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Lóránt Gyulánét 100. szü-
letésnapja alkalmából csa-
ládja körében köszöntötte
az  önkormányzat nevében
Röst János alpolgármester
és Sajni József képviselõ.  A
kedves figyelmességként át-
nyújtott ajándékcsomag és
virág mellé jó egészséget is
kívántak Bözsi néninek,
akinek hamarosan déduno-
kája is születik. 
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SAJÁTOS PROBLÉMÁK
Sajni József önkormányzati képviselõ lakos-

sági fórumot tartott november 22-én Miklósfán
és 23-án este Ligetvárosban. A Vízmû ebédlõ-
jében megtartott fórumon megjelent Litter
Nándor polgármester, dr. Gyergyák Krisztina
aljegyzõ, dr. Dömötör László, a szociális osz-
tály osztályvezetõ helyettese, Kámán László,
az IKI igazgatója és Takács Csaba fõhadnagy.
A fórum közel 20 résztvevõje tájékoztatást ka-
pott a város és közvetlen környezete eredmé-
nyeirõl, feladatairól. Litter Nándor polgármes-
ter a Kanizsa Fejlesztési Tervvel kapcsolatban
hangsúlyozta, igyekeztek a város minden terü-
letét átölelõ fejlesztési programot megvalósíta-
ni. Címzett támogatásokból 6,5 milliárd forin-
tot kapott a város. A fejlesztéseknek köszönhe-
tõen európai infrastruktúrájú várossá fejlõdhet
Kanizsa. Sajni József képviselõ a megoldást
nyert feladatok között felsorolta, megtörténtek
a fakivágások, a pótlásukra folyamatosan kerül
sor. A kerékpárút építése  technikai okok miatt
csúszással kezdõdött el. Az óvodában mindig
történik valami építés, szépítés. A kábeltévé-
hálózat kiépítésében nem lehet elõrelépni,
egyénileg kell megoldani mindenkinek. A sze-
meteléssel kapcsolatos problémák egyetlen jár-
ható útja, ha egyedi szemétgyûjtésre tér át a la-
kosság. A játszótér megvédésére kellene egy
személyt biztosítani. Az útszélen parkoló ka-
mionok balesetet okozhatnak, nem lehet kilátni
tõlük az útra. A problémát jelentették a Közte-
rületfelügyeletnek, megállni tilos táblát kellene
elhelyezni az útszakaszon. Kámán László sike-
rekrõl és problémákról beszélt. A 13-as tömb
melletti, illetve a hátsó utakat felújították. A
folyamatos csõtörések miatt 40 lakás vízveze-
tékcseréjét végezték el. A bérleti díj közel 60
százalékát nem tudják beszedni. A megjelen-
tektõl kritikaként elhangzott, a lakáskiutalások-
nál jobban meg kell nézni, ki kapjon bérlakást.
Gyakori látvány a kukás edények mellé lera-
kott szemét. A két ütemben épült 26+46 lakás-
nál garanciális, szavatossági hibák jelentkez-
tek, a kivitelezõ ellen bírósági eljárást kezde-
ményezett a hivatal. Takács Csaba fõhadnagy a
közbiztonságról és a bûncselekmények alaku-
lásáról szólva kiemelte: nem rosszabb a köz-
biztonság Ligetvárosban, mint a város más ré-
szében, de megvannak a sajátos problémák.
Segíteni akkor tudnak, ha idõben érkezik hoz-
zájuk a jelzés. A felvetõdött parkolási gondo-

kat továbbítja a közlekedési osztálynak. A la-
kossági fórum résztvevõi felvetették: a házi-
rendet kiadták, de nincs foganatja, még a ku-
tyákra vonatkozóan sem. Ha fél évig nem fizeti
valaki a bérleti díjat, azt ki kell lakoltatni! A
kábeltõl kezdve mindenfajta szemetet fölvisz-
nek a bányába, az égetéssel akkora füst kelet-
kezik, hogy a polgármesteri hivatalból is lehet
látni. Az állattartó telepen 15-20 ember él bó-
dékban, el lehet képzelni, milyen körülmények
között. Volt, aki ahhoz kért segítséget, hogy a
vízórája 27-29 köbméteres fogyasztást muta-
tott, reklamációt azonban nem fogadtak el tõle
a Vízmûnél. Autóbeálló építésével kapcsolat-
ban az a válasz született, hogy a lakóházak elé
nem lehet építeni, de megígérték utánanéznek,
van-e olyan terület, ahol garázssort lehet kiala-
kítani. Mikor folytatódnak az útfelújítások,
lesz-e tetõfelújítás a régi házakon, lebontják-e
a tárolóhelyül szolgáló faházakat – jöttek sor-
ban a kérdések. A régi lakások állapota életve-
szélyes, a felújításukat el kellene kezdeni, míg
nem történik tragédia. A térvilágítás hiányzik,
a buszközlekedés pocsék. Miért találták ki az
összvonalas buszbérletet, amikor a hétvégén
nincs buszjárat? Kérték, a buszmegállót he-
lyezzék a bolttól távolabbra. Amióta az új laká-
sok felépültek, sok a balhé a környékükön. Fel-
épült a szép és jó út, ezzel együtt megnõtt a ro-
deózás, ami rendõri jelenléttel megakadályoz-
ható lenne. A gázfûtésû lakásokban sokan fá-
val fûtenek, nem lesz-e ebbõl baj, kérdezték
Kámán Lászlótól, aki elmondta, a lakások tel-
jesen alkalmatlanok a szilárd tüzelés alkalma-
zására. Föl lehet ezért mondani a bérleti jogvi-
szonyt, de az említett esetben már rég fel-
mondták.  A szociális bizottság nem magatar-
tás kutató, a bérlõket rászorultság alapján jelö-
lik ki, nincs jogalapja, hogy  ily módon szelek-
táljon. 

KÖZÖSEN A FOGLALKOZTATÁSÉRT
November elején indult útjára az az osztrák-

magyar közös projekt, melynek célja a romák el-
sõdleges munkaerõpiacra való bekerülésének il-
letve visszajutásának az elõsegítése. Az
INTERREG III pályázaton 10,2 millió forintos
támogatást nyert program egy esztendeje alatt
olyan, az unióban is piacképes szakmák kerül-
nek elõtérbe, amelyek elsajátítása nagymérték-
ben megnöveli a romák munkaerõpiacon való el-
helyezkedésének esélyeit. Minderrõl Teleki
László romaügyi államtitkár beszélt a Bogdán

János Cigány Kisebbségi Közösségi Házban
megtartott projektindító megbeszélésen. A „Kö-
zösen a foglalkoztatásért” pályázatot az Európai
Unió Roma Ifjúságáért Egyesület nyújtotta be. A
programban harminc fõ részére komplex
munkaerõpiaci szolgáltatás nyújtását vállalták,
valamint azt, hogy további 300 roma fiatal elhe-
lyezkedését segítik információkkal, tanácsokkal
és egyéb szolgáltatásokkal. A múlt heti összejö-
vetelen a projekt kidolgozásában és lebonyolítá-
sában résztvevõ osztrák és magyar munkaügyi
szakemberek találkoztak, hogy az indulás ta-
pasztalatait összegezzék, és a következõ hetek-
hónapok teendõit megbeszéljék.

KI A CIVIL?
Ki a civil címmel tartott sajtótájékoztatót múlt

szerdán dr. Horváth György önkormányzati kép-
viselõ. Véleménye szerint a „civil” szó fogalma
más értelmet kapott az utóbbi években, hiszen a
klasszikus értelemben vett civil szervezetek nem
kötõdnek politikai szervezetekhez, ami azonban
ma nem mondható el bizonyos szervezetekrõl.
Példaként a múlt hétvégi II. Civil Szabadegyete-
met említette. Itt ugyanis valamennyi elõadó
jobboldali nézeteirõl tett tanúbizonyságot és a fõ-
védnök is jobboldali politikus volt, Pokorni Zol-
tán személyében. A város most készülõ civil kon-
cepciójáról szólva a képviselõ elmondta, a fõ cél
a városban mûködõ 346 civil szervezet mûködé-
sének hatékonyabbá tétele, az önkormányzat és a
civil szervezetek közti együttmûködés erõsítése.
A koncepció a civil szervezetek támogatásával
kapcsolatban egyértelmûen megfogalmazza: csak
a valóban mûködõ, esetleg közfeladatok ellátásá-
ban is szerepet vállaló szervezeteket támogatja a
jövõben, s az önkormányzat igyekszik a mostani-
nál átgondoltabb pénzelosztási rendszert kidol-
gozni a civil szervezetek segítése érdekében.

KANIZSARU
14.04 órakor kért rendõri intézkedést egy

nagykanizsai férfi, mivel ismeretlen tettes a
Kórház elõtt álló nyitott gépkocsijából eltulaj-
donította tárcáját, benne irataival illetve több
mint félmillió forint készpénzével, miközben
õ jármûvének defektes kerekét szerelte. Az el-
tulajdonított pénzösszeg még nem, az iratok
késõbb a város egy másik részén elõkerültek. 

A JÓTÉKONYSÁGI GÁLÁRÓL
December  hónap a családok többségénél a

karácsony, a szeretet és az ajándékozás jegyé-
ben telik. Vannak azonban családok, ahol a
legrászorultabbak, a gyerekek, nélkülözni
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kénytelenek az ajándékokat. December 10-én,
a HSMK-ban megrendezésre kerülõ Jótékony-
sági Gála bevételébõl a rászoruló középiskolás
korú fiataloknak kívánnak ruhavásárlási utal-
ványt ajándékozni a gála szervezõi. E jóté-
kony cél érdekében várják a jóérzésû emberek
jelentkezését, ha tehetik, segítsenek. Errõl tar-
tott közös sajtótájékoztatót Litter Nándor pol-
gármester és Röst János alpolgármester több
párt képviselõivel együtt a polgármesteri hiva-
talban. A gálán adják át az önkormányzat által
alapított vállalkozói díjakat is két kategóriá-
ban. A sajtótájékoztatón megjelent Cseresnyés
Péter, Kisgyura János, Tóth László és Halász
Gyula egyöntetûen kijelentették, a fiatalok tá-
mogatása mindenképpen olyan cél, amiért
össze kell fogni. 

VÁSÁRLÁSMENTES NAP
A Zöld Európáért Környezetvédelmi Cso-

port „Ne vásárolj semmit” napot rendezett a
Halis István Városi Könyvtárban. A vásárlás-
mentes napot – mint azt a csoport vezetõje,
Kauten Andrea elmondta – Ted Dave kanadai
reklámszakember kezdeményezte elõször
1992-ben, a reklámok állandó túlvásárlásra
buzdító káros hatása ellen. A napot egyre több
országban megrendezik, felhívva a lakosság
figyelmét: ügyeljenek fogyasztói szokásaikra,
a szükségleteik és ne szeszélyeik alapján vásá-
roljanak. A reklámok elhitetik velünk, hogy
akkor leszünk „boldogok”, ha minél több tár-
gyat birtokolunk, pedig ez éppen az emberek
elégedetlenségét, mohóságát erõsíti. A kör-
nyezettudatos vásárlást népszerûsítõ nap során
a nemrégiben megalakult környezetvédelmi
csoport tagjai elgondolkodtató kérdésekbõl ál-
ló környezetvédelmi teszt kitöltésére kérték az
érdeklõdõket, majd az adott válaszok alapján
meghatározták az illetõ ökológiai lábnyomát.
A közelgõ ünnepekre gondolva ajándékkészí-
tési ötletekkel látták el a jelenlévõket, s arról
is széleskörû információval szolgáltak. 

BARÁTI BESZÉLGETÉS 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat baráti
beszélgetésre várta az idõs embereket a Bog-
dán János Cigány Közösségi Házba. Litter
Nándor polgármester köszöntõjében  kiemel-
te, azt szeretnék, ha a város lakosságának és
természetesen az egész országnak jobban
menne a sora, jobbak lennének az életkörül-
mények, és boldogabban élnénk. Éppen ezért
nagyon sok feladata van a politikusoknak és

a különbözõ posztokon dolgozó embereknek,
hogy a célok megvalósuljanak. Ennek a mun-
kának legfontosabb eleme, hogy szót tudjunk
érteni egymással, megértsük egymás problé-
máit. Az elõzõ napi ligetvárosi lakossági fó-
rumon tapasztaltak alapján kérte az idõsek
segítségét. A városrészben megépült közel 80
lakással nagyon sok embernek megoldódott a
lakásgondja, de nagyon sok probléma van a
társadalmi együttéléssel. Kérte a tapasztalt,
idõsebb emberek közremûködését, hogy béke
és barátság költözhessen be azokba az ottho-
nokba. Teleki László az Ifjúsági, Családügyi,
Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium
roma ügyekért felelõs politikai államtitkára, a
CKÖ helyi elnöke megnyitó beszédében
hangsúlyozta: kötelességük így tél elején
odafigyelni a körülöttünk élõ nyugdíjasokra,
hiszen sokszor megfeledkeznek róluk, és
nem kérdezik meg tõlük, tudnak-e fûteni és
van-e mit enniük. A CKÖ erre odafigyel, leg-
közelebb egy hónapon belül ismét együtt
lesznek a fenyõünnepen. Dr. Baranyi Enikõ
fõorvos Egészségben megöregedni címû elõ-
adásában felhívta a jelenlévõk figyelmét, mit
tehetnek annak érdekében, hogy egészségü-
ket idõs korukra is megõrizzék. A ligetvárosi
óvodások, és a Csapi iskola tanulói karácso-
nyi hangulatot varázsoltak mûsorukkal, és
apró ajándékot adtak át a megjelenteknek,
amit Váradi Kata, a CKÖ elnök-helyettese
kiegészített  bögrébe helyezett vitaminnal.
GONDOLATOK JÓZSEF ATTILÁRÓL 

József Attilára emlékeztek a Halis István
Városi Könyvtárban. „A mindenséggel mérd
magad” mûvelõdéstörténeti elõadássorozat
keretében ezúttal Jelenczki István filmrendezõ
volt a vendég. Õt Rajnai Miklós, a program-
sorozat fõszervezõje mutatta be a közönség-
nek, majd a rendezõ osztotta meg a gondola-
tait József Attiláról a hallgatósággal. A ki-
adott programtól eltérõen a Hagyaték címû
film vetítésére került sor. A film segítségével
kísérhették végig a nézõk József Attila életét,
a költõ verseinek, gondolatainak, töredékei-
nek bemutatásával. 

