Országszerte szinte teljesen hiányzó ellátási
forma a 30 ezer lakos fölött kötelezõen biztosítandó pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, és a fogyatékosok átmeneti ellátását is csak kevés mûködteti a kötelezett települések közül. A szakember kitért e mulasztásos törvénysértés okaira, a jelenlegi szabályozás ellentmondásaira is. Szó esett az ellátások biztosításának módjairól, arról, mi mindent kell figyelembe venni egy-egy szolgáltatás elindításakor, s milyen további változások
várhatóak e területen városunkban.
25 ÉVES A VACKOR OVI
Városunk Kossuth téri Óvodájának 25 éves
fennállása alakalmából október 21-én ünnepi
rendezvényt tartott a Vackor Óvodában. Az
intézmény igazgatónõje miután köszöntötte a
vendégeket, röviden elmesélte az óvoda történetét, mely a 80-as évekig nyúlik vissza. Majd
az ovisok zenés, mesés mûsora következett,
végül Litter Nándor polgármester szólt néhány
kedves szót. Köszöntötte a 25 éves Vackor
Óvodát és köszönetet mondott a pedagógusoknak. Azt is elárulta, a mûsor kedves emlékeket
idézett fel benne, majd átadta az önkormányzat ajándékait, mesekönyveket, CD lejátszót,
valamint egy oklevelet. Délután a Halis István
Városi Könyvtár nagytermében folytatódott a
program, ahol Játék szerepe a fejlõdésben és
a fejlesztésben címmel dr. Pálai Judit klinikai gyermek- neuro-, pedagógiai szakpszichológus tartott elõadást. Utána a Vackor Óvoda
Platán sori nevelõtestülete zenés pantomin
bábjátékát tekinthettük meg, végül újabb elõadást tartott Józsa Éva fõiskolai adjunktus,
DLA jelölt, elõadómûvész a Bábjáték és drámajáték mint élményforrás önmagunk és környezetünk jobb megismerésének lehetõsége
címmel.

KAMARAZENEI TALÁLKOZÓ
A IV. Zala Megyei Zeneiskolások Kamarazenei Találkozójának helyet adó Farkas Ferenc Városi Zeneiskola hangversenytermében

a zalaegerszegi Pálóczi Horváth Ádám Zeneés Mûvészeti Iskola, a keszthelyi Festetics
György Zeneiskola, a nagykanizsai Szent Cecília Zeneiskola és a helyi Farkas Ferenc Városi Zeneiskola növendékei vettek részt. A találkozót Arnóth Zoltán klarinétmûvész, egyetemi docens és Horváth Zsolt trombitamûvész
értékelte. Arnóth Zoltán kiemelte a kamarazenélés fontosságát, valamint a szereplés hasznosságát, melynek eredményeképpen ezek a
tanulók az élet más területén is magabiztosabban mozognak. Azért tartotta fontosnak a társas zenélést, mert így a tanulók megtanulnak
alkalmazkodni és egymásra figyelni a kamarazenélés közben. Örült annak, hogy ez nem
verseny, hanem találkozó, így nincsenek felesleges stressznek kitéve a gyerekek. Minden
csoportot egyenként értékelt, felhívta az esetleges hibákra a figyelmet, és megdicsérte a
pozitívumokat. Külön kiemelte a keszthelyi
Kvartettet és a zalaegerszegi Vivaldi triót,
akiket a pécsi Pannon Filharmonikus Zenekar
CD-jével jutalmazott meg.

JÖVÕRE GLEISDORFBAN!
1989-ben alakított ki kapcsolatot egymással
a gleisdorfi Europa Hauptschule és a kanizsai
Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Azóta
szinte minden évben találkoznak, 25-30 fõs
delegáció látogat egyik esztendõben Gleisdorfból városunkba, majd innen oda. Az általában két-három napos találkozók kiváló alkalmat nyújtanak arra, hogy a gyerekek egymással, külföldi barátaik lakóhelyével illetve
annak környékével ismerkedhessenek, no és
persze gyakorolják a német nyelvet. A legutolsó találkozóra a két iskola diákjai között a
múlt héten került sor. Szerdán az Õrségben találkoztak, ismerkedtek a tájegységgel, a népi
hagyományokkal, mesterségekkel, néprajzi és
kultúrtörténeti érdekességekkel. Pénteken ellátogattak Nagykanizsára is: elõször a Kiskastélyban fogadta õket az önkormányzat nevében az oktatási iroda vezetõje, Szmodics
Józsefné valamint a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola igazgatója, Vizeli József, majd a
város nevezetességeit fedezték fel a fiatalok a
kõrösis diákok segítségével. A gleisdorfi küldöttség tagjai a városnézés után a helyi oktatási intézményben búcsúztak vendéglátóiktól. S
hogy hogyan érezték magukat, és mi tetszett a
legjobban az Õrségi túrán? Errõl így meséltek
a gyerekek, amikor Kanizsára értek:

KRÓNIKA
 A legérdekesebb az agyagozás, a korongozás volt. Még soha nem volt lehetõségünk ilyent
csinálni. Az éjszakai bátortúrán is jól éreztük
magunkat, érdekes feladatokat kellett megoldanunk. Nagy élmény volt az is, hogy beavattak
bennünket a perecsütés rejtelmeibe, mi is készíthettünk perecet. Említhetnénk a tábortüzet és a
szalonnasütést is. Most már vannak barátaink is
a magyar gyerekek között, õk nagyon jól beszélnek németül, jól megértjük egymást. Kicseréltük
a telefonszámainkat és e-mail címeinket.
A két iskola kapcsolatát az osztrák részrõl a
kezdetek óta segítõ tanárnõ, Ernestine Meister és kolléganõje, Marlies Hofbauer így foglalták össze legfrissebb élményeiket:
 Bennünket is meglepett, hogy a magyar
gyerekek ilyen jól beszélik a nyelvünket. Nagyon segítõkészek, barátságosak, érdeklõdõek, udvariasak. A programok rendkívül változatosak voltak, rengeteg újdonsággal találkoztak a gyerekek, és még mi magunk is. Gyönyörû az õrségi táj, a nemzeti park növény- és
állatvilága. Érdekes, hogy itt Magyarországon szélesebbek és nagyobbak a mezõk, kevesebb a település, mint minálunk odahaza 
legalábbis arrafelé, amerre jártunk.
KANIZSARU
20.30 órakor a járõr a város területérõl
négy személyt állított elõ a kapitányságra, mivel felmerült a gyanú, hogy kábítószert fogyasztottak. A három nagykanizsai fiatalember és hölgy társuk esetében az alkalmazott
gyorsteszt pozitív eredményt mutatott, így az
ügyben szakértõ bevonásával vizsgálat indult.
22.37 órakor jelentette be egy nagykanizsai
férfi, hogy a bejelentést megelõzõ idõben egy
a Zemplén Gyõzõ utcai presszó elõl ismeretlen tettes eltulajdonította lezáratlanul hagyott
kerékpárját, mintegy 20.000 Ft értékben.

OKTÓBER 24.
DERÛ ÉS NEVETÉS
Szántói Krisztián illusztrátor kiállítása nyílt
meg október 24-én a Péterfy Sándor Általános Iskola aulájában. Lehota M. János esztéta
a mûvész derût sugárzó és nevetésre ingerlõ
figuráira hívta fel a figyelmet. Olyan világot
teremt alkotásain, amelyek a társadalomban, a
közösségekben felmerülõ feszültségeket próbálja levezetni. Szántói Krisztián 1998-ban
tervezõgrafikusként diplomázott a budapesti
Iparmûvészeti Fõiskolán. Rajzai többek kö-
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1956. ÜZENETE
A SZABADSÁG IGAZSÁGA
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
49. és a Magyar Köztársaság kikiáltásának
16. évfordulója tiszteletére szervezett ünnepségsorozat Kiskanizsán kezdõdött el 21-én
délben. Az Együtt Kiskanizsáért Egyesület,
a Polgári Olvasókör, valamint a Kiskanizsai
Általános Iskola által szervezett megemlékezés ünnepi szónoka Rózsás János író volt.
Az önkormányzat által szervezett városi
ünnepség 23-án vasárnap 9 órakor ünnepélyes zászlófelvonással indult a Deák téren,
majd az Olajbányász Fúvószenekar kíséretében az ünneplõk koszorút helyeztek el a
Károlyi-kertben lévõ kopjafánál és Orbán
Nándor emléktáblájánál. Délután a HSMKban rendezett ünnepség elõtt Litter Nándor
polgármester, Göndör István országgyûlési
képviselõ, Röst János alpolgármester köszöntötte az Országos 56-os Szövetség
nagykanizsai szervezetének tagjait. Az
1956-os forradalom és szabadságharc hõseire emlékezõ mûsor ünnepi szónoka, Göndör
István országgyûlési képviselõ beszédében
kiemelte:
 Október 23-a rendszerváltás utáni Magyarország legfontosabb ünnepe. A szabadságé, a demokráciáé, az önrendelkezésé, a
függetlenségé, a sajtószabadságé, az önszervezõdésé. 1956-ban a köztársaság ezen a
napon fogant, 1989-ben ezen a napon született. Számunkra október 23-a jelentõs születésnap. Ekkor lépett hatályba az alkotmányunk, amely kimondta, hogy Magyarország
Köztársaság, és a Magyar Köztársaság jogállam. 1956. üzenete a szabadság igazsága.
Különleges a felelõsségünk! Nem hagyjuk
elhamvadni a történelem parazsát, a nemzetet megrázó egységbe forrasztó esemény emlékét meg kell õrizünk, és figyelmeztetnünk
zött megjelentek neves magazinokban, könyvekben. Fest tájképeket, készít papírmasé fejeket. Tagja a Fiatal Iparmûvészek Stúdiója
Egyesületének és a Magyar Alkotómûvészek
Országos Egyesületének. A tárlat november
18-ig tekinthetõ meg.
KANIZSARU
16.20 órakor egy könyvesbolt eladója kért
rendõri intézkedést, mert az üzletben lopáson
értek tetten egy nagykanizsai fiatalembert, aki
mintegy 52.000 Ft értékben kísérelt meg különbözõ CD lemezeket eltulajdonítani. A kiérkezõ járõr a férfit elõállította a kapitányságra, ahol lopás vétség megalapozott gyanúja
miatt vele szemben büntetõeljárást indítottak.
A BALESETBEN ELHUNYTAKÉRT
A magyar kõolaj- és gázipar mûszaki balesetben elhunyt szakembereire emlékeztek
október 24-én Zalaegerszegen, a Magyar

kell egymást, mit kell elkerülnünk, mitõl kell
megóvnunk a jövõ nemzedéket. 56 a haladásról szólt. Köztársaságról, függetlenségrõl, szabadságról. A szólás, a sajtó, a vélemény, a vállalkozás, a hit szabadságáról,
egy olyan jövõrõl, amely csak emberöltõvel
késõbb kezdõdhetett el most, a mi életünkben, alig több, mint egy évtizede. A hagyomány ugyanakkor elképzelhetetlen Magyarország egykori miniszterelnöke, Nagy Imre
által képviselt szellemiség nélkül. Azt a modern európai Magyarországot álmodta meg
1956-ban, amelyben ma élünk. Õ testesíti
meg 1956. hazafias és európai baloldali hagyományait, azt a baloldali hagyományt,
amelyre szükség van ma is a XXI. századi
európai Magyarországon és a XXI. századi
szociális Európában is.
Az ünnepi beszédet követõen a Dr. Mezõ
Ferenc Gimnázium és Közgazdasági SZKI
diákjai adtak mûsort, Deiszinger Yvette és
Dónay Beatrix rendezésében. Este 18 órától,
a kanizsai események helyszíneit érintõ
megemlékezõ séta fáklyalángjai 1956. mártírjaiért lobogtak. Az ünnepi rendezvény
Bródy János koncertjével fejezõdött be a
HSMK-ban.
Olajipari Múzeum emlékhelyén. Koszorút helyeztek el a MOL Rt. vezetõi, a MOL Bányász Szakszervezet, a Rotary Rt., a kanizsai
olajipari cégek, egyesületek, intézmények és a
múzeum képviselõi a mûszaki balesetet szenvedett olajbányászok emlékmûvénél.

