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Immár hagyománynak számít, hogy tél derekán répafõzõ ver-
senyt hirdet a miklósfai Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület.
Az idei, hatodik alkalommal megrendezett gasztronómiai vetélke-
dõt szombaton tartották a Mindenki Házában. Az események két
helyszínen zajlottak: a nagyteremben Czupi Gyula, az egyesület el-
nöke, majd Litter Nándor polgármester nyitotta meg a ma már or-
szágos hírû rendezvényt. Ezt követõen a helyi fiatalok szórakoztat-
ták kulturális mûsorukkal a szépszámú érdeklõdõket, a szomszéd
helyiségben pedig sorban melegítették az otthon elkészített külön-
leges répa-étkeket. Az ínycsiklandozó illat pedig szállt, egyre csak
szállt a levegõben… 

A zsûri hamarosan munkához látott, egymás után huszonnégy
mûremek került asztalukra. Ki fõzte, ki sütötte, ki csülökkel, ki pa-
radicsommal vagy éppen tejföllel kombinálta, volt, aki pacallal,
megint mások babbal készítve mutatták be a miklósfai ízvilág sok-
színûségét. S hogy még mi minden készíthetõ répából? Akár pró-
sza vagy rétes is – derült ki a tálalás során. Az értékelést öttagú
zsûri végezte: Zámbó Tibor mesterszakács elnökletével Kiss Szil-

veszterné helyi
háziasszony,
dr. Kertész
Edit gyermek-
orvos, Prikryl
József, a Kanizsa és Környéke Gasztronómiai Egyesület elnöke,
valamint Salamon Tibor, a kiskanizsai általános iskola konyhafõ-
nöke döntött a helyezésekrõl. Az idei legfinomabbnak találtatott
ételt – amely egyébként az egyik belvárosi étterem étlapjára is fel-
kerül – a kanizsai Gyenese Gabriella készítette, aki füstölt csülök-
kel gazdagította sült répáját. Ezüstérmes lett a miklósfai dr. Kot-
nyek Istvánné húsos-paradicsomos étke, mely mellé a pályázó kü-
lönleges répás-rétest kínált, míg harmadik legízletesebbnek a szin-
tén helyi Imrei Zsuzsanna pacallal készített répa-különlegessége
ítéltetett. A közönségdíjat a második helyezettnek adták át. Kiosz-
tásra került egy különdíj is, melyet finom korhelyleveséért a Lud-
vig Zoltán festõmûvész, Kovács Kálmán informatikai miniszter és
Halász Gyula önkormányzati képviselõ alkotta csapat vehetett át.

Répafõzõ verseny 
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ALAPOSSÁG ÉS IGÉNYESSÉG

Dér Tibor festõmûvész kiállítása nyílt meg
a VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban.
A festõ életmûvének egy szeletét Böröcz Zol-
tán ajánlotta a megjelentek figyelmébe. A
szerzõnél sokféle irányzat és téma található
meg a csendélettõl a tájképekig, de munkássá-
ga jelentõs részében az orosz festészet kiváló-
ságainak eredeti mûveit festi újra. Mielõtt fes-
tõecsetet vesz a kezébe, a témával kapcsolat-
ban komoly kutatómunkát végez, és mûvé-
szettörténészi alapossággal elemzi az eredeti
festményt, a vászon, a festék minõségét, meg-
ismeri méretét, elkészítésének körülményeit,
az adott kor történelmi összefüggéseit, elol-
vassa a festményrõl írt kritikákat, és csak ez-
után lát munkához. A megnyitón közremûkö-
dött az intézmény énekkara, Tánczos Laura
vezényletével. A tárlat január 24-ig látható,
hétfõtõl – péntekig 8-17 óráig.

A TERMÉSZET SZÍNEI

Az év elsõ kiállításaként, a zalaegerszegi
Dienes Gyula festõmûvész A természet színei
címû fotókiállítása nyílt meg a Hevesi iskola
galériájában. Az alkotó munkásságáról beve-
zetõt mondott és a tárlatot megnyitotta Lehota

M. János esztéta. Dienes Gyula 1970-ben
született Kisvárdán. Mûvészeti tanulmányait a
Képzõ- és Iparmûvészeti Szakközépiskolában
Budapesten és a Janus Pannonius Tudomány-
egyetemen végezte. Ma a zalaegerszegi mû-
vészeti gimnázium tanára. A mûvészi ábrázo-
lás lehetõségei közül a festészet és a szobrá-
szat érdekli leginkább, ez utóbbiban terrakotta
és faszobrai kiemelkedõk. Eddig 9 egyéni és
14 csoportos tárlaton csodálhatták meg alko-
tásait. A megnyitón közremûködött Németh
Ferenc zenetanár és az iskola versmondói.

„AZ ÉLET MINKET IGAZOLT”
Sajtótájékoztatóján Cseresnyés Péter, a

Fidesz-MPSZ helyi szervezetének elnöke ki-
jelentette: az élet igazolta a Fidesz-frakció ko-
rábbi, a Thury-laktanya öthektáros területének
értékesítésével kapcsolatos felvetéseit. Két
hónappal ezelõtt, amikor az ingatlan „370
millió forintos nevetségesen alacsony vételára
ellen” érveltek, s az általuk megkérdezett ér-
tékbecslõk szerinti hatszázmillió forint körüli
árat javasoltak. A városvezetés ezek után 476
millió forintra felemelte a terület árát. A kö-
zelmúltban egy fõvárosi vállalkozás is ajánla-
tot nyújtott be a területre, 550 millió forintot
ígérve érte. A Fidesz-MPSZ helyi elnöke
megjegyezte: remélik,  az elõzõ befektetõvel
szemben nem vállalt a városvezetés olyan kö-
telezettségeket, amelyek miatt kénytelenek
lesznek eladni a szóban forgó területet a közel
százmillióval kevesebbet ígérõ vevõnek. 

PÉNTEK ESTI JAZZ
A Péntek Esti Jazz-Klubban ezúttal a barcsi

Riverside Jazz Band adott nagysikerû koncer-
tet. A hevesis rendezvényt egy sikeres pályá-
zaton keresztül a Kultúrális Örökség Minisz-
tériuma is támogatta, tudtuk meg Mikola Má-
riától, az est háziasszonyától, rendezvény-
szervezõtõl. 

ZENÉS IRODALMI EST

A Kiskastélyban rendezett Zenés Esték so-
rozatában került sor Orsós Imre zenés irodal-
mi estjére. A költeményeket maga a költõ
mutatta be, majd elemzéseket hallhattunk Fa
Edétõl. A programot gitárkísérettel játszott
megzenésített költemények színesítették. 

A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVRÕL

A Kanizsai Esték sorozatában ezúttal dr.
Halm Tamás, a Nemzeti Fejlesztési hivatal el-
nökhelyettese tartott elõadást. Elmondta, hogy a
nemzeti fejlesztési tervek megalkotását és vég-
rehajtását az Európai Unió írja el hazánk számá-
ra azért, hogy bizonyos lehessen abban, a Ma-
gyarországra érkezõ uniós pénzek felhasználása
célszerûen történik. Az Uniós egyes nemzeti fel-
adatok megoldásához támogatást nyújt, másokat
az országokra bízza, hangzott el az elõadáson. A
mostani Nemzeti Fejlesztési Tervbõl 1350 milli-
árd forintnyi fejlesztést szeretne  a kormány a
pályázókkal, a támogatások igénybe vevõivel
megvalósíttatni.  A tervek összeállítását nagyon
sok kutatás, tanulmány elkészítése elõzte meg,
tudósok, tervezõk munkáját vették igénybe az
elkészítéséhez annak érdekében, hogy ezt a ter-
vet mindenki a magáénak érezhesse.  

IMAÉV
A püspöki kar által meghirdetett imaév

január 11.

január 12.

január 13.

január 14.
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programjaihoz kapcsolódva a Szent Imre plé-
bánia ifjúsága az engesztelésben példaképként
említett Árpádházi Szent Margit életét mutatta
be. A fõszereplõt Varga Niké, a Kõrösi Csoma
Általános Iskola tanulója alakította.

SZÍNHARMÓNIA
Színharmónia címmel, Ackermann Éva

festõmûvész kiállítása nyílt meg január 16-
án a Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium és Köz-
gazdasági Szakközépiskola galériájában.
Ackermann Éva 1938-ban született Miskol-
con. Az egri tanárképzõ rajz szakán szerzett

diplomát. Minden mûvébõl a fák, virágok,
állatok, tárgyak, épületek szeretetének me-
legsége árad. Arcképei, tájképvázlatai fõleg
akvarell és pasztell technikával készültek,
de olajkép is kikerül keze alól. Termékeny
és keresett alkotó. A Somogy megyébõl
Nagykanizsára szinte hazajáró mûvészt be-
mutatta, és a kiállítást megnyitotta Lengyák
István galériavezetõ pedagógus. A mûsor-
ban az iskola diákjai mûködtek közre. A tár-
lat január 30-áig látogatható iskolanapokon
8-18 óráig.

január 16.

Krónika
Petõfi Sándort köszöntötte születése

napján, január 1-jén a Deák téren a 48-as
honvéd gyalogezred emlékmûvénél a
Nagykanizsai Polgári Egyesület. „...Petõfi
Sándor legnépszerûbb magyar költõnk, a
szabadság és a szerelem költõje, politikus-
költõ, apostol-költõ. A világirodalom egyik
legtermékenyebb költõje: élete rövid 26 éve
alatt 855 verset írt. Azt mondják, Petõfi az
egyetlen költõ, akinek életrajzát a saját ver-
seibõl össze lehetne állítani, pedig beván-
dorolta az egész Kárpát-medencét...”– hang-
zott el Balogh László köszöntõ beszédében.

Két teltházas elõadás keretében mutatta be a
veszprémi Pannon Várszínház a Képzelt riport
egy amerikai popfesztiválról címû musicalt a
HSMK-ban. Déry Tibor 1971-ben jelentette
meg a mûvét, amely formája szerint egy ameri-
kai beategyüttes hangversenyérõl szóló riport
kívánt lenni, valójában azonban jóval több en-
nél: a korokon átívelõ emberi agresszivitás és
gonoszság rajza, azoknak az indulatoknak fáj-
dalmasan ironikus ábrázolása, amelyekkel min-

den idõben a társadalom szembeszegül; a szere-
lem, a szeretet és a jóság újra és újra föllobbanó
örök kísérlete. Az irodalmi szöveg hamar meg-
találta útját a színpadhoz. A forgatókönyvhöz
Adamis Anna írta a verseket, zenéjét Presser
Gábor szerezte. A darab fõszerepeit a Valahol
Európában címû musicalban óriási sikert aratott
színészek, Zayzon Csaba, Sánta László, Egyed
Brigitta, Hatás Andrea és még 50 fiatal alakítja,

Krámer György koreográfiájával. A darab aktu-
alitásáról kérdeztük Vándorfi László rendezõt.

– Megpróbálunk érvényes gondolatokat más
hõfokon megfogalmazni. Krisztusi korba lépett,
33 évvel ezelõtt született az elsõ magyar musi-
cal. Akkor egy másikfajta társadalmi berendez-
kedésben, egy amerikai popfesztivál ürügyén
szólt Déry Tibor Magyarország és a világ ba-
jairól, aztán az ember elõveszi 33 év és egy
rendszerváltás után, kiderül, minden egyes
sora ugyanolyan aktuális, igaz más hangsúly-
okkal, másképpen. Déry Tibor nagyon eltalált
valamit a világból, bár életében nem látott pop
koncertet, fogalma sem volt arról, mi a rock ze-
ne, de valahogy mégis érzékelte. Akkor örü-
lünk, ha olyan fájdalmakat találunk, amit meg
tudunk szólaltatni. A popfesztivált ilyennek
gondoltuk. Döbbenetes a hatása, mert rátapint
azokra a hiányokra, fájdalmakra, amik megha-
tározzák az életünket, nagyon jó kimondani
ezeket, és ez a darab kimondja. 

– Örömmel fedeztük fel a színpadon a kani-
zsai Czupi Dánielt!

– Dani látta a Valahol Európában címû da-
rabot, és írt egy e-mailt, hogy mennyire szeret-
ne dolgozni. Eljött a meghallgatásra, tehetsé-
gesnek találtuk. Vállalta, hogy Nagykanizsáról
Veszprémbe utazik a próbákra és az elõadá-
sokra. Az iskolája segítõkész. Örülök, hogy Da-
ninak sikere volt, mert csak akkor van ilyen re-
akció, ha valakit szeretnek.

TELTHÁZ ELÕTT A KÉPZELT RIPORT 

KOKTÉLPARÁDÉ 
Jnauár 17-én

a koktélok vilá-
gával ismerked-
hettek meg a
Kanizsa és Kör-
nyéke Gasztro-
nómiai Egyesü-
let diák tagoza-
tának tagjai a
Thúry György
Kereskedelmi,
Vendéglátó és
Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola tanéttermé-
ben. A szekció immár harmadik foglalkozásán
Prikryl József mesterszakács, elnök köszöntöt-
te az érdeklõdõ fiatalokat, majd Kiss Antal mi-
xer (felvételünkön) tartott elõadást a koktélok
és az alkoholfélék eredetérõl, a koktélkészítés
rejtelmeirõl. A szekció következõ programjai
közt a kávékkal foglalkozó új szakmáról, a
baristáról, a tálalási trendekrõl, valamint a cuk-
rászatról és a különbözõ tányérdíszekrõl szóló
elõadások szerepelnek.  

Az álmokon túl címmel nyílt
meg Kustár Zsuzsa iparmûvész
kiállítása a Honvéd Kaszinó ga-
lériájában. A kiállítást Halmos
Ildikó, az intézmény igazgatója
nyitotta meg. Népdalokat énekelt
Pávlicz Erika, a Bólyai iskola ta-
nulója. A megnyitót követõen az
intézmény Tükörtermében Büki
Pálné, a Hölgyklub vezetõje be-
szélgetett a mûvésszel. A tárlat
február 4-ig tekinthetõ meg. 



4 Várospolitika
Forgalmi változás!

A napokban több lakossági panasz érkezett a vasútállomás megkur-
tított szolgáltatásai miatt, nehezményezték, hogy megszûnt a menet-
rend-tudakozó, illetve nemzetközi helyjegyet nem lehet vásárolni
Nagykanizsán. Megkeresésünkre Weisz József, a személyszállítási
csomópont vezetõje elmondta, hogy a helyi információs vonal
funkcióját egy központi call center vette át, mely a 06 40 494949-
es számon hívható, ahol azonnali információt tudnak adni a MÁV
bármelyik járatáról. Kézi kiállítású nemzetközi helyjegyek azon-
ban helyben is vásárolhatók. Kizárólag az olasz vasút követeli
meg a gépi kiállítású jegyeket, a korábbi visszaélések miatt. Ezek
egyelõre csak Zalaegerszegen és Kaposváron állíthatók ki, azon-
ban hamarosan kaphatók lesznek Nagykanizsán is.

