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Választunk
Április 9-én lesz az országgyûlési képviselõ-választások elsõ fordulója. Ezt Sólyom László jelentette be január 19-én a köz-

médiában. Az elsõ fordulóban a külképviseleteken április 2-án, az amerikai kontinensen mûködõ külképviseleteken április 1-
jén lehet szavazni. Az országgyûlési választások második fordulóján egységesen április 23-án, vasárnap várják a szavazópol-
gárokat. Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken a választások második fordulójában a választás napja április 22. 

A bejelentéssel hivatalosan is kezdetét vette a 2006-os kampány, amely a legrövidebb lesz a rendszerváltás óta. A választó-
polgárok február 10-ig kézhez kapják a kopogtatócédulát, valamint az ajánlószelvényt. Ahhoz, hogy valaki egyéni választó-
kerületi jelölt lehessen, legalább 750 választópolgár érvényes ajánlását kell összegyûjtenie. Március 20. a területi listák, már-
cius 21. az országos listák bejelentésének határideje. A tavaszi ülésszak legfeljebb február 20-ig tarthat. 
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IDÕSZERÛ KÉRDÉSEKRÕL
A kampány idõszerû kérdéseirõl, az MSZP által képviselt és követett nor-

mákról tartott január 20-án sajtótájékoztatót Böröcz Zoltán pártelnök és Lelkó
Tamás elnökségi tag. Böröcz Zoltán  felhívta a közvélemény figyelmét arra,
hogy a szocialista pártnak egy frakciója van, a szeptembertõl három fõvel meg-
alakult frakció, melynek vezetõje Tóth László önkormányzati képviselõ. A koa-
líciós megállapodás az  SZDSZ helyi szervezetének viselkedése miatt felbom-
lott. Litter Nándor polgármester, a polgármesteri frakció, és azok az alkalmi ko-
alíciók, amelyek az adott témában létrejönnek, a város stabilitását továbbra is
biztosítani tudják, ehhez Röst János alpolgármester tevékenysége és a szabad-
demokraták támogatása valójában nem is szükséges. Lelkó Tamás elmondta, az
elnökség megfogalmaz egy nyilatkozatot, és napokon belül eljuttatja a sajtónak,
melyben leírja, a kanizsai MSZP mihez fogja tartani magát a kampány során.

A FRAKCIÓ MUNKÁJÁRÓL
A szocialista képviselõcsoport tagjai – Bicsák Miklós, dr. Fodor Csaba,

Tóth László – ,valamint az MSZP Nagykanizsai Szervezete nevében biztosí-
tom a tisztelt kanizsaiakat, hogy a helyi pártszervezet, annak vezetése és a há-
rom fõs MSZP frakció minden tagja továbbra is támogatni fogja azokat a kez-
deményezéseket, amelyek városunk fejlõdését szolgálják, de csak azokat! Csi-
náljunk együtt egy jobb várost! Ehhez kívánok minden tisztességes politikai
erõnek, civil szervezetnek és a nagykanizsaiaknak erõt, egészséget és kitartást
– hangsúlyozta Tóth László frakcióvezetõ a január 23-án tartott sajótótájékoz-
tatóján. Mi MSZP-s képviselõk, demokraták vagyunk. Képviselõi mandátu-
munk nem cél, hanem eszköz ahhoz, hogy szeretett városunk minél elõbb lá-
baljon ki a rendszerváltoztatás okozta traumából, fejlõdése felgyorsuljon.

A MUNKANÉLKÜLISÉGRÕL
Egyre nagyobb félelemben élnek a nagykanizsai családok a kenyér-

keresetüket, a megélhetésüket biztosító munkahelyeik elvesztése miatt
– kezdte január 18-án tartott sajtótájékoztatóján dr. Csákai Iván a Fi-
desz önkormányzati frakciójának frakcióvezetõ-helyettese. – 2002. óta
a szocialisták minden ígérgetése és fogadkozása ellenére 1500 fõvel
nõtt városunkban és környékén a munkanélküliek száma. Csak novem-
berrõl decemberre több, mint 200 ember lába alól húzták ki a talajt
munkahelyük elvesztése miatt, ezzel 4233-ra emelkedett a munkanélkü-
liek száma településünkön és környékén. Arra kérte Göndör Istvánt és
Litter Nándort, az elkövetkezõ idõszakban azon munkálkodjanak, ne
növekedjen a decemberi hónaphoz hasonlóan az állástalanok száma.

„MIKOR MONDTAK IGAZAT?”
Nagykanizsa adósság-állományával kapcsolatban fejtette ki vélemé-

nyét január 19-én dr. Kolonics Bálint, a Fidesz-MPSZ frakcióvezetõ-he-
lyettese. Leszögezte: a négy évvel ezelõtti lapokban megjelent cikkek ta-
núsága szerint a város akkori félmilliárdos hitelállományát csõd közeli
helyzetnek, soha nem látott mértékû eladósodottságnak minõsítették
egyes szocialista politikusok. Ennek fényében furcsállja, hogy az idei év
végére várható, hatszor akkora adósságállományról olyan nyilatkozatok
hangzanak el, amelyek szerint rendben van az önkormányzat gazdálko-
dása és kezelhetõ az eladósodás mértéke. Dr. Kolonics Bálint kijelentet-
te: vagy a négy évvel ezelõtti, vagy a mostani kijelentések nem igazak. 

MSZP

FIDESZ MPSZ

A burkolt utak egyre nagyobb állagromlása – köznyelven szólva
kátyúsodása –  az útfelújítások több éves elmaradása miatt szinte vala-
mennyi állami és önkormányzati útszakaszon jellemzõ. A téli
csapadékos hideg idõ még tovább  rontja az utak állapotát, ilyenkor
javítani is nehezebb. A kátyúk feltérképezése és kijavítása céljából
úgynevezett országos kátyúvonalat hoztak létre, melyen a közlekedõk
maguk jelezhetik a balesetveszélyes úthibákat. A bejelentések kezelé-
sérõl és a városunkban alkalmazott téli útjavítási gyakorlatról kérdez-
tük Szabó Istvánt, a Via Kanizsa Városüzemeltetõ Kht. fõmérnökét.

– Érkezett-e bejelentés a kátyúvonalra kanizsai úthibáról?
–  Igen, kaptunk bejelentéseket, melyek a meghirdetett országos ká-

tyúvonalra érkeztek, és azokat a Magyar Közút Kht. továbbította társa-
ságunkhoz. E héten a Corvin utcában végeztünk bejelentés alapján hi-
degaszfaltos kátyúzást, viszont egy másik bejelentés szerinti „fõrhénci
hegyi út” helyszínen a hibák nagy száma és nagy kiterjedése miatt egy-
elõre csak a veszélyt jelzõ táblázásra kerülhet sor. Ez utóbbi helyszín
egyébként évek óta szerepel a felújításra váró utak listáján. Teljes fel-
újítását a Polgármesteri Hivatal végeztetheti el, ha van rá forrás. 

– Milyen úthibáknál tudnak beavatkozni a téli hónapokban? 
– Az alkalmazott hideg kátyúzó keverék magas beszerzési ára és kis tá-

rolókapacitásunk miatt elsõsorban a nagy forgalmú utak olyan kisfelületû,
de nagyobb mélységû úthibáit tudjuk javítani, melyek a jármûvekre és a
közlekedésre közvetlen veszélyt jelentenek. A kátyúvonalra érkezõ bejelen-
tések helyszínein igyekszünk a társaságunknál nemrég létrehozott útjavító
csoporttal soron kívüli, helyi kátyúelhárítást végezni. Az útellenõrünk út-
vonal-bejárásai során felmért nagy számú úthibát, melyeknek javítása
több tonnányi kátyúzó anyagot és speciális útépítõ eszközöket – kézi út-
henger, nagy teljesítményû bontókalapács, szállítóeszközök stb. – igényel,
továbbra is a helyi utak fenntartására szerzõdött vállalkozással javíttatjuk.
A több négyzetméternyi burkolatbomlással járó, de kismélységû, nem éles
törési éllel bíró úthibákkal sajnos meg kell várnunk az aszfaltkeverõ üze-
mek tavaszi újraindítását.  Azokon az útszakaszokon, ahol az önkormány-
zat megbízása alapján 2005. második félévében felújítási munkák történ-
tek, az úthibák javítását nem végezhetjük el, mivel a felújított utak mûszaki
átadása még nem történt meg. Ezeket az úthibákat a Polgármesteri Hiva-
talnál kell bejelenteni, ahol értesítik az érintett kivitelezõt.  (-dé-)

KátyúvonalKAMPÁNY



3

KAMIONBALESET
Hajnalban a 7-es fõút 199-es kilométerszel-

vényénél, Galambok és Nagyrécse között há-
rom kamion az út menti árokba csúszott. Az
elsõ vizsgálatok szerint a balesetet relatív
gyorshajtás okozta. A tachográfok tanúsága
szerint a szakaszosan lefagyott úton nyolc-
van-kilencven kilométeres sebességgel szá-
guldottak a monstrumok. A kiérkezõ nagyka-
nizsai tûzoltók két kamiont hamar kimentet-
tek, a harmadik mentése viszont több idõt vett
igénybe és a mentési munkálatok alatt a fõút
forgalmát teljes egészében le kellett zárni. Ez
a jármû az út széli, a fõútnál két-két és fél mé-
terrel mélyebben fekvõ területre csúszott le, s
a vezetõfülke jobb oldala egy nagy nyárfának
ütközött, a nyerges vontatmány hátsó része
pedig az útra merõlegesen állt meg, lezárva a
fél útpályát. E kamion mentéséhez szükség
volt a Zalaegerszegi Regionális Mûszaki
Mentõbázis darujára is, mivel a biztonságos
mentéshez egyszerre kellett csörlõzni és
emelni, mert a tûzoltók attól tartottak, hogy a
szerelvény kettétörik. Személyi sérülés sze-
rencsére nem történt a baleset során, ám je-
lentõs, tizenöt-húszmillió forintos anyagi kár
keletkezett az áruban és a szerelvényekben. 

KANIZSA: DÖDÖLLE FÕVÁROS
A Kanizsa és Környéke Gasztronómiai

Egyesület a Centrál éttermében tartotta az el-
múlt év történéseit értékelõ sajtótájékoztatóját.
Az egyesület tagsága jelenleg húsz fõt számlál,
ez valamivel több, mint az elmúlt évben. A
Gasztronómiai Egyesület az elmúlt évben kü-
lönbözõ vacsoraesteket szervezett, amelyek cél-
ja a különbözõ ízek, ételek bemutatása mellett a
gasztronómiai kultúra terjesztése volt. A prog-
ramok az idén is folytatódnak, márciusban a
zsidó konyha remekeivel ismerkedhetnek meg
az érdeklõdõk – mondta Prikryl József, az
egyesület elnöke. A Thúry György
Vendéglátóipari Szakközépiskolával jó kapcso-
latot épített ki az egyesület, rendszeresen helyet
adnak rendezvényeiknek. A diákszekció tagjai
számára különbözõ szakmai kirándulásokat
szerveznek, ellátogatnak a Törley pezsgõgyár-
ba, és a Gundel étterembe is. Az iskolában szer-
vezett szakmai programok is sok érdekességet
kínálnak, szó esik majd a tálalási trendekrõl, a
cukrászati és tányérdíszekrõl, februárban a kávé

világába kalauzolják a diákokat. A szekció vég-
zõs tagjai ajánlólevelet kapnak az egyesülettõl,
amely az elhelyezkedésüket segíti a késõbbiek-
ben, mondta el az egyesület elnöke. A szeptem-
ber 2-án lesz a III. Kanizsai Bor és Dödölle
Fesztivál, ezúttal az Erzsébet téren és környé-
kén kap majd helyet a rendezvény. A szervezõk
hivatalos Guiness-rekord felállítására is kísérle-
tet tesznek: egy speciális edényben 2500-3000

adag dödölle készítését tervezik. Az edény el-
készítéséhez vállalkozókat keresnek. Kanizsát a
szervezõk a dödölle fõvárosává nyilvánítják, s
minden esetben törekedni kívánnak arra, hogy a
fesztivál szervezése során ezt mindenkiben tu-
datosítsák. 

„NAGYKANIZSA TOVÁBB FEJLÕDIK”    
Dr. Horváth György önkormányzati képvi-

selõ az idei év költségvetési koncepciójáról
tartott sajtótájékoztatót. A városatya szerint a
húszmilliárd forintot meghaladó fõösszeget
tartalmazó tervezet biztosítja az intézmények
kiegyensúlyozott mûködését, Nagykanizsa
2005-ben elkezdõdött fejlõdése folytatódni
fog. Dr. Horváth György azt mondta, az önkor-
mányzat 2006-ban is arra törekszik, hogy a
költségvetési egyensúly megvalósuljon. Kö-
zölte: az önkormányzati gazdasági társaságok
mûködése az idei évre már biztosított, a 39
közintézmény vezetõivel pedig jelenleg is
folynak az egyeztetések a fenntartás költségei-
rõl. A tavalyi költségvetés kapcsán megjegyez-
te még, hogy az önkormányzat szakemberei
december utolsó napjáig bezárólag hatszázmil-
lió forintnyi hitel felvételével kalkuláltak, ám
ez jóval háromszázmillió forint alatt maradt.  