ELÕZETES
IDÕSEK FILMKLUBJA
Október 31-én a Halis István Városi
Könyvtárban az Othello amerikai filmet tekinthetik meg az érdeklõdõk Laurence Fishburne, Kenneth Branagh és Irene Jacob fõszereplésével.
KERÉNYI IMRE ELÕADÁSA
November 3-án, csütörtökön 17.30 órakor a
Nagykanizsai Polgári Egyesület szervezésében
Kerényi Imre tart elõadást a Honvéd Kaszinóban. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak.
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A HÉT TÉMÁJA: A GYÁSZ

EL NEM SÍRT KÖNNYEINK

Az emberi kultúrában évezredeken át megvolt a maga szokásrendszere az élet nagy eseményeinek: a születésnek, a felnõtté érésnek, a
házasodásnak és az elmúlásnak is. A rohanó, gyorsan változó világ a
régi szokásokat megsemmisítette, helyettük azonban nem születtek
újak, amelyek az egyén számára megélhetõbbé, feldolgozhatóbbá tennék az élet nagy és az emberi elme számára feldolgozhatatlan csodáit.
Mára az ember  akinek egykor a közösség szabta meg a gyász viseletét, hosszát, étrendjét  magára maradt, sem a szokásokba, sem a közösség segítõ erejébe nem kapaszkodhat.
 Értékváltozáson ment át a gyászreakció. Egy univerzális emberi
jelenségrõl van szó, amely természetesen kultúrába ágyazott. Mindenképpen megszabja az úgynevezett gyászmunkát az a kulturális közeg,
amelyben élünk. Nap mint nap láthatjuk a tömegkommunikációban a
természeti katasztrófák kapcsán a gyász különbözõ megnyilvánulási
formáit, a rendkívül heves érzelmi reakcióktól a szinte önsértésig menõ
folyamatokat. Ez nyilván mindannyiunkra hatással van, az egyén és a
közösség halálhoz, elmúláshoz való viszonyát is meghatározza 
mondja dr. Gyõri László a Zala Megyei Kórház Pszichiátriai Osztályának osztályvezetõ fõorvosa.
 A megváltozott világ milyen hatással vannak az egyénre, hogyan
hatottak a gyászra, a búcsúzás formáira?
 A korábbi századokban a gyásznak megvolt a maga sajátos rítusa,
amelynek megvolt a bensõségessége. Sokan emlékezhetnek a siratóaszszonyokra, a virrasztás szokására, a gyász viseletére, a közösség
együttérzésére. Ma már a gyász mind jobban üzletté válik, külsõségekben nyilvánul meg inkább. Hiányoznak azok az õszinte együttérzõ
megnyilvánulásmódok, amelyek segítettek az egyénnek a veszteséget
elviselni, feldolgozni. Az utóbbi idõben gyakran találkozunk azokkal a
gyászjelentésekben megfogalmazott kitételekkel, amelyek a részvétnyilvánítás mellõzését kérik. Ennek oka sok esetben az, hogy az egyén szeretne egyedül maradni a gyászával, nem kér a külsõségekben megnyilvánuló, de az õszinteséget mellõzõ megmozdulásokból.

 Képes-e az ember egyedül feldolgozni szerettei elvesztését?
 Sok függ az egyén adottságaitól, személyes beállítódásától, a veszteségtõl, annak nagyságától. A közösségi rítusoknak mindig fontos szerepe
van abban, hogy ezek a lelki élmények megfelelõ módon zajlódjanak le.
Az egyéni gyász hordozhat olyan mély lelki összetevõket, ami csak az
egyénre szorítkozhat, de a közösség lelki támogatása az igazi gyógyító.
 Fontos volna, ha a gyász megélésének megvolnának a 21. századi
közösségi szokásai?
 Kérdés az, találunk-e ebben az elidegenedett, külsõségekre szorítkozó világban olyan fogódzókat, amelyek visszavezetnek ehhez a mélyen emberi reakcióhoz, annak megéléséhez. Nem nagyon hiszek benne, de fontos, hogy legalább beszéljünk róla. A kihívás olyan nagy,
hogy nehéz megfelelni ennek.
 Szakemberként mennyire gyakran találkozik a helytelenül feldolgozott gyász következményeivel?
 Mindennapossá vált a gyakorlatunkban az el nem gyászolt gyászból kialakuló depressziós állapot. Sokszor évekig, évtizedekig küszködik a veszteséggel a páciens, egyre inkább feldolgozhatatlanná válik a
számára, egyre inkább olyan tudattalan mechanizmusok kerülnek elõtérbe, amelyek aztán betegségben nyilvánulnak meg. Az elhúzódó
gyászreakciók mindennapossá válása is azt mutatja, hogy valami nincs
rendben ezen a területen.
 Milyen jelek vannak még, amelyek arra utalhatnak, hogy nem zajlik minden rendjén a gyász terén?
 Sajátos temetõ-kultusz kezd kialakulni Magyarországon, egyre nagyobb síremlékekkel, egyre nagyobb virághalmokkal, egyre több gyertyával. Itt is megjelent a fogyasztói társadalom hatalma, háttérbe szorul a gyász bensõségessége. A másik vetülete ennek a hamvasztás, a
szétszóratás, amikor az egyén még a halálban is a teljes megsemmisülésre törekszik. Ez is mindig egyéni ideológiához kötött, de a közösség
megváltozott viszonya is tettenérhetõ benne.
-dé-

AMIKOR EGY BÁNYÁSZ ELKÖSZÖN
A végsõ tisztesség megadásához kapcsolódó bányász és erdész hagyományokról Udvardi Géza gázmérnököt, a kanizsai Olajos Szeniorok Hagyományápoló Körének szervezõtitkárát kérdeztük, akinek a
nevéhez fûzõdik a nagykanizsai gyászszakestek ceremóniájának lebonyolítása, az elnöki búcsúbeszéd megtartása.
 Buda Ernõ temetésén sokan hallhatták az õsi bányász-szerszámot,
a klopacskát, magyarul a lármafát, amelynek elõdjét már a török korban használták a magyar Alföldön, a törökök közeledtének jelzésére. A
felvidéki bányavidékeken a klopacska hangjára indultak a bányászok
mûszakba, de használták vészjelzések leadására és temetések alkalmával is. Ma már csak ez utóbbi esetekben hallható kopogó, bús szomorú
hangja számos bányavidéken, egyetemeken  kezdte a magyarázatot.
Az 1735-ben Selmecbányán alapított bányatisztképzõ iskolát a miskolci és a soproni egyetemek mellett több szlovák és cseh egyetem is
õsének tekinti. Soknemzetiségû hallgatóinak számos diákszokása vált
hagyománnyá. Az egy szakra járó diákok rendszeresen tartottak úgynevezett szakesteket, ahol együtt énekelték dalaikat, itták sörüket.
 A szakestélyek szervezését a mérnökök magukkal vitték a polgári
életbe is, rendszeresen összejönnek valamely évforduló megünneplésére.
Szakestet nemcsak a bányászok, hanem az erdészek és a kohászok is tartanak. A szakestek egy speciális fajtája a gyászszakest, amelyet elhunyt
barátjuk tiszteletére rendeznek meg a temetés után egyetemi társai, kollégái és közvetlen munkatársai. A gyászszakest kezdetén a klopacska
hangja mellett a résztvevõk libasorban vonulnak be az elsötétített terembe, ahol csak az égõ gyertyák adnak fényt. A vállszalaggal felruházott
praesessel, azaz elnökkel szemben helyezkedik el a cantus praeses. A
résztvevõk a terítetlen asztalok elõtt állnak, mindenki elõtt egy gyász-

szalaggal ellátott korsó található. A szalagon fel van tüntetve az elhalt
személy neve és beceneve. Amikor mindenki elfoglalja helyét, a praeses
szilenciumot rendel el, majd megkérdezi: Ad maestrum salamandrum
paráti estis? (Készen álltok a baráti találkozóra?). A résztvevõk kórusban mondják: Sumus! Igen! A cantusok eléneklik az elhunyt kedvenc dalát, majd az elnök néhány mondatos emlékbeszédet tart. Ezután a következõ vezényszavakkal szólítja fel a résztvevõket a korsóik tartalmának
kiürítésére: Surgite! Ergo Salamander, Salamandri, Salamandrórum,
pro defuncto (teljes név) alias (...) tiszteletére korsót tölts! korsót fogj!
szájhoz! ajakhoz! garatra ! EKS! A felszólítás után mindenki kiissza korsóját, majd az elnök az üres korsójának a talpával elkezdi a kopogást,
elkezdi ütni az asztalt két hosszú, három rövid ütemmel, amit folyamatosan átvesznek a mellette állók. Az egyre gyorsuló ütemben asztalra
csapódó korsók egyre erõsödõ hangja betölti a termet. Amikor mindenki
üti a korsót, az elnök szilenciumot rendel el, majd korsóját az asztalra
helyezve elkezdi a dörzsölést, azaz a korsó fenekét az asztal tetején körkörösen dörzsöli. Az elnök mellett állók is elkezdik korsójukkal a dörzsölést, majd a többiek is folytatják ezt a mûveletet. Amikor mindenki a
megadott ütemben egyszerre dörzsöli a korsóját, az elnök szilenciumot
mond, majd elrendeli a korsótörést. A korsót azért törik össze, hogy abból többé ne igyék senki. A törés jelképezi az elhunyt életének összetörését. Az összetört kancsó gyászszalagos fülét mindenki hazaviszi emlékül.
A korsótörés után a résztvevõk közösen eléneklik a bányász-himnuszt,
majd a praeses elrendeli a méltóságteljes lassú elvonulást. A klopacska
ütemes hangjára a résztvevõk libasorban a praeses vezetésével lassan
kimennek a terembõl. A szakest hivatalos része után a résztvevõk általában még együtt maradnak egy kis beszélgetésre.
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KERESZT AZ AJTÓFÉLFÁN
A halál talánya, a lét és nemlét, a van és a
nincs egymást feltételezõ és kizáró viszonya
mindig is azon nagy rendezõ kérdések közé tartozott, amelyre minden korban megszülettek az
adott kultúrára jellemzõ válaszok. Törekvéseink, amelyek a halál titkának megfejtésére irányulnak, a létrõl való gondolkodás módja alapvetõ közösség- és kultúraformáló erõ, hiszen a
közösségre jellemzõ halál-kultúra tükrözi az
adott társadalom valósághoz való viszonyát, világképét. Vágyunk a mulandóság megértésére,
azon igyekezetünk, hogy értelmet adjunk az értelmetlennek minden bizonnyal az emberi kultúra fejlõdésének egyik legfõbb ösztönzõje. Minden népnek, népcsoportnak meg vannak a maga
hagyományai, szokásai, amelyek szerint ünneplik a születést, és örök búcsút vesznek szeretteiktõl. Nincs ez másként a roma közösségekben
sem. A roma temetkezési- és gyászszokásokról
Váradi Istvánnéval beszélgettünk.
 A cigányságon belül több népcsoport van,
ezek nyelvükben, kultúrájukban és hagyományaikban is elkülönülnek. Én magam a beás szokásokat ismerem. Régi szokás szerint, ha valaki
meghalt a családban, otthon, saját házában ravatalozták fel. A temetés pillanatáig a virrasztók
mellette maradtak. A gyász legfontosabb funkciója, hogy emlékezetünkbe véssük az eltávozottról szóló élményeinket és tapasztalatainkat, illetve fájdalmunk tényleges kifejezésével világos-

