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Ünnepélyes keretek között átadták az új térfigyelõ kamerarendszert a városi rendõr-
kapitányságon. Horváth Ottó ezredes, bûnügyi igazgató lapunknak elmondta, hogy Za-
la megyében Hévízen és Keszthelyen mûködik hasonló rendszer. Ezeken a települése-
ken fõként a gépkocsilopások, feltörések száma csökkent jelentõsen. A 2005. novembe-
rében  átadott  32 csatornás kanizsai rendszer 4 csatornája már  mûködõképes. Amióta kihe-
lyezték a kamerákra utaló figyelmeztetõ táblákat, az érintett körzetekben jogsértés nem tör-
tént. A kamerák az Erzsébet teret, a Sugár utat, a buszpályaudvart, a Károlyi kertet és a diák-
negyedet figyelik. Hamarosan sor kerül a keleti városrész nagy forgalmú közterületeinek be-
kötésére. A helyzetüket percenként változató kamerák éjszaka is éles képet adnak. A kezelõ-
szobából irányíthatóak, akár 200 méterre is élesen látnak. A felvételeket nagyteljesítményû
winchesterekre rögzítik. 

Litter Nándor polgármester kiemelte a közterület-felügyelet és a rendõrség együtt-
mûködését, mely már a projekt alapjainál, a pályázatnál elindult. Az 5,5 millióért
elkészült rendszer pályázati pénzbõl és önkormányzati hozzájárulásból valósulhatott
meg. Egy szintén sikeres pályázat eredményeként épül már a mobil, villanyoszlopokra
szerelhetõ sebességmérõ rendszer is, amely több önkormányzat közös tulajdona lesz. 

200 méterrõl újságot olvas



2

ARANY JÁNOS SZAVALÓVERSENY

Az Arany János Szavalóversenyt 20 évvel ez-
elõtt indította útjára a Rozgonyi Általános Iskola
tantestülete, akkor még csak a rozgonyis diákok
számára. Néhány év múlva már több iskola csat-
lakozott a versenyhez, és azóta az intézmény a
Halis István Városi Könyvtárral közösen szervezi
meg. Az utóbbi néhány évben már a városkörnyé-
ki általános iskolákból és a nagykanizsai óvodák-
ból is érkeztek gyerekek. Schmidt István Radnóti-
díjas rendezõ nyitotta meg a szavalóversenyt. A
könyvtárban megtartott kulturális mûsor és meg-
nyitó után az iskola tantermeiben zajlott 126 fõ
részvételével. Az öt korosztály versenyzõi két
szabadon választott verset adtak elõ. Az iskolá-
soknál annyi volt a kikötés, hogy az egyik Arany
Jánostól származó legyen. Eredményeik alapján
Horváth Bálint újudvari, Baracskai Anikó
bólyais, Kupó Márton batthyánys, és Tarnai Zol-
tán zalakarosi tanulók jutottak tovább a Deák Fe-
renc Megyei Könyvtár által szervezett József At-
tila Szavalóverseny döntõjébe, melyet április 8-
án, Hévízen rendeznek meg. 

EMLÉKEZÉS
A Nagykanizsai Polgári Egyesület kedden

délután tartotta március 15-i megemlékezését.

Az ünnepség ezúttal is a Deák téren vette kez-
detét, ahol az alkalomhoz illõ kulturális mû-
sort követõen Cseresnyés Péter, a Fidesz Ma-
gyar Polgári Szövetség országgyûlési képvi-
selõje mondott ünnepi beszédet. Az ünnepség
résztvevõi egy-egy szál virágot helyeztek el a
Petõfi szobor talapzatánál, így emlékezve az
1848-as eseményekre. A rendezvény a sok-
éves hagyományoknak megfelelõen a Kos-
suth téren folytatódott, ahova idén is lovas
huszárok vezették az ünneplõ közönséget.

A LÉGZÕSZERVI BETEGSÉGEKRÕL
A légzõrendszeri betegségekrõl és a

légzõrendszer felépítésérõl tartott elõadást  dr.
Ruszwurm Andrea fõorvos a VOKE Kodály Zol-
tán Mûvelõdési Házban. Szólt többek között a
TBC tüneteirõl és gyógyításáról, a hörghurut két
fajtájáról: az akut és a krónikus hörghurutról, a
néma halálról, a tüdõembóliáról, a tüdõgyulla-
dásról és a tüdõ daganatos megbetegedéseirõl. A
fõorvos asszony felhívta a figyelmet a cigarettá-
zás veszélyeire is, hiszen közismert, a légúti hu-
rutok elsõ számú okozója a cigaretta. Az elõ-
adást követõen a megjelentek a betegségeikkel
kapcsolatos kérdéseikre kaptak válasz, melyek
között szerepelt a „kalapkúra” hatékonysága is.

HIDROÖKOLÓGIAI VIZSGÁLAT 
Három napirendi pontot tárgyalt meg ülésén

a Közbeszerzési Bizottság. A beérkezett aján-
latok értékelését követõen kiválasztották azt a
céget, amelyiket a természetvédelmi tábor fel-
újítási munkáinak elvégzésére, és a kórház
meglévõ oktatási épületének átalakításával,
valamint az új felnõtt és gyermek ügyeleti or-
vosi rendelõk kialakításával megbíznak. A ja-
vaslatokat elküldték a polgármesternek. Az
önkormányzat elvégezteti a Csónakázó-tó
hidroökológiai vizsgálatát. A pályázatok beér-
keztek, a bizottság felkért egy szakértõt, hogy
a döntéshozatalnál segítse munkájukat.

MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEK
Csordásné Láng Éva, a 14-es számú választó-

körzet önkormányzati képviselõje sajtótájékoz-
tató keretében foglalta össze a körzetében meg-
valósult fejlesztéseket, s az idei esztendõ terveit.
Az eredmények közé tartozik a Sáskajárás-
Sáskavarázs programot, amely ma már hagyo-
mányos kiskanizsai rendezvénynek számít. El-
készült a Dobó István út, a Pápai és az Alsóte-
metõ utca járdája, kialakításra került egy-két
buszöböl is az elmúlt idõszakban. A tavalyi kép-
viselõi keretbõl valósult meg a Dobó és a Halis
utcák összekötését szolgáló járda. Az idei tervek
között szerepel a ravatalozó felújítása, melyre az
önkormányzat a költségvetésében 20 millió fo-
rintot szán. Ötmillió forint áll rendelkezésre a
büdzsében a Dobó I. – Bornemissza utcák sar-
kán épülõ játszótér. Az önkormányzat és a tele-
pülésrészi önkormányzat közös pályázatának
köszönhetõen felújítják a Móricz Mûvelõdési
Házat. Tervezik a csapadékvíz-elvezetés
megoldását, valamint a közlekedés javítása ér-
dekében – autóbusz-körjárat elindításának felté-
telét is megteremtve ezzel – a Pápai és az Alsó-
temetõ utcák útburkolatának megerõsítését.

SENKI NEM ÉRT SEMMIT
A kiskanizsai Móricz Zsigmond Mûvelõdé-

si Ház vendége volt a kecskeméti Csík Zene-
kar. A koncertre egy, a mûvelõdési házban in-
duló táncház-sorozat elsõ programjaként ke-
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rült sor. Tóth István mûvelõdésszervezõ el-
mondta: terveik szerint meghívják a Méta, a
Téka, illetve a Tükrös Együttest is.  

KANIZSARU
Délután fél kettõ körül a Liszt Ferenc utcá-

ban egy Fiat személygépkocsi nem biztosított
elsõbbséget a védett úton haladó Nissannak.
Az oldalának ütközött, majd elhajtott a hely-
színrõl. A baleset során senki sem sérült meg,
azonban a becslések szerint mindkét autóban
80-100 ezer forint kár keletkezett. A Nagyka-
nizsai Rendõrkapitányság munkatársai nem
sokkal késõbb a városban rátaláltak a keresett
autóra, melynek volánja mögött egy fiatalkorú
fiú ült, aki nem rendelkezett érvényes vezetõi
engedéllyel. A fiatal az intézkedés során a ter-
hére rótt cselekményt elismerte, ellene a Nagy-
kanizsai Rendõrkapitányságon cserbenhagyás
vétség elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt büntetõeljárást indítottak. Mivel nála és
utasánál is pozitív eredményt mutatott a kábí-
tószer gyorsteszt, ezért kábítószer fogyasztás
gyanúja miatt intézkedtek mintavételükrõl.

KOMPROMISSZUMOKKAL
A Vasemberház dísztermében tartotta soros

ülését a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Tár-
sulása. Elsõként bemutatták a Nyugat-dunán-
túli Fejlesztési Ügynökség térségi tanácsadó
hálózatát, majd a társulás polgármesterei meg-
tárgyalták az idei év költségvetését. 2006-ban
mintegy 282 millió forinttal gazdálkodik a kis-
térség, a legjelentõsebb bevételt az állami nor-
matíva jelenti. Az oktatási normatíva azonban
nem fedezi a logopédiai, pedagógiai szakszol-
gálat mûködési költségeit. A különbözetet az
elsõ tervek szerint a települési önkormányzat-
oknak kellett volna kigazdálkodniuk. Azonban
a helyhatóságok nagyobb hányada erre képte-
len, így a polgármesterek úgy határoztak: a
társulási tartalékból finanszírozzák az eltérést.
A harmadik napirendi pontot, azaz a Nagyka-
nizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális
és Közmûvelõdési Kht. idei költségvetésérõl
szóló elõterjesztést csak tárgyalták a társulás
polgármesterei, ám határozat nem született. A
grémium következõ, azaz áprilisi ülésén ismét
napirendre tûzik majd a koncepciót. 

A SPORT HELYZETÉRÕL
Kisgyura János, az MDF nagykanizsai kép-

viselõjelöltje sajtótájékoztatót tartott,
melynek vendége dr. Gémesi György, az
MDF országos alelnöke volt, aki az MDF
programjának sporttal kapcsolatos elemeit is-
mertette. Mint a Magyar Olimpiai Bizottság
alelnöke, a Magyar Vívószövetség elnöke,
Gödöllõ város polgármestere, országgyûlési
képviselõ a magyar sport helyzetérõl elmond-

ta: az MDF programjában három lényeges lé-
pés szerepel. Visszaállítani a Sportminisztéri-
umot, és kétszer annyi támogatást – a két mil-
liárd helyett négy milliárd forintot – bizto-
sítani a sportra. Ma mintegy 20 milliárd forint
van a Nemzeti Sporthivatalnál – hangsúlyoz-
ta, és ebbõl az élsportra nem jut 2 milliárd fo-
rint. Azt szeretné, ha visszaállna az a rend-
szer, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságon,
mint csúcsszervezeten keresztül kapnák meg
a szakszövetségek a támogatásokat. Ma 400
olyan iskola van Magyarországon, ahol nincs
tornaterem. Az MDF azt ígéri, ha kormányra
kerül, a négy esztendõ alatt legalább 100 tor-
natermet épít fel úgy, hogy a költségek 50
százalékát az állam, a másik felét az önkor-
mányzat fizeti. A sajtótájékoztatót követõen
dr. Gémesi György részvételével választási
fórumra került sor. 

FOGYASZTÓVÉDELMI NYÍLT NAP
Nyílt napot és konzultációs lehetõséget

szervezett a Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara a Fogyasztóvédelmi Világnap al-
kalmából. A panaszosokat Erdei Lehel, a Zala
Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelõség igaz-
gatója és munkatársa fogadta a kamara Ady
úti irodájában. A szakember délután a fo-
gyasztóvédelmi ellenõrzések során érvényesí-
tett szempontokról tartott elõadást a Quattro
Mobili Bemutatóterem és Galéria tárgyalóter-
mében, majd Déri Miklós munkavédelmi

szakértõ a munkahelyek és a munkaeszközök
biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos mun-
kavédelmi jogszabály-változásokról beszélt.

A SZTYEPPEI NÉPEKRÕL 
A sztyeppei népek utóélete az indiai szub-

kontinensen címmel tartott vetítettképes elõ-
adást a Halis István Városi Könyvtárban Csáji
László Koppány néprajzkutató. Az elõadás el-
sõ részében a sztyeppei régióról, a sztyeppei
civilizációról esett szó. A sztyeppei népek
évente két-három, idõnként négy-öt állomást
jártak be vándorlásaik során. Úgy épülnek
egymásra, olyan organikus egységben, olyan
bonyolult folyamatot alkotva ívelnek át évez-
redeken keresztül, hogy nem lehet külön-kü-
lön tekinteni a magyar õstörténetet, szellemi
néprajzkincset, kultúrát. Nem lehet külön vizs-
gálni például a hunokat, a kusánokat, vagy az
avarokat, ezek a népek ugyanis egymásra
épültek. Ennek a civilizációnak a gyökerei a
Krisztus elõtti negyedik évezred környékére
vezetnek bennünket vissza, amikor az Észak-
Kaukázus térségétõl egészen a Kárpát-meden-
céig egy hatalmas kultúrkör jön létre, aminek
epicentruma a Fekete tengertõl északra esõ
sztyeppe-régió. A bronzkorban alakult ki a
klasszikus lovasnomádnak tekinthetõ kultúra.
Ennek a folyamatnak a legreprezentatívabb
képviselõi a szkíták, akiknek az idejében szin-
te a megszólalásig hasonlatos mûalkotásokat
találhatunk Belsõ-Ázsiában és a Kárpát-me-
dencében is. Ez egyértelmûen olyan hidat hoz
létre Ázsia és Európa között, amelynek az
egyik végpontja Kína északi határrégiója, a
másik a Kárpát-medencében van. Ha az ókor-
ban mezopotámiai, egyiptomi vagy perzsa ci-
vilizációról beszélünk, nekünk, e sztyeppei né-
pek kései utódainak illik ismerni a sztyeppei
civilizációt, amely az elõbb említett nagy civi-
lizációkkal együtt, azokkal párhuzamosan fej-
lõdött, és páratlan területnagysággal hídként
kötötte össze Eurázsiát. Már Herodotosz leírta
a szkítákkal kapcsolatban, hogy hatalmas bú-
zatermõ vidékeik vannak, s a görögség legfon-
tosabb gabonabeszállítói õk voltak. Nomád,
vándorló életmódjuk mellett hatalmas városo-
kat alkottak és óriási gabonaföldeket gondoz-
tak. A klasszikus lovasnomád életmódot olyan
közösségek alakították ki, amelyeknek már
van földmûves hagyománya és nagyállat-tartó
kultúrája. Innen lehetett csak továbblépni a lo-
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vas nomád kultúra felé, amely sokkal bonyo-
lultabb az elõbbinél, és amely a hunoknál ki-
csúcsosodó birodalomépítõ civilizációban jól
érzékelteti a fejlõdést – mondta többek között
az elõadó. 