KAMARAI KÖZGYÛLÉS
A Centrál éttermében tartotta közgyûlését a

Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara. A
meghívottak elõször Kovács Antal beszámoló-
ját hallgathatták meg az elmúlt öt évrõl,  a ka-
mara munkájáról, a szervezetben folyó tevé-
kenységrõl. A NAKKIK-nak 210 önkéntes
tagja van, tagjai sorában tudhatja a Nagykani-
zsán mûködõ, jelentõs gazdasági erejû vállal-
kozások döntõ többségét, így a kamara egyre
meghatározóbb szerepet vív ki a város és a
formálódó Dráva-Mura térség gazdasági kör-
nyezetének alakításában. Számos szolgáltatás-
sal áll tagjai rendelkezésére, például Széche-
nyi Kártya ügyintézés, pályázat-figyelés, ok-

mányhitelesítés, pályázati, szakképzési, jogi és
pénzügyi tanácsadás. Viszonylag rövid tevé-
kenysége során nagy számú vállalkozót segí-
tett sikeres pályázathoz, s maga a kamara is
eredményesen használja ki a számára kínálko-
zó pályázati lehetõségeket. A kamara – elvei-
hez híven – teljesen nyitott. Irodáját és fõleg
rendezvényeit nemcsak tagjai, hanem a kívül
álló vállalkozók és nem vállalkozók is látogat-
ják. A kamara több mint egy éve folytatja – a
maga nemében bizonyára egyedülálló – taglá-
togatási programját. Ennek célja, hogy a ka-
mara vezetõi és munkatársai személyes látoga-
tás keretében tájékozódjanak a tagok vélemé-
nyérõl, tájékoztassák õket az idõszerû kérdé-
sekrõl, különös tekintettel az Európai Unióhoz
történõ csatlakozás kapcsán adódó feladatok-
ról. A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparka-
mara taglétszáma folyamatosan növekszik,
gazdálkodása stabi, fejlõdése biztosított. A be-
számoló közben került sor a Városi Minõségi
Díj átadására, amelyet a regionális megméret-
tetésen is indult Kögáz Rt. képviselõi vehettek
át. A beszámolót követõen Draskovics György
elnökségi tag búcsúztatására került sor.
Draskovics György, aki a kezdetektõl részt
vett a kanizsai kamara munkájában, egészségi
állapotára tekintettel kérte felmentését. A
megüresedett helyre Cserti József kapott bizal-
mat. A közgyûlés ezt követõen módosította az
Alapszabályt és SZMSZ-t. 

KÉPES KRÓNIKA KIÁLLÍTÁS 
„Számunkra az, hogy egy könyvtárban

könyvrõl van szó, természetesen magától érte-
tõdõ. A kultúra napjának elõestéjén ez különö-
sen jó, és talán nehéz elképzelni szebbet, mint-
hogy a magyar kultúra szempontjából ilyen
fontos mûvet ábrázoló képsorozattal emlékez-
hetünk meg errõl. Szeretnénk a figyelmükbe
ajánlani, hogy a kiállítás megjelenésében is
van egy speciális forma, hiszen a könyvespol-
cok oldalára függesztett képeken látható a Ké-
pes Krónika egy-egy oldala, s ez a szépirodal-
mi részt körbekeríti. Akik szeretnék megnézni,
egyben a könyvtár gyûjteményének egy jelen-
tõs részét is körbejárják” – mondta bevezetõ-
jében Czupi Gyula, a könyvtár igazgatója a
Képes Krónika lapjaiból nyílt kiállításon a
Halis István Városi Könyvtárban. A köszöntõt
követõen Németh Ferenc zenetanár rövid mû-
sorát hallgathattuk meg, majd a mûrõl Szántai
Lajos mûvelõdéskutató beszélt.  A Képes Kró-

január 18.

január 19.
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nika annyi más becses mûvelõdéstörténeti em-
lékünkkel együtt kincs, amelyre méltán büsz-
kék lehetünk. A Képes Krónika egyedi a más
országok krónikáihoz képest mûvészi színvo-
nalában. Történelmünk fejezeteit mutatja be,
mi vagyunk a festett képeken a fõszereplõk. A
Képes Krónikát úgy lehet végiglapozni, hogy
közben nem kell latinul tudni ahhoz, hogy az
oldalakon lévõ információkat megértsük,
ahogy a szülõ megfogja a gyermek kezét, úgy
vezetnek bennünket végig a képek a magyar
történelmen – mondta ajánlójában többek
között Szántai Lajos.

AZ ELMÚLT ÉVRÕL
A Rozgonyi Polgári Kör és a Polgári Egylet

elmúlt évi tevékenységérõl sajtótájékoztatón
számolt be Udvardi Gézáné, a kör vezetõ-he-
lyettese, és Miha Tamásné, az egylet vezetõje.
Udvardi Gézáné elmondta, a 2002-ben megala-
kult kör munkáját töretlen lelkesedés jellemzi,
nem pénzért, jutalomért dolgoznak, nemes célo-
kat próbálnak megvalósítani kulturális, egész-
ségügyi, karitatív területeken, vagy éppen haza-
fias kötelességüket teljesítik, mellyel egy kicsit
példát is szeretnének adni az ifjúságnak. Ismer-
tette mindazon programok hosszú sorát, ame-
lyen részt vett a mintegy száz tagú civil szerve-
zet januártól decemberig. A polgári kör tagjai
sokat utaztak, többek között jártak Franciaor-
szágban és Erdélyben. A 2005. januárjában ala-
kult Rozgonyi Polgári Egylet, a körhöz hasonló-
an széles körû tevékenységet végez. Céljuk a
hagyományok tisztelete, a régi polgári értékek
megõrzése, a karitatív tevékenységek folytatása,
és kapcsolatfelvétel a határon túli magyarsággal.
Széchenyi sorait tûzték zászlójukra, mely sze-
rint minden ember annyit ér a hazájának, amen-
nyit használ. Legközelebbi terveik között egy
teadélután szervezése szerepel február 4-én a
Honvéd Kaszinó Tükörtermében, vendégük
Harkány László tanár  lesz. Jogi tanácsadást
szeretnének megszervezni, és egy 1956-os kiad-
vány megjelentetésén dolgoznak.. 

ÉVES KÖZGYÛLÉS 
A Honvéd Kaszinóban 157 tag részvételével

tartotta éves közgyûlését a Fegyveres Erõk és
Testületek Nyugállományúak Klubja. A klub
1970. decemberében alakult, a már akkor nyug-
állományban lévõ honvéd, határõr rendõrtisztek
és tiszthelyettesek részvételével, tizenhat taggal.

A klub kezdetektõl a Honvéd Kaszinóban mû-
ködik, évek óta kétszázötven taggal, bár voltak
olyan idõszakok is, amikor ennél is többen vol-
tak. Mára 25 fõvel énekkar mûködik a klubon
belül, amely színvonalas produkcióival még ér-
dekesebbé teszi a klub rendezvényeit, minden-
napjait. A közgyûlésen egyperces, néma felál-
lással emlékeztek meg az elmúlt évben elhunyt
klubtársaikra, majd az elnöki beszámoló követ-
kezett. „A nyugdíjas mozgalom célja idõskorú
társaink életminõségének javításán munkálkod-
ni. Ezt nemcsak a több évtizedes munkánkkal
megalapozott idõskori ellátások, nyugdíjak és
egyéb juttatások határozzák meg, hanem nyug-
díjasklubunk programjai is gazdagabbá teszik
hétköznapjainkat. Egyik legfontosabb felada-
tunk a jó emberi kapcsolatok erõsítése. A nyug-
díjas kor fontos életszakasz, amelyet felelõsség-
gel kell megélni. Ekkor látjuk igazán azokat az
értékeket, amelyekre egész életünk során készül-
tünk. Klubunk e szellemben tevékenykedik im-
már 35 éve. Képviseljük tagságunk érdekeit. Mi,
nyugdíjas katonaközösségek kizárólag egymás-
ra, e közösségre, alapítványunkra számíthatunk,
ezért különösen fontos, hogy a Fegyveres Erõk
és Testületek Nyugállományúak Klubjában, a
Honvéd Kaszinóban találjuk meg legmegbízha-
tóbb támaszunkat”– mondta el többek között
éves beszámolójában Kónya István elnök. 

SIKERES VÁROSOK – SIKERES EMBEREK
A Sikeres városok – sikeres emberek prog-

ramsorozat keretében Nógrádi Zoltánt, Móra-
halom polgármesterét látta vendégül a Na-
rancsliget Közéleti Klub. A rendezvényen a
Szeged melletti, 5700 lakosú település törté-
nelmével és fejlõdésével ismerkedhettek meg
az érdeklõdõk. Megtudhatták, milyen elvek
mentén, milyen szempontok figyelembe véte-

lével alakították ki a kilencvenes évek köze-
pén a város vezetõi a település gazdasági kon-
cepcióját. S hogy mi minden valósult meg az
alföldi városban? Többek között szövetkeze-
tet hoztak létre, mely ma 700 taggal, kétezer
beszállítóval, évi ötmilliárd forintos forgalmá-
val a kistérség motorja. Gyógyfürdõt építet-
tek, Ipari Parkot építettek, inkubátorház segíti
a vállalkozók mindennapjait. 

KANIZSARU
A Corvin utcából 11 órakor tettek bejelen-

tést. Egy ott lakó hölgy beengedett a lakásába
egy idegen személyt, aki azt mondta, hogy a
hölgy a gyógyszertárba korábban hamis pénz-
zel fizetett, ezért a többi pénzt is meg akarja
nézni. A hölgy elõvett 200.000 Ft-ot és átadta
az ismeretlen személynek, aki közölte, hogy
azok hamisak, ezért elviszi bevizsgáltatni,
majd elszaladt. Az utóbbi idõben elszaporod-
tak a hasonló cselekmények, ezért a Nagyka-
nizsai Rendõrkapitányság ezzel kapcsolatban
szóróanyagot juttat el az állampolgárokhoz
12 ezer példányban. A hasonló kellemetlen-
ségek elkerülése érdekében kérünk minden-
kit, hogy az abban foglalt tanácsokat tartsa
be, és ne engedjen idegeneket a lakásába.

Három autó koccant pénteken kora este a 7-
es számú fõút Nagykanizsa és Nagyrécse kö-
zötti szakaszán. Nem sokkal hat óra után Dae-
woo gépkocsival közlekedett Nagykanizsa irá-
nyából Nagyrécse felé egy nagykanizsai lakos.
A férfi feltehetõen ittassága miatt áttért a me-
netirány szerinti bal oldalra, ahol nekiütközött
egy szembe haladó Fiat Bravának, majd to-
vábbhaladva egy Suzukinak. A baleset során
személyi sérülés nem történt, azonban a három
gépkocsiban több mint 2 millió forintos kár ke-
letkezett. A baleset körülményeinek tisztázása
érdekében a Nagykanizsai Rendõrkapitányság
Közlekedési Osztálya vizsgálatot indított. A
balesetet okozó férfinél felmerült az ittasság
gyanúja, ezért õt vérvételre elõállították.

00.30 órakor a keleti városrészben egy férfi
kiesett a ház 4. emeletérõl. Kéz- és lábtörést
szenvedett. A férfi elmondása szerint
kiszédült az ablakból.

TARKA-BARKA MÛHELY 
A Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban

Krónika

Január 21-én, szombaton rendezte meg a Batthyány Gimnázium és Egészségügyi Szakkö-
zépiskola a „Batthyány Középiskoláért” Alapítvány bálját az István Fogadó nagytermében.
Immár hagyománnyá vált a rendezvény, hiszen tizenharmadik alkalommal vehettek részt az
iskola támogatói a jótékonysági célzatú, zártkörû estélyen. A bál elején Dénes Sándor igaz-
gató és Litter Nándor polgármester köszöntötte a közönséget, a konferanszié feladatát Kato-
na Noémi látta el. Az est folyamán Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar mûsora, a Gála
Táncegyüttes párosának nyitótánca, valamint a Start Tánczenekar szórakoztatta a szép szám-
ban megjelent vendégsereget. A bál bevétele – amelynek összegérõl Balogh László igazgató-
helyettes nem kívánt tájékoztatást adni – az iskola tanulóinak külföldi és belföldi tanulmány-
útjait, a tehetséggondozás támogatását és az eszközfejlesztést szolgálja.

Tanulmányút lesz a báli bevételbõl

január 20.

január 21.
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került sor a Tarka-Barka Mûhely farsangi
programjára. A gyerekek álarcokat készítettek,
a Nagyrác úti Pipitér Óvoda nagycsoportosai-
nak jóvoltából pedig néhány farsangi népszo-
kással is megismerkedhettek. A kicsiket Kep-
pel Julianna tanította be.  