sá tegyük számára, hogy valóban nehezen pótolható tagja volt közösségünknek. Errõl szól valójában a halált követõ, legalább egy virrasztással
otthon töltött éjszaka, amellyel az egyik létállapotból a másikba kell juttatni az elhunytat. A
halotti kultusz  túl a cigányok halottakkal kapcsolatos világképén  legfõbb funkciójaként a
közösség együvé tartozását, a közös sors számontartását, erõsítését és vállalását jelenti.
 Mindenki együtt siratta az eltávozottat?
 Érdekes szokás, hogy ha az elhunyt férfi
volt, akkor a ravatalhoz asszony nem mehetett
be, abban a helyiségben, ahol az elhunyt pihent asszony nem tartózkodhatott.
 Mennyiben mások a temetkezési szokások,
mint a ma ismertek?
 Nálunk a sírt nem falazták fel, nem készült
kripta, ugyanakkor a halottal vele temették az
összes kedves tárgyát, a kalapját, a botját, a pipáját. Halottainkat mindig cipõ nélkül temettük,
mert a régi hagyomány úgy tartotta, ha visszajár, a cipõs lábak kopogása zavarná az élõket.
Virrasztáskor a halott kedvenc ételét, italát fõzték a halottas háznál, és abból minden virrasztónak kínálás nélkül kellett ennie. Azért sütöttekfõztek, mert ha nem tették volna, a halott üres
gyomorral ment volna a másvilágra. Ezt azért
sem engedhették, mert akkor visszajárt volna, és
az edények zörgetésével zavarta volna az itt ma
radottakat. Halottainkat mindig pap temette, a

cigányok nagyon vallásosak. Nem vagyunk
rendszeresen templomba járó nép, igazán a kereszteléskor és temetéskor megyünk templomba.
 Maradtak emlékei a régi szokásokról?
 Emlékszem, még kint laktunk a telepen és
meghalt a szomszéd bácsi. Hozzátartozói papot
hívtak. Eljött és imádkozott a halottért és a családjáért is. Gyermekként láttam, a pap keresztet
rajzolt az ajtófélfára. Nem értettem miért, de a
mozdulat, a tett és a rajz emléke megmaradt
bennem. Késõbb apám azt mesélte, azért tett így
a pap, hogy a halott ne járjon vissza, a kereszttel a ház élõ lakóit óvta a másvilág lényeitõl.
 Milyen a gyász viselete a romáknál?
 Feketét hordunk mi is. Mai napig az a hagyomány, hogy az elhunyt leánygyermekei egy
évig viselik a gyászt szeretteikért, s csak az évforduló utáni napon vetik le. Az évfordulókor
halotti tort tartunk, és azt követõen vesszük vissza a hétköznapi viseletünket. A férfiakra nézve
nem ilyen szigorúak a viseleti szabályok. A férfiak többsége fekete szalaggal gyászol.
 Mikor emlékeznek meg a halottaikról?
 Az évfordulókon, november elsején, és sokan vannak, mi is, akik hétrõl-hétre felkeresik a
temetõben szeretteik sírját. Azt valljuk, hogy a
szeretetünk nemcsak a temetésig kell, hogy
megmaradjon, hanem azt követõen is megõrizzük hozzátartozónk emlékét.
déva

AHOGY AZ UTCÁN LÁTJÁK ...

Ezen a héten a Mindenszentek és halottak napi készülõdést választottuk témául. Hogyan gyászoljuk szeretteinket ma,
hogyan gyászoltak az emberek régen  ezt kérdeztük meg Olvasóinktól.

Kálovics Ferencné:
Mindenki a saját felfogása
szerint készül a gyászünnepre.
Van, akinek több gyászolni valója van, van, akinek kevesebb. Ez
egy szép, de szomorúsággal telt
nap mindenki számára. A készülõdés ma sem kevesebb, ma sem
érzéketlenebbek az emberek. Ha
más ünnepet már nem is, ezt az
egyet még a mai fiatalok is tiszteletben tartják, csak talán nem
annyira a vallásos oldaláról.

Polán Anna:
A gyász régen és ma? Véleményem szerint nem nagyon változott. Lelkileg ugyanúgy megviseli az embereket szeretteik elvesztése. Talán régen jobban elkülönült egymástól a Mindenszentek
és a Halottak Napja. Mindenszentekkor például nem szabadott fekete kendõt viselnünk és
este mindenki ment a templomba
litániára. A temetõi készülõdés a
halottak ünnepe.

Stéger Lászlóné:
Egyedüli gyermekként nõttem
fel, szüleimet is és fiamat is el
kellett temetnem. Sok bánat ért
az elmúlt húsz év alatt. A temetõben sokszor elfog a sírás. Régen
a Mindenszentek ünnepe a templomban szokott lenni, ott mondtak misét délután vagy estefelé.
Bizonyos vallásokban nem sírnak a gyászkor, hanem táncolnak, vígadnak. Nekünk sem kellene sírni.

Víghné Kelemen Mária:
Az Idõsek Otthona és Gondozóházának dolgozója vagyok, nálunk
az otthonban Mindenszentek estéjén a társalgóban közösen gyertyát
gyújtunk szeretteinkért és együtt
imádkozunk. Az ünnep elõtt egy
héttel mi dolgozók kimegyünk a temetõbe, rendbe tesszük azok sírjait,
akik otthonunk lakói voltak és nincs
hozzátartozójuk. Néhány lakóval a
gyászünnep napján kimegyünk
gyertyát gyújtani, megemlékezni.
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ÉLETHEZ IGAZÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS

Ki nem hirdetett határozatokat ismertetett
Litter Nándor polgármester a közgyûlés megkezdése elõtt, majd több képviselõ jelezte,
hogy napirend elõtt kíván felszólalni. Cseresnyés Péter a polgármesteri tájékoztatás hiányosságairól szólt (példaként említve többek
között az intézményi fûtéskorszerûsítés ügyét,
a szocialista párt közgyûlés elõtt zajló csatározását). Stróber Gábor tájékoztatta a közgyûlést, hogy a 2002-ben megalakult szocialista frakció mûködik, elfogadva a kilépõk
szándékát. Bejelentette, hogy Kelemen Z. Pál
tartós betegsége miatt dr. Horváth Györgyöt
bízza meg a frakcióvezetéssel. Halász Gyula
Pécs várossal kötendõ együttmûködési megállapodás megkötését szorgalmazta, mivel a baranyai város pályázik Európa Kulturális fõvárosa címért. Kérte egyúttal a polgármestert,
tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a
Gyõrnek odaítélt nyugat-dunántúli fejlesztési
központ címet a Parlament változtassa meg.
Zakó László arra volt kíváncsi, hogy kik vezetik törvényesen az ügyrendi és jogi, illetve
szociális és egészségügyi bizottságot? Dr.
Kolonics Bálint azt vetette fel, hogy a képviselõk nem kapják meg idõben az anyagokat
illetve a meghívókat. Bicsák Miklós a 6. körzetben megtartott fogadóórán elhangzott lakossági kéréseket közvetítette.
Ezt követõen a közgyûlés az elsõ napirendi
ponttal, a polgármesteri tájékoztatóval folytatta
munkáját. Ennek során kiegészítésként elhangzott, hogy az E-on megkezdte a Via Kanizsa
felmérése alapján a lámpatestek felülvizsgálatát
a városban. A közterületi illemhelyekkel kapcsolatban kérte a hivatalt a polgármester, hogy
a Thury téren minél elõbb valósuljon meg az illemhely, hiszen errõl döntést hozott a testület.
Az interpellációk, kérdések sorát Cseresnyés Péter indította, kérve a Székelykert elnevezésének megtartását és következetes alkalmazását. Dr. Kolonics Bálint arra hívta fel a
figyelmet, hogy törvénysértõ volt a kórház részérõl az önkormányzat részére történt 100
millió forint pénzátadás. Kezdeményezi ép-

pen ezért belsõ ellenõrzés és könyvvizsgálat
lefolytatását a kórháznál. Sajni József a Via
Kanizsa által elkészített veszélyes és száraz
fák kivágását illetve a csapadékvíz-elvezetõk
állapotát tartalmazó anyagát elemezte, kérve,
hogy a jövõ évi költségvetésében szerepeljen
a fentiekkel összefüggõ forrásigény. György
Pál a városi beruházások sorából kiemelte a
Dózsa György utcát, kérve, hogy hordják el a
szegélyezés mellõl a fölösleges földet. Polai
József azt kérdezte, mit lehet tenni a spanyol
csigák ellen. Szányiné Kovács Mária a régi
könyvtár épületének megóvására kérte az illetékeseket. Dr. Csákai Iván a vásárcsarnok
melletti árokban folyó szennyezésre hívta fel
a figyelmet. Horváth György azt kérdezte a
jegyzõtõl: ki a város vezetése? Papp Nándor
a járdafelújítások kapcsán tudakolta, megtörtént-e a mûszaki átvétel, mert gyakori a lakosság panasz. Nagy József György Ligetváros
szemétszállításával összefüggésben szólalt
fel. Bicsák Miklós kérte, hogy a Magyar utcán
gyalogátkelõhelyek létesüljenek, mert különösen reggel, balesetveszélyes a közlekedés.
A testület ezt követõen elfogadta a központi lakbértámogatási programban való részvételrõl szóló közgyûlési határozat módosítását.
Dr. Budai Éva személyében új háziorvossal
töltötték be a XIX. számú felnõtt háziorvosi
szolgálatot. Az állati hulladékok elhelyezésének megoldása kapcsán a képviselõk úgy
döntöttek, kerüljön beadásra pályázat a kistérségi állati hulladék átrakó telep megépítésére
közel 43 millió forint értékben NagykanizsaBagolán, melyhez az önkormányzatnak 5 százalékos önerõt kell biztosítania. A képviselõk
megszavazták az önkormányzat és a cigány
kisebbségi önkormányzat közti együttmûködési megállapodás módosítását.
A 2005. évi költségvetés módosítása kapcsán a témát megtárgyaló bizottságok álláspontjának ismertetése után több kérdés is felmerült, így többek között a Monográfia kiadása nyomdaköltsége indokoltsága, a Saubermacher-Pannonia Hulladéklerakó Kft. Suhai Sán-

