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125 ÉVE JÁTÉK,
MESE

(A 125 éves Micimackó óvodáról készült írásunkat az 5. oldalon olvashatják)
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NOVEMBER 2.

A TERVEZETTNÉL HAMARABB
A Közbeszerzési Bizottság ülésén, a „Leromlott városi területek rehabilitációja munkahelyteremtõ tevékenységek ösztönzése céljából
Nagykanizsán – Mûemlék magtár épület átalakítása” címû elõterjesztést tárgyalta meg. Mint
ismeretes, a Magtár felújítására 704 ezer eurót
nyert pályázaton a város. Az uniós pályázat lebonyolításán a VÁTI Kht. vett részt kormány
megbízottként. A bizottság megvitatta a két pályázó beérkezett ajánlatát. Az eredményt ezen
a héten hirdetik ki, november 30-án kerül sor a
szerzõdéskötésre, és akár másnap el is kezdõdhet a munka. Az épület teljes körû felújítása, a
tervezett 2006. június 30-i határidõ helyett korábban, április 30-ig befejezõdik.

IDENTITÁS SZABADEGYETEM
Az idei Identitás Szabadegyetem Tari István tárlatának megnyitójával vette kezdetét,
majd Martonné Németh Mária és Faragó Laura Ave Maria-feldolgozásait hallgathatták a
résztvevõk. A többnapos program hivatalos
megnyitójára csütörtökön került sor, elõször
Cseke Zoltán, a szabadegyetem szervezõje,

NOVEMBER 3.
ÁLLOMÁSOK
Állomások címmel, november 3-án nyílt
meg a nagykanizsai származású Könyv István János grafikusmûvész, fesztiválszervezõ
50 éves jubileumi, Könyvné Szabó Éva bõrmûves és Könyv Kata festõ szakos egyetemi
hallgató kiállítása a HSMK galériájában.

A tárlatot Papp Ferenc igazgató ajánlotta a
megjelentek figyelmébe, közremûködött
Jakobovics Árpád hegedûmûvész. A kiállítás
november 30-áig tekinthetõ meg. A grafikusmûvész Eötvös téri srácként élte a fiatalok
gondtalan életét. Meghatározó volt „világra
nyitásában” a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban töltött évek és a kisváros határvárosi
szerepe. Harminc éve a Tolna megyei
Simontornya városában lakik családjával.
Ma is felkapja a fejét, ha Kanizsáról hall híreket. Aggódik az itt élõk nehézségein és
büszke az eredményeikre. A jubileumi kiállítás sorozata Nagykanizsán zárult.

majd Csordásné Láng Éva, a Thúry SZKI
igazgatója és Litter Nándor polgármester köszöntötte a hallgatóságot. A nyitó elõadáson
Horváth Gábor, a Batthyány Lajos Gimnázium tanára ismertette az elsõ világháború és a
trianoni békekötés eseményeit, világította
meg a monarchia bukásának okait. Ezt
követõen az Én is jártam Isonzónál címû film
vetítésére került sor, majd a látottakról cserélhették ki gondolataikat a jelenlévõk Harkány
László vezetésével. Az esti zenei programról
Faragó Laura gondoskodott, aki elõször a
népdalokról szólt, majd közös daltanulásra invitálta az „egyetemistákat”.
Pénteken – mivel nem fogadta el a meghívást, s a tárca képviseletében sem érkezett senki – elmaradt Bozóki András kultuszminiszter
elõadása. A magyar kultúrnemzet esélyeirõl,
további sorsáról, a tavaly decemberi kettõs állampolgárságról szóló népszavazásról elõször
Balogh László, a Batthyány Lajos Gimnázium
igazgató helyettese foglalta össze gondolatait,
majd Rózsás János író fejtette ki véleményét.
E témával kapcsolatban tartott korreferátumot
Lászlóffy Aladár, Göncz László, Tari István és
Durai Miklós is. Ezt követõen Pomogáts Béla
elõadására került sor, aki a magyar identitás és
a magyar irodalom kapcsolatáról beszélt. Mint
mondta, a magyar identitás legfontosabb kifejezõje az irodalom, s voltak olyan idõszakok –
gondoljunk csak például az 1848-as illetve az
1956-os eseményekre –, amikor az irodalom az
identitás egyetlen hordozójaként volt jelen a
kultúrában. Ma az irodalomnak jóval kisebb a

jelentõsége, a szerepe, s e szerepvesztés mögött két tényezõt kell megemlíteni: egyrészt az
európai kultúrában is csökkent az irodalom
szerepe, másrészt – és ez tipikus magyar jelenség – a magyar irodalom 1989. elõtt elismert
identitása a pártviták áldozatává vált, s a kortárs irodalom is, a társadalomhoz hasonlóan
két nagy táborra szakadt. Az egyik tábort sem
választók pedig egyszersmind azt kockáztatják,
hogy kiszorulnak a közéletbõl. Az író úgy gondolja – bár jelenleg megvalósulására kevés lehetõséget lát –, ha a magyar irodalom helyre
akarja állítani a régi szellemi, erkölcsi rangját,
elsõsorban a racionális nemzeti felelõsségtudatot kell erõsíteni. A szabadegyetem a továbbiakban Szakolczay Lajos és Faragó Laura elõadásával folytatódott, késõ délután pedig Tari
István költõ gondolatait hallgathatták a résztvevõk.
Szombaton, a rendezvény utolsó napján
Szerencsés János, a Külügyminisztérium fõosztályvezetõje tartott elõadást a magyar
nemzetstratégiáról, majd Cseke Zoltán foglalta össze a találkozón történteket, s búcsúzott a
résztvevõktõl azzal, hogy jövõre – az elõzõ
évi hagyományokhoz visszatérve újból nyáron – ismét találkoznak.
A szabadegyetem délutáni programjain
kézmûves mesterségekkel ismerkedhettek a
résztvevõk.
KÉPEK ÉS NAPTÁRLAPOK
A Halis István Városi Könyvtárban került
sor a 2006. évi Nagykanizsa falinaptár díszbemutatójára. A naptárt és az alkotót Lehota M.

János esztéta ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe: – Ajánlom önöknek, nézzék meg ezt a
naptárt, vigyék haza ezeket az alkotásokat, vigyék haza Bene Jánost és nézzék meg azokat
a kis figurákat ott a háttérben, ahol mindig
megbújnak a szimbólumok és Nagykanizsa alkotásai. Ott a háttérben, megbújva, lehajtott
fejjel, egy kicsit arctalanul, de mégiscsak ko-
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nokul megjelenve ott vannak a múlt hõsei.
Ezeket a figurákat töltsék fel élettel, hiszen
ezek a figurák mi vagyunk, a történelem arctalan alakjai. 2048-ban már háttérbe fogunk
kerülni, de bízzunk abban, hogy az unokáink
megálmodnak majd bennünket, mint ahogy mi
is megálmodjuk nagyapáinkat és nagyanyáinkat a mai napon, ezen a naptáron is, összekapcsolva a múltat és a jövõt.
– Nagyon érdekes ez a város a számomra –
mondta a díszbemutatón Bene János, a naptár
készítõje. – Mást mond, és másként mond el
mindent nekem, mint annak az embernek, aki
itt lakik. Aki itt él, az túl közel van a jelenségekhez. A hétköznapokban mindannyian elmegyünk egy-egy alkotás mellett, hiszen már
milliószor láttuk. Az az ember, aki elõször látja, rácsodálkozik a maga megismételhetetlen
módján – ez vagyok én. Ehhez azonban kellett
Lengyák István hívása, hogy mi volna, ha
megfogalmaznám a magam módján Nagykanizsát, a lényegét meglátva, kiemelve. Három
napon át jártuk, fotóztuk a várost, reggel, és
délelõtt, szûrt fényben és teljes világításban,
kerestük, mikor adja a város önmagát. Decemberben, amikor leesik a hó, sok apró részletet, a fûszálakat eltakarja, és csak a hatalmas fák, a lényeg emelõdik ki. Valahogy én is
ezt szerettem volna, a lényeget, a legfontosabbat kiemelni ebbõl a városból, és megmutatni
önöknek. Jártuk a várost, és ami irodalom fellelhetõ volt, átnéztük, sok-sok levél elõzte meg
az alkotások megszületését. S talán most egy
olyan keresztmetszetét tudom mutatni a városnak, amelyet elfogadnak tõlem és elfogadják,
hogy az önök városa ilyen nekem, egy olyan
idegennek, aki nagyon otthon van Nagykanizsán. Miközben dolgoztam egy kicsit megismertem a várost, s amit az ember megismer,
azt elkezdi megszeretni, ahol szívesen fogadják az embert, oda szívesen megy vissza, én is
így vagyok az önök városával.
A díszbemutató házigazdája Czupi Gyula, a
könyvtár igazgatója volt, a bemutatón közremûködtek a Hevesi Iskola versmondói és a
Farkas Ferenc Városi Zeneiskola tanárai.
HÖLGYVILÁG
Hölgyvilág címmel a Honvéd Kaszinóban
mûködõ Hölgyklub mutatkozott be önálló kiállítással november 3-án az intézmény galériájában. A nagyszámú közönséget Halmos Ildikó igazgató köszöntötte, majd Kustár Zsuzsa iparmûvész ajánlotta a 30 tagú klub tagja-

inak alkotásaiból, gyûjteményébõl összeállított kiállítást az érdeklõdõk figyelmébe. Elsõsorban saját alkotásaikat hozták a kiállításra
az asszonyok, hímzéseket, csipkéket, horgolásokat. A begyûjtött használati és dísztárgyak
között kötényeket, köntösöket, faliképeket, a
külföldi kirándulások alkalmával vásárolt
kendõket csodálhattak meg a résztvevõk, de
helyet kapott a kiállításon a klub vezetõje,
Büki Erzsébet babagyûjteménye is. A mûsort
Bali Judit versmondó szavalata színesítette.
KERÉNYI ELÕADÁSA
A
Nagykanizsai
Polgári
Egyesület
szervezésében Kerényi Imre elõadását hallgathatták az érdeklõdõk a Honvéd Kaszinóban.
KANIZSARU
Az éjszaka folyamán ismeretlen elkövetõ a
Kazanlak Krt. parkolójában két gépkocsi ablakát törte be, majd a jármûvekbõl CD lejátszót
illetve rádiós magnetofont tulajdonított el.
A Munkás úton ismeretlen tettes egy parkoló autót öntött le maró folyadékkal.

NOVEMBER 4.
VASTAPS ÉS VÉLETLENEK
Vastapssal jutalmazta a hallgatóság az
Identitás Szabadegyetem programján a Tari
István vajdasági író-költõ költészetét bemutató elõadást. Az esten dr. Márkus Ferenc tanár
a költõrõl írt tanulmányának mintegy egyharmadát ismertette. A két versmondó, Bali Judit
és a Radnóti-díjas Horváth István idézte meg
számunkra azt az ismeretlen világot, amelyben a költõ is él. S hogy kerültek szóba a taps
után a véletlenek?
– Nincsenek véletlenek – összegezte a
gratulációkat fogadva Tari István, aki ez alkalommal az elõadás kezdetén jelentkezõ
áramszünetekre gondolva. – A helyzet újból
összejött, hiszen írásaimat nemegyszer, villanyvilágítás hiányában vetettem papírra.
A gyakori áramszünet miatt a résztvevõk a
Thúry iskola könyvtárából az egyik közeli
osztályterembe vonultak át. E kényszerûség
ellenére magas színvonalú programon vehettek részt a jelenlévõk.
A LAKTANYÁKRÓL
– Három és fél évvel ezelõtt a vízcsapból
is az folyt Nagykanizsán, hogy településünk
fejlõdésének legnagyobb gátja, hogy a kormány nem adja át a városnak a laktanyákat
– hangsúlyozta dr. Kolonics Bálint önkormányzati képviselõ sajtótájékoztatóján. – A
szocialista politikusok követelése valóra
vált, hiszen a város megkapta a laktanyákat.
A várva várt siker elmaradt, a meglévõ
problémák nem oldódtak meg egy csapásra,
és a kormányváltás óta több mint ezer fõvel
nõtt a munkanélküliek száma településünkön.
A laktanyák állapota évek óta romlik, egy része gazdátlan, és szemétlerakóként szolgál
az eredeti cél, a munkahelyteremtés helyett.
A kísértetparkhoz hasonló laktanyákról a
Fidesz munkatársai fotósorozatot készítettek,

ami látható a honlapjukon. A Fidesz részérõl
felszólítják a városvezetést, hogy vegyék észre,
õk állnak a város élén három éve, és lépjenek
végre a tettek mezejére a mellébeszélés helyett.
KANIZSARU
12.45 órakor egy a Teleki úton található lakóházhoz kértek rendõri segítséget, mivel egy
ittas férfi fenyegette az ott lakókat, agresszívan viselkedett velük szemben. A járõr elõállította a magáról megfeledkezett nagykanizsai
fiatalembert. Garázdaság miatt feljelentették.
23.13 órakor a Sugár utcából érkezett bejelentés, mely szerint ismeretlen elkövetõk egy
parkoló Wartburg személygépkocsit feltörtek.
A gyors rendõri intézkedésnek köszönhetõen a
járõröknek rövid idõn belül sikerült a bûncselekmény elkövetésével gyanúsítható két nagykanizsai fiatalembert elfogniuk, akik a jármû
gyújtáskapcsolójának rövidre zárásával kísérelték meg eltulajdonítani az autót. Ellenük jármû
önkényes elvitele miatt büntetõeljárás indult.

