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December tizenegyedikén átadták az M7-es autópálya Nagykanizsa-Becsehely
között épülõ szakaszának most elkészült hat kilométeres darabját. A hátralévõ ti-
zenkét kilométer várhatóan jövõ nyárra épül meg. Az új szakaszon huszonegy dol-
gozó hat hókotróval várja a telet. Az autósoknak viszont rossz hír, hogy az átadás
idõpontjától, azaz tizenegyedikétõl matricával lehet használni az autópályát, tehát
a díjmentesség megszûnt. 
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BAJCSA, A STÁJER ERÕDÍTMÉNY
Bajcsa-vár, egy stájer erõdítmény Magyar-

országon a 16. század második felében cím-
mel tartott érdekfeszítõ elõadást dr. Vándor
László, a Zala Megyei Múzeumok Igazgató-
sága igazgatója a Thúry György Múzeumban. 

TÉLAPÓ A GYERMEKOTTHONBAN
Szerda este a Télapó a Zala Megyei Önkor-

mányzat Csecsemõ- és Gyermekotthonába is
ellátogatott. A Mikulás napi rendezvényt az
Ûrhajós úti Gyermekotthon a Fiatal Baloldal-
lal közösen szervezte. Tamás László, a
szervezet elnöke elmondta: egy hónapja
vetõdött fel a rendezvény gondolata. A fiatal,
16 és 24 év közötti tagok felajánlásaikon túl
az ünnepség szervezését is magukra vállalták.
A 35 mikuláscsomag mellett egy nagy kosár
édességgel is elhalmozta a nagyszakállú a
kisgyermekeket. 

A VASUTAS-GYEREKEKNÉL
JÁRT A MIKULÁS

December hatodikán a vasutas dolgozók
gyermekeihez látogatott el a Mikulás a
VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Házba. Az
ajándékosztás elõtt az Igricek szórakoztatta a
gyerekeket, megteremtve a jó hangulatot. A

Mikulás hatvanhat csomagot vitt a legjobb
kisgyerekeknek. 

RADIOAKTÍV KONCERT
A tavaly nyáron alakult Radioaktív együt-

tes ,,Unplugged” akusztikus koncertje nagy
sikert aratott péntek este a Honvéd Kaszinó-
ban. Sipos Barnabás gitározott, Nemes Péter
basszusgitáron játszott, Einger Gábor dobolt,
Gilincsek Péter gitározott és énekelt. Az
együttes oszlopos tagjai mellé a koncert erejé-
ig csatlakozott egy vokalista és egy ütõs. Az
élõ, dallamos rockzenét játszó zenekar tagjai
a koncerten akusztikus hangszerekkel adták
elõ, fõként saját dalaikat. 

ÜNNEPELT A HONSZ
A Vasemberház Dióssy-termében tartotta

péntek délelõtt a Hadirokkantak, Hadiözve-
gyek, Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsé-
gének Nagykanizsai Szervezete karácsonyi ün-
nepségét. A szervezet idei utolsó ülésén Görcsi
Frigyes elnök tudatta a szervezet tagjaival,
hogy Patrubány Miklós, a Magyarok Világszö-
vetségének elnöke és dr. Padányi Márius, a
HONSZ országos nemzetközi elnöke törvény-
javaslat módosítási kérelmet nyújtott be az Al-
kotmánybírósághoz, amelynek lényege, hogy
hadiárva és hadiárva között ne legyen különb-
ség, mindenki kapjon kárpótlást. Az ünnepsé-

get a Honvéd Kaszinó Nyugdíjas Énekkarának
mûsora színesítette, Görcsi Frigyesné verset
szavalt. Az ünnepség végén a vitamintablettát
és édességet tartalmazó ajándékcsomag mellett
Karácsonyi és Újévi Köszöntõt rejtõ borítékot
is átvehettek az egyesület tagjai. 

KARÁCSONYI KÉPESLAPOK

December 9-én az idei év utolsó Tarka-
Barka Mûhelyét a Magyar Plakát Ház falai
között tartották. A délutáni programon színes
karton és selyempapírból karácsonyi képesla-
pokat és ajándék díszdobozokat készíthettek a
gyerekek és szüleik. A Hevesi Sándor Mûve-
lõdési Központ két dolgozója, Millei Márta
vizuális munkatárs és Gelencsér Edit mûvelõ-
désszervezõ segítségével sajátíthatták el a a
foglalkozás résztvevõi a megfelelõ techni-
kákat. A szervezõk elmondták: az immár hét
éves Tarka-Barka Mûhely mûködése a
HSMK sikeres pályázatainak köszönhetõ, s a
jövõ év sem múlhat majd el a nagy népszerû-
ségnek örvendõ foglalkozások nélkül. Jövõ
héten Ünnepváró Népi Játszóházzal várják a
családokat, január végén pedig a farsangi idõ-
szakra készülnek majd a tarka-barkások. 

MIKULÁS A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
Szombat délután a Cigány Kisebbségi Ön-

kormányzat Teleki úti közösségi házába is

december 5.

december 6.

december 8.

december 9.
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megérkezett a Mikulás. Közel 120 kisgyer-
mek várta vidám énekszóval a Nagyszakállút,
a bátrabbak verset mondtak, dallal készültek.
A rövidke mûsorok és a közös éneklés után a
jó öreg Télapó mindenkit megajándékozott
egy-egy csomaggal. 

MÉZESKALÁCS-BEMUTATÓ
Festõmûhellyé alakult át szombaton a Petró

Galéria. Ezúttal azonban nem a képzõmûvé-
szek adták egymásnak a kilincset. Az érdek-
lõdõket Polgár Zsuzsa népmûvész avatta be a
mézeskalács-készítés fortélyaiba. Aki pedig
vette a bátorságot, és sajátkezûleg díszítette
az ehetõ karácsonyi figurákat, az haza is vi-
hette az édes rememûveket.

ADVENT KÉPEKBEN
A zeneiskola hangversenytermében hétfõn

délután nyílt meg a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskola képzõ- és
iparmûvészet szakos hallgatóinak kiállítása.
Az adventi témájú grafikákat, festményeket
és kisplasztikákat Lengyák István méltatta.

UTOLJÁRA TANÁCSKOZTAK
A négyéves önkormányzati ciklusnak

megfelelõen lejárt az Idõsügyi Tanács man-
dátuma és utolsó alkalommal jöttek össze a
Honvéd Kaszinóban. Elsõként Koller Jutka,
az ESZI igazgatója adott tájékoztatást az
Idõsek Hetének rendezvényérõl. A hozzá-
szólásokból két ellentétes vélemény alakult
ki. Volt, aki azt mondta, hogy csökkentsék le
a rendezvény idõtartamát három napra, má-
sok véleménye szerint – mivel országosan is
nevet szereztek maguknak – maradjon meg
az egy hét. Az elhangzottakat megfontolják.
A fõ téma a négy éves munka értékelése
volt, amelyet eredményesnek  ítéltek meg.
Ugyan a korábbi években is mûködtek idõs-
ügyi klubok a városban, de egymást nem is-
merték, közös programokat nem szerveztek.
Nagykanizsán a mintegy tízezer, 60 év feletti
idõs ember közül 3-4 ezret tudtak figyelem-
mel kísérni. Célul tûzték ki, hogy megnézik:
a többi 5-6 ezer idõs társuk hogyan él. Ezért
indítottak el különbözõ akciókat, klub-ren-
dezvényeket. A felmérõ lapok alapján renge-
tegen jelölték meg az elmagányosodást.
Sajnos, sok az ilyen ember, akikhez vala-
hogy közel kell kerülni és segíteni kell raj-
tuk. Megköszönték Simánné Mile Éva osz-

tályvezetõ, és dr. Szabó Erzsébet, a Zala Me-
gyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete
elnökének munkáját. A tanácskozáson Cse-
resnyés Péter alpolgármester hitet tett amel-
lett, hogy az Idõsügyi Tanács nem szûnhet
meg. A további mûködés részleteit január
végén beszélik meg az önkormányzat illeté-
kes vezetõivel – összegezte Büki Pálné társ-
elnök. 

60 ÉVES A VOKE
A VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház

60 éves évfordulója alkalmából rendezvényt
szervez, amely december 9-én 17 órakor Kol-
lonay Zoltán zongoramûvész nyitózenéjével
veszi kezdetét. A gálaest házigazdája
Kámánné Szép Terézia, az intézmény vezetõ-
je lesz. Ünnepi köszöntõt mond: Cseresnyés
Péter országgyûlési képviselõ, városunk al-
polgármestere, Rankasz Dezsõ, a MÁV ZRt.
humánpolitikai vezérigazgató-helyettese,
Molnár Géza, a Vasutasok Országos Közmû-
velõdési és Szabadidõ Egyesületének
(VOKE) elnöke. A ünnepi mûsorban közre-
mûködik Kocsis Katalin, a Halis István Váro-
si Könyvtár zenei részlegének vezetõje, a
Szivárvány Énekegyüttes Baráth Yvett kar-
nagy vezetésével, Kõfalvi Csilla, a Magyar
Plakát Ház igazgatója, a Premier Táncklub, a
Pántlika Tánccsoport, Dél-Zala Néptánc
Együttes, Kodály Zoltán Énekkar, Borbontó
Tánccsoport, Mamik Hagyományõrzõ Dal-
kör, Eliséba Hastánccsoport, Thai Chi-cso-
port, valamint egy angol gyerekcsoport. A
program az évfordulóra rendezett emlékkiál-
lítással, majd állófogadással zárul.

FARKAS FERENC EMLÉKÉRE
December tizenötödikét a Farkas Ferenc Ze-

ne- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola névadó-
ja emlékének szenteli. Tizenegy órakor koszo-
rúznak, majd 18 órakor emlékkoncerttel tiszte-
legnek a diákok és a Szivárvány Énekegyüttes

tagjai Farkas Ferenc emléke elõtt Sugár úti
épületükben. Minden érdeklõdõt  várnak.

KARÁCSONYI PLAKÁTOK
December 15-én 18 órakor Adventi est

címmel új kiállítás nyílik a Magyar Plakát
Házban. Az Osztrák-Magyar Monarchia, a
XIX. század utolsó évtizedeibõl származó
kereskedelmi plakátok a Magyar Kereske-
delmi és Vendéglátóipari Múzeumból érkez-
nek városunkba. A boldog békeidõket fel-
idézõ mûvészi alkotások a hajdani polgári
karácsonyozást mutatják be a nagyközönség
számára, karácsonyi muzsikaszó mellett. A
magyarázó tablókról a látogatók megtudhat-
ják többek között azt is, hány ezer éves ün-
nepe a karácsony az emberiségnek. Az
összeállítást Balogh László, az OKISB bi-
zottság elnöke nyitja meg. A grafikákat
2007. január 6-ig, vízkereszt napjáig tekint-
hetjük meg.

ADVENTI HANGVERSENY
December 18-án, hétfõn 18 órakor a Farkas

Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti
Iskola növendékei és tanárai adventi hang-
versenyt adnak a Kiskastélyban. A belépõdíj
300 Ft.

KAMARA-KIÁLLÍTÁS
A Thúry György Múzeum és a Családsegítõ

és Gyermekjóléti Központ a múzeum Fõ út 5.
szám alatti épületében karácsonyváró
foglalkozásokat és kamarakiállítást rendez. Az
általános iskolás csoportok és a családok
december 18-22. között 9-15 óráig papír kará-
csonyfadíszeket készíthetnek, diót és tobozt
festhetnek, mézeskalácsot díszíthetnek. A kiál-
lításon a régi karácsonyok hangulatát idézõ
egykori ajándékokat, polgári és népi gyer-
mekjátékokat tekinthetnek meg a látogatók.

KONCERT AZ ÜNNEP JEGYÉBEN
A Palini Általános Iskola tanulói szeretettel

várnak minden érdeklõdõt december 21-én
16.30-kor koncertjükre, a városrész temp-
lomába.
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december 11.

Elõzetes

Elsõsorban a társulás jövõ évi költségvetésé-
vel kapcsolatos napirendi pontokat tárgyaltak a
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása ülé-
sén. Elhangzott: eddig csupán a települések har-
minc százaléka fizette be a kötelezõ tagdíjat,
ezért Marton István társulási elnök felhívta a te-
lepülésvezetõk figyelmét a tagdíjfizetés kötele-
zettségére. Rácz József, Gelse polgármestere na-
pirend elõtti hozzászólásában egy pályázat elõ-
készítésének szabályszerûségét firtatta, s az általa
felelõsként megnevezett Varga Miklós alelnök
lemondását követelte. Ugyanis a társulás pályá-
zatot nyújtott be iskolabusz beszerzésére, ame-
lyre elõzetesen három település, Gelse,
Zalaszentbalázs és Galambok jelezte  részvételi
szándékát. Közben Galambok visszalépett, a pá-
lyázatban pedig (Rácz József szerint az alelnök
döntésével) Zalaszentbalázst szerepeltették. A

gelsei polgármester szerint az eljárás szabálysze-
rûsége azért kifogásolható, mert úgy véli, Varga
Miklós egy személyben döntött, s erre nem volt
jogosult, továbbá meg van gyõzõdve arról is,
hogy a nagyon rövid ideig tartó elõkészítés során
a háttérben egyeztetések folytak Zalaszentbalázs
polgármesterével. Marton István polgármester, a
társulás elnöke válaszában elmondta: a pályázat
benyújtásáról december ötödikén döntöttek el-
nökségi ülésen, s hetedikén már be is kellett
nyújtani azt. Úgy véli, ha valamelyik település-
nek, akkor Zalaszentbalázsnak szüksége van az
iskolabuszra, hiszen az ott tanuló gyerekek het-
ven százaléka a környezõ településekrõl jár be.
Megjegyezte: az ügy kapcsán õ is meggyõzõdhe-
tett azokról a személyi feszültségekrõl, amelyek-
rõl más csatornákon már korábban értesült. Var-
ga Miklós visszautasította a vádakat. (H.A.)

