Tisztelt Olvasóink!
Lapunk 2005. januárjától
más idõpontban kerül
terjesztésre, ezért minden
héten péntek estig kapják
kézhez.
XVII. évfolyam 8. szám  2005. március 3.  Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

Képünkön Vass István, az M7 Vámügynökségi és Logisztikai
Kft. igazgatója, Baráth Zoltán, a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola
igazgatója, valamint Mérksz Andor, a Zsigmondy-Széchenyi SZKI
igazgatója látható.
(Írásunkat lapunk 12. oldalán olvashatják)

A HÉT TÉMÁJA:
MUNKAERÕHELYZET

VÁROSHÁZA
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ÉPÍTKEZÕK, ÉPÍTENI KÍVÁNÓK
FIGYELMÉBE!
Az építési fegyelem javítása érdekében az elmúlt években több intézkedés is történt. A helyszíni szemléken tapasztaltak alapján megállapítható, hogy az építkezõk túlnyomó többsége a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak, az építési engedélynek és záradékolt engedélyezési tervdokumentációnak megfelelõen, jó minõségben végezte, vagy végeztette el az
építést. Megállapítható ugyanakkor az is, hogy még mindig jelentõs a
szabálytalan (engedély nélküli vagy engedélytõl eltérõ) építések száma.
Ez több dologra vezethetõ vissza: az építtetõk nem rendelkeznek az építés folyamatáról, az egyes tevékenységekrõl és azok következményeirõl megfelelõ információkkal, az építés folyamatában résztvevõ szakemberek az építtetõket esetenként nem tájékoztatják a tudnivalókról
megfelelõen, vagy rossz információkat szolgáltatnak, az építtetõk a
számukra szükséges információkat több esetben nem a megfelelõ szakemberektõl szerzik be, az építtetõk pénzügyi helyzete az építés során
változik meg, vagy válik világossá, az építtetõ nem tudja kivárni a sokszor rendkívül bonyolult és hosszadalmas engedélyezési eljárást.
Ennek eredményeként számos esetben jön létre szabálytalan építés,
melyre sokszor csak az építés elõrehaladott állapotában derül fény. Az
építtetõk ilyenkor szembesülnek azzal, hogy a szabálytalanul létrehozott építményre, építményrészre fennmaradási engedélyt kell kérni,
mely a vonatkozó jogszabályi elõírások szerint bírság kiszabásával jár
együtt. (A bírság mértéke a szabálytalanul létrehozott építmény elhelyezkedésétõl, mûszaki paramétereitõl, készültségi fokától és a szabálytalanság mikéntjétõl is függ, nagysága esetenként a megvalósított
építmény bekerülési költségét is elérheti, vagy meghaladhatja.) A bírság megfizetése alól felmentés nem adható, de részletfizetés külön kérelem alapján engedélyezhetõ. A szabálytalan állapot megszüntetése
esetén bírságot nem kell fizetni. A fenti problémák elkerülése érdekében az alábbiakat javasoljuk az építtetõknek:
– Az építést megelõzõen keressék fel az Építéshatósági Osztályt, és
tájékozódjanak elképzeléseik megvalósíthatóságáról, az építéshez
szükséges engedélyezés folyamatáról.
– Az engedélyek, hozzájárulások beszerzéséhez szükséges kérelmeket idõben nyújtsák be az illetékes hatóságokhoz, szervekhez.
– Amennyiben az elvégzendõ építési tevékenység építési engedélyhez kötött, úgy jogerõs és végrehajtható engedély hiányában építési
munkát ne végezzenek.
– Megváltozott építési elképzelésükrõl tájékoztassák az építésügyi
hatóságot, kérjék ki állásfoglalását, tervezõjük véleményét.
– A megvalósítást megfelelõ jogosultsággal és referenciákkal rendelkezõ szakemberekre bízzák.
– Az építést az építési engedélynek és engedélyezett tervdokumentációnak megfelelõen végezzék.
– A kivitelezést ténylegesen felügyelje szakember (felelõs mûszaki vezetõ).
– Az építésrõl vezessenek építési naplót.
– A felhasznált anyagok az elõírt minõségûek legyenek. Az errõl
szóló minõségi tanúsítványokat az építõanyag forgalmazóktól a vásárláskor kérjék el, és azokat az építési napló mellékleteként õrizzék meg.
Az építési fegyelem növelése érdekében a jövõben tovább fogjuk
emelni a helyszíni ellenõrzések számát, melyet tervszerûen kívánunk
végezni, periódusonként ismétlõdõ jelleggel. Amennyiben a fenti szabályokat betartják, sok kellemetlenségtõl mentesülhetnek az építtetõk,
és számukra megfelelõ, jó minõségû és hosszú távon élvezhetõ építményeket hozhatnak létre.
Az építéssel kapcsolatos információkat, nyomtatványokat személyesen vagy írásban a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályától
szerezhetik be (8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16.), vagy letölthetik a
város honlapjáról.
Az ügyfélfogadással kapcsolatos információkat a 93/500-801-es telefonszámon szerezhetik be.
Szamosi Gábor építéshatósági osztályvezetõ

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Változás! Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart március hónap elsõ hétfõjén
18.00-19.00 óra között a Nagyrác utcai Általános Iskolában. A március
hónap második hétfõjén esedékes fogadóóra elmarad.

TÁJÉKOZTATÓ KÖZÉRDEKÛ PANASZ
BEJELENTÉSÉRÕL
A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § - aiban foglaltak végrehajtására a város lakosságának a közérdeket érintõ, nem személyes jellegû kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés)
szervezett módon kerülnek elbírálásra.
Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri
hivatallal, a szûkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény
vagy más szervezet mûködésével kapcsolatban a 06-80/200-848-as
üzenetrögzítõre kapcsolt zöld számon, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város polgármesterének, alpolgármesterének, jegyzõjének címezve a
Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén,
– bokan_peter@nagykanizsa.hu,
– vargaeva@nagykanizsa.hu,
– bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu,
– fehérvölgyiszabolcs@nagykanizsa.hu e-mail címeken.
A törvény vonatkozó részei megtalálhatók: a www.nagykanizsa.hu

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

SZABADHEGY RENDEZÉSI TERVE
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 2004-ben döntött arról, hogy Nagykanizsa, Szabadhegy városrész rendezési tervét módosítani kell, mely munka elkészült. A tervezési terület Szabadhegy területének középsõ-nyugati részén, a Pásztor és a Patak utcák folytatása
Alsó szabadhegyi utca Péterfai árok között. A tervdokumentációt a
vonatkozó hatályos jogszabályok elõírásaira figyelemmel március 12ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal elõcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthetõ. A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a városi fõépítésznek (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben jelezhetik.
Városi Fõépítész Nagykanizsa

KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezetõ - fõszerkesztõ: Luif Ibolya. Munkatársak:
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Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztõ Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
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VÁROSPOLITIKA
ÁTSZÁLLÓVAL
VAGY
BÉRLETTEL?
Informális közgyûlés keretében
vitatta meg a testület a Zala Volán Rt. Által beterjesztett, új helytömegközlekedési koncepciót. Az
anyag összeállítása elõtt felkérték
a Széchenyi István Egyetemet,
vegyék górcsõ alá a nagykanizsai
tömegközlekedést. A forgalomszámlálásokat és egyéb felméréseket követõen állt össze a most
testület elé terjesztett anyag.
Mint a felmérésekbõl is kiderült,
folyamatosan csökken a tömegközlekedést igénybe vevõk száma
a városban, ugyanakkor nõ a buszok által megtett kilométerek
mennyisége. Jelenleg 25 fõvonal
van, amely szinte átláthatatlanná
teszi a közlekedés rendszerét. A
közlekedési vállalat javaslata alapján 9 törzsvonalra csökkenne a jelenlegi 25, amelyet a kiegészítõ
vonalakon haladó járatok tennének
közlekedési szempontból teljessé.
Jelentõs változás várható a járatok számozásában is, az ismert
számozásokat újak váltják fel.
Palinból a 2-es számú járatok közlekednek majd, a 6-os lesz a
Kiskanizsát a Városkapuval összekötõ járatok sorszáma, 8-as jár
majd Miklósfa és a Napraforgó tér
között, a 10-essel járnak majd a
bagolaiak és a fakosiak, 14-es jár
majd a Városkapu és Ligetváros
között, a 16-os Baj-csára, 18-as az
Autóbusz-állomás és a Vasútállomás között, a 20-21-es járatok
lesznek körjáratok. Lesznek céljáratok is, amelyek a jelentõsebb
csomópontokat kötik össze, így az
autóbuszállomást a Kögázzal, a
TESCO-val, a Napraforgó térrel,
valamint a Városkaput a Napraforgó térrel. A képviselõtestület tagjai
szerették volna tudni, hogy az új
koncepció alapját képezõ csomóponti átszállásokat milyen módon
lehet majd igénybe venni. Volt aki
az átszálló-jegyek bevezetését javasolta, mások az egységes bérletrendszer-kialakításának lehetõsége
felõl tudakozódott. Erre még nincs
kész koncepció. Az elhangzott javaslatokat megvizsgálja a szolgáltató, illetve képviselõknek is lesz
lehetõsége arra, hogy a lakosság
érdekeit szem elõtt tartva finomítsanak a javaslaton.
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SZOMBATONKÉNT INGYENES A PARKOLÁS
Március 1-jén tartotta elsõ alkalommal új helyén – a Vasemberház
Dísztermében –, soros közgyûlését
az önkormányzat. A munka a Szabadhegyi Településrészi Önkormányzat tagjainak eskütételével
vette kezdetét. A tagok: dr. Károlyi
Attila, Krémer József, dr. Szekeres
András, és Varga László. Elnök:
Papp Péter. Napirend elõtti felszólalásában Bicsák Miklós önkormányzati képviselõ gratulált a polgármesternek abból az alkalomból,
hogy megválasztották az Európai
Unió Régiók Bizottsága póttagjának. Válaszában Litter Nándor polgármester elmondta, hogy várhatóan évente néhány alkalommal kell
Brüsszelbe utaznia, ha valamelyik
rendes tag nem tud részt venni a bizottság munkájában. Az önkormányzatot a tagsággal kapcsolatosan költség nem terheli. A polgár-

mesteri tájékoztatót, valamint a kérdéseket és interpellációkat követõen
a testület megtárgyalta és módosításokkal elfogadta az önkormányzati
bérlakásokról szóló rendelet módosítására elõterjesztett javaslatot.
Megszavazták a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint
gyermekvédelmi ellátásokról szóló
rendelet módosítására elõterjesztett
javaslatot, a fizetõparkolók mûködésérõl, a közterület jármûtárolás és
a jármûvekkel összefüggõ egyéb
közterület-igénybevételek szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására írásban elõterjesztett javaslatot. A közgyûlés döntése
alapján március 12-tõl szombati napokon díjmentesen lehet parkolni a
városban. A testület egyhangúan elfogadta az elõterjesztésben szereplõ
közbeszerzési tervet, és a 2005. évi
út- és járdafelújítások beruházásá-

hoz az engedélyokiratot. A közgyûlést megszakítva, a városvezetés és
a képviselõk részt vettek Fonyódi
György határõr dandártábornok, határõrségi fõtanácsos, a Nagykanizsai Határõr Igazgatóság igazgatójának temetésén. A közgyûlés
munkáját folytatva, az elõterjesztett napirendek sorában, módosítással elfogadta a HSMK
igazgatói álláshelye betöltésére,
valamint
a
Dráva-Mura
Eurórégió Kht élére a pályázatok
kiírását. Elfogadták a Városi Vöröskereszt kongresszusok közötti
munkájáról szóló, valamint a város 2004. évi külkapcsolatai eseményeirõl szóló beszámolókat,
illetve a 2005. évi külkapcsolati
tervet. Az Alapellátási Intézmény 2004. évi munkájáról szóló beszámolót kiegészítéssel fogadta el a közgyûlés.

BIZOTTSÁGOK ELÕTT
HÁRMAN A
GYEREKPANCSOLÓÉRT
Hétfõi ülésén a Közbeszerzési
Bizottság a saját Szervezeti, Mûködési Szabályzatát fogadta el a
bizottság, amely igazodik az önkormányzati rendelethez és a Közbeszerzési Törvényhez. Sor került
az önkormányzat döntése alapján a
Közbeszerzési Bizottság által kiírt,
a strand gyermekmedence megépítésére vonatkozó pályázatok értékelésére is. A három pályázó közül
kellett döntenie a Közbeszerzési
Bizottságnak, hogy kit javasol a
tender megvalósítására.
CASH-POOL
A GVB február 22-ei ülésén a
közgyûlésnek elfogadásra javasolta többek között a Fõ u. 10. sz.
alatti udvar használati rendjének
kialakításával kapcsolatos, 18 parkolóhely éves bérbeadásáról szóló
javaslatot is. A közgyûlés a GVB
hatáskörébe utalta az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok cash pool szerzõdésének a jóváhagyását. Errõl tárgyaltak a bizottság tagjai a március 1-jei ülésükön, melyre meghívták Szirtes
Balázst, az OTP igazgatóját. A
szerzõdés pontjait elfogadták, egyben kérték, vizsgálja felül a pénzintézet a javaslatát, és próbálja félegy százalékkal megemelni a kamatot. A cash pool rendszer szerint az önkormányzati tulajdonú

gazdasági társaságok számláján lévõ pénzt minden délután, egyszámlára átvezetik, ami másnap
reggel visszakerül a társaságok
számlájára. A rendszer bevezetésével nem sérül senkinek az önállósága, bármikor hozzáférhet a pénzéhez, ugyanúgy, mint eddig. Az
így elérhetõ kamat magasabb,
mintha egyénileg vezetnék a számlájukat. A bizottság 10 napon belül
választ kap a kérésére, így a következõ ülésen hoznak döntést.
NEM A PARKOLÓKRA
Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi
Bizottság február 23-ai ülésén nem
támogatta a fizetõparkolók mûködésérõl, a közterületi jármûtárolás és
jármûvekkel összefüggõ egyéb közterület-igénybevételek szabályozásáról szóló rendelet módosítására
elõterjesztett javaslatot. Az önkormányzat 2004. évi külkapcsolatairól
szóló beszámoló megvitatása során
dr. Kolonics Bálint képviselõ arra
várt választ, hogy a Város Napja
rendezvényein, a testvérvárosainkból érkezõ vendégek közül kivel tárgyaltunk, és milyen eredménnyel.
SPORTMÚZEUM
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottság megszavazta a
2004. évi költségvetésrõl szóló
többször módosított 3/2004. (II.18.)
számú rendelet módosítását, az önkormányzat tavalyi külkapcsolatait
tartalmazó beszámolót és az idei évi

külkapcsolati tervet, a Közbeszerzési Tervet, valamint a HSMK magasabb vezetõi álláshelyének kiírásának javaslatát. A Hevesi Sándor és
a Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Házak további együttmûködésérõl
szóló elõterjesztést a bizottsági tagok azzal a kiegészítéssel fogadták
el, hogy a Móriczban alkalmazott
közhasznú foglalkoztatott bérét a
közgyûlés különítse el a költségvetésben. A Zalai Sportmúzeumért
Alapítvány 1 millió forintos kérelmét forrás hiányában az OKISB elutasította, de a sportmúzeum létrehozásával egyetértett. Az Aranymetszés Alapfokú Mûvészeti Iskola
elhelyezése kapcsán négyen igennel, hárman nemmel szavaztak arra
a határozati javaslatra, hogy az intézmény székhelye a HSMK-ban
legyen.
50 FT PARKOLÁSI DÍJ
A VKIB támogatta a csatornahálózat felújítása Kohéziós Alap Társulási Szerzõdést, az idei út- és járdaépítés felújítási programot, a Közbeszerzési Tervet, valamint a 2005ös eseménynaptárt. A Fõ út 10.
szám alatti udvar használati rendjénél az Ingatlankezelési Intézmény
javaslatát fogadta el, amely bérelt
parkolóhely kialakítását jelentené. A
fizetõparkolók mûködésérõl szóló
napirendnél köztes megoldás született, harmadára, 50 forintra csökkentenék a parkolási díjat óránként.
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A HÉT TÉMÁJA: MUNKAERÕHELYZET
ÁLLÁS - ÁLLÁS