ALKOTÁSOKKAL EMLÉKEZTEK
Alkotásokkal emlékezünk címmel nyílt meg a

Hevesi Sándor Általános Iskola 15 éves iskolagalé-
riájának születésnapi kiállítása. Az est mûsorveze-
tõi, Dékány Beatrix és Wilheim Erzsébet mûvelõ-
désszervezõ pedagógusok megköszönték a támo-
gatók, a kiállítás szervezésében részt vevõk, a
konyhai dolgozók és a mûvészek munkáját. Kö-
szöntötték Farkas Zoltán igazgatót, akinek vezeté-
se alatt álmodták meg a galériát. A tárlatot Dezsõ
Ferenc költõ nyitotta meg. Beszédében emlékezett
az alkotókra, egyben a galéria történetére. Az ünne-
pi mûsorban közremûködtek a Farkas Ferenc Ze-
ne- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola tanárai, di-
ákjai: Balázs Júlia, Koros Eszter és Németh Ferenc
hegedûmûvész, a GE és a Hevesi iskola versmon-
dó körének tagjai, Horváth István Radnóti-díjas
versmondó, Megyes Melinda, a vajdasági vers-

mondó fesztivál gyõztese valamint Horváth Réka
és Horváth Zsófia versmondók. A kiállítást Árváné
Szabó Judit és Lengyák István rendezték. Sósné
Kutasi Margit igazgató pohárköszöntõjében ki-
emelte: oktatási intézmény lévén, a galéria csak
egyik szelete életüknek, hisz mindennapjaikat át-
hatja a gyerekek nevelése. Meggyõzõdésük, csak
úgy lehetnek teljes értékû emberek, ha a szépet és a
jót meglátják maguk körül, amihez kiváló adalék a
galéria a háromhetente megújuló tárlataival, az ud-
varon lévõ természetvédelmi terület.  Az iskolaga-
lériában az elmúlt 15 évben 96 mûvész mutatko-
zott be, 31 tárlat gyermekalkotásokból nyílt, 11 kö-
zösségnek szerveztek csoportos kiállítást, öt bemu-
tatót pedig tárgyi, például bélyeg, baba és kõzet
gyûjteménybõl állítottak össze. Az iskola aulájában
1990. óta mûködik megszakítás nélkül a galéria,
ahol nemcsak magyar, de külhoni alkotók is bemu-
tatkoztak. Megcsodálhattuk már erdélyi, osztrák,
vajdasági, német, amerikai, szlovén és belorusz
mûvészek munkáit is. A legfiatalabb egyéni kiállító
a 12 esztendõs Dormán Alexandra, a népi fazekas-
ság „kis mestere”, a legidõsebb a 82 esztendõs Do-
bos Lajos festõmûvész, a kiváló akvarellista volt. 

TÁRSULÁSI ÜLÉS
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Tár-

sulása ülésén Litter Nándor polgármester, a
társulás elnöke köszöntötte a résztvevõket,
majd a társulás településeinek vezetõi a tár-
sulás és munkaszervezete Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról tárgyaltak. A
módosító javaslatok elhangzását követõen
elfogadásra került az SZMSZ. Ezután a tár-
sulás egyéb, feladatellátással kapcsolatos
bõvítési terveit vitatták meg a polgármesterek,
végül a kistérségi közoktatási intézkedési terv
megtárgyalására került sor. Az intézkedési ter-
vet három évre kötelezõ elkészíteni úgy,  hogy
legalább hat évre elõrevetíti a várható tenden-
ciákat is. A terv különbözõ szintû társulási
formákat ajánl, amelyekben a fõ cél, hogy a
települések részben vagy egészben megõriz-
hessék intézményeik sajátosságait, fõbb peda-
gógiai célkitûzéseiket. Az intézkedési terv
esetenként választási lehetõséget is kínál az
önkormányzatoknak a társulási variációk kö-
zött, hogy megkereshessék azt a formát, amely
számukra a legkedvezõbb. A közoktatási in-
tézkedési terv a társulási tanács elfogadó hatá-
rozatával 2005. november 29-én lép érvénybe.
A terv többek között tartalmazza a többcélú
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kistérségi társulási szinten jelenleg ellátott
közoktatási feladatokat – külön kiemelve kö-
zülük a felvállalt pedagógiai szakszolgálati te-
vékenységeket, s megfogalmazza a társulás
célkitûzéseit is. 

HORVÁT VENDÉGEK A BLG-BEN

A Mura-Dráva Eurorégióból egy együttmû-
ködési projekt keretében Horvátországból
vendégek érkeztek a Batthyány gimnáziumba.
A Csáktornyáról és Varasdról érkezett diákok
három kísérõtanárral november 24-26-ig vol-
tak vendégei az iskolának. Az elsõ napra, csü-
törtökre üzemlátogatást terveztek a tanulók-
nak a GE-be, ám mivel a vendégek mûszaki
okokból késõbb érkeztek meg, ezért csak a
Városi Diákönkormányzat fogadta õket az-
nap. Pénteken reggel Litter Nándor polgár-
mester köszöntötte õket a BLG rendezvény-
termében, majd délután sportolásra nyílt lehe-
tõség. A horvát vendégek a batthyányi-s diá-
kokkal sétálva nézték meg városunk neveze-
tességeit, érdekességeit. A pénteki program a
Virág Benedek Kórus hangversenyével zárult
a Kiskastélyban. Szombaton az iskola szerve-
zésében a vendégeket egy keszthelyi kirándu-
lással lepték meg. 

MOZART A KISKASTÉLYBAN

A Zenés Esték a Kiskastélyban sorozatá-
ban ezúttal a Virág Benedek Ifjúsági
Vegyeskar adott hangversenyt. Az adventet is
köszöntõ mûsorban Mozart, Rahmanyinov és
más ismert szerzõk mûveit hallgathatta meg a
termet zsúfolásig megtöltõ tömeg. 

A RÉGI MOZI FELÚJÍTÁSÁRÓL
A munkálatok állásáról, a címzett támoga-

tás részeként megvalósuló régi mozi rekonst-
rukciójáról tartott sajtótájékoztatót Litter
Nándor polgármester és Göndör István or-
szággyûlési képviselõ a helyszínen. Litter
Nándor elmondta, apróbb módosításokat ter-

vez az önkormányzat a költségek csökkentése
érdekében. A mûemléki rekonstrukció ered-
ményeként egy új épület jön létre, amely Ci-
vil ház és Konferencia Központként mûködik.
A jelenlegi készültség foka 20-25 százalékos.
A korabeli díszítéseket az épületrõl lebontot-
ták és elszállította a felújítását végzõ cég. El-
készült az épület keleti oldalán lévõ bõvít-
mény földszintje, ahol éttermet alakítanak ki.
A mozi elõtti téren állítják fel az 56-os emlék-
mûvet, melyhez szintén pályázati úton szeret-
ne támogatást szerezni a város.

A VAGYONGAZDÁLKODÁSRÓL
A vagyongazdálkodásról, az önkormányzat

vagyoni helyzetérõl tartott sajtótájékoztatót
Budai István önkormányzati képviselõ, a
Pénzügyi Bizottság elnöke. A tényleges va-
gyoni helyzetrõl elöljáróban elmondta, hogy
az önkormányzati lakások eladásával megin-
dult egyfajta vagyoncsökkenés, melynek
visszaforgatása véleménye szerint nem min-
dig volt szerencsés. Ha egy fejlesztési célú
bevételt mûködésre, bérköltségre, vagy dologi
kiadásokra fordítanak, az vagyonfelélést je-
lent. Ha azonban megfejelik idegen források-
kal, hitel felvételével vagy támogatásokkal, és
ezt fejlesztésre fordítják, akkor a vagyon gya-
rapodik. Az utóbbi három és fél év fejlesztési
célú támogatása 6,5 milliárd forint. A követ-
kezõ évi költségvetésben is jelentõs szerepet
kap az idegen források között a hitelfedezet.
Az a véleménye, ha egy élhetõbb város céljait
szolgálja a fejlesztés, akkor az jó cél. A pénz-
ügyi bizottság azt az álláspontot fogadta el,
hogyha nem valósulnak meg a költségvetés-
ben szereplõ tárgyi eszköz értékesítések, ak-
kor a meglévõ hitelkeret 600 millió forintra
való emelésére lesz szükség év végén.  

OLAJBÁNYÁSZ FÚVOSOK
Pénteken este az Olajbányász fúvósai szóra-

koztatták a mûfaj kedvelõit a HSMK színház-

termében. A maroknyi közönség ízelítõt ka-
pott a zenekar régebbi és újabb darabjaiból. A
fúvósokat Ámon István karnagy dirigálta.

KANIZSARU
07.15 órakor egy a Csengery úton található

gépjármû javítómûhelybõl érkezett bejelentés,
mely szerint a  reggeli órákban a nyitott telep-
rõl ismeretlen személyek mintegy 70.000 Ft
értékben kíséreltek meg építési vasanyagot és
kéziszerszámokat eltulajdonítani. Az elköve-
tõt megzavarták, így az eltulajdonítani szánt
dolgokat hátrahagyva elmenekült a helyszín-
rõl. A bûncselekmény elkövetésével megala-
pozottan gyanúsítható 48 éves nagykanizsai
férfit a rendõrök rövid idõn belül elfogták és
lopás vétség kísérlet elkövetése miatt, gyanú-
sítottként hallgatták ki.

AZ ÁREMELÉSEK MÉRTÉKÉRÕL
– Nagy örömünkre szolgált, hogy e hét csü-

törtökén sikerült felülemelkedni a pártpolitikai
csatározásokon, egy nemes cél, a rászoruló fi-
atalok segítése céljából. Bízok abban, hogy
nem egyszeri kivételrõl volt szó, amikor képe-
sek voltunk fontos ügyekben az összefogásra, a
nagykanizsaiak érdekében – mondta Cseres-
nyés Péter, a Fidesz nagykanizsai elnöke saj-
tótájékoztatóján. A képviselõ elmondta: annak
érdekében, hogy legalább az Önkormányzat
ne járuljon hozzá ahhoz, hogy évrõl évre egy-
re több rászoruló legyen, akik csak támogatá-
sokból, adományokból képesek eltartani csa-
ládjukat, azt javasolja, hogy a közgyûlés ha-
táskörébe tartozó közszolgáltatások árát jövõ-
re maximum az infláció mértékével engedjék
növelni. Véleménye szerint indokolatlan az
inflációt kétszer, háromszor meghaladó mérté-
kû áremelés. Képviselõcsoportunk szerint –
mondta Cseresnyés Péter – helytelen az a gon-
dolkodásmód, hogy újabb és újabb terhek ke-
rüljenek településünk lakóinak a vállára a
drasztikus áremelések formájában. 

JAZZ KLUB A MÓRICZBAN

A Juhász Gábor trió volt a vendége novem-
ber 26-án a kiskanizsai Móricz Zsigmond Mû-
velõdési Ház Jazz Klub sorozatának. Juhász
Gábor talán a legsokoldalúbb gitáros a ma-
gyar jazzvilágban. Többször zenélt már világ-
sztárokkal, és egymástól meglehetõsen külön-
bözõ magyar együttesekben játszott, illetve
játszik kulcsszerepet. A kanizsai közönség a
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gitáros legújabb szerzeményeit hallhatta, bõ-
gõn a hazai kísérleti muzsika és az etnojazz
atyamestere, a régi Dresch Quartetbõl ismert
Benkõ Róbert játszott, míg dobon a saját pá-
lyáján hasonlóan jellemezhetõ Geröly Tamás.

ADVENTI JÁTSZÓHÁZ

A Humán Európa Szövetség játszóházat szer-
vezett szombaton délelõttre a Halis István Városi
Könyvtárba, ahol a gyerekek adventi  koszorút,
karácsonyi díszeket, dekorációkat készíthettek. 

NOX KONCERT

Koncert, varázslat, ragyogás fogadta a NOX
együttes koncertjére érkezõk hosszú sorát no-
vember 26-án a MÁV NTE Sportcsarnokban.
A látványos hangversenyen ötvözõdött a
NOX-ra jellemzõ hagyományos népzene a III.
évezred elektromos zenéjével, és természete-
sen a kanizsai közönség lelkesedésével.

KANIZSARU
27-én 22.00 órakor egy állampolgár jelezte a

járõrnek, hogy a Teleki és Hevesi utcák keresz-
tezõdésében található körforgalomban egy Su-
zuki személygépkocsi nekihajtott a közlekedési
jelzõtáblának, melyet kidöntött. A jármû veze-
tõje a helyszínrõl megállás nélkül továbbhajtott.
A beszerzett adatok alapján a balesethelyszíne-
lõnek sikerült felkutatnia jármûvet vezetõ nagy-
kanizsai férfit, akit ezt követõen vérvételre állí-
tottak elõ, mert gyanú merült fel arra, hogy jár-
mûvét ittasan vezetve okozta a balesetet. 

KÖRTEMUZSIKA
Hat bérleti elõadás keretén belül mutatta be

a gyõri Forrás Színházi Mûhely a Körte-
muzsika címû mesejátékot a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központban november 28-30-ig.
Németh Ervin írása után Pataki András ren-

dezésével többek között olyan színészek
szerepeltek az elõadáson, mint Horváth
András, Fekete István, Revoczky Róbert,
illetve Tari Teréz. Hétfõn a sorokat az óvodá-
sok dugig töltötték és hol nevetve, hol sikon-
gatva – fõként ha lekapcsolták a fényeket és
sötétség telepedett a teremre – kísérték
figyelemmel a színpadon történteket. 

KARÁCSONYVÁSÁR 
Kálovicsné Molnár Zsuzsanna alkotásaiból

nyílt kiállítás a Honvéd Kaszinóban Karácsony-
vásár címmel. A tárlatot Halmos Ildikó az intéz-
mény igazgatónõje nyitotta meg, ahol karácso-
nyi díszeket tekinthetünk meg egészen decem-
ber 9-ig. A nekünk tetszõ darabokat  megvásá-
rolhatjuk. Különbözõ asztali díszek, ajtó- és ab-
lakdíszek, kopogtatók közül válogathatunk,
egész lakásunkat feldíszíthetjük a karácsony je-
gyében. A tavalyi kiállításhoz képest színeiben
nem, csak alapanyagaiban változtak a kiállított
darabok, idén kevesebb fémmel dolgozott a mû-
vész, inkább a vesszõ, sás és cirok dominált. 