Pengeváltás a társulási ülésen
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A Soproni, a Dunaújvárosi és a Nagykanizsai Ke-
reskedelmi és Iparkamara elnöksége Nagykanizsán
tartotta soron kívüli ülését a minap. A tanácskozás
témái a helyi önkormányzatokkal való együttmûkö-
dés elvei és gyakorlata, valamint a városi kamarák
és a kistérségek együttmûködésének lehetõségei
voltak. A tanácskozást követõ sajtóbeszélgetésen
Horváth Balázs, a helyi kamara elnöke kiemelte:

– A megyei jogú, de nem megyeszékhelyû városok
számára a kamarai törvény lehetõséget adott arra,
hogy önálló kereskedelmi és iparkamarát hozzanak
létre. Ezzel a lehetõséggel három megyei jogú vá-
ros, Dunaújváros, Sopron és Nagykanizsa élt az or-
szágban. Nemcsak a hagyományok, hanem a saját
érdekünk is azt kívánja, hogy szorosabb együttmû-
ködésre törekedjünk a kamarai rendszeren belül.
Minden évben két alkalommal találkozunk más-más
helyszíneken. A mai nap fõbb témái között a he-
lyünk, lehetõségünk a kamarai rendszerben téma-
kör, valamint az önkormányzati választások után ki-
alakult helyzet szerepelt, illetve arról is beszéltünk,
milyen példák vannak elõttünk, amelyeket követni
lehet az önkormányzattal, vagy a vezetõ tisztségvise-
lõkkel, polgármesterrel, alpolgármesterrel és bizott-
sági elnökökkel való együttmûködéshez. Beszéltünk
arról is, milyen lehetõségeink vannak a kamarai ér-
dekek megjelenítésére. Harmadik témaként szót vál-
tottunk a szakképzésrõl, ami olyan kitörési pont le-
het a kamara életében, amellyel meg tudjuk mutatni,
hogy többre vagyunk képesek, más feladatokat is el
tudunk látni, mint amit hagyományosan a kamarák.
Ez azért is fontos, mert tudjuk, jelen pillanatban ut-
cára képzés folyik a magyar oktatási  rendszerben,
ezzel szemben pedig számos vállalkozás azzal küzd,
hogy nincs meg számára a szükséges szakembergár-
da, vagy nem biztosított a képzésük. Úgy gondoljuk,
ebben a kamarának sokkal nagyobb szerepe lehetne.
A Nagykanizsán elindult mesterképzés már egy jó
példa lehet. Országos szintû megállapodás, illetve
kormányzati elhatározás kell ahhoz, hogy a kamara
nagyobb szerepet kapjon az oktatás szervezésében. 

Réti Vilmos, a dunaújvárosi kamara elnöke a leg-
fontosabb feladatról szólva elmondta:

– Dunaújvárosban az egyik legfontosabb feladatunk
az, hogy a három új alpolgármesterrel és az új bizottsá-
gi elnökökkel felvegyük a kapcsolatot és beszéljünk a
munkánk további bõvítésének lehetõségeirõl.

Horváth Vilmos, a legnagyobb múlttal rendelkezõ
soproni kamara elnöke a két kamara együttmûkö-
désrõl is beszámolt.

– Magyarország elsõ kereskedelmi és iparkama-
ráját 1850. augusztus 13-án alapították meg váro-
sunkban, amelynek tevékenysége a mai Dunántúlra,
egészen Eszékig terjedt ki. A dunaújvárosi kamará-
val együtt voltunk élharcosai annak, hogy a 2000-
es kamarai törvénymódosítással a megyei jogú vá-
rosok törvényileg is felhatalmazást kapjanak önálló
kamara alapítására, mellyel az egész kamarai
szervezet ügye nyert. Több, mint 400 tagunk van ma
is Sopronban. A város a szervezetet a magáénak ér-
zi, ebbõl adódóan azt az elvet valljuk, hogy termé-
szetes szövetségesei, partnerei, de nem kiszolgálói
és fizetett dicsérõi vagyunk a mindenkori önkor-
mányzatnak. Azt ne várják tõlünk, hogy ha valami
bölcset mondtak, azzal a kamarának egyet kell érte-
ni. Kérjék ki elõtte a véleményünket, és  beszéljük
meg, hogy egy intézkedés miként érintheti a vállal-
kozókat, legalább a morgás jogát hagyják meg ne-
künk, utána pedig dönthetnek bölcsen. Tekintve,
hogy én is voltam két ciklusban önkormányzati kép-
viselõ, tudom, nem könnyû, hiszen a politika egé-
szen más mûfaj. Az a meglátásom, szükség van a
gazdaság szereplõi véleményének közvetítésére.
Egy város vezetése soha nem képzelheti magát
olyan bölcsnek, hogy azt mondja, „én attól, hogy
képviselõ leszek, mindenhez értek”. Ilyen nincsen.
Én sem lettem bölcsebb azáltal, hogy ott voltam. A
kamarában a tisztességes helyi vállalkozások ér-
dekérvényesítését és érdekképviseletét tartom a leg-
nagyobb feladatnak. Nem a számla nélkül dolgo-
zók, és nem a feketegazdaság résztvevõinek a képvi-
seletét, hiszen sajnos miattuk is van ma ilyen hely-
zet a magyar gazdaságban. Több, mint félmillió ak-
tív korú nem vesz részt a közteherviselésben, nem
fizet társadalombiztosítást, stb. Éppen arról beszél-
tünk Horváth Balázs elnök úrral, hogy sokat tudunk
segíteni annak érdekében, hogy a helyi vállalkozá-
sok az úgynevezett szakképzési hozzájárulásaikat
ne a nagy kalapba fizessék be – erre megvan a tör-
vényi lehetõség –, hanem a helyi szakképzéssel fog-
lalkozó iskolák, közép- és felsõoktatási intézmé-
nyeknek címzetten adják oda a pénzt, mert ezzel te-
hermentesítjük a fenntartójukat, azaz a helyi önkor-
mányzatot. Természetesen elvárjuk, hogy a helyi
önkormányzat a helyi vállalkozóknak adja meg a
lehetõségeket. Ezt nem tiltja meg az EU sem. Nem
kell szégyellni a helyi és a hazai érdekek vállalását!
Odahaza is szoktam hirdetni, hogy nincs sikeres
város sikeres vállalkozók nélkül. Mindent meg kell
tenni a vállalkozók sikeréért, a tisztességes vállal-
kozások sikeréért, és a város vezetésének segítõ
partnerként kell elfogadni a mindenkori kamarave-
zetést, akiket nem a politika, hanem a vállalkozók
választanak. Azt üzenem innét Nagykanizsáról is
mindenki számára, hogy fogadják jó szívvel a ka-
mara közremûködését, ajánlkozását, részvételét a
döntések elõkészítésében és tekintsék elsõszámú
szövetségesnek a kamarákat. (Bakonyi Zsóka)

Tisztességes érdekérvényesítést!

2006. november 23-i soros ülé-
sén Nagykanizsa képviselõtestülete
módosította a helyi iparûzési adó-
ról szóló rendeletét. A módosítás
értelmében  mentesül a helyi ipar-
ûzési adó megfizetése alól az a vál-
lalkozó, akinek a vállalkozási szin-
tû iparûzési adóalapja nem éri el a
2,5 millió forintot. Ez a módosítás
az eddigi mentességi értékhatár
(500.000 Ft) felemelését jelenti a
törvény által megengedett maximá-
lis érékre, melynek eredményeként
a vállalkozások  közel 60 %-a men-
tesül az iparûzési adófizetési köte-
lezettség alól. Természetesen az
adó megfizetése alóli mentesség
nem jelenti azt, hogy az adózók a
bevallási kötelezettség teljesítése
alól is mentességet kapnak.  

A rendelkezés 2007. január 1-én
lép hatályba és elsõ ízben a 2007.
évrõl szóló bevallásokban lehet
igénybe venni a mentességet. 

Módosult a vállalkozások támoga-
tásáról szóló rendelet is. A módosítást
az indokolta, hogy egyetlen  vállalko-
zó sem kapott támogatást, mert nem
tudott megfelelni a korábbi pályázati
feltételeknek, emiatt a rendelet nem
érte el alapvetõ célját.  A korábbi sza-
bályozás  szerint a pályázható támo-
gatás összegének felsõ  korlátja a be-
ruházás által létrehozott építmények
után fizetendõ többlet éves építmény-
adó volt. A gyakorlatban ez azt jelen-
tette, hogy  ahhoz hogy  egy  fõ lét-
szám-növekmény után igénybe lehes-
sen venni a maximális  támogatást
(500.000 Ft) legalább 1667 négyzet-
méterrel kell bõvíteni a beruházás
eredményeképpen  az adóköteles
alapterületet. Ez irreális feltételeket
jelentett a vállalkozók számára.

A munkahelyteremtés ösztönzé-
sét  jelentõsen elõsegíti, ha a több-
let-építményadóhoz kötött  igény-
bevételi  korlátot megszüntetik és
az egy fõ növekmény után igényel-
hetõ  támogatás összegét 300.000
Ft-ban határozták meg.  Ez a támo-
gatás elegendõ befolyásoló eszköz
lehet  arra, hogy a befektetõk két
azonos feltételeket kínáló város
közül Nagykanizsát válasszák.

Az építményadóhoz kötött kor-
lát feloldása szükségessé tette a be-
ruházás alsó értékhatárának 10
millió forintra történõ módosítását.

Támogatják a
vállalkozókat



Az Erzsébet téri mélygarázs építés jelenlegi állásáról tartott sajtótájé-
koztatót Dubecz Zoltán, a Siló Parking Hungary Zrt. kommunikációs
igazgatója. A két darab, 9 emelet mélységû liftes parkoló darabonként
108 gépkocsi tárolására lesz alkalmas. Az építés érdemi része a fúrás, a
régészeti munkák befejezése után, várhatóan január 8-án kezdõdik el. A
beruházás várhatóan 40 hétig tart. Az elõzetes mérések alapján a talaj-

víz nem okozhat gondot, hiszen olyan technikával dolgoznak, amely
Európában már 15 éve sikeresen mûködik, és Magyarországon elsõként
Nagykanizsán használnak. Dervalics Balázs, a polgármesteri hivatal
ügyintézõje kérdésünkre elmondta: az önkormányzat az elmúlt másfél
évben négy darab mélygarázs megépítésének a lehetõségét biztosította
a beruházó részére, aki területbérleti jogviszony keretében az Erzsébet
téren jelenleg kettõ mélygarázst épít. Felépítésük, valamint üzemelteté-
sük teljes mértékben a beruházót terheli, és az igénybe vett földterület
után bérleti díjat fizet majd az önkormányzat részére. A munka végez-
tével a végleges térfelszín kialakítását a beruházó az önkormányzattal
folytatott egyeztetéseknek megfelelõen végzi el úgy, hogy a jelenlegi
parkolóban – a megszûnõ felszíni parkolók egy részén –, rövid idõre to-
vábbra is biztosított lett a felszíni parkolási lehetõség. A mélygarázsok-
ban lévõ gépkocsikban ugyanis élõlény nem tartózkodhat, például, aki a
közeli iskolába viszi a gyermekét, a felszíni parkolóban megállhat pár
percre, vagyis mindkét rendszer mûködhet egymás mellett. Az átadást
jövõ év végére tervezik. A kiásott földet az ipari park a és a Thúry-vá-
rosrész területén hasznosítják. (-bzs-)

5Gazdaság

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság,
valamint a Városüzemeltetési Bizottság együttes ülésén a bizottság tag-
jai és a meghívottak Szabadics Zoltán, a kivitelezõ Szabadics Közmû- és
Mélyépítõ Zrt. ügyvezetõjének tájékoztatóját hallgatták meg a Thúry-
laktanya rehabilitációjáról, valamint az Ipari Park és Logisztikai Szol-
gáltató Központ területén épülõ „A” jelû gyûjtõút építésének állásáról a
közelmúltban a laktanyákban tett tájékozódó látogatás során. A tájékoz-
tatót követõen Marton István polgármester megjegyezte: reméli, képvi-
selõtársai hasznosítani tudják a 2007-es költségvetés elfogadása kapcsán
az itt szerzett ismereteket. 

Mint az köztudott, a politikai helyzet változása után az ország nyugati te-
rületein sorra szûntek meg a laktanyák, így a Thúry-laktanya is a bezárás
sorsára jutott. Az ÁPV Rt. és az önkormányzat megállapodása alapján a
laktanya önkormányzati tulajdonba került. A mintegy 40 hektáros területre
a VÁTI KHT. 2000-ben részletes szabályozási tervet készített, amely lehe-
tõvé tette a terület más funkciójú hasznosítását. A laktanya északi részén, a
sportpályák helyén lakóövezetet jelöltek ki, a terület keleti szektorában pe-
dig ipari-gazdasági övezet jön létre. A lakóterület, illetve a déli részen talál-
ható vegyes területek közt egy központi zöldövezetet, közparkot alakítanak
ki. Ezen a közparkon vezet keresztül a nyugat-kelet irányban húzódó ke-
rékpárút. A kivitelezési munkák az önkormányzat által a Regionális Opera-
tív Programhoz benyújtott sikeres pályázaton elnyert támogatásból és ön-
kormányzati forrásból valósulnak meg, várhatóan a jövõ év június végéig.
A munkálatokat idén februárban kezdte meg a Szabadics Zrt. Az ipari park

lendületes fejlõdésének köszönhetõen vált szükségessé a belsõ úthálózat
bõvítése, amelyen belül meghatározó szerepet tölt be az “A” jelû gyûjtõút.
Kivitelezése a részleges munkaterület átadás-átvétellel április 20-án kezdõ-
dött el. Az út bizonyos szelvényei között régészeti feltárást kellett végezni,
amelynek idõpontja a megjelölt egy hónap helyett – a vártnál több régészeti
lelet elõkerülése miatt – három hónapig tartott.