MUNKAKÖR
VÉGZETTSÉG
bútorasztalos
szakirányú
varrónõ
szakirányú
pultos
szakirányú
villanyszerelõ
szakirányú
NC gépkezelõ/
szakirányú
vas- és fémszerkezet
lakatos
szakirányú
építõanyag osztályvezetõ
szakirányú
lakáskultúra osztályvezetõ
szakirányú
mûszaki osztályvezetõ
szakirányú
kertészeti osztályvezetõ
szakirányú
adminisztrációs részlegvezetõ szakirányú
pénztár részlegvezetõ
szakirányú
dekoratõr
szakirányú
vevõszolgálati munkatárs
érettségi
mûszaki cikk eladó
szakirányú
szobaértékesítõ
(német, horvát nyelvism./érettségi)
faipari technikus
szakirányú

MUNKANÉLKÜLIEKNEK IS!
BÉREZÉS
57.000-80.000
57.000-68.000
57.000
57.000-100.000
70.000-90.000
57.000
megegyezés sz.
megegyezés sz.
megegyezés sz.
megegyezés sz.
megegyezés sz.
megegyezés sz.
megegyezés sz.
megegyezés sz.
57.000-100.000
100.000
70.000-90.000

Ügyfélfogadási idõ: Hétfõ – kedd – szerda: 8.00 – 12.00
és 13.00 – 16.00 óra között, péntek: 8.00 – 13.00 óra
Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége
(Nk, Fõ út 24., tel.: 93/310-327)

A Zala Megyei Munkaügyi Központnak köszönhetõen két és fél
éve mûködik a Halis István Városi Könyvtárban a Pályaválasztási
Tanácsadó Szolgálat. Körülbelül másfél éve annak, hogy a diákok
mellett a munkanélkülieket is fogad a PTSZ. A szolgálat munkatársaitól a munkanélküliek felvilágosítást kaphatnak a felnõttképzésekrõl, a munkaügyi központ által szervezett tanfolyamokról,
segítséget kaphatnak az álláskeresési technikákban, az önéletrajz
megírásában, a felvételi beszélgetésre való felkészüléshez, valamint
az interneten, az álláskeresõ honlapokon kereshetnek állást. A
pályakezdõ munkanélküliek a továbbtanulásban, a felsõoktatási
intézményekrõl kaphatnak információt, míg a pályakorrekciót
választók az õket érdeklõ szakmákról. A másfél év alatt közel 1600
munkanélküli kereste fel a PTSZ-t. A szolgálat a munkaügyi
központ adatai alapján nyomon követi, hogy tanácsadást követõen
ki milyen tanfolyamon, illetve képzésen vesz-vett részt.
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A 2004. évi foglalkoztatási törvény a munkaerõpiac a pályakezdõ diplomások és az ötven év felettiek mellett két
másik hátrányos helyzetû csoportját is segíti. A fiatalok és
gyesrõl, gyedrõl visszatérõk után a munkaadók szintén járuléktámogatást vehetnek igénybe. Ezeknek a csoportoknak
alanyi jogon járnak a kedvezmények, míg az idõsebbeknek
regisztrált munkanélkülinek kell lenniük ahhoz, hogy munkáltatójuk igénybe vehesse utánuk a kedvezményeket.
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HA JÖN KÉT KERESKEDELMI LÁNC...
A közelmúltban a városkörnyék polgármestereinek, jegyzõinek tartott tájékoztatást a térség munkaerõ-piaci helyzetérõl, az idei évre
tervezett fejlesztési feladatokról, támogatási
és pályázati lehetõségeirõl a Zala Megyei
Munkaügyi Központ. A kanizsai és környéki
helyzetrõl Somos Bélánéval, a helyi kirendeltség vezetõjével beszélgettünk:
– Hogyan alakultak az elmúlt évben térségünkben a munkaerõpiaci folyamatok?
–
Nagykanizsa
és
környéke
49
településének adatai alapján a munkanélküliségi ráta 7-9,7 százalék között volt, ez a
megyei átlagot meghaladta. A szezonális
foglalkoztatás elsõsorban az építõipar és a
gyógyüdülõ-turizmus foglalkoztatási lehetõségeit érintette, de jelentõs létszámot foglalkoztattak a nagy munkáltatóinkat segítõ
munkaerõ-kölcsönzõ cégek, az önkormányzati intézmények, kht-k és civil szervezetek is.
Az elmúlt évi munkaerõ-piaci mozgást szezonálisan nagymértékben befolyásolta feldolgozóipari cégeink rendelésállományuktól
függõ foglalkoztatási igénye. Száz fõt foglalkoztató, illetve azt meghaladó munkáltató az
elmúlt évben egy alakult, a gyógyüdülõ-turizmus területén Zalakarosban, ami elsõsorban a környéken élõ szakmunkásoknak adott
munkalehetõséget. A város Ipari Parkjába
betelepült munkáltatók jelentõs mértékben
még nem befolyásolták a munkaerõ keresletet. A munkáltatói igények kiszolgálása érdekében rugalmas szolgáltatással igyekeztünk
a munkaerõ-piaci közvetítési feladatokat ellátni, a munkanélküli állományunkból közvetítésünkkel az elhelyezkedõk száma 2439 fõ

volt. Ugyanakkor azt is meg kell említeni,
hogy a munkát keresõk nagy száma ellenére
bizonyos területeken hosszabb-rövidebb ideig szakmunkáshiány volt, ennek megszüntetésére fõleg az induló tanfolyamainknál igyekeztünk felhívni az állást keresõk figyelmét.
Ilyen hiányszakmák például: kõmûves, ácsállványozó, vasbeton lakatos, esztergályos,
CNC-programozó, kárpitos, varró, pék. Pályaválasztásnál vagy szakma váltásának igényénél erre felhívtuk a figyelmet, hiszen az
ezen szakmákkal rendelkezõk elhelyezkedésére jó esély van.
– Mi várható a foglalkoztatás területén
2005. évben?
– Bízunk abban, hogy a csak a téli idõszakban megnövekedett munkát keresõk száma a szezonális munka beindulásával jelentõsen csökkenni fog. Közeleg a tavasz, az elkövetkezendõ hetekben már várjuk az építõiparban, vendéglátásban, mezõgazdaságban,
gyógyüdülõ-turizmusban tevékenykedõ munkáltatók munkaerõigényének bejelentését. A
városkörnyéken élõknek pedig a települési
önkormányzatokkal együttmûködve különbözõ foglalkoztatási programok beindítását
tervezzük. Ilyen programunk például a csapi
iskolára alapozott felzárkóztató és személyiségfejlesztõ programunk, ami a városkörnyéken élõ és nyolc osztállyal nem rendelkezõknek kíván lehetõséget biztosítani a felzárkózásra, ezzel is növelve elhelyezkedési esélyüket. De említhetném a napokban indított betanított parkgondozói programot, amellyel
négy munkáltató számára szeretnénk megfelelõ munkaerõt biztosítani. A közeljövõben
tervezzük mechanikai mûszerész és könnyû-