A SZEB AJÁNLÁSAI
A Szociális és Egészségügyi Bizottság múlt heti ülésén az idei évi költségvetési rendelet
újabb módosításáról szóló javaslat megtárgyalását követõen a térítési díj ellenében igénybe
vehetõ egészségügyi szolgáltatásokról szóló szabályzat módosítása került napirendre. A bizottság úgy a kórházra, mint az Egészségügyi Alapellátási Intézményre vonatkozó szabályzat-módosítást a közgyûlésnek tárgyalásra és elfogadásra javasolta. Egyhangú döntés született arról is, hogy pályázat kerüljön beadásra annak érdekében, hogy az egészségügyi alapellátás keretében dento-alveoláris sebészet kezdhesse meg a mûködést. Sikeres pályázat esetén
nem kellene szájsebészeti kezelésekre a megyeszékhelyre utazniuk a betegeknek. A továbbiakban napirendre  és elfogadásra  került többek között az Egy hét gyermekeink biztonságáért  Útvesztõk és Útkeresõk bûnmegelõzési akadályverseny megrendezésére szóló javaslat is, mely szerint november 7-11. között a 9-10. évfolyamon tanulók  összesen 65 kanizsai
középiskolai osztály  venne részt a HSMK-ban zajló komplex felvilágosítást s egyben játékos akadályversenyt is magában foglaló programon.

ZÁRT AJTÓK MÖGÖTT
Zárt ajtók mögött döntött az Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság a
Nyugat-dunántúli régió Brüsszeli képviseletére kiutazó gyakornok kiválasztásáról,
majd a költségvetési rendeletrõl tárgyaltak,
és megvitatták az oktatási-nevelési intézmények vezetõi pályázatára készített javaslatot is. A nem dohányzók védelmérõl szóló törvény önkormányzati intézményi betartásának helyzetértékelésérõl készített tájékoztatóból kiderült: a város intézményeinek többségében kisebb-nagyobb mértékben jelen van a dohányzás, bár vannak
olyan óvodák is, ahol egyetlen munkavállaló sem dohányzik. Az OKISB úgy határozott, a jövõben valamilyen módon elismerik majd a nem dohányzó intézményeket,
ennek részleteit a késõbbiek során dolgozzák ki. A bizottság tárgyalta az intézményvezetõk másodállásáról és mellékfoglalkozásáról szóló tájékoztatót is.
dor polgármestersége idején keletkezett számlája jogszerûsége, a Prometheus Rt. hõenergetikai szolgáltatási számlája, a vagyonértékesítés, a vagyonfelélés veszélye, a költségvetés
pártpolitikai megközelítése, a város vagyonának soha nem látott gyarapodása, a 600 millió
forintos folyószámlahitel keret év végén történõ kimerítési veszélye. Közben dr. Fodor
Csaba ügyrendi kérését, mely szerint ne tárgyalják a költségvetés módosítását, elvetette a
testület, így folytatódott a vita. Cseresnyés Péter oda kanyarodott vissza, hogy késve és hiányosan kapnak meg a képviselõk anyagot,
ezért nem lehet felelõsen dönteni. A költségvetés módosítását végül a Saubermacher-féle
számla kivételre kerülése után megszavazta 17
igennel, 8 nemmel a testület.
Az ebédszünet után a szájsebészet kialakításáról szóló napirenddel foglalkoztak elõször a
képviselõk. Kercsmaricsné Kövendi Ibolya
elõterjesztésébõl kitûnt, sikeres pályázat esetén
az alapellátáson belül 30 órás rendelési idõvel
indulhat el jövõre a dento-alveoláris sebészet.
Az alapellátás és a kórház térítési díj ellenében
igénybe vehetõ egészségügyi szolgáltatásairól
szóló szabályzat módosítását megszavazták a
képviselõk. Elfogadták, hogy november 7-11.
között Egy hét gyermekeink biztonságáért címmel bûnmegelõzési akadályversenyt rendezzen
az önkormányzat, a városi rendõrkapitányság
és az alapellátási intézmény.
A nem dohányzók védelmérõl szóló törvény
önkormányzati intézményi betartásáról helyzetértékelés hangzott el dr. Buzás Judit városi
tiszti fõorvos elõterjesztésében. Dr. Szabó
Csaba megdöbbentõ számadatokkal szolgált:
ma hazánkban a rossz indulatú daganat a veze-
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tõ halálok, 33 ezer honfitársunk hal meg ebben a betegségben, ezen belül a férfiaknál elsõ
helyen, a nõknél a második helyen áll a tüdõrák. Kilencven százalékuknál a kiváltó okok
között ott volt a dohányzás. Az alapellátási intézmény feladatul kapta, hogy Sajni József javaslata alapján dolgozzanak ki a nemdohányzó intézmények elismerésére programot.
A folyékony hulladékkal kapcsolatos tevékenységet ellátó közszolgáltató kiválasztására
kiírt pályázat elbírálása során valamennyi bizottság elfogadásra ajánlotta a határozati javaslatot. Ennek értelmében Polainé Marek Valéria vállalkozó végezheti ezt a tevékenységet.
Az automata mélyparkolók ügye került ezt
követõen a képviselõk elé. A szerzõdés három
helyszínt jelöl meg: a forgalmi adatok azt indokolják, hogy elsõként az Erzsébet téren készülne el a mélyparkoló (tervezett átadása
2006. augusztus), ezt követõen az OTP melletti taxi megálló helyén illetve a Múzeum téren
lehetne kialakítani. A vállalkozó Segment Kft.
képviselõje azt is közölte, hogy mivel Zalaegerszegen és Veszprémben is mélyparkolók
építésére adtak ajánlatot, abban a városban
alakítják ki a regionális irányító centrumot,
ahol elsõként kezdhetik a beruházást. Ez jelenleg Nagykanizsát valószínûsíti.
A Fogyatékkal Élõk Integrált Intézménye
igazgatójául Ignáczné Király Rózsát nevezték
ki a képviselõk. Ugyancsak nyílt ülésen döntöttek a brüsszeli gyakornok kiválasztásáról.
A hat pályázó közül a posztot Cserti Csilla
nyerte el 19 igen szavazattal.
Ezt követõen a város belterületi határvonala
100 MILLIÓS POLÉMIA
Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság
október 19-ei ülésén a legtöbb vitát a kórház és a hivatal között megkötött megállapodásról szóló tájékoztató váltotta ki. Az
elnöki feladatokat Stróber Gábor képviselõ
vette át az érintettség miatt dr. Szabó Csaba bizottsági elnöktõl ennél a napirendi
pontnál. Dr. Kolonics Bálint határozott választ várt arra, milyen jogalapja van az önkormányzatnak ahhoz, hogy egy ideiglenesen átadott pénzeszköz után, saját intézményének kamatot fizet vissza és bankköltséget térít meg. Dr. Várhalmi Károly külsõ
bizottsági tag hzzátette, hogy nem hangzott
el, melyik jogszabályt sértette meg a jogügyletet. Dr. Kelemen Marcell jegyzõ kérte
jegyzõkönyvben rögzíteni, hogy az önkormányzat érdekében történt a megállapodás
a kórház és az önkormányzat között. A bizottság 4 igen, és egy ellenszavazattal fogadta el a jegyzõ válaszát az október 12-i
soron kívüli ülésen jegyzõkönyvben foglalt
kérdésekre. Dr. Kolonics Bálint kérte jegyzõkönyvben rögzíteni azt a különvéleményét, hogy az ÜJKB nem hajtotta végre
a közgyûlés határozatát.
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ÁTGONDOLÁSRA JAVASOLT NAPIRENDEK
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság október 20-án tartott
ülésén elfogadták Papp Nándor képviselõ önálló indítványát, melyet Belus József, volt polgármester síremlékének felújítása céljából adott be. A képviselõ szeretné, ha jövõ év júliusára, Belus József születésének 175. évfordulója, felújíttatná a város a síremléket. A Tanuszoda
megvalósíthatósági tervével kapcsolatban azt az álláspontot képviselte a bizottság, mint a
Tervtanács. Nem támogatták az elõterjesztésben szereplõ módon a kivitelezést, mert a becsült költségvetése 370 millió forint. Javaslatuk szerint szigorúan csak tanuszoda kialakításában kellene gondolkodni a Városi Strand területén. Szintén átgondolására javasolták az OBI
városfejlesztési megállapodás címû elõterjesztést. A körforgalom kialakítását a Zala Megyei
Közlekedés Felügyelet írta elõ az áruház számára, ezért nem biztos, hogy mentesülnie kell a
közmûfejlesztési hozzájárulás kifizetése alól, hiszen a következõ betelepülõ cégektõl megkapják a kialakítás árát. A Lazsnaki kastély eladását a következõ ülésen tárgyalják.
megállapításáról szóló rendeletet módosították. Az oktatási intézmények kompetencia
alapú oktatásra való felkészülését szolgáló pályázat elõterjesztése során elhangzott, hogy
nyolc intézmény venne részt a programban,
amely hat pedagógus ingyenes képzését teszi
lehetõvé. A napirend során a testület tagjai a
mai oktatási rendszer hiányosságairól is polémiát folytattak. Egyhangú szavazással fogadták el az oktatási intézményvezetõi pályázatok kiírásáról szóló javaslatot.
A közgyûlést megszakítva Erdõs Péter arról tájékoztatta a képviselõket, hogy a helyi
tömegközlekedés október 31-én szombati
rendben mûködik, november 1-jén pedig egy
14c jelû járatot indít a Volán a temetõhöz
8.00-18.00 óra között, óránként. Útvonala:
Városkapu, Rózsa utca, Teleki utca, Kórház
utca, Kisfaludy utca, Csengery utca, Erdész
utca, Tripammer utca és vissza a Kossuth téri hídon át. A bérletek érvényesek a járatra.
Az ipari park és logisztikai központ K jelû
belsõ úthálózat felújítása kapcsán az anyagi
háttér váltott ki vitát, mivel a beruházás nem
nyert annyi pályázati pénzt, mint az igény,
ezért a költségvetésben plusz forrásokat kellett biztosítani, ami augusztus 30-án meg is
történt. Végül az elõterjesztést egyhangúlag
elfogadták a képviselõk.
A testület 24 igen szavazattal elfogadta az állam tulajdonában lévõ vállalkozói vagyon önkormányzati tulajdonba vételérõl szóló elõterjesztést. A közgyûlés az elmúlt évben hozott határozatában kezdeményezte a repülõtér ingyenes
önkormányzati tulajdonba vételét. A Kincstári
Vagyoni Igazgatóság azt javasolta, hogy a nagykanizsai reptérhez tartozó ingatlanok is kerüljenek szintén ingyenes önkormányzati tulajdonba.
Továbbá javasolták, hogy az ÁPV Rt-tõl átvett,
a Teleki út és a Laktanya út sarkán lévõ szennyvízátemelõ is kerüljön az ingyenesen átadott ingatlanok közé. A testület tudomásul vette a az
önkormányzat pályázati tevékenységérõl benyújtott tájékoztató anyagot, és az önkormányzat 2006. évi belsõ ellenõrzési munkatervét.
Hosszas vitát váltott ki Polai József képviselõ önálló indítványa a MÉH-HOLDOSI Fém
Kkt. telephely ügyére vonatkozóan. Mivel az
elõterjesztés nem tartalmazott konkrét javasla-