A helyszíni területbejárást követõen Papp Nándor, a VKIB elnöke
összegzésként elmondta:

– Nagyon jó, hogy létrejött a közös bizottsági ülés, és együtt láttuk a
több, mint 1,2 milliárd forintos beruházás eredményeit. Ha feltöltik az
utat a Thúry-laktanya területén, nagyon jó telkeket lehet majd  kialakíta-
ni. A 120 fát talán felesleges volt a feltöltés elõtt elültetni. A teljes “szép-
ségében” feltárulkozó Munkás úti garázssor azonban romboló hatású.
Az átjárás biztosítása mellett, növényekkel kellene eltakarni. Az „A” jelû
út eddig elkészült szakasza nagyon jó minõségû. Bízom benne, hogy a
tizenöt tulajdonossal sikerül megegyezni, és márciusra megtörténik a
7000 négyzetméteres terület megvásárlása, mert már régen kész lehetne
az út. A „B” jelû út építése folytatódik, az idõjárástól függõen, reméljük
a tervezett határidõre elkészül. – Városüzemeltetési szempontból nagyon
fontos – fûzte hozzá Gyalókai Zoltán, a Városüzemeltetési Bizottság el-
nöke –, hogy a lakóterületet vásárlókkal ne csak a kerítés, hanem a telek
szélességének megfelelõ, kerékpározásra is alkalmas járda kialakításá-
ban is megegyezzünk, nehogy úgy járjunk mint a Balatoni út és a M7-es
közötti részen, ahol a város kénytelen volt járdát építeni. 

Végül Marton István megjegyezte: bízik benne, hogy újabb akadályok
nem merülnek fel, és rövid idõn belül meg tudják vásárolni az „A” jelû
út építéséhez még hiányzó mintegy 300 méteres szakaszt. (B.Zs.)

Laktanya-„túra”

Épül a mélygarázs



6 Kultúra

Szombat délután ifjú kanizsai alkotók,
Czimmermann Éva és Horváth Fanni ötletes
munkáit tekinthették meg az érdeklõdök az If-
júsági és Civil Ház galériájában. Rövid be-
szélgetésünk a két fiatal mûvésszel a fotókiál-
lításon készült, amelyet Balogh László az
OKISB elnöke nyitott meg.

Éva és Fanni 2004-ben végzett a Batthyány
Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakkö-
zépiskolában. A gimnáziumi évek alatt a
batthyányis képzõmûvészeti szakkörbe jártak
Stamler Lajos tanár úrhoz, aki –  ahogy a lá-
nyok fogalmaztak – ösztönzõ környezetet biz-
tosított számukra, segítette munkájukat. Éva
hat éve fotózik, Fanni tíz éve foglalkozik ru-
hák készítésével.    

– Milyen apropóból készültek a képek?  
– Még a 2004-es mozgókép és médiaismeret

OKTV-re készültek pályázati munka gyanánt,
tizenkét képbõl álló fotósorozatot kellett bekül-
deni. A kiállításon több fénykép látható, mert
utólag lettek elõhívva olyanok is, amelyek a so-
rozatba nem fértek bele – mondja Éva, a fotós.

– Mi az alkotások központi témája?
– A régi mozi újjáéledése, visszaemlékezés.

Az alakok a képeken mint régi mozilátogatók,

vagy mint a mozi szellemei jelennek meg, fel-
idézve azt a kort, amikor az még használatban
volt. Jól látszik a képeken az is, hogy mennyire
pusztulásnak indult miután használaton kívül
került az épület. Mi megpróbáltunk egy kis éle-
tet csempészni mindebbe – avat be minket Éva. 

– Én a képeken szereplõ ,,alakokat” készí-
tettem pauszpapírból. Ragasztás helyett dró-
tot alkalmaztam a ruhák elkészítéséhez – ve-
szi át a szót Horváth Fanni. 

Az embernagyságú papír ruhaköltemények
óhatalanul is magukra vonják a látogatók te-
kintetét. Csakúgy, mint a fotósorozatot, a ki-
állított ruhákat is december 21-ig tekinthetik
meg  az érdeklõdök.    

– Mi lesz az alkotások sorsa? 
– Néhányat közülük kiteszek otthon a falra.

Lehetne belõlük máshol is kiállítást rendezni,
vagy ezt a témát továbbfejleszteni – mondja
Éva. 

– Ha lesz rá igény, akkor a ruhákat is újból
ki lehet állítani – teszi hozzá Fanni.

Fanni jövõre felvételizik az Iparmûvészeti
Egyetem textiltervezõ szakára. Éva az ELTE
pszichológia szakos hallgatója, mint mondta,
a fotózást csak hobbinak tekinti. (N.K.)

,,Flashback”, avagy visszapergõ képek

December nyolcadikán a Képzõmûvé-
szetek Házában mutatták be az immár
negyedik alkalommal megjelenõ Kani-
zsai Antológiát, amelyben harminc szer-
zõ fotója, verse, prózai írása és tanulmá-
nya kapott publicitást. A kiadvány az ön-
kormányzat támogatásával mintegy öt-
száz példányban jelent meg.

– Húztunk egy mércét, mindenképpen
nívós gyûjteményt szerettünk volna kiadni
a kezünkbõl – mondta lapunknak Szabadi
Tibor, az antológia szerkesztõje. – A szer-
kesztõbizottság valamennyi tagja értékelte a
mûveket, így Deiszinger Ivett szerkesztõ,
Horváth Ilona lektor és Halmos Csaba tit-
kár is, s amelyik nem érte el a megfelelõ
pontszámot, az természetesen nem kerülhe-
tett be a kötetbe. Ebben a számban a tava-
lyihoz képest kilenccel több szerzõ kapott le-
hetõséget a megjelenésre, ami nem azt je-
lenti, hogy a terjedelmünk is nõtt. Úgy vé-
lem egyébként, nincs még egy olyan kulturá-
lis-tudományos kiadvány a térségben, amely
az elmúlt két év négy kötetében ennyi szer-
zõt, ennyi mûvet vonultatott volna fel. Na-
gyon komoly értékõrzés ez, hiszen nincsen
mindenkinek annyi pénze, hogy önálló köte-
tet jelentessen meg. Már a legelsõ antológi-
ának is volt egyfajta rangja, hiszen a kötet-
bõl jutott jócskán külföldre is, s most már
várják az újabb megjelenését. S hogy lesz-
e? Mi itt vagyunk, a többi már az önkor-
mányzaton múlik... 

A szép kiállítású kötetet és a szerzõk,
valamint a szerkesztõbizottság munkáját
Balogh László, az Oktatási, Kulturális, If-
júsági és Sportbizottság elnöke is méltat-
ta. Hangsúlyozta: az antológia rendkívül
sokszínû képet fest a nagykanizsai kultú-
ráról, témagazdagsága széles skálán szó-
laltatja meg a világ ellentmondásosságát,
örömeit és gyötrelmeit. Mint mondta: fon-
tos, hogy legyen Nagykanizsán egy ilyen
antológia, amely nem csak az érett alko-
tók számára kínál megjelenési lehetõsé-
get, hanem a szárnyukat bontogató fiatal
szerzõknek is. 

A továbbiakban Kovácsné Mikola Mária
mutatta be a IV. Kanizsai Antológiát, amely-
ben többek között Bakonyi Erzsébet, Csere
Andrea, Fa Ede, Maros Sándor, Nagy Imre,
Riersch Zoltán, Sabján Ferenc, Polgár Jó-
zsef, Stahl György, Uzsoki Lászlóné,
Rábavölgyi Attila, Vígh Dávid, Kassainé
Szarjas Gertrúd, Szabadi Tibor és Goór Bé-
la alkotásai szerepelnek. 

Horváth Attila  

Kanizsa értékeit
õrzi az antológiaPék Pál költõ 10.,

Szélcsönd és újra
szél címû verseskö-
tetével három hazai
bemutató után itt-
hon is megismer-
kedhetett a közön-
ség december 5-én,
a Halis István Vá-
rosi Könyvtárban. 

– Mi sugallta a könyv címét? – kérdeztük
elsõként a költõtõl.

– A Szélcsend és szerencsés utazás címû
Debussy-zenemû adta az ötletet, hogy meg
kellene nézni, mibõl származik a szélcsend-ál-
lapot, és vajon lehetséges-e szerencsés utazás
a szélcsendben, vagy van-e egyáltalán le-
hetõség az eredeti cél felé való mozgásra.
Egyértelmûsíthetõ, hogy ez 1956, és az azt
követõ traumából származik. A szerencsés
utazást felváltotta az újra szél kitétel, tehát
van továbblépési lehetõség. Egy vert nemze-
dék, amely nem tudta feldolgozni azt a trau-
mát, ami 56-ban érte, mégis tovább fog lépni,
ha a múltat úgy õrzi meg tisztán, ahogy az
eredeti célok ezt elõírták 5o évvel ezelõtt. A
közben lévõ ív valójában a személyes sors és
a közös sors körbejárása. Hogyha voltak bi-
zonyos hézagok ebben az ívben, azokat kiegé-
szítettem régebbi írásokkal. 

– A kötet közepén található, Mikor a Pon-

tus Euxinus partján Tomisba tér címû kulcs-
verssel mit kíván üzenni?

– Az eligazító Ovidius mottóban „Nem le-
szek, föld, a tied”, gyakorlatilag megpróbá-
lom feltérképezni, hogy mi az ami gátolja az
igazság egyértelmû megfogalmazását, és mi
az, ahová vissza lehetne hátrálni. Ha még-
sem, akkor hogyan kellene tovább lépni. A
vers egymásba épülõ asszociációs láncot al-
kotó tíz motivumból áll, aminek a lényege,
hogy, „a bozótból kisunyító nép“ nem nem-
zet, nem is lehet annak nevezni, mert nincs
hazája, nincs hová visszahátrálnia. Elisme-
rem, ez egy kemény verse, de a megélt élet-
szakaszt jól mutatja. 

– Nem sugároznak erõs pesszimizmust a
versek?

– Csak annyira komor a könyv, amennyire
komor a világ, amit ábrázol. Megvan benne
az a szándék is, hogy bemutassam egyenér-
tékû módon a világot, de az is, hogy leráz-
zam magamról. Azt kell mondjam, nem pesz-
szimista. Ez olyan, mintha valakit gúzsba
kötnének és feszegetné a kötelet, mert a sza-
badságkép erõsebb benne, mint a megkötö-
zöttség állapota. A következõ Új Ég, új Föld
címû könyvemben arról lesz szó, hogy azt a
Földet, amit elveszítettünk, újra felfedezhet-
jük. Ha sikerül, ha alkatrésze lesz az ember
a tájnak, mint ahogy a könyvben írom is, ak-
kor túlélhet minden vízözönt...-bakonyi-

Szélcsönd és újra szél



7A hét témája: városunk polgármestere

Marton István polgármester a ciklus leg-
fontosabb célkitûzésének az önkormányzat
mûködésének stabilizálását és a hosszú
évek óta húzódó vitás ügyek lezárását te-
kinti. Mint mondja: négy év múlva egy jó
kedvû várost szeretne utódjára hagyni.

– Alapvetõen azért vállaltam el a polgár-
mesteri poszttal kapcsolatos felkérést, mert
meg szeretném mutatni, hogyan kell megala-
pozottan vezetni egy várost – mondta lapunk-
nak elöljáróban Marton István polgármester. –
Közben rá kellett jönnöm, hogy én nem klasszi-
kus értelemben vett polgármester vagyok, ha-
nem – sajnos –  inkább válságmenedzser. A vá-
ros pénzügyi helyzete – bár illúzióim nem vol-
tak – az elõzetes várakozásaimhoz képest is
sokkal rosszabb. A 2002-es zárszámadás 650
millió forintos össz-hitelállománya az elõzõ cik-
lusban a tízszeresére, hatmilliárd forintra növe-
kedett, amelybõl négymilliárd forint a hosszú
lejáratú hitel és kamatai. A fûtésrekonstrukciós
programnak „köszönhetõen” éves szinten mint-
egy hatvanmillió forinttal kerül többe az önkor-
mányzatnak a szolgáltatás, mint a beruházás
elõtt, ez tizenöt év alatt újabb egymilliárd fo-
rintnyi többletköltséget jelent. A fejlesztési hite-
lek mellett a mûködéshez is több százmillió fo-
rintos hitelt kellett felvenni, a folyószámlahite-
lünk jelenleg is négy-ötszázmillió forint között
mozog. Külön nehézséget okoz, hogy úgy kell
az elmúlt ciklus ténykedése kapcsán keletkezett
törvénytelenségeket, szabálytalanságokat elhá-
rítanunk, hogy közben a napi mûködésben se
legyen fennakadás. Az ügyek lezárására törek-
szünk, s ez értendõ a Király út 31. tizenhat év-
vel ezelõtt keletkezett ügyére, valamint a régi
piacra is. Ezen a területen a jövõ évben várha-
tóan ideiglenes parkolót alakítunk majd ki, ha a
tulajdonunkban lévõ épületeket sikerül eltüntet-
nünk. Szerencsére, a mögöttem álló erõk is lát-
ják, érzékelik, hogy nagyon nehéz dolga van en-
nek az önkormányzatnak, s bizony, az ellenzéki
frakció részérõl is tapasztalok némi belátást.

– Az Ön által felvázolt pénzügyi helyzet
milyen kényszerpályára állítja Nagykanizsát a
következõ években?

– A jövõ évben nagyon kevés új önkor-
mányzati beruházás indulhat, ezek egyike lesz
a Rozgonyi-, esetleg a Bólyai iskola felújítá-
sa. A most kezdõdõ beruházásokat – például a
mélygarázs építése – természetesen folytatjuk.
Drasztikus helyzetet teremt a jövõ évtõl a kor-
mány által az oktatásban végrehajtott tíz szá-
zalékos óraszám-emelés. A következõ években
a mûködtetés stabilizálására kell koncentrál-
nunk, s mint mondtam, szeretnénk lezárni a
hosszú évek óta húzódó ügyeket. Alapvetõ fel-

adatunk, hogy a korábban hozott rossz dönté-
sek káros következményeit elkerüljük, vagy
ahol már nem lehet, mérsékeljük. Lehet itt ál-
mokat szövögetni, lehet terveztetni semmit érõ
ezer-néhányszáz fõs befogadó-képességû
sportcsarnokot, amit aztán nem lehet majd
megfelelõ kihasználtsággal üzemeltetni. 