Markó András

Újra a régi forgalmi rend van érvényben Nagykanizsán, a Vá-
sárcsarnok elõtt. Az autóbuszállomás felõl érkezõ jármûveknek el-
sõbbséget kell adniuk a körforgalom felõl illetve a Plaza felõl
érkezõknek. Nem árt az óvatosság és a figyelem!

Ha elindul a vonat...

A január 16-ára összehívott soron kívüli közgyûlés nyílt ülésen két
napirendi pontot tárgyalt meg. Az ülés összehívását a volt Thúry lakta-
nya és környéke szabályozási tervérõl és helyi építési szabályzatáról
szóló rendeletének hatályon kívül helyezése tette indokolttá – mondta
Litter Nándor polgármester. 

Ismert, hogy 5,1 hektáros területet kíván ott az önkormányzat érté-
kesíteni. A zalaegerszegi Építéshatósági Osztály nem tudta kiadni a te-
rület megosztására vonatkozó határozatát, mivel az érintett területen
út vezet keresztül, ezért indokolt a módosítása. Dr. Fodor Csaba kér-
désére Litter Nándor megerõsítette: valóban érkezett egy levél, egy cég
550 millió forintos ajánlatot tett ugyanerre az ingatlanra. A cégnek
postafordultával levelet küldött, melyben kérte, fogalmazzák meg, mi-
lyen terveik vannak az ingatlannal, felvállalják-e a azokat a kötöttsége-
ket amelyek a versenytárgyalási feltételek között szerepelnek. Továbbá
kérte, adjanak visszavonhatatlan bankgaranciát. A válasz megérkezett,
melyrõl a közgyûlést tájékoztatja, de bankgaranciát nem küldtek. 

Dr. Kelemen Marcell jegyzõ arról tájékoztatta a képviselõket, hogy
a rendezési terv hatályon kívül helyezése nem törvénysértõ, erre mód
van. Így az általános országos építésügyi szabályok lesznek érvénye-
sek addig, míg az új szabályozási terv elfogadásra kerül. 

A vitát követõen a testület a volt Thúry laktanya és környéke szabá-
lyozási tervérõl és helyi építési szabályzatáról szóló rendeletét hatá-
lyon kívül helyezte. Határozati javaslatban a Thúry városrész területé-
re vonatkozó új szabályozási elõírásokat – a leendõ beruházások igé-
nyeit is figyelembe véve –, a jelenleg egyeztetés alatt álló, egész vá-
rosra kiterjedõ új Szabályozási Tervbe és Helyi Építési Szabályzatba
kell beépíteni. 

A második napirendi pontban jóváhagyták a képviselõk a Nagykani-
zsai Kistérség Többcélú társulás és a város önkormányzata között kö-
tendõ megállapodást. A külön megállapodás lényege, hogy szabályo-
san lehívható a társulás részére rendelkezésre álló plusz normatíva. 

Zárt ülésen tárgyalták a Közterületfelügyelet vezetõi munkakörének
pályáztatására elõterjesztett javaslatot. A döntés alapján február 2-tõl
Ring Balázs kapott határozatlan idõre megbízást a Közterületfelügyelet
vezetésére.

Bakonyi Zsóka

Soron kívül

A Kanizsai Nyugdíjas Társaskör
szervezésében szombaton pótszil-
veszterrel egybekötött klubhelyiség
avatásra került sor. A Narancsliget
Közéleti Klubban Cseresnyés Péter
országgyûlési képviselõ, a FIDESZ
helyi csoportjának elnöke köszön-
tötte a megjelenteket, majd a Fo-
nyódról érkezett vendég, Papp
György, az Országos Nyugdíjas
Polgári Egyesület elnökségi tagja
osztotta meg gondolatait a résztve-
võkkel. Tóth István, a kaposvári
nyugdíjas tagozat elnöke adott
hasznos ötleteket, tanácsokat a
klubélet felpezsdítéséhez. A volt
Jóbarát vendéglõ helyén mûködõ
közéleti klubba hétvége kivételével
minden nap 10-16 óra között várják
azokat, akik szívesen beszélgetné-
nek ott ismerõseikkel, olvasgatná-
nak, tévéznének szabad idejükben.

Narancsliget 
Nagykanizsán ülésezett a Zala Megyei Baleset-

megelõzési Bizottság, értékelve az elmúlt esztendõt.
Elsõként Kötõ Attila alezredes, a bizottság ügyveze-
tõ elnöke adott tájékoztatást a tavalyi év baleseti
helyzetének alakulásáról. Többek között elhangzott,
hogy 2005-ben az elõzõ évinél hat százalékkal ke-
vesebb, összesen 578 sérüléses baleset történt Zalá-
ban, ebbõl 32 volt halálos, 209 súlyos kimenetelû. A
32 tragikus eset során 37 személy vesztette életét,
egy fõvel több, mint 2004-ben. A balesetek oka az
esetek 42 százalékában a gyorshajtás, ami pedig a
jármûveket illeti: 62,1 százalékban személygépko-
csival okozták a baleseteket. Az esetek 15 százalé-
kában ittas volt a vezetõ, 8 százalékban pedig a gya-
logosok okoztak bajt. Zalában is igaz, akárcsak or-
szágosan: pénteki napon történt tavaly a legtöbb
baleset, a statisztika szerint ez a mutató 19 százalék. 

Az adatok ismertetése után a zalai utakon tapasztal-
ható közlekedésrõl esett szó, s arról, milyen lehetõsé-
gek vannak a közlekedéspolitika célkitûzéseinek eléré-
sére. A bizottság pénzügyi-anyagi helyzetét Tóthné

Polgár Anna alezredes, a ZMRFK közgazdasági osz-
tályának csoportvezetõje ismertette, majd Horváth
László fõhadnagy, a bizottság titkára tartott beszámo-
lót a bizottság tavalyi tevékenységérõl s az idei évi cél-
kitûzésekrõl. Mint mondta, a bizottság kiemelten fog-
lalkozik az óvodás, általános iskolás korosztállyal, az-
zal a nem titkolt céllal, hogy sikerül majd kinevelni
egy, a mainál jobb közlekedéskultúrával rendelkezõ
generációt. Ennek tükrében hirdettek rajzpályázatot,
kiállítást, bábversenyt. Elindították az Egy iskola – egy
rendõr programot, közlekedési ismereti versenyt, ke-
rékpáros és segédmotor-kerékpáros iskolakupát ren-
deztek. Külön gondot fordítottak a kerékpáros balese-
tek megelõzésére, több helyen a megyében a bizottság
javaslatainak köszönhetõen került sor a balesetveszé-
lyesség csökkentése érdekében tett intézkedésre. A
rendezvény szünetében, sajtótájékoztató keretében dr.
Nemes Zoltán megyei rendõr-fõkapitány sikeresnek
ítélte a bizottság munkáját, Zalatnai László, a Zala Vo-
lán Rt. igazgatója pedig arról szólt, milyen módon
kapcsolódik az Rt. a baleset-megelõzési programhoz. 

Partnerként útjainkon
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Január 14-én tartotta az SZDSZ helyi szervezete az immár 15. Libe-
rális Bált. A Honvéd Kaszinó Tükörtermében megjelent bálozókat Ko-
vács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter és a bál díszvendége,
Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter is köszöntötte.
A báli forgatagban faggattuk a két minisztert. 

– Az elmúlt három évben, mióta miniszterként szolgálok, amit szeret-
tem volna, meg tudtam valósítani – indította beszélgetést Persányi Mik-
lós. – Zala megyében is nagyon sok minden történt a közlekedésfejlesz-
téstõl a környezeti fejlesztésig, a hulladék gazdálkodástól a szennyvizes
nagy programokig. A térséget érinti a kis-balatoni rekonstrukciós prog-
ram. A térség európaivá válásához ezek az évek meghatározóak voltak.
A keszthelyi választókörzet, a 36 település természeti adottságai maga-
san kirí az ország más területei közül, hiszen itt van a Balaton, a Kis-
Balaton, a hévízek, azok a védett területek amelyek sajátos adottságai,
erõforrása a térségnek, és ezt kell összepárosítani azzal a hagyomány-
nyal, kultúrával, tudással, amiben ez a vidék roppant gazdag. Ezek a
térség számára más típusú fejlõdési utat határoznak meg, mint az or-
szág más területei. Itt a fõ iparág a turizmus, az idegenforgalom. Nagy
eredmény a Sármellék-Zalavári repülõtér üzembehelyezése. Moszkvá-
ba, Londonba, Párizsba, Stockholmba jönnek-mennek innen a járatok,
és az még beláthatatlan, hogy milyen hallatlan fejlõdést fog ez generál-
ni. Az idetelepített infrastruktúrával – a közlekedés, az autópálya, a re-
pülõtér, és soron van a zalai vasútvonal rekonstrukció –, és a melléren-
delt környezeti infrastrukturális fejlesztések ezt a térséget jelentõs és
elõkelõ befektetési célponttá tudják változtatni, ami munkahelyeket fog
teremteni, és az itt élõ emberek számára magasabb jövedelmet, megél-
hetést biztosítva. Ez a dolog kulcsa.

– Hallhatnánk zalai kötõdésérõl?
– Édesanyám Zalaegerszegen élt, ismerve a két szomszédvár egy-

máshoz való viszonyát, bocsánatos bûn! Kisebb gyermek koromat a
Zala mentén, nagyobb gyermek koromat inkább Hévizen töltöttem. Ez
a táj indított el a természettel kapcsolatos pályán. Városi gyermekként
annak idején Egerszegrõl lejártunk a Zalára fürdeni a malom mellé,
életre szóló élményeket szereztem, kinyitotta érdeklõdésemet a bioló-
gia iránt, s késõbb egész pályámat meghatározta. Miniszterként megint

sokat tudtam foglalkozni a
Balaton dolgaival. Ezek
együttesen teszik ki azt az él-
ményanyagot, és egy erõs kö-
tõdést a vidékhez, a másik ol-
dalon pedig megvannak azok
az ismereteim, tapasztalata-
im, amik hasznosak lesznek
ebben a zónában élõ embe-
reknek. Az ötlet, hogy éppen
én legyek képviselõjelölt,
alig fél éve fogalmazódott
meg. 

– Mindig meg kell becsül-
nöm, ha nemcsak úgy tudok
Kanizsán lenni, hogy a tüdõ-
szûrést, vagy a gépjármû biz-
tosítás ügyeit intézem el, hanem egy kicsit a barátaimmal lehetek, vagy
olyan eseményeken veszek részt, amit szeretek – mondja Kovács Kál-
mán miniszter, amikor  aznapi kanizsai élményeirõl kérdeztük – A mai
nap részben így telt, hiszen a miklósfai répafesztivál egy különleges-
ség! Ludvig Zoli barátommal light korhely levest fõztünk, azaz
savanyított káposzta helyett répa volt benne. Éppen most hallottam, a
zsûri külön díját nyerte el.  Ugyanilyen különlegesség a 15. Liberális
Bál, mert az egész országban nincs ilyen, csak Kanizsán egyedül. Ne-
vében, zenéjében, mûsorában, tartalmában valóban liberális bál. Jó
dolog, hogy ez egy olyan nyitott bál, amelyen a mindenkori polgármes-
ter, országgyûlési képviselõk, helyi képviselõk, Zala megye nagyobb
vállalatainak vezetõi egyaránt itt vannak. Ilyenkor egy kicsit önmagun-
kat, és természetesen a politikai vetélytársainkat is ki szoktuk frics-
kázni. Az életet komolyan kell venni, ezen belül a politikát a maga he-
lyén kell kezelni, ám nem szabad túldimenzionálni, bele kell, hogy fér-
jen a tréfálkozás is. Ez különösen így van a választás évében, 2006-
ban. Mi azt kívánjuk mindenkinek, legyen ez az esztendõ a magánélet-
ben, a magánszférában, a mindennapokban békés, boldog év. 

Miniszterek báloztak Kanizsán 

Január tizenhatodikán munkásgyûlésen szá-
molt be az elmúlt idõszak történéseirõl és az
idei évre kitûzött célokról Mádé Károly, a
DKG-EAST Olaj- és Gázipari Berendezése-
ket Gyártó ZRT. vezérigazgatója. Mint mond-
ta: régi hagyományt igyekeznek ismét felele-
veníteni a munkásgyûlésekkel, amelyek ko-
rábban rendszeresek voltak, ám az utóbbi
évek nehézségei miatt el-elmaradtak.

A korábbi idõszak veszteségeivel szemben
2005-öt már nyereséggel zárja a vállalat –
mondta a vezérigazgató, egyúttal megköszönte
a dolgozók hozzáállását, hiszen a jó eredmény

eléréséhez arra is szükség volt, hogy az év végi
hajrában az elõzõ tíz hónapban legyártott termé-
keknek csaknem egyharmadát készítsék el a
vállalat dolgozói. Ennek is köszönhetõ, hogy si-
kerrel zárta az évet a szerelvénygyártással fog-
lalkozó egyes, illetve a tartályokat gyártó kettes
számú üzletág is. Mádé Károly leszögezte: a
vállalat az ütemezésnek megfelelõen fizeti hi-
teleinek törlesztõ-részleteit, ami annak is kö-
szönhetõ, hogy a tavalyi év a takarékoskodás
jegyében zajlott; csupán negyven-ötvenmillió
forintot költöttek fejlesztésre. A tavaly év eleji
létszámleépítéssel szemben az év utolsó hó-
napjában már újabb dolgozókat kellett felvenni
ahhoz, hogy eleget tudjanak tenni a megrende-
lõk igényeinek. A létszámnövelés folytatódik,
elsõsorban NC-CNC esztergályosokra, lakato-
sokra és hegesztõkre lesz szükség, ám az után-
pótlás kérdésének megoldása nem könnyû,
ugyanis Nagykanizsán  – az országos helyzet-
hez hasonlóan – kevés a képzett szakember a
már említett gépipari szakmákban. Ezért a kö-

vetkezõ idõszakban nagyobb hangsúlyt fek-
tetnek a fiatalításra, erõsítik a cég saját, tan-
mûhelyes képzését. A fiatalokkal ösztöndíj
szerzõdéseket is kötnek majd. 

