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KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ fogadóórát tart február 25-
én 15-17 óra között a Rozsgonyi utca 1. szám alatti FIDESZ-irodában.

Budai István önkormányzati képviselõ a 7. számú választókerület pol-
gárait várja 2005. február 25-én, pénteken 17 és 19 óra között a
Kazanlak körút 7. számú épület A lépcsõházában lévõ irodahelyiségben.

Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselõje
minden páratlan hónap utolsó péntekén 17.30 órától 19 óráig fogadó-
órát tart a kiskanizsai kirendeltség épületében, minden páros hónap
utolsó péntekén ugyanebben az idõpontban fogadóórát tart a bajcsai ki-
rendeltség épületében.

Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a

kiemelkedõ munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük
a Díszoklevélben részesülõ pedagógusokat. Az õszre tervezett ren-
dezvény elõkészítéseként továbbítanunk kell a képzõ intézményekbe
az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára érdemes nyugdíjas
pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató
életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a ko-
rábbi Díszoklevél másolata) az aranydiploma-várományosoktól a
munkakönyvük másolatát is. 

A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges adatlap a Polgár-
mesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztálya Oktatási és Kulturális
Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8. sz.) átvehetõ és
megtalálható a http://www.nagykanizsa.hu/dokumentumok/peda-
gogus_diszoklevelek.pdf  honlapon.

Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élõ nyugdíjas pe-
dagógusokat, akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy
2005. március 18-ig juttassák el a kért dokumentumokat a fenti
címre, hogy továbbíthassuk a képzõ intézményekhez.

PEDAGÓGUS DÍSZOKLEVELEK

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
POLGÁRMESTERI HIVATALA ÉRTÉKESÍTI

CSERFÕI ZÁRTKERTI INGATLANAIT:

* 10351,2, Kert, 852. * 10370, Gyep , 73. * 10422, Gyep-erdõ,
3738. * 10434, Gyep, 6397. * 10490, 1, Szántó-gyümölcsös, 2974.
*10504, 1, Szántó, 1897. * 10532, Gyep, 3212. * 10533 Gyep, 1079.
*10539, Kert-szõlõ-erdõ, 1770. * 10550, 3, Szántó, 1146. * 10551,
Gyümölcsös, 604. * 10552, Gyümölcsös, 170. 10553, Kert-gyümölc-
sös-kert, 2893. * 10595, Gyümölcsös-gyep-kert-erdõ, 5961. * 10596,
Gyep, 182. * 10621, 1, Gyep, 50. * 10624, 1, Gyep, 3198. * 10625,
Gyep, 24. * 10636, 3, Gyep, 4393. * 10637, 2, Gyep, 3199. * 10645, 2,
Gyep, 4606. * 10655, Gyep, 7096. * 10656, Gyep, 8017. * 10657, 2,
Gyep, 5576. * 10664, Szántó, 2575. * 10672, 3, Gyep-erdõ, 2998. *
10673, Gyep-erdõ, 5364. * 10798, 1, Gyep, 5589. * 10798, 2, Gyep,
5413. * 10799, 2, Gyümölcs-erdõ, 5017. * 10800, Gyep, 3314. *
10801, 1, Szõlõ-gyümölcsös, 1654. * 10803, Gyep-erdõ, 6121. *
10806, 1, Szántó-erdõ, 7025. * 10806, 3, Szántó, 2988.  (hrsz1, hrsz2,
megnevezés, terület m2): 

Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel.: 93/500-724.

A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § - aiban foglaltak végrehaj-
tására a város lakosságának a közérdeket érintõ, nem személyes jel-
legû kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés)
szervezett módon kerülnek elbírálásra. 

Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri
hivatallal, a szûkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény
vagy más szervezet mûködésével kapcsolatban a 06-80/200-848-as
üzenetrögzítõre kapcsolt zöld számon, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város polgármesterének, alpolgármesterének, jegyzõjének címezve a
Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén, 

– bokan_peter@nagykanizsa.hu, 

– vargaeva@nagykanizsa.hu, 

– bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu, 

– fehérvölgyiszabolcs@nagykanizsa.hu e-mail címeken. 
A törvény vonatkozó részei megtalálhatók: a www.nagykanizsa.hu 

TÁJÉKOZTATÓ KÖZÉRDEKÛ PANASZ 
BEJELENTÉSÉRÕL

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Népegészségügyi Program kere-
tében  2005. február hónapban a Nagykanizsán élõ 45- és 65 év közöt-
ti asszonyok szervezett emlõszûrése az alábbiak szerint történik:

A szûrés helye: Nagykanizsa MJV Kórháza Mammográfiás Labor
Nagykanizsa Szekeres J. u. 2-6. 

A szûrés idõpontjai:

Február 03. és 07. (csütörtök, hétfõ): Dr. Gazdag Róza; Február 08-
09-10. (kedd, szerda, csütörtök): Dr. Szakáll Erzsébet; Február 14-15-
16-17. (hétfõ, kedd, szerda, csütörtök): Dr. Horváth Ágnes; Február
21-22-23. (hétfõ, kedd, szerda): Dr. Beznicza Ernesztina; Február 24.
és 28. (csütörtök, hétfõ): Dr. Bacher Ilona páciensei részére.

A Mammográfiás Labor rendelési ideje:

Hétfõ, kedd, csütörtök: 13.30-16.00-ig. Szerda: 8.00-16.00-ig.
A szûrõvizsgálatra mindazon 45-65 év közötti asszonyok jogosul-

tak, akik 2 éven belül nem vettek részt mammográfiás vizsgálaton.
Az érintetteket tájékoztatás céljából a háziorvos, a körzeti ápolónõ
vagy védõnõ személyesen felkeresheti. Kérjük Önöket, hogy a torló-
dások elkerülése érdekében a meghívólevélben megjelölt idõpontot
szíveskedjenek betartani. Felmerülõ kérdéseikkel forduljanak az
ÁNTSZ Zala Megyei Intézete, Megyei Szûrési Koordinációs
Osztályához. Zalaegerszeg, Göcseji u. 24.  Telefon: 92/549-185

FELHÍVÁS

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kapcsolódva a
Kormány Fészekrakó programjához a 3/2005. (I.12.) sz. Kormány ren-
deletben meghatározottak szerint lakbér támogatási pályázat benyújtá-
sa elõtt igényfelmérést végez. VÁRJUK:

1. Olyan gyermeket nevelõ személyek, családok jelentkezését, akik je-
lenleg, és elõreláthatólag az elkövetkezendõ idõszakban (is) albérletben
fognak lakni (nem önkormányzati bérlakásban), és lakhatásukhoz, állami
illetve önkormányzati lakbértámogatást kívánnak igénybe venni. 

Jogosultság igénybevételéhez kérjük a Szociális Osztály (Nagykanizsa

Eötvös tér 16.) által kiadott adatlap kitöltését és beadását. 

2. Olyan magánszemélyek, gazdasági társaságok jelentkezését, akik
hajlandóak magántulajdonú lakásukat – meghatározott feltételek alapján,
piaci bérleti díjjal- az önkormányzatnak bérlakás céljára bérbe adni. (a
bérbeadás magánszemélynek az SZJA tv. szerint adómentes, a vállalko-
zások társasági adókedvezményben részesülhetnek). 3. Olyan vállalko-
zók, gazdasági társaságok jelentkezését, akik különbözõ finanszírozási
konstrukciókat felhasználva – önkormányzati ingatlanokat megvásárolva
– azokat bérlakásokká átalakítva, felújítva hosszabbtávon bérleti szerzõ-
dést kötnének az önkormányzattal. 

A 2. és 3. pontokra vonatkozó tájékoztatás és adategyeztetés az Ingat-

lankezelési Intézmény Titkárságán (Nagykanizsa Deák tér 5.) történik.

IGÉNYFELMÉRÉS
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A VKIB 7 IGENJE
Február 10-én soron következõ

ülését tartotta a Városfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenfor-
galmi Bizottság a Polgármesteri
Hivatalban. A tanácskozás egyet-
len napirendi pontja Nagykanizsa
2005. évi költségvetése volt. A
bizottság tagjai több mindent hiá-
nyoltak a költségvetésben, mint
például az orvos-nõvérszálló épü-
letének felújítását, de kevésnek
tartották az állatmenhely fejlesz-
tésére szánt összeget is. A tárgya-
lás végén 7 igen és 1 tartózkodás-
sal a közgyûlésnek tárgyalásra
ajánlotta a VKIB az elõterjesztést.

OKISB: PÁLYÁZATOK
Elsõ napirendi pontként a bi-

zottság Nagykanizsa Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata 2005.
évi költségvetését csak tárgyalás-
ra javasolta, elfogadásra nem, mi-
vel az oktatási, kulturális, ifjúsági
és sportcélokra szánt támogatá-
sok összege megközelítõleg a
2004. évivel egyenlõ, ezzel szem-
ben a költségek mindenhol emel-
kedtek. A Nagykanizsa és Csák-
tornya általános iskolásai számá-
ra létrehozni kívánt természetvé-
delmi tábor pályázatának benyúj-
tását a bizottság egyhangúlag tá-
mogatta. A pályázathoz szüksé-
ges 5 százalék saját forrást az

éves költségvetésbõl biztosítja a
város. Az aktuális kérdések kö-
zött szó esett a Kõrösi Csoma
Sándor Általános Iskola ötven-
ezer forintos kérelmérõl az úszás-
oktatást segítõ eszközök pótlásá-
ra; egy hatszázezer forintos támo-
gatás javaslatról egy kétkötetes
antológia megjelentetésére,
amelyben nagykanizsai írók és
költõk szerepelnének; továbbá a
Zemplén DSE másfélmilliós igé-
nyérõl az olimpiai felkészülésre;
végül a MÁV NTE kérelmérõl a
sportcsarnok parkettájának felújí-
tására. A bizottság valamennyi
kérelem és javaslat közgyûlésen
való elõterjesztését támogatta.

MÓDOSÍTÓ JAVASLAT 
A Turisztikai Területfejlesztõ

Központ felállítására irányuló pá-
lyázatot és a Kistérségi Társulás
közmunka program pályázatát is
felvette a pénzügyi bizottság
megtárgyalandó napirendjei közé
ülésén. A Foglalkoztatáspolitikai
és Munkaügyi Minisztérium írta
ki a pályázatot a hátrányos hely-
zetben lévõ munkanélküliek tá-
mogatására. Ez Nagykanizsán hu-
szonöt fõt érintene, akiknek ily
módon hét hónapon át biztosított
lenne a munkabére, annak járulé-
kai és az orvosi vizsgálatok elvég-
zése. A bizottság mindkét pályá-

zat benyújtását egyhangúlag tá-
mogatta, hasonlóképpen a termé-
szetvédelmi tábor létrehozását a
Csónakázó-tónál horvát és ma-
gyar általános iskolások számára,
továbbá a horvát-magyar szakma-
csoportos gazdasági együttmûkö-
dés tervét, amely többek között
képzések, konferenciák, szakmai
programok megrendezésével és
marketing tanulmányokkal, kuta-
tásokkal, termékfejlesztésekkel,
turisztikai termékek piaci megje-
lenésével szolgálná a térség gaz-
dasági és turisztikai fejlesztését.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2005. évi költ-
ségvetését egy módosító indít-
vánnyal (a Monográfia I-II. köte-
tének kiadására szánt 10 milliós
összeg felére csökkentését java-
solják) a bizottság elfogadásra ja-
vasolta.   

NÉGY  NAPIREND
A Gazdasági és Városüzemel-

tetési Bizottság keddi ülésén
négy napirendi pontot tárgyalt.
Az önkormányzat három projek-
tet kíván benyújtani az EU által
kiírt INTERREG pályázatra. A
bizottság támogatta a Természet-
védelmi tábort, a horvát-magyar
szakmacsoportos gazdasági
együttmûködést, valamint a
szakközépiskolai oktatási közös

programokat tartalmazó pályáza-
tot. A Természetvédelmi Tábor
esetében az önkormányzatnak 3
milliós önrésszel kell  rendelkez-
nie a 60 milliós pályázathoz,
amely elnyerése a Zöld Tábor fel-
újítását és csáktornyai gyerekek
fogadását is jelentené. A horvát-
magyar szakmacsoport program
intézmények, különbözõ szakte-
rületek együttmûködését biztosí-
taná Csáktornya és Nagykanizsa
között, a szakképzési együttmû-
ködés elnyerése 20 milliós támo-
gatást jelentene Nagykanizsának.
A 18,5 milliárdos költségvetés-
tervezetet 6:2 arányban elfogadta
és közgyûlésnek is elfogadásra
javasolta a GVB.

SZEB ELÕTT A VK
Legutóbbi ülésén két napirendi

ponttal foglalkozott a Szociális és
Egészségügyi Bizottság. Elsõként
a Magyar Vöröskereszt Zala Me-
gyei Szervezetével 2000. decem-
berében megkötött, a hajléktalan
ellátásról szóló Ellátási Szerzõdés
módosítására tett javaslat került
megtárgyalásra. A szerzõdés mó-
dosítására tett javaslatot a bizott-
ság egyhangúlag elfogadta. A
költségvetés tárgyalása nem ho-
zott ilyen egységes döntést, de ja-
vasolta a bizottság a közgyûlésnek
tárgyalásra az idei költségvetést. 

ÜLÉSEZTEK A KÖZGYÛLÉSI BIZOTTSÁGOK

A február 15-én megtartott soron kívüli közgyûlés elsõ részében a
testület megtárgyalta és módosítással egyetértett a horvát és magyar ál-
talános iskolások számára a Csónakázó-tónál létrehozandó Természet-
védelmi tábor létrehozásával. A pályázatot az Interreg III.A Közösségi
Kezdeményezés, Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági
Program 2004-2006. keretében meghirdetett pályázati felhívásra nyújt-
ják be. Egyetértett a testület a horvát-magyar szakmacsoportos gazdasá-
gi együttmûködés címû pályázat benyújtásával is, amit szintén az
Interreg hirdetett meg. Megszavazták a Nagykanizsai Kistérség Több-
célú Társulása közmunkaprogram pályázathoz való csatlakozást, a Tu-
risztikai Termékfejlesztõ Központ felállítását célzó pályázat beadását,
valamint a Vöröskereszttel megkötött ellátási szerzõdés módosítását. 

A költségvetés vitájára során Litter Nándor polgármester szólt az el-
múlt két évrõl is. Kiemelte: a 2003-as év a stabilizáció éve volt, erõt
gyûjtöttek azokhoz a feladatokhoz, melyek már a tavalyi költségvetés-
ben is megjelentek. A legfontosabb feladatokat a Kanizsa Fejlesztési
Tervben foglalták össze, mellyel azt szeretnék biztosítani, hogy Kani-
zsa fejlõdési pályára álljon, valósuljanak meg mindazok a beruházá-
sok, amelyekkel hosszú ideje adós a város a polgárainak. A fejlesztése-
ket nagy részben támogatják állami és pályázati források, ezekben si-
keres a város, hiszen közel öt milliárd forint pályázati és állami támo-
gatást ért el az elmúlt két év és néhány hónap alatt. A pályázatok szá-
ma meghaladta a 130-at, és több mint 70 százalékuk nyertes volt. A

költségvetés feszített, hangsúlyozta a polgármester. A költségvetés ki-
dolgozásakor úgy gondolták, mindenhol  nyolc százalékos bérfejlesz-
tést hajtanak végre, a költségvetés ezt is tartalmazza, mert szeretnék,
ha a város önkormányzati területén dolgozó valamennyi munkatárs
egyenlõ elbírálás alá esne a bérfejlesztés oldaláról is. A költségvetés
végrehajtható, biztosítja az intézmények mûködését. A fejlesztések
összege majdnem eléri a négy milliárd forintot, jelentõs forrásokat költ
a város utakra, járdákra, és meg akarják kezdeni a belváros tehermen-
tesítésének elõkészítését. Mindehhez hiteleket kell felvenni. 