tot, a képviselõk arról szavaztak, hogy elindítja-e az önkormányzat a rendezési terv módosítását a vállalkozó költségére. A határozati javaslat a szavazás során nem kapta meg a többséget, így 13 igen, 3 nem 7 tartózkodás mellett
a közgyûlés nem módosítja a rendezési tervet.
A városatyák egyetértettek Papp Nándor
képviselõ önálló indítványával, mely Belus
József volt polgármester síremlékének felújítását szorgalmazta. Egyben felkérik a VIA Kanizsa Városüzemeltetési Kht-t, hogy készítsen
javaslatot 2006. február 28-ig azon Nagykanizsán eltemetett volt polgármesterekrõl és díszpolgárokról, akik sírhelye gondozásra, felújításra szorul. Szintén egyetértett a testület Bicsák Miklós képviselõ regionális környezetvédelmi iroda kialakításával kapcsolatos önálló
indítványával, és felhatalmazták a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Szombathelyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség vezetõjével a regionális
környezetvédelmi iroda Nagykanizsán történõ
kialakításának lehetõségeirõl.
Ezt követõen zárt ülésen folytatta munkáját
a képviselõtestület.
KIMUTATÁST KÉRTEK
A Pénzügyi Bizottság október 21-ei ülésén
elfogadták a 2005. évi költségvetésrõl szóló,
többször módosított 6/2005. (II.21.) számú
rendeletének módosítását azzal, hogy a Prometheus Rt. ügyeit újra kell vizsgálni. Az PB
azt javasolta, hogy az október 25-ei közgyûlésig készítsen a hivatal az rt. költségeirõl részletes kimutatást, és azt terjesszék a közgyûlés
elé. A bizottság két tagjával vizsgáltatták a
költségvetésbe be nem folyó bérleti díjak alakulását a nyugdíjas háznál, az Ipari Parkban,
valamint a temetõ fenntartás bevételeit. Megállapításaikat elfogadták, de tovább kell szorgalmazni, hogy év végéig realizálja a bérleti
díj bevételeket az illetékes szervezet. A bizottság szavazata alapján az oktatási intézmények
pályázatot nyújthatnak be a Felkészítés a
kompetencia alapú oktatásra címû HEFOP
3.1.3 pályázatra, melynek eredményeként eszközöket kaphatnak az intézmények.

HIRDETÉS
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FOTÓK VÁSÁROLHATÓK!

A Kanizsa Dél-Zalai Hetilap munkatársai a város számos jelentõs eseményén jelen vannak. A történéseket fotókon is
megörökítjük. A fényképeket 2004-tõl digitálisan tároljuk, ily módon lehetõség nyílik arra, hogy a lapunk hasábjain megjelent
eseményekrõl fotókat vásároljanak.
Az Önök által kiválasztott felvételeket CD-re írjuk.
Egy digitális fotó ára: 250 Ft.
Egyszeri CD-re írási költség:
(mely tartalmazza a CD árát is): 400 Ft/700 MB.
Hozott CD esetén az írás egyszeri költsége 200 Ft.
A részletekrõl érdeklõdjön Szerkesztõségünkben!

A HUMÁN EURÓPA SZÖVETSÉG
ÉRTÉKKÖZVETÍTÕ KÖZPONTJA ÁLTAL
SZERVEZETT PROGRAMOK:
2005. DECEMBER 3-ÁN
ADVENT BÉCSBEN ÉS SCHÖNBRUNNBAN
(Jelentkezési határidõ: 2005. november 11.)
Részvételi díj: 4800 Ft
2005. DECEMBER 28-ÁN AZ OPERAHÁZ FANTOMJA
címû elõadás megtekintése a Madách Színházban
(Jelentkezési határidõ: 2005. november 4.)
Részvételi díj: színházjegy (5600 Ft és 6600 Ft) + 3500 Ft útiköltség
További információ: a Szövetség irodájában (a Halis István Városi
Könyvtárban), valamint a 93/509-527, 30/852-5587, 20/5389-492
telefonszámon.

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

NOVEMBER 3. 18 ÓRA
ÁLLOMÁSOK  KÖNYV ISTVÁN JÁNOS
GRAFIKUSMÛVÉSZ 50. JUBILEUMI ÉS KÖNYVNÉ
SZABÓ ÉVA BÕRMÛVES, KÖNYV KATA III. ÉVES
FESTÕ SZAKOS HALLGATÓ KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Papp Ferenc, a HSMK igazgatója
Közremûködik: Jakobovics Árpád
NOVEMBER 5. 19 ÓRA
ROCK AND ROLL DISCO
Az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as évek zenéje
Zene, tánc, büfé, filmvetítés
Belépõdíj: nincs
NOVEMBER 7, 8 ÉS 10. 19 ÓRA
AZ AJTÓ  SZÍNMÛ
A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház
bérletes színházi elõadása
November 7-én 19 óra: HEVESI  BÉRLET
November 8-án 19 óra: BRÓDY  BÉRLET
November 10-én 19 óra: RÁTKAI BÉRLET
Fõbb szerepekben: Egri Kati Jászai  díjas, Bánsági Ildikó
Kossuth  díjas, Farkas Ignác Jászai  díjas, Kiss Ernõ Soós
Imre  díjas. Rendezõ: Bereményi Géza: Kossuth  díjas.
Belépõdíj (pótszék): 1300 Ft

MOZAIK
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IDÕSEK HETE

Immár 12. alkalommal rendezte meg városunkban az Egyesített Szociális Intézmény és
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Idõsek hete rendezvénysorozatot
az intézményi keretek között élõ idõs emberek számára október 17-21-ig. Hétfõn, a nyitórendezvényen hagyományosan, évek óta dr.
Kovács Zsolt Ifjúsági, Családügyi, Szociális
és Egészségügyi Minisztérium fõosztályvezetõje köszöntötte az egybegyûlteket a Honvéd
Kaszinó Tükörtermében. Dr. Csákai Iván a
Segítség az Élet alkonyán Alapítvány kuratóriumi elnöke valamint Simánné Mile Éva a
Szociális Osztály osztályvezetõje is mondott
pár kedves szót. Litter Nándor polgármester
ünnepi megnyitója után az Igricek Együttes
nagyon hangulatos mûsorával köszöntötték az
idõs embereket. A nap hátralevõ részében Simon Ferenc és fia szolgáltatták a zenét.
Kedden a Zrínyi u. 40. szám alatti Idõsek
Klubjában tartották az összejövetelt. Szányiné
Kovács Mária képviselõ nyitotta meg a rendezvényt. Koller Jutka az Egyesített Szociális
Intézmény igazgatója köszöntõbeszéd után a

Kanizsa Néptánc Együttes mûsora következett, majd Sárközi Mihály közremûködésével
zenés, táncos vendéglátással ért véget az est.
Szerdán az Idõsek Otthona és Gondozóháza
adott otthont az ünnepi mûsornak. Röst János
alpolgármester nyitotta meg a rendezvényt.
Külön köszönetet mondott a hölgyek jelenlétéért:a szívemet mindig megdobogtatják. Majd
az intézmény igazgatónõjének, Koller Jutkának
és az otthon egyik lakójának, Új Máriának
egy-egy virágcsokrot adott át. Szatmári Katalin, a gondozóház egyik dolgozója ismertette a
nap további programját, majd a Szeretet nem
múlik el sohasem címmel az intézmény dolgozói egy általuk összeállított mûsorral kedveskedtek az idõseknek. A nap hátralevõ részében
Simon és fia adta a talpalávalót.
Csütörtökön a Kodály út 10. szám alatti Idõsek Klubja volt a helyszín. Budai István képviselõ magas nyugdíjat, alacsony árakat és boldog, hosszú életet kívánt minden résztvevõnek.
A Liszói asszonykórus elõadásában õszi mula-

MÛS ORA
Október 29. szombat
06:30 Krónika 06:53 K'arc 07:19
Jelkép: református 07:30 Krónika
07:41 Jövõ 7: Fejlesztés véleménykérés, Asztali tenisz 08:08 Adjuk
magunkat 08:19 Krónika 17:00
Irányjelzõ 17:30 Dombország 18:00
Krónika 18:14 Mese 18:18 Jelkép katolikus 19:00 Krónika 19:14 Nyugati Régió 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 K'arc 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Vérbeli hajsza 2.
Detonátor amerikai akciófilm 23:00
Maksavízió 23:30 Különjárat

Október 29. szombat
06:30 Krónika 06:53 Nyugati Régió
07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika
07:41 K'arc 08:07 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 08:30 Gyermekmûsor
09:00 Teleshop 09:30 Irányjelzõ 10:00
Infómánia 10:30 Fitness-gála 11:00
Pénzhalász 17:00 Szemeszter 18:00 A
teve a sivatag hajója - kisfilm 18:28
Adjuk magunkat 18:41 Szép lányok ne
sírjatok magyar szatíra 20:00 Story-

board 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Bencze
show 21:30 Kisvárosi vagányok amerikai vígjáték 23:30 Különjárat

Október 30. vasárnap
06:30 Szép lányok ne sírjatok 08:21
Adjuk magunkat 08:32 Jelkép Krisztus Szeretete Egyház 08:30
Gyermekmûsor 09:00 Teleshop 09:30
Egészségmagazin 10:00 Ingatlan Tárlat 11:00 Pénz- telefonos nyereményjáték 17:00 Nyitott Egyetem 18:00 A
teve a sivatag hajója - kisfilm 18:29
Adjuk magunkat 18:42 Vizivárosi
nyár - magyar dráma 20:02 Sajt 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Maksavízió 21:30
Rabold el az ûrhajót amerikai akciófilm 23:30 Bencze show

Október 31. hétfõ
06:30 Szép lányok ne sírjatok 07:55
Adjuk magunkat 08:05 Sajt 17:00 Ingatlan Tárlat 18:00 Krónika 18:09 Mese 18:14 Jelkép - adventista 18:55 Kanizsa - RábaQuella Foton NB.I/A nõi
kosárlabda 1. félidõ 19:38 Adjuk ma-

tós dalokat hallgattak meg, majd Simon és fia
zenéjére szórakozhattak tovább a vendégek.
A rendezvény utolsó napját a Corvin utcai
Idõsek Klubjában tartották. Dr. Szabó Csaba
képviselõ megnyitója után a Hétszínvirág Óvoda nagycsoportosai adták elõ ünnepi mûsorukat.
Az estet ismételten Simon és fia zárta. Koller
Jutka igazgatónõ összefoglalóul elmondta:
 Ez a hét a szeretetrõl, törõdésrõl, gondoskodásról szólt, ennek szellemében zajlott az
esemény. Nekünk szervezõknek, dolgozóknak
már egy idõs ember arcáról sugárzó mosoly is
hatalmas elismerés. Boldogok vagyunk, hogy
egy hétre elfelejthetik gondjaikat, bánatukat,
és az esemény után még hosszú hónapokig beszélgetnek a programokról, felidézik a szép
emlékeket. Azt is fontosnak tartjuk, hogy a dolgozók ilyenkor kötetlenebbül beszélgethetnek,
együtt szórakozhatnak az idõs emberekkel fehér köpeny helyett utcai ruhában.
Köszönet illeti az önkormányzatot és minden szponzort az együttmûködésért.