Mádé Károly szólt a további fejlõdés érdeké-
ben elengedhetetlen tõkebevonásról is, aminek
kapcsán a cég dolgozóival azt közölte: jelenleg
is folynak tárgyalások egy szakmai befektetõ-
vel, aki a minap jelezte, továbbra is fenntartja
részvény-vásárlási szándékát, s a tranzakció a
tervek szerint még az elsõ félévben meg is va-
lósulhat. Az idei év további terveivel kapcsolat-
ban elhangzott: az inflációt meghaladó mértékû
béremelésre számíthatnak a dolgozók. Két-há-
rom év alatt szeretnék elérni, hogy az ágazatra
jellemzõ átlagbérhez képest tíz-tizenöt száza-
lékkal többet keressenek a DKG-EAST ZRT.
dolgozói. Mádé Károly leszögezte: az elmúlt
három évben a DKG visszanyerte régi hírnevét,
megmutatta, hogy mire képes, a következõ idõ-
szak ennél csak könnyebb lehet. 

H.A.

A fiatalítás a biztos jövõ záloga
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A kötelezõ közszolgáltatásért a kötelezet-
tek által fizetendõ legmagasabb díj mértéke
azokon az ingatlanokon, amelyek közcsa-
tornával ellátott közterülettel határosak és a
közcsatornára kötés lehetõsége adott 1669
Ft/m3 + áfa, azokon az ingatlanokon, ame-
lyek mellett a közcsatorna nem áll rendelke-
zésre 1519 Ft/m3 + áfa az elszállított folyé-
kony hulladék mennyiségének megfelelõen.

Az áfa mértéke 15 %.

A kötelezõ hulladékgyûjtési közszolgál-
tatásért a kötelezettek által fizetendõ ürítési díj
mértéke az ürítés gyakorisága szerint: 

50 literes gyüjtõedény: 166 Ft + áfa (heti
egyszeri elszállítás), 130 Ft + áfa (heti kétszeri
elszállítás), 60 liter: 199 Ft + áfa/db, illetve 157
Ft + áfa/db. 110 liter: 364 Ft + áfa/db, illetve
288 Ft + áfa/db, 120 liter: 398 Ft + áfa/db,
illetve 314 Ft + áfa/db, 240 liter: 793 Ft +
áfa/db, illetve 629 Ft + áfa/db, 770 liter: 2546
Ft + áfa/db, illetve 2015 Ft + áfa/db, 1100 liter:
3638 Ft + áfa/db illetve 2877 Ft + áfa/db. 

A Nagykanizsa-Bagola hulladéklerakón a közs-
zolgáltatásért fizetendõ lerakási díj mértéke:
lakossági kommunális hulladék 5500 Ft/tonna +
áfa, termelési hulladék 5500 Ft/tonna  + áfa,
köztisztasági hulladék 2300 Ft/tonna + áfa, biohul-
ladék díjmentes, inert hulladék (építési törmelék)
1750 Ft/tonna + áfa, egyéb kommunális (szemétj-
egy) 5500 Ft/tonna + áfa, speciális hulladék
(takaróanyag) 1350 Ft/tonna + áfa.

Az áfa mértéke 15 %.

A kábeltelevíziós szolgáltatók idén is árat
emeltek, a Gazdasági Versenyhivatal pedig
minden évben vizsgálja, hogy túlzottan maga-
sak-e az áraik – számolt be róla az egyik ke-
reskedelmi csatorna híradója. Idén a kábel-
szolgáltatók ismét 5-17 százalékkal emelték
áraikat. A legnagyobb hazai kábeltévés társa-
ságnál, az UPC-nél 9 százalékkal kerülnek
többe a programcsomagok. A változtatást az-
zal indokolták, hogy a 15 százalékos áfakörbe
tartozó kábeltelevíziós díjakat az általános jel-
legû áfacsökkenés nem érinti, ugyanakkor
emelkednek a tévécsatornáknak fizetendõ mû-
sordíjak, valamint az energiaköltségek is nõ-
nek, a szerzõi jogdíjak pedig az inflációt több-
szörösen meghaladó mértékben emelkednek. 

Az áremelésekkel kapcsolatosan az ügyfe-
lek is véleményt nyilvánítanak, hiszen a ta-
pasztalatok szerint az elõfizetõk közül január-
ban döntenek úgy a legtöbben, hogy szerzõ-
dést bontanak a kábelszolgáltatóval. Kérdés
az, vajon van-e valóban mód a változtatásra,
vagy az alternatíva csupán az, hogy nézzük,
vagy nem nézzük a tévét.  

A tervezett inflációnál kisebb mértékben,
átlagosan 1 százalékkal emelkedtek a ható-
sági áras postai szolgáltatások díjai. A Ma-
gyar Posta számára is elkerülhetetlenné vált
az áremelés, hiszen a növekvõ költségek ép-
penúgy érintik a társaságot, mint bármely
más gazdálkodót. 

A lakosságot leginkább érintõ díjak közül
a szabványlevél és a képeslap ára 30 gram-
mos súlyhatárig 50 forintról 52 forintra
emelkedik. Az 50 grammos levelek kézbe-
sítéséért 70 helyett 75 forintot kell fizetni a
jövõben. Az elsõbbségi levelek feladási díja
nem változik. A 2004-ben bevezetett szol-
gáltatást kedvezõen fogadták az ügyfelek. A
posta statisztikai garanciát vállal arra, hogy
a jogszabályban elõírt 85 százalék helyett az
elsõbbségi küldemények 90 százalékát a
feladást követõ munkanapon eljuttatja a
címzetthez. A lakosságot jellemzõen érintõ
további változás az ajánlott és a tértivevény
különszolgáltatások díja, amelyek egyaránt
tíz forinttal emelkednek. A külföldre kül-
dött közönséges levelek feladásakor is ma-
gasabb díjjal kell kalkulálni az ügyfeleknek,
ugyanakkor nem kell többet fizetni a belföl-
di postacsomag feladásakor, azoknak az ára
nem változik. A tarifaemelés összességében
– figyelembe véve a lakossági levél és ké-
peslap feladási szokásokat és a fogyasztói
kosár összetételét – háztartásonként havonta
5 forint többlet kiadást jelent egy átlag csa-
ládnak – olvasható a cég honlapján. 

Az önkormányzat nem változtatott a sír-
megváltással kapcsolatos díjakon sem, va-
gyis azoknak, akik hozzátartozóik sírhelyét
szeretnék újabb évekre megváltani, nem
kell többet fizetniük ezért a szolgáltatásért
mint tavaly. 

ÁTLAGOSAN EGY SZÁZALÉKKAL
EMELT A POSTA

Égi csatornák: 
egetverõ árak?

Mi mennyi 
a hulladékszállításban?

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara a Kamarai Napok ren-
dezvénysorozat keretében fórumot szervezett az adózásra és a járulékok-
ra vonatkozó aktuális szabályokról. Sergyán Ödön, az APEH Adó- és
Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Zala Megyei Igazgatóságának igazgatóhe-
lyettese foglalta össze a legfontosabb adózási jogszabályváltozásokat. 

Az adózás rendjérõl szóló törvényben egyik legfontosabb az, hogy a
vállalkozók kötelezõ adatszolgáltatása az elsõ negyedévben halasztás-
ra került a foglalkoztatottak tekintetében. A negyedik hónapot követõ-
en, áprilisban kell ezt az adatot elektronikus úton jelenteni. Visszaállí-
tásra került a gyakorított áfa visszaigénylés lehetõsége, ami különösen
a beruházó vállalkozóknak jó hír. A számlanyitási kötelezettség termé-
szetesen továbbra is fennáll annak, aki vállalkozást indít. Sok cégnek
van külföldi kapcsolata, egymás között németül, angolul is jönnek a
számlák. Mostantól jogszabály kötelezi az adózót a számlák magyar
nyelvre fordítására. Az áfakulcs változás miatt a pénztárgépeket át kell
állíttatniuk a vállalkozóknak. Az átállítást csak a hivatalos szerv teheti
meg, a határidõ március vége. Ha a pénztárgép nyugta mellett számlát
is tud készíteni, a számlán semmiképpen nem jelenhet meg a 25 száza-
lékos kulcs, csak a január 1-tõl érvényes 20 százalék. Amíg nincs átál-
lítva a készülék és számlát állítanak ki a vevõ kérésére, azt kézzel kell
megtenni, és a helyes kulcsokat kell feltüntetni. 

A személyi jövedelemadó változás érinti a sávhatárokat, bár a másfél-
millió forintról egymillió 555 ezer forintra való emelés nem nagy mérté-
kû. A 38 százalékos felsõ kulcs viszont 36 százalékra csökkent. Az adó-

jóváírás a minimumbér
legkisebb összegéhez
számítva továbbra is lé-
tezik, most 62.500 fo-
rint. 2006-tól többféle
minimumbér létezik,
más minimálbére van a
szakképzetteknek és a
felsõfokú végzettek-
nek. Az adókedvezmé-
nyek között  különféle
adómentes juttatásokat
lehet adni a dolgozó-
nak, akár bérletet lehet venni a helyi közlekedéshez, vagy egyéb tevé-
kenységeket lehet megfinanszírozni. A juttatás együttes összege 400
ezer forintig adómentes – ez lehet ruhapénz,  iskolakezdési támogatás is.
Jelentõs változás a szellemi tevékenységet végzõk egy része számára az
ekho, azaz az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás. Az újságírók,
színészek, egyéb mûvészeti tevékenységet végzõk, ha van  legalább egy
minimumbéres fõfoglalkozásuk, az e melletti keresményüket ekhóval is
leadózhatják, ami a munkavállalót tekintve 15 százalékos bevételará-
nyos adózást jelent. A másik oldalon a cég a 29 helyett 20 százalékos
társadalombiztosítással tudja megfizetni ezt a tevékenységet. Az ekho-s
jövedelem azonban csak félig számít bele a nyugdíjalapba. 

Adózásról és járulékokról

SÍRMEGVÁLTÁS: VÁLTOZATLAN ÁR
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MENETJEGY ÉS BÉRLETJEGY DÍJAK:

Vonaljegy ára elõvételben 130 Ft/db, autóbuszon, egyesével 200
Ft/db, egynél több jegy egyidejû vásárlása esetén 150 Ft/db.
Általános havi bérletjegy 3120 Ft/db, félhavi 2080 Ft/db, általános
kombinált bérletjegy 3330 Ft/db, tanuló, nyugdíjas bérletjegy 1100
Ft/db, arckép nélküli bérletjegy 9360 Ft/db.

Az árak az áfát és az utasbiztosítás összegét is tartalmazzák.

Használatban lévõ lakóépületi kémények mûszaki felülvizsgálata,
ellenõrzése, tisztítása. Égéstermék maradéktalan eltávozásának mû-
szeres ellenõrzése (csak gáztüzelés esetén): 

Egyedi kémény ha szilárd és olajtüzelésû 811 Ft/db/év + áfa, ha
gáztüzelésû 797 Ft/db/év + áfa. Gyûjtõ kémény ha szilárd és ola-
jtüzelésû 811 Ft/rákötési szint/év + áfa, ha gáztüzelésû 797 Ft/rákötési
szint/év + áfa. Füstgáz-levegõ kémény ha gáztüzelésû 797 Ft/rákötési
szint/év + áfa. Központi kémény (64x64 cm-nél kisebb, fûtési célú) ha
szilárd és olajtüzelésû 940 Ft/fm/év + áfa, ha gáztüzelésû 861 Ft/fm/év
+ áfa. Üzemi kémény (64x64 cm-nél kisebb, technológiai célú) ha
szilárd és olajtüzelésû 1715 Ft/fm/év + áfa. Gyári jellegû kémény
(64x64 cm-nél nagyobb) 1.331 Ft/fm/év + áfa. Lakóépületi tar-
talékkémények mûszaki felülvizsgálata, ellenõrzése és szükség szerinti
tisztítása 342 Ft/db/év + áfa. Használatban lévõ üdülõépületi
kémények mûszaki felülvizsgálata, ellenõrzése, tisztítása. Égéstermék
maradéktalan eltávozásának mûszeres ellenõrzése (csak gáztüzelés
esetén): Egyedi kémény ha szilárd és olajtüzelésû 1.700 Ft/db/4 év +
áfa, ha gáztüzelésû 1.192 Ft/db/év + áfa. Gyûjtõ kémény ha szilárd és
olajtüzelésû 1.700 Ft/rákötési szint/4év + áfa, gáztüzelésû 1.192
Ft/rákötési szint/év + áfa. Füstgáz-levegõ kémény ha gáztüzelésû
1.192 Ft/rákötési szint/év + áfa. Üdülõépületi tartalékkémények
mûszaki felülvizsgálata, ellenõrzése és szükség szerint tisztítása 694
Ft/db/év + áfa. Kémények használatával összefüggõ ellenõrzések:
Kivitelezés közben (eltakarás elõtt) nyilatkozattal ha egyedi 2.026
Ft/db + áfa, ha gyûjtõ 4.054 Ft/db + áfa, ha füstgáz-levegõ 12.164
Ft/db + áfa, ha központi, üzemi, gyári jellegû 12.164 Ft/db + áfa.
Kivitelezés befejeztével, kész kémény esetén ha egyedi 2.026 Ft/db +
áfa, ha gyûjtõ 4.054 Ft/db + áfa, ha füstgáz-levegõ 4.054 Ft/db + áfa,
ha központi, üzemi, gyári jellegû 12.164 Ft/db + áfa. Kémények
használatával összefüggõ szakvélemények és kiszállási költség ha
egyedi 4.869 Ft/db + áfa, ha gyûjtõ 4.869 Ft/db + áfa, ha füstgáz-lev-
egõ 4.869 Ft/db + áfa, ha központi, üzemi gyári jellegû 4.869 Ft/db +
áfa. Füstgáz-levegõ kémények égési levegõ ellátásának és esetleges
égéstermék átszivárgásának mûszeres ellenõrzése 1.944 Ft/szint + áfa.
A soron kívüli kéménytisztítás és kiégetés, amennyiben a munka
elvégzését a tulajdonos a sormunka során lehetõvé tette, díjmentes.

Az áfa mértéke a rendelet hatályba lépése napján 20 %.

Lakossági célú felhasználásnál
228 Ft/m3 + áfa a vízdíj, a csator-
nadíj 133 Ft/m3 + áfa + vízterhelé-
si díj, összesen 361 Ft/m3 + áfa +
vízterhelési díj. A nem lakossági
felhasználás esetén a vízdíj 274
Ft/m3 + áfa, a csatornadíj 163
Ft/m3 + áfa + vízterhelési díj, ösz-
szesen 437 Ft/m3 + áfa + vízterhe-
lési díj. Zártkerti felhasználásra
228 Ft/m3 + áfa a vízdíj, csatorna-
díj nincs, összesen 228 Ft/m3 +
áfa. A nem a vízszolgáltató által
üzemeltetett hálózatszakaszon a
lakossági felhasználás 228 Ft/m3 +
áfa, csatornadíj nincs, összesen
228 Ft/m3 + áfa.