gép-kezelõi programok indítását is. Az aktuális képzési lehetõségekrõl egyébként nem
csak a kirendeltségünkön lehet tudomást szerezni, hanem hirdetésekben és a sajtó útján
is propagáljuk azokat.
– A munkanélküliség csökkentéséhez nagy
szükség lenne új munkahelyek létrehozására.
Van-e tudomásuk arról, hogy ezen a téren javul a helyzet a közeljövõben?
– Reményeink szerint a további munkáltatók betelepülése az Ipari Parkba, az autópálya építés és a városi tömbrehabilitáció is
élénkíti majd a munkarõpiacot. Az idén két
újabb kereskedelmi lánc is Nagykanizsára települ, ami mintegy száz fõ foglalkoztatását teszi lehetõvé.
– Nemrégiben Foglalkoztatási Partnerség –
régebbi nevén Foglalkoztatási Paktum – létrehozását kezdeményezte. Mi a célja a paktumnak, miért van rá szükség?
– Az európai foglalkoztatási stratégia szerint a munkahelyteremtés és a munkanélküliség kezelése regionális és helyi szinten történhet a leghatékonyabban. A stratégia a
foglalkoztatás növelésében kulcsszerepet játszó intézmények összefogásának és aktivizálásának a fontosságát hangsúlyozza. Ezt az
összefogást, együttmûködést szeretnénk megteremteni az önkormányzatok, a munkaügyi
szervezetek és a munkáltatók – mint a foglalkoztatásban kulcsszerepet játszó intézmények
– között. Az elõkészületi munka megkezdõdött, a Többcélú Kistérségi Társulás felvállalta a Foglalkoztatási Partnerség szervezésével kapcsolatos teendõk koordinálását. Ez
a fajta együttmûködés közös pályázatok benyújtását is lehetõvé teszi majd a jövõben.

A HÉT TÉMÁJA: MUNKAERÕHELYZET
A munkanélküliség – látványosan – az elmúlt másfél évtized problémája, amelynek szinten tartására, visszaszorítására folyamatosan születnek részmegoldások, ám a jelenség teljesének kezelésével
még egyetlen kormányzat sem próbálkozott meg, talán azért sem, mert átfogó megoldás a nálunk fejlettebb országokban sincs. A hét témájában a munkanélküliség általános szimptómáit járjuk körül,
külön írást szentelünk a különbözõ társadalmi csoportokban tapasztalható sajátosságoknak, és azok
megoldására tett központi javaslatokkal, lehetõségekkel is foglalkozunk.

AKI PÁLYAKEZDÕ, AKI ELMÚLT ÖTVEN...
Az év végére a munkaügyi minisztérium a 75 ezer ötven feletti
munkanélkülibõl 12 ezret újra
tartósan munkához akar juttatni,
további 18 ezernek pedig legalább idõszakos foglalkoztatást
akar szerezni. Magyarországon a
decemberi adatok szerint 400
ezer regisztrált munkanélküli
volt, 18,7 százalék ötven évnél
idõsebb. A jelenség orvoslására
új foglalkoztatáspolitikai intézményt vezetett be a kormány.
Az idén január 1-jétõl az erre
vonatkozó törvény szerint lehetõség van arra, hogy az ötven év feletti munkanélküliek felvétele
esetén a Munkaerõpiaci Alapból,
az erre a célra elkülönített 2,8
milliárd forintos keretbõl legfeljebb egy éves idõtartamra átvállalják a munkaadóktól a társadalombiztosítási járulék legalább
felét. Az 50 év felettiek alkalmazásakor a munkáltató az 50 százaléknál is nagyobb kedvezményt
érhet el egyedi elbírálás szerint,
ez akár a teljes járulékösszegre is
vonatkozhat. Sõt a munkaadói
szolidaritási járulékra, illetve az
egészségügyi hozzájárulásra is
vonatkozhat ez a kedvezmény. Új
módszer a próbamunka. Ez az új
eszköz arra szolgál, hogy az ötven év feletti munkanélküliek
esélyt kapjanak. A próbamunka
három hónapig tart, erre az idõszakra a tárca teljes mértékben átvállalja a foglalkoztatottak bérés járulékköltségeit. Ebben a kedvezményben azok a munkáltatók
részesülhetnek, amelyek még legalább három hónapig tartó foglalkoztatást vállalnak. A program
2007. január 31-ig tart, és ez év
végéig lehet belépni a projektbe.
A tervek szerint a programban
részt vevõk sorsát nyomon követik. Azokban az esetekben, ahol
megszûnt a támogatott foglalkoztatás, és ezt nem követi további
foglalkoztatás vagy elhelyezkedés, ott részletes kérdõív kitöltésével elemezni kell mind a munkavállaló, mind a munkáltató ré-

szérõl, miért szûnt meg a foglalkoztatás. A program résztvevõit
minden más, már hagyományosnak számító módszerrel – egyéni
terv készítése, mentális felkészítés, mentori segítségnyújtás, személyiségfejlesztés – támogatják.
HÛSÉG ÉS TAPASZTALAT
Az idõsebb munkavállalók gyakorlati tapasztalatára, hûségére a
legtöbb munkahelynek szüksége
van. A munkaerõ piacon mégis
sok munkaadó az elvárt iskolai
végzettség, a tanulási hajlandóság, a rugalmas alkalmazkodás
vélt vagy valós hiánya miatt nem
szívesen alkalmaz 40-50 éves kor
felett dolgozókat. Felvetõdhet az
is, hogy ez a korosztály biztosra
szeretne menni, és nem mindig
partnerek a „minimálbérrel felvesszük, és a többit valahogy
megoldjuk” típusú munkaadói
hozzáálláshoz. Az elmúlt évtizedek során többségük megszokta,
hogy a járulékokat tisztességesen
befizetik utánuk, és növekvõ bruttó bér igénye a nyugdíjhoz közeledve egyre fontosabb számukra.
Ezen érvekre hivatkozva a cégek
létszámleépítés esetén is elõszeretettel válnak meg elsõként az idõsebb, elsõsorban aluliskolázott
dolgozóiktól. Számukra jelenthet
némi reményt az új kormányzati
kezdeményezés.
KOROSZTÁLYOK HARCA
A munkaerõ-piacon maguk az
érintettek is küzdenek egymással.
Az idõsebb korosztály esélyeit a
fiatalok erõsen rontják, hisz a cégek az üzletpolitikájuknak és némiképpen a divatnak köszönhetõen a korszerû tudással, de már tapasztalattal rendelkezõ fiatalokat
részesítik elõnyben. Ez a szemlélet ugyanakkor a pályakezdõk
helyzetét is nehezíti. Mind az államnak – ha már ennyi pénzt fektet egy-egy képzésbe, diplomába
–, mind az oktatási intézmények-