A könyvvizsgáló ifj. Szita László elmondta, a költségvetési rendelet-
tervezet összhangban van a jogszabályi elõírásokkal, alkalmas a rende-
let alkotásra azzal a megjegyzéssel, hogy a kiegészítõ jelentésben meg-
fogalmazott pontosításokat átvezetik. Dr. Kelemen Marcell megjegyez-
te, a törvényességi oldal biztosított, a tartalmi kérdésekrõl a vitát a tes-
tületnek kell lefolytatni. Halász Gyula SZDSZ frakcióvezetõ vélemé-
nye szerint liberális szemléletû a költségvetés. Cseresnyés Péter, Fidesz
frakcióvezetõ a költségvetés tervezetét vakmerõnek, a hitelfelvétel mér-
tékét túlzónak tartotta. Dr. Fodor Csaba a szocialista frakció nevében
elmondta, a költségvetés elõremutató, de hatalmas kockázatot rejt ma-
gában. A költségvetés vitájában, a módosító indítványok elfogadása
után a közgyûlés a bevételi és kiadási fõösszeget közel 18,3 milliárd fo-
rintban szavazta meg. Mûködési célra 316 millió forint hitelt, fejlesztési
célra pedig mintegy 1,4 milliárd forint beruházási hitelt vesz fel a város.

FESZÍTETT, DE TELJESÍTHETÕ A KÖLTSÉGVETÉS
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A bölcsõde a gyermekek napközbeni ellátását végzõ intézmény.
Olyan gyermekeket vesznek fel az intézménybe, akiknek a szülei dol-
goznak, képzésben vesznek részt, esetleg a szülõ betegsége vagy egyéb
ok miatt nem tud a gyermekérõl gondoskodni.

– Ki kell emelni, hogy különös figyelmet kell arra fordítani, mi a

gyerek érdeke. Ha a gyerek érdeke azt kívánja, hogy bölcsõdébe kell

hozni, mivel otthon nem megfelelõ az ellátása, akkor mindenképpen ja-

vasolt a felvétele. Látókörünkbe a bölcsõdeorvosok, a védõnõk, a

Gyermekjóléti Szolgálat segítségével kerülnek ezek a gyermekek, de

elõfordul, hogy a felnõtt háziorvos javasolja a szülõ betegsége miatt.

Odafigyelünk a többgyerekes nagycsaládosokra is. Vannak olyan gye-

rekek, akik azért kerülnek bölcsõdébe, mert a szülõ nem alkalmas a ne-

velésére betegsége vagy magatartása miatt nem tud megfelelni az elvá-

rásnak. A bölcsõdében biztosított a kicsiknek a napi többszöri étkezés,

megfelelõ gondozás, nevelés – fejtette ki Torma Lászlóné, az Egyesített
Bölcsõde vezetõje.

Jelenleg a város három bölcsõdéjében 230 kisgyermeket gondoznak,
nevelnek, ez 120 százalékos kihasználtságot jelent. 28 bölcsõdés nagy-
családban él, ingyenes étkezésben a 230-ból 47-en részesülnek. Vi-
szonylag sok az egyedülálló szülõ. A Rózsa úti bölcsõdében 98-ból 13
kisgyermeket nevel egyedül az egyik szülõ. A szociálisan helyzetbõl
adódóan, a gyámhivatal három esetben rendelte el a gyermek kötelezõ
napközbeni ellátását.

– Nem jellemzõ, hogy emelkedne ezen esetek száma. Korábban a

Belvárosi Bölcsõdébe, melynek a vonzáskörzete a Csengery utca, a Li-

getváros, nagy számban kerültek be hátrányos helyzetû gyermekek. Je-

lenleg ez a szám stagnál. A bölcsõde nem rendelkezik a szociális hát-

rány csökkentésére kidolgozott programmal, de feladatunk, hogy az

ilyen kisgyermekekre megkülönböztetett figyelemmel legyünk – hang-
súlyozta az intézményvezetõ.

A Zala Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Ligetváros-
ban mûködõ otthona új funkciót kap a tervek szerint ez év júliusától. A
speciális Lakásotthonba nyolc fiú gyermeket kívánnak elhelyezni, akik
teljes körû ellátásban részesülnek a megyei fenntartású intézményben.
A törvényi szabályozás az Esélyegyenlõségi, Egészségügyi, Szociális
és Családügyi Minisztérium által mûködtetett gyermekotthonokba tör-
ténõ elhelyezés után biztosítja az arra rászorulók ellátását a Megyei és
az Országos Gyermekvédelmi Szakértõ Bizottság vizsgálatai alapján.

– A Zala Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat speciális

Lakásotthona a tanulási nehézségeik okán kevés sikerhez jutott fiatalok

felzárkóztatásához nyújt segítséget, a beilleszkedési zavarokkal küzdõ

serdülõkorúak és az enyhe fokú diszociális tüneteket produkáló fiúk

otthonszerû ápolását biztosítja. A jelenlegi Befogadóotthon feladatait

a Zala Megyei Közgyûlés döntése alapján a megye másik városának

intézménye látja majd el, tehát nem történik más, csak a megyei intéz-

mények feladatellátásában úgynevezett profilmódosítás – tudtuk meg
Varga Lászlótól, a ZM TEGYESZ megbízott igazgatójától.

Az új feladat ellátása nem kerül az intézménynek nagy áldozatába,
hiszen a korábbi években az épület teljes rekonstrukción esett át. Ebbõl
eredõen a Befogadóotthon jelenlegi berendezése alkalmas volt a speci-
ális Lakásotthon elindításához. Természetesen vannak még hiányzó
berendezések. de a nevelési felügyelet helyiségei kialakíthatóak voltak.
A még mûködõ Befogadóotthon az ideiglenes hatályú beutaltaknak
biztosít teljes körû ellátást. A törvény szerint 30 nap áll rendelkezésre
a szakembereknek ahhoz, hogy megszüntessék az ideiglenes hatályú
beutalást. A gyermek ezzel visszakerülhet a vérszerinti családjába,
vagy átmeneti gondozásba veszik az  alapellátáson belül, illetve meg-
történik a nevelésbe vétele. A  Zala Megyei Gyermekvédelmi Szakér-
tõi Bizottság szakvizsgálatai alapján a ZM TEGYESZ Szakszolgáltatá-
si Csoportja egyéni elhelyezési tervet készít a gyermek részére a szak-
szolgálat valamelyik otthont nyújtó ellátási színterét megjelölve.

Összeállításunkban az Egyesí-
tett Szociális Intézményt Koller

Jutka igazgatónõ mutatta be.
– Az Egyesített Szociális Intéz-

mény Idõsek Otthona 2000. no-

vember 27-én költözött a Teleki

út 25. szám alatt lévõ, volt Thury

Laktanya csapatrendelõjébõl át-

alakított épületbe. Az intézmény

már a mai kor követelményének,

szabványának megfelelõen épült.

Az akadálymentes közlekedés biz-

tosított, a személy- és árú szállí-

tás lifttel bonyolítható, a nõvérhí-

vó és a telefon a helyiségek tarto-

zéka. Az engedélyezett férõhelyek

száma 56 fõ.

A személyre szóló gondozás,
ápolás, az idõsek kényelmét szol-
gáló, esztétikus bútorokkal, be-
rendezési tárgyakkal felszerelt la-
kószobákban, orvos felügyelete
és kontrollja mellett történik. A
korszerû audiovizuális eszközök-
kel rendelkezõ társalgóban egyé-
ni, kis- és nagycsoportos foglal-
kozások, kreatív programok zaj-

lanak a lakók önkéntes és aktív
részvételével.

– Úgy tudom, a hitélet gyakor-
lására is van lehetõsége az idõ-
seknek!

– A hitélet gyakorlását az in-

tézményben havi két alkalommal

papok által celebrált mise szol-

gálja. Az intézményi életet, külön-

féle kulturális, szabadidõs- és

sportfoglalkozások színesítik, se-

gítik a lakók beilleszkedését, a

készségek szinten tartását, fej-

lesztését, a kapcsolatok kialakítá-

sát, és önbecsülésük erõsítését.

Szintén az épületben lett kialakít-

va az emelt szintû elhelyezést biz-

tosító részleg kétágyas szobákkal,

és fürdõszobával. Ezáltal hat szo-

bában, összesen 12 fõ részére le-

het komfortosabb elhelyezés biz-

tosítani.

– Milyen nehézségek, megol-
dásra váró problémák elõtt áll az
intézmény?

– Az intézmény nem tudja ki-

elégíteni az elhelyezés iránti igé-

nyeket, fõleg nem a sürgõs elhe-

lyezést, emiatt több idõs ember

kényszerül a megye más otthonait

választani. Nagyon hosszú, egy-

két év a várólistán eltöltött idõ.

Jelenleg 36 fõ vár elhelyezésre,

közülük nyolc fõ több, mint két

éve várakozik. Nem megoldott a

demencia kórképben szenvedõ

idõs emberek ellátása. Számukra

speciális épület-részleg kialakítá-

sa, valamint adekvát tárgyi és

személyi feltételek megléte szük-

séges. Ezek mellett egyre több

igény jelentkezik a komfortosabb,

apartman jellegû ellátás és szol-

gáltatás, valamint a házaspárok

elhelyezése iránt, amit kielégíteni

nem tudunk.

– Milyen megoldási lehetõsé-
gek, javaslatok adódnak?

– Az Idõsek Otthonában ki le-

hetne alakítani legalább 10 fõ el-

látására szolgáló intenzív részle-

get (demens) oly módon, hogy a

jelenleg 15 fõs gondozóházat mi-

nimális ráfordítással, intenzív el-

látás részleggé minõsíteni, és a

gondozóházat épületen kívül,

máshol kellene kialakítani, vagy

az intenzív ellátás részlegét eme-

let ráépítéssel megoldani. Ugyan-

csak emelet ráépítéssel lehetne az

otthon férõhelyét bõvíteni, ahol

helyet kaphatna a komfortosabb

igények kielégítése, pl. apartman,

házaspár elhelyezés, stb. Ily mó-

don lehetõség lenne magasabb

szintû térítési díjak megállapítá-

sára, az egyszeri bekerülési hoz-

zájárulás akár magasabb összeg-

ben való megállapítására, vala-

mint elképzelhetõnek tartanám

részben piaci alapokra való he-

lyezését, önkormányzati (na és

állami) pénzeszközökön túl egyéb

tõke bevonását is – válaszolta be-
fejezésül az igazgatónõ.

Mind több idõs ember szorul
valamilyen állami gondoskodási
formára. Városunkban a jól mûködõ
intézmények mellett folyamatosan
gondolni kell arra, tehát hogy
miképpen lehet számukat növelni. 

BÖLCSÕDE: HA A GYEREK
ÉRDEKE KÍVÁNJA!

ÚJ FIÚOTTHON

MEGFELELNI A MAI KOR KÖVETELMÉNYÉNEK
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A Vöröskeresztrõl a véradás, a humanitárius se-
gélyakciók, és újabban a szociális ellátórendszer te-
rén nyújtott szolgáltatások juthatnak eszünkbe. A
szervezet széleskörû, komplex tevékenységet folytat,
a 11. kongresszuson is elismerték a kanizsaiak ered-
ményeit. Antal Istvánné titkár az eddigi céltudatos,
mindennapi munkáról, a sikerekhez vezetõ útról és a
jövõ stratégiájáról is beszélt, amikor a Vöröskereszt
a szociális ellátás terén vállalt feladatairól kérdeztük.

JELZÕRENDSZER AZ IDÕSEKNEK
Sikeresen pályáztak a nõi éjjeli menedékhely fel-

újítására, ötmillió forintos támogatáshoz még ötmil-
liót hozzátettek, hogy húsz fõ befogadására alkal-
mas helyet biztosítsanak a rászorulóknak. Az önkor-
mányzattal közösen vettek részt a diszpécseri szol-
gálat kialakítására kiírt pályázaton. Ez azt jelenti,
hogy negyven egyedül élõ idõs embert érintõ, egy-
fajta jelzõrendszer kialakítására és mûködtetésére
kerülhet sor. Ez a rendszer idõvel kibõvíthetõ –
most kifejezetten kanizsai lesz . 

BEFOGADÓHÁZ
A Belügyminisztérium Menekültügyi Hivatalához

is pályáztak, mert az országban egyedüliként alkal-
masak a határon átjövõ, kísérõ nélküli kiskorúak be-
fogadására. A Határõrségnél megszûnt közösségi
szállást kapták meg befogadóház céljára. A két nagy
pályázat nyolcvanmillió forintot hozott a városba. A
térségi többcélú társulással is pályáztak, mint társak.
A családok átmeneti otthonára hatmillió forintot
nyertek, rendezett körülményeket biztosítanak az
odakerülõknek a tiszta környezettõl a játszóparkig, a
járdától a parkolóig. Az elnyert összeghez a Vörös-
kereszt még kétmillió forintot hozzátett, így finan-
szírozható a teljes kivitelezés. 

EMBERHEZ MÉLTÓN
Antal Istvánné minden beruházásuk, szolgáltatá-

suk, épületfelújítás esetében hangsúlyozta az elfo-
gadható, normális, emberi környezet kialakításának
kívánalmát. Fontosnak tartja, hogy a rászorulókkal
emberségesen bánjanak, a megpróbáltatások, nehéz-
ségek ellenére a megtört, kilátástalanság felé tartó
emberekbe a kilábalás lehetõségét plántálják. Van-
nak már jónéhányan, akiknek segítséggel sikerült
kilábalniuk nehéz helyzetükbõl. Volt, aki a szállás-
ról kikerülve önkormányzati lakást kapott, munka-
helyet talált, egy foglalkoztatási projekt lejártát kö-
vetõen munkaviszonyban maradt. Körültekintõnek
kell lenniük mind emberi, mind lelki kérdésekben,
ám a gazdálkodás szempontjait sem szabad figyel-
men kívül hagyni. Az adományok egy részébõl ren-
dezték be a családok átmeneti otthonát, a megmara-
dókat a rászorulóknak adják. 