FÓRUM A HSMK-BAN

A HSMK-ban tartott fórumán Göndör Ist-
ván az MSZP országgyûlési képviselõjelölt-
je és Litter Nádor polgármester a közelmúlt
beruházásairól, az utak rekonstrukciójáról, a
kórház, a mozi megújulásáról beszélt. Szó
esett a közeljövõ programjáról, azokról a lé-
pésekrõl, amelyek megtétele folytán még él-
hetõbb, még jobb város lesz Nagykanizsa. 

KANIZSAI LÁTOGATÁSON
Hiller István, az MSZP elnökének felesége,

Hillerné Farkas Júlianna a férje kampányát segí-
tõ háziasszonyként látogatott el Nagykanizsára.
Megtekintette a Thúry György Múzeum új kiállí-
tását, majd a Honvéd Kaszinóban mûködõ
Hölgyklub tagjaival beszélgetett a hölgyek sze-
repvállalásáról a családban és a közéletben. Ebéd
keretében találkozott a roma kisebbség képviselõ-
ivel, délután kötetlen sajtóbeszélgetésen vett részt
a sajtó képviselõivel. Látogatásának zárásaként
megtekintette a Quattro Mobili Bemutatótermet.

ÁDER JÁNOS NAGYKANIZSÁN
Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ-je-

lölt vendégeként tartott fórumot a Piarista iskola
tornatermében Áder János, a Fidesz frakcióve-
zetõje, aki televíziós felvételek bejátszásának
segítségével foglalta össze a kormánypártok elõ-
zõ négy évben tett ígéreteit, szembeállítva azo-
kat a valós helyzettel. Az elõadó a következõ te-
rületeket emelte ki több mint hétszáz fõs hallga-
tósága elõtt: a munkahelyteremtéssel kapcsolat-
ban például, amíg a szocialista kormány 400
ezer új munkahelyet ígért, addig a jelenlegi hi-
vatalos adatok 445 ezer álláskeresõrõl tanúskod-
nak. A pályakezdõk közül minden ötödik mun-

kanélküli. A kisgyermeket nevelõ anyák is ha-
sonlóan rossz helyzetben vannak. Az Orbán-
kormány Medgyessy Péter szerint is továbbvi-
telt érdemlõ családtámogatási rendszerét sike-
rült szétvernie a jelenlegi kormánynak. Lett vi-
szont dupla családi pótlék, ami egyrészt nem a
duplája az eddigieknek – csak a neve az –, ha-
nem annál párszáz forinttal kevesebb, másrészt
a családi kedvezmény és a rendszeres gyermek-
védelmi támogatás megszüntetésével a legtöbb
család összességében kisebb összeghez jut, mint
a változtatás elõtt. Szó esett a bérlakás-építési
program ígért – de meg nem valósult – folytatá-
sáról, az „ingyenes” általános iskolai tankönyv-
rõl és óvodai étkeztetésrõl, a diákhitelek ígéret-
tel ellentétben megnövekedett kamatairól, a gáz,
a gyógyszerek, az élelmiszerek árának emelke-
désérõl. A kormány alkalmatlanságát mutatja
mindemellett a közpénzekkel való felelõtlen
gazdálkodás is, így ideje a piros lapot felmutatni
nekik az áprilisi választásokon – vonta le a kö-
vetkeztetést a Fidesz frakcióvezetõje.

EGY ÜNNEP UTÓÉLETE
Ez a hét március 15-e jegyében telt, és azt

gondolom, hogy a mostani nemzeti ünnep is rá-
mutatott a mai politikai közélet szinte minden
jellemzõ vonására – mondta sajtótájékoztatóján
Kovács Kálmán. – Nem szabad ahhoz hozzá-
szokni, hogy a nemzeti ünnepen sem tud a nem-
zet együtt ünnepelni. Ez az egyik legnagyobb
tragédiája a mai közéleti megosztottságnak. A
másik nagyon fontos üzenet, hogy kinek mennyi-
re fontos az, amirõl március 15. szól: a szabad
Magyarországról, a szabad köztársaságról. A
Szabad Demokraták számára a köztársaság a
szabadság,  a szabadságjogok, a törvény elõtti
egyenlõség, az önálló, szabad Magyarország
záloga. El kell dönteni áprilisban, hogy milyen
országot akarunk. Olyan országot, ahol füttyszó,
kereplõ és egymást gyalázó tömeges indulatok
vannak, vagy olyan országot, amelyben szaba-
don, de a jogot és a jogállamiságot figyelembe
véve egymást elviselve, közösen dolgozunk. Mi
erre az utóbbira szavazunk és azt gondoljuk, va-
lóban ez a tét 2006-ban. 

– A nagykanizsai 28 fõs testületbõl nagyon
kevesen vettek részt a városi ünnepségen, az
esti fáklyás felvonuláson mindössze öt képvise-
lõ volt ott. A fideszes képviselõk teljes
egészében távolmaradtak a városi ünneptõl.

Úgy gondolom, nem megengedett egy demok-
ratikusan megválasztott testület tagjai részérõl
az a mentalitás, hogy nemzeti ünnepünkön nem
vesznek részt. Azok, akik évek óta szabotálják a
város ünnepeit, azok nem méltóak arra, hogy
képviselõk legyenek – tette hozzá Röst János.

ÍGÉRETEK HELYETT MEGOLDÁSOK
Arra van szükségünk, hogy az országot

egy, az emberek problémáit felismerõ politi-
kai vezetés irányítsa úgy, hogy a munkába
magukat az embereket is bevonja – hangsú-
lyozta a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség
Nagykanizsai Csoportja nevében, ígéretek he-
lyett megoldások témában, március 17-én tar-
tott sajtótájékoztatóján Cseresnyés Péter or-
szággyûlési képviselõjelölt. Két évvel ezelõtt
kezdte kidolgozni programját a Fidesz, ami-
bõl egyértelmûen kiderül, a Nagykanizsán is
tapasztalható legnagyobb problémák megol-
dására koncentrált. A gondok közül kiemelte
az elmúlt 4 évben drasztikusan nõtt munka-
nélküliséget, a közszolgáltatások árait, a kis-
és középvállalkozások támogatásának hiá-
nyát, és az idõs emberek növekedõ terheit. 

„NEM SZOKTAM ALKUDNI”
Nagykanizsán járt dr. Lamperth Mónika bel-

ügyminiszter, a Magyar Szocialista Párt elnök-
ségének tagja. Dr. Lamperth Mónika ez alka-
lommal inkább politikusi, mintsem kormány-
tag minõségében látogatott el a Vásárcsarnok-
ba, ahol Göndör Istvánnal, az MSZP ország-
gyûlési képviselõjelöltjével közösen ejtette
meg a hétvégi bevásárlást. A politikus elmond-
ta: Göndör István invitálására választotta a
szombati menü alapanyagainak beszerzéséhez
a nagykanizsai piacot, mert azt hallotta: ez a
megye egyik legjobb piaca. Elárulta: általában
nem szokott alkudni, mert tudja, hogy a kister-
melõk kemény munkával keresik a kenyerüket.

KANIZSARU
15 órakor a Kodály utcában történt közle-

kedési baleset. Az egyik parkolóban hátrame-
netben közlekedett személygépkocsijával egy
férfi. A parkolóhelyre történõ tolatás során it-
tassága következtében nekihajtott az ott álló
másik személygépkocsinak, majd úgy nyitotta
ki a személygépkocsija ajtaját, hogy az több-
ször nekiütközött a másik gépkocsi oldalának.
A súlyosan ittas férfit elõállították vérvételre,
ellene büntetõeljárás indult.

Krónika

március 17.

március 18.
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Nyitott Mûterem és Grafikai Stú-
dió avatóra hívta meg barátait, is-
merõseit március 14-én Ludvig Dá-
niel. Az Erzsébet tér 11. szám alatt
lévõ volt múzeum épület I. emele-
tén – az 1820-as években, klasszi-
cista stílusban kialakított épületben
–, bérel mûtermet az ifjú mûvész. A
jó hangulatú avatóünnepségre érke-
zõket Tiborcz Iván szaxofon játéka
fogadta, majd Wilheim Gábor kö-
szöntötte a megjelenteket. A kezde-
ményezésrõl elmondta: ismerõseik
körében a nyitott mûhely gondola-
tát elõször a budapesti Sebestyén János festõmûvész valósította meg, aki gondolt egy nagyot,
és hétvégére megnyitotta a mûhelyét, lehetõséget adva zenészeknek, irodalmároknak a talál-
kozásra,  egy kellemes délután eltöltésére. Dani elgondolkodott a példán, és elhatározta, míg
grafikai stúdiójában a mindennapos tevékenységét végzi, õ is lehetõséget ad széles baráti és
ismeretségi körének, valamint édesapjától, Ludvig Zoltán festõmûvésztõl „örökölt” nagyszá-
mú baráti tábornak a belépésre. A mûtermet a régi barát, Sebestyén János festõmûvész nyitot-
ta meg. Litter Nándor polgármester a jó hangulatot fokozva hangsúlyozta, azért is jó ez a
helyszín, azért is jó döntés a nyitott mûterem, mert Nagykanizsa is egy jó hely arra a munkára,
ami Danira vár. A kultúra gazdasági hajtóerejét jobban ki kellene használni, és ehhez új lehe-
tõségeket kellene valamennyiünknek kitalálni. Az est fõszereplõjétõl, Ludvig Dánieltõl meg-
tudtuk, a mûterem valóban munkahely, itt dolgozik hétközben, itt fogadja a megrendelõket. A
gondolat, hogy nyitott legyen a mûterme a látogatók elõtt, õsz óta érlelõdött benne. A saját
korosztályának is tervez programokat, õsztõl szeretne mûvészeti fõiskolákon, egyetemeken ta-
nuló kanizsai tehetségeknek bemutatkozó tárlatokat szervezni. 

Nyitott Mûterem avató

Szombaton délelõtt került sor a HSMK-ban a
Zalai Gyermekek XIII. Mûvészeti Találkozójá-
nak kistérségi bemutatójára, amelyen 41 pro-
dukcióban közel 450 gyermek lépett színre. A
színházteremben tartott megnyitón Sajni Jó-
zsef, a közgyûlés Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottságának elnöke köszönetét fejez-
te ki mind a pedagógusoknak, mind a szülõk-
nek, hiszen szakmai és anyagi támogatásuk
nélkül e produkciók nem jöhettek volna létre. 

– Ezen a megmérettetésen minden résztvevõ
gyermek nyertes, hiszen az a tudás, amellyel
színpadra lép, az övé marad – mondta meg-
nyitójában többek között Sajni József. 

A színházteremben a táncos produkciók sora
következett, míg a kamarateremben a zenés mû-
sorszámokat mutatták be, a délután pedig a szín-
házi produkciókkal folytatódott. Ének- hangsze-
res zene kategóriában a megyei fordulóba jutott

a városi zeneiskola Citeraegyüttese, Proszenyák
Anita és Bátorfi Tünde, õk a Szent Cecília Zene-
iskola növendékei. Szintén továbbjutó a bolyais
Pávlicz Erika,  Buvári Réka, a Szent Cecília Ze-
neiskola furulya együttese, a Farkas Ferenc Vá-
rosi Zeneiskola és Aranymetszés Mûvészeti Is-
kola népzenei együttese. A tánc kategóriát há-
rom részre osztotta a zsûri. A néptánckategória
minden résztvevõje további területi megmérette-
tésre mehet Miháldra és Lentibe, ott táncolnak
majd a Rozmaring táncegyüttes, a sormási tán-
cosok, a Bokréta és a Hevesi iskola néptáncosai
is. Az egyéb tánc kategóriából megyei döntõbe
jutott a Tûzmadár együttes és a Honvéd Kaszinó
Swans balettcsoportja. A modern táncosok kö-
zül továbbjutott a BLG Fitnes Csoportja, a Hon-
véd Kaszinó Modern tánccsoportjából a Maszk
és a Gladiátorok produkciója, valamint a Premi-
er Táncklubosok.

Zalai Gyermekek Mûvészeti Találkozója

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a
magyar kormánynak, mindazon magánsze-
mélyeknek és szervezeteknek, az ország-
gyûlési és önkormányzati képviselõknek,
cégeknek és gazdasági társaságoknak,
amelyek támogatták és segítették városun-
kat az elmúlt években kitûzött céljaink el-
érésében, együttmûködtek velünk fejlesz-
tési terveink megvalósításában és hozzájá-
rultak Nagykanizsa város fejlõdésért, az itt
élõ emberek életminõségének javításáért
végzett munkánkhoz.