nek –ha már ennyi pénzt kapnak
egy-egy hallgató képzéséért –,
aktívabban kellene támogatniuk a
pályakezdõk – legyen az diplomás vagy akár szakképzett – elhelyezkedését. A negatív tendenciák ellen a kormányzati próbálkozások mellett sorsuk jobbra
fordítása érdekében maguk a
munkavállalók is sokat tehetnek.
PÁLYÁRA ÁLLÍTÓ
A foglalkoztatást drágító társadalombiztosítási járulék 50
százaléka igényelhetõ vissza,
amennyiben pályakezdõ fiatalt
fogad a munkaadó. Akkor, ha a
fiatal szakképesítéssel rendelkezik, ennek megfelelõ munkakörben kell foglalkoztatni, legalább
háromnegyed évig, legalább napi négyórás munkaidõben. Vállalni kell egy negyedéves kedvezmény nélküli foglalkoztatást
is. A kedvezmény legfeljebb
90.000 forint bruttó keresetig érvényesíthetõ utólag, az APEHen keresztül. A tb-alapoknál a
Munkaerõpiaci Alap egyenlíti ki
ezt a bevételkiesést. Ez a társadalombiztosítási járulékkedvezmény illeti meg azokat a munkaadókat, akik úgynevezett ösztöndíj keretei között fogadnak
felsõfokú végzettségû fiatalokat.
A munkaadóknak erre vonatkozó szerzõdést kell majd kötni a
fiatallal, amelyben vállalják,
hogy a minimálbérnek megfelelõ összeget fizetnek számukra,
háromnegyed vagy egy éves
idõszakra. A munkatapasztalatszerzést egy kijelölt szakmai felelõs irányítja. Az ösztöndíjas
idõszak végén egy ajánlólevelet
is kiállítanak a fiatalnak, amelyben értékelik a munkatapasztalat-szerzést. Várhatóan sokan
örülnek, és rövid idõn belül
munkalehetõséget remélnek a
munkapiacon hátrányos helyzetûnek nevezett fiatal pályakezdõk. A helyzetet viszont jól jellemzi és a képet árnyalja, hogy a
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ALULKÉPZETTEK
Nagyon alacsony az ötven feletti regisztrált munkanélkülieknek képzettségi szintje, 56 százalékuknak semmiféle szakképzettsége sincs, 48 százalékuk
csak általános iskolai végzettséggel rendelkezik, szakmunkás
végzettsége 45 százalékuknak
van, és mindössze négy százalék a diplomások aránya. A tapasztalatok azt mutatják, hogy
szakképzettségük
struktúrája
nem egyezik a munkaerõpiac
igényeivel, illetve ismereteik
nem elég korszerûek. Elhelyezkedésüket gyakran akadályozza
a hosszabb munkanélküliség
miatt kialakult lelkiállapot,
szakmai kapcsolataik gyors elavulása.
munkaügyi központokban rekordszámú pályakezdõ, köztük
növekvõ számú friss diplomás
regisztráltatta magát munkanélküliként. Ez részben magyarázható azzal, hogy a gazdasági növekedés lassulásával: a munkalehetõségek napjainkban már
nem bõvülnek olyan dinamikusan, mint néhány éve, ugyanakkor az egyetemekrõl, fõiskolákról egyre több diplomás pályakezdõ kerül ki. Az állapot talán
átmeneti, de egy biztos: a friss
diplomásoknak még komolyabban kell venni az álláskeresést,
mint eddig. Ismereteiket piacképessé kell formálni: munka-, illetve szakmai tapasztalatra kell
szert tenniük, és elengedhetetlen
számukra az idegen nyelvek) ismerete, ráadásul fel kell készülniük az élethosszig tartó tanulásra. A jelenlegi hazai folyamatok ismeretében a diplomás
túltermelés relatív fogalom. A
problémát a cégek keresletének
változása, egyoldalúsága mellett
emberi tényezõk is okozzák.
Napjainkban a technológiai folyamatok bonyolultsága, a feladatok komplexitása egyre több
munkakör esetén megkívánja a
diploma meglétét, ugyanakkor a
diplomát kézhez kapók nem
minden esetben ilyen ajánlatokra, karrier-lehetõségre gondoltak. A tömegképzés következtében a felsõoktatás kibocsátása
nincs igazán összhangban a
munkaerõ-piaci kereslettel.

ESÉLYEGYENLÕSÉG
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TÍZMILLIÓ ELKÜLÖNÍTVE

Az egészségügyi ellátásról és a szociálpolitikai feladatokról tartott sajtótájékoztatót a szocialista frakció nevében Szányiné Kovács Mária. Idén elkezdõdhet az egészségügyi alapellátás egyes részein a mûködési feltételek megújítása. Az orvosi rendelõk felújítására 40 millió forint az elõirányzat. Városunkban 12 telephelyen, 21 felnõtt körzeti orvosi rendelõ van, mindössze három rendelõben folyik váltott rendelés. Gyermekrendelõt hét telephelyen, 11
körzetben mûködtet a város, két körzetben van váltott rendelés. Az önkormányzat tervezi az új rendelõk kialakítását az egy orvos – egy rendelõ elv
megvalósítása érdekében.
Az egészségügyi alapellátás más területein a szintentartás a cél, hisz jó
színvonalon mûködik a védõnõi szolgálat, az ifjúságorvos szolgálat. A szociálpolitikai feladatokról a képviselõ elmondta: a 2005. évi normatív állami
hozzájárulások tervezett bevételére a mutatószámok csökkenése és a fajlagos
normatíva összegek növekedése jellemzõ. A lakosságszám csökkenése és annak korcsoportos összetétele a pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokra jutott összeg csökkenését vonta maga után. 2005-ben 12
féle támogatási formára 448 532 ezer forintot költ az önkormányzat. Rendszeres szociális segélyben 520 fõ aktív korú ellátott részesül, akik márciustól
október 31-ig közcélú foglalkoztatásban vesznek részt. Növekszik a veszélyeztetett környezetben élõ gyermekek száma, a városunkban élõ gyermekek
egyharmada részére veszik igénybe a rendszeres gyermekvédelmi támogatást. A 18 milliárd forintos költségvetésbõl több, mint egymilliárd forintot fordít a város szociális és egészségügyi feladatokra.

Az Idõsügyi Tanács kibõvített ülést tartott február 24-én a polgármesteri hivatalban. Dr. Kövendi Ibolya, az Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetõje és dr. Buzás Judit ÁNTSZ fõorvos tájékoztatta a klubok vezetõit a város idõseinek egészségtérképérõl.
A fõorvosnõ elmondta, hogy Nagykanizsa csatlakozott az Egészséges Városok mozgalmához, s javaslatokat tett az egészséget támogató
környezet, az otthoni és a közösségi élettér kialakítására. A környezet
kialakításánál többek között a balesetmentes közlekedésre, a mozgásra, a nyilvános WC-k, köztéri kutak nagyobb számú jelenlétére, a jól
olvasható utca és házszám táblákra, az otthoni élettér esetében a háztartási balesetek számának növekedésére, a járványügyi veszélyek
megelõzésére, a megfelelõ ivóvíz ellátásra hívta fel a figyelmet.
Az április 29-30-i Város Napi rendezvény szervezése kapcsán
Büki Pálné társelnök elmondta, hogy újszerû kezdeményezés lesz a
Generációk utcája a Fõ úton, ahol vetélkedõ, szereplési lehetõség és
játék várja a családokat, amelyre elõzetesen és a helyszínen is lehet
nevezni. Három-hat fõs, két generációból álló családokat várnak a
vetélkedõre. Tájékoztatást kaphattak a jelenlévõ nyugdíjas klubok
vezetõi a lakbértámogatásról is, melyre az önkormányzat 10 millió
forintot különített el. Önkormányzati bérlakásban élõ nyugdíjas veheti igénybe a támogatást, ahol az egy fõre esõ jövedelem nem haladja meg a 37 050 forintot. Az ,,Egy üveg ásványvíz” akció értékelésére is sor került az ülésen.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
értékesíti az alábbi, Szentgyörgyvári hegyen található ingatlanait:
Hrsz1/Hrsz2/Megnevezés/terület (m2)
1467/-/Zártkert/2867.
1730/-/Zártkert/3390.
1915/-/Zártkert/2981.
1918/-/Zártkert/160.
1922/-/Zártkert/320.
1924/-/Zártkert/379.
1928/-/Zártkert/1875.
1933/-/Zártkerti gyep/2225.
1935/-/Zártkert/257.
1945/1/Zártkert/264.
1991/-/Zártkert/1755.
2023/-/Zártkert/2060.
2514/-/Zártkerti gyep/1240. 2528/-/Zártkerti gyep, erdõ/2896.
2704/-/Kert/ 1279.
2726/-/Gyep (rét)/1438.
2727/-/Szántó/2247.
2730/-/Gyep/5735.
2745/-/Szántó/4465.
2746/-/Kert/384.
Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724.