Október 28  November 3.
gunkat 19:49 Kanizsa - Rába Quella
Foton NB.I/A 2. félidõ 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 A szeretet ajándéka amerikai filmdráma 23:00 Fitnesz-gála
23:30 Különjárat

November 1. kedd
06:30 Emlék 06:47 Dombország
07:19 Jelkép - adventista 07:23 Adjuk
magunkat 07:38 Megmentett fõemlõsök - kisfilm 17:00 Szemeszter 18:00
Krónika 18:13 Mese 18:18 Jelkép katolikus 19:00 Krónika 19:13 Házban ház körül: Idõsek hete: Divatshow, Szépészeti nap, Sportvetélkedõ,
Hajápolási tanácsok idõseknek, Szüreti felvonulás a Nagyrác oviban, Süssünk: Sertésborda hentesmódra, Gazdit keresünk 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 Nyugati Régió
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 A szeretet ösvényein amerikai filmdráma 23:00
Egészségmagazin 23:30 Bence-show

November 2. szerda
06:30 Krónika 06:53 Házban ház kö-

rül ism. 07:19 Jelkép - katolikus 07:30
Krónika 07:41 Nyugati Régió 08:07
Adjuk magunkat 08:19 Krónika 17:00
Gyógyulj velünk! 18:00 Krónika
18:13 Mese 18.18 Jelkép - evangélikus 19:00 Krónika 19:13 Jövõ 7 - Civil választás, Asztalitenisz 19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:01
Házban ház körül ism. 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Segítség kutyául vagyok!
amerikai vígjáték 23:00 Ingatlan Tárlat 23:30 Irányjelzõ - autósmagazin

November 3. csütörtök
06:30 Krónika 06:53 Jövõ 7 ism.
07:19 Jelkép - adventista 07:30
Krónika 07:41 Házban ház 08:07
Adjuk magunkat 08:19 Krónika
17:00 Tér-Erõ 18:00 Krónika 18:13
Mese 18:18 Jelkép - református
19:00 Krónika 19:13 K'arc 19:40
Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:01 Jövõ 7 ism. 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Vörös skorpió amerikai
akciófilm 23:00 Infómánia 23:30
Könyvtárak kincsei Pécsett

VÁROSHÁZA
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ROMA
FOGLALKOZTATÁS
A Dunántúli Roma Vezetõk Szövetsége az Országos
Foglalkoztatási
Közalapítványtól nyert támogatásnak
köszönhetõen a közeljövõben
EGY ÉVES KÉPZÉSSEL
EGYBEKÖTÖTT
FOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOT INDÍT ROMA
SZÁRMAZÁSÚ, MUNKANÉLKÜLI NÕK RÉSZÉRE.
A képzés megnevezése: Házi
szociális gondozó és ápoló
Feltétel: 8 osztály, elõnyt jelent: szociális alapképzettség.
Érdeklõdni és jelentkezni lehet Nagy József Györgynél a
DRVSZ irodájában (Nagykanizsa, Zrínyi út 42.) Telefon:
93/789-067
ÜGYFÉLFOGADÁS
Tájékoztatom Nagykanizsa
és illetékességi körzetébe tartozó ügyfeleinket, hogy a Halottak Napja idõszakában az
ügyfélfogadás a Polgármesteri
Hivatalban az alábbiak szerint
változik.
Október 31-én és november 1-jén a hivatal zárva
tart, november 4-én, pénteken a hétfõi munkarendnek
megfelelõen, november 5-én,
szombaton pedig a pénteki
munkarendnek megfelelõen
ügyfélfogadást tartunk.
Megértésüket köszönjük.
Dr. Kelemen Marcell
jegyzõ
Tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot, hogy a XXI.
számú Felnõtt Háziorvosi
Szolgálat DR. BUSZNYÁK
LÁSZLÓ háziorvos a Kaposvári u. 11. szám alatti telephelyrõl  felújítás miatt 
ELKÖLTÖZIK a RÓZSA
u. 6. szám alatti (SALVIA
Gyógyszertár mellett) új orvosi rendelõbe!
Az új telephelyen 2005.
november 2-ától kezdõdik a
betegrendelés.
A telefonszám és a rendelési idõ változatlan.

FELHÍVÁS
A Dunántúli Roma Vezetõk Szövetsége hagyományteremtõ szándékkal fotópályázatot hirdet amatõr és hivatásos fotósok részére Az érem
másik oldala címmel.
A pályázat célja: Olyan
élethelyzet, esemény, emberi
magatartásminta bemutatása
a fotómûvészet eszközeivel,
amely elõsegíti a cigány/roma emberekkel szembeni negatív sztereotípiák csökkentését. Olyan fotókat várunk,
amely képi világával közvetíti a roma emberek hétköznapi helytállását, ezen keresztül
lehetõvé teszi a pozitív példák megjelenítését, így elõsegíti a többségi és kisebbségi társadalom tagjai közötti
távolság csökkenését.
A pályázat témája: A roma/cigány emberek helytállása a mindennapi életben.
Beadási határidõ: 2005.
november 25. A pályázati
felhívás és az adatlap letölthetõ a www.drvsz.hu honlapról.

Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a 82/3. helyrajzi számú, Pláza melletti területet
34.800.000 Ft + ÁFA kikiáltási áron. A versenytárgyalás idõpontja
2005. november 3. 10:00 óra, helye: Polgármesteri Hivatal 2.emelet
6. iroda. Érdeklõdni a hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Telefon: 93/500-724

VERSENYTÁRGYALÁSOK

hrsz.
helye
megnevezése
kikiáltási ár
2035/B/2. Király u. 8.
mûhely
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. Fõ út 7.iroda
47.000.000 Ft + áfa
1163.
Rozgonyi u. 8. lakás, iroda
40.000.000 Ft + áfa
3110/19.
Thury laktanya - volt Csapatmûvelõdési 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.) Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási
Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel:
93/500-724. Bõvebb információ a www.nagykanizsa.hu honlapon található.

BURSA HUNGARICA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmûködve a 2006. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára.
Pályázhatnak:A típusú pályázat esetén: Az ösztöndíjban kizárólag olyan, nappali tagozaton tanulmányokat folytató felsõoktatási hallgatók részesülhetnek,
akik állami felsõoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsõoktatási intézményben folyó
nappali tagozatos, államilag finanszírozott elsõ alapképzésben, elsõ kiegészítõ alapképzésben, elsõ szakirányú
továbbképzésben, valamint elsõ akkreditált 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 kezdõdõen állami felsõoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsõoktatási intézményben folyó
nappali tagozatos, államilag finanszírozott elsõ alapképzésben, elsõ kiegészítõ alapképzésben, elsõ szakirányú továbbképzésben, valamint elsõ akkreditált

iskolai rendszerû felsõfokú szakképzésben kívánnak
részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2006-ban elõször nyernek
felvételt felsõoktatási intézménybe és tanulmányaikat 2006/2007. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj idõtartama: A típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi
félév (2005/2006. tanév második, illetve a 2006/2007.
tanév elsõ féléve). Folyósításának kezdete: 2006. február. B típusú pályázat esetén: 3 x 10 hónap, azaz
hat egymást követõ tanulmányi félév. Folyósításának
kezdete a 2006/2007. tanév elsõ féléve.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik. Szociálisan rászorult az
a pályázó, akinek családjában az együtt lakó családtagok egy fõre jutó nettó átlagjövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150
százalékát (azaz 37.050 forintot). A pályázatot a
Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztályán
írásban, a hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon
és kötelezõ mellékletein, a pályázó által aláírva, egy
példányban kell benyújtani.
Benyújtási határidõ: 2005. október 31.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjról bõvebb felvilágosítás kapható a Mûvelõdési és Sportosztályon (Erzsébet tér 7. II. emelet 9. ajtó).

VÁROSHÁZA
FORGALOMKORLÁTOZÁS!

Tájékoztatjuk a közlekedõket, hogy a nagykanizsai Magyar u. 
Arany J. utcai körforgalmú csomópont építése miatt 2005. október 25tõl 2005. november 30-ig forgalomkorlátozás lesz a Magyar, Arany J.,
Báthory és Kalmár utcákban. Közmû- és útépítési munkák miatt a Magyar u. Erzsébet tértõl Dózsa Gy. utcáig terjedõ szakaszára kizárólag
autóbuszok és az adott útszakaszra célforgalommal közlekedõk hajthatnak be. Zsákutcaként használhatók a Kalmár, Arany J. és Báthory
utcák. Az építési helyszínen csak az autóbuszok, az útépítési teherforgalom és a megkülönböztetett jelzésû jármûvek haladhatnak át. A behajtási tilalmak betartását a rendõrség fokozottan ellenõrzi.
Javasolt elkerülõ útirány:
 7. sz. fõútvonal elkerülõ szakasza  Camping u.  Vár u.  Király u.
 Dózsa Gy. u.  Petõfi u.  Eötvös tér
A beruházó önkormányzat és a kivitelezõ a közlekedõk türelmét és
megértését kéri.
INGYENES JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Az érdeklõdésre tekintettel a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat minden kedden tart ügyfélfogadást a volt fiúkollégium épületében,
Nagykanizsa, Petõfi u. 5. szám alatt, a II. emeleten.

KOSZORÚZZUNK!