NOVEMBER 5.
SZIGETEKET TEREMT

Jaroslav Uhel, Szlovákia egyik legnevesebb képzõmûvészének alkotásai láthatók a
Trend Art Stúdió Galériában. A megnyitóra
érkezõket Wilheim Gábor köszöntötte, majd
Németh Ferenc tanár hegedûjátéka adta meg
az alaphangulatot ahhoz, hogy Lehota M. János esztéta ajánló szavaival lépéseket tegyünk a mûvész által teremtett új szigeteken.
Mondandóját megnehezítette, egyben megkönnyítette, hogy Jaroslav Uhel szabadságot
adott a képeinek értelmezéséhez, amelyek
nem a tárgyi dolgok világáról szólnak, hanem
absztrakciók. A nagy filozófus, Kant szavait
idézte: „szellemünk hatalmas térkép, csak néhány aprócska foltra esik fénysugár. Tiszta és
világos gondolataink a homályosak és körülírhatatlanok óceánjából kiemelkedõ szigetek.
A képek, és a megnyitón elhangzott szavak
arra bátorították a hallgatóságot, hogy mi is
építsük meg a magunk szigetét, amelyiken talán kicsit boldogabban élhetünk.”
ÉPÜL A KERÉKPÁRÚT
A Szabadhegyi Településrészi Önkormányzat tagjai szombaton az Alsószabadhegyi utcát
a Péterfai utcával összekötõ, most készülõ kerékpárutat tekintették meg. Az összesen 22
millió forintos beruházás során 381 méter út
készül el, átépítésre kerül a Kishíd is, az erede-
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SZOCIÁLDEMOKRATA PLATFORM ALAKULT

ti tervek szerint november 30-ig. Az október
elsõ hetében elkezdett beruházás befejezési határideje azonban kitolódhat, mert a Kiserdõ területén tulajdonjogi viták miatt jelenleg áll az
építkezés. Papp Pétertõl, a településrészi önkormányzat vezetõjétõl megtudtuk, a területbejárást követõen, hétfõn lezajlott újabb egyeztetés sem járt sikerrel, így az önkormányzat kisajátítási eljárás megindítását kezdeményezi.
ROCK AND ROLL DISCO
A 60-as, 70-es évek legnépszerûbb rock
and roll számaira táncolhattak a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban az e mûfajt kedvelõ, mozogni vágyó fiatalok.
KANIZSARU
09.30 órakor egy belvárosi áruházba kértek
rendõri intézkedést bolti lopás miatt. A cselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható nagykanizsai nõt elõállították. Kihallgatása
során megállapították, hogy az áruházban található két üzletbõl is eltulajdonított különbözõ
ruhanemûket. Ezt megelõzõen egy, az Erzsébet
téren található cipõboltban is járt, ahonnan két
pár cipõvel távozott fizetés nélkül. Az ügyben
lopás vétség miatt ellene büntetõeljárás indult.

NOVEMBER 8.
RIERSCH ZOLTÁN ESTJE

Szociáldemokrata platform alakult október 13-án az MSZP nagykanizsai alapszervezetében
– tudatta szerkesztõségünkkel Sallai Tibor, a platform ügyvivõje.Az MSZP Alapszabálya 33.
és 34. paragrafusa teszi lehetõvé, hogy a párttagok a helyi szervezet mellett szabadon platformot hozzanak létre, amely a párt egyes tagjainak politikai nézetközösségén alapuló, a párt
programjának, irányvonalának bizonyos elemeit érintõ önálló, másoktól eltérõ véleménnyel
rendelkezõ nyilvános csoportja. A platformhoz csak párttagok csatlakozhatnak. A platform joga, hogy véleményét a párton belül képviselje és terjessze, azokhoz támogatókat szerezzen, álláspontját – az Alapszabályt nem sértve – nyilvánosságra hozza. A szocialista pártban Vitányi
Iván vezetésével mûködik a Társulás a Szociáldemokrata értékekért országos platform.
A Rozgonyi utca 1. szám alatti MSZP országgyûlési képviselõi irodában megtartott alakuló ülésen a jelenlévõk egyhangúlag mondták ki az MSZP Nagykanizsai Szociáldemokrata
Platform megalakulását. Megszavazták a mûködési rendet. Az ügyvivõ posztjára visszavonásig ugyancsak egyhangúlag választották meg Sallai Tibort, a helyi pártszervezet tagját,
volt alapszervezeti titkárt.
ajtó címû színmûvét. A valós történet Szabó
Magda írónõ életének megrendítõen szép epizódját elevenítette meg. A fõbb szerepekben
Egri Kati Jászai-díjas, Bánsági Ildikó Kossuthdíjas, Farkas Ignác Jászai-díjas, Kiss Ernõ Soós
Imre-díjas mûvészeket láthatta a közönség.
VILÁGJÁRÓK KLUBJA
A HSMK-ban a Világjárók Klubja keretében Látogatás Ferenc Józsefnél, avagy új-zélandi élmények címmel tartott vetítéssel egybekötött élménybeszámolót Lukács Andrea.

ELÕZETES
IDÕSEK FILMKLUBJA
November 14-én a Halis István Városi Könyvtárban ismét vetítenek. A Mondj igent Giorgiónak! amerikai zenés vígjátékot nézhetik az érdeklõdõk Luciano Pavarotti fõszereplésével.
PANNON TÜKÖR
A József Attila-emlékév alkalmából több
lapban is olvashatóak voltak olyan összeállítások, melyek a költõ életmûvének, pályájának
új felvetéseit tárták elõ, vagy egy-egy részletkérdés tisztázására vállalkoztak. A Pannon
Tükör irodalmi mûhelye is bekapcsolódott ebbe a folyamatba, s jórészt zalai és muravidéki
szerzõk közremûködésével majd 70 oldalon
foglalkozik a témával. A lap élén olvasható a
Chicago-ban élõ Makkai Ádám versciklusa

Felgõzölgõ képek az „öles kondérból”, A száz
évesen is örökifjú József Attila emlékének
címmel. Péntek Imre színmûve (Viaszrózsák
egy szerelemre) József Attila és Szántó Judit
viszonyával, együttélésük konfliktusaival foglalkozik. A lendvai Hagymás István különleges összefüggéseket tár fel az élet és mû között A mitikus József Attila címmel. Bence
Lajos, Nagy Beáta és Gyimesi Katalin igényes
tanulmányai újszerû filológiai elemzésekkel,
adalékokkal járulnak hozzá a mûvek értelmezéséhez. Király László a komolyzenei megzenésítések, önálló mûvek megszületésének körülményeit tárja fel. Olvashatunk a József Attila ikonográfiáról és arról az albumról, melybe száz kortárs képzõmûvész készített rajzokat
a költõ töredékeihez. A József Attila szám bemutatására november 16-án szerdán 17 órakor
kerül sor a Halis István Városi Könyvtárban
II. CIVIL SZABADEGYETEM
Jövõ hét végén kerül megrendezésre a Honvéd Kaszinóban a II. Civil Szabadegyetem. A
Civil Klub által szervezett kétnapos program
nyitó elõadásán, 18-án pénteken 18 órakor
Tõkéczki László történészt hallgathatják az érdeklõdõk. Szombaton Stumpf Istvánnal,
Csontos Jánossal, Usztics Mátyással találkozhatnak. A rendezvény szóvivõje idén is
Pörzse Sándor lesz.

MEGKÖZELÍTHETETLEN GYÖNGYSZEM
Az Aranyecset Irodalmi, Elõadómûvészeti,
Képzõmûvészeti és Zenei Egyesület szervezésében, a Kiskastélyban került sor Riersch Zoltán
Primavera-díjas költõ „Kicsi kéz simul kérges tenyérhez” címû, új kötetébõl készült szerzõi estjére. A kötetet bemutatta és az est házigazdája Dezsõ Ferenc költõ volt. Közremûködtek Horváth
István Radnóti-díjas elõadómûvész, Kocsis Edit
versmondó, Kovács Szilvia, Tóth Ottóné,
Némethné Lendvai Mária.
AZ AJTÓ
A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház három elõadásban mutatta be Szabó Magda, Az

A kellemes õszvégi napok sokakat kicsalogattak a természetbe. A mediterrán
kert mögötti Belsõ-tó rejtett szépségét
sok kiránduló ismerte. A különös kisugárzással bíró, erdõszéli, szélvédett
dombhajlatban megbúvó kis tavat egyegy órára felkeresték menedzserek, szellemi tevékenységet végzõk és stresszmentesen tértek vissza munkájukhoz.
Ma elárvult arcát mutatja a tó, amely
a burjánzó gaztól szinte megközelíthetetlenné vált. A vizét egykor elvezetõ
patak fölötti kis híd megtelt földdel, ágakkal. A tó kék vize szürkévé, feketévé, posványossá vált.
Segítségre váró szomorú arcát mutatja nekünk. Vajon, tudnánk neki segíteni?
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ÉVFORDULÓ

125 ÉVE JÁTÉK, MESÉVEL
A Micimackó Óvoda idén ünnepli fennállásának 125. évfordulóját. Ez alkalomból november 8-án a Halis István Városi Könyvtárban már délelõtt elkezdõdtek a programok.
Az elõadások elõtt az egykori Micimackó
ovisok mûsorát tekinthettük meg, akik verssel, dallal készültek. Dallos Erika óvónõ „A
pletykás asszony” címmel elõadott meséjével
mosolyt csalt arcunkra. Dallos Edina nyelvész, folklorista beszélt a magyar népmese
szimbólumrendszerérõl, majd új kihívások az
óvónõk és az óvodavezetõk elõtt; megváltozott szerepek címmel tartott elõadást. Megtudhattuk tõle, hogy Magyarországon magyar
nyelven elõször 1842 körül jelent meg egy
gyûjtött mesekiadvány, mely Gyulai Pál nevéhez fûzõdik. Szakács Mihályné a szarvasi
Tessedik Sámuel Fõiskola fõigazgatónõje.
Délután fél kettõtõl a Micimackó Óvodában
folytatódott a rendezvény, ahol többek között
megtekinthettük a régi Micimackó ovisok elõadását és meghallgathattuk az óvoda nem is
oly rövid történetét. A rendezvény napján a
Halis István Városi Könyvtárban Kustár Zsuzsa iparmûvész kiállítása volt látható.
Az ünnepi konferenciát követõ mûsor után
Litter Nándor polgármester köszöntötte az intézmény dolgozóit és a megjelent vendégeket:
– Nagy és felelõsségteljes munka, amit
Önök végeznek. Önöknek is köszönhetõ, ha
gyermekeink sikeresek lesznek. Úgy gondolom, a család mellett az óvoda adja meg azt a
biztonságot, amely a kisgyermek számára
semmi mással nem pótolható. Szeretetben,
õszinteségben nevelõdnek itt a kicsik, sajátítanak el számos hasznos és szép dolgot,
készülnek fel egy másik csodára, az iskolára.
125 év egy intézmény életében is nagy idõ.
Ajándékként átnyújtott a 125 éves Micimackó
Óvoda jelenlegi igazgatónõjének egy oklevelet,
egy érmet, valamint mesekönyveket a gyerekek
részére. Az önkormányzat pénzösszeggel is
hozzájárult az óvoda költségvetéséhez. Az óvodában kiállítottak egy, a történetüket bemutató
palánkot. A programsorozat november 11-én
délután hat órai kezdettel a Szélkiáltó együttes
Ünnepi Koncertjével folytatódik majd a Kanizsa
Felsõoktatásáért Alapítvány épületében.

ÓVODATÖRTÉNET – DIÓHÉJBAN
Zalában jeles képviselõi voltak az óvodai
mozgalomnak.1846-ban próbálkoztak elsõ ízben egy óvoda létesítésével, amely akkor
anyagi okok miatt még nem valósulhatott
meg. 1874-ben Nagykanizsa akkori polgármestere Belus József tett közzé egy felhívást a
kisded nevelési egyesület ügyében, mely rá
egy évre november 21-én 143 taggal meg is
alakult. Ez az egyesület hozta létre a Micimackó Óvoda elõdjét 1875 októberében.
Öt évig egy bérelt helyiségben mûködött az
óvoda, amikorra sikerült az egyesületnek anynyi pénzre szert tenni, hogy 1880-ra megépítették Hencz Antal kivitelezésében az akkori
Nádor utcai óvoda épületét. Az épületet novemberben adták át, ezért 125 éves most a Micimackó Óvoda. 1881-tõl Kemény József óvó
vette át az óvoda vezetését. 1895-ben tragikus

módon feleségével és gyermekükkel együtt elhunytak. A kisded nevelési egyesület építtetett
nekik egy síremléket Nagykanizsa város temetõjébe abból az összegbõl, melyet a házaspár
gyermekverseinek kiadásával összegyûjtöttek.
Sajnos ezt a síremléket ma nem találjuk, és a
temetõben sem tudnak felvilágosítást adni,
hogy mi történhetett az emlékmûvel.
Az országosan kialakult formában folyt az
óvodai munka, mely minden esetben imával
kezdõdött, és a következõ témaköröket foglalta magában: társalgás, vers, mese, ének, játék,
testmozgás, alaki munka. Az egyes tárgykörök anyagát az óvónõk számára részletesen is
feldolgozták különbözõ útmutatókban, könyvekben. Az óvoda létszáma 40-45 fõ. Az
újabb gyermekelhelyezési igényeket a város
más területein mûködõ óvodák elégítették ki.
Ebben az idõben Szent Imre herceg utcai
Óvoda egy óvónõ és egy dajka munkájával a
második világháborúig mûködött így.
A második világháború az óvodát is súlyosan érintette, német katonai alakulatok szállták meg az épületet és az összes eszközt megsemmisítették. Amikor elhagyták az óvodát
1946 õszén, a lehetõ legprimitívebb eszközökkel kezdték meg az épület helyreállítását.
Ám ez idõ alatt is volt egy óvónõ, aki a háború alatt is látogatta a családokat, naponta tartotta velük a kapcsolatot. Õ volt Küronya