VÁLTOZÁS 2006.
A Fidesz Változás 2006. toborzó program-

sorozata keretében érkezett Nagykanizsára
Pelczné Gáll Ildikó, a Szövetség alelnöke, aki
a rendezvény elõtt Cseresnyés Péterrel, a he-
lyi választókerületi elnökkel közösen sajtótá-
jékoztatót tartott. Pelczné Gáll Ildikó kiemelte,
hogy a Fidesz az elmúlt három évben megvál-
toztatta a politikai gondolkodásmódját: ma
már nem az emberek helyett, hanem velük
együttgondolkodva, véleményüket kikérve és
tanácsaikat megfogadva dolgozik. E célt szol-
gálta a politikai értelemben is újdonságnak
számító nemzeti petíció, a nemzeti- és a gaz-
dasági konzultáció is. Éppen e tapasztalatokra
építve fogalmazta meg a legnagyobb ellenzéki
párt: a változás, a változtatás elengedhetetlen
feltétele annak, hogy az emberek a mai bi-
zonytalan, kiszolgáltatott helyzetbõl megtalál-

ják a kiutat. A jól elõkészített, tudatosan meg-
tervezett és mélyreható változás az, ami újból
megteremti a biztonságot és a jövõrõl szól. 

TÖBB MINT KONCERT
A Sztárok a pódiumon rendezvénysorozat

keretében Hernádi Judit önálló zenés estjét él-
vezhette a HSMK-ban megjelent nagyszámú
közönség. A Több, mint koncert címû mûsor-
ban közremûködött a Goodafternoon zenekar
és Görög László színmûvész.

RISZÁLOM ÍGY IS, ÚGY IS
December 4-én a HSMK-ban, délután három-

kor és este hatkor látványos fitnesz-gálára várja az
érdeklõdõket a Szan-Dia Fitness Center. Az évek
óta megrendezésre kerülõ vasárnapi programban
új mûsorszámaival fellép a Szan-Dia összes ver-
senyzõje. A helyi fellépõk mellett a rendezvény
vendége lesz még Posseison Crow, a Moszkvai
Cirkuszfesztivál különdíjasa, Anita Liliput-
országból, a Testnevelési Egyetem trambulincsa-
pata és a helyiek kötélugró, fitnesz és tornászbaj-
nokai. Az eseményt beharangozó sajtótájékozta-
tón a szervezõk frenetikus meglepetést is ígértek,
ám részleteket nem árultak el, csak annyit, a kü-
lönlegesség olyannyira titkos, hogy még Center-
berkekben is csak a legbeavatottabbak tudnak
róla. Aki a hét végén elmegy, megtudhatja mire is
volt a nagy-nagy titkolózás, aki nem, az minden
bizonnyal szegényebb lesz egy élménnyel. 

KARÁCSONYI VÁSÁR
A Rozgonyi Polgári Kör 2005. december 8-

9-én 8-17 óra között a Honvéd Kaszinóban
várja immáron hagyományosnak számító Ka-
rácsonyi Vásárára az érdeklõdõket. A nagy
választékból idén is száz forintos egységáron
választhatnak a vásárlók.

A LÁNGLOVAGOK JELENTIK
A korán érkezõ tél okozta  útviszonyok mi-

att rövid idõn belül több esetben riasztották a
kanizsai tûzoltókat a megcsúszott, balesetet
szenvedett autók mentéséhez. 21-én Gelsén
személygépkocsi balesetnél segédkeztek,
majd a 74-es úton ugyancsak egy
személyautót emeltek ki  Faun mentõdarujuk-
kal az útszéli mély árokból. 24-én Palinban
avatkoztak be egy útról lecsúszott, felborult
autó mentésénél. Szerencsére az esetek során
nem történt súlyos személyi sérülés. 
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A 11-es választókerület gondjai-
ról, az elmúlt idõszak eseményeirõl
kérdeztük Csordásné Láng Éva
képviselõt:

– A 11-es választókörzet
Kiskanizsának a nagyobb hánya-
dát teszi ki, ám nem csak errõl a
részrõl, hanem egész Kiskanizsá-
ról szeretnék szólni. Annál is in-
kább, mert ez egy összefüggõ tele-
pülésrésze a városnak, melyet
nem nagyon lehet utcákra bonta-
ni. A településszerkezet és a vá-
lasztókörzet felosztása sem felel
meg azoknak az elvárásoknak,
ami miatt azt lehetne mondani,
hogy a Varasdi utcától északra,
vagy délre vagyok képviselõ. Ami
az idei évi tervben szerepel, az
gyakorlatilag megvalósul a
körzetben. Ami az elmúlt húsz év-
ben nem történt meg, az is elin-
dult valamilyen irányba. Elsõsor-
ban a járdaépítésre, járdafelújí-
tásra gondolok, hiszen sok évtize-
des hiány pótlódott azáltal, hogy
elkészült a Dobó utcában a járda.
Végre beindultak az ilyen fajta

felújítások, ami az én választókör-
zetemben a Pápai és Alsó-temetõ
utcát érinti. Felújították a Zsigár-
di köz és a Varasdi utca járdáját
is. Elkészült néhány autóbuszjá-
rat-öböl és Kiskanizsa területén
jó pár buszmegálló átépítésre, il-
letve megépítésre került. Most az
átépítéssel kapcsolatban vannak
aggodalmaim. Nem kis beruhá-
zással a város impozáns buszvá-
rókat épített, ám nem telt el fél év,
bizony egy-két helyen ezeknek a
váróknak hiányzik az oldal-, illet-
ve hátfala. Úgy tûnik, a vandaliz-
mus nem ismer határokat. A má-
sik terület, amirõl szeretnék szól-
ni, az a buszközlekedés. Tudom,
nem lehet mindenkinek a kívánsá-
gára tenni. Eddig a körzetben 17
járatpár volt, most ennek a duplá-
ja van. Most nem az a gond, hogy
miért csak óránként, hanem az,
hogy miért csak fél óránként jár-
nak a buszok. Ebben az évben is a
város a költségvetésébõl elég
nagy összeget fordított arra, hogy
a Volánt támogassa. Lehet ennél
sokkal-sokkal több buszjáratot in-
dítani, csak akkor ez a város költ-
ségvetésében úgy jelenik meg,
hogy máshonnan ezeket az össze-
geket el kell venni. Ami nem való-
sult meg, és nem is az én választó-
körzetemhez tartozik, az egy kör-
járat indítása, ami megoldaná a
Templom téri iskola problémáját
sok vonatkozásban. 

ÖRVENDETES
MEGÚJULÁS

Az önkormányzati ciklus harmadik eszten-
dejének a végéhez érkeztünk. Az elmúlt egy
év tapasztalatairól, a közgyûlésben illetve a
Szociális és Egészségügyi Bizottságban folyó
munkáról kérdeztük dr. Csákai Iván önkor-
mányzati képviselõt:

– Hogyan értékeli a közgyûlési munkáját?
– Az elmúlt esztendõben ellenzéki szerep-

ben sok sikerélményben nem volt részünk. Eb-
ben közrejátszott az, hogy a városvezetés a
felvetéseinket nagy százalékban elutasította,
sõt, sok esetben még a feltett kérdéseinkre
sem kaptunk választ. Öntörvényûen, sokszor a
racionális érveket is figyelmen kívül hagyva,
a tizenöt kéz biztos tudatában mindent, még a
város érdekeit sértõ döntéseket is átvitte a
szocialista-szabaddemokrata városvezetés a
közgyûléseken. A közgyûlési munkát tovább
nehezíti, hogy az elõterjesztésekben elénk tárt

információk gyakran pontatlanok, hiányosak.
Az elmúlt egy év alatt nõtt a lakosság körében
a bizonytalanság, úgy érezzük, hogy a jelenle-
gi közgyûlés a jövõt is feléli. Reménykedve
abban, hogy változás lesz és a jelenlegi kon-
cepciótlanság megszûnik, dolgozunk tovább.

– Milyennek látja a Szociális és Egészség-
ügyi Bizottság tevékenységét?

– Szociális területen komoly problémát je-
lent, hogy leállt a szociális bérlakások építése.
Pedig százával jelentkeznek a meghirdetett la-
kásokra, és sajnos azt tapasztaljuk, alig akad
közöttük olyan pályázó, akinek a bérlakás ké-
relme ne lenne teljesen indokolt. Évente leg-
alább 40-50 új bérlakásra lenne szükség ah-
hoz, hogy a felmerülõ jogos igényeket ki tudjuk
elégíteni. Azt, hogy a munkanélküliség egyre
nagyobb méreteket ölt, hûen tükrözi az is, hogy
folyamatosan nõ a szociális támogatásokból

élõk köre. Hiszen akik elveszítik munkájukat és
nem tudnak elhelyezkedni, felélve minden tar-
talékukat elõbb-utóbb kénytelenek segélyt kér-
ni. Ez a helyzet már tarthatatlan: nem tûr ha-
lasztást a szociális bérlakás-építési program
újraindítása. A munkahelyteremtésben is itt az
ideje, hogy a városvezetés – ígéretének megfe-
lelõen – megtegye a szükséges lépéseket. 

VÁLTOZÁSBAN REMÉNYKEDVE

A közgyûlésben folyó munka
elmúlt egy évének tapasztalatai-
ról Cseresnyés Pétert, a Fidesz
frakció vezetõjét kérdeztük.

– Mi a véleménye a képviselõ-
testület utolsó egy éves tevékeny-
ségérõl?

– Eseménydús év volt az elmúlt
esztendõ. A városvezetés dicsõsé-
gére azonban nem szolgál, mert jó
pár olyan döntés született, amely a
város fejlõdését gátolja. Hogy mi-
re gondolok? Például a szabályta-
lanságokra, egyes intézmények
nem megfelelõ vezetésére. Megem-
líthetem a fûtéskorszerûsítés ügyét
is, ahol a szerzõdéskötés folyamata
jogilag nem volt korrekt, sõt sok
szakember szerint tartalmilag sem
a legjobb megoldást nyújtotta a
városnak. Ugyancsak a város fej-
lõdésének útjában áll, hogy a fej-
lesztéseket nem megfelelõ finanszí-
rozási formákkal valósítja meg a
városvezetés. Mint ahogy az sem
válik a városvezetés dicsõségére,
ami a kórház mûködtetésének pri-
vatizációjával kapcsolatban tör-
tént: a városban és a környéken
élõ lakosságot megijesztették, a
közgyûlést pedig úgy akarták fele-
lõsségteljes döntés meghozatalára
kényszeríteni, hogy még egy elfo-
gadható elõterjesztés sem került a
képviselõk elé. A nem kellõ gon-
dossággal és alapossággal elkészí-
tett elõterjesztések sokszor nehezí-
tik meg a képviselõk munkáját.

Nem megfelelõ és koncepciótlan a
gazdálkodás, a fiskális szemlélet
miatt néhány esetben nem megfele-
lõ módon történt ingatlanértékesí-
tés. A munkahelyteremtéssel kap-
csolatos ígérgetések be nem tartá-
sa oda vezetett, hogy folyamatosan
nõ a munkanélküliség. Persze
azért nem mondhatjuk, hogy sem-
mi örömteli nem történt az elmúlt
hónapokban.

– Mire gondol konkrétan?
– Másfél év után elmondhatjuk,

s ebben jelentõs szerepe van a Fi-
desz képviselõinek is, hiszen több-
ször felemelték a szavukat, hogy
mintegy két tucat vállalkozó terü-
letet kapott a volt laktanyák terü-
letén, amit mi kanizsaiak nem kis
elfogultsággal Ipari Parknak ne-
vezünk. Mindent egybevetve azon-
ban úgy gondolom, hogy az elmúlt
három év egyértelmûen bebizonyí-
totta: változásra van szükség. Jó
koncepciók mentén el kell indulni
a fejlõdés útján, mégpedig úgy,
hogy azt ne csak a városvezetés,
hanem a lakosság is élvezze.

ÁRNYAK 
ÉS FÉNYEK
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A Hevesi, a Rózsa, a Kazanlak körút és
Munkás utcák által határolt 7-es számú vá-
lasztókörzet önkormányzati képviselõje Budai
István. Milyen kérdések foglalkoztatták a la-
kosságot a választókörzetében? – tettük fel a
kérdést a képviselõnek.

– Talán a buszközlekedés volt a legizgalma-
sabb kérdés a lakosság körében, ezen belül a ke-
leti városrészbõl a vasútállomásra eljutás prob-
lémája. Egy ideig még hiányolni fogják a 33-as
járat kimaradását. Nem látom be magam sem,
hogy miért volt igazából erre szüksége a Volán-
nak. A Volán megígérte, hogy az IC, és a vasár-
nap délutáni 17 órás budapesti gyorsvonathoz
céljáratot indít, mert különösen a diákok nehe-
zen tudtak kimenni csomagjaikkal az állomásra.
A tárgyalások másik eredménye, hogy nem kell
a 18-as járathoz az átszállást duplán fizetni. A
körforgalom, a 20-21-es járat beindítását vi-
szont dicsérik, ez elõnye az átszervezésnek.  

– Mi valósult meg idén választókörzetében?
– Ebben az évben sok minden megoldódott,

olyasmik is, amiket a hét éves képviselõségem
alatt nem tudtam elérni annak ellenére, hogy
vehemensen harcoltam, például a Rózsa utcai
buszmegálló áthelyezéséért. Ez elsõsorban a
Rózsa utca 22-es számú ház lakóinak a problé-

mája, mert a ház elõtt volt egy nagy forgalmú
hármas buszmegálló, és szinte a fél keleti vá-
rosrész ott szállt fel a buszra. Már hajnalban,
fél öt körül gyülekeztek a buszmegállóban, és a
hangoskodás miatt állandó panaszáradat jött
felém. Ma a buszok a Rózsa 18-20. számú há-
zak között állnak meg, kiépült a buszöböl és a
napokban állították fel a buszvárókat. Ide tar-
tozik még a Rózsa út 14-es szám elõtti busz-
megálló és a szolgáltató ház mögötti buszöböl.
Az út aszfaltozása megtörtént, mindezek a kör-
zet jelentõs beruházásai voltak. 

– Milyen munkák vannak folyamatban?
– A Kazanlak körút, Munkás és Rózsa utca kö-

zötti szakaszon az utca keleti felét elfoglalják a
parkoló autók. Volt már több baleset is a fagyizó
környékén. A keleti oldalra egy ferde beállásos
parkolót építenek gyeprácsos megoldással és
egyirányúsítanák a körutat a Rózsa utcától a
Munkás utcáig, déli irányban. Régóta forszíro-
zom, mivel ez az útszakasz a város egyik legve-
szélyesebb pontja. A befejezés a tervezett határ-
idõig,  november végéig nem készül el, de a vál-
lalkozásba adás megtörtént. Idõközben a Munkás
utcában elkészült a járdák akadálymentesítése is.

– Milyen problémák vannak?
– Nagy eredmény volt néhány éve a laktanya

és a Munkás utcai garázssor közötti szemét-
domb megszüntetése. Sajnos, most a kerítés elé
dobálják a szemetet. Szedni kellene a garázstu-
lajdonosoktól pénzt és egy konténert ki lehetne
helyezni. Voltak próbálkozásaink, de mindössze
heten fizették be az éves 200 (!) forintos díjat.
Régi vágyam a Rózsa óvoda és a Hevesi iskola
közötti járdaszakasz közvilágításának a megol-
dása. Jövõ évben fontos feladat lenne járdát ki-
alakíttatni a Balatoni úti körforgalomhoz vezetõ
Hevesi utca nyugati oldalán! 

