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Tisztelt Olvasóink!

Lapunk 2005. januárjától más

idõpontban kerül terjesztésre,

ezért minden héten 

péntek estig kapják kézhez 

a Kanizsa Dél-Zalai Hetilapot. 

Figyelmükbe ajánljuk 

új, a  „Hét témája” címet 

viselõ rovatunkat!

(Laky Zsuzsannával készült újévi beszélgetésünk lapunk 10. oldalán olvasható)

Fotó: Bakonyi Zsóka

1,0 65 Le1,0 65 Le

Klímával, ABS-selKlímával, ABS-sel

2.540.000 Ft-tól2.540.000 Ft-tól

1,5 98 Le1,5 98 Le

Klímával, ABS-selKlímával, ABS-sel

3.140.000 Ft-tól3.140.000 Ft-tól

5 év teljeskörû garanciával
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ÚJ HELYEN
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a Magyar Államkincstár
Zala Megyei Területi Igazgatósága Családtámogatási és Szociális
Ellátási Irodájának Nagykanizsa, Ady u. 31. szám alatti ügyfélszol-
gálata 2005. január 1-tõl Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatalának Eötvös tér 16. szám alatti épületébe költözik.

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ-szerda: 8-12, 13-16 óra, 
péntek: 8-12 óra. 

Magyar Államkincstár Zala Megyei Területi Igazgatósága
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004. december
14-i döntésével létrehozta a Nagykanizsa Szabadhegy városrészben a
Településrészi Önkormányzatot.

A Településrészi Önkormányzat tagjainak jelölõ gyûlésére 2005. ja-
nuár 17-én 17 órakor a sánci kultúrházban kerül sor, melyre a szabad-
hegyi városrészben lakókat ezúton tisztelettel meghívom.

Papp Péter önkormányzati képviselõ

JELÖLÕGYÛLÉS SZABADHEGYEN

Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy váro-
sunk közgyûlése 2005-ben is kitüntetõ címeket és díjakat adományoz.
Önkormányzatunk ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok
iránt, akik: a város fejlesztésében kiemelkedõen munkálkodtak, tudo-
mányos, mûvészeti munkásságuk során maradandót alkottak; tevé-
kenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlõdését, az itt élõk
életkörülményeinek javítását szolgálták; kiemelkedõ helyi közéleti te-
vékenységet végeztek, tevékenységükkel Nagykanizsa város hazai és
nemzetközi hírnevét öregbítették; kiemelkedõen támogatták a kisebb-
ségek kultúrájának fejlõdését, életkörülményeik javítását.

Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlé-
se a következõ kitüntetéseket alapította:

- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntetõ cím
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntetõ cím
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntetõ cím
- „Nagykanizsa Oktatásáért" kitüntetõ cím
- „Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntetõ cím
- „Nagykanizsa Sportjáért" kitüntetõ cím
- „Nagykanizsa Környezetkultúrájáért" kitüntetõ cím
- „Paizs Ferenc Díj" közigazgatási kitüntetõ cím
- „Szekeres József Díj" az egészségügyi és szociális terület kitüntetõ címe
- „Nagykanizsa Biztonságáért" kitüntetõ cím
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakett.
A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször mó-

dosított 18/1997.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza,
mely megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban
és az önkormányzat honlapján (www.nagykanizsa.hu).

A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntetõ cím és
„Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntetõ cím adományozásával
elhunyt személy emléke is megtisztelhetõ. A „Nagykanizsa Megyei Jo-
gú Város Díszpolgára” kitüntetõ címre a közgyûlés tagjai, bizottságok,
a városban mûködõ társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szö-
vetségek, érdekképviseleti szervek, egyházak tehetnek javaslatot.  Az
összes többi kitüntetõ címre a közgyûlés tagjai, bizottságai, a város in-
tézményei, társadalmi szervezetei, egyesületei, gazdasági- és egyéb
társaságai, a közcélokat szolgáló alapítványok, magánszemélyek, vala-
mint a Kisebbségi Önkormányzatok tehetnek javaslatot. 

Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a
Polgármesteri Hivatal Erzsébet téri és Eötvös téri portáján és a Városi
Könyvtárban átvehetõ, valamint az önkormányzat honlapjáról (az aláb-
bi címrõl: www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc) letölthetõ ûrlapokon
részletes indoklással legkésõbb 2005. január 31-ig 16 óráig nyújtsák be
Litter Nándor polgármester úrnak címezve. (Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala  8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

Kérjük, hogy amennyiben lehetséges, a javaslatokat és indokoláso-
kat a postai kézbesítés mellett e-mailen, lemezen vagy CD-n is küld-
jék meg! 

(vargaeva@nagykanizsa.hu, bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu).

LAKÁSPÁLYÁZATOK
Garzonház egy gyermekes vagy gyermektelen családok részére:
� Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. I. em. 7.
40 m2, 1 szoba, összkomfortos, 9.799 Ft
A lakás megtekintésének idõpontja: 2005. január 10. 13-15 óráig.

A pályázat benyújtásának helye és határideje: Szociális Osztály
2005. január 17. 

Szociális alapon meghirdetett bérlakások
A pályázat benyújtási határideje: 2005. január 24.
Három v. több gyermekes családoknak:
� Zemplén Gy. 9/B. X. em. 61., 67 m2, 3 szoba, összkomfort,

13.677 Ft
Kettõ gyermekes családoknak:
� Garay u. 12. A. lph. III/9., 49 m2, 2 szoba, komfortos, 8.026.-Ft
� Zemplén Gy. u. 3/B. VI/41., 41 m2, 2 szoba, összkomfortos,

8.848 Ft
� Rózsa u. 11. V/33., 55 m2, 2 szoba, összkomfortos, 11.869 Ft
Egy v. kettõ gyermekes családok részére:
� Csengery u. 117/11. B/2., 44 m2, 2 szoba, összkomfortos, 7.898 Ft
� Csengery u. 117/11. B/3., 44 m2, 2 szoba, összkomfortos, 7.898 Ft
� Kazanlak krt. 7/A. III/11., 54 m2, 1,5 szoba, összkomfortos,

12.283 Ft
Egy gyermekes családok részére:
� Bartók B. u. 8. V/4., 45 m2, 1,5 szoba, összkomfortos, 6.426 Ft
Egy gyermeket egyedül nevelõ családok részére:
Fõ u. 23. fsz/8., 30 m2, 1 szoba, komfortos 5.950.-Ft
Gyermektelen házaspár részére:
� Városkapu krt. 10/B. II/7., 34 m2, 1 szoba, összkomfortos, 8.329 Ft
Egyedülállónak vagy gyermektelen család részére:
� Dózsa Gy. u. 75. II/fsz/8., 31 m, 1 szoba, komf. n., 1.312 Ft
Egyedülállóknak:
� Csengery u. 117/5. Fsz. 8., 24 m2, 1 szoba, félkomfort, 1.295 Ft
� Dózsa Gy. u. 73.1. lh. 1/16., 15 m2, 1 szoba, komf.n., 432 Ft
� Kisfaludy u. 33., 15 m2, fél szoba, komf.n, 545 Ft
Cserére meghirdetett lakások:
� Dózsa Gy. u. 73. I. lh. I/12., 78 m2, 2 szoba, komfortos, 8.613 Ft
� Dózsa Gy. u. 73. I. lh. fsz. 4., 82 m2, 2 szoba, komfortos, 8.544 Ft
� Kodály Z. u. 8/A. fsz. 2., 39 m2, 1 szoba, komfortos, 6.552 Ft
� Zemplén Gy. u. 5/A. 8/48., 40 m2, 1,5 szoba, összkomfortos,

8.166 Ft
A pályázatokat a  szokásos módon a Szociális Osztály (Nk, Eöt-

vös tér 16.) földszinti ügyfélfogadójában lehet benyújtani. A szociá-
lis alapon meghirdetett bérlakásokra a pályázat benyújtási határideje
2005. január 24.

Dr. Horváth György önkormányzati képviselõ a 2. számú választó-
kerület polgárait várja fogadóóráján 2005. január 19-én szerdán 17.30
és 19 óra között a Zeneiskolában (Sugár u. 18.).

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE 
ÁLTAL ALAPÍTOTT KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSA
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Tisztelt Nagykanizsaiak! 
Kedves Barátaim!

Megtiszteltetés számomra, hogy az újév el-
sõ napjaiban immár harmadszor köszönthe-
tem Önöket. Megtiszteltetés, mert az Önök bi-
zalmából végzem ezt a munkát, amely meg-
gyõzõdésem szerint a város összefogásával
sikeres lehet. 

Az önkormányzat által elfogadott program
volt 2004-ben is munkánk bázisa. Költségveté-
sünk stabil, terveinket lehetõségeinkhez igazít-
juk. Ezt tartom a közpénzzel történõ felelõs gaz-
dálkodás alapjának. A 17 milliárd forintos költ-
ségvetésünk minden elképzelt és jogos igény
megoldását nem tudja biztosítani, de az, hogy az
elõzõ évinél 1 milliárd forinttal többet költünk
beruházásokra, mutatja városfejlesztési szándé-
kainkat. Az átgondolt fejlesztés érdekében kidol-
goztuk a Kanizsa Fejlesztési Tervet, amely az
önkormányzati mûködés szinte valamennyi terü-
letét felöleli. Folyik a kórház felújítás 1,5 milli-
árdos, a fogyatékkal élõk intézetének 450 millió
forintos beruházása. Régi vágyunk teljesül a ré-
gi mozi épületének konferencia teremmé történõ
486 millió forintos átalakításával. 200 millió fo-
rintot költöttünk – 10 éve soha ennyit – az utak,
járdák, zöldterületek felújítására. Megkezdõdött
a Bagolát, Fakost érintõ csatorna beruházás és
elindult a Bajcsát, Korpavárt és 14 környezetõ
települést érintõ szennyvízprogram tervezése.
176 millió forintos pályázati forrásból megindul
az Erzsébet tér északi tömbjének rekonstrukció-
ja. Elkészült az új hulladéklerakó, és kezdõdik az
1,1 milliárd  forintos hulladékgazdálkodási
programunk. Korszerûsítettük az uszodánkat, az
ipari parkra és közmûvei fejlesztésére pedig 140
millió forintot költöttünk. Ezen munkák jelentõs
része állami illetve európai uniós támogatással
valósul meg. Ez siker, hiszen az elmúlt két évben
közel 5 milliárd forintot nyertünk pályázaton, il-
letve állami támogatásként, amelyért itt is kö-

szönetet kell mondanom Göndör István ország-
gyûlési képviselõnek, Kovács Kálmán miniszter-
nek és Teleki László államtitkárnak Ezek a sike-
rek igazolják és dicsérik önkormányzati munka-
társaim összehangolt munkáját is.

Lobbizásunknak köszönhetõen és a kor-
mány döntésének megfelelõen már nem kétsé-
ges, hogy 2006-ra az autópálya eléri Nagyka-
nizsát, elkészül a 74-es út Palint és a 61-es
útnak a várost elkerülõ szakasza. Erre ala-
pozva 2005-ben megkezdjük a belvárost te-
hermentesítõ utak, a belsõ körgyûrûk elsõ
szakaszának munkálatait. 

2004-ben is kiemelten kezeltük az oktatás fej-
lesztését. Újabb épületeket adtunk át a fõiskolá-
nak, így most már több mint 400 hallgató végzi
itt a tanulmányait. Fiataljaink jövõje érdekében
elindítottuk a 0. évfolyamot, valamint pályáza-
tot nyújtottunk be egy térségi integrált szakkép-
zési központ létrehozására. A város jövõjének
záloga az oktatás, a tudomány és a gazdaság
összekapcsolása, a tudás alapú gazdaság erõsí-
tése. Ezt felismerve innovációs ügynökséget, tu-
risztikai innovációs központot hozunk létre, me-
lyek közremûködésével elindított fejlesztések,
projektek lendületet adhatnak térségünknek.

Az elmúlt évben is kiemelten támogattuk az
ipartelepítést, a gazdasági fejlõdést, még jelen-
tõsebb kedvezményeket adva Nagykanizsán a
beruházóknak. Létrehoztuk a vámszolgálati
helyet, amely szükséges része a logisztikai köz-
pontnak, ahol a General Electric újabb 8 ezer
négyzetméterrel növelte raktárbázisát.
Tizenhárom vállalkozás részére értékesítettünk
területet az ipari parkban, a volt laktanyákban
pedig 50 bérlõ folytatja tevékenységét. Összes-
ségében 4 milliárd Ft értékû beruházás kezdõ-

dött meg, az ipari parkban és logisztikai köz-
pontban a munkahelyek száma meghaladja a
350-t. Gazdaságfejlesztõ tevékenységünket a
következõ években is kiemelt célterületként ke-
zeljük, mert a magasabb jövedelmet adó mun-
kahelyek biztosíthatják a lakosság életminõsé-
gének javítását.

Nagykanizsán is sok a hátrányos helyzetû
ember, ezért folytattuk a szociális programja-
inkat, támogatási akcióinkat, amelynek kiemelt
lépéseként 2004-ben 50 bérlakást vásároltunk.
A szolidaritás, az esélyteremtés jegyében to-
vábbi fejlesztések végrehajtása vár ránk. 

A közös gondolkodás fórumait megteremtet-
tük és mûködtetjük. A civil együttmûködés to-
vábbi intézményes kereteit kell még kiépíte-
nünk. Ezek a rendszerek a városért való felelõs
munkát szimbolizálják. 

Az Európai Unió tagjaként Magyarország, és
benne Nagykanizsa számára is új lehetõségek
nyíltak meg. A támogatások nem hullanak az
ölünkbe, sikeresek összefogással, tudatos fej-
lesztõ munkával lehetünk. Hinni kell önmagunk-
ban, városunkban és a kemény munkában. Ez
meghozza számunkra a sikert, és egy dinamiku-
san fejlõdõ, élhetõ város lesz otthonunk. Erre a
közös építõ, fejlesztõ munkára szólítok fel min-
den közszereplõt, és kérek minden nagykanizsa-
it. 2005. a fejlesztések éve lesz, támogassák
munkánkat. Ne fogadjuk el az acsarkodást, a
széthúzást. Meggyõzõdésem, csak az számít, ki
mit tesz a köz javára. Ne engedjük rombolni ön-
bizalmunkat. Gyarapodnunk kell emberségben,
tisztességben, emberi kapcsolatokban.  

Tisztelt Nagykanizsaiak!
Az újév elsõ napján kívánok mindenkinek

jó egészséget, sok boldogságot. Kívánom kö-
zös céljaink teljesülését. Kívánok egyéni és
városi életünkben sok sikert. Kívánom, gya-
rapodjon minden család és városunk. 

Boldog Új Évet!
Litter Nándor polgármester

BOLDOG ÚJ ÉVET,
NAGYKANIZSA!

Kanizsa elsõ újszülöttjét, Horváth Sárát és édesanyját, Baksa
Beatrixot köszöntötte virágcsokorral és 50 ezer forintos vásár-
lási utalvánnyal Litter Nándor polgármester és Röst János al-
polgármester december 4-én a kórházban. Sára 2005. január
1-jén, 23 óra 35 perckor 3350 grammal és 55 centiméterrel szü-
letett. Mindketten jól vannak, és sietnek haza a két és fél éves
Annához és az édesapához.