Istvánné született Ángyán Katalin, aki 19401980-ig dolgozott és vezette az óvodát.
1947 tavaszán a város a legszükségesebb
helyreállítási munkákat elvégeztette. Például
az óvodai termekben csak egy sor ablak volt, a
folyosókon és a termekben még nem volt villany, az egyik teremben nem volt kályha, az
ajtókról hiányzott a kilincs. A helyreállítási
munkák után ismét használhatóvá vált egy
foglalkozási és egy munkaterem. A felszereltség is javult, ami elsõsorban a bútorzatban
mutatkozott meg. Az újabb nehézségeket a
megnövekedett gyermeklétszám okozta. A
nagy gyermeklétszámnak nemcsak a szülõk
munkába állása volt az oka, hanem fokozódott
az óvodák iránti érdeklõdés és a szülõk is jónak tartották gyermekeik óvodai közösségben
történõ nevelését. 1971-re kialakították a három csoportszobát, egy felnõtt öltözõt, irodát
létesítettek, valamint a szülõk számára egy várószobát és egy tálalókonyhát.
A mai nevét 2000-ben kapta az óvoda.
Akkor indították az „Óvodai nevelés játékkal,
mesével” programot, mely a hét éven aluli
gyermek szeretetteljes gondozásán alapul.
Nagy gondot fordítanak az egészséges életmód
jó szokásainak kialakítására, a testi-lelki egészség megõrzésére, és fejlõdésének elõsegítésére.
Céljuk az embernevelés a kisgyermekkor pszichológia tulajdonságainak figyelembevételével, továbbá teljes személyiségfejlesztés. A középpontban a játék, mese és a mozgás áll.
Dely Mariann
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INFLUENZA-VILÁGJÁRVÁNYOK

SPANYOLNÁTHA
Megjelenésének helye, körülményei pontosan nem megállapíthatók,
de az eddigi legpusztítóbb influenzajárvány. Az 1918-19-ben tomboló
H1N1 vírus, közismertebb nevén a spanyolnátha maga is egy madárinfluenza törzs volt, ami átterjedt az emberekre – állítják a tudósok. A spanyolnátha 50 millió ember halálát okozta. A tüsszögéssel és enyhe lázzal
kezdõdõ betegség a tüdõt vette célba és pár nap alatt elvitte a megfertõzõdött pácienseket, akiknek tönkre tett tüdeje gyakran telítõdött vérrel.
Az amerikai hadsereg világháborús áldozatainak mintegy nyolcvan százaléka nem hadi cselekmény, hanem a spanyolnátha következtében
vesztette életét. A spanyolnátha terjedésének gyorsaságát jellemzi, hogy
egy hónappal egy influenzás chicagói utazó San Franciscóba érkezése
után a város kórházaiban az ápolószemélyzet 75 százaléka megbetegedett, és a város összes kórházának ágyait influenzás betegek foglalták el.
Bezárták a szórakozóhelyeket, mozikat, színházakat, a teljes lakosság
számára kötelezõvé tették a maszk viseletét. Az 1918-as influenzajárványnak a korábbi influenzajárványoktól eltérõ, szokatlan tulajdonsága
volt, hogy áldozatai nemcsak a kisgyerekek, idõsek, gyenge immunrendszerû személyek körébõl kerültek ki, hanem felnõtt, teljesen egészséges,
életerõs személyek váltak tömegesen áldozataivá. A járvány végül elmúlt, és lehet, soha nem fog újra felbukkanni, de az is elképzelhetõ,
hogy változatlan szerkezettel a spanyolnátha vírusa újra támad. Ez
ugyanis az egyik jellemzõje az influenzavírusnak. Az 1933-as járványt
okozó – H1N1 jelû – influenzavírus például 1977-ben visszatért.
ÁZSIAI INFLUENZA
Az Ázsiai influenza néven ismertté vált, 1957-ben világjárványt
okozó megbetegedéseket a H2N2 szerkezetû vírusaltípus okozta. Kínában jelent meg, emberi és madárinfluenza-vírusok módosulásával okozott járványt, amely végül egy év alatt egymillió emberéletet követelt.
A vírusaltípus 1968-ban H3N2-re változott, így az egyik felszíni gén
azonos maradt, 10-szer kevesebb halálozást okozott, mint a vírus elsõ
világháború utáni változata, a „spanyolnátha”. Egy év alatt lezajlott.
Szerényebb becslések szerint 750 ezer ember halt meg benne, más források 1 és 4 millió közé teszik a halálos áldozatok számát.

AZ ELPUSZTÍTHATATLAN
A történelmi adatok alapján az influenzajárványok várhatóan minden
évszázadban három-négy alkalommal fordulnak elõ, amikor új emberi vírus altípus születik és könnyedén terjed emberrõl emberre. Az influenza
pandémiák elõfordulásának idõpontja megjósolhatatlan. Az 1918-1919es nagy influenzajárványt, amelyben a becslések szerint 40-50 millió ember halt meg, 1957-58-ban és 1967-68-ban követte újabb világjárvány.
A szakértõk egyetértenek abban, hogy egy következõ nagy járvány
szinte elkerülhetetlen, és talán már a küszöbön áll. A legtöbb influenza
szakértõ abban is egyetért, hogy a teljes hongkongi baromfiállomány
1997-ben történt azonnali megsemmisítésével valószínûleg egy újabb
világjárványt kerültek el. Különféle intézkedések segíthetnek minimalizálni a globális közegészségügyi kockázatot, amelyet növelhetnek a
fokozottan patogén H5N1 szárnyasinfluenza-vírusok által okozott, madarakat érintõ, kiterjedt járványok.
Kisebb influenzajárványra gyakorlatilag minden évben számítani
kell, az északi féltekén októbertõl áprilisig, a déli féltekén áprilistól
szeptemberig. A különbség csak a kiterjedésben és súlyosságában figyelhetõ meg. Egy-egy járvány alkalmával Magyarországon mintegy
1,5-2 millió ember jelentkezik influenzaszerû tünetekkel az orvosnál.
Az influenzavírusnak három úgynevezett szerotípusa (A, B és C), ezeken belül pedig több alfaja van. Az állati és humán megbetegedést egyaránt okozó A típusba sorolható vírusok kiterjedt járványokat okoznak.
Az A-vírus bizonyos felszíni molekulái (antigénjei) folyamatosan változnak. Amennyiben ez a változás hirtelen vagy nagymértékû, az immunrendszer nem ismeri fel a vírust, a korábban szerzett védettség
megszûnik. A világjárvány kialakulásának veszélyét ez teremti meg.

MEGÉRKEZETT
AZ INFLUENZA OLTÓANYAG
Az elsõ influenza elleni oltóanyag szállítmány november 2-án
megérkezett az ÁNTSZ nagykanizsai intézetéhez, és folyamatosan osztják ki a háziorvosoknak.
Az influenza elleni védekezésrõl,
és a megbetegedésrõl a tudnivalókat dr. Buzás Judit városi tiszti
fõorvos mondta el lapunknak.
– Az országos tiszti fõorvos a
40. héttõl elrendelte az influenza
figyelõ szolgálatot. Az adatok hetenkénti szolgáltatására 13 háziorvosi rendelõt jelöltek ki. A betegforgalmi adatok alapján azt
figyelik, hogyan alakulnak az influenzaszerû megbetegedések. A
közösségi intézményekben, az iskolások, az oktatási intézményekbe járók körében a hiányzások
száma is jól mutatja, hogy valóban járvány van-e kialakulóban.
Erre a célra hat intézményt, óvodát, általános és középiskolát jelöltek ki. Õk a napi hiányzást jelentik. Influenzaszerû tüneteket
– magas láz, végtagfájdalmak,
köhögés, orrfolyás – többféle
kórokozó is okozhat. Nem régóta
történik a biológiai monitorozás,
amibõl megállapítható, a betegek
körében milyen mikroba, vírus
vagy baktérium okozza az influenzaszerû tüneteket. Tavaly is
volt a területünkön olyan beteg,
akinél az influenza A-t, B-t, mellette para influenza vírust, RSV
vírust, klamídiát és micoplazma
kórokozóját is sikerült kimutatni.
Ezek a tünetek megegyeznek az
influenza tüneteivel.
Az influenza megelõzésének
leghatékonyabb módszere a védõoltás. Magyarországon 1,3 millió
ingyenes oltóanyag került kiosztásra. Az influenzavírus által okozott megbetegedések súlyosságának, valamint a halálozások számának csökkentése érdekében a
fokozottan veszélyeztetettek kockázati csoportjait prioritási sorrendben határozta meg az OTH,
illetve az országos tiszti fõorvos.
Ide tartoznak a 3 évesnél idõsebb,
idült szív-, keringési, légzõszervi,
vese-, illetve anyagcsere-megbetegedésben szenvedõk, a betegség
vagy orvosi kezelés (általános
szteroid-, vagy rosszindulatú daganat elleni terápia) miatt csök-

kent immunitásúak. Ide sorolandók a szociális otthonokban, öregek otthonában, vagy egészségügyi intézményekben huzamosabb ideig ápolt bármely korú
személyek, a tartós szalicilátkezelésben részesülõ gyermekek
és serdülõk (a Reye-szindróma
veszélye miatt). Veszélyeztetettek
azok is, akik nagyon szoros kontaktusba kerülnek a betegekkel.
Az egészségügyi és szociális intézményekben dolgozóknál is ingyenes a védõoltás. Mostantól kibõvült a kör az állattenyésztõ telepen dolgozókkal, akik szintén térítésmentesen juthatnak hozzá a
védõoltáshoz. A madárinfluenzával összefüggésben, mint egy lehetséges megelõzési tevékenység
jön számításba az oltásuk. Három
éven aluli gyerekek részére nem
ajánlott az influenza elleni oltás,
de természetesen õk is, illetve a
krónikus betegek is élhetnek az
ingyenes védõoltás lehetõségével.
– Azok, akik a rizikócsoportokba tartoznak, felkereshetik a háziorvosukat, õk beadják nekik az
oltást. A védõoltás a szervezet
védekezõ-készségét fokozza. Akik
nem tartoznak az ingyenességi
körbe, a patikákban beszerezhetik
a háziorvos által felírt oltóanyagot, amit a társadalombiztosítás
50 százalékban támogat. Az influenza jól mûködõ immunrendszer
mellett öt nap alatt lezajlik. A téli
hónapok kedveznek a náthás, vírusos megbetegedésnek, ezért a
zsúfoltságot kerülni kell. Ne menjünk a betegek közelébe, legalább
másfél méter távolságra kell állni
egymástól ahhoz, hogy minimális
legyen az esélye annak, hogy
cseppfertõzéssel egyik emberrõl a
másikra terjedhessen. A köhögés
etikettjét is be kellene tartani
mindenkinek: tegyünk papírzsebkendõt a szánk elé, amikor
köhögünk. Fontos a gyakori szellõztetés, mert légcserével felfrissíthetõ a levegõ, így minimalizálni lehet a mikrobák cirkulációját.
A védõoltás általánosságban nem
az immunrendszert erõsíti, hanem
olyan védettséget biztosít, ami a
betegség elkerülését eredményezheti – mondta a fõorvosnõ.
Bakonyi Zsóka
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A MADÁRINFLUENZÁRÓL
Az elmúlt hetekben sokféle hírt hallottunk a madárinfluenzáról.
Van, vagy nincs madárinfluenza hazánkban? A kérdést Farkas
Péternek, a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület helyi csoportja elnökének tettük fel.
– A sajtóban felröppentek olyan pánikkeltésnek mondható híresztelések, hogy madárinfluenza van az országban. A dél-kelet-ázsiai
esetbõl kiindulva Európában is megjelent,
többek között Görögországban, Romániában és Horvátországban is a madarak
e régrõl ismert betegsége. A madárinfluenzáról több mint 40 éve bebizonyították, hogy madarak a hordozói. Általánosságban elmondható, hogy a különbözõ baromfiak is lehetnek hordozók, illetve a vízi madarak, ludak, récék,
vízi szárnyasok, a különbözõ gázló madarak. A szabadon tartott baromfiak abban az
esetben érintkezhetnek a vadmadarakkal ha
kiengedik õket a tavak vagy patakok közelébe. A
madárinfluenza a bélsárral ürül. A vadon élõ szárnyastól a baromfi úgy kaphatja el, ha a táplálékával együtt
fölveszi a fertõzött ürüléket. Lehetõség szerint el kell tehát kerülni, hogy
érintkezhessenek a vadmadarakkal. Ez nem azt jelenti, hogy minden baromfit hermetikusan be kell zárni. A nagyobb gazdaságoknál zárt tartás
van, akik ház körül, és nem vizes élõhely környékén tartanak baromfit,
azok számára a baromfiudvar fölött elrepülõ madarak nem jelentenek veszélyforrást.
– Mi a véleménye a Balatonfüreden meggyûrûzött és Horvátországban elpusztult hattyúról?
– A madártani egyesület egyik tagja folyamatosan figyeli, kutatja a
bütykös hattyúk vonulását. A hattyúk július-augusztusban vedlenek, nagy
tömegben összeverõdnek a nagyobb halas tavakon, a Balatonon. Szeptember-október környékén húzódnak le Horvátország területére. A bala-

tonfüredi madár is így kerülhetett Horvátországba, és biztos, hogy ott fertõzõdött meg. A tegnapi nap olvastak le egy másik, ugyanazon a
helyen gyûrûzött bütykös hattyút. Az a madár él és virul.
A madárinfluenza gyors lefolyású, lappangási ideje
egy-három nap. Hamar megjelennek az állaton a
jellemzõ tünetek: váladékozás az orrnyílásoknál, legyengülnek, köhögésszerû hangot
hallatnak, hasmenésük van, légzõszervük
lebénul és hamar elpusztulnak. Amelyik
madár megbetegszik, nem tud több száz
kilométert megtenni, ott helyben, egykét napon belül elpusztul. Az egészséges madarak egy-két nap alatt több
ezer kilométert is tudnak repülni.
– Mi a teendõ, ha valaki elhullott madarat talál?
– Ha valaki beteg, elütött, áramütött, legyengült vagy sérült madarat talál, értesítse
a Madártani Egyesület zalai csoportját vagy a
Balatoni Nemzeti Park zalaegerszegi irodáját,
mint eddig. Fel lehet hívni telefonon az ÁNTSZ-t és
az Állategészségügyi Hivatalt is. Kimegyünk és ha madárinfluenzára utaló tünetet látunk, értesítjük az illetékes hatóságot. Nagyon sok madár sérül meg és pusztul el számtalan ok miatt, mincs szükség pánikra. A fenékpusztai állomáson is több, mint 20 madarat kezelünk szárnytörés, áramütés és egyéb legyengülés miatt. A madáretetõkre
járó énekesmadarakat nyugodtan lehet továbbra is etetni télen, ez sem
számít veszélyforrásnak. A baromfitartók ugyanúgy foglalkozzanak az
állataikkal, mint eddig. Az egyéb betegségeket, különbözõ élõsködõket,
tetveket az emberek is elkaphatják az állatoktól. Szigorú jogszabályokat
alkalmaznak az élelmiszeriparban, nem kerülhet a polcokra olyan baromfi, ami komoly egészségügyi vizsgálaton át ne esett volna. Az influenzavírus 60-70 fokon elpusztul, rendesen megsütve, megfõzve kizárható
az esélye annak, hogy a fogyasztás folyamán valaki megfertõzõdjön.