– Ez azt jelenti, hogy nem lesz sportcsar-
nok? 

– Az elképzelt és megtervezett formában bizto-
san nem. Sportcsarnokra szükségünk van, de nem
ekkorára és nem így. Minimum négyezer fõs
csarnok kell, mert az már gazdaságosan üzemel-
tethetõ. De ez csak az egyik oldala a dolognak. A
másik, hogy mennyi rendezvényt tudunk ebben a
csarnokban biztosítani, ugyanis ha nem leszünk
képesek garantálni a minimum hatvan nap ki-
használtságot, akkor megint veszteségességrõl
beszélhetünk. A veszteséget termelõ intézmények-
bõl pedig ennek a városnak elege van. A PPP-s
konstrukció azon fajtájának pedig kifejezetten el-
lene vagyok, amelyben tesz pénzt az állam, a ma-
gán szféra és az önkormányzat is, s néhány év
után az egész átalakul magántõkévé. Ilyen megol-
dást el sem tudok képzelni. Olyant azonban igen,
hogy a befektetõ hozza a tõkéjét, megvalósítja a
beruházást, tíz, vagy tizenöt év alatt kitermeli a
saját profitját, majd a komplexum az önkormány-
zat tulajdonába megy át. De hát ez a fajta megol-
dás ma sehol az országban nem divat… 

– Ha már az intézményeknél tartunk, mi az
önkormányzat koncepciója az ifjúsági és civil
ház mûködtetésével kapcsolatban? Lesz-e
kulturális negyed?

– A város teljes kulturális szerepvállalását
felül kell vizsgálni, hiszen az üzemeltetést terhe-
lõ többletköltségek döntõen ezen a területen ke-
letkeztek. Ezért a mûködést át kell tekinteni, a
Fidesz-frakció tagjai már dolgoznak a koncep-
ción, amely várhatóan hamarosan a bizottsá-
gok és a közgyûlés elé kerül. Oktatási és kultu-
rális negyed pedig már most is van, én úgy
gondolom, hogy a Zsigmondy-Széchenyi Szak-
képzõ Iskolától a Kiskastélyig terjedõ városrész
lenne ez.

– Mi lesz a nagyprojektekkel?
– Önerõbõl sajnos, két éven belül biztosan

nem tudunk hozzákezdeni a megvalósításuk-
hoz. A pályázatokhoz szükséges önrészt azon-
ban biztosítjuk a jövõ évi költségvetésben, az
elõzetes tervek szerint nagyjából százmillió
forintot tudunk e célra fordítani. Pályázati
pénzbõl megépülhetne a sportcsarnok is, de
ily módon kívánjuk finanszírozni a termál-
programot, a 2008-ban induló tízmilliárdos
nagyságrendû térségi szennyvíz-rekonstruk-
ciót, illetve a városi vízvezeték-hálózat kor-
szerûsítésével és a megújuló energiahaszno-

sítással kapcsolatos projektet. További fel-
adatunk a befektetõk számára újabb szabad
területek biztosítása, hiszen az ipari park
gyakorlatilag megtelt. Több érdeklõdõ is van,
francia, német és angol befektetõkkel tárgya-
lunk. El kell indítani a megfelelõ lakótelkek
kialakítását, s itt legfõképpen a Szabadhe-
gyen lévõ, huszonöt hektárt meghaladó ön-
kormányzati területet említeném meg. Ki kell
építeni az infrastruktúra még hiányzó részeit,
hogy idõvel be lehessen kapcsolni e telepü-
lésrészt is a tömegközlekedésbe. S ha már a
közlekedésnél tartunk: az elmúlt években sok
szó esett a forgalomcsillapításról. Én úgy
gondolom, addig semmihez sem nyúlhatunk
hozzá, amíg a belsõ körgyûrû el nem készül.
Ezzel kellett volna kezdeni, s nem a végénél,
a Centrál elõtt, amibõl egy kifejezetten bal-
esetveszélyes megoldás kerekedett ki. 

– A közelmúltban Ön is részt vett a
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök által össze-
hívott konzultáción. Milyen benyomásokkal
jött el a kormányfõtõl?

– Ez – bár konzultációnak mondták – semmi-
rõl sem szólt, mert nem konzultáció volt, hanem
egy újabb szereplési lehetõség a miniszterelnök
úrnak. Gyurcsány Ferenc körülbelül négyszer
mondta el, hogy jövõre mûködésre kevesebb
pénz jut, fejlesztésre pedig több. Meg kell mon-
danom: a mondat elsõ felében nem kételkedem,
a másodikban annál inkább. Sokunkat felhábo-
rított, amikor a kormányfõ odavetette: most
döntsék el, tárgyalni akarnak, vagy buktatni!
Ezt én nagyon gusztustalannak tartom, hiszen
meggyõzõdésem, hogy a településvezetõk dolga
nem a demokrácia alapjainak megvitatása, ha-
nem a település mûködõképességének megõrzé-
se, az intézmények mûködtetése. 

– Milyen várost akar látni a ciklus végén?
– Négy év múlva egy növekvõ népességû

várost szeretnék, ahol jó kedvûek az emberek,
örömmel végzik a feladatukat, s tudják, hogy
az önkormányzat van értük, s nem fordítva. 

Horváth Attila  

Marton István
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere

„Válságmenedzser vagyok”
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LEMONDANA, DE NEM ENGEDIK
A minap tartotta soros ülését az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumban az Országos Fõépítészi Kollégium. E testület tagja Kar-

mazin József, Nagykanizsa nyugalmazott fõépítésze, aki nyugdíjba vonulására hivatkozva felajánlotta lemondását. A Kollégium azonban –
hivatkozva az Országos Konferenciától kapott három évre szóló mandátumra – továbbra is igényt tart a volt fõépítész munkájára.

Nagykanizsa önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenõrzésével
kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót a múlt héten Sepsey Tamás, az Álla-
mi Számvevõszék fõigazgató-helyettese, Marton István polgármester, dr.
Kelemen Marcell jegyzõ, valamint az ellenõrzésben részt vevõ szakembe-
rek. Sepsey Tamás kiemelte: a vizsgálat tárgyát képezõ elmúlt három év
gazdálkodásában számos szabálytalanságot tártak fel, fõleg azt kifogásol-
ták, hogy önkormányzati költségvetési szervek úgy támogattak társadalmi
szervezeteket, hogy a támogatásokat a közgyûlés nem hagyta jóvá, s az el-
számoltatás sem volt szabályozott. A szakember mindezt úgy kommentál-
ta: „Az elszámolás nem történhet baráti alapon”.

Sepsey Tamás hangsúlyozta: az Országgyûlés határozata értelmében
négy év alatt átfogó módon ellenõrizniük kellett valamennyi, a legna-
gyobb költségvetési kockázattal bíró település gazdálkodását – e kategóri-
ába a megyei jogú városok, a megyeszékhelyek, a megyék, a fõváros, va-
lamint a fõvárosi kerületek tartoznak. Az ellenõrzések célja többek közt az
volt, hogy áttekintsék a gazdálkodás legfontosabb folyamatait, illetve vizs-
gálták az egyes önkormányzatok költségvetésének egyensúlyi helyzetét is.
Nagykanizsára a ciklus negyedik évében érkezett az ellenõrzést végzõ
csoport, Zalaegerszeg, illetve a megye után. A fõigazgató-helyettes leszö-
gezte: ez még jót is jelenthetett volna a város számára, ha az illetékes
szakemberek figyelembe vették volna az elõzõ vizsgálatok tanulságait, hi-
szen az ellenõrzés metodikája mindenhol ugyanaz. Mivel ez csak részben
történt meg, az ellenõrök Nagykanizsa gazdálkodása esetében is a többi
önkormányzatra jellemzõ típushibákat tártak fel. Többek között hibaként

rótták fel az ÁSZ munkatársai, hogy a 2005-ös és a 2006-os költségveté-
sek esetében a kisebbségi önkormányzatok elnökei nem ismerhették meg
a költségvetés reájuk vonatkozó részét, a képviselõk elé kerülõ koncepció-
ban nem mutatták be a költségvetési hiányt, nem történt meg az önkor-
mányzatra és egyes intézményeire vonatkozó egységes számviteli rend ki-
alakítása, nem határozták meg az ötvenezer forintnál kisebb kötelezettség-
vállalások nyilvántartásának módját, továbbá egyes bizonylatok sem felel-
tek meg az alaki és tartalmi követelményeknek.

A jelentés azt is megállapította, hogy önkormányzati költségvetési szer-
vek tavaly két alkalommal úgy támogattak társadalmi szervezeteket, hogy
azokra a közgyûlés nem adott felhatalmazást, az önkormányzat pedig nem
határozta meg az egyes támogatások elszámolásának és ellenõrzésének
rendjét. Az intézményi felújítások közbeszerzési eljárás nélkül történtek, a
megvalósult eljárásokat pedig nem vizsgálták a belsõ ellenõrzés keretében.
Sepsey Tamás hozzátette: 2009-ig megismétlik a vizsgálatot, hogy nyomon
kövessék, a vizsgálat megállapításaiból mennyit sikerült korrigálni.

Marton István polgármester megjegyezte: sajnálja, hogy az ÁSZ-vizs-
gálatok megállapítása falra hányt borsó volt az elmúlt tizenhat évben –
mindent megtesz azért, hogy ez a jövõben ne így legyen. Dr. Kelemen
Marcell jegyzõ azt mondta: számos hibát kijavítottak már, amelyek elke-
rülése érdekében a jövõben a hivatal revizorait is bevonják a folyamato-
san zajló ellenõrzésekbe. Hangsúlyozta: a szervezeti struktúra átalakítása
garancia lehet arra, hogy ilyen jelentõs hibák többé ne forduljanak elõ. 

Horváth Attila

ÁSZ: Elszámolás baráti alapon

“Nem elég, hogy az elmúlt évek sorozatos rossz döntései miatt meg-
szorításokat hoz a nyakunkra a kormány, sajnos, Nagykanizsán is rend-
kívüli károkozást hajtottak végre a szocialisták és a szabaddemokraták
az elõzõ ciklusban” – mondta a december tizenegyedikei, dr. Kolonics
Bálinttal, a Fidesz frakcióvezetõjével közösen tartott sajtótájékoztatón
Bizzer András frakcióvezetõ-helyettes. Ahogy a politikus fogalmazott:
az MSZP és az SZDSZ politikusai ahelyett, hogy bocsánatot kértek vol-
na a Balatonõszödön történtek miatt, változatlanul folytatják a hazudo-
zást. Dr. Kolonics Bálint azt mondta: véleménye szerint ugyanis leta-
gadják, hogy az általuk korábban felvett hitelek kamatai egymilliárd fo-
rintot tesznek ki, a fûtésrekonstrukció finanszírozása pedig bújtatott hi-
telszerzõdés, amelyre tizenöt év alatt szintén egymilliárd forintot fizet
ki az önkormányzat, s azt sem fogadják el, hogy az elmúlt négy évben
megtízszerezõdött Nagykanizsa adóssága. A két politikus azt kérte a
másik oldaltól: ismerjék el felelõsségüket. (H.A.)

„Ismerjék be...!”

Teleki László, a Magyar Szocialista Párt országgyûlési képviselõje
egy konferencián a magyarországi roma célprogramok tapasztalatairól
beszélt a minap. Lapunk érdeklõdésére elmondta, négy területet emelt
ki, a foglalkoztatást, az oktatást, a lakhatást és az egészségügyet. Em-
lékeztetett arra, hogy az elõzõ ciklusban a kormány tagjaként azt kép-
viselte, hogy e területeket ne külön-külön, hanem egyszerre fejlesszék,
mert csak így lehet eredményeket elérni. A politikus hangsúlyozta: e
célprogramok meghatározóak voltak az elmúlt idõszakban, s ország-
gyûlési képviselõként a továbbiakban is a romák életminõségének in-
tegrált fejlesztése érdekében dolgozik. 

Teleki László a célprogramokról
Zajvédõ falat szeretnének az

M7-es autópálya mellé a Palin-
ban, az épülõ sztráda közelében
lakók. Óhajukra a körzet képvi-
selõje, Bicsák Miklós Marton
István polgármester és az or-
szággyûlési képviselõk segítsé-
gét kéri. A Nemzeti Autópálya
Zrt. képviselõje szerint a tervek-
ben nem szerepelt a fal megépí-
tése, azonban ha a késõbbi mé-
rések beigazolják annak szüksé-
gét, akkor megfontolják a kérést
– ha fal nem is épül, fásítás
azért lesz. 

Bicsák Miklós érdeklõdésünk-
re elmondta: arról értesült, hogy
az autópálya mellé nem épül zaj-
védõ fal, annak ellenére, hogy az
itt élõk vélhetõen pont a csend, a
nyugodt környezet miatt teleped-
tek le a városrészben. Mint
mondta: a mintegy kétszázötven
családi házat csupán egy kisebb
erdõsáv választja el az autópá-
lyától, ami kevés ahhoz, hogy a
lakók számára képes legyen biz-
tosítani a csendet és a nyugalmat.

Hangsúlyozta: mindent elkövet a
probléma megoldása érdekében,
ezért kérte a polgármester és az
országgyûlési képviselõk segítsé-
gét is.

Béni Gyöngyi, a Nemzeti Au-
tópálya Zrt. kommunikációs
vezetõje kérdésünkre elmond-
ta: a tervekben nem szerepelt
zajvédõ fal megépítése, ugyan-
is annak szükségességét a meg-
elõzõ környezetvédelmi méré-
sek nem igazolták. Mint mond-
ta: folyamatosan, a késõbbiek-
ben is méréseket végeznek
majd, s ha a mért értékek még-
is túllépik az engedélyezett ha-
tárértéket, akkor esetleg sor ke-
rülhet a fal megépítésére, addig
azonban csak faültetéssel lehet
csillapítani a zajhatást. Mint
mondta: a dolgozó gépek hang-
ja a lazsnaki kastély közelében
sem lépte át a határértéket, pe-
dig a lakott területnek ez a
pontja van legközelebb az au-
tósztrádához.