NAGYKANIZSA MJV POLGÁRMESTERI
HIVATALA NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁSON ÉRTÉKESÍTI AZ ALÁBBI INGATLANAIT:
A 2035/B/2. hrsz-ú, Király u. 8. alatti ingatlant 2.200.000 Ft + áfa
kikiáltási áron 2005.04.08-án 8:30-kor. A 2190/A/3. hrszú, Csányi
u. 8. alatti ingatlant 10.700.000 Ft + áfa kikiáltási áron, 2005.04.08án 9:00 órakor. A 11. hrsz-ú, Magyar u. 6. alatti ingatlant
6.500.000 Ft + áfa kikiáltási áron 2005.04.08-án 9:30 órakor.
Valamint a 163/1. hrsz-ú, Magyar u. 54. számú ingatlant 11.280.000
Ft + áfa kikiáltási áron 2005.04.08-án 10:00 órakor.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2.emelet 6. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724

IGÉNYFELMÉRÉS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kapcsolódva a
Kormány Fészekrakó programjához a 3/2005. (I.12.) sz. Kormány rendeletben meghatározottak szerint lakbér támogatási pályázat benyújtása elõtt igényfelmérést végez. VÁRJUK:
1. Olyan gyermeket nevelõ személyek, családok jelentkezését, akik
jelenleg, és elõreláthatólag az elkövetkezendõ idõszakban (is) albérletben fognak lakni (nem önkormányzati bérlakásban), és lakhatásukhoz,
állami illetve önkormányzati lakbértámogatást kívánnak igénybe venni.
Jogosultság igénybevételéhez kérjük a Szociális Osztály (Nagykanizsa Eötvös tér 16.) által kiadott adatlap kitöltését és beadását.
2. Olyan magánszemélyek, gazdasági társaságok jelentkezését, akik
hajlandóak magántulajdonú lakásukat – meghatározott feltételek alapján, piaci bérleti díjjal- az önkormányzatnak bérlakás céljára bérbe adni. (a bérbeadás magánszemélynek az SZJA tv. szerint adómentes, a
vállalkozások társasági adókedvezményben részesülhetnek). 3. Olyan
vállalkozók, gazdasági társaságok jelentkezését, akik különbözõ finanszírozási konstrukciókat felhasználva – önkormányzati ingatlanokat
megvásárolva – azokat bérlakásokká átalakítva, felújítva hosszabbtávon bérleti szerzõdést kötnének az önkormányzattal.
A 2. és 3. pontokra vonatkozó tájékoztatás és adategyeztetés az Ingatlankezelési Intézmény Titkárságán (Nagykanizsa Deák tér 5.) történik.

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA ÉRTÉKESÍTI
CSERFÕI ZÁRTKERTI INGATLANAIT:
* 10351,2, Kert, 852. * 10370, Gyep , 73. * 10422, Gyep-erdõ,
3738. * 10434, Gyep, 6397. * 10490, 1, Szántó-gyümölcsös, 2974.
*10504, 1, Szántó, 1897. * 10532, Gyep, 3212. * 10533 Gyep, 1079.
*10539, Kert-szõlõ-erdõ, 1770. * 10550, 3, Szántó, 1146. * 10551,
Gyümölcsös, 604. * 10552, Gyümölcsös, 170. 10553, Kert-gyümölcsös-kert, 2893. * 10595, Gyümölcsös-gyep-kert-erdõ, 5961. * 10596,
Gyep, 182. * 10621, 1, Gyep, 50. * 10624, 1, Gyep, 3198. * 10625,
Gyep, 24. * 10636, 3, Gyep, 4393. * 10637, 2, Gyep, 3199. * 10645, 2,
Gyep, 4606. * 10655, Gyep, 7096. * 10656, Gyep, 8017. * 10657, 2,
Gyep, 5576. * 10664, Szántó, 2575. * 10672, 3, Gyep-erdõ, 2998. *
10673, Gyep-erdõ, 5364. * 10798, 1, Gyep, 5589. * 10798, 2, Gyep,
5413. * 10799, 2, Gyümölcs-erdõ, 5017. * 10800, Gyep, 3314. *
10801, 1, Szõlõ-gyümölcsös, 1654. * 10803, Gyep-erdõ, 6121. *
10806, 1, Szántó-erdõ, 7025. * 10806, 3, Szántó, 2988. (hrsz1, hrsz2,
megnevezés, terület m2):
Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel.: 93/500-724.
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M-9 ÉS MULTIMODIÁLIS LOGISZTIKA
A civil szervezetek részvétele a Nemzeti
Fejlesztési Terv tervezésében, illetve a területfejlesztési politikában címmel tartottak a
közelmúltban konferenciát Szombathelyen, a
Vállalkozói Központban. Az ott elhangzottakról Horváth Jácintot, a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség nagykanizsai
környezetgazdálkodási és vidékfejlesztési referensét kérdeztük.
– A területfejlesztési törvény tavalyi módosítása kapcsán a civil szervezetek lehetõségeket kaptak arra, hogy részt vegyenek a Területfejlesztési Tanácsok munkájában. Ehhez civil fórumokat hoznak létre, és megválasztanak
maguk közül egy képviselõt. A civil közösség
véleményezheti az elõterjesztéseket, és újakat
is hozhat a tanács elé. Ennek tapasztalataival
ismerkedtünk meg a tanácskozáson elsõként –
mondta bevezetésként Horváth Jácint. – A következõ fajsúlyos téma a II. Nemzeti Fejlesztési Terv volt. Hét éves viszonylatban 12-15
ezer milliárd forintnyi beruházásról döntünk
tervezési szinten, ami a hazai fejlesztéspolitikai pénzek nagy részét leköti. Ami EU-s pénzbõl nem valósul meg, annak nagyon kevés
esélye van, hogy a hazai fejlesztéspolitikai
pénzbõl megvalósul 2007-2013 között. Ehhez
kapcsolódva készül a Nemzeti Fejlesztési
Terv, amelyet megalapoz az Országos Fej-

lesztéspolitikai Koncepció március-április hónapban. S emellett, minden régióban készülnek regionális stratégiák, és 2007 után önálló
regionális operatív programmal is rendelkezünk majd. Zajlik a tervezése, ehhez a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
létrehozta a Regionális Hálózati Tervezõ Intézetet, amely már 150 taggal mûködik.
Interneten keresztül tartjuk egymással a kapcsolatot. Célunk egyrészt az, hogy minél hamarabb szakértõi véleményeket adjunk az országosan készülõ fejlesztési anyagokhoz, másrészt a régió sajátosságait tartalmazó önálló
regionális programokat készítsünk. A tervezõ
intézetben is számos civil szervezet mûködik
közre, és továbbra is nyitott a lehetõség minden olyan civil szervezet belépésére, amely
kedvet és erõt érez a tervezési folyamatban
való aktív részvételre. Sok mûködési tapasztalatunk még nincs, most alakultak meg a civil
tanácsok regionális szinten, most teljesedik ki
az egész együttmûködés.
– Milyen projekteket határoztak meg?
– Fontos a nagyobb projektek meghatározása, hiszen amellett, hogy 2007-tõl pályáztatunk, mellette a Kohéziós Alapból, pályáztatás
nélkül, brüsszeli jóváhagyással, nagy projekteket is támogatnak. Ezek elsõ körének 2007re kell elkészülni közbeszerzéssel, tervezéssel