AHOGY AZ UTCÁN LÁTJÁK ...

Madárinfluenza. Manapság egyre többet lehet hallani róla. Vajon Olvasóink tartanak-e tõle? Mit tudnak róla? Félnek-e
tõle? Vásárolják-e a baromfitermékeket? Többek között ezt kérdeztük meg ezen a héten.

Horváthné Takáts Ágnes:
Megmondom õszintén, én nem
ijedtem meg. Nem eszünk sertést,
csak baromfi- és pulykahúst. Ugyan
én nem boltban veszem, hanem egy
termelõtõl hozom, s éppen másfél hete vettem tõle. Ez is azt igazolja, hogy
nem félek. Szerintem itt Magyarországon biztos hogy odafigyelnek.

Salai Erika:
Az az igazság, hogy mióta megjelentek ezek az újságcikkek, a tv,
rádió foglalkozik vele én félek, és
nem is vásároltam baromfitermékeket. A gyerek amúgy is beteg, és
nagyon tartunk tõle azért is, mert
nem tudjuk, hogy milyen áru, honnan került a boltba.

Kovács Istvánné:
Én nagyon tartok a madárinfluenzától, s mióta hallottam a
veszélyérõl, nem is vásárolok baromfitermékeket, ahogy elõtte tettem. Pedig a fiam nagyon szereti
a csibecombot, de amióta hallottam ezt a hírt, azóta abszolút nem
vásárolok ilyen termékeket.

Perjési Józsefné:
Eddig se vettem meg a baromfihúst, ezután sem fogom, mert a
család nem eszi meg. Amúgy is az
egyik nap ezt mondja a kereskedelmi csatorna, a másik nap meg
azt, egyszerûen nem lehet követni,
hogy mi van. Persze hogy mindenki fél tõle.
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ESÉLYEGYENLÕSÉG

NAGYCSALÁDOS
DÉLUTÁN
Alapításának 15. évfordulóját ünnepli a Nagycsaládosok
Nagykanizsai
Egyesülete
(NaNe). Ebbõl az alkalomból
családi délutánt szerveznek a
Halis István Városi Könyvtárban. Az egyesület küldetésérõl
és a tervezett programokról tartott sajtótájékoztatót november
4-én Magyar József a NaNe elnöke, Czupi Gyula a Városi
Könyvtári igazgatója, valamint
Györfy Anikó programszervezõ. Magyar József elnök az
egyesület története kapcsán
elmondta, hogy Nagykanizsán
1988 óta mûködnek. A kezdetben alig több mint egy tucat
család 2000-re már 41 családdá
bõvült. A november 12-én
14.30 órakor kezdõdõ programmal szeretnének nyitni a
nagycsaládosok és a nagycsaládos elveket támogatók irányába. A rendezvényen többek között meghallgathatjuk Varga
Péter: A szülõ is ember elõadását, pódiumbeszélgetést a családról, valamint Czupi Gyula
vezetésével körsétát tehetünk a
könyvtárban és lehetõség nyílik az ingyenes beiratkozásra.

ROMA KONFERENCIA
A Dunántúli Roma Vezetõk Szövetsége (DRVSZ)
kétnapos konferenciát rendezett a hét végén Letenyén.
Az Országos Foglalkozatási Alap támogatásával megvalósult rendezvény megnyitóján Nagy József György,
a DRVSZ elnöke köszöntötte a résztvevõket, majd a
konferencia célkitûzéseit foglalta össze. A dunántúli
roma civil szervezetek már évek óta folytatnak sikeres
foglalkoztatási és képzési programokat, de kellõ nyilvánosság híján kevés alkalom adódott a tapasztalatok
átadására, a követésre méltó programok ismertetésére.
A DRVSZ ezen segítendõ, szervezte meg a konferenciát. Az elnök a pályázati pénzekhez való hozzájutás
nehézségeirõl is szólt, s arról, hogy a romák elsõdleges munkaerõpiacra való visszajutása érdekében milyen fontos a pályázatok utógondozása. A képzésekkel kapcsolatban kiemelte, olyan tudáshoz kell hozzásegíteni a képzésekben résztvevõket, amelyet a késõbbiekben is hasznosítani tudnak.
Ezt követõen a zala, somogy és baranya megyei munkaügyi központok képviselõi szóltak a Dél- és NyugatDunántúl foglalkoztatási nehézségeirõl, a jelenlegi
munkaerõpiaci helyzetrõl. A programjaikat bemutató civil szervezetek között a résztvevõk találkozhattak a Hálózat az Integrációért Alapítvánnyal, a Cigány Érdekvédelmi és Közmûvelõdési Egyesülettel, a Khetanipe a
Romák Összefogásáért Egyesülettel, a Lenti Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, a DRVSZ-szel, a Dél Somogyi Cigány Képviselõk Szervezetével és a Zala Megyei
Cigányok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesületével.
Másnap Szirmai István, a FMM Roma Foglalkoztatási Iroda vezetõje tartott elõadást a civil szervezetek munkaerõpiaci szerepvállalási lehetõségeirõl. A
konferenciát Bogdán János, a zalaegerszegi CKÖ
elnöke értékelte, zárta.

AZ EGYENLÕ
BÁNÁSMÓDÉRT

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat és az Európai
Unió Roma Ifjúságért Egyesület szervezésében rendeztek konferenciát a Honvéd Kaszinóban. A program az ICsSzM politikai államtitkára, Teleki László
megnyitójával kezdõdött, aki a cigány kisebbségi önkormányzatok egyre fokozódó szerepére hívta fel a
figyelmet. Litter Nándor polgármester az egyenlõ bánásmóddal kapcsolatos teendõkrõl szólt. Az elõadások sorát Magyarné Braunsteiner Márta, a Nemzeti
Etnikai Kisebbségi Hivatal fõosztályvezetõje nyitotta
meg, aki a kisebbségi jogalkotás aktuális kérdéseirõl
beszélt. Kiemelte, hogy választáskor a kisebbségi
mandátumokra csak a magát az adott kisebbséghez
tartozónak valló személy jelölhetõ, és a szavazók is
csak az õ körükbõl kerülhetnek ki. Dr. Demeter Judit, az Egyenlõ Bánásmód Hatóság elnöke a hatóság
szerepérõl, a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemben végzett feladatairól tartott tájékoztatást.
Szólt arról, kik és kivel szemben, milyen esetekben
kezdeményezhetik a hatósági eljárást, s milyen döntések meghozatalára kerülhet sor a hatóság részérõl.

„SZÉP RUHÁBAN JÁRNI-KELNI...”
Az elmúlt években gyûjtött pénz felhasználásáról és az idei tervekrõl tartott sajtótájékoztatót
november 2-án a HSMK-ban Litter Nándor
polgármester. A sajtótájékoztatón megjelentek
a rendezvény lebonyolításában részt vevõ szervezetek, intézmények képviselõi: Tóthné Hegedûs Erzsébet, a HSMK igazgatóhelyettese, Antal Istvánné, a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Szervezetének titkára és Simánné Mile
Éva, a Polgármesteri Hivatal Szociális és
Egészségügyi Osztályának vezetõje.
Az elmúlt két évihez hasonlóan az idén is
szeretnék megrendezni a jótékonysági gálát –
hangsúlyozta a polgármester –, és szeretnék,
ha egyre szélesebb körû rendezvénnyé fejlõdne. Az idei programot az Év Vállalkozója díjak átadásával gazdagítják. A közgyûlési döntés szerint két kategóriában, kis és nagy vállalkozók számára adnak át díjat azon vállalkozóknak, akik a befizetett adójuk alapján a legnagyobb fejlõdést érték el. Ebbõl az alkalomból köszöntik a 2-3. helyezetteket is. Egyeztetés folyik ez ügyben a Kereskedelmi és Iparkamara mindkét nagykanizsai szervezetével,
számítanak a megjelenésükre a díjátadási cere-

mónián is. Idén ismét a fiatal nagykanizsai
gyerekek ruházkodását szeretnék segíteni,
mint azt a meghirdetés elsõ évében is tették. A
tavaly befolyt összegbõl az asztmás gyermekek gyógyítására egy sóbarlang kialakításához
gyûjtöttek. A gála programjairól Tóthné Hegedûs Erzsébet elmondta: a közel kétórás mûsor
félidejében adják át a díjakat. A gálamûsorban
fellépnek a Sziget Színház mûvészei, valamint
a komáromi Jókai Színház Jászai-díjas érdemes mûvésze, Dráfi Mátyás. A szeretet fényei
címmel a szervezõk a karácsony közelségére,
illetve az adakozásra, az elesettebbek iránti érzelmi megnyilvánulásra utalnak. A mûsort
vacsora, bál, éjfélkor tombolasorsolás és hajnalig tartó vigalom követi.
A nemes cél érdekében igyekeznek megnyerni a városban lévõ cégeket, vállalkozásokat,
hogy adományaikkal növelhessék a bevételt.
Antal Istvánné kiemelte: a Vöröskereszt aktivistái november 14-én megkezdik a belépõjegyek és támogatójegyek árusítását naponta 1416 óra között a HSMK-ban. Azok, akik több jegyet vásárolnak vagy közérdekû kötelezettségvállalást szeretnének kérni – ami azt jelenti,

hogy az adóalapból leírható a jegy ára – két-három héten belül megkapják a visszaigazolást.
Az összegyûjtött pénzt a vöröskereszt egy
számlájára fizetik be, s a számláról vásárolják
meg az utalványokat. Közösen döntenek arról,
kik lesznek azok a gyerekek, akik a szép, divatos ruhák vásárláshoz utalványt kapnak. Két évvel ezelõtt 60 fiatalnak tudtak adni 10 ezer forintos vásárlási utalványt, bíznak benne, idén
több gyermeknek jut majd szép ruha. Simánné
Mile Éva hozzáfûzte, két éve olyan üzletet találtak, ahol akciós áron tudtak vásárolni a gyerekek. Azt a javaslatot tette még, hogy készüljön plakát a 12 általános- és az 5 középiskolában annak érdekében, hogy a gyerekek a saját
korosztályukat is tudják megmozgatni. A kihelyezett urnába bedobott csoki, vagy üdítõ árával
járuljanak hozzá iskolatársaik megsegítéséhez.
A belépõjegyek ára 6000 forint, mely tartalmazza a vacsora és a gálamûsor árát. Két
típusú támogatójegy vásárolható: a gálamûsor
megtekintésére jogosító illetve az önzetlen
adományozás kifejezésére vásárolható jegy
ára egyaránt 2000 forint.
B. Zs.
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ÚTON, ÚTFÉLEN

A Zala Megyei Munkaügyi
Központ Nagykanizsai Kirendeltsége az alábbi munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:

A tervek szerint november 30-ig kellene befejezõdnie a város legkülönbözõbb pontjain zajló, a
közlekedést megnehezítõ, de már rég várt útfelújítási programnak. A beruházás eredményeként megújul majd a Teleki utca, a Dózsa György utca, elkészül a Magyar utcai körforgalom, és a Széchenyi té-

munkakör/képzettség/bér
híddaru kezelõ – szakirányú
80000-130000 Ft
hegesztõ – szakirányú
80000-110000 Ft
CNC esztergályos – szakirányú
75000-80000 Ft
vas- és fémszerkezet lakatos
– szakirányú
70000-110000 Ft
vízvezeték szerelõ – szakirányú
KJT. szerint
festõ és mázoló – szakirányú
KJT. szerint
tehergépkocsi-vezetõ
+ darukezelõ – szakirányú
megegyezés szerint
tehergépkocsi-szerelõ –
szakirányú
megegyezés szerint
mélyfúró – szakirányú
130000-180000 Ft
varrómunkás – szakirányú
57000-90000 Ft
élelmiszerbolti eladó –
szakirányú
70000-80000 Ft
anyag- és termék vizsgáló
–szakirányú
70000-120000 Ft
operátor – 8. általános
80000-100000 Ft
telefonos értékesítõ –
érettségi
megegyezés szerint
lakatos mûvezetõ –
technikum
150000-180000 Ft
kereskedelmi üzletkötõ
(horvát nyelv) – fõiskola
megegyezés szerint
vegyipari gépész üzemmérnök
– fõiskola
120000-180000 Ft

Bõvebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról a ZMMK
Kirendeltségén: Nagykanizsa,
Fõ út 24. szám alatt kaphatnak. Ügyfélfogadási idõ: Hétfõ
– kedd – szerda: 8.00 – 12.00
és 13.00 – 16.00 óra között,
péntek: 8.00 – 13.00 óra

ren a burkolatcsere is. Megkezdõdött a Magyar utca
és az Arany János utca közötti körforgalom építése.