A SZÖKÕÁR KÁROSULTJAIÉRT
Két napirendi pontról hoztak döntést a városatyák a január 11-ére

összehívott soron kívüli közgyûlésen. A 2005. évi költségvetés terhére

egymillió forintot szavaztak meg a délkelet-ázsiai szökõár károsultjai-

nak. Bicsák Miklós, önkormányzati képviselõ azon javaslatát is támo-

gatta a testület, hogy a képviselõk személyenként ajánljanak fel 2000

forintot az árvízkárosultak megsegítésére. Egyben kérték a lakosságot,

hogy amennyiben lehetõségük engedi, pénzbeni hozzájárulásaikat a

Magyar Vöröskereszt (MKB Rt. 10300002-20329725-72273285

számú) segélyszámlájára tegyék meg. 

Elfogadták a beruházási fejlesztési hitel közbeszerzési eljárása elõké-

szítésére elõterjesztett javaslatot. A magyar kormány több mint 60 mil-

liárd forintos kedvezményes kamatozású hitelprogramjára pályázhatnak

az önkormányzatok a fejlesztési bankon keresztül. Az infrastruktúra fej-

lesztési hitelprogramra a testület 1,2 milliárd forintos keretösszeget ha-

tározott meg. A szerzõdésrõl és a beruházás konkrét tartalmáról az idei

költségvetés vitájában döntenek majd. Igen szavazatukkal a képviselõk

a közbeszerzési eljárás elindítását szavazták meg, melynek során össze-

gyûjtik az eljárás szabályainak megfelelõen az ajánlatokat, s azt követõ-

en kerül kiválasztásra a hitelt lebonyolító bank. 

Aznapi együttes ülésén a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság és

a Pénzügyi Bizottság is a napirendi pontok elfogadása mellett döntött.
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A vény nélkül kapható gyógyszerek ára 5 százalék alatti mértékben
emelkedett január 1-tõl. A társadalombiztosítás által nem támogatott
mintegy hatezer patikaszer közül mintegy 600 terméknél kell drágulás-
sal számolni, mégpedig átlagosan öt százalékossal. A növekedés elsõ-
sorban az olcsóbb termékeket érinti, némelyek akár 20 százalékkal is
többe kerülhetnek, más termékek azonban kisebb mértékben drágul-
nak: így jön ki az öt százalékos átlagérték.

A társadalombiztosítás által támogatott gyógyszerek esetében az
1000 forintnál olcsóbb készítmények ára emelkedik januártól. A kor-
mány és a gyógyszergyártók  közötti megállapodás értelmében 600 fo-
rint alatt 45, míg 600-1000 forint között 70 forinttal emelhetõ a patika-
szerek ára. Ebbõl az összegbõl azonban még le kell vonni a tb-támo-
gatás mértékét ahhoz, hogy kiderüljön, mennyit kell fizetnie a beteg-
nek a patikában ezekért az olcsó, gyakran és széles körben alkalmazott
gyógyszerekért. Ez a mintegy 600-féle gyógyszer, elsõsorban hazai
termék, amelyekért így 20-30 forinttal kell többet fizetni a betegeknek.

Az ezer forintnál drágább gyógyszerek ára egyelõre nem változik. S
hogy valami jó hírrel is szolgálhassunk: 38 gyógyszer térítési díja
csökkent elsejétõl. Januártól egyébként mintegy 100 új gyógyszer ke-
rül a patikák polcaira. Változás az is, hogy több mint száz orvossággal
bõvül a tb-lista.

A napokban megújítandó engedélyekért a tavalyinál jóval borsosabb
árat kell majd fizetniük azoknak, akik szabályozott formában kívánnak
a halfogás örömeinek hódolni. A Csónakázó-tónál érvényes engedé-
lyek ára 12 ezer forintról 15 ezer forintra nõtt, a balatoni, parti engedé-
lyek ára 2500 forinttal emelkedett. A csónakos horgászási lehetõségért
hatezer forinttal kell majd többet fizetni, hogy csak a leglényegesebbe-
ket említsük. A Mura az egyetlen hely, ahol a tavalyi árért lehet enge-
déllyel halat fogni. 

Még decemberben döntött a
közgyûlés a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos köz-
szolgáltatási díjak nyolc száza-
lékos emelésérõl. 

UPC: +15 SZÁZALÉK
Új ajánlatokkal, új csatornák-

kal kívánják kedveltté tenni kíná-
latukat 2005-tõl a nagy kábelszol-
gáltatók. A növekvõ költségek és
megújuló programcsomagok mi-
att azonban jelentõsen emelked-
nek a díjak. A piacvezetõ, orszá-
gosan több mint 700 ezer elõfize-
tõvel rendelkezõ UPC, amely vá-
rosunkban is szolgáltat, 15 száza-
lékkal emelte az árait. 

Alapvetõ változás nem történt a 2004. december
12-tõl érvényes új autóbusz-menetrendben.

– A MÁV megfogalmazta, hogy az InterCity járatok-
hoz legalább 25 perccel korábban érjünk le. Alkalmaz-
kodtunk a fõ vonatokhoz továbbra is. A legutolsó 23
óra 3 perckor érkezõ vonatot, a MÁV-val egyeztetve
nem várjuk meg. A vonatok indulásához és érkezéséhez
változtattunk a menetrendben. Bõvülés volt a diákjára-
toknál. Bajcsai lakosok kérésére 14 órakor iskolai elõ-
adási napon indul járat Bajcsára, majd onnan vissza
Nagykanizsára. Pár perccel késõbb indul járat a Nap-
raforgó tértõl a Tungsram kérésére. Tavaly teljes körû
utasszámlálásra került sor a tanszünetben, s az adatok
alapján rendezzük majd át a helyi közlekedést. A kép-
viselõtestület elé kerülnek a tervezett vonalhálózati
változások. Nagyobb változásokra június közepétõl
számíthatnak a nagykanizsai lakosok – fejtette ki Hor-
váth Ferencné, a Zala Volán helyi üzemvezetõje.

Január elsejétõl 6,9 százalékkal emelkedtek a he-

lyi járati viteldíjak Nagykanizsán. A menetjegy ára
elõvételben január elsejétõl 120 forintba, autóbu-
szon 150 Ft-ba kerül. Az egyvonalas kombinált bér-
letjegy ára 2760 Ft-ba, az egyvonalas havi 2610 Ft,
a félhavi pedig 1740 Ft-ba kerül. Az összvonalas
kombinált bérletért 3160 Ft-ot, míg a az összvonalas
havi bérletért 3000 Ft-ot, a félhaviért 2000 Ft-ot kell
fizetnünk. A tanuló és a nyugdíjas bérlet 1027 Ft-ba
kerül. Az arckép nélküli összvonalas havi bérlet
9000 Ft, a bérlet utólagos bemutatása 200 Ft. A régi
értékû menetjegyeket 2005. január 31-ig használhat-
ják fel az utasok. A helyközi járatokban jelentõs
változás nem tapasztalható az új menetrendben.
Mint azt Ekler Istvántól, a Zala Volán nagykanizsai
helyközi üzemvezetõjétõl megtudtuk tanítási idõ-
ben, minden hétfõn 6 óra 40 perckor Kanizsáról má-
sodrész járat indul egyidõben Csurgóra a pécsi járat
mellett. A viteldíjak átlagosan 4-4,5 százalékos
emelkedésével kell számolnia az utazóknak.

Nagykanizsán a lakosságnak az ivóvíz köbméteréért bruttó 252 forintot, míg a vízterhelési
díjjal együtt számítva a csatornaszolgáltatásért köbméterenként 161 forintot kell fizetni. Az
gáz és a villamos energia árváltozásának kidolgozása folyamatban van.

Január 1-jén életbe lépett az
illetéktörvény módosítása,
amelyrõl novemberben döntött
az Országgyûlés. A döntés nyo-
mán csaknem minden illeték
emelkedett.

Örökléskor az illeték általá-
nos mértéke az örökhagyó
gyermeke, házastársa, szülõje,
valamint a háztartásban eltartott
szülõ nélküli unokája esetén 18
millió forintig 11 százalék, a 18
millió forint feletti résznél 15
százalék. Az elsõ csoportba
nem tartozó unoka, nagyszülõ
és testvér esetén 18 millió fo-
rintig 15 százalékra, az afölötti
rész után 21 százalékra válto-
zott a mérték.

A gépjármûszerzési illeték
köbcentiméterenként tízrõl 13
forintra nõtt. Emelkednek a téte-
les összegû államigazgatási eljá-
rás illetékei is. Az általános mér-
ték 1500 forint helyett 2000 lett,
így a fellebbezés, ha értéke pénz-
ben nem állapítható meg, 4000
forintos illeték fizetését követeli
meg. Az érték megállapíthatósá-
ga esetén az illeték 4000 forinttól
400 ezerig terjedhet. Megemel-
kedtek a bírósági illetékek, a há-
zassági bontóperé például 7 ezer-
rõl 10 ezer forintra. Ha az eljárás
értéke nem megállapítható, helyi
bíróságon a peres eljárás illetéke
az eddigi 9 ezer forintról 15
ezerre, minimális összege 5 ezer-
rõl 7 ezerre, a maximális 750
ezerrõl, 900 ezerre nõtt.

Kedves Olvasóink!
A Hét témája elnevezést viselõ sorozatunkkal szándékaink szerint hetente jelentkezünk majd, és igyekszünk a rendelkezésre álló

felületen sokakat érintõ kérdésekkel, a lehetõ legtöbb szempont alapján foglalkozni. Új rovatunk célja az, hogy lehetõséget biztosítsunk
Önöknek egy-egy helyi, vagy olykor országos probléma széleskörû megismerésében, véleményük kialakításában. A rovathoz ötleteket,
javaslatokat is elfogadunk, ezeket telefonon és személyesen is jelezhetik szerkesztõségünkben. 

Szerkesszük együtt a hét témáit, mindannyiunk megelégedésére, és az életünket érintõ döntések jó irányú befolyásolására! 

VÁLTOZÓ  GYÓGYSZERÁRAK

DRÁGULÓ HORGÁSZENGEDÉLYEK

AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉS
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VÉLEMÉNYEK AZ UTCA EMBERÉTÕL

– Engem felháborít a nyugdíjak ilyen alacsony mértékû emelése
akkor, amikor az árak emelkedése meghaladja ezt. Nem értem, hogy
egyes szolgáltatók hogyan engedhetik meg, hogy a jósolt inflációs
szint két-háromszorosával emelik meg az áraikat, s közben a piacon
egyeduralkodók – mondja egy ingerült úr, aki nevének elhallgatását
kéri, miközben buszra vár. 

– Külön-külön tekintve, nem emelkedtek lényegesen az árak az új-
év elején, de ha mindent összeadunk, ezrekkel kerül többe az élet. A
fizetésbõl – már ha emelik – csak február elején kapjuk a többet.
Igazságos ez? – kérdi egy hölgy, miközben bekapcsolódik az elõbbi

úrral folytatott beszélgetésünkbe.

VÁLTOZÓ 
ILLETÉKEK
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Az Okmányirodába indulóknak sem árt végigböngészniük, vajon
mennyibe kerül ott január elsejétõl az ügyintézés. Gépjármû tulajdon-
jogának megszerzése esetén az illeték mértéke a hajtómotor hengerûr-
tartalmának minden megkezdett cm3-e után 15 Ft. Az 1890 cm3-t meg-
haladó hengerûrtartalmú személygépkocsi és az 500 cm3-t meghaladó
hajtómotor lökettérfogatú motorkerékpár esetén minden megkezdett
cm3-e után 20 Ft.

Az I. fokú államigazgatási eljárás illetéke 2000 Ft. A magánútlevél, a
szolgálati és a hajós szolgálati útlevél kiadásának illetéke 6000 Ft, ha
azonban a magánútlevél érvényességi ideje 10 év, 10000 Ft-ot kell fi-
zetni. A kérelem benyújtásának idõpontjában 18. életévét be nem töltött
személy és a 70. életévét betöltött személy magánútlevelének illetéke
1500 Ft. Az útlevél hatósági eljárásban benyújtott fellebbezési illetéke
5000 Ft. A forgalmi engedély kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke
6000 Ft, míg a törzskönyv kiadására irányuló eljárás illetéke 6000 Ft.

A vállalkozói igazolvány kiadása iránti eljárás illetéke 10000 Ft-ba,
az adatok módosítása ugyanebben az okmányban 3000 Ft-ba kerül. A
megrongálódott, megsemmisült, elveszett vállalkozói igazolvány pót-
lásának illetéke 5000 Ft. 

Hatósági bizonyítvány kiállításának illetéke 2000 Ft. Több hatósági
bizonyítvány kiállítása esetén az 1. példány után 2000 Ft, minden továb-
bi, az 1. példánnyal azonos tartalmú hatósági bizonyítvány után 600 Ft. 

Hat évvel ezelõtt született a
parkolómegváltásra vonatkozó
rendelet, amelynek tarifáit eddig
két ízben emelte az önkormány-
zat. A legutolsó emelés óta az
építtetõk körében mind gyakorib-
bá vált, hogy parkoló kialakítás
helyett a vállalkozók a megváltás
mellett döntöttek, amely csak nö-
velte a parkolóhely hiányt. Az
önkormányzat ezért döntött a par-
kolóhely megváltásra vonatkozó
tarifák minimum ötven százalé-
kos emelése mellett. Az új rende-
let értelmében vannak olyan
öveztek a városban, ahol az eddi-
gi díj négyszeresét kell majd ettõl
az évtõl fizetni. 

Becslések szerint a  hús, zöldség-gyümölcs, kenyér, tej ára legfeljebb
az infláció – 4,5-4,8 százalék – mértékében emelkedik. A baromfi hús,
különösen a csirke ára minden más mezõgazdasági termékhez képest a
legkisebb mértékben emelkedett az elmúlt 15 évben és ez a tendencia
várhatóan az idén sem változik. A sertéságazatban 5-10 százalékos ár-
emelést jósolnak. A karaj három éve kilogrammonként 1250 forintba ke-
rült átlagosan, a combért 1000 forintot kértek a boltosok. A kenyeret már
több áruházlánc a saját pékségében sütteti, így a kenyérgyárak árainál jó-
val olcsóbban kínálják termékeiket. A félbarna kenyér kilogrammonként
a szupermarketekben 90 forint körüli áron mozog, miközben a kisebb
boltokban ennek másfélszerese, kétszerese. A tej ára várhatóan szintén
nem emelkedik jelentõsen, mert nagy mennyiségben érkezik az olcsó tej
és tejtermék elsõsorban Szlovákiából, Csehországból, Lengyelország-
ból-olvasható több a témával foglalkozó írásban is. A zöldség-gyümölcs
nagymértékû drágulására sem lehet számítni. Már tavaly is tapasztalhat-
tuk, hogy a nagykereskedelmi láncok 59-69 forintért kínálták a narancs
kilogrammját. A banán ugyan az uniós kvótaszabályozás miatt valami-
vel többe kerül majd jövõre, de az unió déli országaiból akadálytalanul
érkezhet a narancs, mandarin, szõlõ, eper. A zöldségek, fõként a sárgaré-
pa árát illetõen soha nem tapasztalhattunk ilyen mértékû árzuhanást,
mint az elmúlt év végén, és nagy a valószínûsége, hogy 2005-ben sem
kell jelentõs mértékû árnövekedéstõl tartanunk. A Központi Statisztikai
Hivatal legfrissebb adatai szerint 2004 novemberéig egy év alatt 4,5 szá-
zalékkal emelkedtek az élelmiszerárak. Az egy fõre jutó évi élelmiszer-
fogyasztás 15.435 forint volt – a négytagú családnak 50.145 forintos ki-
adás ez havonta. Egy általános élelmiszerkosárral számoltak, ami hús-
ból, halból, tejbõl, tojásból, gyümölcsbõl, déligyümölcsbõl, vajból, olaj-
ból, lisztbõl, fõzelékbõl, cukorból és egyéb alapvetõ élelmiszerekbõl áll.
A 4,5 százalékos drágulást alapul véve ez havi 2250 forintos pluszki-
adást jelent a családnak a tavalyi év hasonló idõszakához képest. 