Tisztelettel meghívjuk Önt és barátait 2005. október 28. (péntek)
15.00 órára a nagykanizsai temetõben lévõ DONI EMLÉKOSZLOP és
KERESZT megkoszorúzására. Megemlékezünk a II. világháború volt
katonáiról, kegyelettel adózunk a hõsi halottaknak. Hívunk és várunk
minden doni bajtársat, a II. világháború volt katonáit, hozzátartozóit, városunk lakosságát. Hozzuk el a kegyelet virágait és gyújtsunk gyertyát
hõsi halottaink emlékére! 14.00 órakor  a fenti helyszínen  tábori misével emlékezünk. Közremûködnek a Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon tanulói.
Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület

ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK
A FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága pályázatot hirdet a Fiatal Családok
Otthonában megüresedett önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
M Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb
városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás.A
szálláshasználati díj összege: 17.980 Ft + rezsi. A lakás állapota:
felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: max. 50 hónap. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2005. november 8. (kedd) 13-14 óráig.
A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2005. november 15.
(kedd).
M Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 43 m2, szobaszám:1 szobás, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi
terület. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. A szálláshasználati díj összege: 11.714 Ft rezsi. A lakás állapota: felújított.
A bérleti jogviszony idõtartama: max. 50 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja: 2005. november 8. (kedd) 13-14 óráig. A pályázat
benyújtásának helye és határideje: 2005. november 15. (kedd).
Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály, Nagykanizsa, Eötvös tér
16. Tel: 500-860. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
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KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Bicsák Miklós az I. számú választókerület (Garai, Ûrhajós, Hársfa, Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselõje 2005. november 2-án, szerdán
16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzõgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ 2005. október 28-án, pénteken 15-17 óráig fogadóórát tart a FIDESZ Nagykanizsa Csoportja
Rozgonyi út 1. sz. alatti irodájában.
Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 18.00-19.00 óra között a Nagyrác utcai Általános Iskolában és minden hónap második hétfõjén 18.00-19.00 óra között a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban.
Halász Gyula önkormányzati képviselõ a 9.sz választókörzet lakóinak ( Péterfai u., Városkapu krt., Zemplén u. páros oldal, Munkás u.
páros oldal a 14 számtól, Kazanlak krt 14. ) október 29-én (szombat)
10 órától fogadóórát tart a Városkapu krt-i buszvégállomásnál található Stílus Bútorházban.
Dr. Horváth György a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje 2005. november 2-án szerdán 18 órától 20 óráig fogadóórát
tart a Pálma étteremben (Magyar u. 80.).
Litter Nándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere minden hónap elsõ szerdáján, Röst János alpolgármester minden hónap
második szerdáján, Dr. Kelemen Marcell jegyzõ minden hónap harmadik szerdáján 9-12 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.).A fogadóórán
tisztelettel várják a város lakosságát, észrevételeiket, javaslataikat.
Nagy József György önkormányzati képviselõ fogadóórát tart mindennap reggel 08-12 óráig a Dunántúli Roma Vezetõk Szövetségének
irodájában Nagykanizsa, Zrínyi u. 42. szám alatt.
Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselõje
minden páratlan hónap utolsó péntekén 17.30 órától 19 óráig fogadóórát tart a kiskanizsai kirendeltség épületében, minden páros hónap
utolsó péntekén ugyanebben az idõpontban fogadóórát tart a bajcsai
kirendeltség épületében. Október 28-án a fogadóóra keretében tájékoztatót tart a lakosság számára a Bajcsán épült két db lakás pályázati lehetõségeirõl.
Sajni József a 13. számú választókerület önkormányzati képviselõje
minden hónap elsõ péntekén 16.00-17.00 óráig a miklósfai Általános
Iskolában, 17.00-18.00 óráig a ligetvárosi óvodában fogadóórát tart.
Stróber Gábor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselõje
minden hónap elsõ hétfõjén 16.30 órától a Vécsey Zsigmond Általános
Iskolában, 18 órától 19 óráig a Zárda utcai kollégiumban fogadóórát tart.
A fogadóórán tisztelettel várja a lakosság észrevételeit, javaslatait.
Szányiné Kovács Mária, a 11. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap elsõ szerdáján 17-18 óra között az
IKI földszinti helyiségében, minden hónap elsõ csütörtökén 17-18 óra
között a Bolyai János Általános Iskola földszinti helyiségében. E-mail
cím:11vk@nagykanizsa.hu
Tóth László a 4. sz. választókerület képviselõje 2005. november 2án, szerdán 17 órakor fogadóórát tart a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban. Telefon: 30/304-3161, e-mail: toth_laszlo@nagykanizsa.hu
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata ismét összeállítja
városi rendezvénynaptárát. Kérem, hogy a helyi magánszemélyek,
csoportok, közösségek, jogi személyek (intézmények, egyházak, gazdasági társaságok, civil szervezetek stb.) által 2006-os évre tervezett
városi szintû programjaikat szíveskedjenek 2005. november 4-ig magyarne_l_marta@nagykanizsa.hu e-mail címre megküldeni az alábbiak
szerint: idõpont, program, helyszín, felelõs, telefonszám. Az elektronikus továbbítással nem rendelkezõk a Mûvelõdési és Sportosztályra
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) küldjék be rendezvényeiket.

HIRDETÉS
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APRÓHIRDETÉS
INGATLAN
Eladnám Nk-i belterületi, három szobás, gázfûtéses, teraszos
öröklakásomat, vagy elcserélném
kizárólag földszinti kisebbre, udvarira, nagykanizsaira vagy budapestire. Az Irányára: 10,8 millió Ft.
Érd.: 30/422-3575,
30/246-0063
(5702K)
Zalakaroson eladó 360 m2 telken, 38 m2-es nyaraló. Kis felújítás szükséges, víz, villany, gáz van.
Irányár: 6,8 millió Ft. Érd.:
30/422-3575,
30/246-0063
(5703K)
Nk-án a Kodály Zoltán utcában
57 m2-es, két erkélyes, kétszobás,
központi fûtéses lakás a III. emeleten eladó. Irányár: 5,5 millió Ft.
Érd.: 30/422-3575,
30/246-0063
(5704K)
Nk-án a belvárosban közel 700
m2-es telek, rajta bontható családi
házzal eladó. Társasház építésére
kiválóan alkalmas! Érd.: 30/2273294, 30/448-6072 (5717K)
Nk-án a belvárosban 110 m2-es
lakás jó állapotban eladó vagy kiadó. Érd.: 30/391-5609 (5663K)
Nk-án a Múzeum téren I. emeleti, egyszobás lakás eladó. Irányár:
6 millió Ft. Érd.: 30/3651-654, hétvégén 93-320-627 (5681K)
Petriventén szép, 140 m2 -es
családi ház teljesen felújítva, garázzsal, melléképületekkel eladó.
Vállalkozásra is alkalmas! Érd.:
93-316-091-es számon 17 óra után.
(5682K)
Homokkomáromi hegyen 300
négyszögöl szõlõ pincével, teljes
felszereléssel, áron alul, sürgõsen
eladó. Érd.: 30/289-3970 (5699K)
Nk-án a belvárosban három
szobás, 69 m2-es lakás eladó. Irodának is alkalmas! Érd.: 93-313626 (5718K)
Befektetõk
figyelem!
Nk
belvárosi 96 m2-es, 3 szoba + hallos lakás , irodának is alkamas,
eladó! Irányár: 13,5 millió Ft. Érd.:
20/439-7780 (5709K)
Nk-án a Platánsoron egyszobás,
földszinti, 37 m2, egyedi gázas
lakás eladó. Irányár: 5,1 millió Ft.
Érd.: 30/270-9881 (5710K)
Ár alatt eladó kétszobás, VIII.
emeleti, két erkélyes lakás. Érd.:
70-211-2912 (5719K)

BÉRLET
Belvárosi családi házban utcafronti, kétszobás, összkomfortos
lakás külön bejárattal irodának, lakásnak kiadó. Érd.: 30/635-1230
(5695K)
Nk-án a Király út elején három
helyiségbõl álló üzlet-iroda parkolóval kiadó. Érd.: 30-204-4556,
93/313-271 (5696K)
A Nagyváthy utcában II. emele-

ti, kétszobás, egyedi gázfûtéses,
bútorozott lakás kiadó. Ára: 35000
Ft/hó. Kaució szükséges! Érd.:
30/395-1045 (5713K)
Belvárosban egyszobás, összkomfortos lakás bútorozottan kiadó. Irodának is alkalmas! Irányár:
25.000 Ft/hó + rezsi. Egy havi kaució szükséges! Érd.: 18 óra után a
20/805-2950 (5720K)

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

VEGYES
Babakocsi: szinte új, PegPérego téli mélybabakocsi extrákkal, nagykerekû, színes mintás,
15.000 Ft-ért eladó. Tel.: 30/9484276 (5687K)
Babaholmik, divatos overállok,
pamut, plüss rugdalózók, bodyk,
rendkívül olcsón eladók. Nagykanizsa, Olaj út 8. Tel.: 30/948-4276
(5688K)
Mosogatós konyhaszekrényt és
konyhai eszközöket elfogadna
vagy jelképes összegért megvásárolna egy beteg, rászoruló család.
Tel.: 30/652-4560 (5706K)
Új, bontatlan csomagolású szaunaöv eladó! Érd.: 18 óra után a
93/321-734-es számon. (5714K)
Fenyõgallyat vásárolok! Tisztítást is vállalok! Érd.: 30/542-8757
(5715K)

SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
Az Ön számára értéktelen vashulladékot, forgalomból kivont
gépjármûvét készpénzért átveszem! Forgalomból kivont, vagy
rendszám nélküli lakókocsik is
érdekelnek. Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók.
Tel.:
30/641-7375,
30/592-8463
(5485K)
Építési vállalkozó új lakások
építését, régi házak felújítását, tetõszigetelést, ácsmunkákat, tetõfedést vállal alvállalkozóként is!
Érd.: 70/503-9407, 93-322-109,
30/6398-825 (5604K)
Vállaljuk: sírok tisztítását, felújítását, helyrehozatalát, készítését
számlára is. Érd.: Horváth Zoltán,
vállalkozó. Nagykanizsa, Ady
Endre u. 65. Tel.: 06-93-333-449,
06-70-511-7863 (5641K)
I. osztályú tölgy tüzifa eladó.
Igény esetén kályhakész állapotban. Házhozszállítás díjtalan!
Érd.: 70/6090-881, 20/9271-034
(5716K)
Novemberben Nk-án beás
nyelvtanfolyam
indul!
Érd.:
Kalányos Terézia 30/2957-694
(5722K)

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

Akkreditált Felnõttképzési
Intézmény, Akkreditált
programokkal! (Igénybe vehetõ a
törvényben elõírt adókedvezmény)

TANFOLYAMOT
INDÍTUNK
w november 4-én 16 órától
hétvégi
w november 8-án 16 órától
hétköznapi
w november 29-én 16 órától
hétköznapi
elõadásokkal
személyautó-, motor és segédmotor kategóriákban.

Részletfizetés!
Ingyenes elmélet!

TECHNIKA
AUTÓSISKOLA
Nagykanizsa, Király u. 47.,
Tel.: 93/312-394
OKÉV szám: 20-088-05

FIGYELEM!