SEGÍTÕ VÁLLALKOZÁS
Miután beköltöznek a Sugár utcai, egykori böl-

csõde épületébe, a következõ nagy feladat megvaló-

sításába is belevághatnak. Gyógyászati segédesz-
köz-kölcsönzést is végeznek, s az új épületben kön-
nyebb lesz a mozgássérültek és a beteg, idõs embe-
rek fogadása. Integrált intézményrendszerük, a haj-
léktalan ellátás, az átmenetiotthon mûködtetés, a jel-
zõrendszer és a majdani otthonápolás kiegészülne
egy szociális depóval, amelyet az önkormányzattal
közösen mûködtetnének. A halmozottan hátrányos
helyzetûek, a hajléktalanok segítésére olyan tevé-
kenységet indítanak be, amely vállalkozás is, segítés
is. A használt bútorok felújítását végeznék az embe-
reik, és olcsón értékesítenék rászorulóknak. Képzés,
szolgáltatás, munkavégzés és vállalkozás is lenne ez
egyszerre. A másik terület – itt a nõkre gondolnak
elsõsorban – a rongyszõnyeg-készítés. A ruhaado-
mány egy részére nincs igény, nem viszik el, így azt
hasznosítanák, feldolgoznák. A szõnyegek a szállá-
saikra, intézményeikben kerülnének, valamint el-
adásra, értékesítésre is jutna belõlük. 

UTCA VAGY OTTHON
Városunkban kétszáz hajléktalan él. Félszáz eb-

bõl a családok otthonát keresõ, a külön férfi és nõi
szállást kérõk mellett azonban még ma is mintegy
harmincan élnek az utcákon. Ez a szám a hajdani
hetvenrõl csökkent le. Jó eredménynek mondható.
A városi titkár elmondása szerint vannak, akik seho-
gyan nem vihetõk be szállásra. Nem fogadják el a
házirendet, alkoholproblémáik vannak, és elutasít-
ják az emberi együttélés legalapvetõbb szabályait is.
A régi piacon lakik egy pár, pedig kaptak már la-
kást, reggelit, egy tál ebédet is, de nem voltak haj-
landóak normális körülmények közötti élni, inkább
visszamentek a szoba-konyhából az utcára. Ilyen
esetekben tehetetlen az ellátórendszer, ugyanakkor
folyamatos fejtörést okoz,  mit tegyenek, annak
hogy meg ne fagyjanak ezek az emberek. Áprilisig
mûködik a krízisszálló, és abban reménykedhetnek
csak, talán bemennek a legnagyobb hidegben. Ado-
mányokért több ezer ember jár a szervezethez, nem-
csak kanizsaiak, a környékbeli falvakból is jönnek,
Letenyérõl, Bázakerettyérõl, de még Somogyból is.

KEVÉS A SIKER, DE VAN
A hivatásos segítõ munkakörében inkább erõsö-

dik az ember. Sok a gond, a probléma, kevesebb
vagy inkább ritkább az igazán nagy sikerélmény. Ha
segíteni tudnak, ha egy-egy kisebb, vagy nagyobb
gond megoldódik, ha egy család feje fölé fedél ke-
rül, vagy elkészül egy sikeres pályázat nyomán va-
lamilyen beruházás, jó érzés tölti el a vöröskereszte-
seket. Ez a segíteni tudás érzése. A rendszerváltás
utáni másfél évtizedben azért sok sikert könyvelhet-
tek el. Jó idõben felismerték, hogy rugalmasnak kell
lenni, szolgáltatni kell, egyre több gyümölcsözõ
kapcsolatot alakítottak ki azok érdekében, akiknek
másként nem lehetne segítõ kezet nyújtani. 

A Corvin utcai Óvodában feb-
ruár 28-án, hétfõn 14-17 óra kö-
zött a Vöröskereszt kiszállásos
véradást szervez, melyre nemcsak
az óvodások szüleit, hanem a kör-
nyék lakóit is várják. A hír ugyan
csak ennyi, de talán érdemes egy
percet elidõzni itt. Mert – bár
ilyenkor is ugyanúgy szervezõd-
nek a véradások, mint tavasszal
vagy éppen õsszel –, csak közü-
lünk veszik észre kevesebben a
felhívást. Mert hideg van, mert
hóakadályok vannak, mert korán
sötétedik, mert … miért is? Pedig
gyógyulni vágyó, beteg emberek
télen is vannak, mint ahogy bal-
esetek is elõfordulnak. A segítsé-
günkre tehát ugyanolyan szükség
van télen is, mint az esztendõ bár-
melyik szakában. 

A segítségre éppolyan szükség
van, mint más országokban, pél-
dául katasztrófa idején. Persze,
nemes cselekedet az is. De vajon
hányan, összesen mennyi pénzt
áldoztak közülünk az ázsiai szö-
kõár után? Hányan érezték – na-
gyon helyesen – úgy, hogy össze
kell fogni, és segítõ kezet kell
nyújtani? Miközben itthon, kis
hazánkban vijjog a mentõ, a kór-
házban nagy sürgés-forgás támad,
az orvos pedig úgy áll neki a be-
avatkozásnak, hogy tudja, egy pa-
lack vér áll rendelkezésére. Nincs
több, tegnap is volt egy komoly
mûtét, ott elfogyott. Egyszerûen
nincs több. Majd holnap talán
lesz. Vagy holnapután. De a be-
teg addig nem várhat, õ most fek-
szik a mûtõasztalon! Az õ életéért
most kell küzdeni. 

A helyzet talán ennyire nem ki-
élezett, de törekednünk kell arra,
hogy azt el is kerüljük. Hogyan?
Az ilyen, vagy hasonló esetekhez
bizony mi is segítséget nyújtha-
tunk, miközben mindez még pén-
zünkbe sem kerül – pénzért
amúgy sem lehet mindent meg-
venni, az egészséget pláne nem –.
Csak egy kis odafigyelésre és ke-
vés szabadidõ feláldozására van
szükség: el kell menni vért adni. 

Legközelebb Kanizsán február
28-án hétfõn, 14 és 17 óra között,
a Corvin utcai Óvodában lesz er-
re lehetõség!

A hét témáinak sorában ezúttal az önkormányzat és a Vöröskereszt helyi szervezete által
nyújtott szociális ellátások körét vettük szemügyre. Bár az ellátások minõsége és mennyisé-
ge terén nincs miért szégyenkeznünk, az elszomorító, hogy egyre növekvõ számban és egyre
speciálisabb módon válik szükségessé az intézményesített segítségnyújtás. Az emberek nö-
vekvõ hányada nem képes magáról gondoskodni, mások pedig a szubszidiaritás elvét eluta-
sítva mindent a központi ellátórendszerektõl várnak el. 

A JELBEN SEGÍTSÉGRE LELSZ

VÉRADÁS
KIÉLEZETT

HELYZETBEN
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Eörsi Mátyás, az Európa Ta-
nács Liberális Frakciójának veze-
tõje, a Liberális Internacionálé al-
elnöke, országgyûlési képviselõ, a
Magyar Parlament Európai Ügye-
kért Felelõs Bizottságának elnöke
volt a közelmúltban városunk
vendége. Ekkor kértük beszél-
hetésre.

– Hogyan zárult a Délkelet-
ázsiai földrengés károsultjainak
megsegítésére intézett felhívása?

– Még az új évet megelõzõen
kértem fel a kormányt, tegyen töb-
bet, és ha kell, rendkívüli ülésre
hívja össze az Európa Tanácsot

annak érdekében, hogy Európa is
tegyen többet a szökõár túlélõinek
megsegítése érdekében. Azóta
minden demokrata és a szolidari-
tást magáénak valló magyar pol-
gár tapasztalhatta, a kormány in-
tézkedéseit. Az egész világ meg-
mozdult! Még ma is lehet attól
tartani, hogy a térségben kitörõ
járvány azokat ragadhatja magá-
val, akik nem képesek védekezni,
köztük a sok árván maradt gyer-
meket. Talán még ma is érdemes
lenne elgondolkozni azon, hogy az
árvákat befogadhatná addig Eu-
rópa, amíg a járványvezsély el
nem múlik, az országok sorsa, az
újjáépítés megnyugtatóan nem
rendezõdik..  Ma is úgy gondo-
lom, az EU-nak errõl nemcsak
gondolkodnia kéne, hanem dön-
tést is kellene hoznia. 

– Milyennek látja a liberális
politika erejét Európában?

– Az európai parlamentben a li-
berális frakció a harmadik legerõ-
sebb. Nélküle igazán nem lehet

döntést hozni, úgy szokták monda-
ni, hogy „királycsináló”. Érdemes
megemlíteni, amikor Magyaror-
szág belépett az EU-ba, a három
legtekintélyesebb EU-s szervezet
élén liberális politikus állt. Az Eu-
rópai Parlament, az Európai Ta-
nács, és az Európai Bizottság elnö-
ke szintén liberális. Nem tartom vé-
letlennek, hogy az EU akkor tudott
kibõvülni, és Magyarország akkor
tudott belépni, amikor Európa élén
liberálisok álltak. Számomra ez na-
gyon fontos visszajelzés arról,
hogy az ország, Európa és a világ
fejlõdése akkor van a legjobb úton,
amikor liberálisok vezetik. 

– Milyennek látja az SZDSZ
helyzetét, így félidõben?

– A félidõn már túl is vagyunk.
Úgy gondolom, azok a magyar ál-
lampolgárok, akik azt szeretnék,
hogy ez a koalíció 2006-ban is
folytatni tudja a munkáját, azok
rendkívüli módon örülnek annak,
hogy Magyarországon miniszterel-
nök-váltás történt. Azok a válasz-

tók, akik  kormányváltást szeretné-
nek, megijedtek a kormányfõ-vál-
tást követõen, mert úgy látják, a
mostani kormány lényegesen haté-
konyabb, mint az elõzõ volt. Ké-
rem, ne felejtsék el, ezt az SZDSZ
érte el! Mi mondtuk ki elõször,
hogy a „király meztelen”, és ne-
künk sikerült kikényszerítenünk a
koalíciós partnerbõl a cserét. Sok-
kal nagyobb önbizalommal tudunk
a következõ választások elé menni.
Annak érdekében, hogy Magyaror-
szág nyílt, becsületes, õszinte, és
dinamikus ország legyen, elenged-
hetetlenül szükség van a Szabad
Demokraták Szövetségére, mert
Magyarország nem nyílt ország.
Ha az ország legfontosabb gond-
jait, leginkább a gazdaság állapo-
tát vesszük alapul, azt, hogy az
emberek zsebében mennyi pénz
van, mekkora a szabadság mérté-
ke, akkor az SZDSZ garancia arra,
hogy ezekben elõbbre fogunk lépni
az elõttünk álló idõben. 

B. Zs.

LIBERÁLISOK EURÓPA ÉLÉN

Egy könyv született
Kiskanizsán. Egy könyv, amely-
nek szerzõje nem képzett irodal-
már, író. Egy könyv, amelyet az
Élet íratott meg szenvedõjével. 

– Eszem ágába sem jutott soha,
hogy én írjak. Ezt ajándéknak te-
kintem a sorstól. Soha nem
mondtam el senkinek, nem beszél-
tem ki a bánatomat, hanem ma-
gamba fojtottam. Állandó készte-
tést éreztem, hogy papírra vessem
a fejemben lévõ gondolatokat.
Nem tudtam aludni, a bioritmu-
som teljesen felborult. Minden
reggel négy órakor felkeltem írni.
Jöttek a gondolatok, gyorsan egy-
más után – mondta a beszélgetés
elején Horváth Lajosné.

Sok mindenen ment keresztül a há-
zaspár. A családban történt halálese-
tek, a kisebb-nagyobb mûtétek után a
feleség két komoly gerincsérv mûté-
ten van túl, a férj pedig 2003. június
5-én májtranszplantáción esett át. Itt
kezdõdik a könyv, amelyben õszin-

tén leírja Kati néni, hogy mi történt
vele és férjével a számtalan kórház-
ban megfordulva, hol milyen bizta-
tást kaptak, milyen hozzáállást, bá-
násmódot tapasztaltak.  Tollal,
majd egy régi írógéppel rögzítette
le a sorokat, végül számítógépre
vitte. Tavaly novemberben kezd-
te el, és karácsonyra már kész
volt a kézirat.

– Akinek problémája, betegsé-
ge van, ne adja fel. Harcolni,
küzdeni kell. A kézirat olvasása-
kor a régi sebek tépõdnek fel, hi-
szen rólam és a családomról szól.
Ha megpróbálom elvonatkoztatni
magam, akkor tanulságosak és
bátorítóak a leírt szavak – mond-
ta Horváth Lajos.

Sokan érdeklõdnek, szeretnék
elolvasni a leírtakat. A család
azonban anyagilag nem tudja fi-
nanszírozni a könyv kiadását, vi-
szont szeretnék, ha egyszer megje-
lenne, hogy mások erõt merítsenek
a küzdelemhez, a kitartáshoz. 

PAPÍRRA VETETT SORS
Az úgynevezett Karaván projekt keretében, melyet egy helyi roma

közösség szervezett, diszkrimináció ellenes programsorozat indult feb-
ruár 11-én a Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi Házban. A
különbözõ foglalkozású csoportok számára öt alkalommal  hangzanak
el a cigánysággal kapcsolatos elõadások, melyek érintik a történetüket,
kultúrájukat, hagyományaikat, mûvészeti tevékenységüket, a kisebbsé-
gi törvényt, és a kisebbségi önkormányzatok mûködését. 

A programsorozat elsõ elõadását Geskó Sándor szociológus vezette.
A kétirányú kommunikációban az elõadó megosztotta a hallgatósággal
a cigánysággal kapcsolatos tapasztalatait, és közösen gondolkodtak el
arról, hogyan lehetne olyan programokat, tevékenységeket elindítani,
amelyek a helyi problémákra válaszokat adhatnának. A magyarországi
cigányságnak is vannak szociális, kulturális viselkedési jellemzõi.,
nyilvánvalóan 5-600 ezer cigányra nem lehet ugyanazokat a jellemzõ-
ket ráhúzni.  A cigánysággal kapcsolatos elõítéletek gyökere nem bõr-
színhez kapcsolódik elsõsorban, hanem a  szocio-kulturális jellemzõk
miatt alakult ki. Az elõadó az elmúlt 10-15 évben sok olyan helyi
konfliktus megoldásában vett részt, amely cigányokat is érintett. Ezek-
nek az eseteknek jelentõs részében arról volt szó, hogy egy adott helyi
társadalmi csoport a gazdasági és lakáshelyzete, a mindennapi kultúrá-
ja, és viselkedési formája miatt került valamilyen módon konfliktusba
a környezetével. Megfigyelhetõ, hogy a cigányság bizonyos csoportjai-
nak mindennapi élete sokkal tágabb földrajzi kört fed le, mint amilyen
általában a magyarországi kultúra által elfogadott. 

A délelõtt további részében elhangzott az is, hogy a nem cigány tár-
sadalom jövõbeni jóléte, jó érzése erõsen függ attól, mit tud kezdeni a
Magyarországon élõ többszázezres cigány populációval. A mindenkori
kormányok mindig szõrmentén foglalkoznak a cigány-üggyel, mert
azt mérlegelik, hogy adott esetben hány cigány szavazót nyernek vagy
veszítenek lépésükkel. Végezetül megtekintettek és elemeztek a részt-
vevõk egy archaikus körülmények között élõ romániai cigányokról
szóló dokumentumfilmet. 