2002. óta nyertes európai uniós pályázata-
ink valamint a kormány címzett- és céltámo-
gatásai 7,4 millárd forinttal növelték, illetve
növelik az önkormányzat költségvetését.

Ezekbõl az alábbi fejlesztéseket hajtot-
tuk és hajtjuk végre: Városi Kórház re-
konstrukciója, 50 db lakás vásárlása, hulla-
déklerakó, komposztáló-mû, hulladékud-
varok kialakítása, útfelújítások, Bagola- és
Kisfakos településrészek csatornaépítése,
további csatornaépítés elõkészítése, köz-
mûfejlesztések az ipari parkban, uszoda
rekonstrukció, gyermekmedence építés,
fõiskolai fejlesztések, szabadhegyi csomó-
pont kialakítása, mozi rekonstrukció,
HSMK felújítása, fogyatékosok otthoná-
nak megépítése, plakátmúzeum, Thúry-
laktanyában új városrész építésének meg-
kezdése, Rozgonyi iskola rekonstrukciója.
Épül az M7-es, folynak az elõkészületek a
61-es és a 74-es elkerülõ út megépítésére.
Tervezik az M9-est, amely térségünkben
érinti az M7-est. Több állami ingatlant
megkaptunk, köztük a laktanyákat, ame-
lyek illeszkednek a városfejlesztési prog-
ramjainkhoz. Mindez csak néhány a támo-
gatott programokból.

Mindezekért köszönet illeti támogatóin-
kat, segítõinket.

Fejlesszük együtt Nagykanizsát, az ott-
honunkat!

Nagykanizsa, 2006. március 21.
Litter Nándor

polgármester

Köszönet 
a város fejlesztéséhez
nyújtott támogatásért
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A számítógépes információcsere világában jó hír,

hogy a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség hozzájá-
rulásával és közremûködésével létrehozták Magyar-
ország legnagyobb fogyasztóvédelmi interaktív fó-
rumát. A www.fogyasztovedelem.com honlap
néhány fontos elemét mutatjuk most be.

ELEKTRONIKUSAN IS TUDAKOZÓDHATUNK
Annak érdekében, hogy a fogyasztók minél széle-

sebb körû információra tegyenek szert a fogyasztó-
védelmi portálon keresztül, a honlap magában foglal
– a teljesség igénye nélkül – egy olyan tájékoztatást,
ami lehetõvé teszi, hogy a fogyasztók a konkrét fo-
gyasztóvédelmi jellegû gondjaikra és annak megol-
dásaira is választ kaphassanak. Természetesen nem-
csak a fogyasztók, hanem a gazdálkodó szervezetek
számára is hasznos információul szolgálhatnak a
portálon ismertetésre kerülõ fogalmak, jogszabályok,
eljárási fajták különös tekintettel a fogyasztóvédelmi
eljárásra, a reklámfelügyeleti eljárásra vagy az élel-
miszer minõségi eljárásra. A jogorvoslatok keretén
belül az államigazgatási határozat ellen benyújtandó
fellebbezésen kívül a méltányossági kérelem szabá-
lyaival is megismerkedhet a látogató. Külön rész
foglakozik a fogyasztóvédelmi hatóságok által ki-
szabható bírságokkal, a Fogyasztóvédelmi Felügye-
lõségeket megilletõ hatósági jogosítványokkal, in-
tézkedésekkel, illetõleg a fogyasztó és a gazdálkodó
szervezet közötti vitás ügy eldöntésére jogosult alter-
natív vitarendezést szolgáló békéltetõ testületekkel.
A gyakorlati tudnivalók körében pedig a vásárlók
könyvérõl, a vásárlók jogairól és kötelezettségeirõl,
a nyitvatartási idõ szabályairól, a javítási határidõk-
rõl, a jótállási jegyrõl, a használati kezelési útmuta-
tóról, a panaszfórumokról, a betétdíjas göngyöleg
visszaváltásról, és megannyi a hétköznapok érintõ
kérdésrõl informálódhat bárki.

MINÕSÉGI KIFOGÁS, JÓTÁLLÁS
Minõségi kifogás valamennyi reklamáció, ame-

lyet a fogyasztó a dolog minõségére vonatkozóan
jelent be. Mindazon esetekben, amikor a fogyasztó
állítása szerint a szavatossági, illetve jótállási igény
érvényesítésének alapjául szolgáló hiba a dolog nem
megfelelõ minõségébõl ered, bejelentése minõségi
kifogásnak tekintendõ. Minõségi kifogás esetén sza-
vatossági, illetve jótállási igény érvényesíthetõ. A
jótállás lényegi eleme, hogy a jótállásra kötelezett a
jótállás idõtartama alatt a hibás teljesítésért való fe-
lelõsség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja,
hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A men-
tesülésre kizárólag a törvényben szabályozott ok
esetén kerülhet sor, más indokra hivatkozással a
mentesülés kizárt. A jótállás tehát könnyebbséget
jelent a fogyasztó számára, mivel a bizonyítás köte-
lezettsége nem õt, hanem a jótállásra kötelezettet
terheli. A szavatossági igényt annál a kereskedõnél
kell bejelenteni, amelytõl a fogyasztó a terméket vá-
sárolta. A forgalmazó köteles a szerzõdés megköté-
sét bizonyítottnak tekinteni, ha a fogyasztó bemutat-
ja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot

(számla, nyugta).A szavatossági igény bejelentése-
kor a kereskedõ köteles jegyzõkönyvet felvenni,
amelynek tartalmaznia kell a fogyasztó nevét és cí-
mét, a hibás termék megnevezését és vételárát, a vá-
sárlás idõpontját, a hiba bejelentésének idõpontját,
a hiba leírását,  a fogyasztó által érvényesíteni kí-
vánt igényt,  a kifogás rendezésének módját, és
amennyiben a kifogást a fogyasztó igényétõl eltérõ-
en rendezi, ennek indokát is. A jegyzõkönyv máso-
latát a fogyasztónak át kell adni. Ha a forgalmazó a
fogyasztó igényének teljesítésekor nem tud nyilat-
kozni, álláspontját legkésõbb 3 munkanapon belül
köteles közölni a fogyasztóval. Az árut elismervény
ellenében kell javításra átvenni, amelyben fel kell
tüntetni a fogyasztó nevét, címét, az áru azonosítá-
sához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét,
és azt az idõpontot, amikor a fogyasztó a kijavított
árut átveheti. A kijavítást úgy kell elvégezni, hogy
az a fogyasztónak ne okozzon jelentõs kényelmet-
lenséget, és törekedni kell ara, hogy a kijavítás 15
napon belül megtörténjék. A fogyasztó kérheti a ter-
mék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a vá-
lasztott szavatossági igény teljesítése lehetetlen,
vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági
igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan több-
letköltséget eredményezne.

Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga,
vagy ha a forgalmazó a kijavítást, illetve a kicseré-
lést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud
megfelelõ határidõn belül, jelentõs kényelmetlenség
okozása nélkül eleget tenni – választása szerint –
megfelelõ árleszállítást igényelhet vagy elállhat a
szerzõdéstõl. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak
nincs helye.

JÓTÁLLÁS CSAK JEGGYEL
A jótállási jegy: A fogyasztó jótállási igényét jót-

állási jeggyel érvényesítheti. A jótállási jegyet a for-
galmazó a fogyasztási cikkel együtt, a szolgáltatást
nyújtó vállalkozó pedig a szolgáltatás díjának átvé-
telekor, legkésõbb azonban a termék fogyasztó ré-
szére történõ átadásakor köteles a fogyasztó részére
– annak külön kérése nélkül – átadni. A jótállási
jegy kötelezõ tartalmát az említett jogszabályok ha-
tározzák meg. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása
vagy a fogyasztó részére történõ átadásának elmara-
dása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás ér-
vényességét. Jótállási igény érvényesítése: a forgal-
mazóval, illetve javító-karbantartó szolgáltatás ese-
tén a vállalkozóval szemben történik. A tartós hasz-
nálatra rendelt fogyasztási cikk meghibásodása mi-
att kijavítási igény a jótállási jegyen feltüntetett ja-
vítószolgálatnál közvetlenül is érvényesíthetõ. Jótál-
lás alapján a fogyasztó ugyanazon jogokat érvénye-
sítheti, mint a szavatosság körében, szolgáltatás ese-
tén kicserélés helyett a munka újbóli elvégzése kér-
hetõ. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új
alkatrész építhetõ be. Ha a fogyasztó a termék meg-
hibásodása miatt annak megvásárlásától számított
három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a
forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni.

www.fogyasztovedelem.com
Még a fûtési szezon kezdetén

vásároltam az egyik kanizsai hi-
permarketben egy fûtõtestet. A
pénztártól való távozást követõen
a vevõszolgálathoz mentem, hogy
a jótállási jegyet érvényesítessem
annak rendje, módja szerint. A
hölgy átvette a dobozt, szétszedte,
valamit irogatott is, bevallom, nem
figyeltem, pontosan mit is csinált.
Aztán visszacsomagolta a dobozt,
és azt mondta, rendben is va-
gyunk… én meg hittem neki. Ha-
zaérve azonnal felszereltük a fûtõ-
testet, a dobozban található be-
zacskózott dokumentumokat meg a
többi hasonló holmi közé tettük. 

Néhány hónap múlva, egy hi-
deg estén a fûtõtest egyszercsak
füstöt lövellt, majd lángra lobbant
és megadta magát. Mivel a készü-
léket elõírás szerint használtuk, az
életkora pedig roppant fiatal volt,
gondoltam, visszaviszem a boltba.
Hamar a papírosok közé nyúltam,
de megrökönyödésemre semmi-
lyen jótállási jegyet, blokkot nem
leltem, amivel a vásárlás tényét,
idejét bizonyítani tudtam volna. A
fûtõtest a világ összes nyelvén el-
készült leírása, bekötési, felszerelé-
si tanácsadója között csak azt nem
leltem, ami fontos lett volna ahhoz,
hogy a reklamációt elindítsam. 

Gondoltam, tanácsot kérek a
fogyasztók védelmére szakosodott
hatóságtól. A telefon végén beje-
lentkezõ hölgy meghallgatott, az-
tán elmondta, melyik az a jogsza-
bály, amelynek melléklete tétele-
sen felsorolja, milyen esetben kell
jótállási jegy, s mikor elég a blokk
a jogaim érvényesítéséhez. Ma is
vannak még üzletek, ahol a blok-
kot és az érvényesített jótállási je-
gyet összetûzik. Az én esetemben
nem ez történt, jóllehet a két külön
dokumentum egyike is adna jog-
alapot a gondom megoldására.
Ám mivel egyikkel sem rendelke-
zem, esélyem sincs a kártalanítás-
ra.  

Hogy a papírok mikor tûntek
el, hogy valóban benne voltak-e
a dobozban,  vagy már a vevõ-
szolgálatnál feltûnt a hiba, csak
valamiért nekem nem szóltak,
örökre rejtély marad. Egyet
megtanultam: a pulttól való tá-
vozás elõtt a jövõben megnézem,
mit kapok vissza. (dé)

A figyelmetlenség ára



7A hét témája: érdekeink

Olvasóink többsége valószínûleg már talál-
kozott az egy hónapnyi használat után szét-
szakadó tornacipõkkel, a termékeit akciós
áron reklámozó, ám az eredetin értékesítõ hi-
permarketekkel, hogy a zöldes színû, nyers
húsokról már ne is beszéljünk. A fogyasztó-
védelmi szakember szerint a helyzet nem vál-
tozik addig, amíg mi, vásárlók az olcsóbb ter-
mékeket keressük, miközben a minõséggel
egyáltalán nem törõdünk.  

– Sajnos, ami a fogyasztóvédelmet illeti, nem
javul a helyzet – mondta lapunknak Erdei Le-
hel, a Zala Megyei Fogyasztóvédelmi Felügye-
lõség igazgatója. – Állandóan változnak a jog-
szabályok, s mi megpróbálunk folyamatosan tá-

jékoztatást adni különbözõ médiumokon keresz-
tül a legfrissebb módosításokról. Ám amíg a
mentalitásban, a gondolkodásban nem történik
gyökeres fordulat, addig minden erõfeszítésünk
majdhogynem pusztába kiáltott szó. A vállalko-
zók nagy része még ma sem ismeri, hogy egy
fogyasztóvédelmi ellenõrzés során mit is vizs-
gálunk. A Nagykanizsai Kereskedelmi és Ipar-
kamara által szervezett fórumokhoz hasonlókon
el tudom mindezt mondani, de csak akkor, ha a
vállalkozók el is jönnek és meghallgatják. Saj-
nos, nagy fokú érdektelenséget tapasztalok, ami
talán abban gyökerezik, hogy a piac vásárló-
ereje olyan, amilyen, az ember megpróbál mi-
nél olcsóbban vásárolni, még akkor is, ha tud-
ja, hogy az a cipõ egy hónap múlva szétesik.
Ezzel tisztában vannak a forgalmazók is, s
ugyan tudják, hogy nem így kellene csinálni,
mégis csak arra koncentrálnak, hogyan tudnak
minél több bevételt elérni. A fogyasztók nagy
része ma még nem tudatos vásárló, az egyetlen
mérce az ár. Egy példával illusztrálnám: jön az
iskolakezdés, az anyuka tudja, hogy a jobb,
márkásabb tornacipõt kellene megvennie, de ha
nincs annyi pénze, akkor hazaviszi a sokkal ol-
csóbbat, akkor is, ha tisztában van vele, hogy
az néhány hét alatt szétszakad. Akkor majd
megint lesz kétezer forintja, s vesz másikat.

– Milyen eszközök vannak a fogyasztóvé-
delem kezében?