– Mire költötte a képviselõi keretét?
– Már második éve a teljes összeget odaad-

tam a sokat vitatott elnevezésû európai szín-
vonalú park kialakításához. Tavaly a játszótér
játékait vásárolták meg belõle. A városrész
fénypontja lehetne a park, bár úgy látom,
mintha megállt volna a kezdeti lelkesedés. 

UTAK, JÁRDÁK, BUSZJÁRATOK

Az elmúlt hónapokban számos dolog tör-
tént az I. számú választókörzetben, mint arról
Bicsák Miklós a körzet önkormányzati képvi-
selõje beszámolt. 

– A képviselõi keretem jelentõs hányadát a
buszvárók felújítására fordítottam. Nagy
igény van a körzetemben a tömegközlekedés-
re, ezért is tartom fontosnak, hogy az embe-
rek rendezett körülmények között várakoz-
hassanak. 

– A következõ keret elköltésére is van már
terve?

– A jövõ év tavaszán adják át az új palini
játszóteret, amely modern, az uniós elõírá-
soknak is megfelelõ játékokkal lesz felszerel-
ve. A munkák már elkezdõdtek, a keretbõl
egy milliót szánok erre. 

– Milyen megoldásra váró problémák van-
nak a körzetében? 

– Folyamatos gond a tömegközlekedés,

valamint a menetrend-módosítások miatt
bekövetkezõ szolgáltatásbeli változások.
Sok esetben jogosak a lakossági panaszok.
Remélem ezek legtöbbjének figyelembevéte-
lével sikerül majd decemberben átalakítani
az új menetrendet. 

– Szociális problémák sújtják a körzetét?
– Tagadhatatlanul vannak ilyen gondok, ám

a Szociális Osztály korrekt együttmûködésével
a legtöbb esetben sikerül orvosolni õket. Azt
ki szeretném emelni, hogy az idõsek napján
polgármester úrral együtt köszönthettük a 95
éves Leveli Pált, aki a körzetem egyik legidõ-
sebb lakója. 

– Milyen beruházások zajlanak Palinban? 
– December elején választják ki azt a vál-

lalkozót, aki az orvosi rendelõt felújítja. Er-
re a beruházásra nagy szükség van. A la-
kosság részérõl többen felajánlották, hogy
társadalmi munkában kiveszik részüket a
felújításból annak érdekében, hogy a mun-
kálatok minél gyorsabban befejezõdhesse-
nek. Szeretném megköszönni a körzetemben
lakók segítségét, azt, hogy mindenben támo-
gatnak, hogy gondjaikkal hozzám fordulnak.
Úgy érzem, képesnek tartanak arra, hogy
érdekeiket képviseljem, gondjaik megoldá-
sát segítem.  Remélem, ez így lesz majd az
elkövetkezõkben is.

A LAKOSSÁG SEGÍTI
MUNKÁMAT

Bicsák Miklós az I. számú választókerület önkor-
mányzati képviselõje 2005. december 7-én, szerdán
16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca
97. szám alatti bélyegzõgyártó irodában. Aznap 18
órától 20 óráig Palin és Korpavár lakossága számá-
ra tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.

Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület
önkormányzati képviselõje fogadóórát tart min-
den hónap elsõ hétfõjén 18.00-19.00 óra között a
Nagyrác utcai Általános Iskolában és minden
hónap második hétfõjén 18.00-19.00 óra között
a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban.

Dr. Horváth György a 2. számú választókerü-
let önkormányzati képviselõje az éves végzett
munkájáról beszámolót tart 2005. december 7-én
szerdán 17,30 órától a Pálma étteremben (Ma-
gyar u. 31.)

Stróber Gábor a 12. számú választókerület önkor-
mányzati képviselõje minden hónap elsõ hétfõjén 16.30
órától a Vécsey Zsigmond Általános Iskolában, 18 órá-
tól 19 óráig a Zárda utcai kollégiumban fogadóórát tart. 

Szányiné Kovács Mária, a 11. választókerület ön-
kormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hó-
nap elsõ szerdáján 17-18 óra között az IKI földszinti
helyiségében, minden hónap elsõ csütörtökén 17-18
óra között a Bolyai János Általános Iskola földszinti
helyiségében. E-mail cím:11vk@nagykanizsa.hu

Tóth László a 4. sz. választókerület képviselõje
2005. december 7-én, szerdán 17 órakor fogadóórát
tart a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.  Telefon:
30/304-3161, e-mail: toth_laszlo@nagykanizsa.hu

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
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A soros közgyûlést Litter Nándor polgár-
mester a ki nem hirdetett határozatok kihirdeté-
sével kezdte, majd a napirendeket fogadta el a
képviselõtestület. Még az érdemi munka meg-
kezdése elõtt kérte a képviselõket és a lakossá-
got, hogy minél nagyobb számban vegyen
részt a december 10-i jótékonysági gálán. 

A napirend elõtti felszólalásokat Halász
Gyula kezdte, aki a kórházprivatizációs ügy-
gyel összefüggésben fejtette ki, hogy a FI-
DESZ és a Rozgonyi Polgári Kör aláírást
gyûjt, félrevezetve és nem egyszer zaklatva a
város lakóit, holott a kórház nem adható el, és
a mûködés megváltoztatása sem szerepel a
képviselõtestület napirendjén. Egyúttal kérte,
hogy a politikai ellenfelek õrizzék meg méltó-
ságukat és olyan felszólalásokat tegyenek, ami
nem sérti a másikat. Dr. Polai József kérte,
hogy a volt 32-es vásárcsarnoki járatot állítsa
vissza a Volán.  Dr. Kolonics Bálint az út- és
járdafelújításokkal kapcsolatban arról szólt,
hogy nehézkesen és vontatottan halad a mun-
ka, nem egyszer balesetveszélyes helyzetet te-
remtve. Egyúttal felhívta a figyelmet, hogy a
FIDESZ nem azonos a Rozgonyi Polgári Kör-
rel. Stróber Gábor a VIA Kanizsa és a Park
Kft. tevékenységérõl szólva elégedettségét fe-
jezte ki az általuk végzett munkáért. Dr. Kele-
men Marcell az SZMSZ-t érintõ ügyben kért
szót: az MSZP hivatalos levelet juttatott el
hozzá, megnevezve, mely három képviselõ al-
kotja képviselõcsoportját. Ám a dr. Horváth
György vezette kilenc fõs MSZP frakció is
mûködik, ezért az egyiket  más néven meg
kell különböztetni. Dr. Fodor Csaba a Thury
laktanya értékesítésével kapcsolatban azt kérte
a polgármestertõl, éljen vétójogával, és forgal-
mi értékbecslést követõen írjon ki új pályáza-
tot. Ha az ingatlan becsült értékén eredmény-
telen az üzlet, akkor fogadják el az alacso-
nyabb árat. Értesülései alapján egy még be
nem jegyzett gazdálkodó szervezet kíván az
ingatlan vevõje lenni. Litter Nándor elvetette a

felvetést, mert úgy vélte, ilyen magas áron
nem került még értékesítésre ingatlan. 

A polgármesteri tájékoztató vitája során kü-
lön tárgyalta a testület az 56-os emlékmû
ügyét. A jövõre, a Károlyi kertben felállításra
kerülõ alkotások körül azért bontakozott ki
vita, mert eltért az 56-os szövetség és az ipar-
mûvészeti lektorátus ajánlása egymástól. A
képviselõk végül úgy döntöttek, nem kérik ki
a lakosság véleményét és 17 igennel a lekto-
rátus által elsõ helyen javasolt 1956-2006. cí-
mû, Taubert László által készítendõ emlékmû
mellett tették le a voksukat.

Halász Gyula a temetõ bõvítéssel kapcsolatban
kérdezte meg, mikor születik megoldás erre a ré-
gi problémára. Interpellált azügyben, hogy a 7-es
fõút városba bevezetõ szakaszán nincs közvilágí-
tás. Dr. Csákai Iván a Kalmár utca vásárcsarnok,
buszállomás környékén megváltozott forgalmi
rendjére hívta fel a  figyelmet, kérve, hogy kerül-
jön kihelyezésre nagyobb méretû tábla a figyelem
felhívására. Zakó László arra  várt választ, hogy
miért télvíz idején zajlanak az útépítések, és miért
nem várták meg velük a tavaszt, illetve valóban
tartható-e a november 30-i határidõ? A válaszból
kiderült: az Arany utca közmûkiváltása késlelteti
a Magyar utcai körforgalom elkészültét. Cserti
Tibor kérdése az volt, mit tesz a polgármesteri hi-
vatal azért, hogy a helyi védelem alá esõ épüle-
tekre, értékekre vigyázzon? A Városvédõ Egye-
sület nevében a segítséget is felajánlotta egyúttal.
Stróber Gábor ugyanezen gondolatokat folytatta,
amikor arról beszélt, hogy követni kell az életsze-
rûséget, mert új lakók, új igényekkel jelentek
meg a városban, s felül kellene vizsgálni a helyi
védettségrõl szóló rendeletet. Javasolta, hogy ke-
rüljön újra közgyûlés elé ez a kérdés. Dr. Kele-
men Marcell ígéretet tett arra, hogy áttekintik a

fõépítésszel, polgármesterrel a helyi szabályozást.
Szamosi Gábor felhívta a figyelmet arra, hogy a
MAORT-telepet védettsége okán évente ellen-
õrizniük kell, jelenleg is több ügy van folyamat-
ban, mert fellépnek a szabálytalan építésekkel
szemben. A képviselõk ezt követõen az elõzõ
közgyûlésen elhangzott kérdésekre írásban adott
válaszokat vették napirendre. Bicsák Miklós a
környezetvédelmi iroda felállításának idõpontjára
kért választ. 

A Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisz-
tikai Központ Kft. üzleti tervének módosítását
a december 13-iki ülésre tették át a képvise-
lõk. Átdolgozás után elfogadták a 2005. évi
költségvetésrõl szóló rendelet újabb módosítá-
sát, valamint az I-III. negyedév végrehajtását. 

KEMÉNY VAGY REMÉNY(KÖLTSÉGVETÉS)?

A képviselõk egy csoportja a megvalósításra elfogadott 56-os emlékmû makettje elõtt

PÁLYÁZAT, TÁBLÁK
A szeptemberi közgyûlés óta egy újabb

pályázat érkezett az iparosított technológiá-
val épült lakások korszerûsítésre, errõl a pá-
lyázatról is tárgyalt csütörtöki ülésén a
VKIB. Az Erdész utca 23. számú ház lakó-
közössége döntött úgy, kihasználják a ren-
delkezésre álló lehetõséget és valamivel több
mint tízmillió forintot kívánnak a homlokzat
felújítására fordítani, részben saját erõbõl,
részben önkormányzati keretbõl és állami tá-
mogatásból. A bizottság támogatta a pályá-
zatot. Emellett szó esett még többek között
az útbaigazító, információs táblarendszerrõl
is, amelyet végül az eredeti tervezettõl elté-
rõen fogadott el a bizottság. 

IGEN A GYÓGYSZERUTALVÁNYRA
Múlt héten ülésezett a Szociális és Egész-

ségügyi Bizottság, mely elsõként az önkor-
mányzat 2005. évi költségvetésének I-III. ne-
gyedévi végrehajtásáról tárgyalt, majd a köz-
gyûlés 2005. évi költségvetésérõl szóló ren-
deleté módosításáról szóló javaslattal foglal-
kozott. Ezt követõen került sor a jövõ évi
költségvetési koncepció javaslatának megvi-
tatására. A bizottság – mindhárom esetben
néhány tartózkodás mellett – az elõterjeszté-
sek közgyûlésen való tárgyalását javasolta. A
Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ
szakmai programját egyhangúlag jóváhagy-
ták. A nyílt ülés utolsó pontjaként arról ho-
zott döntést a bizottság, hogy a Magyar Vö-
röskereszt Átmeneti Szállója kérésének ele-
get téve harmincezer forint értékû, ezer fo-
rintos címletû gyógyszerutalvány utólagos
elszámolással történõ átadásához hozzájárul.



9VÁROSPOLITIKAVÁROSPOLITIKA

A 2006-os költségvetési koncepció vitájában
dr. Fodor Csaba a hitelek miatt fejezte ki aggo-
dalmát, mondván, túl nagy terhet ró az önkor-
mányzatra ezek visszafizetése. A bizottságok
tárgyalásra és elfogadásra alkalmasnak tartotta
az elõterjesztést. Cserti Tibor az intézmények
költségvetésének megállapítását tartotta a jövõ
évben kulcsfontosságúnak. Sajni József öröm-
mel fogadta, hogy a kulturális és oktatási intéz-
mények felújítása tovább folytatódhat. Kereskai
Péter a panel-program jövõ évi kiteljesedését
fogadta elismerõen. Halász Gyula az SZDSZ
frakció nevében azt emelte ki, hogy a megkez-
dett beruházásokat be kell fejezni, illetve meg
kell teremteni a lehetõségeket arra, hogy további
vállalkozások telepedjenek meg a városban. Za-
kó László „utánam a vízözön” jelzõvel illette a
költségvetési koncepciót, mondván, helytelen,
hogy a hiányt csak hitelfelvétellel kívánják
megoldani, ezért nem támogatta az elõter-
jesztést. Bicsák Miklós úgy vélte, nem kell félni
a hiteltõl, fel kell vállalni okos dolgokra. Szita
László könyvvizsgáló is kifejtette a véleményét:
a koncepció megfelel a törvényességnek. A hi-
tel-kérdéshez annyit tett hozzá, hogy bár a 320
millió forint éven túli folyószámlahitel megléte
nem jó, de szükségszerû, ám a beruházások kö-
zött szereplõ 1,1 milliárd forint beruházási hitel
kifejezetten elõnyös, mert a segítségével megva-
lósuló fejlesztések gyarapítják a város vagyonát
és a visszafizetés is kezelhetõ. A beterjesztett
2006-os koncepció alkalmas a tervezésre – ezt
végül a testület voksával meg is erõsítette. 

Az ifjúsági és sportcsarnok projektterveze-
tét 16 igennel fogadták el a képviselõk. Meg-
szavazták a Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Ház felújítására benyújtandó belügyminiszté-
riumi pályázat beadását is. Tájékozódtak a
nulladik, nyelvi elõkészítõ osztályok mûködé-
sérõl és 2005-2006. évi indításáról. 