A magasabb szintû jogszabály
által elõírt vízterhelési díj mérté-
ke 10 Ft/m3 +áfa. 

Az áfa mértéke a rendelet ki-
hirdetésekor 15 %.

Nem emelte a városvezetés eb-
ben az évben a parkolás díját,
azaz idén is a tavalyi áron vehet-
jük igénybe a megállóhelyeket –
tudtuk meg Gáspár Andrástól, a
VIA Kanizsa Kht. ügyvezetõjé-
tõl. Megszûnik azonban a chip-
kártyás parkolás, ennek oka a
rendszer kevéssé biztonságos mû-
ködése. A társaság a mobiltelefo-
nos parkoló-díj megfizetést java-
solja ügyfeleinek, hiszen ez a
rendszer lehetõvé teszi, hogy
mindenki csak annyit fizessen a
parkolásért, amennyi idõt valóban
a parkolóban töltött, nem szólva
arról, hogy a rendszer nemcsak
Nagykanizsán, hanem számos
más településen is lehetõséget ad
a parkolás díjának biztonságos,
gyors megfizetéséhez. 

A korábbi családi pótlékot, családi adókedvezményt és a települési ön-
kormányzatok által folyósított pénzbeni rendszeres gyermekvédelmi támo-
gatást felváltotta az átlagosan 84 százalékkal megemelt összegû, összevont
családi pótlék. Ennek havi összege 2006. január 1-tõl egy gyermekes család
esetén 11.000 Ft, két gyermekes család esetén gyermekenként 12.000 Ft,
három vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 14.000 Ft, tartó-
san beteg, illetve súlyosan fogyatékos kiskorú gyermek esetén 21.000 Ft.
Míg ez utóbbi esetben kétezer, az elõzõkben egyezer forinttal számíthatnak
többre gyermekenként havonta a gyermeküket egyedül nevelõ szülõk. A
tartósan beteg, illetõleg súlyosan fogyatékos nagykorú személy esetén
18.000 Ft-ra emelkedett a családi pótlék összege. A gyermekotthonban, a
javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévõ gyermekvédel-
mi gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben élõ, nevelõszü-
lõnél, hivatásos nevelõszülõnél elhelyezett gyermek esetén 13.000 Ft az el-
látás összege. A korábbi adókedvezményt csak a három- és többgyermekes
családok vehetik igénybe, korlátozott mértékben. 

A gyermekgondozási segély összege azonos az öregségi nyugdíj
legkisebb összegével, azaz a 2005. évi 24.700 forintról 25.800 forintra
nõtt. A jogosultak köre itt is bõvült.

Bõvül a gyes melletti munkavégzés lehetõsége, a gyermek egy éves
kora után akár napi 8 órában is dolgozhat a segélyezett. A gyermek
egy éves kora után idõbeli korlátozás nélkül elhelyezhetõ a gyermekek
napközbeni ellátását biztosító intézményben. A másik változás: ha a
nagyszülõ részére folyósítják az ellátást, a gyermek három éves kora
után, napi 5 órában helyezhetõ el intézményben.

Az anyasági támogatás összege a gyermek születésének idõpontjá-
ban érvényes öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225
százalékával, ikergyermekek esetén 300 százalékával azonos: 2006-
ban 58.050 Ft, ikergyermekek esetén gyermekenként 77.400 Ft.

A gyermeknevelési támogatás összege azonos az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegével, ami jelenleg 25.800 Ft. A támogatás
folyósítása alatt a szülõ napi 5 órában helyezheti el gyermekét a gyer-
mekek napközbeni ellátását biztosító intézményben (2005-ben ez az
idõ napi 4 óra volt). A támogatás folyósítása alatt kizárólag szombat-
vasárnap is lehet dolgozni, feltéve, hogy a heti munkaidõ nem haladja
meg a 20 órát.

A rendszeres gyermekvédelmi támogatás – mely beépült a családi
pótlékba – nem csak pénzbeli ellátás volt, egyéb ellátások igénybevéte-
lére is feljogosított. A támogatás megszûnése indokolta a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény bevezetését. Az új ellátás célja, hogy a
korábban rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyerme-
keket a járandóság családi pótlékba építése után is megillessék olyan
természetbeni juttatások, mint az étkeztetés, a tankönyv, a beiskolázási
támogatás. A jogosultságot az önkormányzat jegyzõje állapítja meg.

2006. január 1-tõl gyermekétkeztetés esetén nem csak a bölcsõdés és
az óvodás korú, hanem az 1-4. évfolyamon nappali rendszerû iskolai
oktatásban részt vevõ és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülõ gyermek után is az intézményi térítési díj 100 százaléka jár
normatív kedvezményként. 

Újdonság a babakötvény: minden januártól születendõ gyermeknek
40.000 forintot utal az állam egy elkülönített Start-számlára. A leg-
rosszabb helyzetben levõk 7 és 14 éves korukban további 42-42.000 forin-
tot kapnak. A lekötött összeghez a 18. évét betöltött fiatal juthat hozzá.

Parkolási díj: 
változatlan

A kéményseprés díjai

VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK

A családtámogatás változásai
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Papp Péter, Bakonyi Zsóka Mosoly-díjasa
Nagykanizsán született, s bár közel húsz évet
Keszthelyen töltött, kanizsainak vallja magát.
Az általános és a középiskola után Szegeden
tanult, majd Keszthelyen kezdett  dolgozni. 

– Mint sok friss diplomás azt hittem, hogy
más városban jobbak a lehetõségek. A Festetics
kastélyban, majd a városi kórházban voltam
gazdasági igazgató – árulja el Papp Péter. – Tíz
éve kerültem vissza Kanizsára a kórházba.
Örömmel végzem itt a munkámat, mert jó a kol-
lektíva, és a sok szomorú emberi sors megta-
pasztalása ellenére, megfelelõ  hozzáállással
tudunk eredményt elérni. Minden munkatár-
sam, a portástól a fõorvosig, az asszisztensektõl
a konyhalányokig szerepet játszik abban, hogy
kórházunk eredményesen mûködik. Részben ve-
lem született adottság, részben az egészségügy-
ben eltöltött két évtized lehet annak a magyará-
zata, hogy felelõsséget érzek az emberekért és

környezetükért. Ez inspirált arra, hogy más tár-
sadalmi tisztségeim mellett 2002. óta részt ve-
gyek a kanizsai önkormányzat munkájában is.
Persze e területen is segítségre szorulok és ka-
pok is megfelelõ segítséget akár Bagolán vagy
Fakoson, de a polgármesteri hivatalban is. 

Tisztségei révén gyakran kerül a sajtó ke-
reszttûzébe. Azt mondja: a lakosságnak joga
van megtudni, mi is történik a környezetében.
Minden funkciójában ezért is törekszik a kor-
rekt és gyors tájékoztatásra.

Papp Péter ügyvéd feleségével immár há-
rom évtizede él együtt. Két nagy fiúkkal
együtt õk adják a sokat emlegetett, de nem le-
becsülendõ biztos hátteret. Nagyobbik fia két
diplomával dolgozik az egészségügyi minisz-
tériumban, kisebbik fia pedig utolsó éves a
szegedi egyetem jogi karán. 

– Szerencsésnek mondhatom magam, mind a
családi életben, mind a munkahelyemen sok jó
ember vesz körül – teszi hozzá. – Legkelleme-
sebb idõtöltés számomra a családi együttlét.
Az pedig extra lehetõség, ha ilyenkor arra is
jut idõm, hogy terített asztalnál a magam fõzt-
jével rukkolhatok elõ, mert egyik kedves kikap-
csolódásom, ha az ünnepi étket én találhatom
ki, bevásárolhatok és el is készíthetem. Ezenkí-
vül nap nem telik el úgy, hogy ne olvassak. 

Sámel Mónika, Hársfalvi Tímea szerkesztõ-
ségi titkár és tördelõszerkesztõ Mosoly-díjasa
PR ügyintézõként dolgozik a Polgármesteri
Hivatalban. 

– 2002-ben egy helyi lapban olvastam a
Polgármesteri Hivatal pályázati felhívását,
amelyben sajtóreferenst kerestek. Jelentkez-
tem a felhívásra, azóta a Polgármesteri Kabi-
netben dolgozom. A hivatalban elsõsorban ál-
lami ünnepek, megemlékezések, valamint pro-
tokoll rendezvények szervezése, önkormány-
zati pályázatok és felhívások közzététele a fel-
adatom. A munkámban fõleg az emberekkel,
ügyfelekkel való jó kapcsolatot, a kreativitást
és a precíz munkavégzést tartom fontosnak.
Azt gondolom, hogy ügyintézõként nem elég
szakmailag felkészültnek lenni, jó kommuni-
kációs képességgel, segítõkészséggel és em-
pátiával is rendelkezni kell. Az elmúlt közel
négy évben a munkám során sok érdekes em-
bert ismerhettem meg, értékes tapasztalatot,
tudást szereztem nemcsak szakmai téren, de
az életben való eligazodás terén is. 

Mónika felsõfokú tanulmányait a szegedi ta-
nárképzõ fõiskolán kezdte, majd a Budapesti
Közgazdaságtudományi és Államigazgatási
Egyetem Államigazgatási Karán szerzett igaz-
gatás-szervezõ szakos diplomát. Jelenleg a Pé-
csi Tudományegyetem levelezõ tagozatos, jo-
gász hallgatója. Korábban német és latin nyelvet

tanult, szep-
tember óta
az angollal
barátkozik
az egyik
nyelviskolá-
ban. 

– Mik a
t e r v e i d
2006-ban?

– Azt val-
lom, hogy a sikeres, kiegyensúlyozott élethez a
legfontosabb a nyugodt, harmonikus családi
háttér. Ennek megõrzése, illetve szakmai téren
az egyetemi tanulmányok megkezdése a célom.

– Mi nyújt kikapcsolódást, mivel töltöd szí-
vesen szabadidõdet?

– Aerobikozom és úszom, szép, napos idõ-
ben pedig gyakran kirándulok. Szeretem meg-
ismerni más városok, idegen országok kultú-
ráját, a helyi népszokásokat. Nekem a nyara-
lás sem csak a tengerparti pihenést jelenti,
olyankor is járom a várost, csodálom a látni-
valókat. Igazi kikapcsolódást jelent számomra
az olvasás, elsõsorban a szépirodalmi mûve-
ket kedvelem. Egyik kedvencem Jane Austen
Büszkeség és Balítélet címû regénye, melynek
megfilmesített változatát nemrég az Olvasók
is láthattak a közszolgálati televízióban. 

Írta: Bakonyi Zsóka

A palini városrészben indult önkormányzati
képviselõjelöltként, végül a FIDESZ-MDF kö-
zös listájáról került 2002. õszén a közgyûlési
tagok közé Papp Nándor. A Városfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság
elnöke, így gyakran fordultunk hozzá informá-
ciókért a várost érintõ ügyek kapcsán. Mindig
számíthattunk rá, pontos és részletes tájékozta-
tói nagy segítséget nyújtottak abban, hogy la-
punk hasábjain beszámolhattunk egyes képvi-
selõtestületi döntések hátterérõl, megismertet-
hettük olvasóinkat az általa vezetett bizottság
munkájával. Papp Nándorral – akit a fenti in-
dokok alapján az elmúlt év végén egyik leg-
megbízhatóbb, legsegítõkészebb „külsõ mun-
katársunknak” választottunk – arról beszélget-
tem, milyennek látja õ a kapcsolatunkat.

– Már amikor „bevitt a huzat” az önkor-
mányzatba – mert hiszen listáról kerültem a tes-
tületbe –, azzal a határozott céllal vetettem ma-
gam a munkába, hogy a lakosság tájékoztatási
igényeinek igyekszem megfelelni. Kötelességem
– mint ahogy szerintem valamennyi képviselõ-
nek –, hogy beszámoljunk a munkánkról, az itt
élõ embereket megfelelõen informáljuk a város
történéseirõl, terveinkrõl, tevékenységünkrõl. A
közgyûlési tv-közvetítést sokan nem követik nyo-
mon, így a helyi lapnak – amit késõbb is el lehet
olvasni, bármikor elõ lehet venni – nagy szerepe
van az itt élõk tájékoztatásában. Sok esetben ta-
lálok magam is a munkámat segítõ, hasznos in-
formációkat a lap hasábjain. Idõnként azonban
egy-egy téma kapcsán úgy érzem, nem ártana
azt még részletesebben kibontogatni, hogy min-
denki számára érthetõ legyen, milyen szempon-
tokat kellett, vagy kellett volna figyelembe venni
egy-egy döntés meghozatalakor. Sokan vannak
olyanok, akik szeretnék tudni, mi miért és ho-
gyan történik a városban, vagy éppen hol áll
egy régebb óta folyamatban lévõ ügy. Mondhat-
nám a régi mozi épületének felújítását, az útfel-
újítások körüli anomáliákat, a Zrínyi utca kikö-
tésével kapcsolatban felmerült problémákat
vagy akár az 56-os emlékmû felállításának hát-
terében meghúzódó dolgokat. Ami pedig a közös
munkánkat illeti: természetesen ezután is szíve-
sen adok tájékoztatást, bármikor a lap munka-
társainak rendelkezésére állok.

Szõlõsi Márta

Felelõsséggel

Sajtóreferensnek lenni jó

Közösen



Röst János alpolgármester szerint a sajtó
és a közszereplõk között nincs semmiféle el-
lentét, sõt: a médiumok a politikusok segítõi,
gondolataik közvetítõi. A hivatalos esemé-
nyek, sajtótájékoztatók alkalmával mindenki-
hez van egy-egy jó szava, s minimum évente
egy alkalommal  maga is tollat ragad, hogy
azt vitriolba mártva görbe tükröt tartson a he-
lyi közszereplõk elé. A rendszerváltás óta po-
litizál.

– A rendszerváltást megelõzõen nem
politizáltam, éltem a mûszaki értelmiségiek
életét – mondta lapunknak politikai pályafu-
tásának kezdetérõl Röst János. – Egészen
1989-ig nem láttam értelmét annak, hogy be-
kapcsolódjak a politikai életbe. Amikor a
rendszerváltás szele megérintett, mint min-
den akkori érdeklõdõ, igyekeztem én is meg-
ismerni a különbözõ pártok programjait. Ez-
után vált világossá számomra, hogy a Sza-
bad Demokraták Szövetsége az a párt,
amelynek az értékeivel liberális ösztön-de-
mokrataként azonosulni tudok – mondta.