ÜLÉSEZETT AZ NKTT 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társu-

lása ülésezett a Vasemberház Dísztermében. A
munkaszervezettel és ügyrenddel kapcsolatos
napirendek mellett  helyett kapott az a kezde-
ményezés, miszerint ellátási tevékenységüket
kibõvítenék a közoktatási, szociális, gyermek-
jóléti és belsõ ellenõrzési területeken is. To-
vábbiakban a 2006. év feladatairól esett szó,
többek között Interreg-pályázat benyújtásáról,
gyermektáborozásról és a Kistérségi Mûvészeti
Fesztivál rendezvényeirõl.

TELEPHELY ÁTADÁS
Hétfõn délután került sor a Zsigmondy Vilmos

és Széchenyi István Szakképzõ Iskola Vécsey úti
telephelyének ünnepélyes átadására. A volt álta-
lános iskola épületében azok a szakképzések kap-
tak helyet, melyek eddig az egykori piarista rend
épületeiben folytak. Megteremtették az informati-
kai, környezetvédelmi, villamosipari és építõipari
szakmáknak a mai kor elvárásaihoz igazodó, ma-
gas színvonalú képzési feltételeit. Az átadáson
Mérksz Andor igazgató és Litter Nándor polgár-
mester köszöntötte a vendégeket. Mint az intéz-
mény vezetõje elmondta, e létesítmény átadása
egyben a 2000. óta tartó fejlesztési folyamat lezá-
rását is jelenti. Abban, hogy fél év alatt be is feje-
zõdött az új telephely kialakítása, a kivitelezést
végzõ cégen kívül az iskola tanárainak és diákjai-
nak is komoly szerepe van, hiszen munkájukkal
mintegy kiegészítették az önkormányzat és a pá-
lyázati források nyújtotta lehetõségeket.

MASZKABÁL
Maszkabál címmel Gryllus Vilmos zenés

gyermekmûsorának tapsolhattak a legkisebbek
a HSMK színháztermében.

ÚJRA PIÁR-SULI-MURI
A Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Di-

ákotthon hagyományos játszóháza, a Piár-Suli-
Muri január 28-án és február 11-én 9.30 órától
várja a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket az
intézmény alsó tagozatának épületébe. Míg a ki-
csik az iskola színjátszóinak elõadását láthatják, a
szülõk megismerkedhetnek az iskola munkájával.

Krónika

január 23.

január 24.

Elõzetes

Az önkormányzat 137/2004.(VI.30.) számú
határozatával fogadta el a Thúry városrész re-
habilitációs beruházással a „Városi területek
rehabilitációja, 1/2004/ROP2.2” pályázaton
történõ részvételt. A Regionális Fejlesztési
Operatív Program 2.2 Városi területek rehabi-
litációja pályázat keretében 799.757.000 forint
támogatást nyert a város, melyhez 88.807.000
forintot tett hozzá az önkormányzat saját for-
rásként. A közbeszerzés lefolytatásának ered-
ményeként a kivitelezést a Szabadics Közmû-
és Mélyépítõ Kft. végezheti el. 

A szerzõdés ünnepélyes aláírására január 23-
án került sor. A projekt keretében elvégzendõ
legfontosabb feladatok között szerepel: bontási
munkálatok 175 millió forint értékben; kár-és
lõszermentesítés 26 millió forint értékben; út és
infrastruktúra építés, parkosítás, 557 millió fo-
rint értékben; tervezési munkák, és a Sportcsar-
nok tervezése 34 millió forint értékben. Az alá-
írás elõtt Litter Nándor polgármester hangsú-
lyozta: nagy pillanat ez a város életében, hiszen
ha hozzákapcsolják a másik 400 millió forint
ROP pályázati eredményt, az 1,2 milliárd fo-
rintos pályázati sikert jelent, ami Nagykanizsán
még nem volt az elmúlt években. A volt kato-
nai létesítmény végre nem csúfítja tovább a vá-
rosképet, hanem ezzel a 817 millió forintos be-
avatkozással egy új városrész alakulhat ki. A
beruházás új lendületet adhat az ottani területek
fejlesztéséhez, és újabb befektetõk programjai-
nak elindítását teszi lehetõvé. Ha megvalósul a

másik 5,1 hektáros terület értékesítése, az
egész városrész megújul, minden nagyképûség
nélkül el lehet mondani, remélhetõleg néhány
éven belül a város egy csodálatos területévé va-
rázsolják a környezetét. 

Szabadics Zoltán elmondta, minden kivite-
lezõ életében nagy kihívás, egyben nagy lehe-
tõség is egy olyan építõipari tevékenység vég-
zése, ahol az építõiparnak szinte valamennyi
ága szerepel. Sor kerül 26 ezer négyzetméter
térbetonburkolat bontására, 9 ezer négyzetmé-
ter út, 1800 folyóméter szennyvízcsatorna,
2300 méter vízvezeték, 2000 méter csapadék-
csatorna kiépítésére. A parkosítás során pado-
kat helyeznek ki, fákat ültetnek, 60 ezer négy-
zetméteres területet befüvesítenek, 1100
négyzetméter területû térkõburkolat készül, és
egy komoly villamoshálózatot alakítanak ki.
A kivitelezési munkálatokat már januárban el-
kezdik, a befejezés határideje 2007. júniusa.

Kezdõdhet a rehabilitáció

A tavalyi költségvetésben szerepelt a Miklós-
fai tér rekonstrukciója, ám Sajni József, a város-
rész önkormányzati képviselõje maga kérte,
hogy a koncepció ne kerüljön a közgyûlés elé. 

– Minden településen kell lennie egy olyan köz-
ponti helynek, amely egyedi és csak az adott tele-
pülésre jellemzõ – mondta érdeklõdésünkre Sajni
József. – Jelen pillanatban ez a tér rendezetlen,
funkciójában és minden jellemzõjében alkalmat-
lan e feladatra, sõt, arra is, hogy biztonságos jár-
mûforgalmat tegyen lehetõvé, hiszen parkolóhe-
lyek sincsenek. A teret szeretnénk úgy „átrendez-
ni”, hogy az a városrészen áthaladókban kelle-
mes benyomást keltsen. Tavaly elsõ lépcsõben
megtörtént a tervezés, azonban e terveket nem
tudtam elfogadni, mert az a vélemény alakult ki
bennem, hogy a tér nem tud majd megfelelni a
feladatának. Ezért azt kértem, hogy a közgyûlés
ebben a formájában ne is foglalkozzon a koncep-
cióval, aminek megvalósítására egyébként har-
mincmillió forint volt elkülönítve a költségvetés-
ben – mondta lapunknak Sajni József, aki hozzá-
tette: jelenleg folyik az újraterveztetés, azt azon-
ban nem tudja, hogy az elõzõleg betervezett ösz-
szeg elegendõ lesz-e a fejlesztés kivitelezésére. 

Tér, funkciókkal



A mûszerek nem pótolják 
a nõvérke mosolyát

6 A hét témája

A nemrégiben lezajlott internetes szavazáson a
kórházi infrastruktúra kategóriában Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Kórháza kapta a legtöbb voksot.
Dr. Szabó Csabát, az intézmény fõigazgatóját arról
kérdeztük, vajon a szavazók milyen szempontokat
vettek figyelembe, minek is köszönhetõ e kategóriá-
ban a legelõkelõbb helyezés?

– Nagykanizsán éppen tíz éve folyik a kórház re-
konstrukciója, egy olyan koncepció mentén, melynek
központjában a beteg áll. A tervezéskor az akkori ma-
gyar kórházak átlagos jellemzõit messze felülmúló
burgenlandi kórházat, annak ellátási színvonalát tûz-
tük ki célul. Ez a siker tehát évtizedes munkánk gyü-
mölcsének a visszajelzése, ami azért külön öröm szá-
munkra, mert hiszen éppen azoktól kaptuk, akikért
dolgozunk. Általános ellátó intézmény vagyunk, ami
azt jelenti, nem a kutatás, a Nobel díj megszerzése a
célunk, hanem a betegek minél magasabb színvonalú

ellátása. Ez egy nagyon összetett dolog: értem alatta
a szinte minden igényt kielégítõ környezet kialakítá-
sát éppúgy, mint a korszerû orvosi mûszerek, beren-
dezések alkalmazását a gyógyászatban, vagy az ellá-
tottakkal nap mint nap találkozó dolgozóink lelkiis-
meretes, áldozatkész munkáját. S hogy a kórház inf-
rastruktúrája területén ma mi mindent tapasztalhat-
nak betegeink? Többségében kis ágyszámú, otthono-
san berendezett szobákban kerülhetnek elhelyezésre,
ahol a kórtermek többségéhez már most van, de a
még rekonstrukció alatt álló részen is hamarosan el-
készül a vizesblokk, valamennyi kórteremhez külön-
külön. Lassan tíz éve már annak is, hogy bevezettük
az egyedi tálcás étkeztetést: minden beteg a nevére
címzett hõtárolós edényzetben kapja az ebédet. Ami
pedig a mûszereink, technikai berendezéseink színvo-
nalát illeti, itt is nagy lépésekben haladunk elõre,
még akkor is, ha ezt a betegek esetleg kevésbé érzéke-
lik. De hogy csak egy példát említsek az elmúlt évek
változásai közül: ma már minden, a beteg ellátásával
kapcsolatos információ számítógépen van, az intéz-
ményünkbe érkezése pillanatától egészen az eltávozá-
sáig, sõt azon túl is. Így bármikor, bármilyen beteg-
ség kapcsán újra jelentkezik nálunk ellátásért valaki,
pillanatok alatt látjuk, milyen problémákkal kezeltük
az elõzõekben õt. Tudjuk jól, hogy a világ fejlõdésé-
vel lépést kell tartanunk, és mindent megteszünk
azért, hogy az elvárásoknak megfeleljünk.

Szõlõsi Márta

Az internetes szavazáson a
nagykanizsai kórház az ápolás és
szakszemélyzet kategóriában
ugyancsak kiemelkedõ ered-
ményt ért el: a megmérettetésben
résztvevõ 230 egészségügyi in-
tézmény közül az ötödik helye-
zést érdemelte ki, maga mögé
utasítva ezzel olyan nagynevû in-
tézményeket, mint a Szent Rókus
Kórház, vagy a Fõvárosi Önkor-
mányzat Schöpf-Mérei Ágost
Kórház.

– Bár szerintem az egyes kate-
góriák nem különíthetõk el egy-
mástól élesen, de abban biztos
vagyok, hogy az infrastruktúra
nem pótolhatja a nõvérek moso-
lyát – mondta lapunknak Marton
Ferencné ápolási igazgató. – A
beteg egészen biztosan nem fog
emlékezni arra, hogy milyen mû-
szerrel vizsgálták, azt azonban
nem feledi el, ha a nõvérke ked-
ves volt. Rendkívül büszke vagyok
az elért eredményre és a nõvére-
imre, s azt hiszem, ha a betegek
így értékelték a tevékenységünket,
akkor a munkatársaim is joggal
érezhetik azt, hogy érdemes volt
ezt a hivatást választani – mert az
ápolói szakma csodálatos… Ott,
a betegágy mellett az ember fel-
mentést kap a napi problémái,
gondjai alól, minden bajt feledtet,
ha a másikon segíthetünk. Jelen-
leg 599 szakdolgozónk van, köz-
vetlenül a betegágyak mellett kö-

rülbelül háromszáz ápoló dolgo-
zik. Létszámhiányban hála Isten-
nek nem szenvedünk, de ettõl füg-
getlenül szükségünk van szakkép-
zett ápolókra, ugyanis többen
anyai örömök elé néznek, és ha-
marosan indul az ápolási osztá-
lyunk is. Ápolóinktól elvárjuk az
állandó megújulást, az újabb
szakmai ismeretek elsajátítását,
munkatársaink folyamatosan to-
vábbképzéseken vesznek részt –
mondta az ápolási igazgató, aki a
beszélgetés zárásaként figyel-
membe ajánlotta ápolási filozófi-
ájukat. Íme hát az a néhány sor,
amely többet mond minden inter-
júnál:  „Ápolóink teljes odaadás-
sal szolgálják azok javát, akiket a
sors beteg emberként gondosko-
dásukra bízott. Éberen õrködnek
az egészség megóvása felett, s
hûségesen segítik az orvost mun-
kájában.”

Horváth Attila

– Hogyan értékeli orvos-igaz-
gatóként a szavazás eredményét?

– A tizedik hely, bár az a többi
eredményhez mérten a leggyen-
gébb, mégis azt kell mondanom,
elõkelõ, hiszen ebben a megmé-
rettetésben Magyarország minden
klinikája külön került pontozásra,
s így a nagy egyetemi klinikák kö-
zött ez bizony szép eredmény –
mondja dr. Dúll Gábor a nagyka-
nizsai kórház orvosigazgatója. 

– Milyen tanulsággal szolgált
Önnek ez a megmérettetés?