– Újabban a döntéshozók részérõl is erõtel-
jes törekvés érzékelhetõ a tekintetben, hogy a

jelenleginél szigorúbb szankcionálási rendet
alakítsunk ki. Nem biztos, hogy a bírság hatá-
sos eszköz, helyette inkább az üzletbezáráson
gondolkodunk. A legnagyobb problémát ab-
ban látom, hogy az uniós csatlakozás kapcsán
egy kötelezõ jogharmonizáció zajlott az or-
szágban. A tizenötök által alkotott jogszabá-
lyokat az újonnan csatlakozóknak át kellett
venniük. Nos, ezek fogyasztóvédelmet érintõ
részét is átvettük, ám ezek a jogszabályok sok-
kal lazábbak, mint a mi, még a jogharmonizá-
ció elõtt alkalmazott rendelkezéseink. 

– Hogyan összegezné az elmúlt év fogyasz-
tóvédelmi ellenõrzéseivel kapcsolatos tapasz-
talatokat?

– A kép nagyon vegyes: átlagban tíz üzletbõl
minden hatodikban valamilyen problémát ta-
pasztaltunk. Ez természetesen nem azt jelenti,
hogy minden hatodikban becsapták a fogyasz-
tót, hanem olyasmivel találkoztunk, ami jog-
szabályba ütközik. Az a véleményem, hogy Ma-
gyarországon akkor lesz igazi piacgazdaság, s
akkor lesz rend a fogyasztóvédelem területén,
ha a fogyasztó tudatos vásárlóként viselkedik
és kikényszeríti a vállalkozókból, hogy jogkö-
vetõ magatartással végezzék a tevékenységü-
ket. Nagyon tudatosan kell összevetni az árat
és a minõséget, ellenõriznünk kell a használati
vagy kezelési utasítás meglétét, s tudnunk kell,
hogy a pénzünkért elvárhatjuk, megkövetelhet-
jük és meg is kell követelnünk a minõséget! 

Horváth Attila

Tudatos vásárlók kellenek

A február végi közgyûlésen döntés szüle-
tett arról, hogy a közigazgatási eljárások so-
rán felmerült pénzfizetési kötelezettségek fo-
ganatosítása érdekében az önkormányzat
szerzõdést köt a Nagykanizsa város közigaz-
gatási területén mûködõ bírósági végrehaj-
tókkal. Dr. Kelemen Marcell jegyzõvel arról
beszélgettünk, miért volt szükség e határozat
meghozatalára.

– Eddig a jogszabályoknak megfelelõen
adók módjára történt a közigazgatási eljá-
rások során felmerült eljárási költségek,
pénzfizetési kötelezettségek behajtása. A
közigazgatási hatósági eljárás és szolgál-
tatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény – röviden a KET – azon-
ban új alapokra helyezi a végrehajtási el-
járást. A törvényalkotóknak szándékukban
áll felállítani 2008-tól a végrehajtási cse-
lekmények foganatosítására egy önálló
végrehajtási szolgálatot, azonban annak
tervezett indulásáig is el kell a feladatot
látnunk. A végrehajtási eljárások speciális
szakmai tudást és gyakorlatot igényelnek,
mellyel a hivatal munkatársai jelenleg

nem rendelkeznek. Az õ átcsoportosításuk-
kal létrehozandó úgynevezett végrehajtási
csoport egyébként sem lenne megoldás,
hiszen csak az egyéb feladataik ellátásá-
nak terhére tudnák végezni ezt a tevékeny-
séget. A létszámbõvítésnek pedig pénzügyi
többletkiadást jelentene. A KET ezeken kí-
vül önkormányzati hatósági társulás létre-
hozására, vagy a közigazgatási eljárás so-
rán felmerült pénzkövetelés behajtása ér-
dekében az önkormányzatnak önálló bíró-
sági végrehajtóval történõ szerzõdésköté-
sére ad lehetõséget. A február 28-i köz-
gyûlésen ez utóbbiról döntött a Közgyûlés.

– Változott-e a kiróható végrehajtási bírság
összege?

– Igen, a KET az eddigi maximális százezer
forintról magánszemély esetében ötszázezer
forintra, a nem természetes személy vonatko-
zásában pedig egymillió forintra növelte a ki-
róható bírság legmagasabb összegét. A jog-
szabály természetesen meghatározza a végre-
hajtási cselekmények sorrendjét – bankszám-
láról inkasszóval történõ letiltás, munkabér-
bõl történõ letiltás, ingó- végül ingatlan vég-

rehajtás –, ezen cselekményeknél a KET alap-
ján alkalmazni kell a bírósági végrehajtás
szabályait is.

– Milyen gyakran kell végrehajtási eljárás
lefolytatását kezdeményezni?

– A 2005-ös esztendõben a hivatalban az
adóügyeken kívül közel ötszáz végrehajtási
ügyben vált indokolttá végrehajtási eljárás
lefolytatása. A jelenleg behajtásra váró
összeg négymillió forint. Ez az összeg csak
emelkedni fog. Egyrészt növekedni fog a
kötelezettség nem teljesítése esetére kisza-
bott végrehajtási bírságok összege, más-
részt a KET az eljárás költségeinek megfi-
zetését a legtöbb esetben az ügyfelekre há-
rítja. Ha eredményes a végrehajtás, akkor
a hatósági döntések ügyfelek részérõl tör-
ténõ önkéntes végrehajtásának száma is
növekedni fog. Az eredményes végrehajtás
javítja a hatósági döntések önkéntes telje-
sítését. Másrészt pedig, mindazon pénzkö-
vetelések behajtásra kerülnek, melyek az
önkormányzat bevételeit képezik. Legyen
az végrehajtási bírság, vagy például meg-
elõlegezett eljárási költség. Hatékony vég-
rehajtás nélkül nincsen eredményes ható-
sági munka. S ez igaz a jogerõsen megál-
lapított pénzkövetelésekre is. (Sz.M.)

Szerzõdés a végrehajtókkal



8 Esélyegyenlõség

A közelmúltban avatták fel a kórház felújított „B” épületét,
amelynek modernizálása mintegy félmilliárd forint címzett állami
támogatásból és ötvenmillió forint önkormányzati forrásból való-
sult meg. Új egységek, így egy huszonnyolc ágyas ápolási osztály és
egy tíz ágyas hospice-részleg is helyet kaptak a belül teljesen meg-
újult épületszárnyban. Az ápolási osztály a fekvõbeteg-ellátó intéz-
mény olyan szervezeti egysége, amely meghatározott ideig ápolási
szolgáltatást nyújt mindazoknak, akik folyamatos orvosi ellátást
már nem, de folyamatos szakápolást még igényelnek. A hospice
pedig a gyógyíthatatlan – elsõsorban daganatos – betegségben
szenvedõk testi és lelki támogatásával foglalkozik.

– Ma általános problémát jelent Magyarországon, hogy a kórházi
ápolásra már nem szoruló betegek azért nem bocsáthatók haza, mert
még nem képesek ellátni magukat – mondta lapunknak Dr. Szabó Csa-
ba fõigazgató. – Adott esetben ez egy idõs embertársunknál bekövetke-
zõ közönséges combnyaktörés, vagy akár belgyógyászati betegség is le-
het. Ennek a helyzetnek az az eredménye, hogy a magyarországi, aktív
kórházi ágyak tizenöt húsz százaléka azért nem aktív, mert valaki éppen
elfoglalja hasonló okok miatt. Ezért Európa-szerte létezik egy olyan
egészségbiztosítói törekvés, hogy mentesítsük a nagyon forgalmas fek-
võbeteg-osztályokat (ilyen például a baleseti sebészeti osztály), s léte-
sítsünk olyan osztályokat, ahova ki tudjuk hozni innen azokat a betege-
ket, akik már túl vannak a mûtéten, félig már meg is gyógyultak, de még
nem tudnak hazamenni. Ez a fajta ápolás azonban már átmenetet képez
a szociális szféra felé, ezért aztán a magyarországi rendszert úgy alakí-
tották ki, hogy az ápolási osztály mûködtetéséhez az állam ad bizonyos
mértékû támogatást, s azt mondja: amennyiben ez nem elég a fenntar-
táshoz, úgy azt a kórház egészítse ki a betegtõl kért ápolási díjjal. Ma-
gyarul, ez egy fizetõ típusú ellátás. Ez így van itt, Nagykanizsán is, s a
következõ közgyûlés elé kerül az a térítési díjszabályzat, amelyben meg-
állapítjuk a kanizsai kórház ápolási díjait. Ezt természetesen a kórház
dolgozta ki, s e szerint (a minimálnyugdíj függvényében meghatározva)
1200-1300 forint körül lesz naponta. Természetesen olyan rendszert
kell bevezetni, amely lehetõvé teszi, hogy a szociálisan rászorulók adott
esetben mentesüljenek az ápolási díj megfizetése alól. 

– Laikusként azt gondolom, hogy a rendszer egészét tekintve talán
ez a pont érinti a legérzékenyebben a beteget. Hiszen van úgy, hogy
sem az orvos, sem a beteg nem tehet arról, hogy esetenként az átlagos-
nál lassabb a gyógyulási folyamat, s a páciens tulajdonképpen kikény-
szerül egy olyan osztályra, ahol tetszik, nem tetszik: fizetnie kell.

– Az a szokatlan a magyar ellátórendszerben, hogy az utolsó hetven
évben semmiért nem kellett fizetni. És ezért azt gondoljuk, hogy ez a
dolog így jó. Az eddigi érdeklõdés alapján azt tudom mondani, hogy
rengetegen szeretnének ezért az ápolási díjért bekerülni a még nem is
mûködõ ápolási osztályunkra, épp ezért biztos vagyok abban, hogy ez
nem lesz akadálya annak, hogy egy idõs embertársunk akár a családja
támogatásával jó ellátási körülmények közé jusson. Azt viszont tudo-
másul kell venni, hogy az a járulék, amit mindannyian fizetünk, nem

elég mindenre. A másik új ellátási formánk, a hospice viszont sokkal
tisztább, és sokkal jobban illik a magyar ellátórendszerbe, csak még
sajnos, nagyon kevés van belõle: mi vagyunk a tizenkettedikek, Zalá-
ban pedig az elsõk. A hospice egy 1972-ben, Angliában nevesített
olyan ellátó-mozgalom, amely a daganatos betegségekben szenvedõ
embertársainknak azon életszakaszukban nyújt segítséget, amikor az
úgynevezett gyógyító orvostudomány már kimerítette az összes lehetõ-
ségét. A beteget a daganat miatt megoperálják, megkapja a sugárkeze-
lést, megkapja valamennyi gyógyszerét. Az idõ múlik fölötte, s egyszer
csak kiderül, hogy a legkorszerûbb terápia mellett sem tudjuk megfele-
lõ életminõségben meghosszabbítani az életét. Ekkor következik a hos-
pice-ellátás, aminek alapvetõen az a célja, hogy a még hátralévõ élet-
szakasz elviselhetõségét biztosítsa a hagyományosan megszokott em-
beri körülmények között. A kórházi jelleg itt feloldódik, a fehér csempe
helyett sokkal inkább van valami, ami hasonlít az otthoni körülmé-
nyekre. A munkatársak nem elsõsorban injekciókkal és infúziókkal sza-
ladgálnak, hanem olyan, az életminõséget meghatározó dolgokkal fog-
lalkoznak, amelyek a leginkább zavarják ezeket a betegeket. Tulajdon-
képpen az emberhez méltó halálig történõ kísérés a legfõbb feladatuk
az itt dolgozóknak.

– Ha jól sejtem, akkor a daganatos betegek többsége nem az ottho-
nában hal meg.

– Ez így van. De tudni kell: a betegek ebben az életszakaszban már
nem örömmel jönnek a kórházba, hiszen tudják, hogy az orvos már
nem tud segíteni rajtuk, s elfogadják a megváltozhatatlant. Ez azonban
azzal szokott együtt járni, hogy embertársunk már nem kívánja kórházi
környezetet, nem akarja a fehér köpenyt látni, inkább egy családias,
szeretetteljes környezetre vágyik, ahol a hátralévõ idejét még eltölthe-
ti. Épp ezért hospice-részlegben egyébként orvos sincs, a részleg mû-
ködéséért a vezetõ ápolónõ felel. Természetesen neki joga és kötelessé-
ge orvost hívni, ha szükségesnek látja. Ettõl függetlenül naponta több
alkalommal is jár orvos a hospice-on, az esetek többségében olyan, aki
fájdalomcsillapításban járatos. Az tiszta véletlen, hogy Kanizsán én
lennék ez a személy, hiszen a szakterületem az aneszteziológia és az in-
tenzív terápia. Nem titok, hogy szeretném, ha ott fejezhetném be orvosi
pályafutásomat…

– Hogyan lehet feldolgozni az osztályon átélt traumákat?
– A szakemberek azt mondják, ahhoz, hogy valaki a halállal megfele-

lõ mélységben tudjon foglalkozni, annak elõször a saját halálfélelmét
kell leküzdenie. Nem tudom, hogy személy szerint én hogy állok ezzel a
dologgal, de ebben a pillanatban úgy érzem, hogy az intenzív terápiás
gyakorlatom során tapasztalt rengeteg haláleset révén sikerült feldol-
goznom, hogy az élet az egy átmeneti állapot, illetve, hogy a halál az
utolsó életjelenség, amit az élõn lehet tapasztalni. A dolog persze nem
ennyire egyszerû, szervezett tanfolyamok vannak, amelyek elvégzése kö-
telezõ azok számára, akik ilyen osztályon akarnak dolgozni. Ez különö-
sen azért fontos, hogy ne következzen be az úgynevezett kiégés, amikor
valaki egy munkakörben azt érzi, hogy tovább nem bírja csinálni, és
otthagy csapot-papot. Folyamatosan önismereti tréningeken kell részt
venni a hospice-on dolgozó szakembereknek. Sõt, el kell végezniük egy
speciális tanfolyamot is, amely munkatársaink nagy részénél már meg-
történt, a segédszemélyzet pedig lelkesen vállalja e kötelezettséget.
Nagy örömmel mondom, hogy a nagykanizsai kórházban nem kellett
lasszóval fogni a dolgozókat az osztályra – mondta a fõigazgató.