Nem emelte parkolási díjait
a parkolókat üzemeltetõ gazda-
sági társaság az idén, tudtuk
meg Gáspár Andrástól, a VIA
ügyvezetõjétõl. Nagykanizsán
egységesen 55 ezer forintba
kerül az éves parkolási bérlet
és 120 forintba az óradíj. A
parkolási övezetekben élõ la-
kók az állandó lakóhelyük sze-
rinti utcára vonatkozóan ezer
forintért vásárolhatják meg azt
a kis plasztikkártyát, amely az
otthonuk elõtt való büntetlen
parkolást lehetõvé teszi. A
parkolóbérletek megváltása
már megkezdõdött a VIA Ka-
nizsa Kht-nál.

A Költségvetési Törvényben meghatározottak értelmében, a zeneis-
kolákban fizetendõ térítési díj a normatíva 10 százaléka, vagyis a tan-
díj 10.500 forintra emelkedett az idei ötezer forintról. A tandíjemelés
módjáról, idejérõl, a diákoknak nyújtható kedvezményekrõl késõbb he-
lyi rendelet születik, amely a tanulmányi, illetve szociális alapon nyújt-
ható kedvezményekrõl is rendelkezik, és ezt követõen születik majd
meg a tandíj fizetésérõl szóló zeneiskolai szabályozó is. 

Az új, 2004. december 12-én életbe lépett menetrend szerint a
megyében 28 járat közlekedésében van változás. Ezen vonatok kö-
zül kettõ önkormányzati szavazatok alapján, kettõ pedig nemzetközi
tárgyalások eredményeként szûnt meg. 12 járat helyett másik vonat
közlekedik, így a szolgáltatás az érintett szakaszokon továbbra is
biztosított. Egy vonat csak a téli idõszakban szünetel, nyáron a turis-
taforgalom miatt továbbra is közlekedni fog. Zala megyében, s az
ország egész területén nem szûnt meg egyetlen vonal sem – áll a
MÁV Rt. Kommunikációs Igazgatóságának tájékoztatásában.

Az új Goldini Eurocity vonat Keleti pályaudvarról közlekedik Ve-
lencébe. A vonat párja vissza Nagykanizsáról 17.48-kor indul. Új
Corvinus Intercity vonatpár közlekedik Bécs-Nagykanizsa-
Kaposvár-Pécs között. Indulás Bécsbõl 6 óra 19 perckor, Nagykani-
zsára 10 óra 07 perckor, Pécsre 13 óra 04 perckor érkezik. Vissza
Pécsrõl 14 óra 48 perckor indul, Nagykanizsára 17 óra 36 perckor,
Bécsbe 21 óra 33 érkezik. A Maestral nemzetközi gyorsvonat közle-
kedése nem változik. A Nyíregyháza-Zagreb nemzetközi vonatpár
közlekedése megszûnik, de Nyíregyháza-Nagykanizsa-Keszthely
között a vonatpár belföldi vonatként közlekedik változatlan menet-
rendben. A Goldini EC vonat közlekedésével összefüggésben meg-
szûnik a Sió-Balaton, a Balaton-Mura, illetve a vasárnapi alternatív
Sió-Szent István IC vonatpár.

Nagykanizsa-Budapest viszonylatban két pár gyorsvonat expressz
vonatként közlekedik. Megszûnik a Budapest Déli pályaudvarról 16
órakor, Nagykanizsáról 11 óra 50 perckor induló sebes vonatpár. 

Siófokról 18 óra 25 perces indulással új vonat közlekedik, mely
Nagykanizsára 20 óra 35 perckor érkezik. A Nagykanizsáról 5 óra
35 perckor induló vonat öt perccel korábban indul és Siófok helyett
Fonyódig közlekedik.

2005. január 1-jétõl módosultak a belföldi vasúti közlekedés sze-
mélyszállítási díjai. Ettõl az idõponttól a menetdíjak átlagosan 4,5
százalékkal növekednek. Az árváltozás nem érinti az IC, ICR, IP
pótjegyek díját, illetve a belföldi helybiztosítás díjait. Azoknak az
utasoknak, akik menetjegyüket, félhavi vagy havijegyüket, névre
szóló bérletjegyüket, utazásra jogosító igazolványukat ellenõrzéskor
nem tudják felmutatni, azoknak az utólagos bemutatáskor 1000 Ft
kezelési költséget kell fizetniük az eddigi 500 Ft helyett. A keletbé-
lyegzés nélkül vásárolt jegyek január elsejétõl csak akkor érvénye-
sek, ha a jegyáremelés miatti különbözetet a vasúti pénztáraknál
megfizetik az utasok. 

ILLETÉK-NÖVEKEDÉSEK

TÍZEZERÉRT ZENEISKOLÁBA

NEM LESZ JELENTÕS ÉLELMISZERÁR-EMELKEDÉS

NEM KERÜL TÖBBE MÁSFÉLSZERESE

HA ELINDUL A VONAT...



A Zala Megyei Köz-
gyûlés Nemzeti és Esély-
egyenlõségi Bizottsága
2004. december 18-án vá-
rosunkban tartotta Nem-
zetiségi Napját, ahol tíz, a
kisebbségekért munkál-
kodónak nyújtottak át el-
ismerést, köztük Vargo-

vics Józsefnének, a helyi
Horvát Kisebbségi Ön-
kormányzat elnökének.

– Hogyan került a Horvát Ki-
sebbségi Önkormányzatba, ho-
gyan emlékszik a kezdetekre?

– Pályafutásomat pedagógus-
ként kezdtem, a semjénházi isko-
lában az alsósos osztályokban
tanítottam horvát nyelvet. A
harmadik gyermekem megszüle-
tése után, 1998-ban kértek fel a
kanizsai Horvát Kisebbségi Ön-
kormányzat megalakítására...
Nem volt új számomra a munka,
hiszen Semjénházán a HKÖ ve-
zetésével is megbíztak a tanítás
mellett. Természetesen a két ön-
kormányzati munkát nem lehet
összehasonlítani, ha csak azt né-
zem, hogy az említett falu lakos-
ságának 95 százaléka horvát.
Nagykanizsán nehezen indul-
tunk. Többen idegenkedett attól,
hogy felfedjék, vállalják horvát
mivoltukat. Öten dolgoztunk az
önkormányzat életrekeltésén,
menetközben rajzolódtak ki a
feladatok, a célok. A horvát ha-
gyományok megismertetése ér-
dekében fontosnak tartottam egy
kulturális közösség létrehozását,
így alakult meg a Kanizsai Asz-
szonykórus, majd a  kibõvített,
jelenleg 25 fõbõl álló Kanizsai
Horvát Kórus. Ez volt az elsõ

lépcsõfok, amikor megjelent egy
kis büszkeség az emberek szemé-
ben, szerepléseink folytán meg-
ismertek bennünket nemcsak a
városban, hanem régiós szinten
is. Egyre több bátorítást kap-
tunk a várostól, a megyétõl,
kapcsolataink szélesedtek, az
anyaország is felfigyelt ránk. A
visszajelzésekbõl úgy érzékel-
tem, hogy bekerültünk az orszá-
gos horvátság vérkeringésébe.
Miután az Országos Horvát Ön-
kormányzatban a múlt ciklusban
képviselõként dolgoztam rálátá-
som volt a régiók munkájára, ta-
pasztalatot gyûjtöttem, ötleteket
szereztem. Rendezvényeink meg-
szervezésében ügyeltem arra,
hogy horvátjaink ismerete bõvül-
jön a történelem, az irodalom és
a hagyományõrzés területén,
ezért is fontosnak tartottam a
Népfõiskolai programok meg-
szervezését, amelynek keretén be-
lül elõadások hangzottak el a ma-
gyarországi horvátság, ezen belül
a zalai horvát régió történelmé-
rõl, gazdag népszokásairól, az itt
élõ horvátok irodalmáról és az
anyaországgal való közös törté-
nelmünkrõl. A fiatalokat is  pró-
báltam bevonni rendezvényeink-
be, így a Horvát Néprajzi Tábor-
ba, a Ki tud többet Horvátország-
ról vetélkedõ. Velük kapcsolatban
megteszek mindent annak érdeké-
ben, hogy érezzék a gyökereik
fontosságát – emlékezett vissza
Vargovics Józsefné.

– Mit jelent az Ön számára ez
az elismerés?

– Ez nem egy személynek szól,
ez egy csoportmunka eredménye.
Ami számomra elismerés, hogy

magam mögött tudom azokat az
embereket, akik a nehézségeket
látván is mellettem vannak, velem
dolgoznak. Többször bizonyítot-
ták ezt számomra, ez nekem a
legnagyobb ajándék. Ezekre az
emberekre nagyon büszke va-
gyok... Amit én magaménak te-
kintek az a munka koordinálása.
Amit elértünk közös érdemünk.
Nekem az lesz igazi elismerés, ha
látom, hogy többen aktivizálják
magukat a kanizsai horvátság
ügyéért.

– Mint mondta, ez az elismerés
egy közösségnek szól. Milyen
feladatok várnak még erre a csa-
patra?

– Annak érdekében, hogy a
horvát hagyományokat mélyeb-
ben megismertessük szeretnénk
létrehozni egy horvát néptánccso-
portot, amelynek beindításához
Horvátországból kaptam segítsé-
get egy tánckoreográfus szemé-
lyében. Fontosnak tartom, hogy
az anyaországgal való kapcsola-
taink éljenek és erõsödjenek az
élet különbözõ területein (okta-
tás, sport, kultúra). Befejezésként
engedtessék megjegyezni: Nagy-
kanizsán jó érzés kisebbségként
élni, érezni a városvezetés támo-
gató kezét, bátorítását.

N. K.
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TÁJÉKOZTATÓ KÖZÉRDEKÛ PANASZ 
BEJELENTÉSÉRÕL

A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § - aiban foglaltak végreha-
jtására a város lakosságának a közérdeket érintõ, nem személyes jel-
legû kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés)
szervezett módon kerülnek elbírálásra. Bejelentést lehet tenni a
város üzemeltetésével, a polgármesteri hivatallal, a szûkebb
lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény vagy más szervezet
mûködésével kapcsolatban a 06-80/200-848-as üzenetrögzítõre
kapcsolt zöld számon, Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesterének/Alpolgármesterének/Jegyzõjének címezve a
Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén,
bokan_peter@nagykanizsa.hu, vargaeva@nagykanizsa.hu,
bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu, fehérvölgyiszabolcs@nagyka-
nizsa.hu e-mail címeken. A törvény vonatkozó részei megtalálhatók
a www.nagykanizsa.hu honlapon. 

Göndör István MSZP-s ország-
gyûlési képviselõ sajtótájékozta-
tón értékelte a 2004-es évet.

– A magyar gazdaság erõs és
stabil alapokon áll, mozgatóereje
a beruházás, az export 2003. jú-
niusa óta folyamatos. Ezt igazolja
a magas jegybanki alapkamat
csökkenése, valamint a múlt évi
mûködõ tõkebeáramlás növekedé-
se. Az export növekedés olyan
mértékben kerülte el az import
növekedést, hogy az áruhiány
csökken. Ez pozitív hatást vált ki
hosszú távon a folyó fizetési mér-
legre és az államháztartási hiány-
ra. A 2004-es év azt igazolta,
hogy a gazdasági növekedés és a
szociális érzékenység megfér egy-
más mellett – fejtette ki Göndör
István.

Az országgyûlési képviselõ
elmondta, hogy sok olyan tör-
vény született, amely az emberek
életét, mindennapjait teszik job-
bá, komfortosabbá, mint a sorkö-
telezettség eltörlése, adó-és járu-
lék kérdése, lakásszövetkezeti
törvény, 13. havi nyugdíj. Egy
olyan évet tudunk magunk mö-
gött, amikor számtalan miniszter
fordult meg a városban, sikerült a
kormány figyelmét a városra és
az itt élõ emberek problémáira
irányítani. Több sikeres pályáza-
tot is nyert a tavalyi évben a kani-
zsai önkormányzat: kórház-re-
konstrukció, fogyatékkal élõk ott-
hona, Bagola, Kisfakos szenny-
vízcsatornázása, óvodák számí-
tástechnikai eszközfejlesztése.

A tavaszi ülésszakban kerül a
Parlament elé többek között a pra-
xistörvény, a mezõgazdasági ter-
melõk korai nyugdíjazásának lehe-
tõségét tartalmazó törvényjavaslat,
a kereskedelemrõl, valamint a vas-
úti közlekedésrõl szóló törvény.

,,AMIT ELÉRTÜNK, KÖZÖS ÉRDEMÜNK”

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait: 

– 2035/B/2. hrsz-ú, Király u. 8. szám alatti ingatlant  2.200.000 Ft
+ áfa kikiáltási áron, 2005.01.28-án  9:00 órakor.

– 2190/A/3. hrsz-ú, Csányi u. 8. szám alatti ingatlant, 10.700.000
Ft + áfa kikiáltási áron, 2005.01.28-án,  9:30 órakor.

– 11. hrsz-ú, Magyar u. 6. szám alatti ingatlant, 6.500.000 Ft + áfa
kikiáltási áron, 2005.01.28-án 10:00 órakor.

A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri 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

ÉVÉRTÉKELÉS

A szervezõk, városunk Kele-
ti városrészében élõ lakosságát
2005. január 20-án, 18 órára
lakossági fórumra hívják a He-
vesi Sándor Általános Iskolá-
ba. A fórum témája: a Munkás
utca – Kazanlak krt. és a Vá-
roskapu krt. által határolt terü-
leten megkezdett parképítés
2005. évi folytatása.

LAKOSSÁGI FÓRUMLAKOSSÁGI FÓRUM
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Brenner Árpád igazgató meg-
hívására a Kanizsai Nyomdában
tett látogatást Litter Nándor pol-
gármester és Göndör István or-
szággyûlési képviselõ. A nyomda
a rekonstrukció elõtt álló Erzsé-
bet tér északi tömbjének épületé-
bõl májusban költözött át a Tábor
utcába. Önkormányzati támoga-
tással, kedvezményes áron vehet-
ték meg a Thury laktanya terüle-
tén lévõ épületet. 

A polgármester az üzemlátoga-
tás során bejelentette, további tá-
mogatásokat szeretnének adni a

helyi vállalkozóknak. Javaslatát
rövidesen elõterjeszti a közgyûlé-
sen, mely szerint a vállalkozások
támogatását oly módon bõvíthet-
nék, hogy akik épületeket hoznak
létre, az építményadó bizonyos
összegére pályázati úton visszaté-
rítést kérhetnek az önkormány-
zattól. Nemcsak az Ipari Parkban
és a Logisztikai Központban tör-
ténõ fejlesztésekre irányul a ked-
vezményes kamatozású egy évig
tartó hitel, hanem a város minden
területére vonatkozna. 

Brenner Árpád igazgató el-
mondta, a Kanizsai Nyomda Er-
zsébet téri üzeme 20 éve okozott
problémát a városnak, és az ön-
kormányzattal egy éve folyama-
tosan tárgyaltak alkalmas helyrõl.
Az új nyomda technológiai szint-
je megfelel az EU szabványnak, a
tervezett technológiai fejlesztés
megvalósulását követõen 10 fõ-
vel növelik a létszámot, és beve-
zetik a második, esetleg a harma-
dik mûszakot is. A nyomda az el-
sõ olyan üzem Nagykanizsán,
ami az EU-ba lépésünket követõ-
en került átadásra – és erre büsz-
kék, tette hozzá az igazgató.