Jelenleg a közmûvek kiváltása történik, a vezetékeket a leendõ körforgalom útpályája alól kiemelik, és
új nyomvonalon helyezik el. Ezt követõen kerül sor
a viszonylag kisméretû, járható közepû körforgalom
kialakítására, ahol virágágyások helyett burkolt felületet alakítanak ki a nagyobb jármûvek áthaladása
érdekében. Bár a munkálatok gõzerõvel folynak, a
szakemberek egy része úgy vélekedik, a közlekedõknek valószínûleg még november 30. után is türelemmel kell lennie. Bár az idõjárás egyelõre kegyes
az utakon dolgozó munkásokhoz, a program jelenlegi állása szerint a munkák csúszni fognak.

FÁK VAGY BICIKLIÚT
Erre a dilemmára kellett megoldást keresni
legutóbb a Csengery utcában, ahol a korábban eldöntött közbeszerzés nyomán megkezdõdött a bicikliút kivitelezése, illetve az azt
megelõzõ munkálatok. Olvasóink közül többen is úgy vélik, kár volt a növényállományt
az egyre terjedõ urbanizáció oltárán feláldozni, de a szakemberek véleménye az, más megoldás sajnos nincs.

AUTOMATA MÉLYPARKOLÓK A VÁROSBAN
A londoni székhelyû, Linrose
Propertes Ltd. társaság magyar
képviselete kereste meg a városunk önkormányzatát automata
mélyparkoló építését ajánlva. A
vállalkozás már tíz éve üzemeltet
teljesen automatizált mélyparkolókat Európa-szerte. Az általuk alkalmazott technológia lehetõséget
biztosít az idegenforgalmilag frekventált helyszíneken – történelmi
belvárosok szûk utcái, terei alatt –
a felszíni parkolást kiváltva megoldani a gépjármûvek elhelyezését.
Az összeállított anyagból kiderül, a parkolóhelyre történõ beparkolás, beállás és a gépjármû elhagyása után egy számítógép által
vezérelt liftrendszer, emberi beavatkozás nélkül elhelyezi a gépjármûvet a szabad földalatti parkolóhelyen. Az átlagos ki- és beállási idõ kevesebb, mint egy percet

vesz igénybe. A rendszer maximális kapacitása kilenc szinten 108
autó elhelyezését képes biztosítani. A parkolórendszer használatával jelentõsen csökkenhet a zsúfoltság, a környezetszennyezés, a
zajterhelés, a hagyományos parkoláshoz kapcsolódó energiafelhasználás is. A szolgáltatás igénybevevõi számára a rendszer maximális
védelmet nyújt az idõjárás viszontagságaival szemben is.
A legutóbbi közgyûlésen elfogadott elõterjesztés készítõi megvizsgálták a lehetséges helyszíneket, s kilenc olyat találtak, amely
alkalmas volna a beruházás megvalósítására. Mélyparkoló épülhet
az OTP Sugár utcai épületétõl keletre fekvõ parkolóban, a Múzeum tér zöld területe alatt, az Erzsébet tér parkolójában, a Kiskastély környezetében, a Zsinagóga

tömbben, a Fõ út 10. udvarán, az
Eötvös tér északi tömbjében, a
Márvány üzletháztól nyugatra
fekvõ parkolóban, és a Vasemberház udvarán. Elhangzott az is: mivel a vállalkozó több városban jelentkezett ajánlatával, ahol elõször kezdheti meg a beruházást,
ott alakítja ki a diszpécser szolgálatát is. Erre jelenleg Nagykanizsának van a legnagyobb esélye.
A testület legutóbbi döntésével,
a bemutatott dokumentációk és ismertetõk alapján felhatalmazta a
polgármestert, hogy az automata
mélyparkolók nagykanizsai telepítési lehetõségeirõl, az eddig
ajánlatot tévõ, illetve további hasonló projektet kínáló cégekkel
tárgyalásokat folytasson, és a tárgyalások eredményeként kialakuló telepítési lehetõségekrõl részletes dokumentációt készítessen.
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FARKAS FERENCRE EMLÉKEZÜNK
Az idén száz éve,1905. december
15-én Nagykanizsán született a neves zeneszerzõ, Farkas Ferenc. A
fõvárosban járt gimnáziumba, zenei
tanulmányait a Nemzeti Zenedében
kezdte meg. 1921-tõl a Zeneakadémián Weiner Leó elõkészítõ osztályának növendéke volt, majd az
érettségit követõen Siklós Albert
irányításával tanult tovább és szerzett zeneszerzõi diplomát 1927-ben.
1929-tõl 1931-ig Rómában, Ottorino Respighi mesteriskolájában tökéletesítette tudását, megszerezve a briliáns hangszerkezelés és hangszerelés páratlan ismeretét, majd Afrikában és Spanyolországban járt. 1933-35 között
Bécsben és Koppenhágában filmzenéket írt. 1935-45-ig a Fõvárosi Felsõbb
Zeneiskolában, 1941-43-ig a kolozsvári konzervatóriumban tanított, majd
az intézmény igazgatója lett. 1946-48-ig a Székesfehérvári Zeneiskola
igazgatója volt, 1948 óta a Zenemûvészeti Fõiskola tanára.
Farkas Ferenc nemcsak a zene, hanem a képzõmûvészet és az irodalom
ismerõje is volt. 1936-ig elsõsorban filmzenéket írt és vezényelt Budapesten, Bécsben és Koppenhágában is, de szerzett színpadi és rádiós kísérõzenét is. 1935-tõl foglalkozott tanítással, 1949-tõl 1975-ös nyugalomba vonulásáig a Zeneakadémia zeneszerzéstanára volt. Életmûvének sokrétûsége az elõadói apparátus és a mûfajok tekintetében is megmutatkozik. Színpadi alkotásai között operák, balettek, daljátékok, operettek és színpadi játékok is találhatók (legjelentõsebbek: A bûvös szekrény 1942, a Furfangos
diákok 1949, a Kossuth-díjas Csínom Palkó 1949, az Egy úr Velencébõl
1979-80); ezenkívül számtalan zenekari-, szóló- és kamaradarabot, versenymûveket, kantátákat, miséket, kétszáznál több kórusmûvet, száznál
több dalt és népdalfeldolgozást komponált. A költészet iránti vonzódását
mutatja, hogy mintegy 12 nyelven komponált, és a megzenésített magyar
költõk száma meghaladja az ötvenet. 1933-ban Liszt-díjjal, 1934-ben Ferenc József díjjal, 1943-ban Klebelsberg-díjjal, 1950-ben Kossuth-díjjal
tüntették ki, 1960-ban az Erkel-díj I. fokozatát kapta: 1965-ben a Magyar
Népköztársaság Érdemes Mûvésze lett.
DIVERTIMENTO
Huszonöt esztendõs volt Farkas Ferenc, mikor Divertimentóját komponálta. A mû római tanulmányútjának termése, amellyel 1933-ban elnyerte a Liszt Ferenc pályadíjat. Hangszerelésének áttetszõ világossága, formáinak logikus szerkesztése nyilván sokat köszönhet az olaszországi stúdiumoknak, de negyven esztendõ távlatából, Farkas Ferenc
azóta írt mûveinek ismeretében, elmondhatjuk, hogy ezek a vonások a
zeneszerzõ egész életmûvét végigkísérik, és így nyilván hozzátartoznak mûvészi alkatához. Ugyanez mondható el a Divertimento hangzásának mediterrán derûjérõl, a mûfajt híven értelmezõ harmonikus
könnyedségérõl, amely különösen az elsõ két tétel alaphangulatát jellemzi; de nem kevésbé hatásos karakterdarab a harmadik helyen álló
Menüett, valamint a záró rondót elõkészítõ Intermezzo sem. A Divertimentót 1933-ban Dohnányi Ernõ vezényelte a budapesti bemutatón.
PRELUDIUM ÉS FÚGA
Századunk elsõ évtizedeiben az európai muzsika jellegzetes stílusa
volt a neobarokk: számos zeneszerzõ úgy vélt kiutat találni bizonyos
hangbeli és formabeli újítások káoszából, ha újból felidézi a muzsika
nagy századának vívmányait, a zene egyenletes lélegzését, szabályos
formáit. A tehetséges zeneszerzõk mûveiben ez a felidézés több volt
merõ utánérzésnél: õk megtalálták a módját, miként tölthetik meg a zene egykori formavázát korszerû tartalommal, és a múltat a maguk
egyéni hangján szólaltatták meg. S ha ez így volt a húszas években, fokozott mértékben volt érvényes az elmúlt néhány évtized értékes alkotásaira nézve. Farkas Ferencet széleskörû tájékozottsága, nemes ízlése
egyaránt megóvja attól, hogy régies formában írott mûveibõl merõ stí-

lusgyakorlat váljék. Sõt, a prelúdium és fúga barokk hagyományait nagyon is mai eszközökkel támasztja fel a zeneszerzõ, hiszen mûvének
témáját a tizenkétfokú hangrendszer készletébõl konstruálja. Az 1947ben írt kompozíció elsõ részé (a Preludium) e korszerû elemekre alkalmazza Bach szigorúan kötött építkezésû háromszólamú invencióik
kompozíciós szabályait. Ugyancsak a hagyomány ihletõ erejû tisztelete, hatja át a két zenei gondolatra épült kettõsfúgájának szerkesztését
is. Benne jól érezhetõ a felemelkedés és lecsendesülés hangulati hullámhegyének és hullámvölgyének egységes, nagy ritmusa. Mind a prelúdium, mind a fúga igen jól hangzó, választékos hangszerelésével kelti kifejezõ, élvezetes muzsika hatását.
FURFANGOS DIÁKOK – SZVIT
A Furfangos diákok címû egyfelvonásos táncjátékot — amely Jókai
A debreceni lunátikus címû novellájából készült, 1949-ben mutatta be
a Magyar Állami Operaház. Egy évvel késõbb Farkas Ferenc zenekari
szvitet állított össze a mû kiemelkedõ részleteibõl. A hat tétel meganynyi karaktertáncot foglal magában, sõt, az utolsó tételt három darabból
szerkesztette a zeneszerzõ.
CANTUS PANNONICUS
Farkas Ferenc egész életmûvét a nemes ízlés, a magyar és klasszikus hagyományok értõ ápolása, a kifejezés mindenkori választékossága jellemzi.
Stílusa csiszolt, költõi világa bensõséges, hangzásvilága magán viseli az
impresszionizmus stílusjegyeit, némelyeket nyilván olasz mesterétõl,
Respighitõl sajátított el a komponista. A sokoldalú képzettség, széleskörû
európai tájékozottság Farkas mûvészetében a magyar zene hagyományainak tudatos ápolásával társul. Ez adja alaphangját a Cantus Pannonicus címû kórusmûnek is, amelyet a zeneszerzõ a nagy humanista költõ, Janus
Pannonius verseibõl állított össze 1959-ben. Janus Pannonius a XV. században írta latin nyelvû költeményeit, amelyekben korát és környezetét élõ,
nagyszerû ábrázolóerõvel jelenítette meg. A reneszánsz poéta mûveibõl
Farkas Ferenc öt költeményt választott ki megzenésítésre. Az elsõ költemény Magyarország dicsõségét énekli meg. Tekintettel a latin szöveg metrikus lejtésére, a zeneszerzõ elsõsorban a ritmus kifejezõ eszközével élt e tétel zenei feldolgozásánál. A bevezetõ tétel súlyos veretû, ünnepélyes hangját könnyed, bensõséges szerenádmuzsika követi. A reneszánsz madrigálzenék stílusára utal az énekkart kísérõ hangszeres együttes is, amely pengetõ hangszerekbõl — hárfából, csembalóból; cselesztából, gitárból és mandolinból — áll. A harmadik tétel megkapó természeti kép, címe: Búcsú Váradtól. A muzsika téli utazást ír le, rendkívül finom és választékos eszközökkel. De helyet kap a tétel végén a búcsú könnyes hangulatának kifejezése is. A következõ tétel tavaszt váró lírai közjáték, majd a befejezõ költeményben a béke óhaja csendül fel. A költõ Marshoz, a háború istenéhez könyörög békéért. A zeneszerzõ a mûvet záró kódéban ismét visszaidézi a
kezdõ tétel magyaros dallamát, ily módon kerekítve le a költemények sorozatát: békét kérünk Pannoniának, ahonnét új versek szállnak a világba...
GYÁSZ ÉS VIGASZ
1965-ben írta Farkas Ferenc ezt a zenekari darabot. A kompozíció
külsõ indítéka Fejõs Pál magyar származású amerikai filmrendezõ két
évvel korábban bekövetkezett halála volt. A mû egyetlen tételbe tömöríti a címében foglalt két lelkiállapot különféle fázisait, a kedély különféle hullámzásait, amelyek egyúttal a formai felépítésben is szerepet
játszottak. A befejezés hangja a vigaszé, megnyugvásé. A mûvet 1967ben Ferencsik János mutatta be.
KÉSEI UTÓDOK EMLÉKEZETE
Farkas Ferenc emléke elõtt tisztelgett az idei Egyházzenei Fesztivál.
A szeptember 2-án kezdõdött fesztiválra volt tanítványai egy-egy mûvet írtak, illetve ajánlottak az életének 95. évében, 2000-ben elhunyt
alkotó emlékére. Szülõvárosában, Nagykanizsán is programok sorával idézik fel a száz éve született alkotó emlékét. Október 31-én emlékbélyeget mutattak be, s a már hagyományos Emlékezem… koncert mûsorán Farkas-mûvet hallhatott a közönség.
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EGÉSZSÉGÜGY, OKTATÁS
EGÉSZSÉGÜNKÉRT
Az „Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata” tagjaként az Attila
óvoda Egészségmegõrzõ szakmai napot tart november 16-án a Halis
István Városi Könyvtárban. A program keretében neves elõadók szólnak majd a népegészségügyi program óvodai megvalósítási lehetõségeirõl, arról, hogyan, miként tehetnek többet az óvodapedagógusok a
gyerekek egészségfejlesztése, egészségmegõrzése érdekében. Prof. Dr.
Székely Lajos a hálózat tiszteletbeli elnöke a népegészségügyi programról és az óvodai egészségnevelés elméletérõl beszél, Bukovicsné
Nagy Judit a program óvodai megvalósításának gyakorlati lehetõségeit
ismerteti. Horváth Judit elõadásában a helytelen táplálkozás és a gyógytestnevelés tapasztalatairól lesz szó, az elõadást gyakorlati bemutató
is követi majd. Somogyi Péter a sószoba élettani hatásairól tartó elõadást. A program ingyenesen látogatható, a szervezõk szívesen látnak
mindenkit, aki többet szeretne tudni arról, miként lehetnek egészségesebbek a gyerekek.