Dr. Szabó Csaba hozzátette: világi és egyházi segítõket is be kíván-
nak vonni a munkába, így például a homokkomáromi Nyolc Boldog-
ság Katolikus Közösséget is. 

Horváth Attila

Hospice: 
elkísérni a halálig
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– A szakmámon keresztül kerültem kapcsolatba a
kertészettel: olasz nyelvszakos pedagógus lévén
gyakran tolmácsoltam. A munkám során megismer-
kedtem egy olasz kertészmérnökkel, aki Magyaror-
szágon szeretett volna gyümölcstermesztéssel foglal-
kozni, s alapított egy céget – mesélte lapunknak Var-
ga János. – A gyümölcs-ültetvény bizonyos okok miatt
nem valósult meg, ám közben az érdeklõdésem a gyü-
mölcstermesztés irányába fordult. Számos gazdafóru-
mon vettünk részt, így szinte „rám ragadt” a szakma.
Gyakran jártam Olaszországban, jól láttam az azo-
nosságokat és a különbségeket a két ország között, s
jól érzékeltem azt is, hogy mi az a nálunk ritkaságnak
számító növény, ami itt is meghonosítható. 

– Állítása szerint a füge, a datolyaszilva és a kivi
akár nagy területen is termeszthetõ lenne, megfelelõ
klimatikus körülmények között, persze…

– A három növény közül talán csak a fügét tekint-
hetjük igazán déligyümölcsnek, mert meghatározott
klímafeltételekre van szüksége. A datolyaszilva faj-
tánként eltérõ módon reagál az éghajlati viszonyok-
ra, míg a kivi bárhol termeszthetõ. A mostani hide-
gekhez hasonlóban volt már részünk az elmúlt négy-
öt évben, e tény jó alkalmat adott az említett növény-
fajok tesztelésére. Pontosan meg tudtuk határozni,
hogy a datolyaszilvából melyek a hidegnek ellenálló
fajták, a kivi pedig jól vizsgázott az esetenként szélsõ-
ségesen hideg idõjárási körülmények között is. A

domboldalra ültetett fügék egy bizonyos magasság
fölött ugyancsak jól állták a telet. Egyébként felfedez-
tem egy nagyon ígéretes fajtát, amely még csekély ká-
rosodást sem szenvedett ezeken a teleken. Összessé-
gében úgy tûnik, a teltebb levelû fajták egy árnyalat-
tal jobban tûrik a telet, mint a karéjos, szeldelt leve-
lûek. A kritikus hõmérsékleti érték körülbelül mínusz
tizenöt fok. 1985-ben, amikor az elmúlt évtizedek leg-
szigorúbb telét éltük meg, a sík területeken lévõ szok-
ványos gyümölcsfajok teljes rügyfagyást szenvedtek,
míg a domboldalakon egy bizonyos magasság felett
teljes termést adtak. A közhiedelemmel szemben a
szélvédelmet nyújtó terepakadályok nem jelentenek
fagyvédelmet, sõt, gyakran fokozzák a fagyzug-ha-
tást. Ezért helytelen, ha a szélvédettségre hivatkozva
a hegy aljába, a pince mellé ültetik a fügét. 

– Három oktatófilmet is készített, amelyekben
részletesen beszél a termesztés praktikáiról. Mirõl
esik még szó e filmekben?

– Pontosan bemutatom azt is, a kivit hogyan kell
nevelni. A kivi ugyanis a vesszõk középsõ részén
hozza a termõrügyeket, de csak akkor, ha a vesszõk
megközelítõleg vízszintes helyzetben állnak. Ezért
ennek tudatában kell kialakítani a mûvelési módot
is. A datolyaszilvából van olyan fajta, amely utóér-
lelés nélkül is édes, ám van olyan is, amelyik utóér-
lelést kíván. Aki ezt nem tudja, az a begyûjtött nega-
tív élmény után elesik egy nagyon finom és rendkí-
vül tápláló gyümölcs fogyasztásának élvezetétõl –
mondta Varga János. 

Arra, hogy a datolyaszilva mennyire életképes ha-
zánkban is, egy markáns példát mesélt el: az egyik
agrártudományi egyetem kertjében áll egy ötvenhá-
rom (!) éves fa, évrõl-évre termést hozva. A dato-
lyaszilva, azaz a káki jól meghonosítható tehát Ma-
gyarországon is – az egyetemisták nap mint nap el-
haladnak az ékes bizonyíték mellett...    

Horváth Attila

Déligyümölcsös-kert
Különleges missziót vállalt fel a letenyei Var-

ga János, amikor úgy döntött: sorra járja a za-
lai kertbarát-köröket, s minél szélesebb körben
igyekszik tudatosítani, hogy hazánkban sza-
badföldön, akár nagy területen is termeszthe-
tõk olyan délszaki növények, mint a füge, a da-
tolyaszilva és a kivi. Az egyébként olasz szak-
fordítóként tevékenykedõ hobbikertész leg-
utóbb a HSMK kertbarát-körének tagjai szá-
mára tartott rendkívül érdekfeszítõ elõadást.

Az elmúlt közgyûlésen módosí-
tották a nyugdíjasok elhelyezésére
épült bérlakások bérletérõl szóló
rendelet. A módosítást az tette
szükségessé, hogy az addig hatály-
ban lévõ rendelet nem tartalmazott
szempontrendszert a bérlõkijelölés
sorrendjének meghatározására. A
Nyugdíjasházba bekerülni kívánó
pályázók nagy része pénzado-
mányt ajánlott fel, míg kisebb
számban önkormányzati bérlaká-
sukat bocsátották térítésmentesen a
bérbeadó részére. Az elbírálás
megkönnyítése érdekében vált in-
dokolttá a rendelet módosítása. 

A lakástípusonkénti adomány
értéke az elmúlt években nem vál-
tozott, ezért idõszerûvé vált annak
megemelése is. A Szociális és
Egészségügyi Bizottság javaslatára
a közgyûlés a rendeletet úgy mó-
dosította, hogy a Nyugdíjasházba
pályázók közül bérlõül elsõsorban
azt a személyt kell kijelölni, aki a
licit során a legmagasabb összegû
adományt ajánlja fel. Másodsorban
az a pályázó számíthat elhelyezés-
re, aki legalább komfortos önkor-
mányzati tulajdonú lakással ren-
delkezik, és azt térítésmentesen a
bérbeadó rendelkezésére bocsátja,
harmadsorban pedig az a nyugdí-
jas válhat bérlõvé, aki városrende-
zési célból illetve életveszély miatt
lebontásra kerülõ önkormányzati
lakás bérlõje, és a felajánlott lakást
cserelakásként elfogadja.

Módosították 

Javában folyik a majdani Thury-városrész,
az egykori laktanya rehabilitációja. Szabó At-
tila, a kivitelezõ Szabadics Közmû- és Mély-
építõ Kft. építésvezetõje kérdésünkre elmond-
ta: a területen kivágták a cserjéket, fákat, s a
lõszermentesítéssel párhuzamosan elindultak
a bontási munkálatok is. Felszámolták az egy-
kori üzemanyagtárolót, itt az elõzetes infor-
mációk hat nagyméretû tartályával szemben
csak hármat rejtett a föld. A lõszermentesítés
folyamatosan történik, amint teljesen megtisz-
títják a területet, sor kerülhet a burkolatlan ré-
szek vizsgálatára is. Az eddigi kutatások so-
rán egy jelzõgránátot találtak, tehát úgy tûnik:
a katonák tisztán hagyták maguk mögött a
laktanyát.

Érdekesség, hogy az összes térbetont egy
speciális géppel ledarálták és az így kapott
zúzalékot felhasználják a belsõ utak építése
során. Ez azt jelenti, hogy csaknem huszonki-

lencezer négyzetméternyi, átlagosan
huszonöt centiméter vastagságú térbe-
ton feldolgozása történt meg. Az órán-
ként négyszáz köbméter teljesítményû
eszközbe egyébként már feltört beton
kerül, amit a berendezés törõfejei 0-
120 milliméteres méretû, kisebb dara-
bokra zúznak – a bazaltos törmelék ki-
váló az utak alapjába. Megtudtuk,
hogy bár a befejezés határideje 2007.
október, abban bíznak, hogy hamarabb
végeznek a teljes rehabilitációval.

Az önkormányzat az Európai Unió Re-
gionális Fejlesztés Operatív Program 2.2
Városi területek rehabilitációja címû pályázat ke-
retében 799.757.000 forintnyi támogatást nyert a
Thury-városrész alapjainak megteremtéséhez,
amelyhez további 88.807.000 forint önrészt tesz
hozzá a helyhatóság. A projekt keretében csak-
nem 175 millió forint értékben kerül sor a szüksé-

ges bontási munkálatokra, elvégzik a kár- és lõ-
szermentesítést 26 milliós nagyságrendben, út- és
infrasruktúra-építés, parkosítás történik mintegy
557 millió forint értékben, továbbá e pénzbõl fi-
nanszírozzák a sportcsarnok tervezési munkálata-
it is. Ez utóbbi 34 millió forintba kerül. (ha)

Új városrész születik
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Március 5-én negyedik alkalommal rendezték meg a tatai Farsang
Kupát, melyet az ország három legnagyobb versenyei között tartanak
számon. Ezen a versenyen a Thúry SZKI elsõs cukrásztanulója, Pintér
Szilvia aranyérmet kapott csokidíszes marcipán tortájáért. Emellett még
két úgynevezett napi süteményt kellett elkészíteni, mindegyikbõl tíz-tíz
darabot. Az aranyérem mellett különdíjakat is hazahozhatott a diáklány,
aki a Marlin Cukrászatban tanulja a szakma gyakorlati fogásait.

– Hányan indultak a versenyen?
– 103 versenyzõ indult, voltak szakácsok, szakács-artisztikusok, voltak

cukrászok és pékeke is – válaszolja. – Kanizsáról én voltam az egyetlen
versenyzõ, mi több a megyébõl is. Egyébként a munkáltatómnak,
Sinkovics Tamásnénak és Sinkovics Tamásnak köszönhetem, hogy részt
vehettem ezen a versenyen, akik maguk is nagyon jó eredménnyel szere-
peltek a megmérettetésen és egy másik kategóriában nyertek aranyérmet.

– Mennyire volt szigorú a zsûri?
– A zsûrizés a versenyrõl készített szaklapi beszámoló szerint, nemzetkö-

zi szinten folyt. Mi is úgy láttuk, szigorúan vesznek mindent. Oscar-díjas és
egyéb nemzetközi elismerésekkel bíró, neves szakemberekbõl állt a zsûri.

– Mi okozott a legnagyobb örömet ezen a versenyen?
– Annak nagyon örültem, hogy az eredményhirdetésen az én mun-

kámat külön kiemelte a zsûri. A napisütijeimet külön megdicsérték,
igaz, sokat is szöszmötöltem velük, sok aprólékos munka volt vele. 

– Érettségi után jelentkeztél cukrásznak. Miért?
– Fél évvel ezelõtt kezdtem el tanulni a szakmát, és azt kell monda-

nom, hogy nagyon szerencsés vagyok, hiszen Kiskanizsán nagyon sok
érdekes és különleges dolgot tanulhatok a szakmáról. Hogy miért ezt a
szakmát választottam? Talán azért, mert nagyon szeretek sütni. Mielõtt
ide jelentkeztem, már akkor is nagyon sokat sütöttem otthon. Érettségi
után aztán úgy döntöttem, nem akarok az eredeti iskolámban maradni,
kellett egy szakma, hát ezt választottam. (D.É.)

Aranyérmes marcipántorta

A IX. Országos és Határon Túli Középisko-
lai Arany János Balladamondó Verseny kö-
zönségdíját  Kupó Péter, a Batthyány Lajos
Gimnázium 9.A osztályos tanulója nyerte el. 

A nagyszabású, háromnapos versengést mi-
nisztériumi támogatással a nagykõrösi Arany
János Gimnázium rendezte meg. Kupó Péter,
az elmúlt év végén Hévízen megrendezett
megyei Balladamondó versenyen külön díjat
ért el és eredményével, a legfiatalabb vers-
mondóként bejutott az országos versenyre,
ahol 73-an vettek részt. A balladamondó ver-
senyt három évenként rendezik meg. Az elsõt
Arany János halálának 100. évfordulóján,
1982-ben tartották meg. Egy kötelezõ és há-
rom szabadon választott Arany János balladá-
val kellett részt venni a versenyen. 

A zsûri elnöke, Mácsai Pál színmûvész
minden egyes versenyzõt külön értékelt, és el-
látott útravaló, jó tanáccsal. Petinek annyit
mondott: nagyon ügyesen megoldotta a fel-
adatot, jól állt az egyéniségéhez, és ne hagyja
abba a versmondást. Péter, óvodás korától
foglalkozik versekkel, ballada mondásba csak

a verseny felhívást követõen kapcsolódott be.
– A felkészülés igazából csapatmunka volt –
összegezte. Horváth István Radnóti-díjas
versmondó nevét említette elsõként, aki na-
gyon sokat segített neki az egyéniségének
megfelelõ balladák kiválasztásában és értel-
mezésében. A verseny elõtti napon is meg-
hallgatta, szinte baráti kapcsolat alakult ki kö-
zöttük. Ugyancsak sok segítséget kapott dr.
Hámori Zsoltné tanárnõtõl, valamint édesany-
jától dr. Kupóné Gasztonyi Edittõl, aki a
Bólyai Iskola pedagógusa. A versmondást,
verstanulást, hobbinak tartja, egyelõre még
nem akarja feladni, de reál tárgyakkal szeret-
ne továbbtanulni. A balladamondó versenyen
új barátokra lelt, és egy értékes és szép kö-
zönségdíjra, melynek különlegessége, hogy a
földgömb talapzataát 14 karátos arannyal
vonták be, az egyes földrészeket pedig féldrá-
gakõbõl vagy drágakõbõl rakták ki. 