A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban ismertették a Mikrohitel Program feltételeinek megújítását és az MFB új, kedvezõ hitelkonstrukcióját,
melyek a mikrovállalkozások fejlõdését segítik. A
két pénzügyi lehetõséggel összesen 32 milliárd forint forráshoz juthatnak a legkisebb vállalkozások.
A Mikrohitel Program feltételei: * A felvehetõ mikrohitel felsõ összeghatára 5 millió forintra emelkedik.
* A futamidõ 3 millió forintos hitelösszeg-határig
maximum 3 év, 3-5 millió forintos hitelek esetében maximum 5 év lehet. * A beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz-finanszírozás mértéke tevékenységtõl függõen akár 50 százalék is lehet.
A megújult Mikrohitel Program elõnyei:
Az induló vállalkozások is kaphatnak mikrohitelt
(nem kell eredményes egy éves mûködést igazolni,
mint például a Széchenyi kártyánál). A mikrohitel kamata változó, követi a mindenkori jegybanki alapkamatot, jelenleg 9 százalék. A hitel tartalma kombinált,
fejlesztésre és forgóeszközre is fordítható. A beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz-finanszírozás aránya
maximum 50 százalék lehet. A megítélt hitel 50
százaléka elõfinanszírozásként azonnal felvehetõ a
késõbbi elszámolás kötelezettségével. A forráshiánynyal induló, családi vállalkozások számra szinte
egyetlen lehetõség a vállalkozóvá válás útján. A hitelezést lebonyolító Helyi Vállalkozásfejlesztési Alapítványok a hitelkérelmek intézésén túl, esetenként ta-

együtt, ami elég hosszú folyamat. Az összegyûjtésük, elõkészítésük elkezdõdött, már körvonalazódik, hogy 2007-ben milyen projekteket fogunk indítani. Szeretnénk, ha elkezdõdhetne 2007-ben a Nyugat-Dunántúli Régióban például az észak-déli tengely, az M9
autópálya, valamint a M86-os gyorsforgalmú
út építése, ami Sopronból indulna Szombathelyen át Nagykanizsa irányába. Az autópálya
már elkészült, része a szekszárdi híd és a kaposvári elkerülõ szakasz. A 86-os út Gyõr és
Csorna felõl indul, Szombathelyen csatlakozik
az M9-eshez. Ide tartozik Nagykanizsa és
környékének csatornahálózata és a szennyvíztisztító telep fejlesztése, illetve a Megújuló
energiák mintavárosa – Nagykanizsa geotermikus energiához köthetõ nagy projekt. A közlekedés szempontjából amellett, hogy az M9es autópálya érintené Nagykanizsát, ugyanígy
a Nagykanizsa-Szombathely közötti vasútvonal korszerûsítése, pálya-rehabilitációja és
villamosítása is érinti ezt a térséget. Tervezzük egy multimodiális logisztikai hálózat kialakítását a nagykanizsai logisztikai központ
és a sármelléki repülõtér összekapcsolásával.
Ehhez mindkét létesítménynél jelentõs fejlesztésére lesz szükség. Mindezeket 2007-2013
között szeretnénk megvalósítani, megoldására
most készül a tanulmány.

nácsadással is segítik a kezdõ vállalkozókat. A hitel
egymást követõen, ismételten, három alkalommal is
felvehetõ. A megkívánt fedezet általában kisebb, mint
a piaci fedezetigény. A vállalkozók a megyeszékhelyeken mûködõ vállalkozásfejlesztési alapítványoknál, illetve azok alirodáinál igényelhetik a mikrohitelt.
Mikrohitel
Plusz
Program
Az MFB Rt. az általa bevezetendõ Mikrohitel Plusz Program keretében további lehetõséget nyújt a mikrovállalkozóknak, kisösszegû hitelek felvételére. Az
MFB Rt. 20 Mrd Ft-os keretösszeget bocsát a konstrukció rendelkezésére, mely a programhoz csatlakozó Helyi Vállalkozói Központokon (HVK-k) keresztül válik elérhetõvé a vállalkozók számára.
Összege legfeljebb 10 M Ft, futamideje maximum
7 év, türelmi ideje 2 év, kamata a jegybanki alapkamatnak megfelelõ mértékû.
Az Országos Mikrohitel Program átalakításával, a
Mikrohitel Plusz konstrukció 2005. márciusi elindításával a mikrovállalkozóknak kínált finanszírozási források
a jelenlegi akár ötszörösét is elérhetik, hiszen a
Mikrohitel Programban ma még igénybe vehetõ 3 M Ft
helyett a jövõben a megemelt összegû, 5 M Ft-os mikrohitel mellett felvehetõ a 10 M Ft-os Mikrohitel Plusz is.
A mikrohitel és a mikrohitel plusz konstrukció együttes
igénybevételével a mikrovállalkozók 15 M Ft-os forráshoz juthatnak, mellyel egyaránt fedezhetik fejlesztési és
ahhoz kapcsolódó forgóeszköz-finanszírozási igényüket.

MIKROHITEL:
MENNYI AZ ANNYI?

1:3
Megváltoztatja
számlaküldési
rendjét március 1-tõl az E.ON Déldunántúli Áramszolgáltató és a
KÖGÁZ Rt. is. A lakossági ügyfelek
legnagyobb része nem havonta, hanem háromhavonta kapja meg a befizetendõ csekkeket. Krommer Béla, a
telefonos ügyfélszolgálat vezetõhelyettese hangsúlyozta, a számlaküldési rendszer változik csak meg, az
eddigi egy helyett három-három
számlát küldenek egy borítékban. Az
átutalással fizetõ ügyfelek esetében
továbbra is minden hónapban az aktuális számlaösszeget hívja le a szolgáltató, és õk is több részszámlát
kapnak egy borítékban. Az éves elszámoló számlát részszámla nélkül
kézbesítik. Az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltatónál évek óta alkalmazzák ezt a rendszert, ami jó az
ügyfeleknek, mert kiszámíthatóbbá
teszi havi költségeiket, s jó a társaságnak is, mert csökkennek a postaköltségek. A változás az áramszolgáltatónál közel 700 ezer, a gázszolgáltatónál 180 ezer ügyfelet érint. A
most bevezetésre került változtatással
évente több mint hétmillióval csökken a kiküldött levelek száma.
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UTAK, JÁRDÁK, PARKOLÓK
Lapunk hétrõl hétre megkeresi a városatyákat, hogy lehetõséget
biztosítsunk a saját területükön tapasztalt problémáik nyilvánossá
tételéhez, a lakóközösségek gondjainak feltárásához, eredményeik
és eredménytelenségeik kommunikálásához. Ezúttal dr. Horváth
Györgyöt kérdeztük.
– Érdekes körzet az enyém, hiszen egyszerre vannak jelen az új,
többszintes épületek és a régi Kanizsát idézõ polgárházak.
Ezernyolcszáz meghívót hordtam ki a családommal, ebbõl is látszik,
sok itt az egyedül élõ ember, ebben is különleges körzet az enyém. Sajnos sok olyan ház is akad, amelyben nem lakik senki. Több mint tíz éve
dolgozom képviselõként, azóta megoldódott számos probléma, de sok
nem. Az ember örül annak, ha valakinek jót tett, segíthetett, hiszen önkormányzati képviselõként ez a dolga. Olykor nehéz, mert a képviselõ
tudja, amikor megkeresik, hogy eleve törvényellenes, amit kérnek. Nekem nem dolgom ezeknek a kérelmeknek az eldöntése, minõsítése, én
továbbítom azok felé, akik érdemben tájékoztatást nyújthatnak.
– Melyek azok a gondok, amelyek évek, évtizedek óta nem oldódnak meg?
– Ez elsõsorban az utakat, járdákat illetõen igaz. Régen épült utcák
jellemzik a körzetemet, olyan idõszakban épült utcák, amelyeket még nem
a jelentõsen megnövekedett gépjármûforgalomhoz méreteztek. Ma már a
tervezés során figyelembe veszik ezt, de a régi jelenségekre nem ad ez
megoldást. Próbálkozunk a Garay utca parkolási gondjainak megoldásával. Van javaslata a lakóknak, amely talán támogatható volna, de a környezetvédelem érdekei is megjelennek a döntés- elõkészítés során. A várost elkerülõ, kivezetõ utak nem épültek meg, a forgalom komoly terhelést ró a házak falaira, homlokzatára. Külön problémakört képvisel a