ORVOSI RENDELÕK
FELÚJÍTÁS ALATT
Az önkormányzat folyamatosan újítja fel a rossz állapotban lévõ, az
elõírásoknak nem megfelelõ alapellátási orvosi rendelõket. A többmilliós program keretében felújított Jókai utcai orvosi rendelõt nemrégiben adták át a betegforgalomnak, jelenleg zajlik a Kaposvári út 11-ben
lévõ rendelõ munkaterületének átadása. Az Alkotmány utcában lévõ
rendelõ építési engedélyeztetési eljárása pedig folyamatban van – tudtuk meg Röst János alpolgármestertõl.

DENTO-ALVEOLÁRIS
SEBÉSZET 2006-BAN?
A legutóbbi közgyûlésen tárgyalta s fogadta el a testület a dentoalveoláris sebészet kialakításával kapcsolatos elõterjesztést. Mint arra
bizonyára emlékeznek lapunk olvasói is, a tavalyi évben szûnt meg a
városban a szájsebészet, a szakember távozása miatt. Mivel a pótlását
akkor nem sikerült megoldani, a kórház megszüntette az ellátást.
Az azóta eltelt idõszak bebizonyította, hogy az ellátásra komoly
szükség van, hiszen nem megoldás, hogy a betegek Zalaegerszegre, a
túlzsúfolt rendelõbe utaznak a kezelésekre. Mégpedig elég sokan, hiszen a város és vonzáskörzete, azaz 72 település mintegy 120 ezer biztosított lakos fogászati ellátását végzi a terület 23 fogszakorvosa. Most
úgy tûnik, talán lehetõség adódhat a helyzet megoldására. Benyújtásra
került ugyanis egy pályázat az illetékes szervekhez, kérve azt, hogy az
alapellátás keretében, heti 30 órás rendelési idõvel elindulhasson városunkban a szakrendelés. S mindehhez most adott egy dento-alveoláris
szakvizsgával rendelkezõ fogszakorvos is, aki az Egészségügyi Alapellátási Intézmény dolgozójaként vállalkozna a feladat ellátására. Mint
azt Kercsmaricsné Kövendi Ibolya, az Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetõje elmondta, a pályázatok elbírálása 2006. év közepén
történik, így a szakrendelés legkorábban a következõ év második felében kezdhetné meg mûködését. A betegek a Szent Imre utcai fogászati
rendelõben jutnának ellátáshoz, s a bonyolultabb esetek orvoslására,
mûtõt igénylõ szájsebészeti beavatkozások elvégzésére a kórház fül-,
orr-, gégészeti mûtõjében kerülhetne sor.
Mindez ma még csak feltételes módban...

ÚTVESZTÕK ÉS ÚTKERESÕK
E héten zajlik az „Útvesztõk és
Útkeresõk” bûnmegelõzési akadályverseny a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban, melyen a
város középiskoláinak 9-10. évfolyamain tanuló diákok vesznek
részt. A 65 osztályt – összesen
mintegy 2500 fiatalt – érintõ programot a kanizsai Rendõrkapitányság vezetõje, dr. Molnár József
rendõr alezredes nyitotta meg.
A csapatok kilenc állomáshelyen jutottak hasznos információkhoz, illetve adhattak tanubizonyságot egy-egy adott témában
való tájékozottságukról. A Droggalériában – ezt az elnevezést
kapta az elsõ állomás – részletesen megismerkedhettek a különbözõ kábítószerekkel, azok káros
hatásaival, a drogozás veszélyeivel. A következõ állomáson az
elõítéletekrõl, a másságról, a kisebbségi létrõl esett szó. A versenyzõk szituációs játék keretében tapasztalhatták meg, milyen
érzés egy „más” csoporthoz tartozni, az elõítéletek miatt mellõzöttnek, kiközösítettnek lenni. A
„Te sem vagy más!” állomás után
a „Buli járat” várta a csoportokat,
ahol helyszíni fotók és illusztráci-

ók segítségével a közelmúlt jelentõsebb közlekedési baleseteivel szembesülhettek a fiatalok. A
cél ezúttal az volt, hogy mindannyian végiggondolják, milyen
fontos a közlekedési szabályok
mindenkori betartása. S hogy a
droggal kapcsolatos ismeretek
biztosan mindenkiben mélyen elraktározódjanak, a következõ
megállóban egy oktatófilmet néztek végig a résztvevõk: a film egy
drogos viszontagságos életét kísérte végig, egészen a haláláig. A
fiatalkorú bûnözéssel foglalkoztak az ötödik állomáson. Szó
esett arról, hogyan válhat valaki
áldozattá, illetve elkövetõvé, s
milyen büntetésekre számíthatnak a szabályokat megszegõk.
Aztán az éjszakai élet veszélyeit vették górcsõ alá a csapatok:
szó esett a biztonságos szexrõl, a
drogról, az alkoholról, mégpedig
fõként ezek egészségügyi vonatkozásairól. Majd – hogy a tájékoztatás valóban teljeskörû legyen –, két olyan állomáson is elidõztek a fiatalok, ahol mindent
megtudhattak arról, ha bajba jutottak, ha segítségre van szükségük, hova fordulhatnak. Így meg-

ismerkedhettek például a Gyámhivatal, a Szociális Osztály és a
Családsegítõ Központ munkájával is. Az egyik, mondhatni a legnépszerûbb állomás újra a
KRESZ-szabályok birodalmába
vezette a csapatokat. Míg az osztályokból ketten-ketten arra vállalkoztak, hogy minden tudásukat
latba
vetve
számítógépes
KRESZ-tesztet igyekeztek minél
kevesebb hibával kitölteni, addig
a többiek rajzok, képek segítségével nyomon követhették például azt, hogy a sebesség helytelen
megválasztásából adódó közlekedési balesetekben mekkora az ütközés ereje, mi történhet, ha biztonsági övvel vagy éppen anélkül

csak kicsit, vagy éppen nagyon
túllépjük a szabályok, illetve az
útviszonyok engedte sebességhatárokat. Természetesen valamennyi állomáson játékos feladatok is kapcsolódtak az adott témához, melyek megoldását a
szakemberek maximum tíz ponttal jutalmazhattak.
S hogy melyik osztály volt a
legügyesebb a helyi önkormányzat, a rendõrség illetve az Egészségügyi Alapellátási Intézmény
által szervezett programon? Errõl
következõ lapszámunkban tudunk
beszámolni, hiszen az eredményhirdetésre eheti számunk megjelenését követõen kerül majd sor.
-szõlõsi-
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A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
HIRDETMÉNYE
Az EU elõírásainak megfelelõen 2005. november 14. és 28. között a KSH Gazdaságszerkezeti Összeírást hajt végre, melyet az
1996/2467 számú EU Tanácsi Rendelet tesz kötelezõvé az EU tagországaiban.
A felvétel célja, hogy átfogó képet adjon az EU csatlakozás óta a
magyar mezõgazdaságban végbement szerkezeti változásokról. A
begyûjtött adatok szükségesek az agráriumot érintõ uniós és hazai
döntések meghozatalához, valamint a mezõgazdaság stratégiájának
kialakítását is megalapozzák. Az összeírás során KSH igazolványnyal rendelkezõ összeíró-biztosok házról házra járva rögzítik az
adatokat - kérdõíven vagy lajstromon- az ország 959 településén.
Zala megye 47 településén ötezer egyéni gazdálkodót érint az öszszeírás. A kérdõív felvétele során az összeíró a gazdaságban foglalkoztatottakra, a földterületre, az állatállományra és termesztett növényekre, a gépállományra, illetve egyéb tevékenységekre vonatkozó adatokat rögzíti.
A valósághû adatszolgáltatás valamennyi gazdálkodó részérõl a
statisztikai törvény alapján kötelezõ. Az összeírt adatok csak összesített formában kerülnek közlésre, senkinek nem kell attól tartania,
hogy a közölt adatokat nem statisztikai célra, vagy az adatszolgáltató érdekeit sértõ módon használják fel.
Kérjük, segítsék az összeíró-biztosok munkáját.
Szekeres Jánosné, képviseletvezetõ

VÁROSHÁZA
KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart november 7-én 18.00-19.00 óra között a Nagyrác
utcai Általános Iskolában és november 14-én, hétfõn 18.00-19.00 óra
között a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban.
Stróber Gábor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselõje november 7-én 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.
Változás! Röst János alpolgármester november 16-án, szerdán tart
9-12 óráig tart fogadóórát a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.).
Dr. Kelemen Marcell jegyzõ november 9-én, szerdán tartja ugyanott
fogadóóráját. A fogadóórán tisztelettel várják a város lakosságát, észrevételeiket, javaslataikat.
A 6. sz. választókerület (Csokonai u., Hevesi u., Teleki u., Bartók u.,
Rózsa u. stb.) lakosai részére 2005. November 9-én, szerdán 17 órakor
Litter Nándor polgármester fogadóórát tart a Körõsi Cs. S. Általános
Iskolában.
KÖZMEGHALLGATÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzatának képviselõ testülete 2005. november 9-én (szerdán)
15 órai kezdettel közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás helye: HKÖ iroda; Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1.

ELADÓ INGATLANOK
„SZÉP RUHÁBAN JÁRNI-KELNI...”
JÓTÉKONYSÁGI GÁLAEST ÉS BÁL
2005. DECEMBER 10.
Minden év december hónapja a karácsony, a szeretet ünnepének jegyében telik. Ez a hónap a jótékonyság és adományozás hónapja is. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt két év decemberében jótékonysági gálát rendezett a városban
élõ, rászoruló fiatalok megsegítésére. A hagyományteremtõ rendezvények folytatásaként városunk Önkormányzata, a Hevei Sándor Mûvelõdési Központ, a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai
Szervezete idén is megrendezi a Jótékonysági gálaestet és bált
2005. december 10-én a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban.
A reményeink szerint sikeres rendezvény bevételébõl az arra
rászoruló fiatalok ruházkodását támogatjuk. A színháztermi gálamûsorban fellépnek a Sziget Színház mûvészei, valamint a komáromi Jókai Színház Jászai-díjas színmûvésze, Dráfi Mátyás. A
jótékonysági bálon a vacsoráról a Kanizsa Centrál Kft. gondoskodik, s a hajnalik tartó tánczenét a Focus nosztalgia zenekar
szolgáltatja Ámon István vezetésével. Éjfélkor tombolasorsolást
rendezünk értékes nyereménytárgyakkal.
Belépõjegyek és támogató jegyek elõzetesen vásárolhatók a
HSMK-ban november 14-tõl naponta 14-18 óráig. A belépõjegyek
ára 6 000 Ft, mely tartalmazza a vacsora és a gálamûsor árát. Két típusú jegy vásárolható: a gálamûsor megtekintésére jogosító 2 000
Ft-ért, és az önzetlen adományozás kifejezésére szintén 2 000 Ft-ért.
A nagyobb példányszámban vásárolt jegyek ellenértéke és a
jótékony célra felajánlott összeg átutalással kiegyenlíthetõ a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének Magyar Kereskedelmi és Hitelbank Rt-nél vezetett 10404900-4901159900000000 számú bankszámláján. Az átutalási elismervény hitelesített másolata jogosít a belépõjegyek és támogató jegyek átvételére. A befizetett összegek után igényelhetõ adókedvezmény érvényesítéséhez a Városi Vöröskereszt igazolást állít ki.
Litter Nándor, polgármester