Közönségdíj Nagykõrösrõl

Azt ígértük a Nagykanizsaiak-
nak, hogy az MSZP vezette
kormány támogatja az önkor-
mányzat fejlesztési terveit.

Ezért megújult a kórház, új fogyaté-
kosok otthona épült. 

Folyik a mozi, a plakátmúzeum építése, a bagolai és a
fakosi csatorna program és hamarosan megkezdõdik a HSMK és a
Rozgonyi iskola bõvítése és felújítása.

Új városrész épül a Thury laktanya területén, 50 vállalkozás
dolgozik az ipari parkban. És még hosszan sorolhatnánk.

Az Orbán kormány idején 1,5 milliárd Ft volt a támogatás.
Orbán Viktor elismerte a Zalai Hírlap 2006. február 24-ei interjú-

jában, hogy szeretett városunkkal szemben vannak adósságai.
„Nagykanizsával szemben érzek személyes adósságot.” Igen, így
van, de ez már nem hozható helyre, mert az a négy év elvesztege-
tett négy esztendõ volt az Orbán-Torgyán kormány jóvoltából.

Cseresnyés Péter kérjen bocsánatot a nagykanizsaiaktól, amiért a
Fidesz büntette városunkat.

Szavazzon az MSZP-re 
és jelöltjére, Göndör Istvánra,
aki tartotta szavát. 
MSZP Nagykanizsa önkormányzati frakciója

Fizetett politikai hirdetés

Igen!
Megcsináltuk! Az eredmény: 

7,4 milliárd Ft 
címzett támogatás,
pályázati siker,

amely a panelfelújí-
tással eléri 

a 8 milliárd Ft-ot.

FÉRFI  FFODRÁSZAT
Nagykanizsa, FFõ úút 110. ((Húsáruház uudvarában)

Várom rrégi éés úúj vvendégeimet: ERZSI

Nyitvatartás: HH-KK-PP: 77-113 óóra,  SSz-CCs: 113-119 óóra

Vasárnap kezdõdik a nyári idõszámítás. Magyaror-
szágon, az európai gyakorlatnak megfelelõen, hajnali 2
órakor 3 órára igazítják az órák mutatóit. 

A nyári idõszámítás október utolsó vasárnapján zárul, ekkor nyer-
jük vissza a márciusban „elvesztett” egy órát. 

NYÁRI IDÕSZÁMÍTÁS!
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A közelmúltban mutatták be a nagyközön-
ségnek a Halis István Városi Könyvtárban a
Halis-évkönyvet. Az elõzményekrõl Czupi
Gyula igazgató beszélt, majd diavetítés kere-
tében szerkesztõtársával, Kardos Ferenc igaz-
gató-helyettessel közösen meséltek a kötetrõl. 

– Könyvtárunk 2001-ben vette fel Halis Ist-
ván nevét, s azóta minden esztendõben tartunk
Halis-emléknapot – mondta elöljáróban a bibli-
otéka vezetõje. – Az idei ötödik emléknap cso-
dálatos eseményének tartom, hogy bemutatha-
tunk egy olyan könyvet, amely egy kicsit a
könyvtárról és egy kicsit a névadóról is szól.

– Ha a könyvet a kezükbe veszik, akkor azt
tapasztalják, hogy nem egy sablonos évkönyv-
rõl van szó – mondta dr. Pintérné Grundmann
Frida, a polgármesteri hivatal mûvelõdési és
sport osztályának vezetõje. – A könyv jellemzõit
egyfajta hármas egységben tudnám összefog-
lalni: kigondolni, létrehozni, mûködtetni. A
szerkesztõ nem állít fel fontossági sorrendet,
nem ígér teljességet, de jó keresztmetszetet ad
a három alapgondolat mentén. Felidézi az em-
lékeket, pillanatképet ad a könyvtár jelenérõl, s
ezzel párhuzamosan a városról is. Elõrevetíti a

jövõ törekvéseit. Izgalmas olvasmány az 1999
és 2005 közötti idõszakról szóló fejezet, hiszen
ezt mindannyian megéltük, olvastunk róla híre-
ket, részt vettünk az egyes eseményeken. 

Ezt követõen Czupi Gyula Kardos Ferenc
igazgató-helyettessel közösen fejezetrõl fejezetre
mutatta be a kötetet, amelynek megjelentetését a
Nemzeti Kulturális Alap, Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport-
bizottsága, valamint a Könyvtárpártoló Alapít-
vány támogatta. Czupi Gyula elmondta: nem egy
teljesen új kötetet készítettek, hanem a meglévõ
tanulmányokból állítottak össze egy kiadványt,
amelynek érdekessége, hogy több helyütt eredeti
dokumentumokat illesztettek be, s több forrás-
munkát kihajtható leporellóként tartalmaz. Kar-
dos Ferenc kifejtette, hogy a szerkesztõi köszön-
tõt öt fejezet követi, melyek közül az elsõ a
könyvtár 1999-2001. között zajló névadási fo-
lyamatától 2005-ig, a Halis-emlékévig terjedõ
idõszakot mutatja be. A második fejezet a név-
adó Halis Istvánról szóló tanulmányokat tartal-
maz, a harmadikat pedig teljes egészében Halis
István mûveinek szentelték a szerzõk. A
negyedik fejezetben a kanizsai könyvtárakról

szóló historikus írások kaptak helyet, Horváth
Jánosné a hajdani egyletek könyvtárait, míg
Halis István egy írása a ferences rendi szerzete-
sek könyvtárát mutatja be. Az utolsó fejezet pe-
dig nem is szólhatna másról, mint a Halis István
Városi Könyvtár „legújabb kori történetérõl”: ti-
zenkét tanulmány idézi fel az utóbbi évek jelen-
tõs könyvtár-fejlesztõ tevékenységét, melyek-
nek szerzõi a bibliotéka dolgozói; Czupi Gyula,
Kardos Ferenc, Bognár Csilla, Kocsis Katalin
és Farkasné Gál Erzsébet.

Az érdeklõdõk a teljes kötetet letölthetik a
www.nagykar.hu oldalról.  

Horváth Attila  

Korszakot zár le a Halis-évkönyv

A Petró Galéria és Képkeretezõ Mûhely
idei elsõ kiállításán két Pest megyei, Gödön
élõ mûvész, Szalma Edit festõ és Vertel And-
rea keramikus mutatkozik be alkotásaival.
Borbély Ferenc Gusztáv festõmûvész meg-
nyitó szavaiban kiemelte: a kiállítás a mûvé-
szek fény, meleg, állatok és  emberek iránti
szeretetét mutatja be.  

– Mindig öröm, ha egy kiállítás megnyílik –
hangsúlyozta. – Öröm, mert találkozhatunk a
kiállító mûveivel és láthatjuk a nekünk szánt
üzeneteket. Öröm az alkotó számára is, hiszen
visszajelzést kap a befogadótól, hogy megér-
tettük, amit mondani akar nekünk, és kontrol-

lálni tudja, hogy mûvei elérik-e a kívánt ha-
tást. Ám alkalmas és értõ, támogató mecéná-
sok nélkül nincs mûvészet, ezért köszönet illeti
a Petró Galériát a lehetõségért.

A pezsgõs koccintást követõen került sor a
galéria kiállításain megszokott nyereménysor-
solásra. Vertel Andrea Páros kisfigura címû
kerámiáját dr. Horváth György, Magyar utcai
lakos nyerte meg. Szalma Edit Zöld álom cí-
mû nyomatát pedig Fazekas Tiborné Kinizsi
utcai lakos vihette haza. Az ünnepélyes han-
gulathoz Németh Ferenc zenetanár járult hoz-
zá hegedûjátékával.

Szalma Edit 1991-ben végzett a Magyar
Iparmûvészeti Fõiskolán grafikusként. Sokol-
dalú képzõmûvész, mesekönyveket, naptárat,
gyermek szakácskönyvet illusztrál, plakátokat
tervez, festményeket készít, a magyar képzõ-
mûvészet kiemelkedõ alakja. A Petró Galériá-
ban is látható festményeinek groteszk figuráit
gyerekes báj lengi körül. A nagy terek, a sza-
badon hagyott felületek fontos elemei a ké-
peknek, a lényeg után tekintetünk elkalandoz-
hat. Szép festõi felületek, formák egészítik ki
a látottakat, ahol „nem történik semmi” ott is
érdemes szemlélõdni. A tér és a figurák viszo-
nya is érdekes, az elnyújtott végtagok mozdu-
latai lazák, finom dinamikával festettek. 

Vertel Andrea elsõsorban figurális kerámiát
készít. A budapesti Mûvészeti Szakközépis-
kolában kedvelte meg egy életre az agyagot. 

– Mindig izgatott a tûz megismerése, izgal-

masnak tartom, ahogy a tûz jelen van füstjével,
hamujával, kormával, kiszámíthatatlanságával
– mondta. – Ha fával hevítem fel a kemencét, a
benne lévõ kerámiát átjárják a lángnyelvek, a
korom, és olyan a figura, mint a ropogós, bar-
nára sült kenyér. Ha az izzó tárgyat kiveszem
és faforgáccsal kevert homokkal takarom be, a
forgács meggyullad, a homok elfojtja az égést,
füstölni kezd. A tárgy attól függõen, mennyi
füst éri, hol feketébb, hol szürkébb lesz. A tár-
gyon levõ festék is e szerint változik, ezer arcot
mutat, elõre nem kiszámíthatót. 

Munkáihoz félporcelánt, porcelánt, magastûzû
samottos anyagot használ, és 1100-1300 C-on
égeti ki. Ezen a hõfokon már annyira tömörödik
az agyag, hogy elveszti vízáteresztõ képességét,
így fagyállóvá lesz, ami fontos tulajdonság a ker-
ti szobrainál. Nem használ sokszorosító techni-
kát, szobrait korongolással kezdi, majd az alap-
formákat építi össze és egyedileg mintázza. 

A kiállítás április 1-ig tekinthetõ meg.(bzs)

Színek, formák varázsa
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Képviselõi fogadóóra

A 6. sz. választókerület (Csokonai u., Hevesi u., Teleki u., Bartók u.,
Rózsa u. stb.) lakosai részére 2006. március 30-án, csütörtökön 17 óra-
kor dr. Horváth György önkormányzati képviselõ fogadóórát tart a
Körõsi Cs. S. Általános Iskolában.

A Kft. feladata: A nagykanizsai önkormányzat tulajdonában lévõ
„B” fürdõ kapacitású uszoda és strandfürdõ (Nagykanizsa, Csen-
gery u. 49.) önálló üzemeltetése. 

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, fõiskolai
vagy egyetemi gépészmérnök, villamosmérnök, építõmérnök vagy épü-
letgépész mérnök iskolai végzettség, legalább ötéves szakmai gyakorlat. 

Vezetõi vagy szakirányú szakmai gyakorlat, illetve gazdasági
szakképesítés vagy gyakorlat, német vagy angol nyelvismeret, szá-
mítástechnikai ismeret elõnyt jelent. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázatban elõírt iskolai vég-
zettséget tanúsító okirat másolatát, a szakmai (vezetõi) gyakorlat
igazolását, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a
pályázó szakmai önéletrajzát, a Kft. vezetésére és a létesítmény fej-
lesztésére vonatkozó elképzeléseket.

A munkakör 2006. június 1. naptól tölthetõ be. 
Az ügyvezetõt a Közgyûlés 5 évre választja, a foglalkoztatás a gaz-

dasági társaságok vezetõ tisztségviselõire vonatkozó szabályok szerint
történik. A pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármes-
teréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani.

A pályázat beérkezésének határideje: 2006. április 5. 12.00 óra.
A pályázatok elbírálásának módja: a határidõben beérkezett

pályázatokat a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság az ér-
vényesen pályázók meghallgatását követõen véleményezi,
amelynek ismeretében a Közgyûlés 2006. április 30-ig dönt.

A személyi bér és egyéb juttatások megállapítása a bizottság ja-
vaslatára az önkormányzati Javadalmazási Szabályzat alapján tör-
ténik. (A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhetõ
Litter Nándor polgármestertõl a 93/500-702-es telefonszámon.)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 
pályázatot hirdet a Kanizsa Uszoda Szolgáltató
Egyszemélyes Kft. ügyvezetõi tisztségének betöltésére

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános
versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait (hrsz./helye/kikiál-
tási ár/versenytárgyalás/idõpontja:

2036/B/2./Király u. 8./2.200.000 Ft + áfa/2006.03.27. 08:00 óra.
2190/A/3./Csányi u. 8./10.700.000 Ft + áfa/2006.03.27. 08:30 óra. 11.
/Magyar u. 6./6.500.000 Ft + áfa 2006.03.27. 09:00 óra. 163/1./Ma-
gyar u. 54./11.280.000 Ft + áfa/2006.03.27. 09.30 óra. 186/1./Magyar
u. 76./7.938.600 Ft/2006.03.27. 10:00 óra. 1286./Királyi P. 1-
3./16.000.000 Ft + áfa/2006.03.27.10:30 óra. 1188/3/A/5. és
1188/3/A/6./Fõ út 7./47.000.000 Ft + áfa/2006.03.27. 11:00 óra.
1163./Rozgonyi u. 8./40.000.000 Ft + áfa/2006.03.27. 11:30 óra.
4372./Lazsnaki kastély/60.000.000 Ft + áfa/2006.03.27. 13:00 óra.
918/1./Arany u. 5. - volt óvoda/36.100.000 + áfa/2006.03.28. 08:30
óra. 964./Arany u. 7. - volt óvoda/35.600.000 + áfa/2006.03.28. 09:00
óra. 961./Kinizsi u. 20./20.300.000 Ft/2006.03.28. 09:30 óra.
2243/1./Ady u. 25./16.000.000 Ft/2006.03.28. 10:00 óra. 6705./Kisrác
u. 25. - volt óvoda/14.000.000 + áfa/2006.03.28. 10:30 óra.
20507./Fakos, Dankó u./680.000 + áfa/2006.03.28. 11:00 óra.
82/3./Pláza melletti terület/34.800.000 + áfa/2006.03.28. 11:30 óra. 