A TRIO TREND Kft. vezetõjének meghívására december 7-én felke-
reste a céget Litter Nándor polgármester és Göndör István országgyûlési
képviselõ. A hazai és külföldi gyártóktól származó beépíthetõ nyílászáró-
kat, beltéri ajtókat forgalmazó cég elsõként települt be az ipari park  74-es
út melletti területére. Ehhez gratulált, és a város emlékérmét adta át elis-
merésként Litter Nándor polgármester Zieger Balázs ügyvezetõnek. 

A cég vezetõje röviden ismertette a beruházás részleteit, szólt a hivatal
és a hatóságok segítõkészségérõl, a pályázatírás fontosságáról, amit köve-
tendõ példának szán a vállalkozók számára, hiszen a beruházást egy 25
millió forintos, részben EU-s pályázat elnyerésével sikerült megvalósítani. 

Hagyományteremtõ céllal fó-
rumot és újévi fogadást adott a
vállalkozóknak január 6-án a
HSMK kamaratermében Litter
Nándor polgármester. Azért hív-
ta meg a vállalkozások, cégek
vezetõit, hogy tisztelettel adóz-
zanak azoknak, akiknek az adó-
jából, jelentõs befizetéseibõl mû-
ködik a város. 

– Az adózókat tisztelni kell
még akkor is, ha idõnként konf-
liktussal jár is a kapcsolatunk –
hangsúlyozta a polgármester. –
Köszönetünk látható jele az is,
hogy az 50 legnagyobb adózó ne-
ve a polgármesteri hivatal bejá-
ratánál olvasható.

A fórumon Göndör István or-
szággyûlési képviselõ tájékozta-
tást adott az elmúlt év gazdasági
eredményeirõl és eseményeirõl.
Szólt arról is, hogy bár a belpoli-
tikai civakodás rányomta bélye-
gét az egész gazdaságra, a gazda-
ság növekedik 2003. nyara óta.
Ez igaz az ipari termelésre, a be-
ruházásokra és az exportra is. El-
fogadja azt az elemzõi véle-
ményt, mely szerint nem teljesen
készült fel a magyar gazdaság a
körülöttünk lévõ konjunktúra ma-
ximális kihasználására. Magyar-
ország gazdaságában 2008-ra kell
olyan helyzetet teremteni, hogy
az euró 2010-ben hazánkban is fi-
zetõeszközzé váljon. 

Litter Nándor polgármester
elöljáróban elmondta, fontosnak
tartja a rendszeres konzultáció-
kat, az együtt gondolkodást a
vállalkozókkal. Fontos lépés
volt, megpróbálták összehangol-
ni a vállalkozások támogatásának

rendszerét. Arra biztatott min-
denkit, legyenek partnerek a pá-
lyázatok benyújtásánál, mivel az
önkormányzatok kivételezettek
az EU-s források elérésében.
Beszélt a város három fõ fejlesz-
tési irányáról, az infrastruktúra,
az Ipari Park és Logisztikai Köz-
pont fejlesztésérõl, az oktatás, a
szakképzés és a felsõoktatás fej-
lesztésérõl. Örömmel számolt be
arról, hogy tavaly 200 millió fo-
rintot költöttünk utakra, járdákra,
zöldterületekre. Két év alatt az
állami támogatásokkal együtt
összesen ötmilliárd forint nem
nagykanizsai forrásról született
döntés, ami mind gazdagítani
fogja városunkat.

Végezetül arra kérte a vállalko-
zókat, segítsék az önkormányza-
tot úgy, ahogy eddig is tették, a
város, a térség fejlõdjön, érdemes
legyen az állampolgároknak
Nagykanizsán élni. A fórumot
követõ állófogadáson Röst János
alpolgármester kívánt sikeres új
esztendõt a megjelenteknek. 

TISZTELET
A VÁLLALKOZÓKNAK

TRIO TREND, AZ ELSÕ

EURÓPAI ÚTON A NYOMDA
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KKKKAAAANNNNIIIIZZZZSSSSAAAARRRRUUUU
2005. január 1.
Már éjfél után hat perccel betö-

résrõl érkezett bejelentés, aztán
úgy tûnt, hogy a sornak soha nem
lesz vége. Fél egykor ismét csör-
gött a telefon, itt azonban a házi-
ak tetten érték a hívatlan látoga-
tót, s visszatartották a rendõrök
kiérkezéséig. Hajnali háromne-
gyed háromkor, majd fél négykor
ismét lakásbetörésekhez riasztot-
ták a járõröket. Az elkövetõk az
otthonokból készpénzt, arany ék-
szert, kisgépeket tulajdonítottak
el, összességében több százezer
forint értékben. 

12 óra 40 perckor a kórházból
jelentették be, hogy megjelent ellá-
táson egy nagykanizsai férfi, akit
elmondása szerint még a hajnali
órákban két ismeretlen személy
bántalmazott, elvették értékeit (te-
lefon, pénz, karkötõ, kabát). 

2005. január 2.   
10 óra 15 perckor a járõr a nyi-

tott állapotban találta meg azt a
személyautót, melyet kapitánysá-
gunk körözött. Az autót a megbí-
zottnak visszaadták.

2005. január 3.
Hajnali negyed egykor érkezett

a bejelentés, mely szerint a beje-
lentõ háza elõtt parkoló személy-
gépkocsijáról ismeretlen szemé-
lyek le akarták szerelni a kereke-
ket. Az elkövetõket azonban
megzavarták, így azok elmene-
külhettek.

9 óra 14 perckor tett bejelentést
egy nagykanizsai férfi, mert az
építkezésén elhelyezett tároló-
konténerét ismeretlen tettes az el-
múlt napokban lakatlefeszítés
módszerével feltörte, abból mo-
torfûrészeket és egyéb gépeket
tulajdonított el kb. 500.000 Ft ér-
tékben. 

A nap folyamán 3 nagykani-
zsai és egy pölöskefõi lakost vet-
tek õrizetbe a bûnügyi osztály
munkatársai. A négy férfi ellen
megalapozott a gyanú arra vonat-
kozóan, hogy Nagykanizsa terü-
letén több lakásbetörést követtek
el szilveszter éjszakáján. 

21 órakor egy élelmiszerbolt-
ból kértek rendõri segítséget,
mert egy részeg férfi nekitámadt
az eladónak és leborította a pol-
cokat. A járõr elõállította az elkö-
vetõt, ellene garázdaság vétsége
miatt indult eljárás.  

2005. január 4.
Egy Kft. nevében tett feljelen-

tést egy nagykanizsai hölgy is-
meretlen tettes ellen, mert valaki
reggelre virradóra ellopta az ut-
cán álló tehergépkocsijuk mind a
négy dísztárcsáját, mellyel
80.000 forintos kárt okozott a
cégnek. 

2005. január 5.
13.30 órakor tett bejelentést a

nagykanizsai MÁV Állomás for-
galmi szolgálattevõje, hogy  az
Ady úti vasúti átjáróban a félso-
rompót egy személygépkocsi
megrongálta. A rongálással oko-
zott kár 50.000 Ft. 

Szintén fél kettõkor jelezték
egy áruházból, hogy egy személy
hamisnak tûnõ 20.000 Ft-os
bankjeggyel akart fizetni. A
bankjegy eredetiség szakértõ
vizsgálja.

A kora esti órákban tett beje-
lentést egy nagykanizsai hölgy,
miszerint fiát egy ismeretlen
személy bántalmazta, melynek
következtében annak nyolc na-
pon túl gyógyuló sérülése kelet-
kezett.

2004. január 6.
Reggel háromnegyed nyolckor

érkezett a bejelentés egy helyi
nagyáruházból, hogy egy isme-
retlen férfit értek tetten, aki 350
forint értékû kutyaeledelt lopott, s
nem hajlandó igazolni magát. Az
elkövetõ ellen szabálysértési fel-
jelentést tettek. 

Kora délután ugyanitt értek
tetten két fiatalkorút, az egyik
chipset evett, míg társa egy do-
boz cigarettával szeretett volna
fizetés nélkül távozni. A felje-
lentést õk sem kerülhették el. 

Egy nagykanizsai férfi tett fel-
jelentést a nap folyamán két is-
meretlen nõ ellen, akik még má-
sodikán este bekísérték egy la-
kásba, ott levetkõztették, közben
az egyik nõ elvette gépkocsijának
kulcsait, s az autóból elemelte
97.500 forintját. 

Nagykanizsa lakossága
2005. január 1-én 51.756 fõ

2004. december hónapban 
a születések száma 64, 
ebbõl nagykanizsai 27 fõ
a halálozások száma 70, 
ebbõl nagykanizsai 49 fõ 
házasságkötések száma  11.

Hétfõ este a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ adott otthont a dél-
kelet ázsiai katasztrófa áldozatait támogató Jótékonysági Estnek. A he-
lyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a partner szervezetekkel – Vö-
röskereszt, Polgármesteri Hivatal, Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ
– közösen vállalta a rendezvény megrendezését és lebonyolítását. Az
est vendége volt az Indonéz Köztársaság magyarországi nagykövete,
H. E. Sapartini Singgih Kuntjoro Jakti, a fõvédnökséget Göncz Kinga

esélyegyenlõségi miniszter látta el.
– Kimentették az érintett területekrõl az összes túlélõt már. A halálos

áldozatok száma meghaladja a  150 ezret. Még 15 ezer embert keres-

nek, 550 ezer embert evakuáltak a területrõl. 43 országból érkezett se-

gítség. Magyarországról orvosok jöttek a Baptista Szeretetszolgálattal.

Gyógyszerekre, orvosokra van szükségünk és a pénzügyi újjászervezés-

hez kér Indonézia segítséget. Harmincezer árva van a területen. A 12

ezer iskola, kórházak és sok közintézmény is lerombolódott a szökõár

miatt – vázolta fel a helyzetet a nagykövet. 
Beszédében köszönetét fejezte ki az indonéz kormány és lakosság ne-

vében Magyarország támogatásáért, majd megjegyezte: Egy ilyen hely-
zetben rájövünk, hogy ki a barát a bajban, ki az igazi segítség. Litter

Nándor polgármester elmondta, hogy a város különbözõ pontjain elhe-
lyezett gyûjtõpontokon 581 ezer forint folyt be és az önkormányzat
egymillió forinttal járul hozzá a helyreállításokhoz. Teleki László, ro-
maügyekért felelõs politikai államtitkár örömmel jelentette be, hogy
példaértékû összefogás eredményeként 856 ezer forint gyûlt össze a tá-
mogató- és belépõjegyek árából és ezzel az összeggel együtt 2,4 millió
forinttal járul hozzá Nagykanizsa a károsultak gondjainak enyhítéséhez. 

A színvonalas mûsorban fellépett az Aranymetszés Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola népzene és néptánc szakos tanulói, a Kossuth-díjas klarinét-
mûvész, Kállai Kis Ernõ és zenekara, valamint Bangó Margit.

– Mekkora és milyen szolidaritást tapasztalt az országban? – kérdez-
tük Göncz Kinga esélyegyenlõségi minisztert.

– Mindenkit a világon megrázott ez a rettenetes katasztrófa. Az elsõ

döbbenet után én úgy látom, hogy akkora szolidaritási mozgalom in-

dult el, amit még nem nagyon láttunk eddig. Magyarország az elsõk

között volt, ahol kezdeményezések indultak. Civil szervezetek, karitatív

szervezetek villámgyorsan megszervezõdtek, elkezdték a helyi szerveze-

teikkel eljuttatni az adományokat a cunami sújtotta délkelet-ázsiai vi-

dékre. A televízión keresztül is nagyon sok ember tett felajánlásokat.

Ez a koncert is, szinte az elsõ napokban, néhány óra leforgása alatt

szervezõdött – válaszolt Göncz Kinga.
– Szervezett összefogásról van szó?
– Az emberekben volt egy nagy készség és vágy arra, hogy segíteni

tudjanak. Szükség volt olyan szervezetekre, szervezõkre, akik azt mond-

ták, hogy rajtunk keresztül lehet az adományokat eljuttatni. Fontos, hogy

az emberek lássák, hogy biztosan eljut azokhoz az, amit adnának, adnak.

Ebbõl a szempontból nagyon fontosak ezek a csatornák, a szakemberek. 

– Eddig mi mindent tudtunk felajánlani és mire van még szükség a
szökõár pusztította területen?

– Azt látom, hogy nagyon sok mindent felajánlott az ország, sok ak-

ció indult. Tudni lehet a Baptista Szeretetszolgálat errõl a szimbolikus

örökbefogadási akciójáról, melyhez a minisztériumunk is csatlakozott.

Nagyon sok gyerek maradt egyedül, nekik szükségük van egy tartósabb

segítségre. Ez a szimbolikus örökbefogadás egy évre szól. Egy gyermek

számára minden hónapban 3000 forintot lehet eljuttatni. Ezt a Baptista

Szeretetszolgálat szervezte, de a Vöröskereszt, a Máltai Szeretetszolgá-

lat is bekapcsolódott. Szervezetten, nagyon összefogottan, bölcsen és

igazi szolidaritást mutatva történt a segítségnyújtás. A leghasznosabb

segítség talán a pénzbeli adomány. Egyrészt azért, mert a szállítási

költségek nehézzé teszik, hogy az ember mást is eltudjon juttatni. Más-

részrõl ha vizet, ételt ott vesznek meg a régióban, az az ottani gazda-

ság fellendülését, magáhoztérését is elõsegítheti. Fontos, hogy hosszú

távú érdeklõdése, támogatása legyen a világnak.

SEGÍTSÜNK 30 EZER ÁRVÁNAK!
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JANUÁR 7.

JANUÁR 1.
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� Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek
RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.

� A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése,
gyors beavatkozással.

� Meglévõ rendszerek FIGYELÕKÖZPONTRA
történõ díjtalan csatlakoztatása.

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20.
Telefon: 93/ 312-706

Tûzijátékkal köszöntötték
Tûzijátékkal és forralt borral

köszöntött ránk az újesztendõ

Nagykanizsán. Röst János alpol-

gármester évbúcsúztató – újévkö-

szöntõ szavait elnyomták a petár-

dák, és a Himnusz hangjait sem

hallhattuk éjfélkor, az újév mégis

eljött, színes fények, és mulató tö-

meg köszöntötte városunkban is. 

Tûz
Az év elsõ napjának estéje nem

múlt el eseménytelen a tûzoltók

számára, hiszen egy miklósfai

tûzesethez riasztották õket. A ki-

vonuló lánglovagokat ezen az es-

tén egy kiskanizsai lakástûzhöz is

riasztották.

Új eszköz
Negyvenmilliós, saját forrásból

beszerzett eszközzel bõvült a

Saubermacher-Pannoni Hulladék-

gyûjtõ Kft. gépparkja. A nemré-

giben beszerzett mérleges autó a

gyûjtött hulladék pontos súlyának

mérésére alkalmas, és szerepe a

hulladékgazdálkodásban van. 

Nagyvásár
Az idei esztendõ elsõ nagyvá-

sárát tartották a szokott helyen.

Bár a nagy ajándékozások ideje

lejárt, érdeklõdõ, árus, és gazdára

találó vásárfia is akadt a Vásár-

csarnok melletti havivásár-téren. 