1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa, volt Thury laktanya területén, a földhivatali megosztást követõen kialakuló
3110/24. hrsz-ú, 5 ha 1865 m2 nagyságú földterületet a rajta lévõ
felépítményekkel együtt.
A versenytárgyalás ideje: 2005. november 23. 10 óra. Kikiáltási ár:
373.428.000 Ft + áfa. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalója (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) A versenytárgyalási felhívás 2005. november 14-tõl
vehetõ át a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6.). A versenytárgyalás kiírója
fenntartja jogát az ingatlan versenytárgyalásának visszavonására, a
versenytárgyalás idõpontjának módosítására, melyet hirdetés formájában közzétesz.
2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait
(hrsz./helye/kikiáltási ár/versenytárgyalás idõpontja):
2035/B/2.– Király u. 8./2.200.000 Ft + áfa/2005. nov. 15., dec. 5.
8:30 óra. 2190/A/3. – Csányi u. 8./10.700.000 Ft + áfa/2005. nov. 15.
és dec. 5. 09:00 óra. 11. – Magyar u. 6./6.500.000.- Ft + áfa/2005.
nov. 15. és dec. 5. 09:30 óra. 4372. – Lazsnaki kastély/80.000.000 Ft +
áfa/2005. nov. 15. és nov. 29. 10:00 óra. 163/1. – Magyar u.
54./11.280.000 Ft +áfa/2005. nov. 15. és dec. 5./10.30 óra. 186/1. –
Magyar u. 76./7.938.600 Ft/2005. nov. 15. és dec. 5. 11:00 óra. 1286.
– Királyi P. 1-3./16.000.000 Ft + áfa/2005. nov. 15. és dec. 5.
11:30 óra. 1188/A/5. – 1188/A/6. – Fõ út 7./47.000.000 Ft + áfa/2005.
nov. 15. és dec. 5. 13:00 óra. 1163. – Rozgonyi u. 8./40.000.000 Ft +
áfa/2005. nov. 15. és dec. 5. 13:30 óra. 4372/1.– Lazsnaki kastély
megosztva/60.000.000 Ft + áfa/2005. nov. 16. és nov. 30. 10:00 óra.
4372/2. – Lazsnaki kastély megosztva/25.000.000 Ft + áfa/2005. nov.
16. és nov. 30. 10:30 óra.
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
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KANIZSA MÉDIA

MÛS ORA
November 11 – November 18
November 11. péntek

rikai akciófilm 23:00 Irányjelzõ
23:30 Különjárat

06:30 Krónika 06:53 K'arc - kulturális magazin 07:19 Jelkép - református 07:30 Krónika 07:42 Jövõ 7
- Költségvetés, Nõi kézilabda
08:08 Adjuk magunkat 08:19 Krónika 17:00 Biztonságos államhatár
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 Botrányos szerelem - amerikai vígjáték 23:00
Maksavízió 23:30 Különjárat rockshow

06:30 Krónika 06:53 Jövõ 7 07:19
Jelkép - adventista 07:30 Krónika
07:42 Nyugati Régió 08:08 Adjuk
magunkat 08:19
Krónika
17:00 Színházi magazin 18:00
Krónika 18:14 Mese 18:19 Jelkép
- katolikus 19:00 Krónika 19:13
Házban ház körül 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:01
Jövõ 7 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Égi jel - amerikai vígjáték 23:00
Egészségmagazin 23:30 Benceshow

November 12. szombat

November 16. szerda

06:30 Krónika 06:53 Nyugati Régió 07:19 Jelkép - katolikus 07:30
Krónika 07:42 K'arc 08:08 Adjuk
magunkat 08:19 Krónika 08:30
Gyermekmûsor 09:00 Teleshop
09:30 Biztonságos államhatár
10:00 Infómánia 10:30 Díjlovagló
Világkupa 11:00 Pénzhalász
17:00 Trendli 18:00 Szárnyas farkasok - kisfilm 18:28 Adjuk magunkat 18:41 Titánia Titánia magyar szatíra 20:11 Storyboard
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Bencze
show 21:30 Octopus - amerikai
katasztrófa film 23:30 Különjárat
- rockshow

06:30 Krónika 06:53 Házban ház
körül 07:19 Jelkép - katolikus
07:30 Krónika 07:42 Jövõ 7 08:09
Adjuk magunkat 08:19 Krónika
17:00 Akarj élni! 18:00 Krónika
18:14 Mese 18.21 Jelkép - evangélikus 19:00 Krónika 19:14 Jövõ
7 19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:01 Házban ház körül
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Gyilkos
törvény - amerikai thriller 23:00
Trendline a divatmagazin 23:30
Biztonságos államhatár

November 13. vasárnap
06:30 Titánia Titánia - magyar
szatíra 08:01 Adjuk magunkat
08:13 Jelkép - Krisztus Szeretete
Egyház 08:23 Storyboard 08:30
Gyermekmûsor 09:00 Teleshop
09:30 Egészségmagazin 10:00
Trendline - a divatmagazin 10:30
Trendli - életmódmagazin 11:00
Pénzhalász 17:00 Díjlovagló Világkupa 18:00 Szárnyas farkasok
- kisfilm 18:28 Adjuk magunkat
18:42 Titánia Titánia - magyar
szatíra 20:00 Sajt 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Maksavízió 21:30 Varian háborúja - amerikai háborús
filmdráma 23:30 Bencze show

November 14. hétfõ
06:30 Iránytû a régióknak I.
rész 07:20 Adjuk magunkat
07:32 Iránytû a régióknak II.
Rész 08:22 Fõzõcske: Rakott
zöldbab 17:00 Trendline 18:00
Krónika 18:14 Mese 18:19 Jelkép - adventista 19:00 Krónika
19:14 Jövõ 7 19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:01
Nyugati Régió 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 kai sárkányok - ame-

November 15. kedd

KÖRZETKÖZPONTI FÓRUM
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõjeként a kiemelt építéshatósági, a gyámügyi és az okmányirodai ügyekben ún. körzetközponti illetékességgel rendelkezem. Illetékességem ezekben az államigazgatási
ügyekben Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén túl
még 40 településre és azok polgáraira is kiterjed. A hatáskörömbe utalt
fenti államigazgatási feladatok ellátásáról osztályvezetõ kollégáimmal
együtt számot kívánunk adni Önöknek. Lehetõséget akarunk teremteni
arra, hogy a települések polgármesterei, jegyzõi véleményt alkothassanak, illetve a lakosság kérdéseket intézhessen a Polgármesteri Hivatal
munkájáról, a körzetközponti államigazgatási feladatok ellátásáról.
Mindezek alapján tisztelettel meghívom Önöket a 2005. november 15én 14.00 órakor megrendezésre kerülõ Körzetközponti Fórumra.
Helyszín:Halis István Városi Könyvtár Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
Program:14.00 Köszöntõ: dr. Kelemen Marcell Nagykanizsa Megyei
Jogú Város jegyzõje 14.10 Tájékoztató a Városi Gyámhivatal munkájáról, tevékenységérõl. Elõadó: dr. Nemesné dr. Nagy Gabriella hivatalvezetõ 14.30 Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Építéshatósági Osztályának tevékenységérõl. Elõadó: Szamosi
Gábor osztályvezetõ 14.50 Tájékoztató az Okmányiroda tevékenységérõ. Elõadó: Deák Tamás irodavezetõ 15.10 Fórum a közigazgatási feladatok ellátásáról, a körzetközponti feladatokkal kapcsolatos észrevételek, tapasztalatok megvitatása, kérdésfelvetések a meghívottak részérõl
Dr. Kelemen Marcell

ALAPÍTVÁNY A BIZTONSÁGUNKÉRT
Mintegy tízéves múltra tekint
vissza az önkormányzat által létrehozott Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Közbiztonságáért és
Közlekedésbiztonságáért Alapítvány, mely 2001 óta közhasznú
alapítványként mûködik.

November 17. csütörtök
06:30 Krónika 06:53 Jövõ 7
07:19 Jelkép - adventista 07:30
Krónika 07:42 Házban ház körül
08:08 Adjuk magunkat 08:19
Krónika 17:00 Tér-Erõ. A régiók, megyék, kistérségek mûsora
18:00 Krónika 18:14 Mese 18:19
Jelkép - református 19:00 Krónika 19:14 K'arc 19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:01 Jövõ
7 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Lóvá
tett milliomos - ausztrál vígjáték
23:00 Infómánia - multimédia
magazin 23:30 Trendi életmódmagazin
ZÁLOGKÉSZPÉNZ

AZONNAL
a régi helyen, régi
kollégákkal új,

magasabb aranyáron

ÉKSZERBANK
ZÁLOGHÁZ
NAGYKANIZSA

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

Titkárával, Antalics Dezsõvel
az alapítvány tevékenységérõl beszélgettünk:
– Hogyan fogalmazhatnánk
meg röviden, milyen célokat tûzött maga elé az alapítvány?
– A rendõrség munkáját segítjük a közbiztonság és a közlekedésbiztonság mind hatékonyabb
ellátása érdekében. Emellett kiemelt feladatnak tartjuk, hogy e
területeken az ifjúság nevelésében
is hatékonyan közremûködjünk.
– Az elmúlt esztendõben konkrétan hol, miben tudtak segítséget
nyújtani?
– Anyagi támogatást nyújtottunk a rendõrség motoros szolgálati feltételeinek megteremtéséhez
– gondolok itt például motoros
öltözet beszerzésére, a motorkerékpárok fejlesztésére. Az idegenforgalmi szezonban, amikor bizony sokkal több idõt töltenek
munkával a rend õrei, a túlórák
kifizetésében komoly anyagi áldozatot vállaltunk. A fiatalokkal
kapcsolatban is említhetek példákat: az oktatási tevékenység mód-

szertani fejlesztése érdekében
számítástechnikai eszközöket vásároltunk, és hozzájárultunk a diákoknak szervezett kortárs nyári
tábor költségeihez is. A 9-10. évfolyamon tanulók a közlekedésbiztonsággal kapcsolatban játékos vetélkedõn vehettek részt, ez
volt az „Élet-Túra” program,
ahol szintén számíthattak ránk a
szervezõk.
– Mibõl tudnak ennyi mindent
finanszírozni? Kiknek a támogatására számíthat a Nagykanizsa
MJV Közbiztonságáért és Közlekedésbiztonságáért Alapítvány?
– Az alapítványt eddig csak a
város támogatta, de szeretnénk,
ha ez a helyzet megváltozna, és a
gazdasági társaságok valamint a
civil szervezetek között is akadnának olyanok, akik ugyanolyan fontosnak tartanák a köz- és a közlekedésbiztonságot, mint mi. Ha ez
így lesz, bizonyára egyre többen
lesznek majd, akik segítenek nekünk, hogy mi is segíthessünk.
– Hogyan, milyen formában
várják az adományokat?
– Az OTP-nél vezetett bankszámlánk száma: 1174901520030690. S ha valaki szeretne
még többet tudni az alapítványról, annak szívesen állok rendelkezésére a 20/265-3895-ös telefonon.
Sz. M.
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HIRDETÉS
APRÓHIRDETÉS
BÉRLET

INGATLAN
Zalakaroson eladó 360 m telken, 38 m2-es nyaraló. Kis felújítás
szükséges, víz, villany, gáz van.
Irányár: 6,8 millió Ft. Érd.: 30/4223575, 30/246-0063 (5703K)
Nk-án a belvárosban közel
700 m2-es telek, rajta bontható
családi házzal eladó. Társasház
építésére kiválóan alkalmas!
Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072
(5717K)
Nk-án a belvárosban 110 m2-es
lakás jó állapotban eladó vagy kiadó. Érd.: 30/391-5609 (5663K)
Nk-án a Múzeum téren I. emeleti,
egyszobás,
felújításra
szoruló lakás eladó. Irányár: 6
millió Ft. Érd.: 30/3651-654, hétvégén és 16 óra után: 93-320-627
(5681K)
Nk-án a belvárosban három
szobás, 69 m2-es lakás eladó. Irodának is alkalmas! Érd.: 93-313-626
(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)
Petriventén szép, 140 m2 -es
családi ház teljesen felújítva, garázzsal, melléképületekkel eladó.
Vállalkozásra is alkalmas! Irányár:
12 millió Ft. Érd.: 93-316-091-es
számon 17 óra után. (5682K)
Nk-án a Platánsoron egyszobás,
földszinti, 37 m2, egyedi gázas
lakás eladó. Irányár: 5,1 millió Ft.
Érd.: 30/270-9881 (5710K)
Nk-án a Csengery 66. szám alatt
egyszobás, udvari lakás eladó.
Irányár: 3 millió Ft. Érd.: 30/4947992 (5723K)
Kiskanizsán háromszobás családi ház melléképületekkel, tetõtérbeépítési lehetõséggel eladó. Irányár: 14,5 millió Ft. Érd.: 93-319565, 20-551-0068 (5724K)
Nagyváthy utcában három szobás, amerikai konyhás, teraszos,
kitûnõ állapotú, IV. emeleti öröklakás reális áron, sürgõsen eladó.
Irányár: 10,5 millió Ft. Érd.:
30/422-3575 (5702K)
Tóthszentmárton központjában
90 m2-es családi ház eladó. Érd.:
70/381-9104 (5726K)
2

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)
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)
Kórház utcában reális áron, két
helyiségbõl álló üzlet (összterület
57 m2) egyben és külön is kiadó.
Érd.: 30/346-8191 (5727K)
Nk-án IV. emeleti, központi fûtéses, bútorozott, kétszobás lakás
kiadó. Egy havi kaució szükséges!
Érd.: 93-381069 17 óra után.
(5728K)
Városkapu krt-on kétszobás,
bútorozott, központi fûtéses lakás
kiadó. Ár: 30.000 Ft + rezsi. Egy
havi kaució szükséges. Érd.:
20/4360-195 (5729K)

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
Babaholmik, divatos overállok,
pamut, plüss rugdalózók, bodyk,
rendkívül olcsón eladók. Nagykanizsa, Olaj út 8. Tel.: 30/948-4276
(5688K)
Normand és tuja fenyõgallyat
vásárolok kivágással, tisztítással
együtt! Érd.: 30/494-7992 (5715K)
120 literes prés, két éves, újszerû állapotban eladó! Érd.: 30/4486072 (5725K)
Nk és körzetébõl Herendi, Zsolnay porcelánokat, ezüsttárgyakat,
képcsarnoki új és régebbi képeket
vásárolok.
Érd.: 30/332-8422
(5730K)
Holland hatszemélyes étkezõ
garnitúrák, tálaló-, író-, cipõs- és
faliszekrények, székek, sarokülõk,

kiegészítõk eladók. Érd.: 20/5553014 (5731K)

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.: 30/6417375, 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)
Novemberben Nk-án beás nyelvtanfolyam indul! Érd.: Kalányos Terézia 30/2957-694 (5722K)
Bármilyen írott anyag rögzítését, számítógépes szerkesztését
vállalom. Tel.: 30/9932-534

MAGISZ-TEAM Oktatási, Szolgáltató,
Munkaerõ-értékelõ Bt.
AL.SZÁM: 0281, NY.SZ.: 01-0011-03, ISO: HU/033/2005

Állami finanszírozással VÁTI Kht. ROP 3.2.1 pályázatának keretén belül NONPROFIT ÜGYINTÉZÉS KÉPZÉS
indul Zalaegerszegi és Nagykanizsai helyszínen,
korlátozott létszámban 2005.12.12-ig.
A képzés célcsoportja: területfejlesztési-, önkormányzati
alkalmazottak, civil szervezetek fõállású alkalmazottai
A RÉSZVÉTEL INGYENES!
Bõvebb felvilágosítást kérjen az alábbi elérhetõségeken:
92/599-311, 06/30/747-1980, www.magisz-team.hu,
e-mail: szilvi@zalaszam.hu

Kõnig menü  400 Ft / menü kiszállítva
9 Vállalati étkeztetést vállalunk
9 Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-1
137
AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK!
DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettõt vihet!