ELÕÍTÉLETES TÁRSADALOM

A nagykanizsai Polgári Egyesület rendezésében a kommuniz-
mus áldozatainak emléknapja alkalmából Takács János, az el-
hurcoltak egyesületének tiszteletbeli elnöke emlékezik február
26-án szombaton 17 órakor a Halis István Városi Könyvtárban
az 1950-53. közötti hortobágyi kényszermunka táborokra. 
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Képzõmûvészeti kiállítás megnyitójának lélekme-
lengetõ szavai motoszkáltak bennem, amint egyik
este hazaérve, nyolc óra tájban felhívtam ismerõsö-
met. Õ az elõzõ napi élményének hatását próbálta
kiheverni. Intézményvezetõként, napi négy órás fog-
lalkoztatásra, gépkocsivezetõi állást hirdettek meg.
Közel 30 jelentkezõt már meghallgattak, nõket, fér-
fiakat, fiatalt és idõsebbet, s nem lehetett tudni,
másnap még hányan érkeznek. Eleinte egyedül
hallgatta a nehéz sorsukat elpanaszoló emberek
történetét, majd a leendõ dolgozóval munka kap-
csolatot tartó munkatársait is behívta az elbeszél-
getésre. Segítsenek az egyetlen, szerencsés személy
kiválasztásában! Szíve szerint legalább 20 jelentke-

zõnek adott volna munkát, hiszen valamennyien
megfeleltek a követelményeknek. Nem lehetett köny-
nyen eldönteni, kit is válasszanak: az 50 éves csa-
ládapát, akinek a felesége is munkanélküli, vagy a
fiatal diplomást, aki nem ódzkodott attól sem, ha
maradék idejében havat kell szórni, vagy udvart sö-
pörni! A csodavárás reményében megjegyezte: ezt
elmondja a polgármesternek!

Hangulata akarva-akaratlanul átragadt rám is.
Mentõövként, a közelmúltban elhunyt nagy színé-
szünk, Bessenyei Ferenc szavai jöttek segítségemre.
„Az élet pokolian nehéz, mégis érdemes újra meg
újra nekivágni.” 

B. Zs.

„...MÉGIS ÉRDEMES ÚJRA MEG ÚJRA NEKIVÁGNI.”

KEDVES ERNÕ BÁCSI!

Elsõ találkozásunk emléke
idézõdött fel bennem, amikor
meghallottam a megmásíthatat-
lan tényt: többé már nem le-
hetsz közöttünk. Éppen, hogy az
olajosok nagy családjába kerül-
tem,  te e szavakkal mutattál be
nekem valakit: látod, õ vonzza
az embereket, s nem taszítja! –
Tudod ez milyen fontos? – taní-
tottad, szinte önkéntelenül. Sza-
vaid, a 26 év távlatából nézve,
sokszor eszembe jutottak. Most
birkózom a könnyeimmel. Elsõ
közös interjúnknál, amit még a
MOL megalakulása elõtt készí-
tettem veled, boldogan meséltél
arról, hogy mennyire szereted a
szakmádat. Szégyenkezve val-
lom be, érthetetlen volt szá-
momra, hogy lehet azt a sok va-
sat, csövet, no meg hát azt a sok
embert szeretni, akikkel talál-
koztál munkád során! Jó sor-
som úgy hozta, hogy az olaj-
iparban eltöltött 20 évem alatt,
sokfelé eljutottam veled, mögöt-
ted, az országban. Mögötted,
mert még a fúrótoronyba is föl-
másztál velem. Idõközben meg-
értettem, miért akkor éltél iga-
zán, amikor a bázakerettyei, a
lovászi, a nagylengyeli, vagy
éppen az alföldi mezõket jártad.
Néhány hete még megálltál
mellettem autóddal az utcán, s
udvariasan mondtad: hideg
van, gyere, hazaviszlek. S volt
arra is figyelmed, hogy megkér-
dezd, hogy vannak a gyerekeim.
Az Olajos Szeniorok Hagyo-
mányápoló Körének legutóbbi
találkozóján elégedetten adtad
át az olajipar kezdeti létesítmé-
nyeit, az olajipar hõskorában
tevékenykedõ szakemberek
fényképeit és a különbözõ olaj-
bányászati eseményeket bemu-
tató mintegy négyezer fényképet
tartalmazó CD-lemezt a Halis
István Városi Könyvtár, a
Thury György Múzeum és a
Magyar Olajipari Múzeum szá-
mára. Szeretted, vonzottad az
embereket és õk is szerettek.
Tudjuk, megérdemelted volna a
Kossuth-díjat is. 

Hiányozni fogsz nekünk. De
most, birkózunk a könnyeinkkel...

Bakonyi Erszébet

Vajon tudjuk-e mi, vásárlók,
milyen elvárásaink lehetnek az
élelmiszerboltokban? Tisztá-
ban vagyunk-e azzal, milyen
körülményeket kell találnunk
közértjeinkben? Dr. Buzás Ju-
dit tiszti fõorvossal errõl beszél-
gettünk:

– Milyennek is kell lennie egy

élelmiszerboltnak?

– Elõször is alapvetõ követel-
mény, hogy a bolt az általános
higiénés követelményeknek meg-
feleljen: épek és tiszták legyenek
úgy a falai, ablakai, padozata,
mint a berendezési tárgyai és a
használati eszközei. Fontos a
megfelelõ szellõztetés és világítás
is. Az eladók egészségesen, ápol-
tan, tiszta és világos színû mun-
karuhában legyenek, frizurájukat
is gondosan elcsatolva vagy sap-
kával eltakarva hordják. Semmi-
lyen kártékony állat – egér, pat-
kány, légy – ne legyen az üzlet
egyetlen helyiségében, sõt, a kör-
nyékén sem. Ha ezek közül az
alapvetõ szabályok közül bárme-
lyiket is megszegik a boltban, ezt
szóvá teheti a vevõ.

– Mit kell tudnunk az élelmi-

szerek tárolásával kapcsolatosan?

– Elõször is, az élelmiszert a
földre helyezni – az ún. földes
áruk illetve a palackozott italok
kivételével – tilos. Valamennyi
élelmiszert a gyártó által elõírt
hõmérsékleten, ép csomagolás-
ban, a vásárló által elérhetõ he-
lyen, távol az egészséget veszé-
lyeztetõ anyagoktól – például tisz-
títószerektõl – kell tárolni. A cso-
magoláson úgy az élelmiszer ösz-
szetevõinek, mint a  minõségmeg-

õrzésérõl tanúskodó dátumnak
rajta kell lennie. Lejárt szavatos-
sági idejû terméket nem szabad
forgalmazni, de ez nem is érdekük
az eladóknak, hiszen nagyon ma-
gas bírság jár érte. Minden mástól
elkülönítve kell tárolni a hûtõkben
a tejtermékeket, a tõkehúst, a ha-
lat, a baromfit, a cukrászati és hi-
degkonyhai termékeket – hogy
még véletlenül se szennyezhessék
egymást. A hûtõnek, mélyhûtõknek
hitelesített illetve kalibrált hõmé-
rõvel kell rendelkezniük, hiszen
csak így lehet folyamatosan nyo-
mon követni a megfelelõ hõmér-
sékletet. Lefagyasztott élelmiszert
annak felengedése után újra fa-
gyasztani tilos. A pékáruknál fon-
tos szabály, hogy a tárolás során
minden úgy legyen elhelyezve,
hogy a vásárlók se a kezükkel, se
cseppfertõzéssel ne szennyezhes-
sék be. A kenyérfélékhez olyan és
fõként akkora méretû csomagoló-
anyagot kell biztosítani, hogy az
annak egészét befedje. Követel-
mény, hogy az elõre nem csoma-
golt termékek mellé a csomagoló-
anyagon kívül fogóeszköz is a vá-
sárlók rendelkezésére álljon.

– Mire figyeljünk, ha valami-

lyen töltelékáruért, szalámifélesé-

gért állunk sorba?

– Minden, kimérésre kerülõ
áruféleségre igaz, hogy csak a
megfelelõ fogóeszköz – a termék-
tõl függõen csipesz, villa, vagy la-
pát - segítségével lehet hozzányúl-
ni. A szeletelõgép mellett sincsen
ez másképp, az eladó a papírra a
leszeletelt szalámit nem rakhatja
(rakhatná) kézzel. A szalámi bõ-
rét, külsõ csomagolását a szelete-
lés elõtt minden esetben le kell

húzni, mert annak külsõ felületérõl
szennyezõdés kerülhet a szeletek-
re. Mindig csak annyi szalámi sze-
letelhetõ le elõre, ami rövid idõ
alatt elfogy. Ha azt tapasztaljuk,
hogy a termék színe, illata, állaga
nem a megszokott, tegyük szóvá az
üzletben, ha pedig csak otthon vet-
tük észre, vigyük vissza a vásárlás
helyszínére! Ha mégis fogyasztot-
tunk belõle, és rosszullétet tapasz-
talunk, orvoshoz kell fordulni. Az
õ igazolása szükséges ahhoz, hogy
az ÁNTSZ a bejelentéssel érdem-
ben is foglalkozni tudjon.

– Elõfordulhat-e, hogy egy

élelmiszerboltban a vevõ kérésére

nem vágja fel vagy szeleteli le az

eladó a kívánt mennyiségû termé-

ket?

– Abban az esetben igen, ha az
ehhez szükséges elõírásoknak az
üzlet nem tud megfelelni. Ha nem
áll rendelkezésre külön pult, ha
nincs három méteren belül kézmo-
sási lehetõsége, és sorolhatnánk a
feltételeket. Ez egyébként a kisebb
méretû illetve az egy fõt foglalkoz-
tató üzletekre jellemzõ, mint ahogy
ezért nem tudnak ezekben például
nyers húst, baromfit sem árulni.
Mindezeket ugyanis külön-külön
személy kellene, hogy árulja, még-
pedig külön pultnál. Ezekben a kis
boltokban tehát csak elõre csoma-
golt áruval találkozhatunk.

Reméljük, sokan vannak Olva-

sóink között olyanok, akiknek   a

fenti információk valóban segít-

ségül szolgálnak jogaik érvénye-

sítéséhez. Mindannyiunk érdeke,

hogy boltjainkban megfelelõ mi-

nõségû árut, megfelelõ módon

vásárolhassunk.

Szõlõsi Márta

MI LEGYEN A SZALÁMI BÕRÉVEL?
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A KIEGYENSÚLYOZOTT GAZDÁLKODÁS A CÉL
2002. õszétõl Kereskai Péter mint önkor-

mányzati képviselõ is részt vesz Nagykanizsa
város közgyûlésének munkájában. Tagja a
Pénzügyi Bizottságnak. Röviddel a négy éves
ciklus félideje után kérdeztük, hogyan értékeli
az eddig eltelt idõszakot.

– Elég sok eredményt elért a közgyûlés, a
legfontosabb, hogy a város gazdálkodása
egyensúlyba került. Kevés eredmény mutat-
kozott meg a munkahelyteremtés területén,
amely nem egyszerû feladat, ebben az autó-
pálya-építés hozhat áttörést. Úgy látom, ál-
talában a botrány jellegû dolgok kerülnek
napvilágra, a média keveset szól a sikeres
dolgokról. Többszáz milliós beruházások
folytak és folynak a városban – kórház, Fo-
gyatékkal Élõk Integrált Intézménye,  hama-
rosan elkezdõdik a volt mozi épületének fel-
újítása – melyekrõl többet kellene beszélni.
Összességében sok jó döntést hozott a köz-
gyûlés, de nyilván vannak kevésbé jók.

– Szakemberként hogyan látja a Pénzügyi
Bizottság munkáját?

– A Pénzügyi Bizottság egy szakmai bizott-

ság, melyben hozzáértõ emberek ülnek, meg-
fontoltan javasolnak. A kiegyensúlyozott gaz-
dálkodást tartjuk szem elõtt, hogy a vagyon-
nal megfelelõ módon bánjon az önkormány-
zat. Szakmai alapon dõlnek el a kérdések.
Mégis úgy érzem, mintha a Pénzügyi Bizott-
ság súlya kisebb lenne a többi bizottsághoz
képest!

– Ön szerint melyek a legégetõbb problé-
mák Nagykanizsán?

– Fontos az Ipari Park teljes körû infrast-
ruktúrájának a kiépítése. Most már a bérlõk
érzik, hogy van, amibe érdemes beruházni-
uk. Ebben a kérdésben ott kellene elõrelép-
ni, hogy ne csak a helyi vállalkozók települ-
jenek be, mivel kevés az általuk teremtett új
munkahely. Az autópálya-építés lényeges
dolog. 2006-ra elkészül a Becsehely-
Nagykanizsa közötti szakasz, aminek fontos
szerepe lesz városunk kapcsolatainak kiépí-
tésében, erõsödésében az olasz, horvát és
szlovén városokat illetõen. 2008-ra remél-
hetõleg a teljes autópálya elkészül Budapest
és Nagykanizsa között. Más városok is a

közlekedés fejlesztésével generáltak maguk-
nak szemmel is látható gazdasági növeke-
dést. A másik fontos terület a képzés. A fõis-
kolát mindenképpen tovább kell fejleszteni.
Ma sajnos jellemzõ, hogy a városból a fiata-
lok elmennek, illetve a fõiskola vagy az
egyetem befejezése után nem térnek vissza.
Fontos lenne a fiatalok megtartása. Az utak,
járdák állapotának javítására 2005-2006-
ban úgy gondolom jelentõsebb mértékben
fog költeni az önkormányzat, mint azt ko-
rábban tette.

– Nem rendelkezik egyéni választókörzet-
tel, ennek ellenére problémáikkal felkeresik
az emberek?

– Igen. Általában általános problémák-
kal, utak, járdák állapota, fakivágások, for-
dulnak hozzám, de voltak, akik a helyi
adókkal kapcsolatban kerestek meg. Most a
legaktuálisabb kérdések a sportcsarnok épí-
tésre vonatkoznak, amiben nagyon bízom,
hogy a város igényeihez igazítva meg is fog
valósulni.

Nagy Krisztina

Sorozatunkban Zakó László
képviselõt elsõként az önkor-
mányzat munkájáról kérdeztük.

– A MIÉP listájának az élérõl
jutottam be 2002-ben az önkor-
mányzatba. Úgy érzem, a párt
alapgondolatának megfelelõen a
párt jellegzetességeit, téziseit,
közvetíteni tudom a magam esz-
közeivel a közgyûlésben. Az elõ-
terjesztések sok korrigálni, javí-
tani valót hordoznak magukban.
Feltûnõ, hogy a várost vezetõ ko-
alíciós pártok képviselõi szeret-
nék az elõterjesztéseket minél ha-
marabb letárgyalni, és szeretnék,
ha kevesebb szó esne a város
problémáiról. Az eltelt közel két
és fél év közgyûléseirõl elmond-
hatom, néhány vezérszónok mel-
lett a többiek nem is kértek, nem
is kaptak szót. Hogy ebben meny-
nyi az egyéni aktivitás hiánya,
vagy a feladatmegosztás súlya,
azt nem tudom megítélni. 

– Lehet-e érezni az uniós csat-
lakozásunk hatását?

– Hasznát, elõnyét még nem ta-
pasztaltuk a városban. Az uniós
jogszabályalkotás átemelése és
alkalmazása mindenképpen korai-
nak mondható. Sok ember el-
mondhatja, hogy az uniós csatla-
kozással és a globalizáció térnye-
résével szûnt meg a munkahelye,

és vált nehezebbé az élete. Én a
magam eszközeivel ahol csak te-
hetem – és a tárgyalt elõterjeszté-
sek jó részénél ezt meg tudom ten-
ni –, szót emelek a visszásságok
ellen. Nagyon sokszor egyedül va-
gyok a nyilvánosság elõtt a véle-
ményemmel, viszont a közgyûlési
szünetekben, vagy azok után még
a „túloldalon” helyet foglaló kép-
viselõtársaimtól is egyetértõ, ba-
ráti véleményt hallok. Volt olyan
is, aki azt mondta, hogy igazam
van, de nem tehetett mást.