Mulatság-tragikomédia
Slawomir Mrozek Mulatság cí-

mû tragikomédiáját nézhették

meg a színházrajongók a Móricz

Kamaraszínházi sorozatban a

Bárka Színház elõadásában. Bu-
dai Katalin így ír a darabról: A

hihetetlenül nehéz egyensúlyozás

vaskos realitás, poénkodásra csá-

bító humorizálás és a poétizált,

filozofikus meta-nyelv használat

között sikerül. Röhögni kell és

sírni, ahogy abban a színházban

kellett, amirõl már majdnem elfe-

ledkeztünk. A Bérczes László ál-

tal rendezett darab szereplõi

Szikszai Rémusz, Mucsi Zoltán és
Scherer Péter voltak. 

Tíz hospice-ágy
Pályázat útján tíz hospice ágy-

hoz jutott a nagykanizsai kórház.

A tízágyas egység a kórház-re-

konstrukció utolsó egységeként

megvalósuló harminc ágyas ápo-

lási osztály részeként várhatóan

egy év múlva kerül kialakításra, s

olyan súlyos betegeket fogad

majd, akiknek orvosilag becsül-

hetõ hátralevõ életideje nem több

öt hónapnál. 

Félbeszakadt álmok
A közelmúltban elhunyt hévízi

festõmûvészre, Osváth Miklósra
emlékeztek „Félbeszakadt ál-

mok" címû kiállításával a Hevesi

iskola galériájában január 6-án.

Az alkotó életérõl és munkássá-

gáról bevezetõt mondott, és a tár-

latot megnyitotta Dezsõ Ferenc
nyug. iskolaigazgató. Közremû-

ködött Balázs Júlia népdaléne-

kes, Baráth Béla tárogatómûvész,

Bazsó Adrienn, Csákvári Tímea,
Horváth István (Radnóti-díjas),

Miksó Nóra és Megyes Melinda
versmondók. A mûsort Wilheim
Erzsébet mûvelõdésszervezõ pe-

dagógus vezette. A kiállítást

Árváné Szabó Judit és Lengyák
István rendezte. A tárlat január

21-éig tekinthetõ meg.

A nagykanizsai Református

Gyülekezet Alapítványa, a helyi

TIT szervezet támogatásával az

idén is megrendezi a Kanizsai Es-

ték sorozatát. A március 11-én

záruló elõadás sorozat elsõ része

Keresztyén/keresztény Európa!?

címmel az uniós alkotmánnyal

foglalkozott.

Még az átlagos hétköznapok-

hoz képest is nyugalmasan teltek

az ünnepek a tûzoltóknál. Nem

volt karácsonyfatûz, és más tûz-

eset sem. Ez volt az utóbbi évek

talán legnyugodtabb ünnepe,

mondta Egri Gyula tûzoltópa-

rancsnok, s hozzátette, ha a víz-

keresztkor, az ünnep búcsúztatá-

saként még utolsóként meggyúj-

tott csillagszórók sem okoznak

tüzet, akkor tûzmentes ünnepeket

tudhatunk magunk mögött. 

A hulladékszállító társaság már

a múlt héten megkezdte a kidobott

fenyõfák összegyûjtését és elszállí-

tását. Munkácsi Andreától, a Kör-

nyezetvédelmi Információs Iroda

munkatársától megtudtuk, a fák el-

szállítását kedden és pénteken vég-

zi a társaság, ezekben az idõpont-

okban célszerû kihelyezni azokat.

Lehetõleg jól látható helyre,  a

közlekedést nem akadályozó mó-

don tegyék ki a fenyõfákat, ame-

lyek a szállítást, s bedarálást köve-

tõen a szeméttelepre kerülnek. 

Lankadatlan tettrekészség jellemezte az elmúlt évben a város

gólyalábas csapatát. Mindezt képekben is bemutatták az érdek-

lõdõknek december 30-án délután a Vásárcsarnok területén. A

rögtönzött óévbúcsúztatón a jövõrõl is beszéltek, gólyalábra invitálták

a nézelõdõket, és versengésre hívták a gyermekeiket kísérõ szülõket is,

akik valamennyien jutalmat kaptak. Hatalmas csörömpöléssel, síppal-

trombita szóval körbejárták a Vásárcsarnokot, s közhírré tették, hogy

minden pénteken 15-16 óra között gyakorlásra várják a városlakókat.

Karácsonyi hangulati színpadkép fogadta a HSMK színháztermébe

érkezõket december 21-én, az Anima Kórus és Zenekar immár hagyo-

mányos gospel koncertjén. A Kollonay Zoltán mûvészeti vezetõ által

dirigált látványos mûsor igazi kikapcsolódást jelentett a gospel zene

kedvelõinek. Nagy sikert aratott a mûsor két kanizsai sztárvendége,

Szalai Anita és Bonczók Norbert is. A koncerten mutatkozott be elsõ

alkalommal városunkban a néhány hónapja alakult Anima Singers and

Band együttes. A program látványtervét Ludvig Zoltán festõmûvész

készítette.

TÛZMENTES 
NAPOK 

FENYÕGYÛJTÉS
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2001-ben költözött új épületbe a nagykanizsai könyvtár, amely a vá-
roslakók javaslatára, a közgyûlés döntése alapján a Halis István nevet
vette fel. Az intézmény névadójáról évrõl évre emléknap keretében em-
lékeztek meg, ám ebben az évben lesz Halis István születésének 150. év-
fordulója, így a könyvtár életében az egész év Halis István munkásságá-
nak megismertetése, a hagyományápolás, a kultúraközvetítés jegyében
telik el. 

– Ritkán van alkalmunk olyan személyiség évfordulóját ünnepelni,

akinek a tevékenysége, élete minden ízében Nagykanizsához kötõdik.

2005-ben Halis István születésének évfordulója egy ilyen alkalom –
kezdte mondandóját a könyvtárban rendezett sajtótájékoztatón Czupi

Gyula, az intézmény igazgatója. A másfélszázada született íróra, helytör-
ténészre emlékezõ programsorozat legjelentõsebb kezdeményezése az
általános iskolások számára meghirdetett „Lapozz bele és kattanj rá" cí-
mû pályázat, amely legkedveltebb tantárgyukhoz kapcsolódó, helyisme-
reti vonatkozású szemelvények készítésére ösztönzi a gyerekeket. Az is
cél, hogy elektronikus kiadvány elkészítésével propagálják az értelmes,
tartalmas Internet-használatot. A szervezõk reményei szerint a program
során sok olyan érdekes, a város életérõl szóló képi és hanganyagra, ol-
vasnivalóra sikerül ráirányítani a figyelmet az ünnepi év során, amelyre
eddig nem. 

A Kulturális Alapprogram által 400 ezer forinttal támogatott kezdemé-
nyezéssel a város történetét, ismerõ, értekéit elismerõ fiatalokat szeretné-
nek nevelni, miközben a tanárok munkáját könnyebbé, az oktatást pedig
színesebbé tennék. A szervezõk bíznak benne, a munka során a diákok
felismerik, hogy a számítógép és a világháló nem csupán játékra való. A
„Lapozz bele-kattanj rá" márciusban indul, a nyáron pedig tábor zárja,
melynek keretében a legjobb munkákból virtuális szemelvénytárat állíta-
nak össze. Az emlékévhez elsõ programjai közé tartozik a február 19-i
Halis emléknap, s a február 21-i dél-dunántúli könyvtáros konferencia is.

Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottsága
pályzatot hirdet a 2004. évi
Kulturális Alap támogatás
elnyerésére.

A pályázat célja: Nagykani-
zsa Megyei Jogú Város mûvé-
szeti, közmûvelõdési és közgyûj-
teményi életének támogatása. 

Pályázat tárgya: 
� Nagykanizsán megrende-

zésre kerülõ képzõmûvészeti,
zenei, irodalmi, színházi, köz-
gyûjteményi és egyéb kulturális
rendezvények támogatása. 

� A nagykanizsai mûvészeti
csoportok, együttesek, magyar-
országi és külföldi fesztiválon
való részvételének és vendég-
szereplésének támogatása. 

�Kulturális, irodalmi, helytör-
téneti és közhasznú információs
szolgáltatások és kiadványok tá-
mogatása.

A pályázók köre: Helyi ter-
mészetes személy, közösség, cso-
port, non-profit szervezet, mûve-
lõdési, oktatási és nevelési intéz-
mény. Természetes személy, nem

jogi személyiséggel rendelkezõ
közösség, csoport az érvényben
lévõ adótörvények miatt célszerû,
ha jogi személyen – intézményen
keresztül nyújtja be pályázatát.

A támogatás formája: A si-
keresen pályázókkal az önkor-
mányzat pályázati szerzõdést
köt és a benyújtott programhoz
vissza nem térítendõ támogatást
nyújt. A finanszírozás módja:
elõfinanszírozás.

Pályázati feltételek: Egy pá-
lyázó több pályázatot is beadhat.
Pályázni 2006. március 31-ig
megrendezésre kerülõ, fent
meghatározott tárgyban lehet. A
kötelezõ önrész a pályázott ösz-
szeg minimum 30 százaléka.

A pályázat benyújtása: A
pályázatokat a Polgármesteri Hi-
vatal (Erzsébet tér 7.) portáján
és a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ információs szolgálatá-
nál átvehetõ, továbbá  a város
honlapjáról letölthetõ adatlapon
egy példányban a Mûvelõdési és
Sportosztályra kell benyújtani.

A pályázat beadásának határ-
ideje: 2005. január 31.

Az új év elsõ napjai-
ban szerkesztõségünk-
ben járt Laky Zsuzsan-

na, Európa Szépe.
Mint olvasóink több-
ször értesültek róla,
Zsuzsát 2003. szeptem-
berében 36 európai or-
szág legszebbjei közül
választották meg Euró-
pa Szépének Párizsban,
a Miss Európa verse-
nyen. Beszélgetésünk-
ben terveirõl, minden-
napjairól kérdeztük.

– November végén voltam Pá-

rizsban, a 2003. szeptemberétõl

2004. szeptemberéig szóló szer-

zõdésemet februárig meghosz-

szabbították. Karácsonykor levél-

ben értesítettek arról, hogy egy

hónappal ismét tovább számíta-

nak rám, és várhatóan március-

ban dõl el, kapok-e további mun-

kát Párizsban. Az õsszel Nepál-

ban vettem részt egy világtalálko-

zón, ahol egy németek által épí-

tett iskola avatásán Magyaror-

szágot képviseltem. 

– Hogyan telnek a napjaid, mi-
vel foglalkozol?

– Sok mindenbe belekezdtem,

folytattam az angol nyelv tanulást

is, de folyamatosan készenlétben

kell állnom, mivel  fotózásokra és

különbözõ rendezvényekre vagyok

hivatalos itthon és külföldön.

– Mióta tart a barátságotok? –
vontuk be a beszélgetésbe a Zsu-
zsival együtt érkezõ barátnõjét is.

– Hat-hét éve ismerkedtünk

meg a Fittnessben – mondja
Szakál Szabina, aki Körmendre
járt iskolába, és jelenleg Lete-
nyén dolgozik. 

– Lehet tervezni a jövõjét egy
Európa Szépének?

– Elképzelésem van bõven. Egy-

elõre azonban köt a szerzõdésem,

ezért konkrét terveim nincsenek.

Mivel a mozgás áll közel hozzám,

Pécsre a tudományegyetem sport

szakára szeretnék majd jelentkezni. 

– Talál szórakozási lehetõséget
egy fiatal véleményetek szerint
Kanizsán?

– Nincs olyan hely, ahova szí-

vesen eljárnánk – válaszolták
mindketten szinte rögtön.

– És milyen lehetõségei van-
nak a fiataloknak Párizsban?

– Nem lehet és nem is szabad

összehasonlítani a két várost. Pá-

rizs Franciaország és egyben a

divat fõvárosa is. Természetesen

ebbõl következik, hogy sokkal na-

gyobbak a fiatalok lehetõségei.

Mások az emberek, más a hozzá-

állásuk mindenhez. Nagyon sze-

retem Nagykanizsát, itt nõttem

fel, itt él a családom, idekötnek a

barátaim.  Jó lenne, ha azok a fi-

atalok, akik a tanulmányaikat

máshol végzik, az iskolájuk elvég-

zése után visszajönnének, és kö-

zösen formálnák ezt a várost

olyanná, amilyennek mindannyi-

an szeretnénk. Ebbõl amit én

megtehetek, azt meg fogom tenni. 

– Olyan rendezvények kellené-

nek, ami összehozza a fiatalokat –
kapcsolódott a témához Szabina.
– Olyan helyet kellene nyitni, ahol

nem attól kell tartani, mikor kötnek

bele az emberbe. Sok fiatal ha iszik

egyet, ok nélkül kötekedik, nem

ritka a verekedés sem.  Változtatni

kellene a fiatalok mentalitásán, ne

az italozás szándékával induljanak

el, hanem azért, hogy   egy jót

bulizzanak a barátaikkal.  Csak

nosztalgiával emlékszünk arra a

presszóra az Erzsébet téren, ahova

szívesen jártunk néhány éve, mert

tele volt fiatalokkal.

A beszélgetés során sok minden
szóba került még természetesen, ám
hamar eljött az elköszönés ideje is.

– Sikerekben gazdag, boldog új

évet és jó egészséget kívánok vá-

rosom lakóinak is! – búcsúzott el
e jókívánságokkal az idei év elsõ
számának címlapján az Olvasóin-
kat köszöntõ Laky Zsuzsanna,
Európa Szépe és barátnõje szer-
kesztõségünktõl. 

B. Zs.

HALIS-ÉV A KÖNYVTÁRBAN SZERETEM EZT A VÁROST...

A KULTÚRA TÁMOGATÁSÁÉRT



2005. január 14. 11OKTOKTAATÁSTÁS

Tavaly õsszel számoltunk be a

Zsigmondy-Széchenyi Szakképzõ Iskola kö-

zel 21 milliós összköltségû pályázatáról,

amely az iskola bûnmegelõzési modell-pro-

jektjét tartalmazta. A pályázat fõ célja a 14-

18 éves korosztálynak a tankötelezettség tel-

jesítésével, a munkavállalásra való felkészí-

téssel, mentálhigiénés programokkal, sza-

badidõs foglalkozásokkal a bûnmentes élet-

be való beilleszkedésének elõsegítése. Ebbe

a tevékenységbe bevonják a tanulók család-

tagjait is. A projekt fõ feladatai többek kö-

zött az iskolában tartás, a tankötelezettség

teljesítése, integráció; tizedik osztályos ta-

nulók szakmai orientálása; szakképzõs osz-

tályok, már nem tanköteles tanulók segítése;

az érettségit adó és technikus osztályokban

tanulók figyelemmel kísérése; az iskolából

kimaradt és már nem tanköteles korú fiatal

felnõttek képzési lehetõségeinek biztosítása;

mentálhigiénés és egészségügyi nevelés és

segítésadás, valamint a szabadidõs progra-

mok szervezése az érintett célcsoportoknak.

A 2004/2005-ös tanévre szóló projekt több

szálon futó elõkészületek után tavaly decem-

ber 11-én az elsõ hétvégi kollégiummal vet-

te gyakorlati kezdetét az intézményben.

– A kilencedikes osztályokban a beiratko-
zást követõen megtörtént a szülõkkel való
kapcsolatfelvétel valamint a diákok fényké-
pes adatkezelése. Egészségügyi felmérést vé-
geztünk, így a sajátos nevelésû gyerekekrõl
információt szereztünk. Megrendezésre ke-
rült a gólyatáborunk, az AIDS Nap és a
Füstmentes Nap az iskola tanulói részére. A
Nagykanizsai Családsegítõ Központtal közö-
sen mûködõ ifjúságvédelmi õrjáratok tovább
folytatódtak. A Családsegítõ Központ két
munkatársa programot indított öt osztályban
a kilencedikes tanulók részére, melyen ke-
resztül a gyerekek helyzetérõl, problémáiról
kapunk képet. Az iskolai védõnõ a felmenõ
rendszerben egészségnevelési órákat tart a
dohányzás, a személyi higiénia, a szexuális
felvilágosítás, továbbá a tanulókat érdeklõ
témákban. Az ,,Útkeresõk és útvesztõk”
egészségnevelési és bûnmegelõzési prog-
ramba bekapcsolódtak más középiskolák 10.
osztályos tanulói is – tudtuk meg Ozorai
Györgytõl, a program koordinátorától. 