A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal 2. emelet 6. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). Ér-
deklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagy-
kanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724

Versenytárgyalás

11/2006.(III 06.) számú határozatával a Zala megyei 2. számú Or-
szággyûlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság Kisgyura Já-
nos Andrást a Magyar Demokrata Fórum jelöltjét a Zala megyei 2.
számú országgyûlési egyéni választókerületben országgyûlési képvise-
lõjelöltként nyilvántartásba vette.

12/2006. (III. 11.) számú határozatával a Zala megyei 2. számú Országgyû-
lési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság P. J. kifogását – mely szerint
a Magyar Szocialista Párt megsértette a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 3.§. c.) pontja szerinti esélyegyenlõség elvét – elutasította.

13/2006. (III. 11.) számú határozatával a Zala megyei 2. számú Ország-
gyûlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a Magyar Szocialista
Párt kifogásának helyt adott. A bizottság döntése szerint a „67 százalékkal
megemeltük a lakossági gáz árát. Igen. Megcsináltuk.” szövegû, MSZP
logóval ellátott, azonban nem a jelölõ szervezettõl származó plakát közte-
rületre történõ kihelyezése sérti a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 3.§. a.) és d.) pontjában foglalt alapelveket: a választás tisztaságát,
valamint a jóhiszemû ls rendeltetésszerû joggyakorlást.

14/2006. (III. 11.) számú határozatával a Zala megyei 2. számú Or-
szággyûlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság Koller Lász-
ló István, a Kereszénydemokrata Párt – Keresztényszociális Centrum
Összefogás jelöltjének nyilvántartásba vételét visszautasította.

15/2006. (III. 13.) számú határozatával a Zala megyei 2. számú Or-
szággyûlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság Koller László
Istvánt, a Kereszénydemokrata Párt – Keresztényszociális Centrum
Összefogás jelöltjét a Zala megyei 2. számú országgyûlési egyéni vá-
lasztókerületben országgyûlési képviselõjelöltként nyilvántartásba vette.

16/2006. (III. 17.) számú határozatával a Zala megyei 2. számú Or-
szággyûlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság Dr. Szabó Csa-
ba Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórházának Fõigazgatója által be-
nyújtott kifogásnak helyt adott. Megállapította, hogy a Monivett Kft.
(Kõszeg Rákóczi u. 10.) megsértette a Választási eljárásról szóló 1997.
évi C. tv. 42. § (3) bekezdésében foglaltakat azzal, hogy az önkormány-
zati tulajdonú kórházi ingatlanok vagyonkezelõje, a kórház fõigazgatója
hozzájárulása nélkül helyezett el a Kórház épületén választási plakátot is
tartalmazó hirdetést. A Választási Bizottság a Monivett Kft-t eltiltotta a
további jogsértéstõl, felszólította, hogy önkormányzati tulajdonú ingat-
lanok esetén kizárólag a vagyonkezelõi jog gyakorlójának hozzájárulá-
sával helyezzen el választási plakátot, vagy azt tartalmazó hirdetést. 

A bizottság határozatai a döntést követõ 15 napig a Polgármesteri
Hivatal hirdetõtábláján megtekinthetõk, azt követõen a Polgármeste-
ri Hivatal 1. emelet 12. számú irodájában.

OEVB  DÖNTÉSEK

A konferencia kapcsán játékot hirdettünk. Ebben a számban a
Weiser gépgyárral ismerkedhetnek az olvasók.

Weiser gépgyár: Weiser János 1842-ben létrehozott vasmûhelyében
tûzszekrényeket, kazán- és gõzgépalkatrészeket gyártottak. Ebbõl fejlõ-
dött ki 1884-ben a Weiser Gépgyár és Vasöntöde, mely a 20. század ele-
jén 76, az 1910-es években 120-150 munkást alkalmazott az 55 lóerõs
gépparkkal felszerelt üzemben. Termékeik közül a Perfekta és az amerikai
rendszerû Zala-Drill sorvetõgépek, s az egy- és kétvasú ekék váltak ked-
veltté. Emellett a legkülönfélébb gazdasági gépeket és malomépítészeti
berendezéseket gyártottak. Számos kiállítási díjat nyertek. A millenniumi
kiállításon bemutatott 41 termékéért az uralkodó arany érdemkereszttel
jutalmazta a céget, 1900-ban a párizsi világkiállításról ezüst éremmel
tértek haza. A magyar piacokon kívül Olaszországba, Törökországba, a
Balkán-félsziget országaiba szállították mezõgazdasági gépeiket.

E heti kérdésünk: „Hol mûködött a gépgyár ipartelepe és milyen
utca van a helyén?” Beküldési határidõ: 2006. március 28., kedd 12
óra. Cím: A megoldásokat levélben a Polgármesteri Hivatal (Polgár-
mesteri Kabinet, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 12.) vagy e-mail-
ben a fehervolgyiszabolcs@nagykanizsa.hu címre várjuk.

Nagykanizsa a XIX. század végén 
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Március 29. szerda

Március 28. kedd

Március 30 csütörtök

Március 26. vasárnap

Március 25. szombat

Március 24. péntek
06:30 Krónika 06:53 K'arc - Reményik
est, Tüttõ János nótaklub, Vertel Andrea
keramikus Szalma Edit grafikus kiállítá-
sa 07:19 Jelkép - református 07:30 Kró-
nika 07:42 Jövõ 7 - A  büfé, Birkózók
08:08 Adjuk magunkat 08:19 Krónika
17:00 Stílus - életmódmagazin 17:30
Nyugati régió 18:00 Krónika 18:14 Me-
se: Használhat e Isten téged 18:18 Jel-
kép - katolikus 18:28 Hírösszefoglaló
18:30 Mester emberek - A hiányszak-
mákról 19:00 Krónika 19:14 Dom-
bország 19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:01 K'arc ism. 20:30 HÍR-
HÁLÓ 20.55 JOGALAP - jogi percek
mindenkinek 21:00 Tavaszi bezsongás -
amerikai-kanadai vígjáték 23:00 Mak-
savízió 23:30 Különjárat - rockshow 

06:30 Krónika 06:53 Dombország 07:20
Jelkép - katolikus 07:30 Krónika 07:40
K'arc ism. 08:10 Adjuk magunkat 08:20
Krónika 09:30 Grand Prix  10:30 Irány-
jelzõ - autós magazin 10:55 JOGALAP
11:00 Pénzhalász - telefonos nyere-
ményjáték 17:00 Golf-magazin 18:00
Európa pályaudvarai 6. rész 18:30 Ad-
juk magunkat 18:40 Budapesti tavasz -
magyar film (89) 20:10 A Jeli arborétum
- természetfilm 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Bencze show 21:30 Lóvá tett milliomos
- ausztrál vígjáték 23:30 Különjárat 

06:30 Budapesti tavasz - magyar film
08:00 Ják - útitfilm 08:15 Adjuk ma-
gunkat 08:20 Jelkép - Krisztus Szeretete
Egyház 08:30 Teleshop 09:30 Egész-
ségmagazin 10:00 Terrorizmus nélkül
biztonságosan. 10:30 Infománia 11:00
Pénzhalász 17:00 Csillagszem 18:00
Múltunk nyomában - természetfilm
18:20 Adjuk magunkat 18:25 A lápvi-
dék gyermekei - francia film (111)
20:15 Sajt 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Maksavízió 21:30 9/11 - A katasztrófa
után - amerikai-kanadai filmdráma
23:30 Bencze show

06:30  A lápvidék gyermekei - francia
film (111) 08:15 Adjuk magunkat 08:20
Sajt - válogatás 17:00 Színházi magazin
18:00 Krónika 18:14 Mese 18:17 Jelkép -

adventista 18:27 Hírösszefoglaló 19:00
Krónika 19:14 Jövõ 7 - Kampány 2006:
Cseresnyés Péterrel, Kovács Kálmánnal
19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:01 Dombország 20:30 HÍRHÁLÓ
20:55 JOGALAP 21:00 Háborgó mélység
2.: Az óceán titka -  amerikai akciófilm
23:00 Egészségmagazin 23:30 Különjárat 

06:30 Krónika 06:52 Jövõ 7 - Kampány
2006 ism. 07:19 Jelkép - adventista 07:30
Krónika 07:42 Dombország 08:08 Adjuk
magunkat 08:19 Krónika 17:00 Közgyû-
lés közvetítése felvételrõl 19:00 Krónika
19:13 Közgyûlés közvetítése felvételrõl
vagy: 19:13 Házban ház körül - A zalai
hegyhát kapuja, Katona élet, Tavaszi elsõ
növényvédelem 19:41 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 Szivárvány sztár
magazin 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Holtvá-
gányon - amerikai filmdráma 23:00 Ben-
ce-show 23:30 Csillagszem 

06:30 Krónika 06:42 Közgyûlés közve-
títése felvételrõl vagy: 06:52 Házban
ház körül - A zalai hegyhát kapuja, Ka-
tona élet, Tavaszi elsõ növényvédelem
07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika
07:42 Szivárvány sztár magazin 08:10
Adjuk magunkat 08:20 Krónika 17:00
MESTER-emberek18:00 Krónika 18:14
Mese 18.17 Jelkép - evangélikus 18:27
Hírösszefoglaló 19:00 Krónika 19:14
Rendben 19:30 Legyen velem - Egyen
velem Vendég: Vágó István 20:30 HÍR-
HÁLÓ 20.55 JOGALAP 21:00 Levél a
halálsorról - amerikai thriller 23:00
Grand Prix 

06:30 Krónika 06:42 Rendben 07:00
Legyen velem - Egyen velem Vendég:
Vágó István 17:00 Szemeszter - fõisko-
lások és egyetemisták magazinja 18:00
Krónika 18:14 Mese: Legyen benned
élet 18:18 Jelkép - református 18:28
Hírösszefoglaló 19:00 Krónika 19:14
K'arc - kulturális magazin - Tanár úr ké-
rem, a Csík zenekar, Bánfi András kiál-
lítása 19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:01 Jövõ 7 - Kampány 2006:
Cseresnyés Péterrel, Kovács Kálmánnal
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Hajsza a felhõk
felett - amerikai akciófilm 23:00 Golf-
magazin 23:30 MESTER-emberek 

MÛMÛ SS OROR AA
Március 24 – Március 30

HEVESI SÁNDORHEVESI SÁNDOR
MÛVELÕDÉSI KÖZPONT MÛVELÕDÉSI KÖZPONT 

Széchenyi tér 5 – 9. Tel.:  311– 468, 
e-mail: nk.hsmk@chello.hu 

Március 27. 18 óra
CSEPREGI ÉVA KONCERT

Helyszín: a HSMK elõtti tér,
rossz idõ esetén színházterem

Belépõdíj: nincs
Április 4. 19 óra

TAVASZI MÛVÉSZETI
FESZTIVÁL: 

ZORÁN KONCERT
A nyolctagú zenekar: Sipeki Zoltán,
Orosz Zoltán, Kovács Péter Kovax,

Horváth Kornél, Lattmann Béla, 
Gyenge Lajos, Óvári Éva, Kabelács Rita

Belépõdíj: 2900 Ft
Április 5. 11 és 14 óra

TAVASZI MÛVÉSZETI
FESZTIVÁL: 

Arany János: TOLDI  
a budapesti Nevesincs Színház

elõadása. Belépõdíj: 400 Ft
Április 6. 19 óra

EDVIN MARTON KONCERT
Vendég: 

Kovács Kálmán és családja
Belépõdíj: 

1800 Ft és 2200 Ft

MAGYMAGYARORSZÁGARORSZÁG
AA MAGYMAGYAROKÉ!AROKÉ!

ZAKÓ LÁSZLÓ
MIÉP-JOBBIK

A HARMADIK ÚT

MI CSAK EGYET ÍGÉRÜNK: RENDET!

22000066.. mmáárrcciiuuss 2244-éénn 1199..3300 óórraakkoorr
aa MMóórriicczz ZZssiiggmmoonndd MMûûvveellõõddééssii HHáázzbbaann

JJAAMMIIEE WWIINNCCHHEESSTTEERR && HHRRUUTTKKAA RRÓÓBBEERRTT 
HHOOLLEE cc.. lleemmeezzbbeemmuuttaattóó kkoonncceerrttjjee
Közremûködnek: Dely Domonkos - ütõhangszerek, 
Galambos Zoltán - billentyû, Giret Gábor - basszusgitár, 
Máté Attila - dob 
BELÉPÕDÍJ elõvételben: 1.000 Ft, elõadás napján: 1.200 Ft 

A rendezvény támogatójai: A Nemzeti Kulturális Alapprogram és a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Kedves Kanizsaiak!
A Város Napján megnyitjuk a Generációk Utcáját!
Szeretettel várjuk azoknak a legalább két generációból álló 3-6

fõs családoknak a jelentkezését, akik szívesen játszanak együtt, akik
részt kívánnak venni tréfás ügyességi versenyekben és akik kedvet
éreznek közös mûvészeti produkció bemutatásához. Jelentkezni le-
het: április 12-ig az óvodákban, iskolákban, a Családsegítõ Köz-
pontban az idõsügyi klubok vezetõinél és a Honvéd Kaszinóban, va-
lamint az adott napon a helyszínen. A legügyesebb családok juta-
lomban részesülnek, illetve elnyerik a „Legkanizsaibb kanizsai csa-
lád” megtisztelõ címet. Eredményhirdetés: 17.45-kor a helyszínen
(nagyszínpad). A Generációk Utcája április 22-én, szombaton 10-18
óra között mûködik az Erzsébet tér északi oldalán, a parkolóban.