– Mint palini lakost, milyen
kérésekkel keresi fel a lakosság?

– Mint palini lakosnak, azt is el
kell mondanom, hogy Palint so-
kan gazdag úri negyednek titulál-
ják a városban. Ez nem igaz. Ta-
lán a jómódubb réteg százalékos
aránya nagyobb egy kicsivel,
mint a többi városrészben. Õne-
kik is ugyanolyan problémáik
vannak, mint a város más terüle-
tén élõknek, esetleg a hitelállo-
mányuk nagyobb, amit szintén
nyögvenyelõsen tudnak törleszte-
ni. Sokan hívnak fel munkahely
ügyben. Kapcsolataimat latba
vetve próbálok segíteni, munkát
találni, ami egyre nagyobb fel-
adatot jelent, sõt lassan már a le-
hetetlenség határát súrolja. Nagy
az e-mail forgalmam, sokan meg-

szólítanak az utcán, telefonálnak:
ezek alapján sort kerítek minden-
kivel a külön személyes találkozó-
ra. Ilyenkor is szembesülök azzal
a ténnyel, hogy a városban vala-
mi elromlott.  Az autópálya építés
önmagában nem jelent biztos be-
fektetõi piacot a városnak. Az or-
szágban több száz üresen tátongó
ipari park várja a betelepülõket,
Nagykanizsánál is jobb adottsá-
gokkal. Ez a másik mézesmadzag.
A vállalkozók a saját bõrükön ér-
zik, ha egy területet biztosítanak
számukra, az még semmit nem je-
lent – tette hozzá Zakó László.

A képviselõ ezek után pártjára
tért ki: 

– Tisztelet a kivételnek, az or-
szágos média a MIÉP-pel kap-
csolatban azt az álláspontot kö-
veti – és ennek sajnos megvan az
eredménye –, hogy egy politikai
irányzatot, mozgalmat, pártot
úgy lehetetleníti el, hogy nem ad-
nak róla semmit. Most a legna-
gyobb elhallgattatás a jussunk.
Ha a hetenként tartott rendezvé-
nyeinkrõl a kedves olvasó nem
hallott, az nem az õ hibája, ha-
nem a médiaguruké, akik számá-
ra a MIÉP nem tényezõ, holott a
kisebbik kormányzópárt és köz-
tünk 1,2 százalék volt a különb-
ség 2002. tavaszán. 

„SOKAN HÍVNAK FEL MUNKAHELY ÜGYBEN” Felhívjuk minden 
nagykanizsai figyelmét, 

hogy FEBRUÁR 20-ÁN 9
ÓRAKOR az MTV1 Fõtér cí-
mû mûsorában bemutatkozik 

városunk Nagykanizsa!
Kérjük, kísérjék figyelemmel!

KEDVES VÁROSÁT 
SZERETÕ KANIZSAIAK!
A törvény szerint a befizetett

adója 1 %-ával minden állam-
polgár rendelkezhet oly módon,
hogy adóbevallása alkalmával
zárt borítékban megjelölheti a
kedvezményezett szervezet ne-
vét, adószámát. Tekintettel arra,
hogy egyesületünk közhasznú és
megfelel a törvényi kritériumok-
nak, kedvezményezett lehet.

Kérjük mindazokat, akik az
Egyesület eddigi munkájával
elégedettek, támogassák a fenti
lehetõséggel Egyesületünk to-
vábbi munkáját.

Az Egyesület 17 éve végzi
áldásos tevékenységét váro-
sunkban, ezalatt mintegy 120
millió forint nagyságrendû érté-
ket mentettünk meg és újakat
hoztunk létre.

A kedvezményezett adószá-
ma: 19267027-1-20. A ked-
vezményezett neve: Nagyka-
nizsai Városvédõ Egyesület

Támogatását elõre is 
köszönjük!
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� Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek
RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.

� A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése,
gyors beavatkozással.

� Meglévõ rendszerek FIGYELÕKÖZPONTRA
történõ díjtalan csatlakoztatása.

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

„MERRE KERESSEM...?”
Az Adventista Egyház február

10-én indította útjára „Merre ke-
ressem...?” címmel, 10 részbõl
álló sorozatát. Az elõadásokon
filmvetítések segítségével a Bib-
lia alapvetõ tanításait elemzik. A
következõ elõadások szintén csü-
törtökönként hallgathatók meg
17.30 órai kezdettel a Halis Ist-
ván Városi Könyvtárban.

GHYMES KONCERT
A Hevesi Sándor Mûvelõdési

Központban az Éghymese címû
új lemezalbumát mutatta be a
Ghymes együttes.

EGYEZTETÉS 
Az idei költségvetés ügyében

hívta a pártok helyi szervezetei-
nek vezetõit egyeztetõ tanácsko-
zásra Litter Nándor polgármester.

ISMERKEDÉS A SULIVAL
Leendõ elsõ osztályosoknak és

szüleiknek szerveztek játékokkal,
torna- és néptáncbemutatóval szí-
nesített  délelõtti programot a He-
vesi Sándor Általános Iskolában,
alkalmat teremtve ezzel az iskola
adottságainak, az ott folyó mun-
kának a megismertetésére.

PIÁR-SULI-MURI
A játékos, zenés-táncos, kéz-

ügyességet is próbára tevõ dél-
elõtt, a Piár-Suli-Muri-játszóház
másodízben kínált lehetõséget a
nagycsoportos óvodásoknak és
szüleiknek a Piarista Iskolával
való ismerkedéshez.

FÖLFESZÍTETT NEMZET
A Dinnyés-klub ötödik prog-

ramjaként az elcsatolt területek
magyar irodalmának önálló éle-
tét, kezdeti éveinek alkotásait is-
merhették meg a Halis István Vá-
rosi Könyvtárba látogatók. Diny-

nyés József elõadásán ezúttal Sa-

jó Sándor, Reményik Sándor,
Mécs László, Gyõry Dezsõ,
Olosz Lajos és sok más költõ ver-
seit hallhatták s Trianon utáni év-
tizedekbõl.

FOTÓKÖLTÉSZET
Természeti képek és versek

szerepeltek az Olajipari Termé-
szetbarát Egyesület összejövete-
lén a Kodály Zoltán Vasutas Mû-
velõdési Házban. Zsila Sándor és
Vizur János fotómûvészek felvé-
teleit világhírû költõk verseibõl
készült összeállítás egészítette ki.
A CD lemezre felvett anyagot
Lengyák István pedagógus mutat-
ta be a megjelenteknek

ORENBURGRÓL
Az Országos Bányászati és

Kohászati Egyesület Kõolaj-
Földgáz és Vízbányászati Szak-
osztályának dunántúli csoportja,
valamint az Olajos Szeniorok Ha-
gyományápoló Köre szakmai na-
pot szervezett a MOL Rt. Mûsza-
ki Könyvtárában. A rendezvé-
nyen Placskó Józseffel hangzott
el beszélgetés az orenburgi gáz-
vezeték-építésrõl olyan megköze-
lítésben, amirõl akkor itthon csak
kevés szó esett.

A NÖVÉNYVÉDELEMRÕL
Konyhakerti növényeink és a

szõlõ növényvédelme címmel tar-
tott délután elõadást a Kodály Zol-
tán Mûvelõdési Házban Gózner

Katalin mezõgazdasági mérnök.
MESÉK GÖCSEJBÕL

A zalaegerszegi Griff Bábszín-
ház elõadásában Ördögszekér - Sár-
kelep címmel láthattak összeállítást
göcseji mesékbõl a gyerekek a He-
vesi Sándor Mûvelõdési Házban. 

„A LÉLEK NYUGALMA...”
„...A lélek nyugalma...” címmel

nyílt meg Röszler Mária nagyka-
nizsai festõmûvész kiállítása feb-
ruár 17-én a Hévízi Múzeumban.
Az alkotót Lengyák István galé-
riavezetõ tanár mutatta be. 

FEBRUÁR 14.

FEBRUÁR 11.

FEBRUÁR 10. 

Az elmúlt hét végén 977 végzõs, 12. évfolyamos középiskolás di-
ák ruhájára tûzte ki osztályfõnöke a szalagot, melyen az elsõ szám
a középiskolába iratkozás, a másik az érettségi dátuma. A két év
közötti idõszakra szokták mondani: az ifjúság évei. A szalag jel-
kép, emlékezteti õket az iskolában töltött évekre, egyben biztatja
õket az elõttük álló célok elérésére. Felvételünk a Dr. Mezõ Ferenc

Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola ünnepségén készült.

A Zala Rádió munkatársai voltak a Kodály Zoltán Vasutas Mû-
velõdési Házban mûködõ Olajipari Nyugdíjas Klub vendégei feb-
ruár 10-én. Azzal a céllal hívta meg klub a rádiósokat, hogy sze-
mélyesen is megismerje a hallgatóság azokat, akiket nap-mint nap
hallgatnak otthonaikban. Az est során Molnár László stúdióvezetõ
bemutatta a megjelent munkatársait, Jakab Andrea valamint Var-

ga Tünde szerkesztõket, és beszélt többek között a szerkesztõség
létrehozásáról, a terveikrõl, és értékmentõ munkájukról.  

A FIDESZ A VÁROSUNKRÓL

FEBRUÁR 12.

FEBRUÁR 15.

FEBRUÁR 17.

A FIDESZ két városunkkal foglalkozó sajtótájékoztatót tartott. Pén-
teken a helyi adók változásának hátrányairól esett szó. 

– 2003. január 1-tõl megszûnt az iparûzési adóból levonható, a vál-

lalkozó terhére megállapított építményadó 33 százaléka; a 15 000

Ft/fõ kedvezmény, melyet az a vállalkozó vehetett igénybe, aki szak-

munkásképzés keretében tanulót foglalkoztat; valamint az a 3000 Ft/fõ

kedvezmény, amelyet munkanélküli foglalkoztatása után vehetett igény-

be a vállalkozás. Ez rendkívül súlyosan érintette a vállalkozásokat –
mondta Cseresnyés Péter.

A Fidesz helyi elnöksége a napokban rendkívüli ülésén tekintette át
a panelprogram megindítása érdekében nemrégiben felállított Megúju-
ló Nagykanizsai Lakásokért szakértõi testület javaslatait.  A szakértõi
anyag leglényegesebb elemeit hat pontban foglalta össze hétfõn
Cseresnyés Péter hétfõn. Eszerint például  a legnagyobb megtakarítást
eredményezõ beruházások csak akkor végezhetõk el, ha az önkor-
mányzat a tavalyi esztendõtõl eltérõen idén biztosítja a pályázati felté-
telek között szereplõ egyharmad résznyi önerõt.
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„A MUZSIKÁNÁL NINCS JOBB BARÁT”
A Tüttõ János nótaklub megalakításának gondolata elõször  1992-

ben fogalmazódott meg, egy baráti összejövetel kapcsán.   A társaság
arról beszélgetett, jó lenne gyakrabban összejönni, egymástól megta-
nulni néhány gyöngyszemet a ritkán hallható nótákból. Hosszú ideig
spontán találkozások adtak lehetõséget arra, hogy ezt a nemes gondola-
tot csiszolgassák. Hét év telt el, majd 1999. végén megkezdõdött a to-
borzás. 2000. február végén 12 fõ részvételével az Ipartestület Klubhá-
zában megtörtént az alakuló foglalkozás. Heti egy alkalommal próbál-
nak ma is, ahol néhány új nóta tanulása és a már megtanultak gyakorlá-
sa a program. Az évek során bõvült a létszám, egyre szebben szól a kó-
rus. Komoly gyûjtõmunkát követõen közel hatszáz nótát, dalt, daljáték
vagy operett részletet sikerült megtanulniuk. Az állandó harmonikakí-
séret mellett történtek kísérletek cigányzenészek bevonására is, de ez
nem sikerült. 

Híre ment lelkes kis csapatnak, és megérkeztek az elsõ fellépésre tör-
ténõ felkérések is. Minden fellépés ingyen, minden kiadás saját finan-
szírozással történt.  A nótaklub tagságának egyre nagyobb önbizalmat
adott a sok színpadon töltött óra.  2003-ban a Nagykanizsán élt nóta
szövegíró Tüttõ János nevét vette fel a klub. A névfelvételhez a Tüttõ
család teljes támogatását megkapták. Ettõl a naptól az egyik legfonto-
sabb feladatuknak a névadó szerzõi hagyatékának a méltó ápolását te-
kintették.                           

2003. nyarától 2004. végéig 44 fellépést vállaltak, és ebbõl csupán
kettõ tiszteletdíjas. Februárban nagy megmérettetésre készülnek. Önál-
ló esttel állnak a nótaszeretõ nagykanizsai, és városkörnyéki közönség
elé. Az elõzetesen igényelt és eladott jegyek alapján már látszik, hogy

teltházas program várható. A február 25-én 18 órai kezdettel a HSMK-
ban megrendezendõ jubileumi est során a Honvéd Mûvészegyüttes ci-
gányzenekar kíséri a fellépõket, Szalai Antal vezetésével. Vendégmû-
vészként neves nótaénekesek is fellépnek:  Bokor János, Kerekes Ka-
talin, Demeter Ágnes és Vásárhelyi Prodán Miklós.

A két részbõl álló elõadás szünetében kiállítással emlékeznek meg a
névadó, Tüttõ János születésének 88. évfordulójáról és a klub fennállá-
sának öt évérõl. A nótaklub tervei között szerepel, hogy nagyobb sze-
repet vállaljon a régiónk kulturális életében, hogy támogatókkal, pá-
lyázatokon való részvétellel megteremtsék a mûködésükhöz, fejlõdé-
sükhöz szükséges feltételeket. A magyar nóta hagyományok ilyen for-
mában való ápolása az országban egyedülálló, ez a remek kis társulat
kitartó munkával, és igazi elhivatottsággal törekszik arra, hogy ezt a
rendkívül eltérõ módon megítélt mûfajt magas színvonalon képviselje.

HHEEVVEESSII  SSÁÁNNDDOORR  MMÛÛVVEELLÕÕDDÉÉSSIIHHEEVVEESSII  SSÁÁNNDDOORR  MMÛÛVVEELLÕÕDDÉÉSSII

KKÖÖZZPPOONNTT  KKÖÖZZPPOONNTT  

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

Február 23. 15 óra
Nyugdíjasok Szabadegyeteme

SZÜRKEHÁLYOG ÉS ANNAK KEZELÉSE
Elõadó: dr. Vezendi László fõorvos

Február 28. 19 óra
„Télbúcsúztató – sztárvendégekkel"

ZSÉDENYI ADRIENN ÉS GÁSPÁR LÁSZLÓ ESTJE
Belépõdíj: 1400 Ft

Március 5. 20 óra
TAVASZKÖSZÖNTÕ VIRÁGBÁL

Belépõdíj: 1000 Ft
Vacsora: igény szerint 1300 Ft-ért kapható

A Zala Megyei Önkormányzat által kitüntetett nagykanizsai polgá-
rokat, valamint a közelmúltban Koós Károly díjban részesült
Lovrencsics Lajost, és az Aschner Lipót Menedzser-díjas Horváth
Miklóst köszöntötte február 14-én Litter Nándor polgármester és Röst
János alpolgármester. A polgármester megköszönte a városunkért vég-
zett munkájukat, és kívánta, hogy a mindennapi életükben új erõt és
lendületet adjon a mostani kitüntetés.