S hogy miért tartja fontosnak a sajtóval
ápolt jó kapcsolatát? Mint mondta, egyrészt
praktikus okokból, hiszen minden közszerep-
lõnek rendkívül fontos, hogy korrekt kapcso-
lata legyen a sajtó munkatársaival, másrészt
pedig egyébként is szívügye az újságírás,
ugyanis a helyi médiumok munkatársaival
már 1989-tõl együtt dolgozik. Az alpolgár-
mester azt is megjegyezte: korábban több al-
kalommal publikált (többek közt lapunkban
is), elsõsorban humoros írásokkal jelentkezett.
Ez utóbbi hobbi ma már „személyes hagyo-
mánnyá” vált, hiszen tizenöt éve minden Libe-
rális Bálon szemezget humorosnak szánt, vit-
riolos írásaiból. Vallja: „Akinek nincs humo-
ra, az más gazságokra is képes!”

Dely Marianna Mosoly-díjasával 
beszélgetett Horváth Attila 
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A Kincstár megszüntetése óta könyvelõként
dolgozik a hivatal gazdálkodási osztálya gazda-
sági társaságok könyvelési részlegén Takács
Ferencné, Éva. Nem hivatalos „pénzügyminisz-
terünk” – a kft. gazdálkodásának teljes könyve-
lése rajta nyugszik. Egyike azon háttérmunká-
soknak, akik nélkül munkánk elképzelhetetlen.

– Kereskedelmi iskolában érettségiztem, a
szakképesítésem mérlegképes könyvelõ, jelen-
leg fõiskolára járok. Remélem sikerül is befe-
jeznem, munkahely és család mellett nem kis
feladat iskolába járni – avat be bennünket
szakmai tudása hátterébe. 

– A számokkal dolgozókra gyakran mond-
ják, hogy precízek, és mivel egész nap a szá-
mokra figyelnek, szûkszavúak is...

– Ennek is megvan a szépsége, és én szívesen
csinálom. Mindig is szerettem a számokkal dol-
gozni. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet benne
elfáradni, koncentrálni kell, súlya van minden
egyes tévesztésnek, akár egy adóbevallásra
vagy mérlegbeszámolóra gondolok. Ez is egy
kihívás! Szakmai szépsége, hogy megvannak az
összefüggések, amikre oda kell figyelni, melyek
a kapcsolódási pontok, amit szem elõtt kell tar-
tani például egy üzleti terv elkészítésekor.

Takácsnénak két fia van, az egyik egyete-
mista, a másik gimnazista. Csoda-e, hogy
mindketten reál beállítottságúak, szeretnek a
számok vonzásában dolgozni? Éva amellett,
hogy a könyvelés avatott értõje, a család férfi-
jainak ellátásából, a sütés-fõzésbõl is szívesen
veszi ki a részét. Csak a kedvenc hobbijára, a
varrásra jut egyre kevesebb idõ. Két, családi
örökségként kapott telken is dolgoznak.   

– Idõnként családi vita is kerekedik abból, ho-
va menjünk, de bizony jól esik tavasszal az izmo-
kat kicsit megmozgatni – mondja mosolyogva.

Tóth Tihamérné gazdasági vezetõ 
Mosoly-díjasával a beszélgetést lejegyezte 

Bakonyi Zsóka

Lassan másfél évtizede dolgozunk már együtt,
s õ az egyik olyan ember, akihez mindig fordul-
hattam, ha hír, ha úgynevezett nagyobb anyag, in-
terjú, riport kellett. Õ az, akitõl emberként, embe-
rekkel foglalkozó emberként a legtöbbet tanulhat-
tam. Rajta, és az általa ajánlott témákon keresztül
én is gazdagodtam, emberségben teljesedhettem.
Bár sokszor hozta úgy a sors, hogy a történet em-
berpróbáló volt, hogy a sok rossz szót, gondolatot
béklyózott, de mégis mindig volt alanyaim ajkán
egy mosoly, szép szó, ha róla beszéltünk, aki
minden segítettjétõl azt kéri csak cserébe, hogyha
magához hasonlót lát, küldje hozzá, hozzájuk,
hogy neki is segíteni tudjanak. Ezért lett õ az én
Mosoly-díjasom, Simánné Mile Éva.

– Mit segíthettem, segíthetett neked a nyil-
vánosság az elmúlt évek során?

– Minden nyilvánosságra szükség van addig a
pontig, amíg családok, személyek életébe úgy
nem megyünk bele, hogy a magánéletük intimitá-
sa sérülhet. Ez a szociális területen nagyon ne-
héz. Nehéz úgy beszélni egy helyzetrõl, hogy nem
teszel mögé arcot, nevet, holott ez nagyon fontos,
hiszen kis város a miénk, nem beszélve arról,
hogy fõleg a bajbajutott szeretne névtelen, arcta-
lan maradni, még akkor is, ha a nyilvánosság se-
gíthet rajta, ha attól reméli sorsa jobbra fordulá-
sát. Azt gondolom, hogy sosem az arc és a név a
fontos, hanem az eset, amely bármelyikünkkel

megtörténhet. Ha ebbõl tanulunk, nagyon jó, de
ha csak elgondolkodunk rajta már az is elég.
Mindenáron nem kell és nem szabad mindenbõl
hírt gyártani, a hír sosem lehet az egyes ember
érdeke elõtt, vagy az ellen. Egy hírnek akkor van
a számomra értéke, ha van üzenete, ha a hír segít
a közgondolkodás kialakításában, netán megvál-
toztatásában, akkor mindent elértünk. 

– A szociális szférában dolgozó ember mire
használhatja jól a sajtót?

– Az információk közvetítésére és figyelemfel-
hívásra. Személyesen nem kereshetjük fel azo-
kat, akik tõlünk várnak segítséget, így ehhez a
sajtótól kapunk támogatást, olykor közlemények
formájában, máskor beszélgetések, hírek közre-
adása útján. Különösen fontos mindez azon ese-
tekben, ahol a segítséget kérõvel még nincs sze-
mélyes kontaktusunk, s talán pont a sajtóban ol-
vasottak alapján keresnek fel minket.

Dukát Éva

Szerkesztõségünk évzáró értekezlete után fehér asztal mellé vártunk néhány kedves vendéget. Õk azok, akik a kollektíva szavazása alapján
az elmúlt évben a legjobban segítették tájékoztatási szolgálatunkat. Természetesen a lista szubjektív és még nagyon-nagyon sok nevet tartal-
mazhatna, akikkel korrekt munkakapcsolatban állunk. 2005-ben mégis nekik jutott a semmilyen tárgyiasult jutalommal nem járó, pusztán
mosolynyi elismerés. Rajtuk keresztül köszönjük meg mindenkinek, aki még e lista szereplõje lehetne az egész elmúlt éves közös munkát!

A hír üzenete

A számok mestere

A liberális 
„ösztöndemokrata”
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Jelzõrendszeres házi segítségnyújtást indí-
tott el Nagykanizsán az elmúlt év novemberé-
ben a Vöröskereszt. Az elsõ hónapban a 40
gondozott idõs ember közül 23-tól érkezett
jelzés. Rosszullét, magas vérnyomás, vagy
különbözõ hirtelen adódott gond miatt hasz-
nálták ki a lehetõséget, megnyomták a nyakba
akasztható jelzõgombot, és a gondozónõ már-
is indult segíteni. A házi gondozói jelzõrend-
szer lényegérõl kérdeztük Antal Istvánnét, a
Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Szerveze-
tének titkárát, a program szakmai irányítóját.

– Nem házi gondozásról, ápolásról van
szó, hanem jelzõrendszeres segítségnyújtás-
ról. Szeretném, ha az emberek is tisztában
lennének vele, a jelzõrendszer a hirtelen se-
gítségnyújtást jelenti. Ha rosszul van az
idõs ember, és nem tud kihez fordulni mert
egyedül van, csak megnyomja a gombot, a
diszpécseri szolgálatnál kigyullad a lámpa,
a diszpécser felhívja telefonon a gondozót,
aki 20-25 percen belül megérkezik hozzá.
Éjszakai ügyeletben segédautót, taxit, hasz-
nálunk, nappal pedig a pályázaton nyert au-
tónk áll készenlétben hogyha orvoshoz, vagy
kórházba kell vinni valakit. Hat gondozónõ,
három diszpécser és gépkocsivezetõ látja el
a feladatokat. Volt rá eset, hogy egymás
után négyszer vittünk be kötözésre egy gon-
dozottat, mert nem volt, aki bekísérje a ren-

delõbe. Apróságoknak tûnõ, de mégis nagy
dolgok ezek!

– Mekkora területet látnak el?
– A város és a peremkerület tartozik ide, de

inkább a külterületekre orientálódtunk. Úgy
próbáltuk csoportosítani a gondozókat, hogy
közel legyenek a gondozottak lakhelyéhez.
Úgy tapasztalom, örülnek az idõs emberek a
lehetõségnek. Nehéz volt a 40 rászoruló em-
bert felkutatni a városban, egyelõre csak a vö-
röskeresztes aktivisták segítségére számíthat-
tunk, pedig szerintem a háziorvosok segíteni
tudnának abban, hogy mi is segíthessünk a rá-
szoruló, egyedül élõ embereknek. Ha valaki
szeretne bekerülni a jelzõrendszeres szolgálat-
ba, szívesen vesszük a jelentkezését. Az önkor-
mányzattal közösen irtunk egy európai szociá-
lis alappal támogatott ROP-os pályázatot, 14
hónapra nyertük a pénzt, utána már normatív
támogatásból lehet a jelzõrendszert mûködtet-
ni. Ez egy alapellátási feladat is egyben.

Pulger Lajosné korábban élelmiszer bolt-
ban dolgozott, betegsége miatt azonban abba
kellett hagynia munkáját. Közel egy évig volt
munkanélküli, s miután elvégezte a tanfolya-
mot, 54 évesen ismét munkába állhatott.

– Nagyon örülök a lehetõségnek. Elméleti
és gyakorlati vizsga után, felkészülten kezdtük
el ezt az új típusú személyi szolgáltatást. Nagy
szeretettel fogadott a hét gondozottam, örül-

tek ennek a szolgáltatásnak, hiszen a nap
nagy részében személyesen is ott vagyok ná-
luk. A nap további részében, valamint éjszaka,
és ünnepnapokon is kapnak jelzõrendszeres
szolgáltatást. Jó megoldás ez számukra,
hiszen továbbra is otthon maradhatnak, a jel-
zõrendszer biztosítja számukra hozzátartozó
hiányában is az ellátást. Súlyos alapproblé-
mája a többségnek nincsen, egészségügyi el-
látást kell igénybe venniük, viszont egy biz-
tonságérzetet jelentünk számukra. Az ellátás
bevezetésének hamar híre ment, egyre többen
szeretnének az ellátandó körbe bekerülni. Ily
módon életük hátra lévõ részét a megszokott
környezetükben tölthetnék, nem kényszerülve
szociális intézményekbe, ami számukra nagy
trauma lenne. Egy mûszakban dolgozunk, a
munkaidõnk 16.30 óráig tart. Meglátogatjuk
és különbözõ tanácsokkal látjuk el õket, a vér-
nyomásméréstõl kezdve bármilyen néven ne-
vezendõ problémájukban segítséget nyújtunk,
orvoshoz, vagy különbözõ egészségügyi intéz-
ményekbe kísérjük õket. Megvásároljuk a
gyógyszereiket, elintézzük a kisebb bevásárlá-
sokat, és még sok egyéb, személytõl függõ té-
mában segítünk. Így tevõdik ki a napunk. Sze-
mélyes kontaktust igényel a munkánk, a szere-
tet motiválja az embert, hisz idõs embereknél
nem egyszerû dolgokról van szó.

-bakonyi-

Új vesekõ-zúzó mûszer érkezett a kórház
urológiai osztályára. Az ultrahangos beren-
dezéssel a vesébe hatolva tudják széttörni az
abban elõforduló köveket.

Dr. Lipták József, a kórház urológiai osz-
tályának fõorvosa elöljáróban lapunknak el-
mondta: a vesekõkezelésnek ma három for-
mája van. A hagyományos megoldás szerint
a testen kívül állítanak elõ lökéshullámokat,
amelyeket aztán a vesére fókuszálnak, mo-

noton ütésekkel zúzva szét a kö-
veket. Az eljárás hetven-nyolc-
van százalékban hatásos. A má-
sik módszert akkor alkalmazzák,
ha nagy vagy túl kemény a kõ –
ez azonban már mûtéti eljárás. A
vesén vágnak egy lyukat, ame-
lyen keresztül egy ujjnyi vastag
eszközzel behatolnak a szervbe,
s ultrahang segítségével próbál-
ják meg széttörni a követ. A har-
madik eljárás a hagyományos,
ám a legdrasztikusabb megoldás,
amit már egyre kevesebb beteg-
nél kell alkalmazniuk, amikor a
páciens testén ejtett vágáson ke-

resztül távolítják el a fájdalmat okozó követ.  
A fõorvos elmondta: az ultrahangos mû-

téti eljáráshoz szükséges mûszerrel lett
gazdagabb nemrég az urológiai osztály,
amellyel a régi, csaknem tizenöt éves vese-
kõ-zúzó berendezést tudják fokozatosan ki-
váltani. A mûszer német gyártmányú, há-
rom és félmillió forint értékû, amit a kór-
ház a saját költségvetésébõl finanszírozott. 

Horváth Attila 

Új vesekõ-zúzó mûszerrel   KLUBFOGLALKOZÁS
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egye-

sülete január 27-én 15.30-kor, a kórház
tanácstermében tartja soron következõ
klubfoglalkozását, amelyen Dr. Sebes-
tyén Miklós fõorvos „Életmód terápia a
diabetesben” címmel tart elõadást.

Egészségház címmel szervezett szellemi és
ügyességi vetélkedõt a Honvéd Kaszinóban az
intézményben mûködõ Hölgyklub a ház civil
szervezeteibõl összeállt csapatok számára. A
vetélkedõre a Kaszinó kistermében került sor,
ahol az idõs emberek különbözõ ismereteikrõl
adhattak számot, és természetesen sok szó
esett az egészséges életmódról is.