– Ez a pontozás azért volt szá-
momra érdekes és tanulságos,
mert ha az ember a városban jár-
kel, nem hall mást, minthogy a
kórházat szidják. Nem újdonság ez,
hiszen  egészségügy-szervezési
szakirodalomban is olvasható,
hogy a lakosság mindenütt elége-
detlen a saját kórházával. Ebben
természetesen a médiának is meg-
van a maga szerepe, hiszen a kani-
zsai kórházból évente 25 ezer be-
teg távozik, s ebbõl 24900 gyógy-
ult, illetve javult az állapota, s a
maradék száz elégedetlen, mégis
õk kapnak nagyobb nyilvánossá-
got. A kórháztól egyre távolabb
haladva a vélemény is egyre javul.
Ez a szavazás azért is volt jó, mert
az emberek véleményt is írhattak, s
ezek a vélemények többségében
pozitívak voltak. Megszólaltak,
megszólalhattak azok az emberek
is, akik máskor, másként nem fo-
galmazzák meg pozitív véleményü-
ket. Nemcsak nekünk, az egész ma-
gyar egészségügynek jót tett ez a
kezdeményezés, hiszen végre lehe-
tett pozitív dolgokat is hallani. 

– Mi a helyzet valójában a ma-
gyar egészségügyben?

– Pénztelenség és lehetetlen kö-
rülmények vannak az egészségügy-
ben. A kilencvenes évhez viszonyítva
az egészségügy reálértéken ötven
százalékban finanszírozott. A leg-
produktívabb ágazat, hiszen ilyen fi-
nanszírozás-csökkenés mellett is ké-
pes volt talpon maradni. Nagyok a
gondjaink, és a jövõt még szomo-
rúbbnak látom, hiszen eszközök te-
rén komoly elmaradásaink vannak,
azzal együtt is, hogy a kanizsai kór-
ház e téren aránylag jól áll. 

Dukát Éva

A vidék 
legjobbjaként

25 ezer
betegért
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Fenyvesi Attila:
Tökéletesen elégedett vagyok a

nagykanizsai kórház ellátásával. A
múlt hónapban kezeltek a belgyó-
gyászaton és tapasztalataim sze-
rint a megfelelõ szakmai hozzáér-
tés mellett nagyon emberségesen
bánnak a betegekkel az ápolók és
az orvosok is. Nyilván ez nem azt
jelenti, hogy nem lehetne még
technikailag fejleszteni a kórházat,
de mint minden, ez is pénzkérdés…

Kanizsai József:
Meg kell, hogy mondjam, én

elégedett vagyok a nagykanizsai
kórházzal. Az édesapám sajnos
sokat betegeskedik, így aztán
gyakran van módom megtapasz-
talni az ottani dolgokat, állapo-
tokat, és azt mondom, hogy min-
denben igyekeznek a lehetõ leg-
többet tenni a betegért, legyen
szó akár a körülményekrõl, akár
az ellátásról.

Varga András:
A fiam a közelmúltban kisebb

mûtéten esett át a sebészeten, sem-
mi panaszunk nem volt az ellátásra.
Szépek, tiszták a kórtermek, kiállí-
tást is láthatnak a betegek a folyo-
són, sõt az 5. emeleten egy szép tûz-
zománckép fogad bennünket. Ilyes-
mivel sem dicsekedhet el sok kór-
ház. A kórház sikere Kanizsa sikere
is, a város jó hírét öregbítették!
Gratulálunk az eredményhez.

A hét témája

Ahogy az utcán látják ...

Bronz az ellátásért
Az intézményi ellátás komplexitásában kórházunk harmadik helye-

zést ért el. A siker titkáról Papp Péter gazdasági igazgatót kérdeztük:
– A harmadik helyezést miskolci, gyulai, nyíregyházi megyei kórházak

elõtt a Sportegészségügyi Intézet  és a Pécsi Egyetem kézsebészeti klini-
kája mögött szereztük meg, olyan intézetek mögött, amelyek a szakma
csúcsát jelentik, olyan magas szintû ellátást teljesítenek, amire mi nem
vagyunk hivatottak. A felmérés során igazán két dolgot értékeltek: amire
a nagykanizsai városi kórház jogosult, azt maradéktalanul megadjuk a
pácienseknek, azaz nem küldjük tovább csak azért, mert félünk tõlük,
vagy nem akarjuk ellátni, ergo az, aki nálunk jelentkezik, s a szakmai
kompetenciánkba tartozik, maradéktalanul ellátjuk. Kiemelten elmondha-
tó ez a Bátorffy doktor úr vezette sebészetrõl, ahol olyan szintû szolgálta-
tást tudunk biztosítani, amely az országban szinte egyedülálló. A másik
szempont, a betegek által kézzelfogható, nem szakmai ellátás milyensége,
ami jelenti a textíliák tisztaságát, a kórterem fürdõszobákkal való ellátott-
ságát vagy az ebéd minõségét. Célzott állami támogatású pályázatokból
valósult meg az elmúlt évben a belgyógyászati pavilon, illetve a B és E
épület most folyó rekonstrukciója. A 3-500 milliós nagyságrendû célzott
állami támogatás mellett megnyertünk számos kisebb céltámogatási pá-
lyázatot is, amelybõl a központi sterilizálót, a traumatológiát, az intenzív
terápiát, a röntgen- és labordiagnosztikát tudtuk fejleszteni. Világbanki
pályázatokat nyertünk az informatika fejlesztésére, illetve a NKÖM szo-
borpályázatának eredményességét jelzi a kórház két elsõ igazgatójának,
Szekeres és Takács uraknak mellszobra a bejáratnál...

Ezzel az elõkelõ helyezéssel a kórház magának is magasra rakta a lécet,
ami hátrányos is lehet a jövõbeli támogatások esetében, hiszen azt látják, itt
minden rendben van, és inkább a sor végén állót támogatják. Viszont  olyan
formában elõnyös, hogy nagyobb eséllyel tudják „eladni” szolgáltatásaikat
azon egészségbiztosító pénztáraknak, amelyekkel olyan állampolgárok kötnek
szerzõdést, akik magasabb szintû ellátásra vágynak (például saját hûtõ, televí-
zió, egyágyas kórterem, stb.), s ez a kórház számára is plusz bevételt jelent.

Markó András

Az internetes szavazáson a Környezet és tisztaság kategóriában
4.093 ponttal második helyezést ért el a nagykanizsai kórház. Az ered-
ményrõl és a mögötte lévõ feladatokról dr. Marada Györgyi higiénés
orvostól érdeklõdtünk:

– A tisztaságért felelek a kórházban, hozzám tartozik a kórház higiénés
tevékenysége, ami magában foglalja a fertõtlenítést, a tisztaság, illetve a
kórokozók elterjedése megakadályozásának feladatát. Úgy gondolom, az
internetes szavazáson a kórház szolgáltatásait igénybe vevõ betegek már
az elsõ benyomásaikat figyelembe vették, azt, ahogy belépnek, milyen
környezet fogadja õket. A kórház összefügg a fehérség, a tisztaság érzeté-
vel, amit mi megpróbálunk megõrizni, de tudni kell, azon kívül, hogy a
kórház tiszta, még rengeteg mindent kell tenni, hogy megakadályozzuk a
kórokozók terjedését, illetve betegeink számára biztonságos környezetet
tudjunk nyújtani. Ehhez nagyon sok fertõtlenítõszert használunk. Ebbe a
témakörbe tartoznak a hulladékkezelési protokolljaink, illetve az a hihe-
tetlen mennyiségû pénz, amit elköltünk. A veszélyes hulladékköltségünk
egy évben 24,5 millió forintot tesz ki, ami havonta 2 millió forintos szám-
lát jelent. Vannak bizonyos dolgok, amivel nem lehet spórolni. Nyilván az
épített környezetünk is befolyásolta ezt az eredményt. Kórházunk elnyerte
a Podmaniczky-díjat, amit az épített környezetért adtak a városvédõk.
Szerepet játszott a kórházban megvalósult parkosítási program is, de nem
mehetünk el a nagy beruházások mellett sem, hiszen európai színvonalú
betegellátást tesz lehetõvé a szép rehabilitációs osztályunk. Lassan majd-
nem végére érünk a kórház teljes rekonstrukciójának. Nagyon sok pénzt
költött a kórház vezetése a parkolók kialakítására, és nem hanyagolták el
a parkok létesítését sem az intézmény területén. Úgy gondolom, amikor
az emberek szavaztak, sok momentumból állt össze az a kép, amit a bete-
gek egy második helyezésben szavaztak meg számunkra. Lelkemre kötöt-
ték a kolléganõim, hogy mondjam el, a második helyezés nem azt jelenti
számukra, hogy itt megállhatunk, hanem azt, hogy jó úton haladunk, és
nincs olyan jó, amit jobbá nem tehetnénk! 

Bakonyi Zsóka

A környezet és tisztaság

Kórházunk szép sikert köny-
velhet el magának a Házipati-
ka.com internetes egészségügyi
honlap szavazása nyomán: a vi-
dék legjobb kórházának minõsí-
tették a szavazók. Az Év Kórhá-
za eredményhirdetése kapcsán
Litter Nándor polgármester így
fogalmazott: beérett az a mun-
ka, amit a város és a kórház kol-
lektívája együttesen folytat.
Egyik oldalon ott áll a 10 év
alatt végrehajtott több, mint két
milliárd forint fejlesztés, míg a
másikon egy jó menedzsment,
egy kiváló orvosi, szakdolgozói
csapat, és a háttérben tevékeny-
kedõ többi dolgozó áll. Õk
azok, akik több, mint százezer
ember egészségét õrzik, gyógyí-
tó munkájukkal a nap 24 órájá-
ban szolgálnak. Õk azok, akik-
kel további terveink vannak: a
jövõ egészségügyi informatikai
képzésének oktatói lehetnek,
akikkel folytathatjuk a beruhá-
zásokat. Köszönet az országos
elismerésért a kollektívának. 
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A MOL Rt. 1998-ban alapított Tudományos
Díjat azon szakemberek, kutatók jutalmazására,
akik a magyar olajbányászat és feldolgozás terén
végzett tevékenységükkel maradandót alkottak.
A díjat az MTA keretében mûködõ Arany János
Közalapítvány kezeli és évente más-más szakte-
rület kapja. Tavaly a díj a bányászati szakterüle-
tet illette meg. A felhívásra Olajkihozatal-növe-
lés és gázkúp-kizárás sókristályokkal témakör-
ben a nagykanizsai Koncz István vegyészmér-
nök, a földtudomány kandidátusa, Megyery Mi-
hály olajmérnök, a mûszaki tudomány kandidá-
tusa, Tiszai György badacsonylábdi bányamér-
nök és a zalaegerszegi Szittár Antal olajmérnök
nyújtott be pályázatot, melyet a MOL Tudomá-
nyos Díj Kuratóriuma bírált el, Pápay József
akadémikus vezetésével. A pályázat sikeres volt,
a díjat a Magyar Tudomány Ünnepe megnyitó
ünnepségén adták át a Pécsi Tudományegyetem
ÁOK dr. Romhányi György aulájában. Az ün-
nepséget Vizi E. Szilveszter akadémikus, a MTA
elnöke nyitotta meg. A nyerteseknek a díjakat az
egyes iparágak reprezentánsai adták át, a MOL
Rt-t. Pápay József akadémikus és Holoda Attila,
a Közép-európai kutatás-termelési igazgatója
képviselte.

Az olajkihozatal-növelés iparági jelentõsé-
gérõl Megyery Mihályt kérdeztük.

– Az 1980-as évek elejére bevezetésre került a
dél-zalai olajmezõkben a széndioxidos mûvelési
eljárás, ahol az olajtárolókba  kutakon sajtolták

be a széndioxidos gázt. A gázbesajtolás hatása a
termelõ kutakon jelentkezik. Általában több, kü-
lönbözõ folyadék-átbocsátóképességû réteget mû-
veltek együtt, így a legjobb áteresztõképességû ré-
tegben áttört a gáz, míg a kisebb  áteresztõképes-
ségû rétegekben hátrahagyta az olaj jelentõs ré-
szét. Akkor kezdtem el azzal a gondolattal foglal-
kozni, mi lenne, ha a nem kívánatosan magas át-
eresztõ képességû rétegeket eltömnénk valamivel.
Arra a következtetésre jutottam, ha tömény sós vi-
zet sajtolunk be a rétegbe, és ott a vizet valamilyen
módon eltávolítjuk a tömény sóoldatból, abban az
esetben a sókristályok kiválnak és elzárják a réte-
get. A víz eltávolításának, két módja van. Egyik
módja, hogy száraz gázt nyomunk utána, ami el-
párologtatja a vizet. A másik módszerrel  alkoholt
nyomunk a sós víz után, ami kicsapja a vizet az ol-
datból,  intenzív kristálykiválás történik. A ‘80-as
évek elején elkészítettünk egy mûvelési tanul-
mányt. Egy  mezõ szintû beavatkozás mindenre ki-
terjedõ mûvelési terv elkészítését követeli meg,
mely a ‘90-es évek végéig sem készült el. 2003-
ban projekt javaslat készült a Bázakerettye-mezõ
Zala-Kerettye réteg sókristályos mûvelésére. Szit-
tár Antal kollégánk megközelítõen 100 ezer köb-
méter többletolajat prognosztizált ez alapján.