December 11-én az elõzetes felmérésben

jelentkezõ 9-10-es diákok közül 36-an jelen-

tek meg a számukra szervezett hétvégi kollé-

giumon. Hat pedagógus, több tantárgyból

nyújtott a tanulók igényeinek megfelelõen

korrepetálást. Az iskola elõkészületben lévõ

tevékenységei a jelenleg szerkesztés alatt álló,

havonta megjelenõ iskolaújság, a különféle

szakkörök, az iskolarádió, az iskolai klub-

helység és az internetes klub. Ezek megvaló-

sulásában nagy szerepet kap az oktatási intéz-

mény diákönkormányzata és szabadidõ-szer-

vezõje. A programhoz szükséges eszközök

beszerzésére is gondot fordítanak. A szakkép-

zõ iskola tervei között szerepel többek között

a szakemberek által vezetett egészségügyi

elõadásokhoz szükséges eszközök (drogteszt,

testzsírmérõ, vércukorszintmérõ, vérnyomás-

mérõ) és a kirándulások kellékeinek (sátorok,

hálózsákok, kerékpárok) beszerzése.

– Nem engedjük elveszni azokat a gyereke-
ket sem, akik valamilyen kudarc után kike-
rültek az iskolánkból. Folyamatosan a kap-
csolatunk velük. Információval látjuk el õket
az iskolában adódó lehetõségekrõl, illetve a
Munkaügyi Központon keresztül. A végzõs
osztályok munkahelyekre, felsõoktatási intéz-
ményekbe látogatnak el, hogy a továbblépést
megkönnyítsük számukra – mondta Mérksz
Andor igazgató. 

Nagy Krisztina

ATTILA ÓVODA, 8800 NAGYKANIZSA, ATTILA U. 7. 
ÓVODAVEZETÕI ÁLLÁS

Képesítési feltételek: fõiskolai szintû óvónõi szakképzettség, 5 év

szakmai gyakorlat. A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletra-

jz, vezetõi program, végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál

nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Illetmény: Kjt szerint. Az állás 2005. augusztus 1. napjától 2010.

július 31 napjáig 5 nevelési évre szól.Pbhi: a közzétételtõl számított

30 nap. Pehi: A közzétételtõl számított 90 napon belül. Pc.:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Mûvelõdési és Sportosztály 8800

Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. F: Dr. Pintérné Grundmann Frida Tel.:

93/500-780

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, 8800 NAGYKANIZSA-
PALIN,  ALKOTMÁNY U. 81. – IGAZGATÓ 

Képesítési feltételek: felsõfokú szakirányú tanári végzettség, 5 év

szakmai gyakorlat. A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletra-

jz, vezetõi program, végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál

nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Illetmény: Kjt szerint. Az állás 2005. augusztus 1. napjától 2010.

július 31 napjáig 5 tanévre szól. Pbhi: a közzétételtõl számított 30

nap.Pehi: A közzétételtõl számított 90 napon belül. Pc.:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Mûvelõdési és Sportosztály. 8800

Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. F: Dr. Pintérné Grundmann Frida Tel.:

93/500-780

BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS  ISKOLA, 
8800 NAGYKANIZSA, ERZSÉBET TÉR 9. – IGAZGATÓ

Képesítési feltételek: felsõfokú szakirányú tanári végzettség, 5 év

szakmai gyakorlat. A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletra-

jz, vezetõi program, végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál

nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Illetmény: Kjt szerint Az állás 2005. augusztus 1. napjától 2010.

július 31 napjáig 5 tanévre szól. Pbhi: a közzétételtõl számított 30

nap. Pehi: A közzétételtõl számított 90 napon belül. Pc.: Nagykanizsa

Megyei Jogú Város Mûvelõdési és Sportosztály 8800 Nagykanizsa,

Erzsébet tér 7. F: Dr. Pintérné Grundmann Frida Tel.: 93/500-780

PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 
8800 NAGYKANIZSA, ATTILA U. 2. – IGAZGATÓ

Képesítési feltételek: felsõfokú szakirányú tanári végzettség, 5 év

szakmai gyakorlat. A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletra-

jz, vezetõi program, végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál

nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Illetmény: Kjt szerint. Az állás 2005. augusztus 1. napjától 2010.

július 31 napjáig 5 tanévre szól. Pbhi: a közzétételtõl számított 30

nap. Pehi: A közzétételtõl számított 90 napon belül. Pc.: Nagykanizsa

Megyei Jogú Város Mûvelõdési és Sportosztály 8800 Nagykanizsa,

Erzsébet tér 7.  F: Dr. Pintérné Grundmann Frida Tel.: 93/500-780

ZSIGMONDY VILMOS ÉS SZÉCHENYI ISTVÁN
SZAKKÉPZÕ ISKOLA 8800 NAGYKANIZSA, 

HUNYADI U. 18. – IGAZGATÓ
Képesítési feltételek: Egyetemi szintû tanári végzettség és sza-

kképzettség, 5 év szakmai gyakorlat. A pályázathoz mellékelni kell:

szakmai önéletrajz, vezetõi program, végzettséget igazoló okirat

másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Illetmény: Kjt szerint. Az állás 2005. augusztus 1. napjától 2010.

július 31 napjáig 5 tanévre szól. Pbhi: a közzétételtõl számított 30

nap. Pehi: a közzétételtõl számított 90 napon belül. Pc.: Nagykanizsa

Megyei Jogú Város Mûvelõdési és Sportosztály 8800 Nagykanizsa,

Erzsébet tér 7. F: Dr. Pintérné Grundmann Frida Tel.: 93/500-780

A pályázatok beadási határideje: 2005. január 18.
A pályázatokat két példányba kérjük beadni.

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI OKTATÁSI-NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MAGASABB VEZETÕI ÁLLÁSAIRA

GYAKORLATBAN A BÛNMEGELÕZÉSI MODELL-PROJEKT



A Közterület Felügyelet feladat-

körébe tartozóan rendszeresen el-

lenõrzi a városban elõforduló ki-

sebb fokú közlekedési szabálysér-

téseket, mint a megállni tilos, vára-

kozni tilos jelzések hatálya alatt, a

járdán, zöldterületen, valamint a

mozgáskorlátozottak számára kije-

lölt helyeken jogosulatlanul parko-

lókat, illetve a mindkét irányból

behajtani tilos jelzéseket figyel-

men kívül hagyókat. Folyamatos

emellett az éjszakai órákban közte-

rületen telephelyezõ tehergépjár-

mûvek ellenõrzése. A gyors és ha-

tékony intézkedések a központi és

helyi jogszabályok betartatásán túl

jelentõs mértékben szolgálják a

közlekedésbiztonságot, a gyalogo-

sok védelmét és a lakosság meg-

elégedettségét. A bírságolás

ugyanis - egyes nézetekkel ellen-

tétben - nem a gépjármûvezetõk

ellen irányul, hanem a szabályosan

közlekedõk biztonságának elõsegí-

tése mellett a lakosság azon érin-

tett rétegeinek érdekeit szolgálják,

akiknek a lakókörnyezetében for-

dulnak elõ a szabálytalanságok a

zöldterületen parkolással, a moz-

gássérült parkolók elfoglalásával,

de szintén ide tartozik a járdán

közlekedõ gyalogosokat akadályo-

zó szabálytalanul parkoló, megálló

gépjármûvek tulajdonosaival

szembeni intézkedés is.

A Közterület Felügyelet intéz-

kedési jogkörébe tartozó közleke-

dési szabálysértések jogszabályi

megfogalmazás szerint a követke-

zõk: A járdán történõ megállást,

parkolást a közúti közlekedés sza-

bályairól szóló 1/1975. (II.5.)

KPM-BM együttes rendelet 40.§.

(8) bekezdése szabályozza, misze-

rint „A járdán – részben vagy tel-

jes terjedelemben – csak akkor

szabad megállni, ha: a) azt jelzõ-

tábla vagy útburkolati jel megen-

gedi, b) a jármû a járda szélessé-

gének legfeljebb a felét foglalja el,

c) a járdán gyalogosok közlekedé-

sére legalább 1,5 méter szabadon

marad, és d) a jármû tengelyterhe-

lése az 1000 kg –ot nem haladja

meg.” A járdán történõ szabály-

szerû megálláshoz fenti feltételek

mindegyikének teljesülnie kell.

A mozgáskorlátozottak külön

engedélyére vonatkozó elõírásokat

a KRESZ 51/A. § -ban foglaltak

tartalmazzák. A közterület-fel-

ügyelõk rendszeresen ellenõrzik a

városban a mozgáskorlátozottak

számára kijelölt parkolóhelyeket,

és helyszíni bírságot szabnak ki az

azokat jogosulatlanul igénybe ve-

võkkel szemben. A tapasztalatok

alapján azonban sok mozgáskorlá-

tozott igazolvánnyal rendelkezõ

személy sincs tisztában azzal,

hogy az igazolvány birtokában

melyek azok a közlekedési szabá-

lyok, melyek figyelmen kívül ha-

gyására jogosult, és melyek azok,

amelyekre már nem. A KRESZ

40.§. (9) bekezdése szerint „A jár-

dán a mozgáskorlátozott személy

(illetõleg az õt szállító jármû veze-

tõje) jármûvével és a betegszállító

gépjármû a (8) bekezdésben emlí-

tett egyéb feltételek fennállása ese-

tén akkor is megállhat, ha a megál-

lást jelzõ tábla vagy útburkolati jel

nem engedi meg.”, továbbá a

41.§.(3) bekezdés alapján „A moz-

gáskorlátozott személy (illetõleg

az õt szállító jármû vezetõje) jár-

mûvével és a betegszállító gépjár-

mû olyan helyen is várakozhat,

ahol a várakozást jelzõtábla tiltja.”

A jogszabály emellett a 14.§ -ban

foglaltak szerint megengedi, hogy

mozgáskorlátozott személy (illetõ-

leg az õt szállító jármû vezetõje)

„mindkét irányból behajtani tilos”

jelzés ellenére is behajthat, ha „úti

célja a jelzõtáblával megjelölt úton

van vagy csak ezen az úton köze-

líthetõ meg. A mozgáskorlátozott

igazolvány nem használható vi-

szont a „megállni tilos” jelzés ha-

tálya alatt. Itt csak forgalmi, vagy

mûszaki ok miatt lehetséges a

megállás. Mûszaki probléma miatt

tilosban álló autón a mûszaki meg-

hibásodást jelezni kell, melyre

nem elég a vészvillogó használata,

hanem elakadásjelzõ háromszöget

kell elhelyezni.

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-

ros Közgyûlésének 32/2003. (V.

28.) számú, a környezetvédelem

helyi szabályairól szóló 58/2002.

(IX. 11.) számú rendelettel módo-

sított 31/2002. (VI. 6.) számú ren-

delet módosításáról szóló rendele-

tének 12.§. (7) bekezdése szerint

„Zöldterületen, parkerdõ füvesített

részén jármûvel parkolni tilos”.

Aki ezt az elõírást megszegi, sza-

bálysértést követ el, amit a közte-

rület-felügyelõk a leírt módon el-

lenõriznek és adott esetben szank-

cionálnak. A zöldterületen parkoló

gépjármûvezetõkkel szemben

végrehajtott közterület-felügyelõi

intézkedések elsõsorban a város

közterületeinek megóvását szol-

gálják. Sok gépjármûvezetõ par-

kol a már az amúgy is roncsolt

zöldterületen, annak a tudatában,

hogy ha ott már több gépjármûve-

zetõ kitaposta a füvet, az meg-

szûnt zöldterületként létezni. A

zöldterület azonban annak állapo-

tától függetlenül mindig zöldterü-

letnek minõsül, ahol a közterület-

felügyelõk kötelesek intézkedni a

szabálysértõkkel szemben.

A közterület-felügyelõi intézke-

dés a kisebb fokú közlekedési sza-

bálysértések elkövetõivel szem-

ben: A járõrszolgálatot teljesítõ

közterület-felügyelõk hivatalos

személyek, egyenruhát viselnek,

munkájukat általában párban vég-

zik. A helyszíni bírságolást a köz-

terület-felügyelõk a Helyszíni bír-

ságolás részletes szabályairól szó-

ló 10/2000 (II.23.) BM rendelet, a

Szabálysértésekrõl szóló 1999. évi

LXIX. törvény, valamint a Közte-

rület-felügyeletrõl szóló 1999. évi

LXIII. törvény irányadó rendelke-

zései szerint végzik. A felügyelõ a

már említett, hatáskörébe tartozó

gépjármûvel elkövetett szabály-

sértés valamelyikének észlelése

esetén a helyszíni bírságot a gép-

jármûvezetõ távollétében is ki-

szabhatja. Ilyenkor az intézkedõ

közterület-felügyelõ bírságcédulát

helyez el a gépjármû ablaktörlõje

alatt, mely tartalmazza az elköve-

tett szabálysértést, annak pontos

idõpontját, a vonatkozó jogsza-

bályt, valamint az esetleges mû-

szaki meghibásodásra utaló jelzés

meglétét, illetve, hogy a gépjár-

mûvön elhelyezésre került –e

mozgássérült igazolvány. Az in-

tézkedés során fényképfelvétel ké-

szül a tilos helyen parkoló gépko-

csiról, mely a késõbbi bizonyítási

eljárást megkönnyíti. A felvételen

olvashatóan látszik a forgalmi

rendszám és a kihelyezett bírság-

cédula. Amennyiben a megbírsá-

golt gépjármû vezetõje felkeresi a

Közterület Felügyeletet, az ott lé-

võ ügyintézõ helyszíni bírságot

szab ki, ha „az elkövetõ a helyszí-

ni bírságolás tényét, a helyszíni

bírság összegét és a helyszíni bír-

ság átváltoztatása esetére megálla-

pított közérdekû munka, illetõleg

elzárás tartalmát tudomásul ve-

szi”. A helyszíni bírság kiszabását

követõen jogorvoslatnak helye

nincs. „Ha az elkövetõ a helyszíni

bírságolás tényét nem veszi tudo-

másul vagy a helyszíni bírság ös-

szegét vitatja, a hatóság tagja a

helyszíni bírságolást befejezi és

közli az elkövetõvel, hogy felje-

lentést tesz”. Abban az esetben,

amikor a szabálysértõ a bírságcé-

dula birtokában nem keresi fel a

Közterület Felügyeletet, a Fel-

ügyelet levélben értesíti az általa

elkövetett szabálysértésrõl, és fel-

szólítja a kiszabott bírság mellé-

kelt postautalványon való befize-

tésére. Ha a kötelezett ezt nem te-

szi meg, a fent ismertetettekhez

hasonlóan a Közterület Felügyelet

szabálysértési eljárást kezdemé-

nyez ellene.
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A HUMÁN 
EURÓPA 

SZÖVETSÉG
AZ ALÁBBIAZ ALÁBBI

TANFOLYAMOKATTANFOLYAMOKAT
INDÍTJA:INDÍTJA:

�� ANGOL, NÉMET,ANGOL, NÉMET,
ESZPERANTÓ ESZPERANTÓ nyelvnyelv--
tanfolyamok.tanfolyamok.