EGÉSZSÉGHÁZ

Gombnyomásra jön a segítség
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Január tizenhatodikán avatták fel a Zsig-

mondy-Széchenyi Szakképzõ Iskola új épület-
szárnyát, amely teljes egészében önkormány-
zati források révén készült el. Egy már meglé-
võ udvari épülethez újabb szárnyat épített, il-
letve annak tetejére emeletet húzott a kivitele-
zõ Profi-2007 Kft., így az eredeti, négyszáz
négyzetméteres alapterület több mint a három-
szorosára növekedett. A tizenöt tanterembõl
álló épületrész egésze akadálymentes, s euró-
pai mércével mérve is kiváló körülményeket
biztosít az oktató-nevelõ munkához.

Mérksz Andor, az intézmény igazgatója kö-
szöntõ beszédében leszögezte: két szempont-
ból is jelentõs a fejlesztés, hiszen egyrészt új
épülettel gazdagodott az oktatási intézmény,
másrészt ötévnyi, a piarista renddel a régi in-

gatlanok visszaadása ügyében folytatott
egyeztetés fejezõdött be azzal, hogy a Zsig-
mondy valamennyi képzési objektumának
helyszíne most már véglegessé vált.

Litter Nándor polgármester beszédében az
összefogás fontosságát hangsúlyozta. Emlé-
keztetett: az önkormányzat még a kilencvenes
évek elején állapodott meg az állammal arról,
hogy visszaadja az egyháznak az államosítás
idõszakában kisajátított ingatlanokat. Pont ke-
rült egy másik ügy végére is: mint ismeretes,
az önkormányzati tulajdonú Zsigmondy-
Széchenyi tornacsarnok alatti földterület nagy
része a rend tulajdonában van, most azonban
a piaristák harminchárom éves idõtartamra
bérbe adták azt a városnak – térítésmentesen.

Litter Nándor közölte: az önkormányzat ar-

ra törekszik, hogy a minél magasabb nívójú
oktatás számára biztosítsa a megfelelõ, euró-
pai mércével mérve is színvonalas infrastruk-
túrát – ennek egy lépcsõje volt a száznegyven-
hatmillió forintos beruházás. 

Végül a polgármester a kiváló munka elisme-
réseként átadta a Város Címerét Kemenes János-
nak, a kivitelezõ Profi-2007 Kft. ügyvezetõjének. 

Horváth Attila

146 millióval lezárult egy fejezet

Január 27-28-án felvételi vizs-
gák lesznek a BLG-ben. Pénteken
a nyolcosztályos gimnáziumba je-
lentkezõk adnak számot tudásuk-
ról, a következõ napon a normál
gimnáziumi osztályokba jelentke-
zõk tudáspróbájára kerül sor.    

– Milyen feladatok várják a
gyerekeket a nyolcosztályos gim-
názium leendõ diákjai számára
meghirdetett felvételin?

– Anyanyelvbõl és matematiká-
ból mérjük fel írásban a kisdiák-
ok tudását, az írásbeli után pedig
szóbeli beszélgetésre várjuk a
gyerekeket szüleikkel együtt. Ezen
a beszélgetésen részt vesz a leen-
dõ osztályfõnök, a leendõ mate-
matika tanár, a magyar nyelv és
irodalom tanár, és a vezetés ré-
szérõl egy igazgató helyettes kol-
légám. Ez egy kötetlen formájú
beszélgetés, itt már nem a tárgyi
tudásra, inkább a leendõ diákra,
személyiségére vagyunk kíváncsi-
ak. Beszélgetünk a családról, a
világról, arról, hogy milyen ol-
vasmányélményeik vannak, mit
gondolnak egyes dolgokról –
mondja Dénes Sándor, az intéz-
mény igazgatója. 

– Miben más, mitõl különleges
ez a képzési forma, amely ebben
a városban egyedülálló?

– Annak idején, amikor nyolc-
osztályos gimnáziumot létrehoz-
ták az elképzelés az volt, hogy ez-
zel lehetõséget adnak a diákok
egy részének, hogy nyolc évet tölt-
hessenek együtt, hogy életünknek
egy nagyon fogékony, nagyon nyi-

tott idõszakában, jó közösségben,
kiváló szakemberek irányítása
mellett tanulhassanak. A nyolc-
osztályos gimnáziumi osztályok-
ban olyan kollégáink dolgoznak,
akik tudnak bánni ezekkel a kez-
detben nagyon ifjú emberkékkel,
olyan pedagógusok, akiknek em-
beri adottságaik is vannak ehhez.
A nyolcosztályos gimnázium mel-
lett szól az az érv is, hogy nyolc
éven át, folyamatosan, meghatá-
rozott rend szerint taníthatjuk a
gyerekeket. Nem törik meg a fo-
lyamatosság, nyolc éven át
ugyanazok a tanárok, és egymás-
ra épül a tananyag. Ezzel, a nem
négyéves ciklusokra tagozódó
tanmenettel, sokkal több tananyag
megtanítható, több idõ jut a gya-
korlásra, a tehetséggondozásra. 

– Mibõl felvételiznek a nyolca-
dikosok?

– A szintén anyanyelvi és mate-
matikai ismereteikrõl adnak majd
számot egy elõre kiadott központi
feladatlap segítségével. Ezeket a
feladatlapokat kijavítjuk, azt kö-
vetõen pedig tájékoztatjuk a fel-
vételizõket az eredményekrõl,
hogy ennek ismeretében jelent-
kezhessenek a középfokú oktatási
intézményekbe. A felvételi vizsga
egyébként nem kötelezõ, de tekin-
tettel arra, hogy intézményünkbe
nagyon sok jóképességû diák je-
lentkezik, úgy döntöttünk, hogy
nemcsak az általános iskolából
hozott jegyek alapján választjuk
ki késõbbi diákjainkat. 

-dé-

BLG-s felvételi start
Talán kevesen hinnék, hogy szép számmal vannak olyanok, akik

gyakran elmaradnak a hivatalos tanítási napokon, de szívesen bemen-
nek hétvégén a suliba, és részt vesznek az ott szervezett programokban,
legyen szó akár korrepetálásról, akár szórakoztató játékokról. Kezdet-
ben húsz-harminc diák ment el hétvégenként, aztán nõtt a létszám, ma
már olykor a negyvenet is meghaladja a hétvégi kollégiumban tanulni,
gyakorolni szándékozók száma a Zsigmondy-Széchenyi SZKI-ban.
Szombaton reggelenként a fiatalok tömegével várják, hogy nyissanak,
és ez mindennél ékesebb bizonyíték arra, hogy nem volt hiábavaló az
elmúlt év, van miért folytatni a hivatalosan már véget ért programot. 

Egy évvel ezelõtt az Igazságügyi Minisztérium Bûnmegelõzési Bi-
zottsága írta ki azt a pályázatot, melyben olyan iskolai programok támo-
gatását tûzte ki célul, amelyek a fiatalok bûnözõvé válását akadályozza,
szórakozási-szabadidõs alternatívát kínál, olyan teret biztosít, ahol a fia-
tal védett környezetben szórakozhat, tanulhat. A Zsigmondy-ban az is-
kola minden diákjára kiterjesztették a programot, elõször oly módon,
hogy lehetõséget adtak arra, hogy a fiatalok a lehetõ legtöbbet tartózkod-
hassanak az intézményben, ehhez különbözõ kikapcsolódási, tanulást se-
gítõ lehetõségeket kínáltak – mondta a programról Mérksz Andor igaz-
gató. A pályázat egy évre biztosított támogatást, most saját keretbõl
folytatják addig, míg újabb pályázati lehetõséget nem találnak. Az el-
múlt egy évben a korrepetáló, felzárkóztató programok, a hétvégi kollé-
gium mellett számos, a fiatalok életét veszélyeztetõ témáról rendeztek
konferenciát, játékos vetélkedõvel összekötött napot. Folyamatosan szer-
veztek kirándulásokat, természetjáró programokat is, a vadvízi evezéstõl
a vándortáboron át minden lehetõséget megragadtak ahhoz, hogy meg-
mutassák a diákoknak, van mód arra, hogy a szabadidejüket bûnmentes
környezetben töltsék el. A pályázat – amely összességében közel húsz-
milliós forrást biztosított – lehetõséget adott sátrak, kerékpárok vásárlá-
sára, vettek belõle számítógépeket és a közlekedést megkönnyítendõ egy
kisbuszt is. Ez utóbbit a tanév során szakmai látogatások lebonyolítására
is használják, munkahelyeket, képzõhelyeket keresnek fel a segítségével
annak érdekében, hogy a diákok az iskolai környezeten túl is informá-
lódhassanak az általuk tanult szakmáról. A programok többsége az isko-
la mostanra kinõtt klubjában zajlott le, de már készül az új klub is, amely
tágasabb, és még több lehetõséget biztosít a fiatalok által kedvelt rendez-
vények lebonyolítására. Hamarosan megnyitja kapuit a suli galériája is,
ahol a tervek szerint a neves alkotók mellett az iskola diákalkotói és fel-
nõtt amatõr mûvészei is bemutatkoznak majd. 

A lógós diák hétvégén 
önként suliba megy 
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Képviselõi fogadóóra

Budai István önkormányzati képviselõ a 7. számú választókerület pol-
gárait várja 2006. január 27-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
kirendeltség épületében.

HIRDESSEN INGYEN VAGY KÉSZÍTSEN 
SZEMÉLYES OLDALT A VÁROS HONLAPJÁN!
Bizonyára Ön is értesült róla, hogy megújult Nagykanizsa város

hivatalos honlapja. A honlapot látogatók ezentúl a megadott kate-
góriákban ingyenes apróhirdetést adhatnak fel, valamint szemé-
lyes oldalt készíthetnek. Ehhez nincs másra szükség, csak regiszt-
rálni kell. Aki regisztrál, a személyes azonosító és jelszó megadá-
sa után egy válasz e-mailben értesítést kap a regisztráció elfogadá-
sáról. Ezt követõen feladhatja hirdetését és személyes oldalt is ké-
szíthet. A személyes oldalt készítõknek versenyt hirdetünk. A ver-
senyre két kategóriában lehet nevezni: I. középiskolások II. Fel-
nõttek. A legszínvonalasabb oldal készítõi értékes informatikai
utalványt nyerhetnek. A versenyen 2006. Január 15. és február 15.
Között lehet részt venni. A személyes oldalakat szakmai zsûri fog-
ja értékelni, a nyerteseket postán értesítjük. A versennyel kapcso-
latban bõvebb információ kérhetõ a 93/500-777-es vagy a 93/500-
709-es telefonszámon.

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

649/103. helyrajzi számú ingatlanát az Ipari Park és Logisztikai Köz-
pontban 100.000.000 Ft + áfa kikiáltási áron 2006.01.26-án 10:00 órakor.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal 1. emeleti tárgyalóterem (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

Érdeklõdni a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ
Kft. (Nagykanizsa, Garay u. 21.) lehet. Tel: 93/310-256 és 20/225-9616

VERSENYTÁRGYALÁS

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 28/1999 (VI.16.)
számú helyi rendelete értelmében a Pécsi Tudományegyetem kollégiu-
mában férõhelyekkel rendelkezik. Üresedés miatt egy fõ fiú hallgató ré-
szére 2006. február 1-tõl a tavaszi félév idõtartamára kollégiumi férõhe-
lyet tud biztosítani. A férõhelyre pályázhatnak nagykanizsai állandó la-
kos, férfi, pécsi felsõoktatási intézményben nappali tagozaton tanulmá-
nyokat folytató hallgatók, akiknek kollégiumi férõhely iránti igényét
helyhiány miatt elutasították. A pályázat elbírálása érkezési sorrendben
történik. A férõhely iránti igény a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és
Sportosztályán igényelhetõ adatlapon nyújtható be.

Kollégiumi férõhely-pályázat

Nyitott tornaterem
A Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztálya koordinálásával

2006 évben tovább folytatódik a „Nyitott tornaterem” akció. 2006. január 14-
tõl szombatonként tíz tornaterem nyitja ki kapuit, hogy díjtalan használat
mellett fogadja a sportolni vágyókat, szervezett csoportokat az óvodás kor-
osztálytól a legidõsebbekig. Az akció 2006. január 14-én kezdõdik és 2006.
március 18-ig minden szombaton 14.00 órától - 18.00 óráig tart. A nyitvatar-
tási idõpontok: január 14, 21, 28, február 04, 11, 18, 25, március 04, 11, 18.

Nyitva tartást biztosító intézmények: Bolyai János Általános Iskola
Nagykanizsa, Erzsébet tér 9. (Tel.: 93/312-182), Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola Nagykanizsa, Csokonai u. 1. (Tel.: 93/516-414),
Kiskanizsai Általános Iskola Nagykanizsa, Bajcsy Zs. u. 67. (Tel.:
93/319-217), Miklósfai Általános Iskola Nagykanizsa, Iskola u. 10.
(Tel.: 93/536-951), Palini Általános Iskola Nagykanizsa, Alkotmány u.
81. (Tel.: 93/313-737), Zrínyi Miklós Általános Iskola Nagykanizsa, Zrí-
nyi u. 38. (Tel.: 93/312-078), Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykani-
zsa, Hevesi u. 2. (Tel.: 93/311-265), Péterfy Sándor Általános Iskola
Nagykanizsa, Attila u. 2. (Tel.: 93/311-099), Rozgonyi úti Általános Is-
kola Nagykanizsa, Rozgonyi u. 25. (Tel.:93/311-543). Thúry György
SZKI Nagykanizsa, Kisfaludy u. 2. (Tel.:93/509-590)

A programokra bejelentkezni a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és
Sportosztályán Kápolnás Zoltán sportszervezõnél lehet. (Tel.:93/500-755)

A Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ szeretettel meghív 
minden érdeklõdõt a 2006. január 17-én 15 órától tartandó 
elõadására a „Szenvedélybetegek közösségi ellátása” címû 

pályázatához kapcsolódóan
Az elõadás címe: A szenvedélybetegségek kialakulása, és a sze-

mélyiségre gyakorolt hatása. Tartja: Dr. Kaszás Gizella, klinikai és
mentálhigié és szakpszichológus, pszichoterapeuta. Az elõadás
helyszíne: Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ tárgyalóterme,
Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 51. 

Minden szenvedélybetegséggel küzdõ, illetve a betegséggel kap-
csolatban érdeklõdõ embert (szakembert, hozzátartozót) szívesen
várnak! 

Az emlõszûrés folytatódik
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Népegészségügyi Program kere-

tében 2006. január és február hónapban a NAGYKANIZSÁN élõ asz-
szonyok szervezett emlõszûrése folytatódik. 

A szûrõvizsgálatra mindazon 45-65 év közötti asszonyokat várják,
akik a szûrõállomástól meghívó levelet kaptak.