Régi Jó Egyesület

Fizetett politikai hirdetés

Értesítjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a Nagykanizsai Okmányiro-
dában 2006. március 28-án és 2006. március 31-én a személy-
azonosító igazolvány, útlevél, vezetõi engedély, valamint lak-
címigazolvány szakterületeken a 2006. évi Országgyûlési Válasz-
tások technikai fõpróbái miatt az ügyfélfogadás szünetel.

Megértésüket köszönjük.
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Nk-án a belvárosban közel 700
négyzetméter telek, rajta bontható
családi házzal eladó! Társasház épí-
tésére is alkalmas, 40 %-a beépíthe-
tõ! Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072
(5759K)

Bacónaki hegyen 900 négyszögöl
területen pince, szõlõ, gyümölcsös el-
adó. Tel.: 30/916-1600 (5801K)

Kendlimajorban 600 négyszögöl
területen kétszobás, fürdõszobás
parasztház két garázzsal, mel-
léképülettel eladó! Érd.: 20/519-5305,
30/641-4780 (5802K)

Nagyrécsén 20 éve épült családi
ház tulajdonostól eladó. Érd.: 30/813-
0000 (5814K)

Becsehelyen négyszobás családi
ház két garázzsal, igényes környezet-
ben eladó. Irányár: 14,5 millió Ft.
Érd.: 30/6235-253 (5815K)

Újförhénc végén szõlõ téglapincé-
vel, melléképületekkel, teljes felszere-
léssel eladó. Érd.: 93-323-451
(5828K)

Eszteregnyei hegyen 500 négy-
szögöl területen pince, többszörös
aranyérmes, 8 éves, minõségi fehér-
borszõlõvel, teljes felszereléssel eladó.
Érd.: 20/268-3373 (18 óra után)
5829K)

Nk-án a Múzeum téren egyszobás,
36 m2-es, felújításra szoruló I. emeleti
lakás (5,5 MFt) eladó. Érd.: 30/365-
1654, hétközben 16 óra után 93/320-
627 (5835K)

Nk-án a Bartók Béla utcában más-
fél szobás, 47 m2-es, felújított, egyedi
fûtéses lakás eladó. Érd.: 30-9018-140
(5837K)

Jankapusztán, Nk-tól 12 km-re ,
széles telekkel, családi ház, hétvégi
ház eladó. Érd.: 30-272-5400 (5838K)

Csengery úton kétszobás, egyedi
fûtéses, bútorozott lakás hosszú távra
kiadó. Ár: 35.000 Ft + rezsi. Egy havi
kaució szükséges! Érd.: 30-227-3294
(5782K)

Nk-án belvárosi társasházban 3
szobás lakás, egyedi fûtéses, kiadó.
Kaució szükséges! Érd.: 20/499-7213
(5795K)

Nk-án a Nagyváthy utcában 56 m2-
es, II. emeleti, kétszobás, konyha + ét-
kezõs, egyedi fûtéses, bútorozott la-
kás: 35.000 Ft + rezsi, hosszú távra ki-
adó. Egy havi kaució szükséges! Érd.:
30/395-1045 (5818K)

Nk-án a Liszt Ferenc utcában két-
szobás, II. emeleti, 61 m2-es, részben
bútorozott lakás kiadó. Egy havi kau-
ció szükséges! Irányár: 26.000 Ft + re-
zsi. Érd.: 30-528-4829 (5822K)

Nk-án kétszobás, egyedi fûtéses,
vízórás, parkettás lakás kiadó. Egy ha-
vi kaució szükséges! Érd.: 93/311-552
(5830K)

Egyszobás bútorozatlan albérletet
keresek! Tel.: 30/317-6063 (5832K)

Teleki úton kétszobás, félig bútoro-
zott, egyedi fûtéses lakás kiadó.
25.000 Ft + rezsi, kaució szükséges.
Tel.: 30/640-6749 (5836K)

Mozgáskorlátozott vagy látás-hal-
lás fogyatékos nénit, bácsit ápolnék.
Tel.: 30/270-8592 (5833K)

Bármit elfogadna egy kisgyer-
mekes anyuka. Tel.: 30/652-4560
(5834K)

20.000 Ft-ért eladó egy Trabant
kombi: 1986-os, mûködõképes, korá-
nak megfelelõ állapotban, lejárt mû-
szakival. Extrák: tetõcsomagtartó,
sportkormány, új gumik és új akku-
mulátor. Érd.: 20-3327-927 (5825K)

Az Ön számára értéktelen vas-
hulladékot, forgalomból kivont gép-
jármûvét készpénzért átveszem! La-
kókocsik is érdekelnek. Ugyanitt
használt autóalkatrészek eladók.
Tel.: 30/641-7375, 30/592-8463
(5485K)

Vállaljuk: új síremlékek készíté-
sét, betûvésést, régi sírok tisztítását,
felújítását számlára is. Érd.: Horváth
Zoltán, vállalkozó. Nagykanizsa, Ady
Endre u. 65. Tel.: 06-93-333-449, 06-
70-511-7863 (5641K)

Számítástechnikai szaktanács-
adás, hardver-szoftver karbantartás
azonnali kiszálással. Érd.: 30/650-
0494 (5761K)

Meghibásodott, bizonytalanul
mûködõ távirányítóját (TV, videó, hi-
fi, stb.) megjavítom. Érd.: 20-510-
2723 (5789K)

APRÓHIRDETÉS

Hirdetés

DIGITÁLIS MÛHOLDVEVÕ SZETTEK: 17.500 Ft-tól! 
Samsung fej 2 200 Ft, Diseqc motor 14 500 FtSamsung fej 2 200 Ft, Diseqc motor 14 500 Ft

Erõsítõs lepke antenna 3 300 FtErõsítõs lepke antenna 3 300 Ft

TTávirányítók 1000 Ft-tól!ávirányítók 1000 Ft-tól!

ANTENNA SZERELÕKNEK ANTENNA SZERELÕKNEK 
TOVÁBBI KEDVEZMÉNY!TOVÁBBI KEDVEZMÉNY!

TV SZERVÍZ Nagykanizsa, Kórház u. 3.
30-597-1530

TAVASZI 
KARIKAGYÛRÛ

AKCIÓAKCIÓ
a BRILIÁNS BRILIÁNS 

ÉKSZERÉKSZER ÜÜZZLLEETTBBEENN

MMiinnddeenn kkaarriikkaaggyyûûrrûûtt
vváássáárrllóó ppáárr 

kkíísséérrõõggyyûûrrûûtt kkaapp
aajjáánnddéékkbbaa!!

TTöörrttaarraannyy ffeellvváássáárrllááss!!TTöörrttaarraannyy ffeellvváássáárrllááss!!

Akcióink 
május vvégéig 

tartanak!

Nagykanizsa, VVasemberház
93-3310-6600

Fizetett politikai hirdetés

Fizetett politikai hirdetés

KÓSA LAJOS,
Debrecen polgármestere 

lesz

Cseresnyés Péter
országgyûlési képviselõ

vendége 

2006. március 28-án
(kedden) 18 órakor

a Halis István Városi
Könyvtárban.

Szeretettel várjuk!

A Nagykanizsai Cukorbetegek
Egyesülete 31-én 15.30-kor a kór-
ház tanácstermében tartja klubfog-
lalkozását, amelyen Dr. Sebestyén
Miklós fõorvos tart tájékoztató
elõadást a vércukor mérésrõl.

Forintalapú személyi kölcsön 1-2 napos elbírálással kezes
és fedezet nélkül 

AKCIÓ: 0% kezelési költség!
Kölcsön összeg törlesztés költségek futamidõ

500 000 Ft 13 527 Ft 0 Ft 60 hó
1 000 000 Ft 25 666 Ft 0 Ft 60 hó
1 500 000 Ft 36 477 Ft 0 Ft 60 hó

T-Mobile arany- és platinakártyával jövedelemigazolás nélkül
max. 510 000 Ft-os hitelkeret, akár 51 napig kamatmentesen!

Tel.: 30/9949-003, 30/8589-760

T
H

M
: 17,23–25,59 %

-tól

Nagykanizsa, Teleki u. 34.  (az udvarban)  Tel.: (30) 9363-923

Nyitva:  HHétfõ –– PPéntek: 99.00 –– 117.00  **  sszombat:  99.00 –– 112.00

Teasütemények,  táblacsokoládék,  
desszertek nagy választékban!

Bolero italpor 38 Ft
500 gr-os nápolyi 219 Ft
Toffefee 299 Ft
Nescafe 3in1 10 db 299 Ft

500 gr-os barackmag 399 Ft
500 gr-os csokiparány   399 Ft
500 gr-os tortabevonó   399 Ft
Raffaelo T15 499 Ft

Megérkeztek húsvéti termékeink!Megérkeztek húsvéti termékeink!

Szeretné kedvezõtlen hiteleit
kiváltani? Jelzáloghitel, személyi
hitel ügyintézése közvetítõi díj nél-
kül! Hívja mobilbankárát bármi-
kor! Tel.: 20/263-9870, 70/773-
4546 (5831K)



Kiskanizsai Sáskák –
Gránit Gyógyfürdõ
Zalakaros 1-2 (1-1)

A megyei labdarúgó-
bajnokság nyitányaként a
Kiskanizsai Sáskák ottho-
nukban fogadták a Gránit
Gyógyfürdõ Zalakaros
csapatát. Mindkét csapat
kapkodva kezdett, s végül
a rámenõsebb futballt ját-
szó zalakarosiak gyõze-
delmeskedtek egy góllal. 

Kanizsa KK DKG
EAST– Hegyvidék
Diana ELITE: 80:73

A Kanizsa KK
DKG EAST a Russay
Olivér Sportcsarnok-
ban fogadta a Hegyvi-
dék Diana ELITE
együttesét. A két csa-
pat fej-fej mellett ha-
ladt, a mérkõzés elsõ
fele csupán egy pon-
tos különbséggel zárult a hazaiak javára. A mérkõzés második felében
kiegyenlítettebbé vált a küzdelem, s végül a Kanizsa KK DKG EAST
80:73 arányban gyõzedelmeskedett a tabellán egy hellyel lejjebb ta-
nyázó Hegyvidék Diana ELITE csapata fölött. 

15Sport

Fizetett politikai hirdetés

A hónap közepén rendezték meg a Magyar Látványtánc Bajnoksá-
got, amelyen a Szan-Dia Fitnes Center növendékei szép sikerrel sze-
repeltek. A közel nyolcszáz versenyzõt, tizennyolc klubot felvonul-
tató megmérettetésen számos elsõ helyet ítélt oda a kanizsaiaknak a
zsûri. Elsõ lett a Mazsorett pom-pom formáció, a Folklór formáció,
mindkettõ ezüst minõsítést kapott, szintén elsõ az Egy kis vidámság
címet viselõ látványtánc-formáció, és a Videoklip formáció is. Akro-
batikus egyéniben elsõ lett Hetési Violetta és Vágó Alexandra (arany
minõsítés) is a maga csoportjában. Második lett  Színpadi látvány-
tánc kategóriában Szabó Tímea, és a az Irány Hawai formáció, vala-
mint a Dögös csajok. Harmadik helyen végzett Várszegi Zsófia, Ma-
gyar Dóra és a Torreádor Show. Negyedik helyen végzett a Kék-
ezüst varázs elnevezést viselõ látványtánc-formáció. 

Értékes gyõzelem

A CWG Kanizsa 13 évesekbõl és fiatalabbakból álló csapata edzõ-
mérkõzésen fogadta a Pécsi VSK hasonló korú utánpótlásait. Mivel a cél
az edzés volt, az eredmény rovására is lehetõséget kaptak a kezdõ, fiatal
játékosok.  Így az eredmény CWG Kanizsa  – Pécsi VSK 15 : 18.
Csapat: Mikó – Bedõ 6, Kovács 3, Skriba 2, Hegedüs 2, Lukács 1, Vitári
1. Csere: Simon, Tamás, Bánkuti, Borosán, Hohl, Borosán, Schmidt.

A gyakorlásé volt a fõszerep



Nissan Angyalosi Kft.
Nagykanizsa, Teleki u. 21. Tel.: 93/536-582, 30/9949-234

BÚTORDISZKONT
Nagykanizsa, Erdész u. 6. (Csengery utcai AGIP kút mögött)

Telefon: 93/311-198 Fax: 93/536-198
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 9-17, szombaton 9-12 óráig

Kamatmentes hitel!
0%-kal kamattal, 10 hónap
futamidõvel. A kezelési költ-
séget nálunk kell befizetnie!

Részletek üzletünkben!
THM: 26,27 %

MDFfóliá
s konyha

165-ös
200-as
220-as

Bonellrugós heverõ 19.900 Ft-tól

Franciaágy 
szivacsos 29.900 Ft-tól
bonellos 36.900 Ft-tól

Konyhai sarok
27.900 Ft Mozaik elemes bútor

54.900 Ft-tól