�� ANGOL, NÉMETANGOL, NÉMET
nyelvgyakorló nyelvgyakorló 
gyermekklub.gyermekklub.

���� ÓVODÁS TORNA –ÓVODÁS TORNA –
a foglalkozások díjaa foglalkozások díja
300 Ft/óra.300 Ft/óra.

Jelentkezni lehet 
személyesen vagy telefonon.

Humán Európa Szövetség
nagykanizsai irodája, 
Halis István Városi 

Könyvtár Tel.: (93) 509-527
E-mail: europa@pro.hu

A KÖZTERÜLET FELÜGYELET INTÉZKEDÉSI RENDJE A KISEBB FOKÚ
KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYSÉRTÉSEK ELKÖVETÕIVEL SZEMBEN



2005. január 14. 13MÉDIAMÉDIA

JJaannuuáárr  1188..  kkeedddd

JJaannuuáárr  1199..  sszzeerrddaa

JJaannuuáárr  2200..  ccssüüttöörrttöökk

JJaannuuáárr  2211..  ppéénntteekk

JJaannuuáárr  1177..  hhééttffõõ

JJaannuuáárr  1166..  vvaassáárrnnaapp

JJaannuuáárr  1155..  sszzoommbbaatt

06.30 Krónika 06.45 Szivárvány
sztár magazin 07.00 Zalai magazin
07.24 Mese 07.30 Krónika 07.45
Jelkép - katolikus 07.55 Karc: Ko-
média a sötétben a Hevesi Sándor
színház elõadása, Anima kórus
Gospel koncertje, Fassel Lousa Fe-
renc kiállítása 08.20 Krónika 08.30
Hírháló 09.00 TV shop 09.30
Maksavízió 10.00 Szentföldi szent
helyek 10.30 Fürdõ a föld alatt
11.00 Ingatlan magazin 11.30 A
nagycenki múzeumvasút 18.00 Fes-
tett fakazettás templomaink 18.30
Csépi Gyuri - magyar film 20.00
Válogatás a hét mûsoraiból 20.30
Hírháló 21.00 Modern kísértet
23.00 Bence show 23.30 Különjárat

06.30 Tv mozi 07.55 Válogatás a
hét mûsoraiból 08.30 Hírháló
09.00 Tv shop 09.30 Maksavízió
10.00 Szentföldi szent helyek
10.30 Fürdõ a föld alatt 11.00 In-
gatlan magazin 11.30 A nagycenki
múzeumvasút 17.30 Trendi 18.00
Festett fakazettás templomaink
18.30 Tv mozi 20.00 Válogatás a
hét mûsoraiból 20.30 Hírháló
21.00 Modern kísértet 23.00 Bence
show 23.30 Különjárat 

07:30 Zala magazin 08:00 TV mo-
zi 09.36 Válogatás a hét mûsorai-
ból 17:30 Plogári Társaskör az ez-
redfordulón 18:00 Krónika 18:13
Mese 18:18 Szivárvány sztár ma-
gazin 19:00 Krónika 19:13 Jövõ 7
19:25 Kamarai percek 19:37 Jelkép
– adventista 19:50 Krónika 20:01
Zala magazin 20:30 Hírháló 21:00
Senki gyermekei – amerikai dráma 

07:30 Krónika  07:45 Jövõ 7 07:57
Kamarai percek 08:09 Mese 08:14
Jelkép – adventista 08:24 Krónika
08:34 Zala magazin 09:04 Krónika
09:18 Szivárvány sztár magazin
17:30 Mustra – Mecénási szerep-
ben az ORTT 18:00 Krónika 18:13

Mese 18:18 Storyboard 18:30 TV
shop 19:00 Krónika 19:15 Házban
ház körül 19:40 Jelkép – katolikus
19:50 Krónika 20:04 Jövõ 7 20:15
Kamarai percek  20:30 Hírháló
21:00 Balfácánok szabadlábon 

07:30 Krónika 07:45 Házban ház
körül 08:09 Mese 08:14 Jelkép -
katolikus 08:24 Krónika 08:38 Jö-
võ 7 08:50 Kamarai percek 09:04
Krónika 09:14 Storyboard 09:20
Krónika 17:30 Akarj élni – termé-
szet, környezet, egészség 18:00
Krónika 18:14 Mese 18:18 Szivár-
vány sztár magazin 18:30 TV shop
19:00 Krónika 19:15 Jövõ 7 19:27
Sport 19:40 Jelkép – evangélikus
19:50 Krónika 20:04 Házban ház
körül 20:30 Hírháló 21:00 Végve-
szélyben a föld 

07:30 Krónika 07:45 Jövõ 7 07:57
Sport 08:09 Mese 08:14 Jelkép -
evangélikus 08:24 Krónika 08:38
Házban ház körül 09:04 Krónika
09:18 Szivárvány sztár magazin
17:30 Hazán belül - turisztikai
magazin 18:00 Krónika 18:14 Me-
se 18:18 Storyboard - filmajánló
18:30 TV shop 19:00 Krónika
19:10 K’arc - kulturális magazin
19:40 Jelkép – református 19:50
Krónika 20:04 Jövõ 7 20:16 Sport
20:30 Hírháló 21:00 Ha kimondod
a nevem 

07:30 Krónika 07:45 K’arc - kul-
turális magazinmûsor 08:09 Mese
08:14 Jelkép – református 08:24
Krónika 08:38 Jövõ 7 08:50 Sport
09:04 Krónika 09:18 Storyboard -
filmajánló 17:30 Hír-vidék maga-
zin. Agrárium, vidékfejleszteés
18:00 Krónika 18:14 Mese 18:18
Szivárvány sztár magazin 18:30
TV shop 19:00 Krónika 19:15
Nyugat magazin 19:40 Jelkép – ka-
tolikus 19:50 Krónika 20:04 K’arc
– kulturális magazin 20:30 Hírháló
– az ország hírei 21:00 Az ötödik
támadás 

MÛMÛ SS OROR AA
Január 15-tõl Január 21-ig

Január 2-án csendültek fel a 2005. évi Újévi Gála dallamai a HSMK
színháztermében. Köszöntõ szavaiban Litter Nándor polgármester
hangsúlyozta: újévi fogadalmaink  csak akkor lehetnek sikeresek, ha
cselekszünk. Sikerre fogjuk vinni városunkat, véleménye szerint 2005.
a fejlesztések éve lesz Nagykanizsán. Végezetül a célok meg-
valósításához erõt, akaratot és egészséget kívánt. A polgármester sza-
vait követõen az est fõvédnöke, Vizi E. Szilveszter elmondta, Kanizsa a
múltban is sok kiválóságot adott a hazának, jelenleg a Magyar Tudo-
mányos Akadémia 350 tagjából három kanizsai. Befejezésül egy olyan
2005-ös esztendõt kívánt a városnak és Magyarországnak is, ami sike-
reket hoz. 

A mûsorban szerepelt Baráth István trombitás, Baráth Yvette, Né-
meth Krisztina énekmûvészek, Krishtop Pavel zongoramûvész, Erdõs
Ádám és Véghelyi Zoltán énekesek. Közremûködött a Nagykanizsai
Szimfonikus Zenekar és a Gála Együttes. Mûvészeti vezetõ Baráth
Zoltán volt, a látványtervet Balogh József és Baráth Adrien készítették,
konferált Ördögh Csilla, a Petõfi Rádió munkatársa. Az Újévi Gálát a
Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány szervezte.

ÚJÉVI GÁLA 2005.

Kõnig menü �� 400 Ft / menü kiszállítva

�� VVáállllaallaattii  ééttkkeezztteettéésstt  vváállllaalluunnkk
�� ÉÉttkkeezzééssii  jjeeggyyeett  eellffooggaadduunnkk
HHaavvii  ééttllaapp:: wwwwww..kkoonniiggmmeennuu..hhuu

ÉÉrrdd..::  9933//770000--113377

JUBILEUMI KIÁLLÍTÁS

A Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
galériájában az intézmény 40 éves fennállása alkalmából rendeztek
ügyvitel-történeti kiállítást. Mint azt Szermek Zoltán, az iskola igazga-
tója elmondta: Terveik között szerepel egy jubileumi évkönyv megje-
lentetése, amely egy része antológia lenne, valamint a 40 év történetét
foglalná össze. A kiállításra Straub Gabriella gyûjtötte össze a kortör-
téneti ritkaságnak számító készülékeket. A legrégibb írógép Varga
Zoltánné tulajdonát képezi. A mechanikus és táskaírógépek mellett
szövegszerkesztõ és elektronikus írógép is felfedezhetõ, de akad gép-
írás tankönyv a 60-as évekbõl. A kiállítást február 4-ig tekinthetik meg
az érdeklõdök. 

Kihirdették az iskola jubileumi pályázatának nyerteseit is, akik érté-
kes könyvjutalomban részesültek. Fotó kategóriában elsõ helyen Sava-
nyú Zsófia, második helyen Árvai Krisztina és Tóth Arnold, míg a har-
madik helyen Mándó Milán végzett. Az irodalom kategóriában az elsõ
helyet Savanyú Zsófia és Pálovics Katalin, a másodikat Varga Elánia
szerezte meg, harmadik helyezett Görcsi Péter lett. 



A tenyér térkép! Ismerje meg
az Önben rejlõ képességeket! Ta-
nácstalan? Nem tudja, merre
tartson? Tenyér- és sorselemzés!
Tel.: 20/482-3122 (5417K)

OKTATÁS

VEGYES

SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS

BÉRLET

INGATLAN
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APRÓHIRDETÉS
Január 19-én este 18 órakor
ad koncertet a HSMK-ban

a Pécsett, 2003-ban alakult öt tagú, No More Blues együttes.
Az afro-amerikai és latin zenét játszó együttes énekesnõje, 

a mediterrán hangulatot megtestesítõ ciprusi Ioanna Troullidou. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa 

FELHÍVÁS
Cunami – magyarul szökõár. Az elmúlt héten megtanulhatta a vi-

lág, mit jelent ez a szó, sõt van olyan honfitársunk, aki hatását saját
bõrén érezte. 

A károk enyhítésére, az ujjáépítésre összefogásra van szükség. Elsõ
lépésben nem kell nagy dolgok adományozására gondolni. Most a ka-
tasztrófa sújtotta területeken legfontosabb az egészséges ivóvíz, az
élelmiszerek, gyógyszerek biztosítása. Ezek beszerzése a helyszínen
lehetséges, csak a pénz hiányzik hozzá. Ugyan sok természetbeni ado-
mány és pénz felajánlása érkezett a térségbe, de mindez a keletkezett
károk enyhítésére kevés. További adományokra van szükség!

Tisztelt Nagykanizsai Nyugdíjasok!
Látva és hallva a szörnyûségeket, nekünk is mozdulni kell. Ez így

emberséges, a bajba jutott emberek segítése az ember egyik legszebb
erénye.

Hirdessük meg Nagykanizsán az „EGY ÜVEG ÁSVÁNYVÍZ a
katasztrófa sújtotta területeken élõ embertársainkért” mozgalmat.

Ez azt jelentené, hogy minden nyugdíjas egy üveg ásványvíz árát,
100 Ft-ot befizetne a Vöröskereszt e célra létrehozott számlájára. Ezt
az összeget a klubvezetõk összegyûjtenék és a mellékelt csekken be-
fizetnék.

Számla számok: MKB Rt 
10300002-20329725-72273285, 10300002-20329725-00003285

Kedves Klubvezetõ Társunk!
Az akció végén – március 1-ig – a csekkek bemutatásával visszajel-

zést kérünk az Idõsügyi Tanácsnál.
Büki Pálné, társelnök

Tar Ernõ, klubvezetõ, ötletgazda

AA “BATTHYÁNY“BATTHYÁNY
LAJOS LAJOS 

KÖZÉPISKOLÁÉRT”KÖZÉPISKOLÁÉRT”
ALAPÍTVÁNY ALAPÍTVÁNY 

KURATÓRIUMAKURATÓRIUMA

2005. JANUÁR 22-ÉN,2005. JANUÁR 22-ÉN,
SZOMBATON SZOMBATON 
19 ÓRÁTÓL 19 ÓRÁTÓL 

rendezi hagyományos 
ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTVÁNYI 

BÁLJÁTBÁLJÁT
immár XII. alkalommal

Az alapítvány kuratóriuma és
az iskola közössége 

tisztelettel és szeretettel 
hívja és várja mindazokat, 
akik az iskola célkitûzéseit 
támogatják és lehetõségük

van a részvételre.

Belépõjegyek a Batthyány
Lajos Gimnázium 

titkárságán személyesen, 
levélben vagy telefonon 

igényelhetõk.
Cím: Nagykanizsa, Rozgonyi

u. 23. Tel.: (93) 311-239

A Batthyány Lajos Gimnázium

Szülõi Munkaközössége

A Batthyány Lajos Gimnázium

Igazgatósága

“Batthyány Lajos Középiskolá-

ért” Alapítvány Kuratóriuma 

HOBBIKERTEK
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a Péterfai utca és a

Péterfai patak közti úgynevezett hobbi kertek haszonbérleti díját
2005. évtõl telkenként 100 Ft/évben határozta meg. 

A területen számos 300 m2 nagyságú kert mûvelésére van lehetõ-
ség. Kérjük a város azon lakóit, akik igényt tartanának ezen kiskerti
mûvelésre alkalmas terület bérlésére, 2005. január 15-ig szívesked-
jenek személyesen felkeresni a Vagyongazdálkodási Irodát. 

Cím: Nagykanizsa, Erzsébet tér II. emelet 6. ajtó, Tel.: 93/500-
724), ahol igényüket fogadják és további felvilágosítással szolgál-
nak.