(Rendõrség utcája)
Tel.: 30/653-77964

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

Értesítem régi és új pácienseimet, hogy
BELGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉSEMET

2005. november 8-tól Nagykanizsán,
A CSENGERY ÚT 8. I. EMELETI RENDELÕMBEN
MEGKEZDEM
Rendelési idõ: kedden és csütörtökön 14-16 óra között
Dr. Buzás Judit
belgyógyász szakorvos

BATMAN:KEZDÕDIK!
BATMAN:KEZDÕDIK!
Nyitva:

A szülei halálát feldolgozni minden nap 9-221-iig
képtelen Bruce Wayne beutazza a világot, kutatva, miként vehetné fel a
harcot az igazságtalanság ellen. Visszatér
Gothem city-be és hûséges komornyikja
Alfred, Jim Gordon nyomozó és Lucius Fox
segítségével fellép az álarcos hõs, aki erejét és
szupermodern fegyvereit kihasználva küzd.
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SPOR T
DEMONS HÍREK
GYÕZÕTT A RUTIN
Nagykanizsa Demons –
Gyõr Sharks: 14-63 (7-28, 021, 7-7,0-7).
Nagyszerûen
kezdte
a
Demons a Hungarian Bowl
második fordulóját a Gyõr ellen. Hamar megállították a
vendégek támadását és az elsõ
hazai akcióból touchdown
született. Aztán a gyõriek nagyobb rutinja hamar kiütközött és a félidõre már tetemes
elõnyt szereztek (7-49). A
második félidõre a Nagykanizsa összeszedte magát és
egyenrangú ellenfélként játszott, de a sorozatos sérülések
és a tapasztalatlanságból eredõ egyéni hibák jóvoltából
csak szorosabbá tudta tenni a
mérkõzést, ami a 400 szurkoló lelkes buzdításának köszönhetõen nagyszerû hangulatban zajlott végig.
KÉSEI FELTÁMADÁS
Debrecen Gladiators –
Nagykanizsa Demons: 55-20
(20-0, 13-7, 15-7, 7-6)
A Debrecen elleni idegenbeli mérkõzésen már többen
nem tudták vállalni a játékot
sérülés miatt, ráadásul a hoszszú utazás után kevés pihenés
jutott a csapatnak, mégis ez a
találkozó lett a legszorosabb.
Bár az elején itt is nagyon elhúzott az ellenfél, 20-0 lett az
elsõ negyed vége. Ezen a mérkõzésen is sérülések sújtották
a kanizsaiakat, három játékost, köztük az irányítót, Bodnár Attilát, is le kellett cserélni. Mégis a második félidõben
következett a hagyományos
Demons feltámadás és sikerült szorossá tenni ezt a játékrészt (15-13), de a mérkõzést
már nem sikerült megfordítani, így a Demons három vereséggel negyedik lett az alapszakaszban, ami azt jelenti,
hogy november 6-án Budapesten játszák az elõdöntõt az
elsõ helyen végzett Wolves
ellen. A másik elõdöntõben a
harmadik helyezett Debrecen
a második helyezett Gyõr otthonába látogat.
D.K.

GYÕZELEM, GYÕZELEM!

AJÁNLÓ

A Gyermek Dunántúli Vízilabda Bajnokság 2. fordulóján Dunaújvárosban a CWG Kanizsa VSE elsõ mérkõzésén a Szombathely csapatával játszott 18-14-et (5-2, 5-5, 4-1, 4-6). A fiúk nagyon akartak gyõzni
a csoportbéli rivális ellen, ennek érdekében meg is tettek mindent. A
szorgalmas munka eredménye ez a gyõzelem. Kiemelhetõ Bedõ Krisztián, aki kéztörése után 4 góllal járult hozzá a gyõzelemhez. CWG Kanizsa: Szabó Máté (kapus), Virt Mátyás 9, Bedõ Krisztián 4, Tóth Richárd 1, Erhetics János 1, Sashalmi András 2, Kovács Kristóf 1, cserék: Berkenyés Kármen, Molnár Markó, Gyana Dániel, Havasi Ádám,
Bácsai Róbert, Herczeg Dániel és Papp Dávid, edzõ: Kaszper Dániel.
A második mérkõzésen a Kaposvári VSK csapatát verve, 17-7 (5-0,
3-3, 5-2, 4-2) lett az eredmény. Ez a mérkõzés lehetõséget adott a fiatalabb játékosoknak, hogy kipróbálják magukat és bizonyíthassanak.
Kiemelhetõ Havasi Ádám játéka, aki küzdenitudásból jelesre vizsgázott. CWG Kanizsa: Szabó Máté (kapus), Virt Mátyás 4, Bedõ Krisztián 1, Tóth Richárd 3, Erhetics János 3, Sashalmi András 3, Kovács
Kristóf 1., cserék: Berkenyés Kármen, Molnár Markó, Gyana Dániel 1,
Havasi Ádám 1, Bácsai Róbert, Herczeg Dániel és Papp Dávid.

November 12. szombat
7.00 Szent Márton – IVV
túra.
Indulás
a
Kögázparkolóból, érkezés 19 órakor
ugyanide. Útvonal a helyszínen
kapott térkép alapján. A táv 5,
10, 20 km, részvételi díj 600 Ft.
11.00 U15 korosztályú NB
II-s
ladarúgó
utánpótlás
mérkõzés – NTE pálya
13.00 U13 korosztályú NB
II-s
labdarúgó
utánpótlás
mérkõzés – NTE pálya
November 13. vasárnap
13.30 Palin – Zalakomár
városkörnyéki I. osztályú labdarúgó mérkõzés – Palin

NYITOTT
TORNATERMEK
A múlt hét végén ismét elindult a tavalyi évben már ismertté
és kedveltté vált nyitott tornaterem program, amely lehetõséget
ad a magánszemélyeknek és az
önszervezõdõ csoportoknak a
kultúrált szabadidõ eltöltésére és
az aktív sportolásra.
A december 17-ig tartó akcióban még hat alkalommal van
mód a mozgásra, a test nevelésére. Nyolc általános iskolai és egy
középiskolai tornaterem áll az érdeklõdõk rendelkezésére. A hétvégi sportprogramok többsége
már összeállt, de még mindig van
lehetõsége a csapatoknak a jelentkezésére. Ezt az adott intézményben éppúgy megtehetik,
mint a polgármesteri hivatal
sportirodájában.
LÁTOGATÓ JEGY
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság az
Uszoda Szolgáltató Kft. ügyvezetõjének
elõterjesztése
alapján megvizsgálta a látogatói jegy bevezetésének lehetõségét. A bizottság állásfoglalása szerint a problémát a kftn belül kell megoldani úgy,
hogy egyeztetni kell az érintett intézményekkel a kísérõk
belépõdíjának térítésérõl, s ha
az intézmények ezt nem tudják vállalni, akkor továbbra is
rendes belépõdíjat kell fizetni
a kísérõnek is.

KÉZILABDA VERESÉGEK
Az NB I/B-s kézilabda-bajnokság nemrégigen zajlott mérkõzésén az
Izzó SE vereséget szenvedett a Szigetvár SE csapata ellen 24-37
arányban. Izzó: Dolezsár - Musits 3, Ányos 5, Kiss G. 3/1, Kiss J. 2,
Tompek 1, Pálos 4/1. Csere: Liszkai (kapus), Farkas, Sasvár, Babati,
Gál 1, Nagy 5, Bacsi, edzõ: Tóth László.
Az elsõ félidõ jó hazai kezdése után a vendégek is beleerõsítettek, és
átvették a vezetést. Mivel a szigetváriak védelme nagyon jó volt, a haziaknak nehezen ment a gólszerzés. A játékrész felénél a kanizsai gárda
ismét összeszedte magát, de hamarosan újra a Szigetvárnál volt a labda,
s potyogtak a gólok. Bizonytalan és pontatlan átadások jellemezték a
hazai fiúkat. A második játékrész még rosszabb volt kanizsai szempontból, s az ellenfél behozhatatlan elõnyre tett szert. – Sajnos ezen a meccsen nekünk semmi sem sikerült – mondta Tóth László, edzõ.
Tatabánya SC – NTE 1866 MÁV Rt. nõi kézilabda mérkõzés 28-25
(13-11). NTE: Pánczélné - Kiss, Vass 2, Tóth 8, László 10, Hohl 5,
Kotnyek J. Csere: Krichenbaumné (kapus), Boross, Kotnyek R., Marton, edzõk: Deregi László, Ányos József.
Jól kezdett a kanizsai csapat, s László Renáta vezetésével gyors
egymásutánban szórták a gólokat. Az ellenfél azonban hamar felzárkózott, és végül gyõzött. A második játékrészben a kanizsai gárda Tóth
révén újra felzárkózott, de a végére teljesen elfáradtak, s már nem
tudtak fordítani.

JÓL SZEREPLÕ UTÁNPÓTLÁS
Az utánpótlás NB II NTE-s 19
évesek a Veszprém ellen 0-3-ra
kikaptak, ugyanúgy, mint 17 éves
társaik, akiket 9-4 arányban vert
a Veszprém. Utóbbiaknál Kisharmadás 2, Nagy T. és Baranyai B.
pedig 1-1 gólt lõttek.
A 15 éves fiúk már jobban
szerepeltek, Mohács csapatát 81-re megverték 13 éves társaikkal együtt, akiknek 7-0-ás
gyõzelmet sikerült elérniük.
Elõbbinél Mavolo 5, Kovács B.
Pázmándi, Nagy R. 1-1 góljával,
utóbbinál Erdõs 5, Pál 2, Méhes
2 és Fuisz góljaival.

November 5-én a Kaposvölgye
csapatát 15-0-ra sikerült elpáholnia a 19 éves focistáknak. Góllövõk: Ujvári (4), Péntek (3),
Mercigány (2), Nagy M. (2), Kardos (2), Burucz, Papp D. A 17
évesek kisebb arányban ugyan
(4-0), de szintén nyertek a
Kaposvölgye ellen Kisharmadás
(2), Szalai, Baranyai B. góljaival.
Az U15 korosztály a Kaposvár
ral 2-0-át játszott, a 13 éveseket
viszont ugyanez a csapatmegverte 3-2-re. Az elõbbinél
Papp Sz. és Mavolo lõtt 1-1 gólt,
utóbbinál Fuisz és Szabó.

FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ
ANGOL és NÉMET
ÁLLAMI és EU-s
bizonyítványt is nyújtó

N Y E LV V I Z S G Á T S Z E R V E Z
A VIZSGA IDÕPONTJA:
NÉMET: 2005. december 10.
ANGOL: 2005. december 17.
Jelentkezési határidõ: november 25.
SIKERESSÉGI ARÁNY: 89 %

30% VIZSGADÍJ VISSZATÉRÍTÉS!
8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326–413, Mobil: 30/400–5253
E–mail: info@dialognk.hu, Honlap: www.dialognk.hu
OM reg. szám: 20–0129–04
Akkredit: 0584

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

NOVEMBER 12. 15 ÓRA
TARKA – BARKA MÛHELY
CSUHÉÁLLATOK KÉSZÍTÉSE
Vezeti: Pulai Lászlóné népi iparmûvész
NOVEMBER 13. 10 ÓRA
VÁLOGATÁS A XIX – XX. SZÁZAD PAPÍRÉS ÉRMEPÉNZEIBÕL, BÉLYEGEIBÕL
kiállítás a Magyar Érem- és Bélyeggyûjtõk Egyesülete
Nagykanizsai Csoportjának szervezésében
NOVEMBER 14. 18 ÓRA
SZTÁROK A PÓDIUMON
„TE MEG ÉN” – VALLOMÁS SZERELEMRÕL –
HÁZASSÁGRÓL – ÉLETRÕL DÉTÁR ENIKÕ
ÉS RÉKASI KÁROLY ÖNÁLLÓ ESTJE
Belépõdíj: 1200 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak: 1000 Ft
NOVEMBER 16. 17 ÓRA
CSILLAGÁSZATI SZABADEGYETEM
DR. KULIN GYÖRGY, A MAGYAR
AMATÕRCSILLAGÁSZ MOZGALOM
MEGTEREMTÕJE
Elõadó: Mizsér Attila fõtitkár.
A TIT és a HSMK közös rendezvénye