A szûrés helye: Nagykanizsa MJV Kórháza Mammográfiás Labor
Nagykanizsa Szekeres J. u. 2-6.  Tel: 93/ 502-000/2728

Január 11. és 12. és 16 (szerda, csütörtök, hétfõ) Dr. Kiss Judit
Január 17. és 18 (kedd, szerda) Dr. Tóth Éva (Kinizsi u.) 
Január 18. és 19. és 23. (szerda, csütörtök, hétfõ) Dr. Gróf Márta Ildikó 
Január 24. és 25.(kedd, szerda) Dr. Pállfy Erzsébet 
Január 26. és 30.(csütörtök, hétfõ) Dr. Kovács Beáta
Január 31. (kedd) Dr. Bogár Gáspár 
Február 01. (szerda) Dr. Rácz Erzsébet
Február 02. (csütörtök) Dr. Pataki Miklós
Február 06. és 07. és 08 (hétfõ, kedd, szerda) Dr. Beznicza Ernesztina
Február 09. (csütörtök) Dr. Dömötör Károly
Február 13. és 14. és 15. (hétfõ, kedd, szerda) Dr. Béres Katalin 
Február 15. (szerda) Dr. Tódor Enikõ
Február 16. és 20 és 21.(csütörtök, hétfõ, kedd) Dr. Tóth Éva (Bartók B. u.)
Február 22. és 23. és 27. (szerda, csütörtök, hétfõ) Dr. Budai Éva
Rendelési idõ: 
Hétfõ, kedd, csütörtök: 13.30 - 16.00-ig, Szerda 8.00 - 16.00-ig
Az érintettek számítsanak arra, hogy a háziorvos, a körzeti ápolónõ

vagy védõnõ személyesen felkeresheti õket. 
Kérjük Önöket, hogy a torlódások elkerülése érdekében a meghívó-

levélben megjelölt idõpontokat szíveskedjenek betartani.
Felmerülõ kérdéseikkel forduljanak:
ÁNTSZ Zala Megyei Intézete, 
Megyei Szûrési Koordinációs Osztályához
Zalaegerszeg, Göcseji u. 24. Telefonszám: 92/549-185

Nagykanizsa lakossága: 51498 fõ.
Születések száma: 48 fõ, ebbõl Nagykanizsán: 23 fõ.
Halálozások száma: 73 fõ, ebbõl Nagykanizsán: 38 fõ.
Házasságkötések száma: 9 



Január 225. sszerda

Január 224. kkedd
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Január 226. ccsütörtök

Január 223. hhétfõ

Január 222. vvasárnap

Január 221. sszombat

Január 220. ppéntek

06:30 Krónika 06:53 K'arc - Kollonay
Zoltán koncertje, Dienes Gyula a Hevesi
Galériában, Dráfi Mátyás estje 07:19
Jelkép - református 07:30 Krónika 07:42
Jövõ 7 - Sportcsarnok, Ülõröplabdások
08:08 Adjuk magunkat 08:19 Krónika
17:00 Brill 20 magazin Vállalkozásról
mindenkinek 17:30 Dombország 18:00
Krónika 18:14 Mese 18:18 Jelkép - ka-
tolikus 19:00 Krónika 19:14 Nyugati ré-
gió 19:40 Adjuk magunkat 19:50 Króni-
ka 20:01 Kollonay Zoltán koncertje,
Dienes Gyula a Hevesi Galériában,
Dráfi Mátyás estje 20:28 Hírösz-
szefoglaló 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Fidel
2/2. rész (16) - amerikai filmdráma
23:00 Maksavízió 23:30 Különjárat 

06:30 Krónika 06:53 Nyugati régió
07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika
07:42 Kollonay Zoltán koncertje,
Dienes Gyula a Hevesi Galériában,
Dráfi Mátyás estje 08:08 Adjuk magun-
kat 08:19 Krónika 08:30 Gyermekmû-
sor 09:00 Teleshop 09:30 Brill 20 ma-
gazin 10:00 Infómánia 10:30 Az utókor
dicsérete. Varnus Xavér mûsora 11:00
Pénzhalász 17:00 Menü 18:00  dísz-
fegyver kovács - természetfilm 18:25
Adjuk magunkat 18:30 Nyugati övezet -
magyar film 20:15 Egy nápolyi vulkán -
természetfilm 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Bencze show 21:30 Égi jel - amerikai
vígjáték  23:30 Különjárat - rockshow 

06:30 Tv mozi: Nyugati övezet - magyar
film 08:15 Adjuk magunkat 08:20 Jel-
kép - Krisztus Szeretete Egyház 08:30
Gyermekmûsor 09:00 Teleshop 09:30
Akarj élni! A környezet és a természet
világa 10:00 Trendline 10:30 Menü
11:00 Pénzhalász 17:00 Trendline 18:00
Sólyomszárnyon - természetfilm 18:25
Adjuk magunkat 18:35 TV mozi:  Ka-
nyaron túl - magyar film 20:20 Sajt - vá-
logatás 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Mak-
savízió 21:30 Elsõszámú közellenség -
amerikai filmdráma 23:30 Bencze show. 

06:30 TV mozi: Kanyaron túl - magyar
film 08:15 Adjuk magunkat 08.20 Sajt -
válogatás 17:00 Trendline - a divatma-

gazin 18:00 Krónika 18:14 Mese 18:17
Jelkép - adventista 19:00 Krónika 19:14
Jövõ 7 - Gyurcsány Ferenc miniszterel-
nökkel, Kanizsai Kamara 5 éve 19:40
Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:01
Nyugati régió 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Kleopátra 1. rész - amerikai filmdráma
23:00 Az utókor dicsérete. Varnus Xa-
vér mûsora 23:30 Különjárat 

06:30 Krónika 06:53 Jövõ 7 -
Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel,
Kanizsai Kamara 5 éve 07:19 Jelkép -
adventista 07:30 Krónika 07:42 Nyugati
régió 08:08 Adjuk magunkat 08:19
Krónika 17:00 Az utókor dicsérete
18:00 Krónika 18:14 Mese 18:19 Jelkép
- katolikus 19:00 Krónika 19:13 Házban
ház körül - MOL Tudományos díjazot-
tak, Farsang 19:41 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 Jövõ 7 20:30 HÍR-
HÁLÓ 21:00 Kleopátra 2. rész - ameri-
kai filmdráma 23:00 Akarj élni! 23:30
Bence-show

06:30 Krónika 06:52 Házban ház körül
07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika
07:42 Jövõ 7 - Gyurcsány Ferenc minisz-
terelnökkel, Kanizsai Kamara 5 éve 08:09
Adjuk magunkat 08:19 Krónika 17:00
Egészségmagazin 18:00 Krónika 18:14
Mese 18.17 Jelkép - evangélikus 19:00
Krónika 19:14 Jövõ 7 - Kormányban
19:27 Rendben - pincefeltörések, jégrõl
mentés, okmányhamisítás 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:01 Házban
ház körül 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Galak-
tikus támadás - amerikai fantasztikus film
23:00 Trendline 23:30 Brill 20 magazin

06:30 Krónika 06:53 Jövõ 7 - Kormány-
ban 07:06 Rendben 07:19 Jelkép - evan-
gélikus 07:30 Krónika 07:42 Házban
ház körül 08:08 Adjuk magunkat 08:19
Krónika 17:00 Biztonsági Zóna 18:00
Krónika 18:14 Mese 18:18 Jelkép - re-
formátus 19:00 Krónika 19:14 K'arc -
Kanizsa Monográfia II., Képzelt ri-
port...., Díszítõmûvész szakkör kiállítá-
sa 19:40 Adjuk magunkat 19:50 Króni-
ka 20:01 Jövõ 7 - Kormányban 20:14
Rendben 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Visz-
lát, gengszter! - amerikai vígjáték 23:00
Infómánia  23:30 Menü 

MÛMÛ SS OROR AA
Január 20 – Január 26-ig

Elindult Kis- és Nagyfakos városrészek internetes WEB-portál-
ja. Az oldalon találhatnak E-könyvtárat, dalszöveg gyûjteményt,
fórumot és sok más érdekességet. Címe: www.fakosert.atw.hu. Vé-
leményüket, ötleteiket a fakosert@posta.net e-mail címre várják!

Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy váro-
sunk közgyûlése 2006-ban is kitüntetõ címeket és díjakat adományoz.
Önkormányzatunk ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok
iránt, akik: 

– a város fejlesztésében kiemelkedõen munkálkodtak, tudományos,
mûvészeti    munkásságuk során maradandót alkottak,

– tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlõdését,
az itt élõk életkörülményeinek javítását szolgálták,

– kiemelkedõ helyi közéleti tevékenységet végeztek, tevékenysé-
gükkel Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették,

– kiemelkedõen támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlõdését,
életkörülményeik javítását.

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

„Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntetõ cím
„Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntetõ cím
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért” kitüntetõ cím
„Nagykanizsa Oktatásáért” kitüntetõ cím
„Nagykanizsa Kultúrájáért” kitüntetõ cím
„Nagykanizsa Sportjáért” kitüntetõ cím
„Nagykanizsa Környezetkultúrájáért” kitüntetõ cím
„Paizs Ferenc Díj” közigazgatási kitüntetõ cím
„Szekeres József Díj” az egészségügyi és szociális terület kitüntetõ címe
„Nagykanizsa Biztonságáért” kitüntetõ cím
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakett.

A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször mó-
dosított 18/1997.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza,
mely megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban
és az önkormányzat honlapján (www.nagykanizsa.hu).

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

Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a
Polgármesteri Hivatal Erzsébet téri és Eötvös téri portáján átvehetõ,
valamint az önkormányzat honlapjáról (az alábbi címrõl:
www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc) letölthetõ ûrlapokon részletes in-
doklással legkésõbb 2006. február 15-ig 16 óráig nyújtsák be Litter
Nándor polgármester úrnak címezve. (Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala  8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

Kérjük, hogy amennyiben lehetséges, a javaslatokat és indokoláso-
kat a postai kézbesítés mellett e-mailen, lemezen vagy CD-n is küldjék
meg! (E-mail: bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu  vagy
bokan_peter@nagykanizsa.hu)

Kitüntetések adományozása

(Rendõrség uutcája)
Tel.: 330/653-77964

Nyitva:
minden nnap 99-221-iig

AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK! DIÁKAKCIÓ!AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK! DIÁKAKCIÓ!

ATLÉTIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY
Tisztelettel kéri, hogy adója 1 %-ának felajánlásával 

támogassa a fiatalok egészséges mozgását, 
sportolási lehetõségeit. ADÓSZÁM: 19276960-1-20

Köszönettel: az Alapítvány Kuratóriuma
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SZOLGÁLTATÁS

INGATLAN

Nk-án a belvárosban közel 700
négyzetméter telek, rajta bontha-
tó családi házzal eladó! Társas-
ház építésére is alkalmas, 40 %-a
beépíthetõ! Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072 (5759K)

Nk-án a Berzsenyi úton 51 m2-
es, III. emeleti, egyedi fûtéses,
felújított, déli fekvésû lakás el-
adó. Érd.: 18 óra után a 93/314-
942 és a 30/441-3495 (5770K)

A Cserháti Szakközépiskolá-
val szemben kétszobás földszinti
lakás eladó. Irányár: 5 millió Ft.
Érd.: 30/527-2002 (5771K)

Tótszentmártonban felújított
90 m2-es családi ház eladó. Érd.:
70-3819-104 (5776K)

Szabadhegyen közmûvesített
telek (1370 m2) nyugodt, szép
környezetben eladó. Érd.: 30-
500-7352 (5777K)

Nk-Palinban családi ház + te-
lek befektetõnek eladó. Érd.: 30-
380-9778 (5778K)

Nk-án a Múzeum téren egy-
szobás, 1. emeleti lakás eladó.
Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.:
30/3651-654, 16 óra után és hét-
végén 93-320-627 (5779K)

Belvárosban Kinizsi u. elején
háromszobás földszinti társasházi
lakás garázzsal eladó. Érd.: 70-
335-7102 (5780K)

Teleki utca elején kétszobás
lakás albérletbe kiadó. Érd.:
20/313-4565 (5772K)

Nk-án a Városkapu krt-on II.
emeleti, kétszobás lakás kiadó.
Irányár: 30.000 Ft +rezsi/hó. Egy
havi kaució szükséges! Érd.: 20-
4360-195 (5781K)

Csengery úton kétszobás, bú-
torozott lakás hosszú távra kiadó.
Ár: 30.000 Ft + rezsi. Egy havi
kaució szükséges! Érd.: 30-227-
3294 (5782K)

Volswagen Golf II. diesel
1984-es, jó állapotban eladó.
Irányár: 240.000 Ft. Érd.: 30/332-
2564 (5773K)

Telstar 128 MB-os: MP3-
lejátszó + USB drive + digitális

diktafon + FM rádió funkció
egyben eladó 7000 Ft-ért. Érd.:
30/9932-534 

Eladó lakásfelújításból vissza-
maradt gázbojler, gáztûzhely,
konvektorok. Ugyanitt 17” szí-
nes (OSD) monitor, Lexmark
színes, tintasugaras nyomtató,
Toshiba 72 cm képátlójú TXT-es
színes TV. Érd.: este a 93/311-
283, napközben a 06-20-931-
1283 (5774K)

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

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

Számítástechnikai szakta-
nácsadás, hardver-szoftver kar-
bantartás azonnali kiszálással.
Érd.: 30/650-0494 (5761K)

APRÓHIRDETÉS

Hirdetés

Versenytárgyalást hirdet az alábbi ingatlan bérbeadására:

Nagykanizsa Király u. 47. szám alatt található 
12 m2 alapterületû iroda

Az induló licit bérleti díj: 1.500 Ft/m2/hó + áfa
A versenytárgyaláson a licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó + áfa

A versenytárgyalás ideje: 2006. január 23. 13 óra 15 perc
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa MJV Ingatlankezelési 

Intézménye (Nagykanizsa, Deák tér 5.) I. emeleti tárgyaló

Érdeklõdni ugyanitt vagy a 311-241, 
illetve az 516-532 telefonszámon lehet.

Nagykanizsa MJVNagykanizsa MJV
Ingatlankezelési IntézményeIngatlankezelési Intézménye

Versenytárgyalást hirdet az alábbi ingatlanok bérbeadására:

Nagykanizsa Városkapu krt. 16. szám alatt található 
2 db 18 m2 alapterületû garázs
Nagykanizsa Városkapu krt. 14. szám alatt található 
1 db 18 m2 alapterületû garázs

Az induló licit bérleti díj: 450 Ft/m2/hó + áfa
A versenytárgyaláson a licitlépcsõ: 10 Ft/m2/hó + áfa
A versenytárgyalás ideje: 2006. január 23. 13 óra 

A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa MJV Ingatlankezelési 
Intézménye (Nagykanizsa, Deák tér 5.) I. emeleti tárgyaló

Érdeklõdni ugyanitt vagy a 311-241, 
illetve az 516-532 telefonszámon lehet.