Nk-án a belvárosban 126 m2-
es, három szoba + hallos csalá-
di ház kerttel, garázzsal eladó,
vagy Nagykanizsai illetve Bala-
ton parti lakásra cserélhetõ ér-
tékegyeztetéssel. Érd.: 20/9566-
136 (5327K)

Nk-án a belvárosban 700 m2-
es, társasház építésére is alkalmas
telek eladó! Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072 (5446K)

Kiskanizsán a Pivári utcá-
ban 120 m2-es, négy szobás, két
fürdõszobás, vegyes fa-, gáz
fûtéses családi ház (8x9 méte-
res garázzsal, nyári konyhával,
melléképületekkel, földpincé-
vel) 1200 m2-es telekkel eladó.
Irányár: 15 millió Ft. Érd.:
30/480-2586 (4649K)

Kiskanizsán kétszobás kis csa-
ládi, kis telekkel eladó. Érd.:
93/700-150 (5468K)

Kacorlakon kétszobás családi
ház szép udvarral, kerttel sürgõsen
eladó. Érd.: 93/315-861, 30/434-
4969 (5476K)

Kiskanizsán a Szepetneki ut-
cában 76 m2-es családi ház 604
m2-es telken eladó. Irányár: 8,5
millió Ft. Érd.: Nk, Õrtorony u.
10 (5477K)

Bajcsán 120 m2-es családi ház
eladó. Érd.: 30/270-8592 (5478K)

Nk-án a Hevesi úton garázs el-
adó, közvetlenül az üzletsor mö-
gött. Érd.: 30/508-0302 (5479K)

Garázs eladó vagy kiadó Nagy-
kanizsán a Csengery út 18/B-ben.
Érd.: 93/317-120 (5480K)

Kiskanizsa központjában kétla-
kásos családi ház melléképületek-
kel, 2 garázzsal, kerttel eladó.
Érd.: 93/319-890, 30/ 471-0808
(5481K)

Garázs kiadó a Teleki úton.
Érd.: 93/322-099 (5482K)

Nk-án egyszobás lakás albér-
letbe kiadó. Érd.: 30/226-7812
(5489K)

Hagyatékfelvásárlás Nk-án és
környékén. 30/332-8422 (5483K)

22.000 Ft-os számla kifizetésé-
hez kéri szépen segítségüket, be-
teg szüleit ápoló testvérpár. A
legkisebb összegnek is örülnénk.
30/652-4560 (5484K)

Golden retriever minõségi kis-
kutyák és Labrador retriever
törzskönyv nélküli kiskutyák ta-

vaszra elõjegyezhetõk.
www.rszkennel.uw.hu (5488K)

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

Egészségügyi ismeretekkel ren-
delkezõ, betegápolásban jártas fia-
tal nõ eltartási szerzõdést kötne.
Érd.: 30/346-7564 (5487K)

Német nyelvbõl korrepetálást ál-
talános és középiskolásoknak,
érettségire felkészítést, valamint
nyelvvizsgára felkészítést is válla-
lok. Érd.: 93/313-626 (5486K)



ÓÉVBÚCSÚZTATÓ 
VERSENY

2004. december 30-án Zala-
egerszegen óévbúcsúztató meghí-
vásos versenyt rendeztek, ahol 10
klub sportolói- Budapest, Székes-
fehérvár, Keszthely, Nagykani-
zsa, Zalaegerszeg és Szlovénia-
képviseltették magukat. A ver-
sengés az utolsó erõpróba volt a
sportlövõknek az idei minõsítés
megszerzésében. A színvonalas
versenyen a Nagykanizsai Polgári
Sportlövész Egylet légpuska ver-
senyszámban indult mindhárom
sportolója dobogós helyen vég-
zett. Kanizsai eredmények: Lég-
puska, 20 lövés: Férfiaknál máso-
dik lett Horváth Károly 174,
Szobolics János pedig harmadik
helyen végzett 168 körrel. A nõk-
nél Soós Editnek az elsõ helyet
sikerült megszereznie 166 körrel.

TÚRAAJÁNLAT
Január 16-án a Nagykanizsai

Olajipari Természetbarát Egyesü-
let a Romlott várhoz szervez ki-
rándulást. Indulás 11 óra 30 perc-
kor az autóbusz-állomástól, érke-
zés vissza gyalog 17 órakor. A 13
kilométeres gyalogtúra útvonala:
Bagola -Romlo t tvá r -Po ty l i -
Nagykanizsa. A részvételi díj a
Volán tarifa.
ÉVVÉGI KÉT BRONZÉREM

2004. december 18-19-én Bu-

dapest adott otthont az évadzáró
utánpótlás versenynek a BVSC
rendezésében. A Délzalai Vízmû
SE két ifjú reménysége bronz-
éremmel térhetett haza errõl a
megmérettetésrõl. Biczó Bence
('93) 200 m gyorson 2:19,91-es
idõeredményével harmadik he-
lyen végzett, amely egyben új
megyecsúcsot is jelent. Karancz
Alíz ('93) 200 m gyorson
2:26,26-os idejével szintén a
bronzérmes lett. Ezzel a verseny-
nyel fejezték be a 2004-es évet
Polgár Sándor vezetõedzõ, vala-
mint Papp Miklós és Böröcz
Zsolt edzõ tanítványai.

I. KANIZSA KUPA 
EREDMÉNYE

Decemberben került megren-
dezésre az Avantgarde Kanizsa
Nõi Labdarúgó Egyesület szerve-
zésében az I. Kanizsa Kupa nõi
focitorna, melynek lebonyolítása
körmérkõzéses formában történt
hat csapat részvételével. A me-
gyei nõi kispályás labdarúgó baj-
nokság csapatai és egy NB II-ben
játszó egyesület képviseltette ma-
gát. A küzdelmekbe bekapcsoló-
dott az NB I/B-ben szereplõ kézi-
labdacsapat is. Az elsõ ízben
megrendezett tornán harmadik
Keszthely, második Nagykutas
csapata lett. Az elsõ helyen 10-1-
es gólkülönbséggel a kanizsai
Avangarde végzett. A torna leg-
jobb kapusa Kiss Emília
(Avantgarde), gólkirálynõje Nagy
Tímea (Nagykutas) és a legjobb
mezõnyjátékosa Szekeres Katalin
(Avantgarde) lett.

ÚSZÓINK SIKEREI
A szlovéniai Ravne–ben ren-

deztek nemzetközi kupát, melyen a
Délzalai Vízmû SE versenyzõi is
rajthoz álltak és az alábbi eredmé-
nyeket érték el.

Karancz Alíz : 50 m pillangó 4.,
50 m gyors és mell 2., 100 m gyors
és mell 2. Tóth Fruzsina:  100 m
mell 5., 200 m mell 5., 50 m mell
7., 100 m gyors 9., 200 m gyors 9.,
50 m gyors 11. Korcsmáros And-
rás: 100 m pillangó és 200 m pillan-
gó 4., 200 m gyors 5., 100 m gyors
10., 50 m pillangó 11., 50 m gyors
13. Silló Dániel: 200 m pillangó és
100 m pillangó 1., 50 m gyors 1.,
50 m pillangó 2., 100 m gyors 2.,
200 m gyors 2.
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��  SPORSPORTHÍREK THÍREK ��

A Polgármesteri Hivatal Mûve-
lõdési és Sportosztálya koordiná-
lásával 2005 évben tovább folyta-
tódik a "Nyitott tornaterem" akció.

2005. január 15-tõl szombaton-
ként kilenc tornaterem nyitja ki
kapuit, hogy díjtalan használat
mellett fogadja a sportolni vágyó-
kat, szervezett csoportokat az óvo-
dás korosztálytól a legidõsebbe-
kig. Az akció 2005. január 15-én
kezdõdik és 2005. március 20-ig
minden szombaton - összesen 10
alkalommal – 14.00 órától – 18.00
óráig tart. A nyitvatartási idõpont-
ok: január 15, 22, 29, február 05,
12, 19, 26, március 05, 12, 19.

Nyitva tartást biztosító intéz-
mények:

– Bolyai János Általános Iskola
Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.
(Tel.: 93/312-182)

– Kõrösi Csoma Sándor Általá-
nos Iskola  Nagykanizsa, Csoko-
nai u. 1. (Tel.: 93/516-414)

– Kiskanizsai Általános Iskola 

Nagykanizsa, Bajcsy Zs. u. 67.
(Tel.: 93/319-217)

– Miklósfai Általános Iskola 
Nagykanizsa, Iskola u. 10. (Tel.:
93/536-951)

– Palini Általános Iskola Nagy-
kanizsa, Alkotmány u. 81. (Tel.:
93/313-737)

– Zrínyi Miklós Általános Isko-
la Nagykanizsa, Zrínyi u. 38.
(Tel.: 93/312-078)

– Hevesi Sándor Általános Is-
kola Nagykanizsa, Hevesi u.
2. (Tel.: 93/311-265)

– Péterfy Sándor Általános Is-
kola Nagykanizsa, Attila u. 2.
(Tel.: 93/311-099)

– Rozgonyi úti Általános Isko-
la          Nagykanizsa, Rozgonyi
u. 25. (Tel.: 93/311-543)

A programokra elõzetesen be-
jelentkezni a Polgármesteri Hiva-
tal Mûvelõdési és Sportosztályán
Kápolnás Zoltán sportszervezõ-
nél lehet. (Tel.: 93/500-785;
93/500-755)

Még decemberben kerekasztal beszélgetésre ült össze Kiss

György vívó, Korpics Miklós ökölvívó, Varga Gábor kajak-kenu
és Szatmári Zsolt birkózó edzõ. Nagykanizsa új Sport-stratégiájá-
hoz tették meg javaslataikat segítõ szándékkal. Egyetértettek ab-
ban, hogy a döntés meghozatala elõtt a szakemberek, sportedzõk
véleményét is kérje ki a városvezetés, mivel ötleteikkel, tapasztala-
taikkal, javaslataikkal hozzájárulhatnak a város sportjának jobbítá-
sához.

Javaslatuk, hogy az önkormányzat kiemelten támogassa az olimpiai
sportágakat. Mielõtt döntés születne egy-egy sportág kiemelésérõl,
vizsgálják meg a sportág helyét, helyzetét, feltételeit, személyi és tár-
gyi lehetõségeit. A város ösztöndíjjal támogassa a sportszakemberek
képzését. Kerüljön bevezetésre a város iskoláiban az 5-8. osztályokban
a város által támogatott sportágak alapszintû oktatása, akár tanóra ke-
retein belül. Heti 3 vagy több testnevelési órán oktassák ezen sport-
ágak alapjait. Törekedjen a város vezetése arra, hogy lehetõleg fele-fe-
le arány alakuljon ki a nõ-és férfi testnevelõk között. A négy szakedzõ
a sportorvoslás erületén is a mielõbbi elõrelépést támogatja. Minden
18 év alatti sportolónak hat havonta kötelezõ sportorvosi vizsgálat len-
ne ajánlott. Ez Nagykanizsán és körzetében közel 3000 fiatalt érint.
Véleményük szerint egy sportegyesület anyagi bevételét a tagdíj, az
önkormányzati, a megyei-és a szövetségi támogatás, valamint a civil,
szponzori támogatás tegye ki.

A trénerek megfogalmazták, hogy a város közvetlen támogatással is
segíteni tudná az egyesületeket oly módon, hogy a szakosztályok mun-
káját ismerõ, oklevéllel rendelkezõ sportedzõt fõállással bízza meg.
Szerintük a város sporttámogatási rendszerébe a gazdasági szféra be-
vonása is szorgalmazandó lenne, valamint a város anyagi támogatását
ne befolyásolja a civil támogatás. Természetesen az önkormányzat a
támogatás fejében elvárásokat támaszthat a klubokkal szemben. Ilyen
lehetne, például, hogy az egyesület nevében kötelezõen szerepeljen vá-
rosunk neve. 

FOLYTATÓDIK 
A „NYITOTT TORNATEREM" 

SPORT-STRATÉGIA



��

JANUÁR 21. 17 ÓRAJANUÁR 21. 17 ÓRA
KERESZTURKERESZTURYY DEZSÕDEZSÕ

EMLÉKKIÁLLÍTÁSEMLÉKKIÁLLÍTÁS

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA TISZTELETÉRE

MEGNYITJA: DR. NÉMETH JÓZSEF

IRODALOMTÖRTÉNÉSZ

MEGTEKINTHETÕ: FEBRUÁR 4-ÉIG

��

FEBRUÁR 5. 20 ÓRAFEBRUÁR 5. 20 ÓRA
FFARSANGI NOSZTARSANGI NOSZTALGIAALGIA BÁLBÁL

ZENE: LITTLE FLAMINGÓ

BELÉPÕDÍJ: 600 FT

��

FEBRUÁR 10. 19 ÓRAFEBRUÁR 10. 19 ÓRA
AA GHYMES EGYÜTTES KONCERGHYMES EGYÜTTES KONCERTJETJE

BELÉPÕDÍJ: 600 FT

OM reg. szám: 20-0129-04 Akkredit: 0584

TTanuljon és vizsgázzon mostanuljon és vizsgázzon most
55 + 10%* kedvezménnyel a55 + 10%* kedvezménnyel a

DIALÓG NYELDIALÓG NYELVSTÚDIÓBANVSTÚDIÓBAN
a város egyetlen államilag is minõsített nyelviskolájában!

AJÁNLATUNK:AJÁNLATUNK: januártól folyamatos kezdéssel
1. Normál és intenzív ütemû képzés! (4 – 10 óra/hét)
2. Állami és EU-s nyelvvizsgák helyben!
3. Cégeknek kihelyezett oktatás! (akár költségmentesen is)

Kezdõ, újrakezdõ, középhaladó, haladó, társalgási
és vizsgára felkészítõ szinten,

ANGOL, NÉMETANGOL, NÉMET, OLASZ , OLASZ 
nyelvbõl, vizsgáztató tanáraink vezetésével!

� További jelentõs kedvezmények: diákoknak, törzstanulók
nak és a január 14-ig beiratkozóknak!
� Kedvezõ óradíj – részletfizetési lehetõség!
� Ingyenes próbavizsga, a legjobbaknak ingyenes vizsga!
� GARANTÁLT NYELVVIZSGA – szerzõdéssel!
� Órakezdés: délelõtt, délután, este vagy szombat délelõtt

Beiratkozás:  személyesen, a jelentkezés sorrendjében

Minõsített képzés, kis létszámú csoportokban,Minõsített képzés, kis létszámú csoportokban,
a legkedvezõbb ára legkedvezõbb áron! on! 

*+10% kedvezmény csak január 14-ig jelentkezés esetén!

Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. 
Tel.: 93/326-413, Mobil: 30/400-5253

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

AA VOLÁN OKTATÁSI KFT.VOLÁN OKTATÁSI KFT.
NAGYKANIZSA, SZÉCHENYI TÉR 5-9. NAGYKANIZSA, SZÉCHENYI TÉR 5-9. 
TEL.: 93/516-634TEL.: 93/516-634
OKÉVOKÉV NYT. SZÁM:NYT. SZÁM: 0100320201003202

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

Tanfolyamot indítunk 2005. 01.11-én 16.00 óra hétközi, 01.22-én
8.30 óra hétvégi elõadásokkal személyautó, motor és segédmotor

kategóriákban. 
Diákoknak ingyenes elmélet! Részletfizetés! 

Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
2005.01.17-én 16.00 órakor „C”, 01.19-én 16.00 órakor „C”+„E”

Továbbá 01.19-én 14.00 óra ADR tanfolyam indul
Nagykanizsán!

Arthur, aki a Római Birodalom
legészakibb védvonalának õrzésére kirendelt sereg
vezére, alig várja, hogy elhagyja Britanniát, és visz-
szatérjen Róma biztonságos falai közé. Ám mielõtt
elhagyná a szigetet, ráébred arra, hogy ha Róma elve-
szik, Britanniának szüksége lesz egy vezérre, aki a

szászok támadásától védi meg az országot, és megmutatja az utat egy új
korszak felé. Merlin, a brit csapatok vezetõjének segítségével, valamint a
bátor és gyönyörû Guinevrával az oldalán kell megtalálnia az erõt önmagá-
ban, hogy elfordítsa a történelem kerekét.

((RReennddõõrrsséégg  uuttccáájjaa))
TTeell..::  3300//665533--77996644

NNyyiittvvaa::
mmiinnddeenn  nnaapp  99--2211--iigg

AAKKCCIIÓÓKK,,  KKEEDDVVEEZZMMÉÉNNYYEEKK!!AAKKCCIIÓÓKK,,  KKEEDDVVEEZZMMÉÉNNYYEEKK!!
DDIIÁÁKKAAKKCCIIÓÓ!!DDIIÁÁKKAAKKCCIIÓÓ!! EEggyyeett  ffiizzeett,,  kkeettttõõtt  vviihheett!!EEggyyeett  ffiizzeett,,  kkeettttõõtt  vviihheett!!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)

Szereplõk: Clive Owen, Keira
Knightley, Mads Mikkelsen, Ray
Winstone

ARTHUR KIRÁLY

HHEEVVEESSII  SSÁÁNNDDOORR  HHEEVVEESSII  SSÁÁNNDDOORR  

MMÛÛVVEELLÕÕDDÉÉSSIIMMÛÛVVEELLÕÕDDÉÉSSII KKÖÖZZPPOONNTT  KKÖÖZZPPOONNTT  

Széchenyi tér 5 – 9. Tel.:  311- 468
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig.