A helyi tömegközlekedés 2006. évi díjai-
nak megállapítása során Zalatnay László ve-
zérigazgató elmondta, hogy a három pólusú
finanszírozásból (állami, önkormányzati és la-
kossági) egyre nagyobb szelet hárul az önkor-
mányzatra. Nagykanizsán a 130 forintos elõre
megváltott jeggyel szemben a buszon váltott

jegy ára 200 forintra emelkedik. A város 41
millió forintot nyújt a Volánnak jövõre a
mûködési hiány kompenzálására, illetve át-
lagosan 6,5 százalékos jegyáremelkedéshez
járultak hozzá.  

A kéményseprõipari közszolgáltatásban
2006. évben 4,2 százalékos nettó díjemelést
állapítottak meg a képviselõk. Horváth Ba-
lázs, a Saubermacher-Pannónia Hulladék-
gyûjtõ Kft. ügyvezetõje annyit fûzött hozzá a
települési szilárd hulladék közszolgáltatói te-
vékenység jövõ évi díjainak megállapításá-
hoz: óriási gond, hogy a lakosság csökkenõ
gyakoriságot és kisebb edényméretet választ.
Több, mint 2 millió forinttal csökkent emiatt
az árbevételük. Ez hatással van a díjak megál-
lapítására is. A képviselõk az egységes 6,9
százalékos áremelést fogadták el. A települé-
si folyékony hulladékkal kapcsolatos köz-
szolgáltatásban jövõre 2,4 százalékos eme-
lés mellett döntöttek. 

Módosították a településrendezési célok
megvalósításához szükséges ingatlanokat érin-
tõ elõvásárlási jogról szóló rendeletet, majd át-
meneti változtatási tilalmat rendeltek el a vá-
rosrendezési terv jóváhagyásáig, a város köz-
igazgatási belterületeire. A Rozgonyi úti általá-
nos iskola bõvítéses rekonstrukcióját elsõ kör-
ben elfogadta már a kormány, a testület úgy
döntött, hogy a végleges címzett támogatási
igényt is benyújtja. Tájékoztató hangzott el ar-

ról, hogy az iparosított technológiával épült la-
kóépületek energiatakarékos korszerûsítésére
határidõre várhatóan 20-23 pályázat érkezik,
ami 900 millió forintos összberuházást jelent,

300 millió forint önrésszel. Röst János alpol-
gármester a vis maior elszámolást ismertette a
képviselõkkel, akik a felosztási javaslatot elfo-
gadták. Tájékoztató hangzott el az önkormány-

zat és a rendõrség együttmûködésén alapuló
bûnmegelõzési programok megvalósításáról. 

Halász Gyula önálló képviselõ indítványt
nyújtott be, javasolva, hogy a kormány módosít-
sa az Országos Területfejlesztési Koncepciót, s
tegye lehetõvé a fejlesztési programok és forrá-
sok decentralizációját, illetve a regionális szintû
intézmények és funkciók a megyei jogú városok
között kerüljenek elosztásra. 

Dr. Fodor Csaba önálló képviselõ önálló
indítványt nyújtott be a Nagykanizsai Régió
Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. meg-
szüntetésére, felszámolónak Szányi Gábort
megjelölve, a feladatot pedig a VIA Kanizsa
Kht-hoz átadva. A képviselõk 12 nemmel el-
utasították az indítványt. 

A testület zárt ajtók mögött folytatta a mun-
káját, melyen meghatározták a Nagykanizsa
Ipari Park területén lévõ ingatlanok alapárát, tá-
jékoztatót hallgattak meg a Közterületfelü-
gyeletnél végzett belsõ ellenõrzésrõl,a fegyelmi
eljárás elrendelésérõl, javaslatot tettek Az Év
Vállalkozása emlékplakett adományázására. 

(luif)

A ZÖLD TÁBOR NYÛGEI
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport-

bizottság november 22-i ülését Sajni József
a bizottság elnöke nyitotta meg. A 13 napi-
rendi pont között többek között szó esett a
Zöldtábor mûködésérõl, melyet Bagarus
Ágnes a Péterfy Sándor Általános Iskola
igazgatója foglalt össze. A területet, ahová a
zöldtáborosok kimehettek volna,  nyáron
sajnos nem használták. Jelezték azonban az
erdészetnek, hogy a tavaly nyári aszály mi-
att a fák kiszáradtak, az idei nyár viharai pe-
dig többet kidöntöttek közülük. Az erdészet-
tel megbeszélték, rendbe teszik a területet,
hogy biztonságos legyen a tábor területe. Az
igazgatónõ szeretné jövõre szervezettebbé
tenni a tábor mûködését, azt javasolva, hogy
egy iskola vállalja fel az egész lebonyolítá-
sát, más iskolai dolgozók közremûködésével
idõszakosan beosztva. A balatonmáriai tá-
bor mûködésérõl Sósné Kutasi Margit a He-
vesi Iskola igazgatója elmondta, nem eléggé
kihasznált a lehetõség, ezért az is megfor-
dult a fejükben, ha nincs rá igény, nem tábo-
roztatnak többet Balatonmárián. 

ÜJKB: 8 NYÍLT, 4 ZÁRT
November 23-i ülésén az Ügyrendi, Jogi

és Közrendi Bizottság nyolc napirendi pon-
tot nyílt, további négyet zárt ülésen tárgyalt
és fogadott el. A kéményseprõipari közszol-
gáltatás 2006. évi díjaként 4,2 százalékos
nettó áremelését a bizottság egyhangú igen-
nel elfogadta. Az áfa-kérdés aktualizálásával
a települési szilárd hulladék közszolgáltatói
tevékenység 2006. évi díjait is tárgyalni
javasolják a közgyûlésnek. Zárt ajtók mö-
gött tárgyalták többek között az önkormány-
zati megállapodásokat, szerzõdéseket, vala-
mint a Közterületfelügyelet belsõ ellenõrzé-
sének eredményét.

I-III. NEGYEDÉV: RENDBEN
Az önkormányzati gazdasági társaságok

elsõ háromnegyed éves mérlegének alakulá-
sával is foglalkozott ülésén a Pénzügyi Bi-
zottság. Az I-IX. hónapok van akinél pluszt,
van akinél mínuszt jeleznek, ez azonban még
év végéig változik. Lapunk kiadója, a Kani-
zsa Újság Kft. idõarányosan teljesítette ter-
vét, alapjában költséghatékony gazdálkodást
követve. A bizottsági tagok közül Marton Ist-
ván a lap korábbi fõszerkesztõje munkaügyi
perének állásáról érdeklõdött, kérve, hogy
amint kézbesítik a jogerõs bírósági végzést,
azt ismerjék meg a bizottságok. Megállapítot-
ták emellett, hogy a kft-k, kht-k üzleti terveit
még a város költségvetésének elfogadása
elõtt kell megtárgyalni, mert így sokkal ki-
számíthatóbbá válik mûködésük. 

FAJSÚLYOS KÉRDÉSEK A GVB ELÕTT
A Gazdasági és Városüzemelési Bizottságra 16 napirend megtárgyalása várt soros ülésü-

kön. Halász Gyula és dr. Fodor Csaba önálló képviselõi indítványa megvitatása után többek
között foglalkoztak a 2005. illetve 2006. évi költségvetésekkel. Vitát generált a jövõ évi díjak
megállapítása, így a kéményseprõipari szolgáltatásokban, a települési szilárd és folyékony
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásban, a helyi tömegközlekedésben. Az Ipari Park
ügyeivel (üzleti terv, ingatlan árak) zárt ülésein foglakoztak.
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Az októberi közgyûlésen szüle-
tett döntés a Fogyatékkal Élõk In-
tegrált Intézményének új vezetõ-
jérõl. A képviselõtestület az intéz-
ményt jelenleg megbízott vezetõ-
ként igazgató Ignáczné Király Ró-
zsának szavazott bizalmat. Vele
beszélgettünk eddigi pályájáról,
az intézmény helyzetérõl és veze-
tõi elképzeléseirõl.

– Milyen út vezetett idáig?
– Kaposvárról kerültem Kani-

zsára. Az érettségi után 1979-tõl
egészen 1992-ig szülésznõként
dolgoztam. Az egészségügyi pálya
iránti vonzalom, a másokon, má-
soknak való segíteni akarás  már
ekkor határozott célom volt. A há-
rom mûszakos munkarend és a
családi életem összeegyeztetése
ugyanakkor egyre nagyobb gon-
dot jelentett, s bár nagyon szeret-
tem a munkámat, végül úgy dön-
töttem, amint lehetõségem adódik,
változtatok. Tulajdonképpen a vé-
letlennek köszönhetõ, hogy tudo-
mást szereztem arról, hogy az in-
tézmény napközijébe – akkor még
Értelmi Fogyatékosok Napközi
Otthona volt a nevünk – szakkép-
zett gondozót keresnek. Ezzel egy
egészen új, más világba kerültem.

– Mit ért ez alatt?
– Amíg az egészségügyben az-

zal a céllal dolgozik az ember,
hogy a beteget meggyógyítsa, ad-
dig itt tudomásul kell venni, a cé-
lok egészen mások, hiszen meg-
gyógyítani nem tudjuk az itt élõ-
ket. Széppé, tartalmassá tenni az
életüket, könnyebbé tenni a min-
dennapjaikat, azt igen. Hamar
szembesülnöm kellett azzal, hogy
amíg egy szülésznõre felnéznek
az emberek – addig még napja-
inkban is, de tíz évvel ezelõtt meg
fõleg –, egy ilyen intézményben
dolgozni, fogyatékosokkal foglal-
kozni nem „érdem”..

– Hogyan folytatódott a pálya-
futása?

– 1994-ben az akkori vezetõ,
Karasuné Lõczi Judit bíztatására
jelentkeztem diplomás ápoló kép-
zõbe, amit a Pécsi Tudomány-
egyetem Egészségügyi Fõiskolai
Karán el is végeztem. 1997. óta
fõnõvérként dolgoztam. Úgy érez-
tem, ahhoz, hogy igazán jó vezetõ
legyek, tovább kell tanulni. Ezért

1999-ben szociális menedzser
képzésre jelentkeztem az ELTE-re,
2003-ban szereztem meg a diplo-
mámat. Közben fogyatékosügybõl
is leszakvizsgáztam. Az elõzõ ve-
zetõnõ nyugdíjba ment a nyáron,
azóta dolgozom megbízott vezetõ-
ként az intézményben. A közgyûlé-
si döntés értelmében 2006. január
1-tõl leszek kinevezett vezetõ.

– Milyenek a munkakörülmé-
nyek az intézményben?

– Ami a helyünket illeti: gyö-
nyörû, tágas ez az új épület, ahol
minden megtalálható egy helyen.
Amióta ideköltöztünk, az ellátot-
tak közötti konfliktus is sokkal ke-
vesebb, hiszen van elegendõ he-
lye, tere mindenkinek. Itt már ott-
honosan érzik magukat, és ez na-
gyon fontos, mert nekik valóban
ez az otthonuk. Nagyon vigyáz-
nak mindenre, hiszen õk, a sérült
emberek is tudják becsülni a szé-
pet, az õ közérzetük is jobb, ha
rend van körülöttük. Bent va-
gyunk a városban, nem elszige-
telve, valahol a város szélén. Ez
több szempontból is nagyon jó:
nem érezzük magunkat a világtól
elzárva, kirekesztve, s az itt élõk-
nek is lehetõséget tudunk biztosí-
tani hosszú sétákra, programok
megtekintésére, hiszen egyre több
helyre kapunk meghívót. Ami pe-
dig a kollégákat illeti: akik itt
dolgoznak, mindannyian tudják,
hogy itt csak teljes átéléssel, hi-
vatástudattal lehet dolgozni, itt
minden apró kis eredmény hatal-
mas eredménynek számít. Tudják,
hogy minden lakót felnõttként kell
kezelni, még akkor is, ha az itt
élõ értelmi fogyatékosok nem ké-
pesek saját érdekeiket képviselni.
Helyettük ezt is nekünk kell meg-
tenni. Jól összeszokott kis csapat
a miénk, ami talán a sok megpró-
báltatásnak, a sok-sok évig tartó,
szinte vég nélküli költözködési
procedúrának is köszönhetõ.
Amiben tudunk, segítünk egymás-
nak, közös kirándulásokat szerve-
zünk. Az pedig, hogy nekem fõnõ-
vérként nem csak emberileg volt
lehetõségem megismerni a kollé-
gákat, hanem a családi körülmé-
nyeikrõl, gondjaikról is sokat tu-
dok, a napi plusz feladatok elosz-
tásánál nagy elõny, sok súrlódás,

konfliktus megelõzhetõ ezen is-
meretek birtokában.

– Megemlítene néhányat a ve-
zetõi elképzelései közül?

– Fontosnak tartom, hogy a
munkatársak közül minél többen
vegyenek részt terápiás képzése-
ken. Ez egyrészt azért fontos, hogy
a tudásukat gyarapítsák, s ezt fel-
használva még színvonalasabb el-
látást tudjunk biztosítani intézmé-
nyünkben, másrészt lehetõséget
tudnánk adni arra, hogy bizonyos
szolgáltatásokat a városban élõ
sérülteknek felkínáljunk. Igény
biztosan lenne rá, nekünk pedig
bevételi forrást jelentene. Azt is
megvalósítható elképzelésnek tar-
tom, hogy a támogató szolgála-
tunk tevékenységét a városon túl-
ra, a környék településeire is ki-
terjesszük. A szolgálat hamarosan
megkapja az új autóját, így a tár-
gyi feltétel hamarosan adottá vá-
lik, a munkatársak pedig el tudnák
látni a feladatot. Úgy gondolom,
nagy segítség lenne ez a környé-
ken fogyatékkal élõknek és család-
tagjaiknak is, s a kanizsai önkor-
mányzat és az ezt a fajta szolgál-
tatást igénylõ önkormányzatok kö-
zötti szerzõdéskötéssel elindíthat-
nánk a munkát. Tervezem egy
olyan kiadvány megjelentetését is,
ami részletesen bemutatja az in-
tézményünket, milyen szolgáltatá-
sokat, milyen áron tudunk nyújta-
ni. A legfontosabb szempont szá-
momra az, hogy minél több fogya-
tékkal élõnek tudjunk, minél ma-
gasabb színvonalon segítséget
nyújtani. Senki sem kérte, hogy
betegen szülessen, vagy ilyen álla-
potba kerüljön. Nekik is joguk van
a lehetõ legélhetõbb élethez. Eb-
ben pedig minden egészséges em-
bernek kötelessége segíteni õket.

Sz. M.