Zalai Közmûvelõdésért Díjban részesült Russay Olivérné kórusveze-
tõ. Vajda Lajos Díjat Ludvig Zoltán festõmûvész, Zalai Pedagógus Dí-
jat Cseke Zoltán nyugdíjas tanár, és Zala Megye Sportjáért Díjat,
Dobri Lajos vállalkozó kapott. Zala Megye Sportjáért Nívódíjat a
Zemplén DSE Lábtoll-Labda Szakosztálya kapta. A szakosztályt
Pátkai József elnök és Budai Kálmán szakedzõ képviselte. Zala Me-
gyei Sajtódíjban Kelemen Valéria újságíró, Zala Megye Közszolgála-
táért Díjban Egri Gyula tûzoltóparancsnok részesült. Zala Megye Kör-
nyezetéért és Fejlesztéséért Díjat a Bagolai Városszépítõ Egyesület ne-
vében Poprádi Zoltán vette át. 
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Február 9-én került sor az ifj.
Popellár Jenõ Városi Matemati-
ka Verseny ünnepélyes meg-
nyitójára a Kiskanizsai Általá-
nos Iskolában. A hagyományte-
remtõ szándékkal útjára indított
emlékversenyt az iskola egyko-
ri matematika, kémia és techni-
ka szakos tanárának, ifj.
Popellár Jenõ emlékének tisz-
teletére rendezte meg az intéz-
mény. Silló Zsolt igazgató be-
széde után Wilheim Márk, az
egykori tanítvány emlékezett
vissza a sokoldalú és kiváló pe-
dagógusra, aki 1978-tól 1997-
ig volt a kiskanizsai iskola tan-
testületének tagja. A modelle-
zéssel is foglalkozó néhai okta-
tó munkáiból, személyes tár-
gyaiból, valamint a magyar és a
külföldi tudósokról, Nobel-dí-
jasokról és felfedezõkrõl nyílt
természettudományi kiállítás az
intézményben. 

Az elsõ ízben meghirdetett ver-
senyre hatvanan jelentkeztek a
város általános iskoláiból. Az 5-
8. osztályosoknak évfolyamon-
ként külön feladatsorral kellett
megbirkózniuk. A dolgozatok
jeligések. 

– A feladatsor kitöltése után
a résztvevõk névre szóló emlék-
lapot vehettek át. Az eredmény-
hirdetés idõpontja március 15-
e, ahol ünnepélyes keretek kö-
zött évfolyamonként az elsõ há-
rom helyezettet díjazzuk. A jö-
võben szeretnénk megyei szin-
tûre kibõvíteni ezt a kezdemé-
nyezést –  mondta Rácz Károly-
né, a verseny szervezõje.

MATEMATIKA

EMLÉKVERSENY
FINNORSZÁGI TAPASZTALATOK

A közelmúltban finnországi tanulmányúton jártak
a Pedagógus Munkaközösség tagjai. Az ott szerzett
tapasztalatairól kérdeztük Kiss Ernõnét, a Hevesi
óvoda vezetõjét,  Mayer Ferenc címzetes igazgatót,
és Sajni Józsefet, a Miklósfai iskola igazgatóját 

ELLENÕRZÉS INTERNETEN KERESZTÜL 

– A tanulmányút egy másik ország kultúrájának a
megismerésére is jó szolgálatot tett – kezdte tapaszta-
latainak összefoglalását Kiss Ernõné, a Hevesi óvoda
vezetõje. – Megismertük az ottani intézményhálózat
rendszerét, a gazdasággal való kapcsolatát. Jártunk
egy olyan óvodában, ahol 36 kisgyermeket neveltek.
Ott reggel 6 órától este 6 óráig vannak nyitva az in-
tézmények, ahova két éves korukig járhatnak a gyere-
kek. Mivel novembertõl tavaszig jóformán sötétben
vannak, nagyobb légteret alakítottak ki számukra, és
több az ablak is az épületen. Az idõjárástól függetle-
nül, délelõtt és délután is kiviszik a gyerekeket a sza-
badba. Maga az óvodai tevékenység hasonló mint ná-
lunk, jó lehetõségeket tapasztaltunk például a mûvé-
szi nevelésre. Külön van a kis dühöngõ szobájuk, és
minden csoportszobában  kialakítottak vizesblokkot,
ahol munka közben kezet moshatnak.

– Hoztak e haza valamilyen ötletet?
– Nagy gondot fordítanak a gyerekek életterének

a higiéniájára. A tanulmányút hatására mi is beve-
zettük, hogy a gyerekek a szülõváróban cserélik le
az utcai cipõjüket, amit aztán a személyes öltözõ-
szekrényükben helyeznek el. 

NEM A LEXIKÁLIS TUDÁS A FONTOS

– Beleláthattunk abba, hogy másképp is mûködnek
iskolák, mint nálunk – kezdte finnországi tapasztala-
tainak összefoglalását Sajni József, a Miklósfai isko-
la igazgatója. – Nagy hangsúlyt fordítanak a tudás
használhatóságra, de nem a lexikális tudás a fontos.
A tankönyvek és az étkezés ingyenes. Ebéd után még
az iskolában maradnak, az ott eltöltött 7-8 óra alatt
sok mindenre jut idejük, nem kapkodnak, nem siet-
nek. Olyan tankönyveik, taneszközeik vannak, ame-
lyekbõl jól lehet tanulni. A miénkhez hasonló a tan-
anyag struktúrájuk, de azt is tapasztaltuk, hogy az
általános iskolás matematika és fizika tananyagai
közé bekerültek olyan fajsúlyú anyagok, amit nálunk
középiskolában tanítanak. A gyerekek okosabban
vannak terhelve, mint a mi gyerekeink, és választhat-
nak a technikai jellegû foglalkozások közül. A neve-
lõknek is biztosítanak mindent a nyugodt munkavég-
zéshez, a tanári szobák otthonosak voltak.   Ott egy
15-20 éve a pályán lévõ pedagógusnak durván 2500
euró, azaz 700 ezer forint körüli a havi fizetése. Ter-
mészetesen más áraik vannak mint nekünk, de jól él-
nek, nem kell sem a szülõnek, sem a pedagógusnak
azon törnie a fejét, hogy az alapmûszak után mivel
foglalkozzon, hogy meg tudjon élni.

– Lehet-e az ott látottakat idehaza hasznosítani?
– Lehet. Nálunk, az iskolában iskolaotthonos

rendszer van. A gyerekek nem viszik haza a táskáju-
kat, itt kell minden feladatot elkészíteni. Ez a rend-
szer majdnem hasonlít ahhoz, de itt tovább marad a
gyerek. Ott délután 14-15 óráig, nálunk 16 óráig
vannak a tanulók az iskolában. A használható tudás

irányába kellene nekünk is menni, mert ez az, amit
õk jól csinálnak.

HATÉKONY IDEGENNYELV TANULÁS

– Munkaközösség vezetõként az utóbbi években már
szorgalmaztunk tanulmányutat egy olyan európai or-
szágba, ahol a hatékonyságát illetõen a közoktatás
elõbbre jár mint nálunk. Az idén végre sikerült megva-
lósítani – mondta Mayer Ferenc címzetes igazgató. –
Beigazolódtak azok a mutatók, amelyekrõl a nemzetkö-
zi sajtóban információt lehet szerezni. Elsõként a rend-
kívül hatékony idegen nyelv oktatást emelném ki. Kis
túlzással szólva, az egyszerû emberek tömegesen kom-
munikálnak angolul, a középiskolás tanulók pedig tö-
megesen és jó színvonalon beszélik az angolt. A könyv-
tár és iskola látogatások kapcsán kiderült, a szövegér-
tés tekintetében a finn gyerekek lényegesen elõbbre jár-
nak sok európai országnál. A szakképzés nem terheli
úgy le a közoktatás rendszerét, mint nálunk. A szakkép-
zés a gyakorlati oktatás része, teljes egészében vállala-
ti, munkahelyi természetes keretek között folyik, illetve
szakképzõ központokban. Ebbõl adódóan sokkal haté-
konyabb,  átgondoltabb a gyerekek pályaválasztási
munkájának az irányítása, a gyerekek nagyon tudatos
pedagógiai irányítással sokkal inkább a maguk szintjé-
nek megfelelõ helyre kerülnek. Õk bölcsen belátták azt,
hogy minden gyereket mindenre nem lehet megtanítani. 

– Mit lehet tenni, hogy eljusson hozzánk az õ
gyakorlatuk?

– A tanárok, igazgatók keze kötött, a közoktatás egy
központi tanterv alapján történik. A tanterv készítés
során az óriási hatással bíró tudományos lobbikat
vissza kellene fogni. A tanárok is hajlamosak arra,
hogy minden egyes tárgyban a maximumot kérjék szá-
mon, és ragaszkodnak a magas óraszámhoz. Elindult
a szemléletformáló szándék már az elõzõ kormány ré-
szérõl is, de megrekedt, hiszen az iskoláknál  egzisz-
tenciális problémákat vethet fel. A szemléletváltozást
mellett szólni kell minden fórumon, hiszen világosan
látszik, hogy e nélkül nem fogunk tudni elõbbre lépni.
Az értõ olvasás, a kommunikáció, az idegen nyelvek
tudása terén gyengén állunk, mert olyan ismeretekkel
tömjük a gyerekeket és olyasmit vasalunk be, hogy az
alapkérdésekre alig van idõ.

Míg a magyarországi hagyományok szerint húshagyó kedd alkalmából fánk kerül
az asztalra, addig Angliában palacsintát sütnek – tudtuk meg annak okát, hogy miért
éppen Palacsinta napot szerveztek múlt kedden a Thury György Szakközépiskolá-
ban. Mint azt Holczinger Melinda, a rendezvény szervezõje elmondta, a kanizsai kö-
zépiskolák nulladik évfolyamait hívták a játékos programra. 

A mezõs, cserhátis, batthyányis és thurys négyfõs csapatok két helyszínen adtak
számot „palacsinta-beli jártasságukról”. A tankonyhán ínycsiklandozó palacsintaillat
áradt, ahogy sütötték a fiatalok a palacsinták, míg egy tanteremben érdekes feladato-
kat kellett megoldaniuk a részvevõknek. Volt kvízjáték, aztán a tésztakészítés moz-
zanatait kellett sorba rakni – az „egyszerûség kedvéért” angol illetve német nyelven
volt olvasható a recept –, majd ódát kellett írni a palacsintához. Hogy az idegen
nyelv ismerete és a magyar irodalom mellett a matematika is helyet kapjon, egy kis
geometria következett: a szervezõk a palacsinta kerületére voltak kíváncsiak. A vi-
dám találkozó a tankonyhában sült, majd nutellával, lekvárral és túróval töltött pala-
csinták „zsûrizésével” és elfogyasztásával zárult.

PALACSINTA NAP
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Bogdán Frigyesnével Zalaegerszegen, egy díjkiosztó ünnep-

ségen találkoztam. Valósággal felfénylett, amikor a finom kis

jutalom-szobrocskát átvette, majd ma-

ga elé helyezte az asztalra, elrévede-

zett. Talán a múltra gondolt, az a hely

jutott eszébe, ahol a Mura a Drávával

találkozik, a Szentmihályhegy magas-

latán álló gyönyörû mûemléktemplom-

ra, amely tanúja volt századoknak, meg

a békét õrizte határainkon innen és túl.

Ez idõs emberek számára kiírt irodalmi

pályázat lehetõséget adott Irénkének,

hogy családját, gyermek- és ifjúkorát,

egy letûnt, emberséges, a maga valójá-

ban nem hétköznapi életmódot bemu-

tasson.

– Miért most készült el ez a szépséges visszaemlékezés?

– Most csak a végsõ formáját nyerte el, de maga a teljes
anyag régóta érlelõdött bennem, mielõtt egyes részeit már itt-
ott közre is adhattam. Úgy éreztem, hogy családom, s benne az
én sorsom eléggé regényes ahhoz, hogy másnak is tessen. Az-
tán még az is vezérelt, hogy rengeteg olyan esemény történt ve-
lünk, ami az elmúlt század történelmének egy kis darabkáját
adja. Ne mondjak mást: Légrád falu Trianon után Zalától a
határ túloldalára került, vasútállomása azonban az innensõ ol-
dalon maradt. Kettészakított település, birtokok, sorsok. Ezen a
vidéken – Szentmihályhegyen – születtem, s úgy nõttem fel,
hogy naponta láttam, hallottam, szinte a bõrömön éreztem a
megosztottság keserveit, az itt élõ emberek gondjait.

– A pályamunka rengeteg különleges tényt, eseményt ír le,

személyt mutat be, helyezi el õket a történelem sodrában.

– Örülök, hogy így látod. Had essék szó most néhányról! Va-
jon a színháztörténészek Fedák Sári híres primadonna itteni
életérõl mennyit tudnak? A Csáktornyai orvos lánya nem akar-
ván elszakadni ettõl a vidéktõl, Tótszerdahelyen kúriát tartott
fenn, s már egészen fiatalon felfedeztem Szentmihályhegyen azt
a szép faragott tornácú pincét, amelyiknek a felirata arról ta-
núskodott, hogy milyen kellemes perceket töltött ott el a mû-
vésznõ. Vagy ki áll, meg már a szép horhosi út végén, a
Fesztungon – itt játszadoztunk –, azon a magaslaton, ahol a
magyar honvéd sereg Jellasics horvát bán katonáinak átkelését
figyelte. Hogy milyen helyzeteket teremtett az egyes emberek
életében a történelem, ehhez csak egyetlen személyes élménye-
met mondom el. 1944. október 28-án elsötétített ablakokkal,
zene nélkül feketében ült az asztaloknál a násznép, közöttük
csak egy fiatal nõ volt fehérben. Ez a menyasszony én voltam,
aki ekkorra már elsiratta 21 éves bátyját, a másikért meg ag-
gódhatott, hiszen súlyos betegen Érsekújváron feküdt kórház-
ban. Örökké emlékezetes marad számomra a Nagyatád-barcsi
vasútvonal felszámolása is. Éjfélkor, az utolsó vonathoz kivo-
nult Lábod lakossága, és egy nagy csokor virágot adtak fel a
mozdonyra. Néma tûntetés volt ez akkor az aprófalvas telepü-
lések részérõl.

– Igen, a vasút! Ez számodra jelentõs volt.