Horváth Attila

Fal nem lesz, csak zaj?
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A minap lezajlott a Fidesz-frakció kezdeményezésére összehívott, a
frakció és a város országgyûlési képviselõi közötti egyeztetést szolgáló
megbeszélés, amelyen részt vettek a Magyar Szocialista Párt ország-
gyûlési képviselõi, Göndör István és Teleki László is.

Bene Csaba, a Fidesz-KDNP frakcióvezetõje elmondta: az általuk összehí-
vott találkozó célja az volt, hogy a frakció tájékozódhasson a kormány Nagy-
kanizsával kapcsolatos terveirõl, s a város fejlõdése érdekében egyeztessenek
az országgyûlési képviselõkkel. Mint mondta: Teleki és Göndör is egyetértett
azzal a véleménnyel, hogy a város csak összefogás révén képes fejlõdni. 

Bizzer András frakcóvezetõ-helyettes közölte: a találkozón többek között a
kórházi ágyszám-csökkentésrõl, a szociális otthon bõvítési lehetõségeirõl, az el-
kerülõ utak és az M9-es gyorsforgalmi út mielõbbi megépítésérõl, a paliniak
kérésére zajvédõ fal elkészítésérõl, a munkahelyteremtõ beruházások városba
telepítésének lehetõségeirõl, a Pannon Egyetem Nagykanizsa további fejleszté-
si stratégiájáról, továbbá a Bolyai János Általános Iskola és a zsinagóga felújítá-
sáról, valamint a sportcsarnok megvalósításáról esett szó. Bene Csaba hangsú-
lyozta: mindkét meghívott képviselõ támogatásáról biztosította a frakciót. 

Göndör István érdeklõdésünkre elmondta: áttekintették a már futó progra-
mokat, s õ azt kérte, hogy a város vezetõi határozzák meg azon programok kö-
rét, amelyeket folytatni kívánnak, s azokat õ is támogatni fogja. Hangsúlyozta:
politikusként felelõsséget érez a városért, így hát mindenképpen fog annyit
dolgozni, hogy 2010-ben ismét emelt fõvel állhasson a választópolgárok elé, s

kérhesse a bizalmukat. Nyitott a további együttmûködésre, s azt kérte a frakci-
ótól (és azon keresztül a város vezetõitõl), hogy találjanak minél több jó prog-
ramot, amelyekért képviselõként és frakcióvezetõ-helyettesként is lobbizhat.
A politikus szerint a projekteket minden esetben a város vezetõinek kell kez-
deményeznie – épp ezért bántotta egy kicsit, hogy a találkozón nem vett részt
Marton István polgármester és Cseresnyés Péter alpolgármester. 

Teleki László kérdésünkre azt mondta: véleménye szerint elsõsorban Göndör
István tud segíteni a városnak, de õ is mindent megtesz azért, hogy Nagykanizsa
tovább fejlõdhessen. Kiemelte: a találkozó jelentõs lépés volt abba az irányba,
hogy a politikai szereplõk ne csak protokolláris eseményeken találkozzanak egy-
mással, hanem más módon is, így megvitathatják közös ügyeiket. Teleki László
úgy látta: ezúttal a Fidesz képviselõi sem a sajtóból ismert hangot ütötték meg,
hanem végre elindult egy reményei szerint gyümölcsözõ együttmûködés. 

Kovács Kálmán, az SZDSZ országgyûlési képviselõje külföldi útja
miatt nem tudott megjelenni az egyeztetésen, ahova ebbõl fakadóan a
helyi szervezet ügyvezetõjét, Halász Gyulát delegálta maga helyett,
azonban mint azt az ügyvezetõtõl megtudtuk: a megbeszélés szervezõi
nem tartottak igényt a megjelenésére. Halász Gyula úgy véli: szeren-
csés lenne, ha egy újabb találkozóra kerülhetne sor, s emlékeztetett
arra, hogy az egyeztetést az SZDSZ kezdeményezte még novemberben.

Bene Csaba azt mondta: lesz folytatás, bár ennek idõpontjáról még
nincs konkrétum. (Horváth Attila)

Egyeztettek a város jövõjérõl

Az Európai Unió igazság- és belügyminiszterei jóváhagyták a
schengeni övezet két évvel ezelõtt felvett tíz államra, köztük Magyar-
országra való kiterjesztését. Ennek értelmében 2007. decemberétõl fo-
kozatosan megszûnnek a határellenõrzések. Eddig kapott haladékot a
Nagykanizsai Határõr Igazgatóság is az átszervezéssel kapcsolatban.
Az igazgatóság tehát a csatlakozásig mindenképpen marad, de lét-
szám-leépítésre szükség lesz. 

Mint arról korábban már beszámoltunk: Kovács Iván alezredestõl,
a Határõrség országos szóvivõjétõl a közelmúltban azt a tájékoztatást
kaptuk, hogy a Nagykanizsai Határõr Igazgatóság a balassagyarmati-
val és a szombathelyivel együtt 2006. december harmincegyedikével
megszûnik. Nos, úgy tûnik, a szakembereknek sikerült arról meg-
gyõzni a politika döntéshozóit, hogy a schengeni csatlakozásig a dél-
nyugati határszakaszon mindenképpen szükség van az igazgatóság
munkájára, hiszen az operatív munkát nem lehet több száz kilométer-
rõl irányítani. Így – ha csak egy évig is– haladékot kapott a kanizsai
igazgatóság.

– Remélem, a végleges döntést közölhetem most már: elvileg a
schengeni csatlakozásig megmarad mindhárom igazgatóság – újságol-
ta nem kis örömmel Bebes Tibor alezredes, a Rendészeti Védegylet fõ-
titkára. A tisztségviselõ nem titkolja: sokaknak voltak álmatlan éjsza-
kái az elmúlt idõszakban, a bizonytalanság rányomta a bélyegét a
munkahelyi légkörre is. – Így határozott két héttel ezelõtti ülésén a
kormány. Sajnos, az örömünket egy kicsit beárnyékolja, hogy a költ-
ségvetési sarokszámok ismeretében ezer-ezerkétszáz határõrt kell elbo-
csátani az év végéig. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy e létszám-
nak a nagy többsége „önként” távozik a Határõrségtõl, nyugállomány-
ba vonul, vagy egyszerûen csak váltani akar a bizonytalanság miatt, õk
a felmentéssel megkapják a végkielégítést is. A Nagykanizsai Határõr
Igazgatóságon összesen százkilenc fõnek szûnik meg a munkaviszonya,
ez nagyjából a teljes létszám több mint tíz százaléka. Felmentést és
végkielégítést kap negyvenöt hivatásos, nyugállományba vonul negy-
venhárom munkatársunk, a közalkalmazottak, köztisztviselõk közül pe-
dig ugyancsak felmentéssel, végkielégítéssel távozik huszonegy fõ. Kö-
zülük hárman a felmentési idõ alatt szereznek jogosultságot a nyugdí-
jazásra – mondta Bebes Tibor. 

Horváth Attila

Schengenig mégis marad 
A vasútállomás közvetlen közelében elhelyezett régi 424-es mozdonyt az

Erzsébet térre helyezné át Bárdosi Gábor önkormányzati képviselõ. Bárdosi
Gábor a mozdony mellett megtartott sajtótájékoztatóján elmondta: véleménye
szerint a városmarketingnek a már meglévõ értékekre kellene épülnie, így pél-
dául a népszerû nótában is megénekelt gõzösre. Ezért a képviselõ ildomosnak
tartaná, ha a vasútállomás mellett kiállított mozdonyt az Erzsébet térre helyez-
nék át, így a város szimbóluma lehetne a gõzös, amelyet mindenképpen hang-
súlyosabban lehetne megjeleníteni a városmarketingben. A városatya azt is ja-
vasolja, hogy hozzanak létre egy turisztikai-, reklám- és médiaszakemberekbõl
álló testületet, amely kidolgozná a város marketingstratégiáját. (H.A.)

Kell egy mozdony

Köszönetnyilvánítási szándékkal kereste fel lapunkat Bencze Lajos,
a Nagykanizsai Hegyközség Újförhéncet képviselõ választmányi tagja,
szõlõhegy-tulajdonos. Elõzményként elmondta, hogy az elõzõ ciklus-
ban nyolc hónapon keresztül összesen tizennégy alkalommal kereste
fel az akkori polgármestert, alpolgármestert az újförhénci hegyi út
rossz állapota miatt, de csak ígéreteket kapott. A múlt hónapban a je-
lenlegi polgármesterhez, Marton Istvánhoz fordult problémájával.

– A fogadóóra után két héttel szembesültem az út felújításával. Az
aszfaltos részen a kátyúkat betemették, az alsó szakasz körülbelül hu-
szonöt centiméter vastag durvakõ réteget kapott és ezt mészkõ-zúzalék-
kal terítették le. Így nem áll meg a víz az úton, sokkal könnyebben köz-
lekedünk. A gyorsaságért szeretném köszönetemet kifejezni Marton Ist-
ván polgármesternek – mondta Bencze Lajos. (N.K.)

Az újförhénciek köszönik az utat
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Palágyi Jolanda:
Kézreflexológia
(Animus Kiadó)
Egyes filozófusok szerint

az unalom az értelmes ember legnagyobb
ellensége, s mint tudjuk ragályos és lehúzó.
Itt hát a könyv, amely hasznos öngyógyító
praktikákat oktat, amelyek alkalmazása
megóv minket attól, hogy például sorban
állás vagy buszozás alatt a szomszédunk
unott képét kelljen bámulnunk. A kézmasz-
százs bárhol, bármilyen körülmények kö-
zött, erõfeszítés nélkül végezhetõ.

A kézen – csakúgy, mint a lábon vagy a
fülön – megtalálhatók az egyes testrészeknek,
belsõ szerveknek megfelelõ reflexzónák,
amelyek megfelelõ masszírozásával vagy
nyomásával hatékonyan mozdíthatjuk elõ az
adott testrész, szerv gyógyulását. Dr. Palágyi
Jolanda orvosbiológus, a reflexzóna terápia
elismert szaktekintélye, nagy sikerû könyvek
szerzõje, több, mint ötven gyakori betegség
kézen végzett reflexológiai kezeléséhez ad
legújabb kötetében útmutatást. A szerzõ a sa-
ját praxisából vett számos példával bizonyítja
a kézreflexológia gyógyító erejét és beavatja
az olvasót bizonyos biológiai-egészségtani
alapismeretekbe is. (-markó-)

Könyvajánló

Da Vinci-kód újratöltve (DVD)

Dan Brown nagy
vitákat kiváltó nem-
zetközi bestsellere a

mozivásznon új életre
kelt, de a teljes él-
ményt a kizárólag

DVD-n megtekinthetõ bõvített változat tar-
togatja. Íme a Da Vinci-kód díszdoboz „új-
ratöltve-kötve”, a +25 perces rendezõi vál-
tozattal, a filmben látható cryptex részlet-
pontos kicsinyített másával, és Robert
Langdon naplójának pontos másolatával.

Keress rejtett kódokat a dobozban talál-
ható mellékletben!

Két elefánt kerget egy mammutot. A
mammut leizzadva lohol, majd két szikla
közé bebújik. Az elefántok nem veszik
észre és továbbszaladnak. A mammut 10
perc múlva elõbújik, homlokáról törölve
a verejtéket, megkönnyebbülve felsóhajt:

– Ezek a skinheadek! 

PPOO--ÉÉNN

Filmajánló

A Hunnia Rex Német Juhász Kutya Klub nagykanizsai szervezeté-
nek tagja, Bedõ Gábor és kutyája, Kõvári-Zúzó Jelló a minap tért haza
a Dániában megrendezett világbajnokságról. 

Bedõ Gábor 1992. óta dolgozik határõrként, a testületnél került kap-
csolatba a kutyákkal, azon belül is a német juhász fajtával. 

– 1997. óta vagyok kutyavezetõ járõr, s ettõl kezdve datálódik a német
juhász fajta iránti vonzódásom – meséli Bedõ Gábor. – Az fogott meg
benne, hogy szinte minden területen alkalmazható szolgálati kutyaként,
keresõkutyaként, járõr-kutyaként, vagy éppen tömegoszlatóként, tehát
univerzális. Az elsõ határõr kutyám, Milán a mostani házõrzõm, vele ér-
tem el az elsõ sikereket, országos bajnok voltam 2000-ben a Határõrség-
nél. Õt még követte néhány német juhász, amelyek azonban teljesen más
vérvonalból jöttek. Ugyanis mára teljesen kettészakadt a német juhászok
tenyésztése: egyrészt vannak a kifejezetten kiállítási kutyák, ez a küllem
tenyésztési vonal, és létezik a munka tenyésztési vonal is. Kutyám,
Kõvári-Zúzó Jelló az utóbbiba tartozik, vele a minap jöttünk haza életünk
elsõ igazi megmérettetésérõl, ugyanis megnyertük a budapesti Duna Ku-
pát, s így kijutottunk a Dániában megrendezett világbajnokságra. Négy
tenyésztõbõl állt a magyar válogatott, s óriási öröm volt számomra, hogy
a nemzeti csapat tagja lehettem.

Bedõ Gábor és kutyája harmincöt ország versenyzõje közül a közép-
mezõnyben végzett, ami szép eredmény, hiszen sajnos, az idõ rövidsé-
ge miatt nem igazán tudtak felkészülni. A fiatal határõr azonban már
arra is méltán lehet büszke, hogy a három és fél éves Jelló – no meg a
versenyzést szintén most kezdõ gazdi – ilyen rangos megmérettetésen
vehetett részt. Bedõ Gábor kiemelte a klubban folyó szakmai munkát,
hiszen itt készült fel a világbajnokságra, amelyre reményei szerint a jö-
võ évben is kijutnak. 