SZEBBÉ SZEBBÉ TENNI TENNI AZ ÉLETÜKETAZ ÉLETÜKET
Balogh Tibor, a nagykani-

zsai református gyülekezet
megválasztott és beiktatott lel-
kipásztora immár 20 éve mun-
kálkodik Nagykanizsán. Ez al-
kalomból november 13-án ad-
tak hálát és mondtak köszöne-
tet az esperes-lelkipásztor szol-
gálatáért, melyet a nagykani-
zsai és a galamboki gyüleke-
zetben és a szórványban vég-
zett. A hagyományoknak meg-
felelõen zajló eseményen részt
vett és köszöntött: dr. Márkus
Mihály püspök úr és felesége;
Balogh Tibor esperes-lelki-
pásztor és felesége; az evangé-
likus gyülekezet képviseleté-
ben Szakál Árpád evangélikus
lelkész és felesége; a római ka-
tolikus egyház képviseletében
Fliszár Károly esperes-plébá-
nos és Vereb Zsolt, a nagykani-
zsai Piarista Általános Iskola
Gimnázium és Diákotthon
igazgatója,  valamint Szabó
Sándor, a Csurgói Református
Gimnázium igazgatója. A vá-
ros nevében köszöntötte az
egybegyûlteket: dr. Szabó Csa-
ba, a Városi Kórház fõigazga-
tója. Cseresnyés Péter ország-
gyûlési képviselõ is üdvözletét
küldte. A nagykanizsai gyüle-
kezet nevében Kalydy Jenõ, a
presbitérium fõgondnoka be-
szélt, a galamboki testvéregy-
házközség jókívánságait  pedig
Bata Imre gondnok adta át.

A kanizsai missziós reformá-
tus egyházközösség 1887-ben
alakult a Tapolcától Fiuméig és
a stájer határig terjedõ terület
központjaként. Az akkor még
csupán 155 fõs gyülekezet mára
több, mint ezer fõt számlál. Az
elmúlt században három lelki-
pásztor végezte a lelkészi szol-
gálatot: Kádár Lajos (1903-
1940), Pomothy Dezsõ (1940-
1985), illetve  Balogh Tibor
(1985-tõl). Zala adja egyúttal a
Somogyi Egyházmegye espere-
sét. Városunkból származott Ka-
nizsai Pálfi János dunántúli re-
formátus püspök, aki megszer-
vezte hazánkban az elsõ magyar
református presbitériumot. 

20 ÉVE 
A KÖZÖSSÉGÉRT
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Az új menetrend december 11-tõl lép élet-
be, s e szerint már lesznek járatok a vasútállo-
másra – igaz, csak a reggeli Intercity-hez és
délután a város felé, valamint vasárnap, a for-
galmas vonatokhoz. A Zala Volán tervei sze-
rint 6,5 százalékkal  emelkednek majd a busz-
jegyek árai – összehasonlításként: Zalaeger-
szeg közgyûlése éppen a napokban fogadta el
a 7,5 százalékos emelést – de aki több jegyet
vesz egyszerre, annak „tavalyi áron” adnák a
jegyet. Az önkormányzat bizottságai ezen a
héten tárgyalnak a témáról, de a végsõ szót a
közgyûlés mondja ki. 

Mint arról lapunkban korábban beszámol-
tunk, a nagykanizsai helyi tömegközlekedés
nyári gyökeres átalakulása után számos negatív
észrevétel érkezett a Polgármesteri Hivatalba és
a közlekedési társasághoz. A legtöbb kifogás a
korábban sûrûbben járó, vasút felé közlekedõ
autóbuszok megszûnése miatt érkezett. Több
esetben a megnövekedett menetidõ váltott ki
észrevételeket, a Petõfi utcán lakók pedig az
egykori 23-as útvonalát hiányolták, hiszen a
körjárat megállóihoz dombon kell felmenni. 

Az észrevételek összesítése után elkészült a
december 11-én életbe lépõ új menetrend,
amely szinte minden vonalat érint kisebb-na-
gyobb mértékben. Néhány új járat jelenik majd
meg, és elõfordulnak – kihasználatlan buszok
esetében – megszüntetések is. Törölték például
az új menetrendbõl a 14-es Ligetvárosból indu-

ló 7 óra 35-ös és 17.15-ös járatot. 22 óra 15
perckor azonban új járat indul majd szabad-és
munkaszüneti napokon Ligetvárosból. A regge-
li és a délutáni Intercity vonatokhoz a vasút fe-
lé, illetve a város felé is közlekednek majd bu-
szok, sõt a forgalmas vasárnapi vonatokhoz is.
Aki azonban átszállással tudja igénybe venni a
vasút felé közlekedõ buszt, annak továbbra is
elegendõ egy jegyet lyukasztani. A 20-as és 21-
es körjárat között felbukkannak majd „Y” és
„E” jelzésû járatok – ezek a Kanizsa Trend dol-
gozóinak, illetve a belvárosba járó iskolások-
nak, valamint a Petõfi utcán lakóknak a közle-
kedését teszik komfortosabbá. 

A változásokkal a városban nem lesz több
busz – Nagykanizsán továbbra is 32 – köztük
21 csuklós és 11 nem csuklós – járat közleke-
dik. A Zala Volán vezérigazgatója, Zalatnay
László kérdésünkre azt mondta: a közlekedési
társaság jövõre 6,5 százalékos tarifa emelést
szeretne elérni. Terveik között ugyanakkor az is
szerepel, hogy aki legalább két jegyet vásárol
egyszerre, az idei áron vehetné meg a buszje-
gyet. Nagykanizsán ugyanis a menetjegyek 40
százalékát a buszokon vették meg az utazók an-
nak ellenére, hogy így jóval drágább a jegy. Rá-
adásul jelentõsen lassítja a helyi közlekedést,
hogy a buszvezetõknek kell jegyet kiadniuk. 

Gelencsér Kornélia  
(A Zala Volán menetrend módosítását la-

punk következõ számában közöljük)

MÓDOSUL A HELYI TÖMEGKÖZLEKEDÉS

Az ÉVOSZ tizenöt-éves fennállása óta,
ugyan változó intenzitással, de változatlan
koncepcióval foglalkozik a feketemunka kér-
désével. Az elsõ, még fellelhetõ ÉVOSZ do-
kumentum egy évtizedes, 1995. októberébõl
származik, amikor az akkori mértékadó szak-
szervezetekkel együtt állásfoglalásban rögzí-
tették a feketemunka elleni közös fellépés
szükségességét, és az akkori kormányzat ré-
szére konkrét – többek között jogszabálymó-
dosító-javaslatokat tettek. Akkor még nagy
reményeket fûztek a hatékony ellenõrzések
visszariasztó hatásához, ma azonban be kell
látni, hogy ez az eszköz elengedhetetlen, de
önmagában nem üdvözítõ hatású. 

Abból a felismerésbõl kiindulva, hogy az
erõsödõ és nem mindig etikus eszközökkel
folyó versenyben az egyenlõ esélyt csak
egyenlõ feltételek biztosíthatják, 1996-ban a
szakszervezetek és az ÉVOSZ ágazati kollek-
tív szerzõdés létrehozását célzó megbeszélés-
sorozatot  folytattak. Az igen kemény vitákat
hozó szakértõi tárgyalások után létrejött do-
kumentum azonban „hamvába holt”, mert az
egész  ágazatra történõ minisztériumi kiter-
jesztés nem látszott az elérhetõ idõinterval-
lumban reálisnak. Az ÉVOSZ pedig nem kí-

vánta annak ódiumát magára vállalni, hogy a
közel kilencvenezres építõipari vállalkozói
körben a feketén vagy szürkén vállalkozó ver-
senytársakkal szemben a tagvállalatok ver-
senyhátrányba kerüljenek. 

A most, 2005. novemberében aláírt Ágazati
Kollektív Szerzõdés mindazokat a feltételeket
megfogalmazza – és megoldja –, amelyek az
ágazatban tevékenykedõ cégek, vállalkozások
részére gondot jelent: például az idénymunka
fogalomkörének rendezetlenségét, az idény-
munkarend ismeretének hiányát, a változó
munkahely, a munkaidõ éves keretben történõ
meghatározását, a túlóra, a rendkívüli munka-
végzés mértékének lehetséges jogszerû növelé-
sét, a szabadság rugalmasabb kiadását, a kiren-
delés lehetõségének szélesítését. Az építõipar
érdekképviseletei a minmálbér 63 ezer forintra
történõ emelésérõl írtak alá kollektív szerzõ-
dést. Az építõiparban a szakképesítést, beosz-
tást elismerõ 20 fokozatú tarifarendszerben
egyeztek meg a felek. A 63 ezer forint például a
segédmunkások legkisebb keresete, a betanított
munkásoknak legkevesebb 70 ezer, a szakmun-
kásoknak 80 ezer, a mester szakmunkásoknak
100 ezer forint jár. Korábbi információink sze-
rint egy építõipari cégvezetõ alapbére legalább

havi 220 ezer forint lesz januártól. Az aláíró
szakszervezetek 145 ezer dolgozót képviselnek,
a friss kollektív szerzõdés kiterjesztve az ágazat
309 ezer dolgozójára határoz majd meg munka-
jogi, bérezési feltételeket. Jelenleg mintegy 100
ezren dolgoznak feketén az ágazatban. Csizmár
Gábor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi
miniszter közölte: egyetért a mielõbbi kiterjesz-
téssel. Kiterjesztés esetén fél éves átmenetet
biztosítanának a reprezentatív munkaadói ér-
dekképviseletekhez nem tartozó munkáltatók-
nak, azaz június 1-jétõl kellene alkalmazniuk
kötelezõ jelleggel a kollektív szerzõdésben fog-
laltakat az egész ágazatban. Az aláíró felek ki-
nyilvánították, hogy fellépnek az illegális, illet-
ve a szerzõdés nélküli munkavégzéssel és fog-
lalkoztatással szemben országos és helyi szin-
ten. Szakértõi becslések szerint amennyiben az
építõipari „kifehérítés” érdemben megvalósul,
az elsõsorban vidéken, a házilagos építkezése-
ket drágíthatja, akár 20-25 százalékkal is. A
GKI Rt. idén szeptemberi felmérése szerint az
építõipar egyéb területein a foglalkoztatás teljes
legalizálása – amennyiben az maradéktalanul
megjelenik az értékesítési árakban – 2-5 száza-
lékos költségnövekedést okozhat.

(forrás:Internet)

SZÜRKÜL A FEKETEMUNKA AZ ÉPÍTÕIPARBAN

ÖRÖMTELI HÍR
– A Társulás elnökeként Budapesten vehet-

tem át a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi
Minisztérium határozatát, amely a közmunka-
program folytatását jelenti. A hír örömteli,
Nagykanizsa és másik 25 település összességé-
ben 36 millió forint támogatást kapott a két
nyertes pályázat folytán. Ez azt jelenti, hogy
december elsejétõl 2006. május 31-ig átlago-
san 91 fõ foglakoztatása történik meg a város-
ban, illetve az érintett településeken a közmun-
ka-programban. Ebbõl Nagykanizsán 26-27 fõ
dolgozik majd átlagosan, hiszen a téli idõszak-
ban kevesebben, tavasszal és nyáron nyilván
többen – mondta Litter Nándor polgármester
sajtótájékoztatóján. 

Sikerrel járt a bérlakás-támogatási program
pályázat is, így a város 35 fõ támogatására ka-
pott lehetõséget, 18 millió forint értékben. Ez
azt jelenti, hogy maximum három éven át ez a
35 fõ havi tizennégyezer forint támogatásban
részesülhet, ebbõl hétezer az önkormányzati
önrész, a másik felére a most elnyert összeg
nyújt fedezetet. A lakhatási támogatás összege
egyéb jogcímeken, és jogosultság esetén akár
17 ezer forint is lehet. A támogatás a lakás
bérleti díjának harminc százalékáig vehetõ
igénybe akkor, ha a család jövedelemviszo-
nyai nem haladják meg a törvényben elõírt
szintet. Litter Nándor reményét fejezte ki,
hogy nõni fog a rendszerben megjelenõ bérbe-
adók száma, így a rendelkezésre álló keret tel-
jes egészében kihasználhatóvá válik. 
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HEVESI SÁNDORHEVESI SÁNDOR
MÛVELÕDÉSI KÖZPONTMÛVELÕDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.:  311– 468, e-mail: nk.hsmk@chello.hu

Jegyárusítás: 14 – 18 óráig

DECEMBER 1. 18 ÓRA
BAKAJA ZOLTÁN ZENESZERZÕI ESTJE

A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti 
Iskola rendezésében. Belépõdíj: 300 Ft

Helyszín: Képzõmûvészetek Háza (Kiskastély)

DECEMBER 6. 16.30 ÓRA
SÜSSÜNK, FÕZZÜNK KARÁCSONYRA!

Elõadó: Pálfi Zsuzsanna cukrászmester

DECEMBER 7. 15 ÓRA
IDÕSKORI EMÉSZTÕSZERVI PROBLÉMÁK

Elõadó: dr. Buzás Judit belgyógyász fõorvos
Belépõdíj nincs, minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

DECEMBER 8. 17 ÓRA
ÕSZE ANDRÁS SZOBRÁSZMÛVÉSZ 

EMLÉKKIÁLLÍTÁSA, 
A THURY GYÖRGY MÚZEUM ANYAGÁBÓL

Megnyitja: Tüskés Gábor irodalomtörténész. 
Köszöntõt mond: Litter Nándor polgármester. 

Közremûködnek: a Hevesi Sándor Versmondókör tagjai.
Megtekinthetõ: 2006. január 10-éig

DECEMBER 12. 18 ÓRA
SZTÁROK A PÓDIUMON

KOLTAI RÓBERT KABARÉ ESTJE
Belépõdíj: 1200 Ft

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvá-
nos versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait (hrsz./he-
lye/kikiáltási ár/versenytárgyalás idõpontja):

4372/1. – Lazsnaki kastély megosztva/60.000.000 Ft + áfa/2005.
nov. 30. 10:00 óra. 2035/B/2.– Király u. 8./2.200.000 Ft + áfa/2005.
dec. 5.  8:30 óra. 2190/A/3. – Csányi u. 8./10.700.000 Ft + áfa/2005.
dec. 5. 09:00 óra. 11. – Magyar u. 6./6.500.000.- Ft + áfa/2005. dec.
5. 09:30 óra. 163/1. – Magyar u. 54./11.280.000 Ft +áfa/2005. dec.
5. 10:30 óra. 186/1. – Magyar u. 76./7.938.600 Ft/2005. dec. 5.
11:00 óra. 1286. –  Királyi P. 1-3./16.000.000 Ft + áfa/2005. nov.
15. és dec. 5. 11:30 óra. 1188/A/5. – 1188/A/6. – Fõ út
7./47.000.000 Ft + áfa/2005. dec. 5. 13:00 óra. 1163. – Rozgonyi u.
8./40.000.000 Ft + áfa/2005. dec. 5. 13:30 óra. 3110/19. – Thury
laktanya, volt Csapatmûvelõdési Otthon/38.000.000 + áfa/2005.
dec. 5. 14:00 óra. 918/1. – Arany u. 5./36.100.000 + áfa/2005. dec.
8. 08:30 óra. 964. – Arany u. 7./35.600.000 + áfa/2005. dec. 8.
09:00 óra. 961. – Kinizsi u. 20./20.300.000 Ft/ 2005. dec. 8. 09:30
óra. 2243/1. – Ady u. 25./16.000.000 Ft/2005. dec. 8. 10:00 óra.
6705. – Kisrác u. 25./14.000.000 + áfa/2005. dec. 8. 10:30 óra. 507.
– Dankó u./680.000 + áfa/2005. dec. 8. 11:00 óra. 82/3. – Pláza mel-
letti terület/34.800.000 + áfa/2005. dec. 8. 11:30 óra.