– Vasutas családba születtem, vasutas lett a férjem is. Fivé-
reimnek, apám testvéreinek Fiumében, Bodojkon, Zákányban,
Nagyatádon szintén a vasút adott kenyeret. Az én családomnak
megszokott éjjeli zene volt a mozdony füttyentése, a dízel dü-
börgése, a mikrofonba mondott utasítások sora. Az állomáso-
kon nevelkedett gyerekeken ott volt a vasutasok szeme, ügyel-
tek rájuk, hogy vágányok közé ne fussanak. A szolidaritás a
vasutasokat családdá kovácsolta. Egy vasutas feleség el nem

tûrte volna, hogy az állomásépület ne legyen takaros, környe-
zetében ne legyen virág. Hálával emlékezem a vasútra, kenye-
ret adott, elvitt iskolába, hazánk szép tájaira, sok-sok éven át
gyermekként és feleségként is ebben a zajló világban élve fi-
gyelhettem a vasutasok nehéz munkájának összehangolt kore-
ográfiáját. Felelõsség, pontosság, igazi demokrácia, ahol min-
denki tudja, hogy mi a dolga, s aszerint cselekszik. Elõttem zaj-
lott le, hogy a Duna-Dráva vasútvonalon miként növekszik Zá-
kány állomás fontossága, hogy a Budapest Fiume vasút ezen
határállomásán a fejlõdés következtében szálloda épült, bank-
fiók, téglagyár létesült, s a gõzmalom, a betonáru üzem és a
gyümölcsfeldolgozó mennyi embernek adott kenyeret.

De szomorúan láttam az 1941. április 6-án felrobbantott
Dráva híd miatt leálló nemzetközi forgalmat, majd reményked-
ve figyelhettem az 1962-ben újjáépített, s május 26-án felava-
tott Dráva-hídon megújuló forgalmat. Aztán Zákány szép las-
san elvesztette jelentõségét, pozícióját átadta Gyékényesnek.

– Milyen szerepet töltött be a család a te életedben?

– A család mindenkinek nagyon fontos, de ahol sok gyereket
nevelnek, ahol azonos foglalkozású emberek kolóniája él, ott
különösen. Útravalóként legtöbbet édesanyámtól kaptam. Õ ál-
dott türelmû végrehajtója volt a napi parancsoknak, szelíd szó-
val rá tudta venni a hat gyereket tanulásra és szabadidejükben
a munkára. Mindig azt mondta: jó, ha megtanuljátok, mert ha
szükség lesz rá, magatok is meg tudjátok csinálni, ha nem, ak-
kor tudtok irányítani. Hajnali négy órakor kelt, kenyeret da-
gasztott, reggelit készített, útravalót csomagolt a munkába in-
dulóknak, a Kanizsára, iskolába bejáróknak. Aztán következtek
az állítok, a kert, a napszámosok, mert hát a vasutas fizetés
mellé nagyon is kellett a birtok jövedelme. mindenre volt ideje:
gyerekre, állatokra, még a vendégekre is, kalácsait, réteseit,
sütijeit sokáig emlegették a hozzánk betérõk.

Sokat tanultam tõle, s mint vasúti tiszt feleség sikeresen át is
ültettem a saját háztartásomba. De különösen akkor volt szük-
ség a helytállásomra, amikor növögetõ kislányaim mellett ál-
lást vállaltam. A közigazgatás számtalan lépcsõfokát bejártam:
adminisztrátor, díjnok, anyakönyvvezetõ, elõadó, gazdasági
csoportvezetõ. Újabb és újabb tanfolyamok, vizsgák, s a több
települést átfogó közös tanácsban – Zákánytól a berzencei ha-
tárig – 6500 ember ügyeinek felelõs intézése. Nem adtak akkor
alánk autót; gyalog kerékpárral, busszal közlekedve jártuk be
a társközségeket „ügyintézni”. Sok tapasztalatot szereztem,
megtanultam emberekkel bánni, s talán ezért ért az a megtisz-
teltetés, hogy megyei tanácstag lehettem. Ebben a funkciómban
is az emberekkel való közvetlen találkozást tartottam a legfon-
tosabbnak, mert szerintem csak úgy hozhattunk helyes döntése-
ket. A szolgálat utolsó idejét – a felszámolás elõtti másfél évet
– a járási tanácsnál dolgoztam le. Megözvegyülve – hogy köze-
lebb kerüljek a gyerekekhez – Nagykanizsán települtem le.

– Ez a sokszínû élet tükrözõdik a megyei lapban megjelent

számtalan olvasói leveledbõl, kis írásaidból

– Talán nem is az a fontos, hogy megjelentek, hanem a fogad-
tatásuk. A visszajelzésekbõl azt szûrtem le, hogy a vasúttal, a vá-
rossal, a Dráva-parti táj szépségével, a családi és nemzeti ünne-
peinkkel kapcsolatos írásaim megérintették az emberek lelkét,
úgy érezhették, hogy közülük egy vetette papírra azokat az érzé-
seket, élményeket, amelyeket õk is átéltek.

Irénke csendesen él szép lakótelepi otthonában. Olvasgat,

kézimunkázik, no meg finomakat süt az unokáknak. Ha kimoz-

dul, akkor elsõsorban a Köztisztviselõk Klubjába sétál el, ahol

mindig szívesen hallgatják visszaemlékezéseit.

Büki Erzsébet
A SZÜLÕFÖLD SZERELMESE
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FFeebbrruuáárr  2211..  hhééttffõõ

FFeebbrruuáárr  2222..  kkeedddd

FFeebbrruuáárr  2233..  sszzeerrddaa

FFeebbrruuáárr  2244..  ccssüüttöörrttöökk

FFeebbrruuáárr  2200..  vvaassáárrnnaapp

06:30 Krónika 06:45 Jelkép - ka-
tolikus 07:00 Nyugat magazin
07:24 Mese: Lázadás 07:30 Kró-
nika 07:45 Adjuk magunkat
07:55 K'arc - kulturális magazin
- Boros Lajos -Sakálok - Bakaja
Zoltán és barátai koncertje -
Bene János kanizsai naptárvázla-
tok 08:20 Krónika 08:30 Hírháló
09:00 TV shop 09:30 Maksavízió
- Maksa Zoltán és barátai kabaré-
mûsora 10:00 szentföldi szent
helyek - dokumentumfilm-soro-
zat 10:30 Fürdõ a föld alatt 11:00
Patikus magazin 11:30 Vendég-
váró erdõ 17:30 Business-mix
magazin 18:00 Lenyomatok.
Potréfilm Kulcsár Imrérõl 18:30
Tv mozi:  Égi madár - magyar
film 20:00  Storyboard - film-
ajánló 20:30 Hírháló 21:00 Hoz-
zám tartozol 23:00 Bence show -
beszélgetések hírességekkel
23:30 Különjárat - Balogh Zoltán
keményzenei magazinja 

06:30 Tv mozi: Égi madár - ma-
gyar film 08:05 Storyboard -
filmajánló 08:30 Hírháló 09:00
Tv shop 09:30 Akarj élni! -
Környezet és természetvédelmi
magazin 10:00 Történelmi bor-
vidék 11:00 Hazán belül - tu-
risztikai magazin 11:30
Trendline - a divatmagazin
17:30 Vendégváró erdõ 18:00
Trendline - a divatmagazinja
18:30 TV mozi: Ezek a fiatalok
- magyar film 20:15 Válogatás a
hét mûsoraiból 20:30 Hírháló
21:00 Halálos merülés - ameri-
kai akciófilm 23:00 Maksavízió
23:30 Bencze show. Beszélgeté-
sek hírességekkel 

07:30 Nyugat magazin 08:00
Tv mozi: Ezek a fiatalok 17:30
Álom - dokumentumfilm 18:00
Krónika 18:13 Mese: A nagy
folyam 18:18 Jelkép - adven-
tista 18:30 Hazán belül - tu-
risztikai magazin 19:00 Króni-
ka 19:15 Természetfigyelõ
Olaszország - Konrad Lorenz
nyári ludjai 19:40 Adjuk ma-
gunkat 19:50 Krónika 20:01
Nyugat magazin 20:30 Hírháló
- az ország hírei 21:00 Cápava-
dász - amerikai-olasz  akció-
film  

07:30 Krónika 07:45 Természet-
figyelõ Olaszország - Konrad
Lorenz myári ludjai 08:09 Mese:
A nagy folyam 08:14 Adjuk ma-
gunkat 08:24 Krónika 08:34 Nyu-
gat magazin 09:04 Krónika 09:18
Jelkép - adventista 17:30 Köz-
tünk élnek - beszélgetés Dévai
Nagy Kamillával 18:00 Krónika
18:13 Mese: Csipike és Kukucsi
4. rész 18:18 Jelkép - katolikus
18:30 A Marslakók legendája -
Teller Ede. Dokumentum  mû-
hely 19:00 Krónika 19:15 Termé-
szetfigyelõ Olaszország - Villás-
nyelvek 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:04 Természet-
figyelõ Olaszország - Konrad
Lorenz nyári ludjai 20:30 Hírháló
- az ország hírei 21:00 Aranyláz -
olasz akcióvígjáték sorozat 

07:30 Krónika 07:45 Természet-
figyelõ Olaszország - Villásnyel-
vek 08:09 Mese:  Csipike és
Kukucsi 4. rész 08:14 Adjuk ma-
gunkat 08:24 Krónika 08:38
Konrad Lorenz nyári ludjai 09:04
Krónika 09:14 Jelkép - katolikus
09:20 Krónika 17:30 Egészség-
magazin. Egészségrõl, betegség-
rõl 18:00 Krónika 18:14 Mese:
Rebarbara levél 18:18 Jelkép -
evangélikus 18:30 Maksavízió
19:00 Krónika 19:15 Természet-
figyelõ Olaszország - Menekülés
életre-halálra - Vaddisznók 19:40
Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:04 Természetfigyelõ Olaszor-
szág - Villásnyelvek 20:30 Hírhá-
ló - az ország hírei 21:00 Vesz-
tegzár - amerikai katasztrófafilm 

07:30 Krónika 07:45 Menekülés
életre-halálra - Vaddisznók 08:09
Mese: Rebarbara levél 08:14 Ad-
juk magunkat 08:24 Krónika
08:38 Természetfigyelõ Olaszor-
szág - Villásnyelvek 09:04 Króni-
ka 09:18 Jelkép - evangélikus
17:30 Biztonsági  Zóna 18:00
Krónika 18:14 Mese: A medve és
a huszár 18:18 Jelkép - református
18:30 Zala fekete kincse 19:00
Krónika 19:13 A titokzatos nutri-
ák 19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:04 Menekülés életre-
halálra  - Vaddisznók 20:30 Hírhá-
ló 21:00 Bunyós lány - amerikai
filmdráma 

MÛMÛ SS OROR AA
Február 19. – Február 24.

KUTYATARTÓK FIGYELMÉBE!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közigaz-

gatási Osztálya tájékoztatja a Tisztelt állattartókat, hogy a Közgyûlés
52/2004. (XII.22.) számon új állattartási rendeletet alkotott, melyben
az ebekkel kapcsolatosan új jogszabályi elõírások léptek életbe. A
rendelet 6.§ (1) pontjában bejelentési kötelezettséget ír elõ minden
ebtartó részére. Az ebtartók bejelentési kötelezettségüket 2005. ápri-
lis 30-ig tehetik meg postai úton a sajtóban megjelentetett bejelentõ
lapon, vagy személyesen az Eötvös tér 16. szám alatt az 1.emelet
110. számú helyiségben. A bejelentõ lap megtalálható a
http://www.nagykanizsa.hu/dokumentumok/bejelentolap_az_ebek_n
yilvantartasbavetelehez.pdf honlapon. A bejelentõlapot nyomtatott
nagybetûkkel kérjük, szíveskedjenek kitölteni. A kitöltött bejelentõ
lap a kutyatulajdonos aláírásával együtt érvényes.

BEJELENTÕ LAP
AZ EBEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉHEZ

A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése által hozott
52/2004. (XII.22.) számú helyi rendelet 6.§ (1) pontjában elõírt
kötelezettség alapján (név): …………………………………………
Nagykanizsa, ……………………………………………… szám
alatti állattartó bejelentem, hogy az ingatlanomon, illetve a tulaj-
donomban az alább felsorolt kutyák találhatóak:

1. fajtája: …………................. 2. fajtája: ………………………
színe: ……………………… színe:…………………………....
tartási helye:…………..…… tartási helye:…………….............

3. fajtája: …………………… 4. fajtája:………………………..
színe: ……………………… színe:…………………………...
tartási helye:……………….. tartási helye:………………....…

5. fajtája: …………………… 6. fajtája:…………………….....
színe: …………………….... színe:…………………………...
tartási helye:………………. tartási helye:………………....…

7. fajtája: …………………… 8. fajtája: ………………………
színe: ……………………… színe:……………………………
tartási helye:……………… tartási helye:……………………

Nagykanizsa, 2005. ……………………….

……………………………………
bejelentõ aláírása

A szakbizottságok jogkörérõl és feladatairól tartottak sajtótájékoz-
tatót a GVB tagjai és a közgyûlés négy másik bizottságának elnökei,
mivel kérdések merültek fel, illetve kétkedõ szavak hangzottak el a bi-
zottságok munkájáról. Papp Péter bizottsági elnök kiemelte: a bizott-
ságok az önkormányzat SZMSZ-e szerint mûködnek. 2002-ben a bi-
zottságok tagjainak létszámát 64-rõl 48 fõre csökkentették. Sajnos több
olyan bizottsági ülés is volt, amikor nem a szakmaiság oldaláról köze-
lítették meg a napirendi pont tárgyalását, hanem belekeverték a politi-
kát. Nehéz azt is elfogadni, amikor a közgyûlés terjengõssé válik, hi-
szen a bizottsági üléseken a témákat megvitatják, elõkészítik. Papp

Nándor, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bi-
zottság elnöke szerint az általa vezetett bizottságban a szakmaiság nem
kellõképpen érvényesül. Sajni József az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sport bizottság elnöke hangsúlyozta: a legösszetettebb feladatot õk
látják el. A legnagyobb problémájuk mindig a pénz, amit nehéz min-
denki számára elfogadhatóan és igazságosan felosztani. Sajnálattal em-
lítette meg, hogy a kultúrához leginkább értõ szakembert, külsõ bizott-
sági tagjukat felmentették. Budai István, a Pénzügyi Bizottság elnöke
megjegyezte: a szakmai összetétellel nincs probléma a bizottságban.
Végeznek ellenõrzési tevékenységet is. Úgy vélte: az idei évi költ-
ségvetés kellõképpen elõkészített.