Horváth Attila  

Siker a Világbajnokságon
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Idén is sor került a hagyományos Thúry-vásárra a Thúry György
Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskolában. A
diákok összesen tizennyolc standon árusították elképzelt vállalkozásuk
termékeit. Nem kis feladattal birkóztak meg a fiatalok: ki kellett talál-
niuk a cégük fantázianevét, üzleti tervet készítettek, s nem utolsósor-
ban szót kellett érteniük a vásárlókkal. A szakértõ zsûri az Üvegvarázs
Kft. munkáját tartotta a legmeggyõzõbbnek. A programon részt vett a
varasdi testvériskola csapata is. 

Diákok vására a Thúryban

December hatodikán immár második alkalommal
került sor az intézmény és a Kanizsa és Környéke
Gasztronómiai Egyesület közös szervezésében zajló
szakmai nyílt napra a Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskolában.

– Programunkkal a vendéglátásban dolgozó szakem-
berek számára szeretnénk új információkat nyújtani, le-
hetõséget kívánunk teremteni a szakmai eszmecserére –
mondta el lapunknak Csordásné Láng Éva, az oktatási
intézmény igazgatója. – Nagy öröm számomra, hogy a
hallgatóság soraiban több volt tanítványunkat fedeztem
fel. Azonban ez a nap nem csak a felnõtteknek, a szak-
mának szól, hanem jelenlegi diákjainknak is, akik a leg-
frissebb ismeretekhez juthatnak hozzá elõadóink révén. 

– Már a tavalyi, elsõ rendezvényünk után elkezd-
tünk készülni az idei programunkra – mondta Prikryl
József mesterszakács, a másik szervezõ, a Kanizsa és
Környéke Gasztronómiai Egyesület elnöke. – Fontos
számunkra, hogy azok a szakmabeliek, akik a napi
munka mellett még a mai nyílt napra is szakítanak
idõt, jól használható, praktikus ismeretekhez jussanak. 

Szabó Pál mestercukrász, gasztronómiai nagykö-
vet a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség
képviseletében méltatta a nagykanizsai egyesület te-
vékenységét, szakmai szervezõ munkáját, s kifejezte
azon reményét, hogy Zala rövid idõn belül az egyik
legjelentõsebb gasztronómiai régió lehet.

Az elõadások közben a megyében található
vendéglátóipari iskolák szakács, pincér, cukrász,
idegenforgalmi és kereskedõ tanulóinak szakmai
versenyére került sor, a kereskedõk pedig díszaszta-
lokat állítottak össze, többek között a Valentin-nap
és a Halloween témájában. Bemutatkozott a Dunán-
túl is a tanulók idegenforgalmi standjain, akik elsõ-
sorban a tájegység jellegzetességein, a borászaton,

az erdõgazdálkodáson, vadászaton, valamint a gyó-
gyturizmuson keresztül próbálták megragadni tá-
gabb környezetünk sajátosságait. Az elõadások so-
rában elsõként Kiss Antal bártender a koktélok vilá-
gáról beszélt. Elmondta: a bárok elõször Amerika
felfedezése után jelentek meg, a földrészre tartó ha-
jókon, ugyanis az Újvilág felé utazó elitet el kellett
látni innivalóval. Késõbb a bárok „kiköltöztek” a
szárazföldre, igazán azonban az amerikai szesztila-
lom idején tettek szert nagy népszerûségre. Az
egyik szeszesital-gyártó cég képviseletében Ba-
zsonyi Péter a rumról beszélt, s megtudhattuk: bár-
milyen meglepõ, de a cukornádból készülõ ital Kí-
nából indult világhódító útjára, ma is itt fogyasztják
a legtöbb rumot. 

A további elõadásokban szó esett még a hazai
cukrászat háború utáni fejlõdésérõl, az új terítési
trendekrõl, valamint a magyar konyha jövõjérõl. A
program keretében a házigazda oktatási intézmény
volt tanulója, Sinkovics Tamásné cukrász is bemu-
tatta a luxembourgi világbajnokságra tragantból, cu-
kor és víz keverékébõl készített díjnyertes reggelizõ
készletét. (Horváth Attila)

A legújabb trendekrõl is értesültek
Újabb elismerésekkel, díjakkal

bõvült a Premier Táncklub tagjai-
nak gyûjteménye. A „Veritas
Gold” Országos Bajnoki döntõn
vettek részt Budapesten. A döntõ-
be jutott 22 egyesület 90 produkci-
óval lépett színpadra és öt kategó-
riában mérte össze tudását. Három
mûsorszámuk arany minõsítést ka-
pott, gyermek show kategóriában
Dergecz Kinga – Glavák Kata Bo-
hócok címû produkciója, felnõtt
csapat színpadi látványtánc kate-
góriában a Cseh Zsófia – Kovács
Marianna – Németh Petra – Põcze
Fruzsina – Szmodics Szabina –
Toplak Dóra összeállítású csapat
Hárem címû produkciója, és a
szintén felnõtt csapat Cabaret ko-
reográfiája show-kategóriában,
melyet Salamonné Kuzma Renáta
készített. Felnõtt trió színpadi lát-
ványtánc kategóriában Kovács
Marianna-Németh Petra – Toplak
Dóra, Hero produkciója a II. he-
lyen végzett. A lányokat idõnként
Nagykanizsán is láthatja a közön-
ség, például a Premier Táncklub
adott látványos mûsort a sánci Mû-
velõdési Ház felújítását követõ el-
sõ rendezvényen. Decemberben
fellépnek a Kodály Zoltán Mûve-
lõdési Ház jubileumi ünnepségén,
a szilvesztert pedig szerepléssel
ünneplik egy fõvárosi étteremben. 

Premier

Múlt héten hétfõn és pénteken tartotta Nemzetközi Szakmai Napját
a Corvin úti Hétszínvirág Óvoda. Az oktatási intézménynek hét éve áll
fenn szakmai kapcsolata a lendvai és Lendva környéki óvodákkal.

– A személyes kapcsolatom a Pipitér Óvodában kezdõdött, ott a Pintyõke
Fesztiválon képviseltették magukat a lendvai óvodák a gyermekjáték, gyer-
mektáncfesztivál témakörben. Az együttmûködésben kiemelt szerepet kap a
hagyományápolás, a környezetvédelem és a környezetkultúra. Ezeken a
területeken valósítjuk meg programjainkat, projektjeinket. A közelmúltban
közösen pályáztunk a Közoktatási Közalapítványhoz a hagyományápolás
területén egy egész éves programsorozattal. A két szakmai nap a hagy-
ományok, a közös gyökereknek a keresésérõl szól, mert valljuk, hogy
értékként a pedagógiai, szakmai munkánkat tudjuk bevinni az Európa Unió-
ba. Keressük azokat a közös pontokat a múltunkban, értékeinkben, amivel
hatékonyan tudjuk nevelni a gyerekeket. Az elmúlt alkalommal már megál-
lapítottuk, hogy a drámapedagógia, a népdal, a néptánc, a projektekben
való gondolkodás, a csoportmunka mind olyan módszer, ami nagyon
hatékony napjainkban és eredményesek ezek a módszerek a nevelésben –
fogalmazott Horváth Lászlóné, a Hétszínvirág Óvoda vezetõje.

A dramatikus játékra példát is láthattak a pedagógusok. A Hétszínvirág
Óvoda Maci nagycsoportja betlehemes játékot és a regölést adott elõ. Az
óvónõk pénteken elõadást hallgathattak, majd tesztlapot töltöttek ki. A két
oktatási intézmény nemcsak az óvónõknek szervezi programjait, hanem a
kisgyerekeknek és szüleiknek is. Ilyen volt a gyereknap a Csónakázó-tónál, de
a kanizsaiak is ellátogathattak két alkalommal a határon túli városba.(N.K.)

Lendvai szakmai kapcsolat
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A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezésének köszönhetõ-
en idén is lesz karácsonyi ételosztás. A december 23. és 26. között sorra
kerülõ ,,A Szeretet Mindenkié” elnevezésû akció helyszíne a Bogdán Já-
nos Közösségi Ház lesz. A jó ügy érdekében a CKÖ-höz csatlakozott a
Polgármesteri Hivatal, a Vöröskereszt, a Rendõrség, a Máltai Szeretet-
szolgálat, a Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ és az Európai Unió
Roma Ifjúságáért Egyesület is. Mind a négy nap 17-20 óráig nyitott ka-
puk várják a nehéz sorsú, rászoruló embereket. A meleg étel mellé sza-
loncukrot és gyümölcsöt is kapnak majd a betérõk. Aki csatlakozni sze-
retne a nemes célhoz, még megteheti. A szervezõk várják magánembe-
rek, vállalkozók élelmiszer, valamint az ételek elkészítéséhez szükséges
alapanyag felajánlásait. (-nagy-)

Ételosztás

HAGYOMÁNYT
TEREMTETTEK

Negyedik alkalommal rendezte
meg jótékonysági, karácsonyi vá-
sárát a Rozgonyi Polgári Kör. Sok
jó minõségû ruhanemû, cipõ és
egyéb használati tárgy közül válo-
gathatott az, aki december 13-án
8-18 óra között felkereste a Hon-
véd Kaszinóban megrendezett vá-
sárt. A darabonkénti 100 forintos
adományt ajándékozásra szánják a
nagycsaládosok, a gyermeküket
egyedül nevelõk és a szerény kö-
rülmények közt élõknek. A négy
évre visszatekintve megállapíthat-
juk – mondta Miha Tamásné el-
nök –, hogy az adakozók egyre
nagyobb felelõsséget éreznek el-
szegényedõ embertársaik iránt,
ezért nõ a pénzbeli adományok
száma. Nem nagy összegekrõl
van szó, mindenki a maga lehetõ-
ségéhez képest fordult hozzánk
teljes bizalommal. A szegénység
szolidárissá tesz – mondta.

Nagy szabású rendezvénysorozatra kerül sor a
szeretet ünnepét megelõzõ napokban: a Kanizsai
Karácsonyváró december hatodikán vette kezdetét
az általános és középiskolások játékos vetélkedõ-
jével, a MikulÁsz Kupával, s tart egészen huszon-
negyedikéig. A szervezõk deklarált célja, hogy ka-
rácsonyfa-díszítéssel, élõ betlehemmel, játszóház-
zal és az élõ Ghymes-koncerttel igazi karácsonyi
hangulatot teremtsenek a belvárosban.    

Dobri Lajos, a programsorozat egyik szervezõje,
az élõ betlehem készítõje elmondta: négy évvel ez-
elõtt volt utoljára betlehem az Erzsébet téren, ami
idén saját, bontásból származó faanyagból épült
meg, s az ünnepek elõtt élõ állatokkal, tehénnel,
szamárral, kacsával, lóval és birkával népesül majd
be, a legkisebbek nagy örömére. Az építmény ösz-
szeállításában Kocsis Antal, a Huszár és Katonai
Hagyományõrzõ Egyesület és a Fidelitas helyi cso-
portjának több tagja segédkezett, a bejárat fölé pe-
dig Jerausek István fafaragó népi iparmûvész ké-
szíti majd el a csillagot és a három királyokat. A
Kanizsai Karácsonyváró programjairól a város sza-
badidõ-szervezõi képviseletében Katona Noémi el-
mondta: elõször december tizennyolcadikától lesz

látogatható az élõ betlehem az Erzsébet téren,
amely egészen december huszonnegyedikéig meg-
tekinthetõ. December huszonegyedikén karácsonyi
dekoráció- és ajándékkészítéssel várják a gyereke-
ket a Vasemberház árkádjai alatt, délután fél öttõl
pedig élõ Ghymes-koncert lesz az Erzsébet téren,
rossz idõ esetén a Zsigmondy-tornacsarnokban.
Másnap a Kanizsa és Környéke Gasztronómiai
Egyesület felajánlásából meleg ebédet osztanak a
rászorulóknak, majd délután ismét játszóház lesz
az árkádok alatt. Szombaton filléres sütivásárra ke-
rül sor, amelynek bevételét a kórház gyermekosz-
tálya javára ajánlják fel a város cukrászai. E na-
pokban állandó programként kézmûves vásárt is
rendeznek a város központjában, az Erzsébet téren,
de az ide kilátogatók találkozhatnak jellegzetes ka-
rácsonyi édességekkel, például sült almával és sült
gesztenyével is. 

Cseresnyés Péter alpolgármester hangsúlyozta: az
adventi programsorozat egy kezdeményezés elsõ ál-
lomása, ha lehet, jövõre még nagyobb és még színe-
sebb rendezvényekkel szeretnének hozzájárulni a
karácsonyi elõkészületekhez, az ünnepi hangulat
megteremtéséhez. (H.A.)

Élõ betlehem és sült alma

HEVESI SÁNDOR  MÛVELÕDÉSI  KÖZPONT HEVESI SÁNDOR  MÛVELÕDÉSI  KÖZPONT 
Tel.:  311– 468, e-mail: hsmk@chello.hu 

December 15. 18 óra
ADVENTI EST

kiállítás és koncert
Magyar Plakát Ház

December 16. 15 óra
KARÁCSONYI NÉPI 

JÁTSZÓHÁZ 
Képzõmûvészetek Háza

December 16. 18 óra
VENDÉGSÉGBEN 

A KANIZSA 
BIG BAND-nél 

koncert a Magyar 
Plakát Házban

December 17. 19 óra
ZSÉDA -élõkoncert 

Zsigmondy - Széchenyi 
csarnok

December 18. 10 és 14 óra
KARÁCSONYI ÉNEK 

A zalaegerszegi 
Griff Bábszínház elõadása

Ifjúsági és Civil Ház

December 23. 19 óra
AZ ANIMA KÓRUS 

ÉS ZENEKAR KARÁCSO-
NYI GOSPEL-KONCERTJE

Ifjúsági és Civil Ház

KARÁCSONYKÖSZÖNTÕ PROGRAMOK 

Szombat délelõtt hetedik alka-
lommal került sor a Piarista Álta-
lános Iskola és Gimnázium Ad-
venti Jótékonysági Vásárára az
oktatási intézmény falai között,
melynek ötlete a kanizsai születé-
sû dr. Perjés Ottótól származik.
A jelenleg Németországban élõ
orvos-professzor az elsõ vásár
megrendezésében is segítette az
iskolát. Németországban nagy
hagyománya van a karácsonyi jó-
tékonysági vásároknak, ott új dol-
gokat, bonbonokat, ruházati cik-
keket árusítanak. A vásár bevéte-
le náluk is egy jótékonysági ala-
pot képez, amelybõl a rászoruló-
kat segítik.