A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri 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

ELADÓ INGATLANOK

MÉG EGYSZER A KÓRHÁZRÓL!
A nagykanizsaiak postaládájába elhelyezett

levélben, a Kanizsa Újság hasábjain, és sajtó-
tájékoztatón is a polgári egylet helyi képvise-
lõje véleményt nyilvánított a kórház korábban
tervezett tevékenység-magánosításáról, hivat-
kozva a városban végzett aláírásgyûjtésre.
Mivel az aláírásokat nem adták át, az aláírók-
nak és minden nagykanizsaina, e nyilatkozat-
ban adok tájékoztatót álláspontomról. 

Az egészségügy fejlesztésének egyetlen le-
hetséges módja a magántõke bevonása. Ez
nem a kórházak eladását jelenti, hanem a
mûködtetés magánosítását. Ezáltal növelhe-
tõ az ellátási színvonala, mint már Nagyka-
nizsán is megvalósult a mûvese állomáson,
ahol a betegek és a dolgozók is sokkal elé-
gedettebbek, mint korábban. Nem a város-
nak kellene a szükséges fejlesztéseket finan-
szíroznia vagy veszteséges mûködés esetén a
hiányt pótolnia, ahogy teszik azt Gyõrben,
kompenzálva a napi 1 milliós veszteséget.

Ezzel a programmal a korábbi kormány is
egyetértett, de a kialakult politikai helyzet-
ben már nem lehet értelmes vitát folytatni
errõl, vagy más ügyrõl, mert a privatizációt,
mint „szitokszót” használva a Fidesz csak a
szavazatszerzésre gondo, és ennek rendel
alá mindent. Elõterjesztésemben a kórház
jövõjérõl történõ közös gondolkodást tervez-
tem elindítani, de az elõbbiekben leírtak mi-
att, már ez sem kapta meg a szükséges sza-
vazattöbbséget. 

Ez a mai magyar valóság. 
Az ügy lekerült a napirendrõl, ebben a cik-

lusban nem kívánok foglalkozni az üggyel.
Tanulságos, hogy a helyi polgári egylet úgy
kezdett aláírásgyûjtésbe, hogy meg sem kér-
dezte, mit tervezünk, mert ez nem fontos, csak
a politikai haszonszerzés. Teszi mindezt a Fi-
desz támogatásával egy olyan városban, ame-
lyet az Orbán-kormány 4 éven keresztül bün-
tetett, pályázatok elbírálásánál, címzett támo-

gatások odaítélésénél. Az MSZP-SZDSZ kor-
mány ígéretéhez híven támogatja Kanizsa
Fejlesztési Tervünk végrehajtását. Kórház, fo-
gyatékosok otthona, mozi, HSMK, Rozgonyi
Iskola felújítása, Bagola-Fakos csatorna épí-
tés, M-7-es autópálya, hulladéklerakó, lakta-
nyák átadása – mind-mind már elindított fej-
lesztés vagy pozitív döntés a források biztosí-
tásáról. Nagykanizsa történetében talán csak
a XIX. Század végén volt ilyen ütemû infra-
strukturális fejlesztés a városban. 

A nagykanizsaiak még többet érdemelnek
kemény munkájuk eredményeként. Azon le-
szek, hogy ez megvalósuljon. Én azt várnám a
Fidesztõl és a polgári egylettõl, hogy örül-
jenek és ne keseredjenek a fejlesztések láttán,
mert ezek, ha nem is önzõ választási érdekei-
ket, de Nagykanizsa érdekeit szolgálják.

A nyilatkozatommal a vitát lezártnak tekintem.
Nagykanizsa, 2005.november 27.                   

Litter Nándor, polgármester

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala fórumot szerve-
zett az önkormányzat tervezett Civil Koncepciójáról. A rendezvényre hétfõn
került sor a Halis István Városi Könyvtár földszinti elõadótermében. A jól
szervezett programot Büki Pálné vezette. A nagyszámú érdeklõdõ számos
hasznos gondolattal járult  hozzá a koncepció teljesebbé tételéhez. A jelenlé-
võk a fórum után elkezdték megszervezni a leendõ Civil Kerekasztalt.

A koncepció tervezete megtalálható a város honlapján
(www.nagykanizsa.hu) A város mûködése/Civil szervezetek/Felhívások
rovatban és a Polgármesteri Hivatal Erzsébet téri épületének portáján.

FÓRUM A CIVIL KONCEPCIÓRÓL



December 88. ccsütörtök

December 77. sszerda

December 66. kkedd

December 55. hhétfõ

December 44. vvasárnap

December 33. sszombat

December 22. ppéntek

06:30 Krónika 06:53 K'arc - Az el-
veszett paradicsom nyomában, 15
éves a Hevesi Galéria, 30 éves veg-
yeskar 07:19 Jelkép - református
07:30 Krónika 07:42 Jövõ 7 - Utak
07:55 Rend-ben - rendõrök, tûzol-
tók, határõrök 08:08 Adjuk magun-
kat 08:19 Krónika 17:00 Irányjelzõ
17:30 Nyugati régió 18:00 Krónika
18:14 Mese 18:18 Jelkép - katolikus
19:00 Krónika 19:14 Dombország
19:40 Adjuk magunkat 19:50 Kró-
nika 20:01 K'arc - Az elveszett pa-
radicsom nyomában, 15 éves a He-
vesi Galéria, 30 éves vegyeskar
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Terminátor
33 1/3 -  hongkongi akció-vígjáték
23:00 Maksavízió 23:30 Különjárat 

06:30 Krónika 06:53 Dombország
07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Kró-
nika 07:42 K'arc 08:08 Adjuk ma-
gunkat 08:19 Krónika 08:30 Gyer-
mekmûsor 09:00 Teleshop 09:30
Irányjelzõ 10:00 Infómánia 10:30
Épi-Tech 11:00 Pénzhalász 17:00
Business-Mix 18:00 Tükör - termé-
szetfilm 18.30 Adjuk magunkat
18.40 Egy pikoló világos 20.10 Séta
az égen - természetfilm 20:30 HÍR-
HÁLÓ 21:00 Bencze show 21:30
Sztár a lelke mindennek - amerikai
filmvígjáték 23:30 Különjárat   

06:30 Egy pikoló világos 08.00 Séta
az égen - természetfilm 08:20 Jelkép
- Krisztus Szeretete Egyház 08.30
Gyermekmûsor 09:00 Teleshop
09:30 Egészségmagazin 10:00 In-
gatlan tárlat 10:30 Business-Mix
11:00 Pénzhalász 17:00 Épi-Tech
18:00 A delfinek hétköznapjai - ter-
mészetfilm 18:30 Adjuk magunkat
18:40 Beszterce ostroma 20:15 Sajt
- válogatás 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Maksavízió 21:30 Aranyláncok -
amerikai krimi 23:30 Bencze show 

06:30 Beszterce ostroma 08.00 Ad-
juk magunkat 08.10 Sajt - váloga-
tás 17:00 Ingatlan tárlat 18:00 Kró-
nika 18:10 Mese: Nyuszifarkú mó-
kus 18:15 Jelkép - adventista 19:00
Krónika 19.10 Jövõ 7 - Jótékony-
sági bál, Karate 19.40 Adjuk ma-
gunkat 19.50 Krónika 20.00 Dom-
bország 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Halálos felfedezés - kanadai
akcióthriller 23:00 Dokumentum-
film 23:30 Különjárat 

06:30 Krónika  06:53 Jövõ 7 - Jóté-

konysági bál, Karate 07:19 Jelkép -
adventista 07:30 Krónika 07:42
Dombország 08:08 Adjuk magun-
kat 08:19 Krónika 17:00 Nyitott
Egyetem 18.00 Krónika 18.10 Me-
se 18.15 Jelkép - Katolikus 19:00
Krónika 19:13 Házban ház körül:
Olajos nyugdíjasok, ásványvízek,
gyógyszer veszélyek, adventi ko-
szorú készítés 19:40 Adjuk magun-
kat 19:50 Krónika 20:00 Jövõ 7
ism. 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Pan-
csolj, pancser! -  amerikai vígjáték
23:00 Akarj élni! 23:30 Bence-
show

06:30 Krónika 06:53 Házban ház
körül: ism. 07:19 Jelkép - katolikus
07:30 Krónika 07:40 Jövõ 7 ism.
08:10 Adjuk magunkat 08:19 Kró-
nika 17:00 Gyógyulj velünk! 18:00
Krónika 18:14 Mese 18.21 Jelkép -
evangélikus 19:00 Krónika 19:14
Jövõ 7 - Téli sportok, Vívás 19:40
Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:01 Házban ház körül ism. 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Provokátor -
amerikai akciófilm 23:00 Ingatlan
tárlat. Magazin 23:30 Irányjelzõ.
Autós magazin 

06:30 Krónika 06:53 Jövõ 7 - Utak,
Vívás 07:19 Jelkép - adventista
07:30 Krónika 07:42 Házban ház
körül 08:08 Adjuk magunkat 08:19
Krónika 17:00 Biztonsági zóna
18:00 Krónika 8:14 Mese: Kõleves
18:19 Jelkép - református 19:00
Krónika 19:14 K'arc - Mikulás
koncert, Hírös Pannónia, József
Attila élete képekben 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:01 Jö-
võ 7 ism. 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Loch Ness mélyén -  amerikai ak-
ciófilm 23:00 Infómánia - multi-
média magazin 23:30 Business-
Mix magazin. Vállalkozásról min-
denkinek 
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MÛMÛ SS OROR AA
December 2. – December 8.

KÉSZPÉNZHITEL 
AZONNAL:

ÉKSZERBANK
ZÁLOGHÁZ

A MEGSZOKOTT
HELYEN, AZ ISMERÕS
KOLLÉGÁK SEGÍTIK;
EGYRE KEDVEZÕBB

FELTÉTELEKET 
KÍNÁLVA.

NAGYKANIZSA
VASEMBERHÁZ

ÁRKÁDOK
TEL.: 93/313-332

Hétfõtõl csütörtökig került sor a HSMK földszintjén az immár ha-
gyományos Mézes napokra, amely a szervezõk tapasztalatai szerint,
évrõl évre sajnos egyre kevesebb érdeklõdõt vonz. 

– A méz a legõsibb édesítõszer, a cukoripar kialakulásáig az embe-
riség nem is ismert mást, a méz körül forgott a világ. A méz és a méhé-
szeti termékek számos, a kémiai ipar felfutásáig nélkülözhetetlen ház-
tartási kellékek alapanyagát is adták, gondoljunk csak a gyertyára. Bi-
zonyos liturgiák ma is elõírják, hogy az oltáron két eredeti méhviasz-
gyertyának is kell lennie – mondja dr. Kustán László, a Mézes Napok
egyik szervezõje. 

– Saját termékeket árusítanak? 
– Természetesen a saját termékeinket áruljuk, hiszen az ember csak

azért tud felelõsséget vállalni, amit maga készített. Nagyon magasak a
hatósági elvárások, például állatorvosi engedély nélkül nem árusítha-
tunk semmilyen terméket.

– Mi az egészségügyi felelõs dolga?
– Egy évben egyszer van kötelezõ egészségügyi vizsgálat a méhésze-

tekben, ilyenkor az úgynevezett nyúlós-költés rothadás nevû betegséget
vizsgáljuk. Ez olyan, mint a pestis, az elterjedését minden lehetséges
eszközzel meg kell akadályozni. Ha az állományt megfertõzi, akkor azt,
kénezést követõen el kell tüzelni, nehogy továbbterjedjen. A betegséget
a méhésznek kell észrevenni, de az egészségügyi felelõsnek is figyelni
kell, és nyilván az összes többi lehetséges problémát is.

– A brüsszeli tárgyalások milyen eredményeket hoztak?
– Sajnos a bürokrácia malmai lassan õrölnek. Ígéretek vannak, ám

az adminisztráció, a bizottsági tárgyalások nehézkesek, de talán sikert
hoznak a próbálkozásaink. 

– Egyre nagyobb mennyiségben jelennek meg a mesterséges édesí-
tõszerek. Ez milyen hatással van a méz piacára?

– Csak nagyon nyomott áron tudjuk értékesíteni a termékeinket. Év-
rõl évre csökken a felvásárlási ár, bár ennek az oka nem feltétlenül a
mesterséges édesítõszerekben keresendõ.

– Milyen új termékeket árusítanak?
– Viszonylag új az úgynevezett krémméz, amelyet mindenkinek bát-

ran ajánlanék. Nem folyik annyira, mint a hagyományos méz, így étke-
zéshez mindenképpen elõnyösebb. A másik különlegesség az arany-
vesszõ méze. Õsszel a vadkenderhez hasonló sárga virágaival tele van
a táj, amelyeket felénk ugyan nem aranyvesszõnek neveznek, de a mé-
hek kellemes mézet készítenek belõle.  

– Sokszor panaszkodnak az emberek, hogy a méz hamar ikrássá vá-
lik, veszít esztétikai értékébõl. Minden mézre igaz ez?

– Az igazi akácméz, ha megfelelõ helyen tartják, sokáig megõrzi esz-
tétikai minõségét is, vagyis szép tiszta marad. Sem a nagy meleg, sem
a nagy hideg nem használ a méznek. A jó minõségû, megbízható he-
lyen vásárolt valódi méz sokáig megõrzi minõségét. 