– Aktuális-e napjainkban a módszer beve-
zetése, alkalmazása Zalában?

– Ismét téma a módszer bevezetése Dél-Zalá-
ban, de döntés még nem született. Várhatóan
2006-2007-ben egy részletes mûvelési terv ké-

szül, utána várható döntés a bevezetésére. Ha-
sonló eljárással dolgoztunk Algyõn és az Ásott-
halom-Észak mezõben, ahol kezelési módszerré
fejlesztettük ki ezt a kihozatalnövelõ eljárásun-
kat. Ott sok esetben gázbetörés történt a termelõ
kutaknál és ez a gáz  akadályozta az olajterme-
lést. Ugyanezzel a módszerrel, tömény sós víz és
alkohol besajtolásával értük el, hogy ezek a gá-
zok kizáródjanak. Egy sor kezelést végrehajtot-
tunk, és december 31-én értékeltük az eddig elért
eredményt. Tevékenységünk kapcsán 40 ezer
köbméter többletolajat termeltek a kezelt kutak.
Publikációink jelentek meg a Kõolaj- és Földgáz
címû szaklapban és Koncz István kollégánk
Amerikában tartott elõadást a témában. 

Az eljárásra a MOL Rt. szabadalmat kapott
mindenütt, ahová bejelentést tett, így az USA-
ban, a hajdani Szovjetunióban, Ausztriában és
Indiában. A hazai kezelési és várhatóan a mû-
velési eredmények alapján jó eséllyel kísérel-
jük meg az eljárás külföldi értékesítését.

-bakonyi-

A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepség
keretében adta át Wilheim Gábor, a Kreatív Klub elnöke a tavalyi év
Kreatív címeit. A 2005. Év Kreatív Embere címet dr. Polgár József, a
Nagykanizsai Kórház és Rendelõintézet fogászatának vezetõ fõorvo-
sa, az Év Kreatív Menedzsere címet Makrai Mártonné, a Park Kft.
ügyvezetõje érdemelte ki, az Év Kreatív Közössége pedig a GE Con-
sumer & Industrial Nagykanizsai Fényforrásgyára kollektívája lett.

Polgár József tõsgyökeres nagykanizsai, szakterületén belül elsõsor-
ban a fogászat korszerû technikai kérdései érdekelték, több tudomá-
nyos publikáció szerzõje. Több mint egy évtizede tagja a Magyar Or-
vosi Kamara fogorvosi tagozatának, jó néhány vándorgyûlés megszer-

vezõje. Ifjúkora óta érdekli az irodalom, diákszínjátszóként kapcsolat-
ba került azzal a legendás színjátszó-körrel, amely több színmûvészt is
adott a magyar teátrumoknak. Egészen fiatalon novellákat írt, ame-
lyekben legtöbbször az ember és állat kapcsolatát elemzi. 2005-ben je-
lent meg „Nõk, férfiak, kutyák” címû novelláskötete. Polgár József
szinte a kezdetektõl tagja a Kreatív Klubnak.

Makrai Mártonné, a 2005. Év Kreatív Menedzsere 1969-ben sze-
rezte diplomáját a Kertészeti Egyetemen. 1971-tõl a Városgazdálkodá-
si Vállalat dolgozójaként, majd 1994-tõl a Park Kft. ügyvezetõ igazga-
tójaként elévülhetetlen érdemeket szerzett a város parkjainak kialakítá-
sában, a városkép megformálásában. Az Erzsébet tér kialakításáért mi-
niszteri kitüntetést kapott. Elismerésben részesült környezetvédelmi te-
vékenységéért is. Mindig önzetlenül segítette a városi programok szer-
vezõit, az egyes alkalmakkor dekoratív növényeket bocsátva rendelke-
zésükre. Idén aktív pályafutásának befejezésére készül.

A GE Consumer & Industrial Nagykanizsai Fényforrásgyára a 2005.
Év Kreatív Közössége címet érdemelte ki azzal a munkával, amit a szû-
kebb és nagyobb közösségért tettek. A szökõár áldozatainak megsegíté-
séhez csaknem hatszázezer forintot gyûjtött a kollektíva, amit a vállalat
megduplázott. A GE segélyszervezete, az ELFUN 4,6 millió forintot
utalt át a Vöröskeresztnek, segítettek az új állatmenhely építésénél, ba-
baházat készítettek az Attila úti óvoda számára, padokat ajándékoztak a
városnak. Kiemelt figyelmet fordítottak a gyár közelében lévõ lakókö-
zösség tájékoztatására, nyílt napokat szerveztek, a lakossági igényeket
figyelembe véve fásításokat végeztek, illetve zajvédõ falat építettek. 

Horváth Attila

Tudományos díj, kutatásért

2005. kreatívjai
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Javában tart az európai uni-
ós forrásokból, zalabéri gesz-
torsággal megvalósuló új térsé-
gi hulladékgazdálkodási rend-
szer megvalósítása, s közben
már zajlik a bagolai régi hulla-
déklerakó rekultivációjának
elõkészítése is, a környezetvé-
delmi vizsgálatok lezárása júni-
usra várható. Az új depónia
mellett már látszanak a Kohé-
ziós Alapból finanszírozott fej-
lesztés részeként megépülõ hul-
ladékválogató-mû alapjai, a
Tripammer úton azonban nem
várt nehézségbe ütköztek a
szakemberek.

A fejlesztések sorában Nagy-
kanizsán egy modern hulladékvá-
logató központ és egy hulladék-
gyûjtõ udvar épül, Letenyén szin-
tén egy hulladékgyûjtõ készül,
Zalakaroson pedig a meglévõt
korszerûsítik. Ezeken kívül a
nagykanizsai és a letenyei körzet-
ben 115 darab új hulladékgyûjtõ
szigetet helyeznek el, szilárd bur-
kolaton, s minden egyes szigetet
cserjékkel is körbeültetnek. A be-
ruházások elkészültével százki-
lencven lerakót felülvizsgálnak,
melyekbõl várhatóan hatvanat
bezárnak. 

A régió hulladékgazdálkodásá-
nak átalakításának elsõ eleme-
ként Zalaegerszegen és Nagyka-
nizsán is egy-egy korszerû hulla-
déklerakó megépült már. A pro-
jekt gesztori feladatait Zalabér
látja el, a teljes fejlesztés pedig
mintegy nyolcmilliárd forintba
kerül, ebbõl a Nagykanizsát,
Zalakarost és Letenyét érintõ be-
ruházás nyolcszázmillió forintból

valósul meg. Az összeg hetven
százalékát az Európai Unió Ko-
héziós Alapja, húsz százalékát a
magyar állam, tíz százalékát pe-
dig az érintett önkormányzatok
adják. A tendereztetés során ki-
lenc pályázó közül a Betonút Rt-t
választották ki, így ugyanaz a cég
a kivitelezõ, amelyik a
Nagykanizsa-Becsehely közti au-
tópálya szakaszt is építi. 

A beruházás elõrehaladtával a
feleslegessé váló lerakókat rekul-
tiválják, azaz a megromlott ter-
mészeti környezetet helyreállít-
ják, többnyire a növénytakaró is-
mételt kialakításával vagy felújí-
tásával. 

Marton Géza, a projektiroda
mûszaki menedzsere lapunk kér-
désére elmondta: jelenleg az ösz-
szes – így a lezárt bagolai is –
hulladéklerakó felülvizsgálata
zajlik, amelynek során a környe-
zetvédelmi szakhatóságokkal kö-
zösen megállapítják a lerakott
hulladék mennyiségét és a talaj-
szennyezés mértékét. Hozzátette:
mivel Kanizsán nagy hulladékle-
rakó van, sokféle hulladékkal,
ezért a rekultivációt elõkészítõ
munkálatokkal lassan tudnak ha-
ladni. A vizsgálatok befejezése
júniusra várható. 

György Pál, a hulladékgazdál-
kodási ügyek tanácsnoka érdek-
lõdésünkre a projekt szakmai fel-
ügyelõjeként elmondta: az új
bagolai depónia mellett már lát-
hatóak a hulladékválogató alap-
jai, most azonban a tél megakasz-
totta a munkálatokat. A Tripam-
mer úti telephelyen pedig még
nem kezdõdhetett el a hulladék-

udvar kivitelezése, ugyanis jelen-
leg az oda tervezett új létesítmé-
nyek helyén álló épületben tárol-
ják a város útjainak síkosság-
mentesítéséhez használt sót. 

Ez azonban a kisebb probléma,
a nagyobb az, hogy az elõkészítés
során kiderült: a területen húzód-
nak a MÁV vasútbiztonsági célo-
kat szolgáló kábelei, amelyek
azonban egyetlen térképen sem
szerepeltek. György Pál közölte:
megkeresték az ügyben a MÁV-
ot, amelynek szakemberei ígére-
tet tettek a kábelek mihamarabbi
kiváltására, arról azonban tárgya-
lásokat kell folytatni, hogy ki,
milyen arányban viseli majd en-
nek költségeit. 

György Pál leszögezte: ahogy
kitavaszodik, azonnal nekilátnak
a kábelkiváltás munkálatainak,
hogy minél hamarabb megépül-
hessen a hulladékudvar, ahova a
város lakói a veszélyes, valamint
az újrahasznosítható hulladékai-
kat szállíthatják majd. Itt lehetõ-
ség lesz például arra is, hogy a
még használható ruhanemûket

különválogassák, s aztán eljuttas-
sák azokat a rászorulóknak. 

Persze, a kivitelezõk eddig sem
tétlenkedtek: Kanizsán és a kör-
nyezõ településeken folyik a sze-
lektív hulladékgyûjtõ szigetek ki-
alakítása, van, ahol már teljes
egészében elkészültek ezek az
objektumok, és olyan település is
akad, ahol a tereprendezés már
megtörtént, csak az aszfaltozás
van hátra. 

György Pál kérdésünkre azt
mondta: a beruházásnak – így a
nagykanizsai hulladékudvarnak
és a válogatómûnek is – jövõ õsz-
re kell elkészülnie, s most úgy
látják, a kitûzött határidõ tartható
is, bár a MÁV kábelei okoztak
egy kis riadalmat. 

A tanácsnok még azt is hozzá-
tette: a lezárt bagolai hulladékte-
lepen a bomlásból keletkezõ gá-
zok hasznosításával kapcsolatban
is vannak terveik, jelenleg tár-
gyalásokat folytatnak arról, hogy
áramtermelésre, vagy fûtésre
használják fel a bomlásterméket. 

Horváth Attila

MÁV-kábelek a hulladékudvar helyén

A társasági adó jelentõsen nem változott 2006. január 1-tõl. Öt
millió forintos nyereségig lehet 10 százalékkal számolni majd az
adót a 16 százalék helyett, de vannak olyan feltételei, amit minden-
féleképpen meg kell vizsgálni, mert adókedvezményt nem vehet
igénybe az, aki így számolja, mint kisvállalkozó az adóját. Õneki
legalább egy dolgozót kell foglalkoztatnia, és önmaga után a társa-
dalombiztosítást a minimumbér másfélszerese után kell megfizet-
nie. Kedvezõ lehetõség a kisebb vállalkozások számára, hogy az 50
ezer forintos értékhatár 100 ezer forintra emelkedett, ahol le lehet
írni a beszerzéseket egy összegben, illetve egyes termékek tekinte-
tében 100 százalékos értékcsökkenési leírást engedélyeztek. Továb-
bá 2006-tól egyértelmûen megszûnt a társasági adó melletti oszta-
lékadó, ezt nem kell fizetni.

A társasági adóról
A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjain nagykani-

zsai nyertes projektjek és pályázóik:
– Miklósfai Mezõgazdasági Részvénytársaság szarvasmarha tele-

pi rekonstrukció és technológiai korszerûsítésre 30.278.023 Ft
– Gyümölcskert Mezõgazdasági Termelõ és Értékesítõ Részvény-

társaság gépberuházásra 11.633.241 Ft
– Merkly-Belus József Antal mezõgazdasági erõ- és munkagép

beszerzésre 25.646.043 Ft
– Kálcsics László traktor vásárlásra 10.310.438 Ft
– Park Kft. korszerûsítésre, erõgép beruházásra 3.073.351 Ft
– Kanizsa Hús 2000 Húsipari és Kereskedelmi Kft. daraboló üzem

kialakítására a Nagykanizsai Ipari Park területén 73.034.347 Ft
– Zalai Erdészeti és Faipari Rt. útépítésre 80.000.000 Ft

Gratulálunk a nyerteseknek!
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Az elmúlt hetekben lezárult a Sass-Brunner
Erzsébet és leánya, Brunner Erzsébet hagyaté-
kával kapcsolatos eljárás, így most már nincs
akadálya annak, hogy a Nagykanizsára örökül
hagyott hatszázötven festményt a városba
szállítsák. Így bõvülhet a Kiskastélyban 1997.
óta látogatható, a mesés Kelet, legfõképpen
India világába kalauzoló tárlat. A város veze-
tése még az idei év elsõ felében szeretné a ha-
gyatékot hazaszállíttatni, amihez a kulturális
és a külügyi tárca segítségét is kérik. 