25 000 FT HELYETT 10 000 FT ELMÉLET
Motorkerékpár és személygépkocsi vezetõ tanfolyam indul:
Ideje: 2005. november 3-án (csütörtökön) 17 óra
Helye: Nagykanizsa, Király u. 47.
Részletfizetési lehetõség, tandíj 30 %-a visszaigényelhetõ!
Tel.: 93/312-394, 20/4444-215

Kõnig menü w 400 Ft / menü kiszállítva
ü Vállalati étkeztetést vállalunk
ü Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-137
AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK!
DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettõt vihet!

(Rendõrség utcája)
Tel.: 30/653-7964

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

SIN CITY
Ez a város hívja és vonzza a maNyitva:
kacs, kellemetlen alakokat, a minden nap 9-21-ig
korrupt jellemeket és az összetört szíveket. Alig hihetõ, nehezen kezelhetõ hõsök univerzuma, akik nem adják fel. Az utolsó
percig megpróbálnak helyesen cselekedni egy városban, amely nem törõdik velük.
Fõbb szereplõk: Bruce Willis, Clive Owen, Mickey Rourke

SPOR T
VADMACSKAHÍREK

A Kanizsai Vadmacskák elsõ három mérkõzéséhez hasonlóan a mostani küzdelmeik során is kemény ellenfelekkel kerültek össze. A küzdelem és a
bizonyítani akarás sem volt
elég a gyõzelemhez. A szegediek elleni meccs óta az újvidéki
idegenlégiós,
Snezana
Mirkov is pályára lép. Október
30-án 17 órakor a Rába-Quelle
Foton Gyõr ellen hazai pályán
sorra kerülõ mérkõzésen pedig
még egy újabb játékos erõsíti a
csapatot a kanizsai származású
és nevelésû Zsovár Orsolya
személyében, akit az MKB
Euroleasing Sopron csapata ad
kölcsön a Vadmacskáknak
az évadra. Így remélhetõleg a
következõ mérkõzések során
már meg tudják szorongatni az
ellenfeleket, sõt titkon 2-3 gyõzelemre is számítanak.
Szeviép-Szeged  KDKK:
115-65. KDKK: Vágvölgyi
(7), Németh (7), Varga (6),
Mirkov (13/3), Fekete (3).
Csere: Góber (9/3), Tálosi (2),
Völgyi (17), Bencze (1), Horváth. Edzõ: Farkas József
KDKK- MiZO Pécs: 30107. KDKK: Németh (3/3),
Vágvölgyi (5), Mirkov (4),
Varga (4), Fekete (5/3). Csere:
Völgyi (9), Tálosi, Góber.
Edzõ: Farkas József
KDKK  MKB Euroleasing Sopron 42-108. KDKK:
Vágvölgyi (6), Németh (11/3),
Mirkov (6), Fekete (2), Völgyi
(10/3). Csere: Tálosi (2),
Góber (5/3), Horváth, Bencze.
Edzõ: Farkas József.
ZÁLOGKÉSZPÉNZ

AZONNAL

a régi helyen, régi
kollégákkal új,

magasabb aranyáron

ÉKSZERBANK
ZÁLOGHÁZ
NAGYKANIZSA

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

KOSÁRVERESÉG

Október 30. vasárnap
Kanizsa DKK EAST PápaHungarotel NBI/B férfi kosárlabda mérkõzés 14.45 és 17 óra.
Palin  Petrivente Városkörnyéki I. osztályú labdarúgó mérkõzés. Helye: Palini pálya

NB/II-es nõi kosárlabda csapatunk, a Peugeot Kampf NTE a
Komlói BSK ellen játszott
mérkõzést. Sajnos lányaink 61-67
arányban vereséget szenvedtek.
Csapat: Tahi (9/3), Toma (6), Szélessy (5), Bõdõr (14), Pais (2).

JÓL HALADNAK
Az NTE 1866 MÁV Rt. NBII-es utánpótlás labdarúgó csapata október 15-én és 22-én játszott bajnokságot. 15-én a 19 éveseknél a Balatonlelle csapata ellen 12-0-ra nyertek, Nagy M. (4), Péntek (2), Pusztay (2), Bagarus, Burucz, Jakabfi Zs. és Kisgyura góljaival. A 17 éves
csapat is nyert a balatoniak ellen 7-1-re, ott a Takács (3), Kisharmadás
(2), Nagy T. és Baranyai R. által rúgott gólokkal. Barcs futbalistái is
vereséggel távozhattak, hiszen a 15 (góllövõk: Kovács I., Mavolo, Németh) és 13 éves (góllövõk: Fuisz (2), Kiss, Erdõs, Novák) NTE-sek is
megverték õket. Elõbbi 3-0-ra, utóbbi 5-0-ra.
A 22-i bajnokságon a 19 évesek kikaptak 2-3-ra ZTE FC csapatától.
Góllövõk: Bagarus, Ujvári illetve Németh Á.(2), Tamási. A 17 évesekkel már nem bírt a ZTE FC, itt 1-1 arányú döntetlen született. Góllövõk: Nagy T. illetve Ferencz Á. A 15 éves csapat 0-3-at játszott a
Mézga Kaposvár ellen, akit viszont a 13 évesek megvertek 4-3-ra.
Góllövõk: Kotnyek M.(2), Kiss J., Méhes T.

SIKERES ELSÕ FORDULÓ

A Gyermek Dunántúli Vízilabda Bajnokság elsõ fordulója lezárult.
Az elsõ mérkõzésen a CWG Kanizsa csapata a Dunaújvárossal játszott. A kanizsa csapat óriási küzdenitudásról tanúbizonyságot téve
nyerte meg 11:10-re az évad elsõ mérkõzõsét. A küzdelemben Virt
Mátyás a csapat irányításával, Sashalmi András pedig gólratörõ játékával vállalt orosztlánrészt. Góllövõk: Sashalmi András (5), Virt Mátyás
(3), Kovács Kristóf (2), Erhetics János (1).
A második versenyen a Kaposvár II ellen szintén gyõzedelmeskedett
a kanizsai csapat 14:2-re. Könnyedén legyõzte a szerényebb képességû
ellenfelet. Érdekességet jelentett a mérkõzést záró gól, melyet egy taktikai idõkérést követõen Szabó Máté a kanizsai csapat kapusa ért el
félpályáról. Góllövõk: Virt Mátyás (8), Sashalmi András (2), Tóth Richárd (2), Molnár Márkó (1), Szabó Máté (1).

NYERTEK,
VESZTETTEK
Felnõtt OBI/B-s mérkõzés
zajlott október közepén Nagykanizsán.
A CWG Kanizsa
felnõtt csapata a MAFC-cal
játszott 10:8-at.
 Az elsõ negyedben hazai
emberelõnnyel kezdõdött a mérkõzés, melyre a budapestiek
góllal válaszoltak. Kaszper és
Karácsony kiemelkedõ bekk
munkája jellemezte a negyedet.
A 2. negyedben tovább folytatódott a kiváló védekezés, ezért a
nagy fizikai fölényben játszó
MAFC-osok nem tudtak elszakadni. A 3. negyed hazai hibákkal indult, de a játékrész végén
már a nagykanizsai fiúk vezettek egy góllal. A végén kiegyenlített az ellenfél, de a magabiztos, nyugodt játékunk miatt hamar újra vezettünk  foglalta
össze Szõlõsi Csaba, ezdõ.
Kecskeméten az OBI/B-s
TIPO VSC csapata ellen játszottak, ahol 13:8-ra az ellenfél
gyõzedelmeskedett.
 Az elsõ negyed agrersszív,
verekedõs játéka meglepte a
kanizsaiakat,
talán
ennek
köszönhetõ a sok kihagyott
helyzet. A harmadik negyedre
javul valamelyest a védekezés,
és támadásban is egyre jobban
magukra találtak. Nagyobb
magabiztossággal, nyerhettek
volna  értékelt az edzõ.

BRONZÉRMEK A LÁBTOLL BAJNOKSÁGON

Október elején 10. alkalommal került megrendezésre a lábtollasok gyermek országos bajnoksága. A
hagyományoknak megfelelõen Szepetnek adott otthont az országos rendezvénynek, amire öt település
Borjád, Dabas, Nagykanizsa, Újszász, és a házigazda Szepetnek több mint 70 versenyzõje nevezett
egyéni és hármas kategóriában. Az utánpótlás versenyen az 1992. január 1 után született játékosok indulhattak. A hármasok versenyében körmérkõzéseken, míg az egyéni kategóriában egyenes, fõtáblás
kieséses rendszerben folytak a mérkõzések. A bajnokságon minden számban az újszászi fölény volt a
jellemzõ, de a házigazdáknak két bronzérmet is sikerült szerezniük Kollár Péter és a leány csapat tagjai Cser Nóra, Kecsõ Erika és Kele Evelin által. A
Szepetnek SE a múlt évben, hazai pályán szerezte
meg elsõ OB gyõzelmét Szappanos Klaudia által,
aki már feljebb került a serdülõk közé. A csapat trénere Laskiné Spingár Éva azonban elégedett lehet
az eredménnyel, mivel a legkisebbek között egy

rendkívül erõs és kiegyenlített mezõny jött össze,
amit az is jelez, hogy az érmeken négy egyesület játékosai osztoztak. A lábtollasok következõ versenye
október 22-23-án Nagykanizsán lesz a Zsigmondy
csarnokban az ifjúsági OB.
Eredmények: Fiú egyéni (45): 3. Kollár Péter
Szepetnek SE, 7. Budavölgyi Bálint ZDSE, 9. Csizmadia Ádám ZDSE, 10. Lukács Márton ZDSE. Fiú
csapat (15): 5. ZDSE Budavölgyi Bálint, Csizmadia
Ádám, Lukács Márton. 6. Szepetnek SE Kollár Péter, Orsós Zoltán, Szabó Benjamin. 9. Szepetnek
SE. Marton Dániel, Molnár Tamás, Orsós Tamás.
10. Szepetnek SE. Kalányos Attila, Kalányos Tamás, Lengyel Richárd. Leány egyéni (21): 5. Põcze
Karolina Szepetnek SE. 10. Kele Evelin Szepetnek
SE. Leány csapat (6): 3. Szepetnek SE. Cser Nóra,
Kecsõ Erika, Kele Evelin. 4. Szepetnek SE. Magyar
Veronika, Nikli Alexandra, Põcze Karolina. 6.
Szepetnek SE. Elekes Vanda, Harangozó Edina,
Varró Evelin Zupkó Zsuzsanna.

FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ
a decemberi

ANGOL és NÉMET

NYELVVIZSGÁRAFELKÉSZÍTÕ,
40 órás, speciális
tanfolyamot szervez
vizsgáztató tanárok vezetésével,
INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL

30% TANDÍJ- ÉS VIZSGADÍJ

VISSZATÉRÍTÉS CSAK NÁLUNK!
Beiratkozás: november 2-ig
8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326413, Mobil: 30/4005253
Email: info@dialognk.hu, Honlap: www.dialognk.hu
OM reg. szám: 20012904
Akkredit: 0584