Nagykanizsa MJVNagykanizsa MJV
Ingatlankezelési IntézményeIngatlankezelési Intézménye

A Humán Európa Szövetség kezdõ és érettségire
felkészítõ angol, valamint nyelvvizsgára felkészítõ

eszperantó tanfolyamot indit februárban.

Jelentkezni lehet:Jelentkezni lehet:
a 93/509-527 és 70/29-29-102 telefonszámon a 93/509-527 és 70/29-29-102 telefonszámon 

vagy személyesen a Városi Könyvtári odánkban.vagy személyesen a Városi Könyvtári odánkban.

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,

Széchenyi tér 5-9.
93/516-634

OKÉV nyt. szám: 01003202
Akkreditált Felnõttképzési

Intézmény, Akkreditált pro-
gramokkal! (Igénybe vehetõ a

törvényben elõírt adókedvezmény)

TANFOLYAMOT
INDÍT

január 25-én 16 órától
autóbuszvezetõ „D”

január 26-án 16 órától
tehergépkocsi vevetõ „D”

február 1-én 16 órától
személyautó-, motor és segéd-
motor kategóriákban 

Részletfizetés! 
Diákkedvezmény!

Ingyenes 
tankönyvkölcsönzés! 

A Bajai Rendõrkapitányság
Bûnügyi Osztálya csalás vét-
ség elkövetésének gyanúja mi-
att nyomozást folytat ismeret-
len tettes ellen, aki a Baja, Du-
na utca 12. szám alatti MI-ME-
SZA Bt. nevében kispályás
labdarúgó tornát szervezett. A
sportrendezvénnyel kapcsola-
tos felhívást elsõsorban általá-
nos- és középiskoláknak, válla-
latoknak küldték meg. Nevezé-
si díjként 12.500 forintot, díja-
zásként több millió forintot je-
löltek meg. A torna nem lett
megtartva, azt jogtalan haszon-
szerzés végett hirdették meg.

A Nagykanizsai Rendõrka-
pitányság kéri azok jelentkezé-
sét, akik a fenti bûncselekmény
kapcsán károsultak, vagy azzal
kapcsolatban bármilyen infor-
mációval rendelkeznek. Beje-
lentéseket az alábbi telefon-
számra várják: 93/312-190
(57-78 mellék).

FELHÍVÁS
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Király Ingatlanügynökség K. Sgy I. –

BSE II. 17-1
Az NB I/A-as asztaliteniszmérkõzésen fö-

lényes gyõzelmet aratott a hazai csapat. A ka-
nizsai lányok remekül kezdtek, az elsõ öt
mérkõzésen a vendégek szettet sem tudtak
nyerni. Az egyetlen gyõzelmüket a tizedik
mérkõzésen szerezték. Csapat: Stoian 4, Száz
4, Óber 4, Dávidovics 3, Stoian-Szász, Óber-
Dávidovics.

Budai XI SE – Király Ingatlanügynökség
K. Sgy II. 7-11

Az NB I/B-s remek mérkõzésen a kanizsai
vendégcsapat gyõzött. Boldizsár és Bízó ered-
ményessége mellett a mávosoknak volt döntõ
szerepe a mérkõzésen. Csapat: Boldizsár 4,
Bízó 4, Flander 1, Boldizsár-Újházi, Bízó-
Flander.

Szép gyõzelmek
Minden év végén találkozót ad egymásnak

az ország úszóelitje, hogy összemérjék tudásu-
kat a felkészülés elsõ ciklusának végén. A
megmérettetés felér egy kisebbfajta országos
bajnoksággal, hiszen az egész budapesti me-
zõny és a vidék színe-java képviselteti magát.
A Délzalai Vízmû SE úszói már második alka-
lommal indultak el a budapesti kétnapos ver-
senyen. A kanizsai úszók remekül helytálltak a
viadalon, ahol harminc együttesbõl mintegy
hatszáz versenyzõ küzdött a helyezésekért. 

Kiemelkedõ teljesítményt nyújtott Biczó
Bence több elsõ, második és más értékes he-
lyezésével, valamint Zámodics Márk több ér-
mes eredménnyel, de helyt állt a kicsik között
Gayer Márton, aki szintén állhatott dobogón.
Kiemelkedõ még Karancz Alíz, Abay Nemes

Anna és Tóth Gergõ teljesítménye is. A kani-
zsaiak ezzel befejezték a munkát a 2005-ös
évre, majd kétheti szünet után ismét munkába
kezdenek. Kemény nyolc hónap áll elõttük,
sok nemzetközi és hazai verseny, köztük a
korosztályos országos bajnokságok. 

Eredmények: Biczó Bence: 1. 200 m férfi pil-
langó, 1. 200 m férfi hát, 2. 400 m férfi vegyes,
4. 200 m gyors. Zámodics Márk: 2. 100 m.
gyors, 2. 50 m gyors, 3. 50 m pillangó. Gayer
Márton: 2. 50 m pillangó, 5.100 m gyors, 6. 50
m gyors. Bem Gábor: 2. 200 m hát, 4. 200 m
gyors. Kiss Dóra: 4. 200 m gyors, 4. 200 m hát,
4.200 m pillangó, 4. 200 m vegyes. Karancz
Alíz: 4. 200 m pillangó, 5. 200 m gyors, 6. 400
m vegyes, 6. 1500 m gyors. Abay Nemes Anna:
4. 100 m gyors, Tóth Gergely: 4. 100 m pillangó.

Cikluszáró verseny 

Az õsz folyamán alakult meg a
Kanizsa Futó- és Szabadidõsport
Klub, amely idén már kivenné a
részét a Város Napja és az Autó-
mentes Nap programjaiból is; sõt,
terveik szerint a nyáron több száz
embert megmozgató futóversenyt
rendeznek a Katonaréten és a
Csónakázó-tó körül. A klub cél-
jairól és az eddig elért eredmé-
nyekrõl Polai József elnök szá-
molt be lapunknak.

– Nemcsak Magyarországon,
hanem Nagykanizsán is beszélhe-
tünk egy létezõ futómozgalomról,
mégha a sportolni szeretõ embe-
rek nem is mindig szervezett kere-
tek között hódolnak e szenvedé-
lyüknek – kezdte mondandóját
Polai József. – Javarészt olyanok-
ról van szó, akik nem igazolt ver-
senyzõk, egy részük már túlhalad-
ta az ötödik ikszet. Õk azok, akik
húsz-harminc kilométert is „lefut-
nak” csupán azért, mert meg
akarják õrízni kondíciójukat. El
szeretnénk érni, hogy ez, a Kani-
zsán szervezetlenül létezõ futótár-
sadalom szervezett keretek közé
kerüljön. Ennek az a módja, hogy
minél több versenyre együtt me-
gyünk el, közösen edzünk, s nem
magányosan, hanem egy – mond-
juk így – baráti körrel futunk. A
harmadik célunk az, hogy a még
nem kocogókkal, a többnyire
egészségtelen napirend szerint élõ
diákokkal, iskolásokkal is megíz-
leltessük a futás örömét.

– Terveznek-e valamiféle szer-
vezett „toborzást”?

– Természetesen, azok a pedagó-
gusok, akik tagjai a klubunknak, a
saját intézményükben is ajánlják ta-
nítványaiknak a Kanizsa Futó- és
Szabadidõsport Klubot. Minden ka-
nizsai középiskolából van pedagó-
gusunk, õk próbálják elvinni a gye-
rekek közé a közösség hírét. Azt,
hogy ez a törekvés mennyire sike-
res, jól jelzi, hogy a tavaly õszi Bu-
dapest Maratonin csak a Batthyány
Lajos Gimnáziumból harminc diák
indult el. Az egyes oktatási intézmé-
nyekben a klub és a gyerekek közti
kapocs szerepét tölti be például Ba-
logh László, a Batthyány Lajos
Gimnázium igazgató-helyettese,
Takács András, Willmanné Kovács
Edit, Jeszenõi Csaba, And Melinda,
Németh Attila, Katzné Szabó Mari-
anna, Gerlinger Sándor, Birkner
Zoltán vagy Jakobovics Árpád ze-
netanár. De említhetem Bálint Zol-
tánt vagy Horváth István Radnóti-
díjas versmondót is…

– A megalakulás óta eltelt rö-
vid idõ ellenére már most is szép
sikereket tudhatnak magukénak.

– Hangsúlyozni szeretném,
hogy a cél nem futóbajnokok „ki-
termelése”, csupán az egészséges
életmódra való nevelés. Mint már
említettem, részt vettünk õsszel a
Budapest Maratonin, legutóbb
pedig Zalaegerszegen futottunk a
szilveszteri futógálán. Kiemelném
Kolonics Tamás itteni szereplé-
sét, aki megnyerte a tizenkét kilo-
méteres futószámot. A Szegeden
élõ, de nagykanizsai származású
Lukácsi István szintén kiváló ma-

ratoni futó, aki véleményem sze-
rint a hazai ranglista harminc
legjobbja közé tartozik. Õ szintén
megnyerte a kiírt maratoni távot.

– Milyen programokat tervez-
nek 2006-ra, illetve hogyan tud-
nak bekapcsolódni a város sport-
életébe?

– Idén húsz versenyt terveztünk
be, ezek mindegyikén szeretnénk
képviseltetni magunkat. Az elsõ a
sorban a Pécs-Harkány futóver-
seny, majd ezt követi a XXI. T-Com
Vivicitta Városvédõ Futás Budapes-
ten, valamint a debreceni országos
maraton bajnokság és még sorol-
hatnám… Természetesen az évet
idén is a szilveszteri zalaegerszegi
futóverseny zárja. Korábban úgy
gondoltuk, hogy hasonlót Kanizsán
is lehetne szervezni, de végül úgy
döntöttünk, hogy felesleges megosz-
tani a futómozgalom erõit, ezért er-
rõl a tervünkrõl letettünk. Ellenben
a Város Napjához egy nagy futó-
fesztivállal és félmaratonnal csatla-
koznánk, június közepére pedig egy
vasút-parti futógálát tervezünk,
amely a Katonaréten zajlana, to-
vábbá egy úgynevezett tó-kerülõ
versenyt is rendezünk, melynek so-
rán a futók körbefutják a Csónaká-
zó-tavat. Szervezünk egy különle-
ges, úgynevezett 7-es futást is, erre
hetedik hó hetedikén, reggel, vagy
este hét órakor kerül sor, amelyen a
futóknak hét kilométeres távot kell
lefutniuk. Az Autómentes Napra pe-
dig egy félmaratont és futóversenyt
szervezünk. A város két jelentõs ese-
ményéhez kapcsolódó versenyeink

megrendezéséhez azonban szüksé-
günk lenne technikai fejlesztésre,
önkormányzati segítségre is.

– Konkrétan milyen fejlesztés-
re gondolnak?

– A nagy maratonokhoz, ame-
lyek vélhetõen ezernél több futót
mozgatnak meg, szükség lenne
egy idõmérõ-chiprendszer kiala-
kítására. Ez a rendszer egy má-
sodperc alatt több tucat futó el-
lenõrzésére képes. Ennek a tech-
nikának az alkalmazása azonban
nem kevés pénzbe kerül, egyelõre
még nem tudjuk megmondani,
hogy pontosan mennyibe. Aztán
kellenek majd a futókat informáló
jelzõtáblák is. S akkor még nem
beszéltünk a pénzjutalmakról,
vagy az egyéb, kisebb ajándékok-
ról. Mindehhez megfelelõ szintû
támogatásra lenne szükségünk.
Természetesen mi magunk is kere-
sünk szponzorokat, de elengedhe-
tetlen az önkormányzat segítsége
– mondta Polai József, akirõl ke-
vesen tudják, hogy csaknem hu-
szonöt éves futómúlttal rendelke-
zik, nem egy maratoni futóver-
seny résztvevõje volt már.

Horváth Attila

Megmozgatni több ezer embert 



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

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

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

Tanuljon és vizsgázzon
30+10 % kedvezménnyel a

AA DIALÓG NYELDIALÓG NYELVSTÚDIÓBAN!VSTÚDIÓBAN!
Ajánlatunk: januári kezdéssel
1. Normál és intenzív ütemû képzés (4-8 óra/hét)
2. Állami és EU-s nyelvvizsgák helyben!
3. Cégeknek kihelyezett oktatás, minõségi garanciával!

kezdõ, újrakezdõ, középhaladó, haladó,
társalgási és vizsgákra felkészítõ szinten,

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

Jelentõs kedvezmények:
Diákoknak, törzstanulóknak és a január 16-ig beiratkozóknak!

INGYENES próbavizsga, a legjobbaknak INGYENES vizsga!
GARANTÁLT NYELVVIZSGA – szerzõdéssel!
KEDVEZÕ ÓRADÍJ – RÉSZLETFIZETÉS!

Beiratkozás: január 27-ig személyesen, a jelentkezés sorrendjében.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint 
a közmûvelõdési és közgyûjteményi intézmények dolgozói 
szeretettel hívják Önt, családját és barátait 
a MAGYAR KULTÚRA NAPJA tiszteletére 
szervezett rendezvényekre

Halis István Városi Könyvtár
Január 20. 17 óraJanuár 20. 17 óra
A könyvtár szolgáltatásait bemutató kiállítás
Megnyitja: Czupi Gyula igazgató

Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ
Január 20. 18 óraJanuár 20. 18 óra
A HSMK népi díszítõmûvészeti és szövõ mûhelyének 
kiállítása
Megnyitja: Papp Ferenc igazgató

Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ
Január 21. 11 óraJanuár 21. 11 óra
A Nagykanizsa Városi Monográfia II. bemutatója
A kötetet Urbán Aladár egyetemi tanár, a történettudományok
doktora ajánlja

Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház
Január 21. 19 óraJanuár 21. 19 óra
A Zalagyöngye Táncegyüttes mûsora

Honvéd Kaszinó
Január 22. 17 óraJanuár 22. 17 óra
Városi ünnepi mûsor
Zenés, irodalmi összeállítás
Köszöntõt mond: Litter Nándor polgármester
Házigazda: Halmos Ildikó igazgató

Farkas Ferenc Városi Zeneiskola
Január 23. 18 óraJanuár 23. 18 óra
Ünnepi hangverseny

AA magyar kultúra napjamagyar kultúra napja