A nagykanizsai születésû, plen-air stílusban
alkotó festõmûvész, Sass-Brunner Erzsébet és
lánya, a szobrászmûvésznek készülõ, ám vé-
gül világhírû portréfestõvé váló Brunner Er-
zsébet 1929. május ötödikén indult útnak,
hogy a „hiú ábrándok után futó, elkorcsosult,
beteg társadalom” tagjainak élete helyett egy
magasabb nívójú életeszménynek megfelelõ
közösséget találjanak maguknak a világ vala-
mely más részén. Már ekkor Jeruzsálem, vagy
India vetõdött fel lehetõségként Sass-Brunner
Erzsébet gondolatai közt. Az ötlet akkor vált
bizonyossággá, amikor egy álomkép hatására
az a meggyõzõdése alakult ki, hogy a nagy
költõ, Rabindranáth Tagore hívja õket. Rög-
vest küldtek is egy levelezõlapot a nagy köl-
tõnek, amelyen csak ennyi állt: Tagore, India.
A meglehetõsen hiányos címzés ellenére a
költõ megkapta a küldeményt, amelyben anya
és leánya az India iránt érzett vágyakozásáról

írt. Ez annyira megérintette
Tagorét, hogy mindkettõjüket
meghívta magához. 1930-ban ér-
keztek meg Indiába, ahova az an-
gol hatóságok alig akarták been-
gedni a két mûvésznõt, akik saru-
ban és a maguk által varrott szõt-
tes ruhában jöttek – az országban
épp akkoriban bojkottálták a kül-
földrõl érkezõ árukat.
A késõbbiekben azonban köny-

nyen beilleszkedtek az indiai életbe, olyany-
nyira, hogy rövid idõ alatt oly mértékben ke-
resett és kedvelt mûvészekké váltak, hogy jö-
vedelmük nem csak a tisztes megélhetést biz-
tosította, hanem az Indián belüli és azon túlra,
Japánba, illetve Amerikába történõ „tanul-
mányutakat” is lehetõvé tett. Utazásaikat a
mindenünnen érkezõ elismerés kíséri: Sass-
Brunner Erzsébet például egyik legjelentõ-
sebb alkotását Gandhiról készítette fél óra le-
forgása alatt – minden idõk talán legjobban
sikerült Gandhi-portréja ez. Lánya, Brunner
Erzsébet sem alkotott kevésbé nagyot a port-
réfestészet terén: tehetségérõl Tagore is elis-
meréssel szólt, miután megtekintette a róla
készült képet.  Sass-Brunner Erzsébet kasmíri
képe ma India elsõ miniszterelnökének,
Dzsavaharlal Nehrunak az emlékszobáját dí-
szíti, múzeummá alakított lakóépületében pe-
dig megtekinthetõ két unokájának, Szandzsaj-
nak és Radzsivnak a portréja, az ifjabb Erzsé-
bet munkái. 

Sass-Brunner Erzsébet 1950-ben halt meg,
lánya, „Erzsike” pedig 2001-ben, kilencven-
egy évesen hunyt el Újdelhiben, jelentõs
mennyiségû festményt hagyva maga után.
Ezernyolcszáz darab képrõl van szó, amelye-
ket ma az indiai magyar nagykövetségen tá-
rolnak.  Bethlenfalvy Géza, a két alkotó élet-
mûvét jól ismerõ orientalista részt vett Brun-
ner Erzsébet végrendeletének felbontásán,

ahol kiderült, hogy a mûvésznõ 750 darab al-
kotást az Indira Gandhi National Centre for
the Art mûvészeti központra, 650 darabot pe-
dig szülõvárosára, Nagykanizsára hagyott,
emellett a budapesti Hopp Ferenc Kelet-ázsiai
Múzeumnak is jutott mintegy félszáz kép. Az
indiai jogi procedúra három évig tartott, az
idén nyáron mondták ki a végrendelet érvé-
nyességét, ugyanis az ottani rendelkezések
szerint önmagában nem elegendõ a végrende-
let, azt minden esetben ellenjegyezni kell a
bíróságnak is; csak így válik végrehajthatóvá.

A minap a hagyaték ügyében delegáció járt
Nagykanizsán. Röst János alpolgármestertõl
megtudtuk: a hagyatéki tárgyalásokon Beth-
lenfalvy Géza képviselte a nagykanizsai érde-
keket. A hatszázötven kép hazaszállításához
szükséges pénzügyi háttér megteremtéséhez
az önkormányzat az Országgyûlés Kulturális
Bizottságának segítségét kéri, s hasonló igén-
nyel fordulnak a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumához, illetve a Külügyminiszté-
riumhoz is – ez utóbbitól elsõsorban diplomá-
ciai támogatásra számítanak. Röst János hoz-
zátette: még a választások elõtt szeretnék
Nagykanizsára szállíttatni a képeket, ugyanis
szerinte félõ, hogy az új kormány megalakítá-
sával járó többletfeladatok miatt nem kap
majd elég figyelmet a Nagykanizsát gazdagító
értékes ajándék. 

Kérdésünkre Röst János elmondta, arról
még nem döntöttek, hogy hol helyezik majd
el az újabb festményeket, de elképzelhetõ,
hogy egy részébõl az országot járó vándorki-
állítást állítanak össze, s elviekben az is fel-
merült, hogy a többi alkotás a mostani,
Kiskastély-beli kiállítást váltja majd fel, vagy
esetleg a régi nyomdaépületet alakítják át a
gyûjtemény méltó körülmények között törté-
nõ elhelyezéséhez. A hazahozatal várhatóan
több millió forintba kerül.

Horváth Attila

Kiteljesedik a Sass-Brunner hagyaték

Huszonegy mûvész részvételével
január 22-én nyitotta meg kapuit a 11.
Ludvig Nemzetközi Téli Mûvésztelep
Kendlimajorban, Páli László birto-
kán. A megjelenteket Papp Péter ön-
kormányzati képviselõ köszöntötte,
megnyitóbeszédet Lehota M. János
esztéta mondott. Közremûködött
Tiborcz Iván jazz-zenész. Január 26-
án a  nyílt napon az érdeklõdõk is be-
tekintést nyerhetnek a telep életébe.
Az alkotók munkáját bemutató
zárókiállítást Péntek Imre, a Pannon
Tükör fõszerkesztõje nyitja meg 28-
án 17 órakor a Trend Art Galériában.

Ludvig Mûvésztelep tizenegyedszer
A Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Di-

ákotthon alsó tagozata mesemondó találkozót
szervezett óvodások számára Az Óperenciás-
tengeren is túl címmel. A szervezõk célja a prog-
ram megrendezésével a mesemondás, a mese-
hallgatás megszerettetése a gyerekekkel, a mese
értékeinek felfedezése, szereplési lehetõség biz-
tosítása a kisgyermekek számára. Egyben lehe-
tõség nyílt az iskolával valamint az itt dolgozók-
kal való megismerkedésre, miközben a felnõttek
bepillanthattak az óvodák szakmai munkájába is.
Az emléklapon és az okleveleken kívül egy ér-
dekes jutalom is kiosztásra került: a Kanizsa TV
lehetõséget ad arra, hogy az Esti mese mûsor ke-
retein belül is elhangozhassanak az egyes mesék.

Mesemondó 
találkozó



Városunkban is számos nívós programmal
ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját. Január
20-án délután Halis István Városi Könyvtár
igazgatója, Czupi Gyula ajánlotta az érdeklõ-
dõk figyelmébe a bibliotéka szolgáltatásait.
Hangsúlyozta: véleménye szerint a magyar
kultúra leginkább a könyveken keresztül érhe-
tõ el. Ezért munkatársai azon dolgoznak, hogy

a hagyományos szolgáltatásokon túl a lehetõ
legtöbb formában elérhetõ legyen egy-egy do-
kumentum a látogatók számára. Mint azt el-
mondta: a minél szélesebb körû szolgáltatás
egyik kiváló eszköze lehet a www.nagykar.hu,
amely egy, a nagykanizsai kistérség egészét
felölelõ közösségi honlaprendszer, melynek
révén az egyes települések megmutathatják
magukat és értékeiket a térség többi lakóinak.
A honlapról egyébként már csaknem száz
nagykanizsai digitalizált kötet érhetõ el.

A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó vá-
rosi ünnepi programok sorában a Hevesi Sán-
dor Mûvelõdési Központ Népi Díszítõmûvé-
szeti Mûhelye és Szövõ Mûhelye tagjainak tár-
latát is megtekinthették az érdeklõdõk. A
Pulainé Cserti Ilona csuhébaba-készítõ népi
iparmûvész, valamint a Zsovár Anita népi ipar-
mûvész vezette mûhelyek tagjainak alkotásai-
ból összeállított kiállítást Papp Ferenc, az in-
tézmény igazgatója nyitotta meg. Köszöntõjé-
ben leszögezte: a kultúra áthatja egész életün-
ket, jelentõsége felmérhetetlen, hiszen „rohanó
világunkban, globalizált környezetünkben néha
kell, hogy ránk szóljon, felrázzon, megérintsen

valaki, vagy valami, és kell, hogy néha az al-
kotások vegyenek birtokba bennünket”. 

Az ünnepi programok sorában mutatták be
a nagyközönségnek a Nagykanizsa Városi
Monográfia második kötetét, amely tizenegy
szerzõ tizenöt tanulmányát tartalmazza. 

– Meggyõzõdésem, hogy városunk ebben az
évben kiválóan tiszteleg a kultúra elõtt, hiszen
megjelentettük a második Nagykanizsa Városi
Monográfiát, és májusra elkészül a Plakátmú-
zeum is – sorolta Nagykanizsa kulturális éle-
tének eredményeit Litter Nándor polgármes-
ter. – Amikor 1994-ben az önkormányzat ki-
adta az elsõ kötetet, döntöttek arról is, hogy
rögtön útjára indítják a második kötet készíté-
sét, s meggyõzõdésem, hogy jól döntöttek; hi-
szen nekünk, mai kanizsaiaknak kötelessé-
günk, hogy megismerjük a múltunkat. E mo-
nográfia hû képet ad a múltról, és erõt merít-
hetünk belõle a jövõ céljaihoz is – mondta.

A monográfia második kötete Nagykanizsa
kereskedelmének, kézmûvességének, iparának
történetével, az egyházakkal, a város mûvelõ-
déstörténetével, oktatásával és az 1848-49-es
forradalom idõszakával foglalkozik – mondta
Rózsáné dr. Lendvai Anna, a kötet szerkesztõje
lapunknak. A tervek közt szerepel a sorozat le-

zárása egy harmadik kötettel. A könyvbemuta-
tón dr. Kaposi Zoltán egyetemi docens is mél-
tatta a kötet jelentõségét. 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából rende-
zett városi ünnepi mûsorra a Honvéd Kaszinó
dísztermében január 22-én került sor. A megje-
lentek zenés-verses mûsort tekinthettek meg
Horváth István és Bali Judit versmondók, vala-
mint Bakaja Zoltán és Jakobovics Árpád hege-
dûmûvészek elõadásában. Az ünnepség kereté-
ben Litter Nándor  megköszönte a kultúra terén
tevékenykedõk munkáját, s kijelentette: bár a
Magyar Kultúra Napja nem piros betûs ünnep,
ám meggyõzõdése, hogy érdemes lenne azzá
nyilvánítani. Véleménye szerint Nagykanizsa
már így is rendkívül gazdag kulturális életét erõ-
síthetik a városban zajló fejlesztések, a Plakát-
múzeum kialakítása, a mozi rekonstrukciója, va-
lamint a HSMK hamarosan kezdõdõ felújítása. 

A kanizsai kultúra napi programok sorát hét-
fõ este a Farkas Ferenc Zeneiskola és Arany-
metszés Mûvészeti Iskola növendékeinek ün-
nepi koncertje zárta az intézmény megújult
hangversenytermében. Baráth Zoltán igazgató
köszöntõjében beszámolt az elvégzett munká-
latokról: többek között új a parketta, lefestették
az ablakokat, a falakat, a színpadot kiegészítet-
ték egy mobil résszel, amely már lehetõvé teszi
a nagyobb koncertek megrendezését is. 

Horváth Attila
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Hétfõtõl látható a
Péterfy Sándor Általános
Iskola aulájában Bako-
nyi Zsóka újságíró és fo-
tóriporter kiállítása. A
Séta a Deák tér körül cí-
mû fotótárlaton a város-
ról készült színes és feke-
te-fehér képek mellett az
alkotó másik szerelmé-
rõl, a tengerrõl és a ter-
mészetrõl láthatunk rea-
lisztikus és festõi hatású
képeket. A tárlat február
23-ig tekinthetõ meg.