– Az elmúlt hetekben a templo-
mokban hirdettük ki, hogy várjuk
az emberek felajánlásait, a feles-
legessé vált, de jó minõségû, jó
állapotú adományokat. Ahogy
látni lehet, nagy volt az adakozó
szándék. Ruházati cikkekkel, bú-
torokkal, könyvekkel, konyhafel-
szerelési tárgyakkal érkeztek az
emberek, melyekért jelképes ösz-
szeget kérünk a vásáron cserébe.
Nem a bevétel a lényeg. Sajnos
Kanizsán is tapasztalható a sze-
génység. Van, aki örül annak,
hogy a körülményeihez képest va-

lamit is tud adni a portékáért,
nem könyöradományban van ré-
sze, jutányos áron jut hozzá a
számára szükséges holmihoz. Na-
gyon sokat jelent ez a vásár a
szervezõknek, az iskola tantestü-
letének, a nagyobb diákoknak és
szüleiknek. Azokat, akik a vásár
szervezésében, lebonyolításában
részt vesznek, megérinti a másik
emberért való áldozathozatalnak
az öröme. Ez az igazi karácsony-
várás és készülõdés az ünnepek-
re. A legnagyobb hozadéka a vá-
sárnak, hogy segít a saját lelkünk
megtisztulásában, sokkal nyugod-
tabban tudunk odaülni a saját ka-
rácsonyi asztalunkhoz úgy, hogy
nem tétlenkedtünk az adventi idõ-
szakban – fejtette ki Vereb Zsolt
igazgató.

A vásár bevétele – mint min-
den évben – idén is jótékony cél-
ra fordítódik majd. Egyik évben
a kovásznai szegényeknek juttat-
ták el a bevételt, segítettek már
ebbõl dévai árvaháznak is, de
mint az igazgató elmondta: a Pi-
arista Iskola diáksága között is
sok a szociálisan rászoruló, árva,
félárva vagy nagyon rossz anya-
gi körülmények közt élõ gyer-
mek. (N.K.)

Adventi Jótékonysági Vásár
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Képviselõi fogadóóra

Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkor-
mányzati képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán
16.00 órától 17.00 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagy-
kanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chel-
lo.hu

Papp Ferenc önkormányzati képviselõ fogadóórát tart december 15-én
(pénteken) 17 órától a dr. Mezõ Ferenc Gimnázium földszinti tantermében.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat nagy-
kanizsai ügyfélfogadási rendje a következõk szerint alakul az ünnepek
idõszakában: December 19. 9-12 óra, december 26. ELMARAD, 2007.
január 2. 9-12 óra. A továbbiakban minden kedden 9-12 óra között várjuk
ügyfeleinket a Nagykanizsa, Petõfi u. 5. II. emeleti irodánkban!

Jogsegély

A Bajcsai Településrészi Önkormányzat megalakításának kez-
deményezésére  a Bajcsai Mûvelõdési Házban 2006. december 15-
én 18.30 órakor településrészi gyûlést tartanak. A szervezõk min-
den bajcsai választópolgárt szeretettel várnak.

NEM A SZOCIÁLIS OSZTÁLY AZ ILLETÉKES
Dr. Dömötör László, a polgármesteri hivatal szociális osztályának

vezetõ helyettese arra hívja fel a figyelmet, hogy a gáz-ártámogatás-
sal kapcsolatban valamennyi háztartást a Magyar Államkincstár ér-
tesíti majd ki, a kitöltött igénylõlapot pedig az Államkincstár által
megadott címre kell visszaküldeni, ezért az ügyfelek ezzel kapcso-
latban ne a szakosztályhoz forduljanak.   

Értesítik a Tisztelt Lakosságot, hogy a Felnõtt és Gyermek VÁROSI
ORVOSI ÜGYELET a Petõfi u. 5. szám alól 2006. december 11-tõl
átköltözött a Szekeres J. u. 2-8. szám alá (Kórház mentõállomás és a
Tüdõgondozó épülete között). Bejárat a Bagolai sor felõl. A telefon-
számok és az ügyeleti idõ változatlan.

Elköltözött az ügyelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlé-
se a 2006. november 23-i ülésén elfogadott, a
kéményseprõ-ipari közszolgáltatásokról szóló
54/2006. (XII.7.) számú rendeletével az alábbi,
2007. január 1 tõl érvényes díjakat fogadta el:

1. Használatban lévõ lakóépületi kémények
mûszaki felülvizsgálata, ellenõrzése, tisztítá-
sa. Égéstermék maradéktalan eltávozásának
mûszeres ellenõrzése (csak gáztüzelés esetén).

a.) Egyedi kémény. Szilárd és olajtüzelésû 868
Ft/db/év + áfa, gáztüzelésû 853 Ft/db/év + áfa.

b.) Gyûjtõ kémény. Szilárd és olajtüzelésû
868 Ft/rákötési szint/év + áfa, gáztüzelésû
853 Ft/rákötési szint/év + áfa.

c.) Füstgáz-levegõ kémény. Gáztüzelésû
853 Ft/rákötési szint/év + áfa.

d.) Központi kémény (64x64 cm-nél ki-
sebb, fûtési célú). Szilárd és olajtüzelésû 1006
Ft/fm/év + áfa, gáztüzelésû 921 Ft/fm/év +
áfa.

e.) Üzemi kémény (64x64 cm-nél kisebb,
technológiai célú). Szilárd és olajtüzelésû 1835
Ft/fm/év + áfa. 

f.) Gyári jellegû kémény
(64x64 cm-nél nagyobb) 1424 Ft/fm/év +

áfa
2. Lakóépületi tartalékkémények mûszaki

felülvizsgálata, ellenõrzése és szükség szerinti
tisztítása    366 Ft/db/év + áfa.

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

a. Egyedi kémény. Szilárd és olajtüzelésû
1819 Ft/db/4 év + áfa, gáztüzelésû 1275
Ft/db/év + áfa.

b. Gyûjtõ kémény. Szilárd és olajtüzelésû
1819 Ft/rákötési szint/4év + áfa, gáztüzelésû
1275 Ft/rákötési szint/év + áfa.

c. Füstgáz-levegõ kémény. Gáztüzelésû
1275 Ft/rákötési szint/év + áfa.

4. Üdülõépületi tartalékkémények mûszaki
felülvizsgálata, ellenõrzése és szükség szerint
tisztítása    743 Ft/db/év + áfa.

5. Kémények használatával összefüggõ ellen-
õrzések

a. Kivitelezés közben (eltakarás elõtt) nyi-
latkozattal: egyedi 2168 Ft/db + áfa, gyûjtõ
4336 Ft/db + áfa, füstgáz-levegõ 13015 Ft/db
+ áfa, központi, üzemi, gyári jellegû 13015
Ft/db + áfa.

b. Kivitelezés befejeztével, kész kémény ese-
tén: egyedi: 2168 Ft/db + áfa, gyûjtõ 4336 Ft/db
+ áfa, füstgáz-levegõ 4336 Ft/db + áfa, közpon-
ti, üzemi, gyári jellegû 13015 Ft/db + áfa. 

6. Kémények használatával összefüggõ
szakvélemények és kiszállási költség: egyedi
5210 Ft/db + áfa, gyûjtõ 5210 Ft/db + áfa,
füstgáz-levegõ 5210 Ft/db + áfa, központi,
üzemi gyári jellegû 5210 Ft/db + áfa. 

7. Füstgáz-levegõ kémények égési levegõ
ellátásának és esetleges égéstermék átszivár-
gásának mûszeres ellenõrzése 2080 Ft/szint
+ áfa.

A soron kívüli kéménytisztítás és kiégetés,
amennyiben a munka elvégzését a tulajdonos
a sormunka során lehetõvé tette, díjmentes.

A fenti árakat a mindenkor érvényben lévõ
áfa terheli. Az áfa mértéke a rendelet hatályba
lépése napján 20 %.

Kéményseprõdíjak

TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a 2006. november

23-i ülésén elfogadott, a települési folyékony hulladék közszolgál-
tatási díjáról szóló 55/2006.  (XII.7.)  számú rendeletével az alábbi
2007. január 1-tõl érvényes díjat fogadta el:

A kötelezõ közszolgáltatásért a kötelezettek által fizetendõ leg-
magasabb díj mértéke 1875Ft/m3 + áfa az elszállított folyékony hul-
ladék mennyiségének megfelelõen. (Az áfa mértéke a rendelet ha-
tályba lépése napján 20 %.)

A Via Kanizsa Kht. tájékoztatja a piaci-vá-
sári helyhasználókat, hogy a Csarnok Üzletház
környezetében december 15-tõl 23-ig lesz le-
hetõség fenyõfa árusítására. Az árusító helyek
kijelölésére és kiosztására december 15-én 8
órától kerül sor a helyszínen, a korábbi idõ-
pontban való elfoglalásra nincs lehetõség. A
helyszínen egyösszegben kell megfizetni a 9
napi árusítás helyfoglalási díját és az igénybe-
vett terület utólagos takarításának költségét.

Új idõszámítás 
a MÁV-nál

Több vonat, kevesebb várakozás, jobb csat-
lakozások – ezek jellemzik a MÁV új menet-
rendjét, amelyet 2006. december 10-étõl ve-
zet be a MÁV. Az integrált ütemes menetrend
többi vasútvonalra történõ kiterjesztését a kö-
vetkezõ menetrendi idõszakok alatt tervezi a
vasúttársaság. A nagy forgalmú vonalakon
óránként indulnak az InterCity vonatok, és út-
nak indul a kör-IC is. Az új rendszerben meg-
változnak az eddig megszokott eljutási lehe-
tõségek, aminek következtében lerövidül az
utazási idõ. 

Nagykanizsát érintõ hírek:
A Déli pályaudvarról 7.45-kor Nagykanizsára

érkezõ, illetve a Nagykanizsáról 16.56-kor
Budapestre induló gyorsvonat keszthelyi
közvetlen kocsikat is továbbít. Új vonat indul
városunkból 20.12-kor Gyékényesre, csat-
lakozást biztosítva a Kanizsa IC vonattól.

Az új rendszer 2-3 millió ember számára je-
lent több vonatot, könnyen megjegyezhetõ indu-
lási idõket, így könnyebben tervezhetõ utazást.
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TÁRS

INGATLAN

BÉRLET

Építési vállalkozók figyelem!
Nk-án a Hunyadi úton 800 négy-
zetméteres (20m x 40m) telek –
társasház építésére kiválóan al-
kalmas, eladó. Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072 (5904K)

Palinban tetõtérbeépítéses csa-
ládi ház eladó! Érd.: 70/530-8513
(5919K)

Nagybakónakon kétszobás
családi ház nagy telekkel eladó.
Érd.: 20 óra után 93-315-559
(5926K)

Nk-án nyugodt környezetben,
felújított, 87 m2-es lakás választ-
ható burkolattal, fal színnel, vala-
mint kerttel és garázzsal eladó.
Kisebb lakást beszámítok! Érd.:
20/9616-404 (5958K)

Nk-án a Nagyváthy 3. szám
alatt dupla garázs eladó. Érd.: 18
óra után a 93/314-956 (5962K)

Vállalkozók figyelem! Nk-án
forgalmas helyen sarokház telekkel
eladó. Érd.: 30/997-5354 (5963K)

Nk-án a Liszt Ferenc utcában
kétszobás, központi fûtéses,
részben bútorozott lakás hosszú
távra kiadó. Kaució szükséges!
Irányár: 27.000 Ft/hó. Érd.: 16
óra után a 82/735-459 (5979K)

Városkapu lakópark (volt Tég-
lagyár) Mészáros L. u. Petõfi úti
sarkán üzlet-iroda, garázzsal, vagy
külön bérbeadó, cserélhetõ, eset-
leg eladó. Érd.: 30/2044-556,
93/313-271, 30/4540-529 (5980K)

Budán, közel a Skálához, tégla-
épület 3. emeletén (liftes házban)
másfél szobás (különbejáratú) la-
kás felszerelve kiadó. Érd.:
20/923-2469 (5969K)

Idõsebb úrnak mindenben se-
gítenék, beszélgetõtársa, szabad-
idõ partnere lennék anyagi támo-
gatásért cserébe. Érd.: 06-30-610-
6172 (5966K)

170 literes prés újszerû állapot-
ban eladó. Érd.: 30/448-6072
(5970K)

Vállalkozók, társaságok elek-
tronikus könyvelését, bérszámfe-
jtését vállaljuk 25 év tapasztalat-
tal. Érd.: Balaskó Gyöngyi adó-

tanácsadó, 20/4500-827, 93/310-
154 (5981K)

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 tisztí-
tását, felújítását számlára is. Érd.:
Horváth Zoltán, vállalkozó. Nk,
Ady Endre u. 65. Tel.: 06-93-
333-449, 06-70-511-7863
(5641K)

Építési vállalkozó vállal: kõ-
mûves és tetõfedõ munkákat, régi
házak felújítását, épületek szige-
telését, lépcsõházak festését, stb.!
Tel.: 30/6398-825, 70/5039-407
(5900K)

Meghibásodott távirányítóját
(TV, Hifi, stb.) megjavítom! Tel.:
20/510-2723 (5971K)