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

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

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

Bajcsán 30 éves, 120 m2-es, 3
szobás családi ház melléképüle-
tekkel, nagy telekkel eladó. Érd.:
30/270-8592 (5478K)

Nagyrécsén családi ház költö-
zés miatt eladó. Érd.: 30/543-2220
(5499K)

Szentgyörgyvári hegy IV.
hegyháton családi ház jellegû in-
gatlan központi fûtéssel, mellék-
épületekkel eladó. Érd.: 93-315-
526 (5505K)

Nk-án a Munkás úton központi
fûtéses házban  garázs eladó. Érd.:
93/314-787, 30/319-2741 (5506K)

Nk-án Látóhegyen frekventált
helyen a Csó-tótól 15 percre telek
gyümölcsössel, fenyõvel, épülettel
eladó. Víz, villany van. Érd.:
93/325-759 (5507K)

Nk-án 10 emeletes épület II.
emeletén 1 szobás + nagy nappa-
lis, nagy erkélyes, szép lakás el-
adó. Érd.: 93/316-610, 20/593-
2426 (5510K)

Nk-án Tárház utcában családi
ház eladó. Irányár: 7,2 millió Ft.
Érd.: 30/5602-706 (5511K)

Nagykanizsa belárosában fel-
újított 58 m2-es, 2 szobás, fürdõ-
szobás, elsõ emeleti lakás (irodá-
nak és rendelõnek is kialakítható)
eladó. Érd.: 30/284-2290
(5512K)

1,5 szobás lakás albérletbe ki-
adó. Érd.: 30/272-1715, 30/309-
9425 (5513K)

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

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

Babaholmik, gyönyörû babru-
hák, lábbelik, kismama együtte-
sek, használati kelléket kedvezõ
áron eladók. Érd.: Nk, Olaj út 8.,
93/326-516 (5492K)

5 részes Mondo szekrénysor
(tölgyszínû), 4 részes Harmónia
szekrénysor íróasztallal, valamint
Júlia ülõgarnitúra eladó. Érd.:
30/448-6072 (5493K)

Vásározók figyelem! Bálás ru-
ha asztalok (összecsukható) új-
szerû állapotban, 4500 Ft/db
áron, valamint bemutatóbábuk
féláron eladók. Érd.: 20/209-8463
(5508K)

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

Bármilyen írott anyag (diploma-
munkák, szakdolgozatok, stb.) gé-
pelését, számítógépre vitelét  válla-
lom rövid határidõvel. Tel.:
30/9932-534 (5494K)

Csõcsere! Nagy teljesítményû
spagetti-csöves Magnum szolári-
um-géppel várom régi és új vendé-
geimet! Tel.: 20/952-8348 (5514K)

Gyász- és alkalmi ruha üzlet.
Nk, Városkapu krt. 10/D. (a 32-es
helyijárat végállomásától 50 méter-
re balra). Tel.: 20/952-8348
(5515K)

Eltartási szerzõdést kötne házi-
betegápoló házért, lakásért vagy
nyugdíjért. Tel.: 30/270-8592
(5516K)

Német nyelvbõl oktatást és kor-
repetálást vállalok Nk-án. Tel.:
20/356-9577 (5509K)

Honda CLX eladó. Irányár:
100.000 Ft. Érd.: 30/5444-444
(5503K)

Skoda 120L GLS friss mûszaki
vizsgával, eredeti állapotban eladó.
Érd.: 30/263-7705 (5504K)

APRÓHIRDETÉS

Kõnig menü �� 400 Ft / menü kiszállítva

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

ÉÉrrdd..::  9933//770000--113377

Személyi kölcsön kezes és fedezet nélkül 
3 napos elbírálással, 2-4 %-kal alacsonyabb kamattal!

0 %-os kezelési költséggel!
Pl.: 200.000 Ft – 36 hó – 7.331 Ft * 400.000 Ft – 36 hó – 14.662 Ft

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

510.000 Ft-os hitelkerettel!
Tel.: 30/9949-003, 30/8589-760

A tavaly év elején hatályba lépett törvényi szabályozás megvál-
toztatta a nyilvános távbeszélõket üzemeltetõ társaság szolgáltatási
kötelezettségét. Ennek értelmében a szolgáltatató ezer lakosonként
köteles egy nyilvános állomást mûködtetni az adott településen.
Kanizsán a szabályzás életbe lépését követõen is 116 nyilvános
készülés mûködött az elvárható 52 helyett. A nyilvános telefonok
forgalmát és elhelyezkedését folyamatosan figyelemmel kíséri az
üzemeltetõ. Adataik szerint 33 kültéri és 9 beltéri állomást alig
használnak, forgalmuk annyira alacsony, hogy az üzemeletetési
költségeket sem fedezi, ezért a szolgáltató leszerelésük mellett dön-
tött. Ezt követõen 74 nyilvános készülék marad a városban, amely
huszonkettõvel még mindig több, mint a törvényi minimum. 

TELEFON LESZERELÉS

MÉHMMÉÉHH

kiskanizsai telepe
HOLDOSI FÉM KKT.HHOOLLDDOOSSII  FFÉÉMM  KKKKTT..

Az eu-ba lépés után is az önök szolgálatában 
vásárolunk vas- és fémhulladékot 

(réz, alumínium, ólom, saválló horgany).
Vasszerkezetek szakszerû bontása a helyszínen. 4-5 

tonnáig 20 km-es körzetbõl ingyen beszállítás!
Helybeni hídmérlegelés. Azonnali készpénzfizetés!

Személyautót kárpitmentesen, tisztítva átveszünk.Személyautót kárpitmentesen, tisztítva átveszünk.

Telephely:
Kiskanizsa, Kismezõ u. 2/A.

Nyitva: hétfõtõl–péntekig 8-18 óráig, szombaton 8-12 óráig. 
Telefon/fax: (93) 319-041Telefon/fax: (93) 319-041

Mobil:Mobil: (20) 337-16-15(20) 337-16-15
Mi a lakosságot és a környezet védelmét szolgáljuk!

Lakossági apróhirdetés 15
szóig az elsõ alkalommal 500
Ft, ha folyamatosan, többször
adja fel, a második alkalomtól
250 Ft!

Vállalkozói, valamint 
szolgáltatás jellegû apró a

duplája!
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��  SPORSPORTHÍREK THÍREK �� SPORSPORTHÍREK THÍREK ��

Folytatódik városunkban a városi
sportcsarnok létesítésének elõkészí-
tése. Az elõzményekhez tartozik, a
kormány 2004. június 2-án elfogad-
ta átfogó sportlétesítmény-fejleszté-
si programját. Az Európa Terv kere-
tében megvalósuló Sport XXI. Léte-
sítményfejlesztési Program 2006-ig
mintegy 53 milliárd forintos fejlesz-
tést tesz lehetõvé országszerte. A
program keretein belül 2006-ig min-
den megyében legalább egy, több-
célú sportcsarnok vagy fedett uszo-
da felépítése, illetve felújítása való-
sul meg 20 milliárd forint értékben,
melynek révén a települések közös-
ségei bekapcsolódhatnak a hazai és
nemzetközi sport vérkeringésébe.
Az egyik fõ cél, hogy a felújított lé-
tesítmények a piaci igényeknek is
megfeleljenek, így bevételt biztosít-
sanak a tulajdonos és fenntartó ön-
kormányzatoknak. 

A sportcsarnok építés úgynevezett
PPP (Public Private Partnership)

rendszerben, a magánszféra bevoná-
sával valósul meg. Nagykanizsa jó
esélyekkel indulhat a létesítmény vá-
rosunkban való megépítésének tá-
mogatásáért. A volt Thury laktanya
rehabilitációs programja már koráb-
ban tartalmazta a sportcsarnok építé-
sének lehetõségét. 

A program megvalósíthatóságá-
nak vizsgálatához három tanul-
mánytervet készíttetett el a Város-
fejlesztési Osztály. A tanulmány-
tervekben megfogalmazott megol-
dások lehetõvé teszik, hogy a léte-
sítmény egyéb, sporton kívüli ren-
dezvényeket is befogadhasson. A
cél egy multifunkcionális csarnok
létrehozása, amely befogad  sport-
rendezvényt, vásárt, zenekari ren-
dezvényt, koncertet, színházi
elõadást és kiállítást. Az 1 milliárd
forint összköltségû létesítmény új-
szerû, pénzügyi konstrukcióban
történõ megvalósítását szorgal-
mazza az önkormányzat. 

SPORTCSARNOK 1 MILLIÁRDÉRT

POZSONYI ÚSZÓVERSENY
Huszonnyolc úszó szakosztály

közel 500 versenyzõje vett részt a
múlt hétvégén Pozsonyban azon a
nemzetközi versenyen, ahol a Dél-
Zalai Vízmû SE versenyzõi is kép-
viselték hazánkat. A kanizsai csa-
patból jó helyezést, kiváló egyéni
csúcsokat értek el a két napos via-
dalon a különbözõ korosztályok
képviselõi. Biczó Bence aranya,
két ezüst és egy bronzérme mellett
több ezüst és bronzérem is a kani-
zsai sportolók nyakába került.
Eredmények: Biczó Bence (‘93)
200 m gyors 2:24,06 I. hely, 200
m vegyes 2:41, 29 II. hely, 100 m
gyors 1:05, 30 II. hely. Karancz
Alíz (‘93) 100 m gyors 1:07,06 III.
hely, 200 m gyors 2:27,09 III.
hely. Kovács Dorottya (‘94) 50 m
mell 42,11 III. hely. Szabadics
Adrienn (‘95) 50 m mell 45,56 III.
hely. Tóth Gergely (‘95) 100 m
gyors 1:22,37 III. hely, 50 m mell
45,75 III. hely. Abay Nemes Anna
(‘96) 50 m hát 45,76 III. hely, 50
m mell 50,56 III. hely. 4x50 m fiú
gyors váltóban a Bem Gábor,
Biczó Bence, Tihanyi László,
Tóth Gergely alkotta csapat
2:10,09-es idõeredménnyel bronz-
érmet szerzett.

VERESÉG 
A LISTAVEZETÕTÕL

Február 6-án az NB I/B-s férfi
kosárcsapat idehaza fogadta a Sop-
roni Ászok játékosait. A vendégek
94:73-as gyõzelemmel térhettek
haza. Kanizsa KK: Simon (5), Ko-
ma (12), Domonkos (8/6), Millei
(14), Boldizsár (9). Csere: Volf D.
(14/6), Zsámár K. (8), Kiss (3).

A második negyedben kezdett
magához térni a kanizsai legény-
ség, de így is jelentõs hátránnyal
(27 pont) térhetett félidei pihenõre.
A harmadik negyedben csökken-
tették hátrányukat, négy perccel a
lefújás elõtt 8 pont volt a két csapat
közti különbség, azonban Palotai
és Körtélyesi vezetésével 4:17-re
nyerték a vendégek a negyedik ne-
gyedet, ezzel együtt a mérkõzést is.

Silló Zsolt edzõi véleményében
elmondta: –  Összességében meg-
érdemelten nyert az ellenfél- nem
véletlenül dédelgetnek ,,A” cso-
portos álmokat.

HEVESIS SIKEREK
A január végi torna diákolim-

pia városi döntõjén a Hevesi Sán-
dor Általános Iskola fiú és lány
csapata végzett az élen az I-II. és
III-IV. korcsoportban egyaránt.
Egyéniben a Palini, a Kõrösi és a

Zrínyi iskola diákjaival osztoztak
a helyezéseken. A február 3-i tor-
na diákolimpia megyei döntõjén
12 csapat közel 120 sportolója
vett részt. A versenynek otthont
adó Hevesi Iskola ezúttal is szá-
mos helyezést ért el. Eredmények
I-II. kcsp.: Lányok, csapat: 1.
Hevesi (136,3), 2. Hevesi II
(130,8). Egyéni: 1. Tislér Fruzsi-
na (Hevesi, 27,3), 2. Rácz Klau-
dia (Hevesi, 27,3). Fiúk, csapat:
1. Hevesi (129,7). III-IV. kcsp.:
Lányok, csapat: 2. Hevesi
(133,3). Egyéni: 2. Brunner Bi-
anka (Hevesi, 27,5). Fiúk, csapat:
1. Hevesi (130,5). Egyéni: 1.
Rodek Richárd (Hevesi, 27,2), 2.
Jávor Richárd (Hevesi, 26,6), 3.
Vastag Krisztián (Hevesi, 25,7)

Az Olajipari Természetbarát
Egyesület által szervezett kirán-
dulás célállomása február 20-án
a Kanica erdõ lesz. Indulás
10.30-kor az autóbusz-állomás-
ról, érkezés vissza 17.30-kor. A
14 kilométeres táv útvonala:
Galambok-szõlõhegy–Kanica
erdõ–Zalaúj lak–Zalakaros.
Részvételi díj a Volán díjszabás

szerint.

„MÓRICZ –
METÁL-LÉGTECHNIKA” 
Amatõr Asztalitenisz Kupa

2005.

A Móricz Zsigmond Mûvelõ-
dési Ház szervezésében a
Kiskanizsai Általános Iskola
tornatermében 

2005. február 19-20-án
(szombat-vasárnap) 15 órától

NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK: 

Felnõtt (18 éves kortól)
I. METÁL-Kupa

II. MÓRICZ – Kupa 
Nevezési díj: 500 Ft/fõ

Ifjúsági (14-18 éves korig)
Nevezési díj: 200 Ft/fõ

Gyermek (10-14 éves korig)
Nevezési díj: nincs!

Páros (kortól független)
Nevezési díj: 200 Ft/fõ

A versenyen igazolt ver-
senyzõk egyik kategóriában
sem vehetnek részt! A gyer-
mek kategóriában arany, ezüst,
bronz érmet, a többi kategóriá-
ban arany, ezüst, bronz kupát
nyer az elsõ három helyezett.

A rendezvény fõ támogatója:
Metál-Légtechnika Kft.

További támogatók:
Mûvelõdési és Sport Osztály

Kövesi József-autószerelõ
Kiskanizsai Általános Iskola

TÚRÁZZUNK!

AZ ÁRVÍZKÁROSULTAK
MEGSEGÍTÉSÉRE

Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata felhí-
vással fordul Nagykanizsa és
környéke lakosságához, az in-
tézményekhez, vállalatokhoz és
cégekhez, hogy a súlyos em-
beráldozatokat követelõ ázsiai
természeti katasztrófa sebesült-
jeinek segítséget nyújtsanak. A
pénzadományokat a legszüksé-
gesebb, a nélkülözhetetlen élet-
mentõ és gyógyító eszközökre
fordítják.

Az árvízkárosultak megse-
gítésére a Magyar Vöröske-
reszt az alábbi számlaszámo-
kat különítette el: 

MKB Rt. 10300002-
20329725-72273285

MKB Rt. 10300002-
20329725-00003285

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik pénzadományuk-
kal részt kívánnak venni az ál-
dozatok megsegítésében.

Litter Nándor, polgármester



TTTTéééé llll     ––––VVVVÉÉÉÉGGGG    KKKKIIIIÁÁÁÁRRRRUUUUSSSSÍÍÍÍTTTTÁÁÁÁSSSS
a Briliáns ÉKSZERüzletben

2900 Ft/gr 14K Aranyékszerek a 
készlet erejéig!

Nagykanizsa VASEMBERHÁZ

Kõnig Kõnig 
RestaurantRestaurant

PanzióPanzió

BELÉPÕJEGY: 2500 FT/FÕ, 
mely tartalmazza a vacsora árát is. 

ÉRKEZÉSKOR 1 POHÁR 
APERITIF AJÁNDÉKBA!

ÉLÕZENE, melyet Tatai Zsolt 
szolgáltat.

JEGYEK ELÕVÉTELBEN 
KAPHATÓK A KÕNIG

ÉTTEREM-PANZIÓBAN!

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

FIGYELEM!FIGYELEM!
DIALÓG NYELDIALÓG NYELVSTÚDIÓVSTÚDIÓ

az áprilisi ANGOL és NÉMET,
EU-S ÉS ÁLLAMI 

bizonyítványt is nyújtó,
NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÕ, 

40 órás, speciális 
tanfolyamot szervez

vizsgáztató tanárok vezetésével, 

INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL

30% TANDÍJ-ÉS VIZSGADÍJ
VISSZATÉRÍTÉS!!!

Beiratkozás: február 22-ig

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

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