A Magyar Kultúra Napja
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Képviselõi fogadóóra

Bicsák Miklós az I. számú választókerület (Garay, Ûrhajós, Hársfa,
Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselõje 2006. február 1-jén,
szerdán 16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám
alatti bélyegzõgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Mik-
lós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Ál-
talános Iskolában.

Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület önkormányzati képvise-
lõje fogadóórát tart minden páratlan hónap elsõ hétfõjén 18.00-19.00 óra
között a Nagyrác úti Általános Iskolában és minden páros hónap elsõ hét-
fõjén 18.00-19.00 óra között a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban.

Halász Gyula önkormányzati képviselõ a 9. sz. választókerület lakó-
inak ( Péterfai u., Városkapu krt., Zemplén u. páros oldal, Munkás u.
páros oldal a 14 számtól, Kazanlak krt 14. ) január 28-án (szombat) 10
órától fogadóórát tart a Városkapu krt-i buszvégállomásnál található
Stílus Bútorházban. 

Dr. Horváth György a 2. számú választókerület önkormányzati kép-
viselõje 2006. február 1-jén szerdán 18 órától 20 óráig fogadóórát tart
a Pálma étteremben (Magyar u. 80.).

Litter Nándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere min-
den hónap elsõ szerdáján, Röst János alpolgármester minden hónap
második szerdáján, Dr. Kelemen Marcell jegyzõ minden hónap harma-
dik szerdáján 9-12 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Eöt-
vös téri épületében (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.).A fogadóórán
tisztelettel várják a város lakosságát, észrevételeiket, javaslataikat.

Nagy József György önkormányzati képviselõ fogadóórát tart min-
dennap reggel 08-12 óráig a Dunántúli Roma Vezetõk Szövetségének
irodájában Nagykanizsa, Zrínyi u. 42. szám alatt.

Sajni József a 13. számú választókerület önkormányzati képviselõje
minden hónap elsõ péntekén 16.00-17.00 óráig a miklósfai Általános
Iskolában, 17.00-18.00 óráig a ligetvárosi óvodában fogadóórát tart.

Stróber Gábor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselõje
minden hónap elsõ hétfõjén 16.30 órától a Vécsey Zsigmond Általános
Iskolában, 18 órától 19 óráig a Zárda utcai kollégiumban fogadóórát tart.
A fogadóórán tisztelettel várja a lakosság észrevételeit, javaslatait.

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

Tóth László a 4. sz. választókerület képviselõje 2006. február 1-jén,
szerdán 17 órakor fogadóórát tart a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.
Telefon: 30/304-3161, e-mail: toth_laszlo@nagykanizsa.hu

A 6. sz. választókerület (Csokonai u., Hevesi u., Teleki u., Bartók u.,
Rózsa u. stb.) lakosai részére 2006. február 14-én, kedden 17 órakor
Budai István önkormányzati képviselõ fogadóórát tart a Körõsi Cs. S.
Általános Iskolában.

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

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a
Kertvárosi Óvoda – Nagykanizsa, Csokonai u. 5., Vackor Óvoda –
Nagykanizsa, Platán sor 8/b. Általános Iskola Kiskanizsa – Nagykani-
zsa,Bajcsy Zs. u. 67., Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola – Nagy-
kanizsa, Csokonai u. 1. magasabb vezetõi álláshelyére. A pályázatnak
tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, végzettségét igazoló
okiratok másolatát, erkölcsi bizonyítványt, valamint a megpályázott
intézményre vonatkozó vezetõi programot. 

A pályázatokat 2006. január 27-ig két példányban kell eljuttatni
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és
Sportosztály Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címre. 

Részletes pályázati kiírás az Oktatási Közlöny 2005. december 27-i
számában található. További információ a 93/500-780 telefonszámon
kérhetõ.

INTÉZMÉNYVEZETÕI PÁLYÁZAT

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

emelkedõ munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a
Díszoklevélben részesülõ pedagógusokat.

Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként továbbítanunk kell a
képzõ intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára
jogosult nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutá-
sukat bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, tele-
fonszám, a korábbi Díszoklevél másolata) az aranydiploma - váromá-
nyosoktól a munkakönyvük másolatát is.

A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges adatlap a Polgár-
mesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztálya Oktatási és Kulturális
Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8. sz.) átvehetõ.

Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élõ nyugdíjas peda-
gógusokat, akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy
2006. március 10-ig juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármes-
teri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztálya Oktatási és Kulturális Irodá-
jára (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8. sz.), hogy továbbíthas-
suk a képzõ intézményekhez.

Pedagógus díszoklevelek

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

Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri
hivatallal, a szûkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény
vagy más szervezet mûködésével kapcsolatban

a 06-80/200-848-as üzenetrögzítõre kapcsolt zöld számon
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének/Alpolgármes-

terének/Jegyzõjének címezve a Polgármesteri Hivatal 
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén 

bokan_peter@nagykanizsa.hu, vargaeva@nagykanizsa.hu,
bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu,
fehervolgyiszabolcs@nagykanizsa.hu,
termecz_marianna@nagykanizsa.hu e-mail címen.

További információt a www.nagykanizsa.hu honlapon. 

Tájékoztató közérdekû panasz bejelentésérõl

VÁLASZTÁSI ELÕKÉSZÜLETEK
A 2006. áprilisi országgyûlési képviselõ választások elõtt a Via

Kanizsa Városüzemeltetõ Kht. egyeztetõ tárgyalásra hívja azon
szervezeteket és magánszemélyeket, akik a választási kampány ide-
jén közterületi plakát, hirdetõtábla elhelyezését tervezik, illetve
közterületen a választással kapcsolatos programot szerveznek.

Az egyeztetés idõpontja: 2006. február 1. (szerda) 15 óra
Helyszín: Via Kanizsa Városüzemeltetõ Kht. irodája 
Nagykanizsa, Zrínyi u. 35.

Via Kanizsa Városüzemeltetõ Kht.
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Széchenyi ttér 55 –– 99. TTel.:  3311– 4468, ee-mmail: nnk.hsmk@chello.hu
Jegyárusítás: 114 –– 118 óóráig

Városunk közgyûlése 2006-ban is kitüntetõ címeket és díjakat ado-
mányoz. 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 életkörülmé-
nyeinek javítását szolgálták; kiemelkedõ helyi közéleti tevékenységet
végeztek, tevékenységükkel Nagykanizsa város hazai és nemzetközi
hírnevét öregbítették;  kiemelkedõen támogatták a kisebbségek kultú-
rájának 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” és „Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Városért” kitüntetõ cím adományozásával elhunyt személy emlé-
ke is megtisztelhetõ. A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” ki-
tüntetõ címre a közgyûlés tagjai, bizottságok, 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, magán-
személyek, valamint a Kisebbségi Önkormányzatok tehetnek javaslatot. 

Kérem, hogy kitüntetési javaslataikat a Polgármesteri Hivatal portáján
(Erzsébet téri vagy Eötvös téri) átvehetõ, valamint az önkormányzat honlap-
járól (az alábbi címen: www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc) letölthetõ ûrlap-
okon részletes indoklással legkésõbb 2006. február 15-ig 16 óráig nyújtsák
be Litter Nándor polgármester úrnak címezve. (Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala  8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) 

Kitüntetések adományozása

L.. Kovács Károly
1926. január 2.-án szü-
letett Nagykanizsán.
Édesapja patkolómes-
ter és gyógykovács
volt, édesanyját 4 éves
korában elvesztette.
Édesapja új felesége
édesanyaként nevelte
õt és két húgát. Elemi
iskolába a Vécsey utcai
iskolába járt, majd a
Piarista Gimnázium
következett, ahol hazát szeretõ
erkölcsös emberré nevelték a fi-
atalokat. A soproni, majd a pé-
csi hadapródiskolában – ahol
spártai fegyelem és rend uralko-
dott – kezdte meg a felkészülést
a katonatiszti életre. Kiváló el-
méleti oktatást kapott, és itt sze-
rette meg a sportot is. 1944-ben,
amikor már javában folyt a II.
Világháború, avatták zászlóssá.
Frankfurtba vezényelték, ahol
19 éves létére 60 ember sza-
kaszparancsnoka lett. Hamaro-
san amerikai fogságba esett. Az
amerikaiak Franciaországba vit-
ték, ahol nehéz körülmények
között, sokat éhezve éltek. Hét
hónap fogság után
csontsoványan – hallássérülten
– 1945 októberében érkezett
vissza Nagykanizsára. Hazatér-
ve munkált benne a tanulási
vágy – tanár szeretett volna len-
ni – ezért beiratkozott a Páz-
mány Péter Tudományegyetem-
re, de mivel szülei nem tudták
pesti megélhetését biztosítani,
kénytelen volt hazajönni Nagy-
kanizsára.

A MAORT-nál helyezkedett
el, ahol végigjárta az igyekvõ
emberek akkori karrierútját. Volt
segédmunkás, olajmérõ, admi-
nisztrátor, anyagkönyvelõ, pénz-
ügyi elõadó. Késõbb a MAORT
utódvállalatainál különbözõ be-
osztásokban dolgozott, 1961-tõl
nyugdíjazásáig az OKGT-nél
fordítóként, szakmai tolmács-

ként. Az olajipari szakkonferen-
ciák állandó többnyelvû szink-
rontolmácsaként tevékenykedett
éveken keresztül. Nyelvtehetség-
ének köszönhetõen már 18 éves
korában négy nyelven képes volt
magas szinten kommunikálni,
majd még 8 nyelven tanult meg
beszélni, írni. Rendszeretõ, rend-
szerezõ ember volt. Életének
minden fontosabb eseményérõl
naplót vezetett – minden nap
más nyelven. Élete végéig meg-
szállott asztaliteniszezõ és bicik-
lista volt. Pár évvel ezelõtt is
gondolt egyet, és elkerekezett
Bécsbe, Budapestre, körbejárta a
Balatont, bejárta Baranya, So-
mogy és Zala nevezetes tájait is.
Rendkívül puritán életet élt, ke-
rülte a luxust az étkezésben, be-
érte egyszerû ételekkel. Minden
iránt érdeklõdött. A Xantus Gyu-
la vezette képzõmûvészeti kör-
ben tanulta meg a festészet titka-
it, számos helyen volt kiállítása.
Egyedül élt, és mégsem magá-
nyosan. Nem volt olyan városi
mûvészeti vagy ismeretterjesztõ
elõadás, ahova ne ment volna el.
Örült, ha valakinek segíthetett,
ha valakivel jót tehetett. 2005.
december 4-én pár héttel 80. szü-
letésnapja elõtt, egy ködös vasár-
nap reggel, amikor Nagyrécsére
indult biciklijével, – ellátni kán-
tori feladatait –, egy kamionnal
ütközve fejezte be lelkiekben
gazdag életét. 

Udvardi Géza

Emlékezzünk!
L. Kovács Károly (1926-2005)

2005. december 4-én 80. évében tragikus körülmények között
elhúnyt Kovács Károly tolmács, festõmûvész. Rá emlékezünk a
következõ sorokkal. 
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INGATLAN
Nk-án a belvárosban közel 700

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

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

A Cserháti Szakközépiskolával
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 te-
lek (1370 m2) nyugodt, szép kör-
nyezetben eladó. Érd.: 30-500-7352
(5777K)

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

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

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

Csurgón zártkerti ingatlan (4300
m2-es két helyiséges épület földpin-
cével) 3000 db normand fenyõvel,
gyümölcsfákkal eladó. Érd.: 30-
362-3992 (5783K)

Sormáson felújítandó családi
ház azonnali beköltözéssel eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 30-555-
8290 (5784K)

Teleki utca elején kétszobás la-
kás 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, búto-
rozott lakás hosszú távra kiadó. Ár:
35.000 Ft + rezsi. Egy havi kaució
szükséges! Érd.: 30-227-3294
(5782K)

Telstar 128 MB-os: MP3-leját-
szó + USB drive + digitális dikta-
fon + FM rádió funkció egyben el-
adó 7500 Ft-ért. Érd.: 30/9932-534 

Eladó lakásfelújításból vissza-
maradt gázbojler, gáztûzhely, kon-
vektorok. Ugyanitt 17” színes

(OSD) monitor, Lexmark színes,
tintasugaras nyomtató, Toshiba
72 cm képátlójú TXT-es színes
TV. Érd.: este a 93/311-283, nap-
közben a 06-20-931-1283
(5774K)

Fenyõgallyat vásárolok, tisztí-
tást is vállalok. Érd.: 30-542-8757
(5785K)

Könyveket, régi újságokat, fo-
tót, képeslapot, képet, egyéb régi
tárgyat vásárolok. Érd.: 20-555-
3014 (5786K)

Komód, tálaló, 6 személyes ét-
kezõ cseresznyefából eladó. Érd.:
20-555-3014 (5787K)