50 év körüli, magas, fiatalos
megjelenésû, jól szituált férfi ke-
resi hasonló korú, egyedülálló
(lehetõleg gyermektelen), csinos,
igényes hölgy társaságát hosszú
távra! Leveleket a szerkesztõség-
be kérem „A jövõ reményében”
jeligére. 8800 Nagykanizsa, Pf.:
154

APRÓHIRDETÉS

GUMIABRONCS ÉRTÉKESÍTÉS
GUMI- ÉS FUTÓMÛ SZERVÍZ

OLAJCSERE
Nagykanizsa, 
Csengery út 111/b.
Tel.: 93/310-103, 30/315-9288
Fax: 93/536-237

Web: www.maratonkft.hu E-mail: maratonkft@invitel.hu

Nyitva tartás:
Hétfõ – Péntek: 7 – 19

Szombat: 7 – 12

Megérkeztek a szaloncukrok 33 ízben! 400 gr-os családi vegyes 259 Ft
250 gr Paloma kávé 289 Ft
275 gr Tchibo Family 299 Ft
Completta 279 Ft
Raffaello T15 499 Ft
500 gr Haribo gumicukor 499 Ft
100 db-os Dianás cukor 399 Ft
500 gr tejkaramell 499 Ft

250 gr Omnia 389 Ft
250 gr Karaván 339 Ft
Toffifee 329 Ft
Merci desszert 699 Ft
500 gr tortabevonó 399 Ft
500 gr konyakmeggy 799 Ft
Bolero italpor 39 Ft

Táblacsokoládék, teasütemények, desszertek óriási választékban!
Nyitva tartás:  

hétfõ szünnap, kedd-péntek: 9-17 óra, szombat, vasárnap: 9-12 óra

T.: 30/653-7964 Nyitva: minden nap  9-21-ig
Túr de FlancTúr de Flanc

MINDENMINDEN
csütörtökön: ZAKÓ-BLÉZER, pénteken: GYERMEKRUHA,
szombaton: KABÁT, DZSEKI, vasárnap: KILÓS, FELNÕTT
RUHA, PIZSAMA, hétfõn: NADRÁG, MELLÉNY, kedden:
SZOKNYA, POLÓ, szerdán: PULÓVER, CIPÕ.
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VVideókölcsönzésideókölcsönzés

A 
Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Ház
szeretettel meghívja 

Önt és kedves családját

december 22-én 
pénteken 

18.30 órakor

A MONDSCHEIN
VONÓSNÉGYES
KARÁCSONYI

KONCERTJÉRE

Helyszín:
Kiskanizsai 
Templom

Belépõdíj: 500  Ft

Az NTE 1866 Vívószakosztály Mikulásversenyének eredményei:
Bambi nõi tõr: 1. Paulik Flóra, 2. Glovák Sára, 3. Tamás Karolina,

4. Kamenár Orsolya. Bambi fiú tõr:1. Bagarus András, 2. Szabó
Ádám, 3. Pál Szeverin, 4. Vernyel János, 5. Szabó Dávid, 6. Horváth
Zsombor. Kezdõ leány tõr: 1. Osvald Anna, 2. Jeszenõi Réka. Kezdõ
fiú tõr: 1. Dobó István, 2. Erdõs Márton, 3. Hegedûs Soma, 4. Kuzma
Mátyás, 5. Boa András, 6. Vida Dániel, 7. Varga Dániel. Haladó fiú
tõr: 1. Somoskeõy Péter, 2. Kanyó Bence, 3. Horváth Dániel, 4. Vercz
Dávid, 5. Farkas Miklós, 6. Peti Botond, 7. Kancsár Marcell. Haladó
nõi tõr: 1. Vukmann Csenge, 2. Gréger Zsófia, 3. Szokol Krisztina, 4.
Horváth Eszter. Haladó nõi kard:1. Varga Viviána, 2. Kocsis Eszter, 3.
Sánta Zsófia, 4. Szíj Franciska, 5. Kiss Klaudia, 6. Törõ Daniella, 7.
Patus Eszter, 8. Burján Anna. Haladó fiú kard: 1. Erdõs Gergely, 2.
Kovács Dániel, 3. Kovács Kristóf, 4. Horváth Krisztián, 5. Szabó
Dániel, 6. Kamenár Márk, 7. Gombos Viktor, 8. Léránt Mátyás. 

Mikulásverseny a vívóknál

GYÕZTEK A VADMACSKÁK
Nõi bajnoki kosárlabda mérkõzés, december 10., Budapest.
BEAC-Újbuda – Kanizsai Vadmacskák SE 70-72 (25-18, 23-7,

14-22, 8-25). Csapat: Parrado 14, Panic 9/3, Molinet 10, Horváth A.
11/3, Völgyi 12/6. Csere: Varga 16, Tálosi-, Fekete-. Edzõ: Déri
Csaba. 
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December tizenkettedike és tizennegyedike között ismét meg-
rendezték a hagyományos városi sportfesztivált, amelyre a város
valamennyi oktatási intézménye delegált versenyzõket. A gyere-
kek terematlétikában, ügyességi váltóversenyekben, teremlabdarú-
gásban, asztaliteniszben és sakkban mérhették össze képességei-
ket. Balogh László, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizott-
ság elnöke a verseny céljáról elmondta: azt szeretnék, ha Nagyka-
nizsa ifjúsága, a felnövekvõ generáció révén a város lakossága
még sportosabb lenne. Hangsúlyozta: a sport nem cél, hanem esz-
köz, közösségformáló ereje nélkülözhetetlen. Kápolnás Zoltán
sportszervezõ elmondta: a megmérettetésen több mint ezer gyer-
mek vett részt, akik valamennyien kaptak egy Nagykanizsa címe-
rével ellátott pólót. Kiemelte: mintegy hetvenkilenc pedagógus
vett részt a nagyszabású rendezvény szervezésében. A sportfeszti-
vál lapzártánk után ért véget, az eredményeket következõ lapszá-
munkban közöljük. (H.A.)  

Ismét sportfesztivál

Dunántúli Gyermek II. Vízilabda Bajnokság 4. forduló, Nagykani-
zsa. CWG Kanizsa - Dunaújvárosi FVE 13:7. CWG Kanizsa:
Bánkuti - Vitári 5, Skriba 3, Lukács D. 3, Kapor, Gergina, Balázs 1.
Csere: Korcsmáros, Tamás, Németh, Gyergyák 1, Havasi, Lukács L.,
Kovács, Sashalmi, Szinyéri, Rábavölgyi, edzõ: Szabó Sz. CWG Kani-
zsa - Szombathelyi VK 8:7. CWG Kanizsa: Bánkuti - Vitári 5, Skriba
2, Lukács D. 1, Kapor, Gergina, Balázs. Csere: Korcsmáros, Tamás,
Németh, edzõ: Szabó Sz. 

Nem kisebb célt tûzött ki maga elé az Aquaprofit Nagykanizsa
Tungsram Sakk Klub, mint hogy – szakítva az évek óta immár „tradíció-
nak” számító második-harmadik helyezéssel – ebben az idényben megsz-
erzik az aranyérmet. Ehhez most már minden feltétel adott: a meglévõ,
saját nevelésû kiváló játékosok mellé több klasszist is igazoltak, így például
a nõi világranglistát tizennyolc éve vezetõ Polgár Juditot. 

– Az elmúlt hat évben mindig a dobogón végeztünk, csak éppen az
alacsonyabb fokokon, be kellett érnünk három második és három har-
madik hellyel – mondta lapunknak Nádasi Tamás, a fõszponzor
Aquaprofit Zrt. igazgatótanácsának elnöke, aki amúgy a városi
sakkszövetség elsõ embere is. – Ezek után úgy gondoltuk, hogy most
már meg kellene próbálni elérni a dobogó legfelsõ fokát, megszerezni az
aranyérmet, fõleg azért, mert két alkalommal is minimális pontszámmal
maradtunk le a sikerrõl. Nagy riválisunk e tekintetben a megyeszékhelyi
Csuti. A költségvetésünket nem tudjuk olyan mértékben átszabni, hogy
nagyságrendileg vetekedjen az övékkel, de úgy gondoltuk, ha még egy-
két új játékost „behozunk”, már esélyünk van arra, hogy megnyerjük a
bajnokságot. Eddig meglehetõsen kiszámítható volt a játékos keretünk,
ellenfeleink már jó elõre „fel tudtak készülni belõlünk”, ugyanis nem

volt variációs lehetõségünk. Innentõl kezdve másként lesz: az új játéko-
saink bevonásával már nem tudják kitalálni, hogy pontosan milyen
játékos kerettel is állunk ki.

– Pontosan kikrõl is van szó?
– Igazoltuk Görögország legjobb játékosát, egy román nagymestert,

egy szlovén sakkozót, no és a legnagyobb igazolásunk természetesen Pol-
gár Judit.

– Hogyan találtak egymásra Polgár Judittal?
– Polgár Judit már tizenhat éve nem játszott Magyarországon csap-

atban, korábban ugyan volt egyesülete, de amióta nemzetközi férfi
versenyeken is indul, „szabadúszóként” tevékenykedik. Mi már egy éve
gondolkoztunk a leigazolásán, de hosszú elõkészítés és viszonylag
gyors megegyezést követõen csak nemrég sikerült a megállapodást
megkötni vele. Azt is tudni kell, hogy mivel egy kiemelkedõ tudású
nemzetközi nagymesterrõl van szó, ezért nem olcsó egy ilyen kaliberû
játékos igazolása. Nem keveset fizetünk Polgár Juditnak, de úgy
érzem, hogy megéri, s remélem, ezt majd az eredményeink is igazolják.
Polgár Judit elsõ játéka még várat magára, azt azonban nem
szeretnénk elárulni riválisainknak, hogy meddig…(H.A.)

Cél az arany

Egy nagykanizsai fiatalember, Szépligeti Ferenc összesen ötszázhet-
ven kilogrammos emelésével harmadik helyezést ért el a fõvárosban
megrendezett Magyar Erõemelõ Bajnokságon a közelmúltban.  

A sportoló korán, már általános iskolásként kapcsolatba került az
erõemeléssel, majd rövid idõn belül sikerrel szerepelt egy kaposvári te-
hetségkutató versenyen. Ez el is döntötte a sorsát. 

– Több szép eredményem van már, de a legnagyobb sikert a mostani har-
madik helyezés jelenti számomra, már csak azért is, mert ezzel az eredmény-
nyel az egyéni szintemet is megjavítottam – mondja. – Úgy tudom, Nagykani-
zsán én vagyok egyedüli aktív versenyzõ, aminek az elõnye mellett megvan a
maga hátránya is, például az, hogy teljesen egyedül, a saját módszereim sze-
rint kell edzenem. 

Elõkelõ erõemelõ helyezés

„Vizes” sikerek



A DIALÓG
NYELVSTÚDIÓ

MINDENKI ISKOLÁJA!

Nyelvtanfolyamok

ANGOL, NÉMET, OLASZ
nyelvbõl minden tudásszinten!

normál és intenzív ütemû képzések
kedvezõ óradíj – részletfizetési lehetõség
ingyenes próbavizsga
ingyenes vizsga (a legjobbaknak)
garantált nyelvvizsga (szerzõdéssel)

JELENTKEZZEN MOST, 
ÉS MÉG VISSZAKAPJA
A TAN- ÉS VIZSGADÍJ 

30 %-ÁT!
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.

Tel.: 93 / 326 413
E-mail: info@dialognk.hu; Web: www.dialognk.hu

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

Körülbelül két éve már, hogy a városlakók nem látogathatják
a kanizsai Csónakázó-tó közelében lévõ kilátót, amelyet
valamikor a ‘70-es években épített egy helyi, kutató fúrásokkal
foglalkozó cég. A  túrázókat megfosztotta a balesetveszély a
magaslat nyújtotta tájkép látványától. A VIA Kanizsa Kht.
negyedévente kénytelen pótolni a balesetveszélyre figyelmeztetõ
táblát valamint a vaslezáró elemeket, mivel ezek folyamatosan
eltûnnek.

– A kilátó tulajdoni, használói, illetve kezelõi jogviszonyai
tisztázatlanok. A parkerdõ állami tulajdon, kezelõje a Zalaerdõ Rt.
A kilátó két parkerdei út keresztezõdésénél van elhelyezve, amelyek
információink szerint önkormányzati tulajdonú utak. A ‘90-es évek
végén a kilátónak a fa járófelületét és korlátjait vandálok
összetörték, ellopták. Emiatt egyszer már életveszélyessé vált a
torony. Akkor Kovászna testvérvárostól kapott az önkormányzat
mintegy 25 köbméternyi fenyõanyagot, és ebbõl a felületkezelt
faanyagból a helyi tûzoltók és a Csónakázó-tó gondnokságának
munkatársai újították fel. Pótolták a hiányzó járófelületeket és kic-
serélték a sérült korlátelemeket – tájékoztatta Szabó István, a VIA
Kanizsa Kht. fõmérnöke.

Akkor mindenki nagy örömére használhatóvá vált a kilátó, de
sajnos nem sokáig. Néhány év elteltével ismét vandálok áldozata
lett, akik felfeszegették a járófelület egyes elemeit, és a 2-3 méter
hosszú padlókat több tízméter magasból ledobálták. A leesõ elemek
átlyukasztották az alsó deszkákat, így ismét balesetveszélyessé vált
a torony, s közel két éve nem látogatható.

– Ahhoz, hogy ismét funkcionáljon, az egészet fel kellene újítani,
ami nagyon sokrétû feladat. Teljes statikai felmérés, a járófelületek,

a korlátok faanyagának, a négy feszítõ drótkötélnek a vizsgálata,
pótlása, esetleges cseréje szükséges. A több tízmillió forintba kerülõ
felújítás és az ehhez szükséges forrás felkutatása a Polgármesteri
Hivatal beruházásokkal és felújításokkal foglalkozó csapatának a
feladata. A VIA Kanizsa Kht. üzemeltetésre hivatalosan a kilátót
nem vette át és jelen állapotában nem is szándékozik ezt tenni –
fejtette ki Szabó István.

Nagy Krisztina

Mi lesz veled kilátó?