D. É.

MÉZES NAPOK
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Nk-án a belvárosban közel 700
m2-es telek, rajta bontható családi
házzal eladó. Társasház építésére
kiválóan alkalmas! Érd.: 30/227-
3294, 30/448-6072 (5717K)

Nk-án a belvárosban 110 m2-es
lakás jó állapotban eladó vagy ki-
adó. Érd.: 30/391-5609 (5663K)

Befektetõk figyelem! Nk belvá-
rosi 96 m2-es, 3 szoba + hallos la-
kás , irodának is alkamas, eladó!
Irányár: 13,5 millió Ft. Érd.:
20/439-7780 (5709K)

Elcserélném kétszobás, jó álla-
potú, egyedi gázas, önkormányzati
családi házamat egyszobás, akár
rossz állapotú lakásra is megegye-
zéssel. Érd.: 30/319-0003 (5732K)

Cserháti Szakközépiskolával
szemben kétszobás, földszinti lakás
eladó. Irányár: 5 millió Ft. Érd.:
30/527-2002 (5733K)

Nk-án az Eötvös téren 3 szobás,
85 m2-es, földszinti lakás (12,5
MFt) és Múzeum téren egyszobás,
36 m2-es, I. emeleti lakás (5,5 MFt)
eladó, vagy családi házra cserélhetõ
értékegyeztetéssel. Érd.: 365-1654,
hétköznap 16 óra után: 93/320-627
(5746K)

Belvárosi családi házban utcafron-
ti, kétszobás, összkomfortos lakás
külön bejárattal irodának, lakásnak
kiadó. Érd.: 30/635-1230 (5695K)

Kórház utcában reális áron, két
helyiségbõl álló üzlet (összterület
57 m2) egyben és külön is kiadó.
Érd.: 30/346-8191 (5727K)

Nagyváthy utcában fagymentes
garázs hosszú távra kiadó. Érd.:
30/507-8535 (5739K)

Jókai utcában garázs hosszú távra
kiadó. Érd.: 30/480-2391 (5740K)

Belvárosban garázs kiadó az
Arany János utcában. Érd.: 20/384-
5530 (5747K)

Nk-án kétszobás, részben bútoro-
zott lakás kiadó! Érd.: 82/735-459
(5748K)

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

Babaholmik, divatos overál-
lok, pamut, plüss rugdalózók,
bodyk, rendkívül olcsón eladók.
Nagykanizsa, Olaj út 8. Tel.:
30/948-4276 (5688K)

120 literes prés eladó! Két éves,
újszerû állapotban. Érd.: 30/448-
6072 (5741K)

Nk és körzetébõl Herendi, Zsol-
nay porcelánokat, ezüsttárgyakat,
képcsarnoki új és régebbi képeket
vásárolok. Érd.: 30/332-8422
(5730K)

Holland hatszemélyes étkezõ
garnitúrák, tálaló-, író-, cipõs- és
faliszekrények, székek, sarok-
ülõk, kiegészítõk eladók. Érd.:
20/555-3014 (5731K)

Akác, tölgy, bükk, kályhakész
tüzifa eladó. 14.000 Ft/köbméter,
házhoz szállítás díjtalan! Érd.:
70/609-0881 (5737K)

Babakocsik: újszerû, márkás,
kétfunkciósak, sokfunkciósak,
babahordozó autósüléssel,
négyévszakos kiegészítõkkel,
együtt 12.000–19.000 Ft-ért el-
adók. Tel.: 30/948-4276 (5738K)

Mindenféle könyvet, hagy-
atékot vásárolok! Tel.: 20/555-
3014 (5742K)

Hat személyes étkezõ, komód
cseresznyefából és tölgy tálaló el-
adó. Tel.: 20/555-3014 (5743K)

2 db 3,5 méteres ezüstfenyõ el-
adó! Érd.: 93/315-559 (este)
(5744K)

Kérjük, segítsen, aki tud egy
kis élelmiszercsomaggal és egy
konyhaszekrénnyel egy beteg
családnak. Köszönjük! Tel.:
30/652-4560 (5745K)

Eladó normann fenyõ 3,5 m-
es, Trabant motor 42 ezer km-rel,
hegesztõ trafó 220 V-os, gyorsvá-
gógép. Érd.: 90/325-119 (5749K)

Fenyõgallyat vásárolok, tisztí-
tást is vállalok! Érd.: 30/542-
8757 (5750K)

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

Építési vállalkozó új lakások építé-

sét, régi házak felújítását, tetõszigete-
lést, ácsmunkákat, tetõfedést vállal al-
vállalkozóként is! Érd.: 70/503-9407,
93-322-109, 30/6398-825 (5604K)

Vállaljuk: sírok tisztítását, felújí-
tását, készítését számlára is. Érd.:
Horváth Zoltán, vállalkozó. Nagy-
kanizsa, Ady Endre u. 65. Tel.: 06-
93-333-449,  06-70-511-7863
(5641K)

APRÓHIRDETÉS

Kõnig menü 400 Ft / menü kiszállítva

VVáállllaallaattii ééttkkeezztteettéésstt vváállllaalluunnkk
ÉÉttkkeezzééssii jjeeggyyeett eellffooggaadduunnkk

HHaavvii ééttllaapp:: wwwwww..kkoonniiggmmeennuu..hhuu
ÉÉrrdd..:: 9933//770000-113377

AKCIÓ december 31-ig!
Személyi kölcsön kezes és fedezet nélkül 

1-3 napos elbírálással, 3%-kal alacsonyabb kamattal!
Havi törlesztõrészlet Kölcsön összege Futamidõ (hó)

5 812 200 000 Ft 60
13 247 500 000 Ft 60
24 853 1 000 000 Ft 60

THM: 18,00 % - 21,55 %

Igényeljen hitelkártyát díjmentesen! 
T-Mobile arany-, platinakártyával jövedelemigazolás nélkül 

max. 510 000 Ft-os hitelkerettel!

Tel.: 30/9949–003, 30/8589–760

A NAGYKANIZSAI HORVÁT KISEBBSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN 

tisztelettel meghívom 

A HORVÁT-MAGYAR VIRÁGKÖTÕK
TALÁLKOZÓJÁRA, 

amelyen adventi koszorúk, érdekes virágkompozíciók 
kerülnek bemutatásra illetve eladásra.

Rendezvényünk helyszíne: Vasemberház Tükörterme
idõpontja: 2005. december 2. (péntek) 15 óra

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Vargovics Józsefné, HKÖ elnök
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A Szan-Dia Fitnes
Center tagjai rango-
sabbnál rangosabb or-
szágos eseményeken lép-
nek fel és viszik hírét a
kanizsai mozgáskultúra
magas színvonalának. 

Legutóbbi  fellépéseikrõl, sike-
reikrõl Vágó László edzõvel be-
szélgettünk.

– Az õsz a versenyekre való fel-
készüléssel telt el, új gyakorlato-
kat, koreográfiát dolgoztunk ki. Új
fellépõ szereléseket terveztettünk a
versenyzõknek, hiszen ebben a
mûfajban nem elég a látványos
produkció, ruha is kell. Budapes-
ten találtunk egy hölgyet, aki nem-
csak a tervezést, hanem a ruhák
elkészítését is magára vállalta, ne-
künk annyi dolgunk volt csak,
hogy az iránymutatása alapján
megvásároltuk a szükséges anya-
got. Új ruháink között van banán-
ruha, kiscica jelmez, Szandra
pedig egy egészen különleges, kö-
vekkel díszített táncruhát kapott.  

– Legutóbb a fitt-parádé kapcsán
hallottunk Önökrõl. Hogyan szere-
peltek a Szan-Dia versenyzõi?

– Új, eddig sehol be nem muta-
tott gyakorlatainkkal indultunk a
debreceni versenyen, azért hogy a
nagy, országos megmérettetés elõtt
némi õszi verseny-tapasztalatot
szerezzünk. Szerintem nagyon jó
parádé volt a debreceni, sok sztár
fellépõvel.  Aránylag elégedett le-
hettem a gyerekekkel. Hetési Vio-
letta második helyen végzett, Ma-
gyar Dóra a saját korcsoportjában
szintén második lett, Horváth Bar-
bara és Várszegi Zsófia is (õ most
versenyzett elõször) negyedik lett.
Vágó Alexandra a saját korosztá-
lyában negyedik helyezést ért el. A
gyakorlatokon láttuk, hogy van
még csiszolni való, vannak még ki-
javítandó hibák, de erre végül is
volt még egy hetünk.

– Hogyan kerültek be a Testne-
velési Egyetem születésnapi mû-
sorába?

– Még szeptemberben megke-
reste a lányomat, Szandrát az
egyetem egyik kulturális szervezõ-
je azzal az ajánlattal, hogy lépjünk
fel az évfordulóra tervezett gálán.
Nem mondtunk nemet, így került
erre a gálára Vágó Alexandra és a
Szan-Dia Fitnes Center kötélugró

csoportja (Szakács Zsófia, Hetési
Violetta, Hárs Gergõ). Egy nyolc-
perces kötélugró számmal léptek
fel az egyetem hallgatói, tanárai,
vendégei elõtt. Komoly sikert arat-
tunk, a közönség állva tapsolt a
lányainknak, fiainknak. A fellépés
máris újabb meghívást hozott, hi-
szen a mûsort követõen keresett
meg bennünket egy mûsorszerve-
zõ. A tárgyalás eredményeként ez-
zel a produkcióval fellépnek a gye-
rekeink december közepén a Hil-
ton Szállóban, a jogász-bálon. 

– Milyen sikereket értek el a
Magyar Bajnokságon?

– Az eredményeinkkel elégedett
vagyok, szépen szerepeltünk.
Hetési Violetta második helyezést
ért el, Magyar Dóra szintén máso-
dik, Várszegi Zsófia nyolcadik lett.
Horváth Barbara ötödik helyen
végzett. Barbara már nyert az idén
két bajnokságot, most ez egy kicsit
gyengébbre sikeredett. A fiúk me-
zõnyében Hárs Gergõ második lett,
Szakáll Péter elsõ lett. 

-dé-

DECEMBERBEN A HILTONBAN

A Kanizsa Diákkosárlabda Klub
legutóbbi mérkõzésein hasonló
„súlycsoportú” ellenfelekkel nézett
farkasszemet. A „Vadmacskák”
ereje, taktikája és lelkesedése
azonban nem volt elég a gyõze-
lemhez. A sors is ellenük játszott,
hiszen a csapat erõssége, Varga
Zsófia csak hosszú kényszerpihenõ
után térhetett vissza. Újdonság
azonban, hogy a szerb Mirkov és
kanizsai származású, Sopronból
kölcsönzött Zsovár Orsolya mel-
lett immár a harmadik új játékos
érkezett az idényben: a 23 éves
Diamond Cosby, aki az Egyesült
Államok egyik egyetemi csapatá-
ból érkezett. A bedobó poszton ját-
szó színes bõrû hölgy a Szekszárd
és a Szolnok elleni mérkõzéseken
be is váltotta a hozzá fûzött remé-
nyeket bravúros kosaraival. A leg-
utóbbi hazai küzdelem végeredmé-
nye nem tükrözi hûen a két csapat
közti különbséget, hiszen a Szol-
nok ellen egy kiélezett, izgalmas,
csak a végjátékban eldõlõ játékot
láthatott a közönség, mely a meccs

minden pillanatában együtt „küz-
dött” a lányokkal. A mutatott játék
színvonala az azóta vezetõedzõvé
elõlépett Gábor Erzsébetben is re-
ményt keltett, aki bizakodva tekint
az alapszakasz második fele elé.

BEAC Újbuda – Kanizsa DKK
73-41 (17-2, 23-16, 22-10, 11-13) 

Kanizsa DKK: Fekete (7/3),
Völgyi (17/3), Németh, Vágvölgyi
(4), Mirkov (3). Csere: Tálosi (1),
Góber (8/6), Zsovár, Mozsolics
(1), Bencze, Horváth. 

Szekszárd – Kanizsa DKK
94-51 (28-17, 15-9, 21-12, 30-13)

Kanizsa DKK: Vágvölgyi (4),
Varga (7), Mirkov (6), Fekete,
Völgyi (9/3). Csere: Góber
(18/6), Tálosi, Cosby (7), Bencze,
Zsovár, Németh, Horváth. 

Kanizsa DKK – Szolnoki NKK
55-75 (20-26, 20-16, 12-20, 3-13)

Kanizsa DKK: Németh, Var-
ga (4), Cosby (22/12), Mirkov
(8/6), Zsovár. Csere: Bencze,
Horváth, Góber (17/9), Fekete
(2), Völgyi (2), 

(lt)

BIZAKODÓAN AJÁNLÓ
December 3. szombat
10.00 óra VIII. Nemzetközi
Mikulás Kupa judoverseny
– MÁV csarnok
December 4. vasárnap
11.00 óra K.Sörgyár II. –
Szombathely NB I/B-s nõi
asztalitenisz – Péterfy S.
Ált. Isk.
14.45 és 17.00 óra Kanizsa
KK DKG East – SMAFC
NB I/B férfi kosárlabda –
Cserháti SZKI 
17.00 óra Kanizsa KK
DKG East – SMAFC NB
I/B-s férfi kosárlabda –
Cserháti SZKI
17.00 óra IZZÓ SE –
PLER-AIRPORT II. NB
I/B-s férfi kézilabda –
Zs igmondy-Szécheny i
csarnok
December 6-9. 
10.00 óra Városi Iskolai
Sportfesztivál – Zsig-
mondy-Széchenyi csarnok

Az utóbbi idõben egyre töb-
ben vettek részt Nagykanizsá-
ról a hazai futóversenyeken.
Felmerült az igény egy futó-
klub létrehozására, amely no-
vember 26-án 19 fõvel meg is
alakult a  Batthyány Gimnázi-
umban Kanizsa Futó és Sza-
badidõsport Klub néven. 

Céljuk a szabadidõ kultúrált
eltöltése. A sportegyesület és a
hozzátartozó klubélet nyitott
bármely korosztály számára. 

A klub elnöke Polai József,
titkára Gerlinger Sándor lett.
Elnökségi tag Willmanné Ko-
vács Edit, Bálint Zoltánné, Né-
meth Attila, Horváth István és
Balogh László. 

Az egyesület várja az újabb
tagok és érdeklõdõk jelentke-
zését a 30/2975479-es telefon-
számon. A következõ megmé-
rettetés a zalaegerszegi szil-
veszteri futóverseny lesz. 

FUTÓKLUB
ALAKULT



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

8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. 
Tel.: 93/326–413, Mobil: 30/400–5253

E–mail: info@dialognk.hu, Honlap: www.dialognk.hu

FIGYELEM!
AA DIALÓG NYELDIALÓG NYELVSTÚDIÓVSTÚDIÓ

AA FEBRUÁRIFEBRUÁRI

ANGOL és NÉMET,
NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÕ, 

40 ÓRÁS INTENZÍV
TANFOLYAMOT SZERVEZ

vizsgáztató tanárok vezetésével,
INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL

30%30% TTANDÍJ- ÉS VIZSGADÍJANDÍJ- ÉS VIZSGADÍJ
VISSZAVISSZATÉRÍTÉS CSAK NÁLUNK!TÉRÍTÉS CSAK NÁLUNK!

Beiratkozás:Beiratkozás: december 30-igdecember 30-ig