170 literes prés újszerû állapot-
ban eladó. Érd.: 30-448-6072
(5788K)

Idõs ember gondozását, eltar-
tását vállalnám lakásért, házért
cserébe. Érd.: 30/227-3294
(5790K)

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

Vállaljuk: új síremlékek készí-
tését, betûvésést, régi sírok tisztítá-
sát, felújítását számlára is. Érd.:
Horváth Zoltán, vállalkozó. Nagy-
kanizsa, Ady Endre u. 65. Tel.: 06-
93-333-449, 06-70-511-7863
(5641K)

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

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

APRÓHIRDETÉS

Hirdetés

Február 11. sszerda

Január 331. kkedd

Február 22. ccsütörtök

Január 330. hhétfõ

Január 229. vvasárnap

Január 228. sszombat

Január 227. ppéntek

06:30 Krónika 06:53 K'arc - Kanizsa
Monográfia II., Képzelt riport...., Díszí-
tõmûvész szakkör kiállítása 07:19 Jel-
kép - református 07:30 Krónika 07:42
Jövõ 7 - Kormányban 07:55 Rendben -
pincefeltörések, jégrõlmentés, okmány-
hamisítás 08:08 Adjuk magunkat 08:19
Krónika 17:00 Irányjelzõ.  Autós maga-
zin 17:30 Nyugati régió 18:00 Krónika
18:14 Mese: 12 jó barát 18:18 Jelkép -
katolikus 19:00 Krónika 19:14 Dom-
bország 19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:01 K'arc - Kanizsa Mono-
gráfia II., Képzelt riport...., Díszítõmû-
vész szakkör kiállítása 20:30 HÍRHÁ-
LÓ 21:00 Lóvá tett milliomos - ausztrál
vígjáték 23:00 Maksavízió 23:30 Kü-
lönjárat - rockshow 

06:30 Krónika 06:53 Dombország
07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika
07:42 K'arc 08:08 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 08:30 Gyermekmûsor
09:00 Teleshop 09:30 Irányjelzõ Autós
magazin 10:00 Infómánia - multimédia
magazin 10:30 Épi-Tech. Építkezõk
magazinja 11:00 Pénzhalász - telefonos
nyereményjáték 17:00 Stílus életmód-
magazin 18:00 A díszfegyver kovács
18:25 Adjuk magunkat 18:35 Cimborák
(Hegyen völgyön) - magyar természet-
film 20:05 A tarsoly és õseink titkai
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Bencze show
21:30 Botrányos szerelem - amerikai
vígjáték 23:30 Különjárat - rockshow 

06:30 TV mozi 08:15 Adjuk magunkat
08:20 Jelkép - Krisztus Szeretete Egy-
ház 08:30 Gyermekmûsor 09:00
Teleshop 09:30 Egészségmagazin 10:00
Trendline 10:30 Stílus életmódmagazin
11:00 Pénzhalász - telefonos nyere-
ményjáték 17:00 Épi-Tech. Építkezõk
magazinja 18:00 A Jeli arborétum - ter-
mészetfilm 18:20 Adjuk magunkat
18:30 Angyalok végállomás - francia
játékfilm 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Mak-
savízió 21:30 Utolsó menedék - ameri-
kai akciófilm 23:30 Bencze show

06:30 TV mozi:  Gábor diák - magyar
film 08:00 Adjuk magunkat 08.10 Sajt -
válogatás 17:00 Szemeszter - fõiskolás-

ok és egyetemisták mûsora 18:00 Kró-
nika 18:14 Mese 18:17 Jelkép - adven-
tista 19:00 Krónika 19:14 Jövõ 7 - Köz-
gyûlés elõtt 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 Dombország
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Pancsolj, pan-
cser! - amerikai vígjáték 23:00 Egész-
ségmagazin 23:30 Különjárat 

06:30 Krónika 06:53 Jövõ 7 - Közgyû-
lés elõtt 07:19 Jelkép - adventista 07:30
Krónika 07:42 Dombország 08:08 Ad-
juk magunkat 08:19 Krónika 17:00
Közgyûlés közvetítése felvételrõl 19:00
Krónika 19:13 Közgyûlés közvetítése
felvételrõl vagy: 19:13 Házban ház kö-
rül - Farsang, az amúr 19:41 Adjuk ma-
gunkat 19:50 Krónika 20:01 A delfinek
hétköznapjai  - természetfilm 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Jasper, a dög - angol
vígjáték 23:00 Bence-show 23:30 Stílus
életmódmagazin 

06:30 Krónika 06:42 Közgyûlés közve-
títése felvételrõl vagy: 06:52 Házban
ház körül - Farsang, az amúr 07:19 Jel-
kép - katolikus 07:30 Krónika 07:42 A
delfinek hétköznapjai  - természetfilm
08:10 Adjuk magunkat 08:20 Krónika
17:00 Gyógyulj velünk! Betegségrõl,
egészségrõl 18:00 Krónika 18:14 Mese:
Nyulacska meg a prérifarkas 18.17 Jel-
kép - evangélikus 19:00 Krónika 19:14
Jövõ 7 - Választási menetrend, Ellen-
zékben 19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:01 Házban ház körül - Far-
sang, az amúr 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Dr. Wai, a láda szelleme -  hongkongi
akciófilm 23:00 Grand Prix

06:30 Krónika 06:53 Jövõ 7 - Választási
menetrend, Ellenzékben 07:19 Jelkép -
evangélikus 07:30 Krónika 07:42 Ház-
ban ház körül, Farsang, az amúr 08:08
Adjuk magunkat 08:19 Krónika 17:00
Brill 20 magazin 18:00 Krónika 18:14
Mese: Róka meg a fürj 18:18 Jelkép -
református 19:00 Krónika 19:14 K'arc -
Dér Tibor kiállítása, Farsangi koncert,
beszélgetés Kustár Zsuzsával 19:40 Ad-
juk magunkat 19:50 Krónika 20:01 Jö-
võ 7 - Választási menetrend, Ellenzék-
ben 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Futótûz -
amerikai film 23:00 Színházi magazin
23:30 Az utókor ítélete

MÛMÛ SS OROR AA
Január 27 – Február 2-ig

Forintalapú személyi kölcsön Forintalapú személyi kölcsön 16 %16 % kamattólkamattól
kezes és fedezetkezes és fedezet nélkül nélkül 

(A törlesztés a futamidõ végéig nem változik!)
Havi törlesztõrészlet Kölcsön összege Futamidõ (hó)

13 527 500 000 Ft 60
18 352 700 000 Ft 60
25 666 1 000 000 Ft 60

6 ÉVE MÛKÖDÕ VÁLLALKOZÁSBAN ÜZLETRÉSZ ELADÓ, 
VAGY ÜZLETTÁRSAT KERESEK! TEL.: 30/8589/760
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15Sport

Január 16-án megalakult a
Nagykanizsai Civil Kerekasztal
Sport munkacsoportja – jelentette
be a 18-án tartott sajtótájékoztatón
Budavölgyi Kálmán, a munkacso-
port vezetõje, aki egyben a  Zemp-
lén DSE lábtoll-labda szakosztá-
lyának vezetõje. A munkacsoport
megválasztotta tisztségviselõit és
elfogadta munkatervét. Fõ cél-
ként a civil sportstratégia kidol-
gozását határozták meg. A fel-
adatokat három szekció látja el: a
diák- és tömegsport szekciót Wil-
manné Kovács Edit, a verseny-
sport szekciót Parti Tibor, a rek-
reáció és hobbi szekciót Hóbor
István irányítja. Elsõ feladatuk
egy helyzetfeltárás és helyzetérté-
kelés lesz, amit szociológiai fel-
mérés követ. A stratégiai tervezés
során megalakítanák a civil sport

koncepciót. A jövõre vonatkozó-
an problématérképet vázolnak
fel, ahová az önkormányzattal
kapcsolatos ügyek rendezése, az
önkormányzati döntések és doku-
mentumok véleményezése, civil
képviselõk delegálása az önkor-
mányzati testületekbe, illetve a
kommunikációszervezés tartozik.
A munkacsoportba jelenleg több,
mint 140 sportszervezet tartozik. 

Gyertyánági Endre, a Civil Fó-
rum Egyesület elnöke elmondta: a
civil szektor úgy tud partner lenni
az önkormányzat és a különbözõ
testületek számára, ha ágazati,
szakmai munkát végez. Kiss Györ-
gy, az NTE 1866 vívó szakosztá-
lyának vezetõje kifejtette: a fiatal-
ság nem elég edzett, és azért harcol,
hogy ez ne így legyen.

bakonyi

Január közepén hazai pályán játszottak az NTE 1844 MÁV Rt. ser-
dülõ nõi és férfi kardozói. Mindkét kategóriában 27 induló mérkõzött.
A hölgyek között Mátyás Szabina 3., Péntek Brigitta 8., Magyar Zsa-
nett 10., Varga Viviána 13., Kocsis Eszter 19., Sánta Zsófia 20. és Szíj
Franciska a 22. helyen végzett. A férfiaknál rosszabbul alakult a hely-
zet, Kancsár Bálint 6., Goór Zsolt 18., Bander András 20., Erdõs Ger-
gely 22. és Szabó Bálint 26. lett.

A 21-én rendezett újonc férfi tõr versenyen a 37 indulóból
Somoskeõy Péter 16., Kanyó Bence 24., Vercz Dávid 26., Erdõdi Ben-
ce 31., Horváth Dániel a 34. helyen végzett.

Vívók háza-tája

Január 21-22-én két helyszínen, a Zsigmondy-tornacsarnokban és a
MÁV-csarnokban került sor az immár hagyományos AlfaTop Sport
Kanizsa Kupa Országos Teremlabdarúgó Tornára. Húsz csapat
érkezett a megmérettetésre. Jöttek játékosok az ország minden
részébõl: Csurgóról, Andocsról, Székesfehérvárról, Budakalászról,
valamint Kaposvárról. A hazai színeket a Fix Pont, az FC Roni, a
Chanell 2000, az Euro Spectus, a Szokol Nagyker, az FC Andante, a
Capri Club Ópium FC, az RPM Földi, a Dunántúli Postás, a Mu-Vill
Tip-Top, továbbá a Konzultax csapata képviselte.

A torna döntõjében a nagykanizsai Tip-Top és a budapesti Rutin-
Mix nézett farkasszemet egymással, a küzdelembõl végül Fekete
Szabolcs góljával az elõbbiek kerültek ki gyõztesen. 

A torna gólkirálya Kenesei Krisztián (S+S Budapest), a legjobb
kapus Horváth Gábor, a kanizsai Mu-Vill Tip-Top játékosa lett. A
legjobb mezõnyjátékos címet a Rutin-Mix futballistája, Tóth Tibor
érdemelte ki. A Vigasz Kupa dobogósai kivétel nélkül helyi csapatok:
a Dunántúli Postás, a Konzultax, valamint a Hidrofilt.  

A Tip-Top tényleg tip-top
Civil sport munkacsoport

A
„Segíts, hogy segíthessünk” nagykanizsai Családsegítõ Központ

Alapítványa tisztelettel kéri a lakosságot, 
hogy adójának 1 %-át az alapítvány részére ajánlja fel.

ADÓSZÁMUK: 19275897-1-20
Támogatásukat elõre is köszönik!

A NAGYKANIZSAI CUKORBETEGEK EGYESÜLETE 
tisztelettel kéri a lakosságot, hogy személyi jövedelemadójuk

1%-ának felajánlásával szíveskedjenek támogatni 
egyesületüket. ADÓSZÁMUK: 18955912-1-20

Kiemelkedõ eredményekkel tértek haza a Zemplén DSE lábtoll-lab-
dásai a december közepén, Kínában megrendezett világbajnokságról.
A szakosztály versenyzõit és vezetõit kedden Röst János alpolgármes-
ter köszöntötte a Polgármesteri Hivatalban. A tizenhárom nemzetet
felvonultató világ viadalon Budavölgyi Veronika vegyes párosban har-
madik, nõi párosban és nõi csapatban negyedik, nõi egyéniben hetedik
helyen végzett. Gozdán Ágota nõi párosban és csapatban is negyedik
lett, a „majdnem dobogós” csapat harmadik tagja Végh Dóra volt. A
férfi párosban Baróczi Andoré és Hartai Attiláé a bronzérem, utóbbi
fiatalember férfi egyéniben negyedik helyezést ért el, vegyes párosban
pedig a dobogó alsó fokára állhatott.

Köszönet az eredményekért



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.

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

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

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

Részletek üzletünkben!

PUFI 3-2-1
nyitható ülõgarnitúra 99.900 Ft

MDF fóliás
konyha

165-ös, 200-as,
220-as

54.900 Ft-tól

VERONA 
ágytakarós franciaágy

49.900 Ft

Fenyõ ágykeret
90 x 200-as

ágybordaköteggel, betét
nélkül 16.900 Ft

SZULTÁN 4 szekrénysor
107.900 Ft