Dózsa György utca a bevásárló központoktól a víztoronyig terjedõ szakasza. Ez valamikor zsákutca volt, kinyitásra került, és azt a forgalmat,
amely a közeli boltok miatt áthelyezõdött ide, nem képes lebonyolítani.
Probléma a lakók parkolási lehetõségének megoldatlansága, a közelben
zajló építkezések okozta zaj és forgalom. Van, aki azt szeretné, ha lenne
itt tömegközlekedés, mások a személygépjármûvek miatt nem látják ezt
fontosnak. Problémát okoz a Magyar utca óriási forgalma. Nehézkes,
balesetveszélyes a közlekedés. Nem könnyû a kapualjakból kijárni, forgalmi dugókat okoz egy-egy befordulás, a kihajtás lehetõségére pedig
hosszú perceket kell várni. Hiányzik az emberekbõl a tolerancia, a megértés, és a közlekedési kultúrájával is probléma van. Alig áll félre egy autós, hogy kinyissa a kaput, máris egyet nem értésükrõl tájékoztatják, olykor nagyon durván… A mulatók, vendéglátóhelyek hangosságára
vonatkozóan is kapok olykor jelzéseket, de ezek nem számottevõek.
– A katonavárosi múlt miként kísért?
– Megoldatlan probléma a Petõfi utca 112. sorsa. A felépítmény a lakóké,
a föld alatta pedig más tulajdonában van. Áldatlan helyzetet eredményez ez.
Korábban volt egy csõtörés, amelyet a város nem javíttatott meg, mondván a
honvédség dolga, a honvédség nem törõdött vele, végül a polgármester úr
kemény fellépésér eldõlt, meg kell oldani. A laktanya területére viszont nem
engedték be a szerelõket csak hosszas huzavona után. A C épületbe nem tudnak gépkocsival bemenni, a bútorokat kézben cipelik, ha odaköltözik valaki.
Próbálkoztunk a kerítés odébb vitelével, ez akár elfogadható volna, de az ottani vállalkozók körében nem talált támogatásra a javaslat.
– Jóllehet régi, évtizedekkel ezelõtt épül házak is szép számmal jelen
vannak az ön körzetében, az idõ mégsem látszik e házak többségén.
– Rendkívül gondos gazdák is laknak a körzetemben, házaikat tatarozzák, a kerteket rendben tartják. Ez mindenkit örömmel tölt el.

CÉL A VÁROSFEJLESZTÉS ÉS A MUNKAHELYTEREMTÉS
Halász Gyula az SZDSZ frakcióvezetõjeként és választókörzeti képviselõként végzi önkormányzati munkáját. Sorozatunkban
most õt kértük, hogy értékelje eddigi munkáját, beszéljen képviselõként a megvalósított és a tervek között szereplõ feladatokról.
– 2002-ben az új önkormányzatnak két problémával kellett szembenéznie. Egyrészt a város csõdközeli állapotával, másrészt a beváltatlan
ígéretekkel. Az elsõ feladat az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásának rendbetétele volt. Második lépésként elindítottuk azokat az infrastrukturális beruházásokat, amelyek lehetõvé teszik, hogy a vállalkozások Nagykanizsára települhessenek. Az új kormány– elõdeivel szemben
– a tettek szintjén is jelentõs lépéseket tett. Megkaptuk a laktanyákat,
elindult az M7-es autópálya építése, amely 2006-ban Nagykanizsát is
elkerüli, tervezés alatt van a Nagykanizsa-Balatonkeresztúr közötti autópálya szakasz. A választási kampányban azt ígértük, hogy jelentõs
mértékben növeljük Nagykanizsa lobbiképességét. Eddig csaknem 5
milliárdos pályázati pénzt nyert a város és elindult egy nagy léptékû
városfejlesztési munka. Ezt segíti a Pályázati Iroda, mely segítségével
újabb fejlesztési célokat tûztünk ki magunk elé. Az eltelt idõszakban 10
önálló képviselõi indítványt, 4 interpellációt nyújtottam be, valamint
14 ügyben tettem kezdeményezést – szögezte le Halász Gyula önkormányzati képviselõ.
– Milyen fontosabb feladatokat sikerült megvalósítania körzetében,
illetve melyek szerepelnek a tervei között?
– A választókörzetemben a kampány kezdetén megígértem, hogy próbálok segíteni olyan ügyekben, amelyek több mint egy évtizede halmozottak fel. A Péterfai utcában található szennyvízátemelõ volt az egyik
ilyen ügy. Ennek teljes rekonstrukciójára került sor, illetve egy olyan
szagtalanító berendezés elhelyezésére, amely az ott élõk komfortérzetét
javította. Jelentõs mértékû felújítások voltak a Székely kertben és a Városkapu körúton. Járdáknál és a világítási hálózatban történtek re-

konstrukciók. A zöldterület gondozásban is elõre tudtunk lépni, hiszen
nemcsak a veszélyes fákat és a parlagfüvet tudtuk kezelni, hanem új facsemetéket ültettünk. Beindult egy parképítõ program, melynek során a
Munkás, a Kazanlak utcák és a Városkapu által határolt több hektáros
parkban korszerû játszótér, sportpályák és szabadidõs tevékenységnek
helyet adó tereket alakítunk ki. A lakossággal való kapcsolattartásom
rendszeres. Nap mint nap megállítanak problémáikkal az itt élõk és fogadóóráimon is sok ötletet merítek. A kérések fõleg a környezet rendbetételére vonatkoznak, illetve felkeresnek személyes problémákkal is. A
további terveim között szerepel út és járda rekonstrukció folytatása, a
buszvégállomás környezetének rendbetétele. Körzetemet érintõ ügy a
Péterfai út és a Szabadhegy között – közvilágítással ellátott – kerékpárút kiépítése. Jelenleg is folyik a Péterfai utcában a hobbikeretek kiajánlása, melyeket jelképes összegért lehet bérelni. Mint képviselõ fontosnak tartom a munkahelyteremtés szorgalmazását. Ez ügyben több kérdésem, interpellációm volt. Itt nemcsak a zöldmezõs, hanem barnamezõs beruházásokra gondolok. Ez utóbbi a nem használt gyárépületek
élettel való megtöltését szolgálná. Kiemelt célnak tekintem a Kanizsa
Fejlesztési Tervben meghatározottak megvalósulását.
– A bizottsági munkának is jelentõs szerepe van?
– Igen. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságban több javaslatom, kezdeményezésem is elfogadásra került.
Ilyen például a Tervtanács, a Mûvészeti Tanács felállítása, valamint az
Informatikai Tanácsadó Testület létrehozása, a Plakátmúzeum létrehozásának terve és a Zsinagóga tetõszerkezetének felújítása. Ahhoz azonban, hogy a bizottsági és önkormányzati tervek valóra váljanak kellett
és a jövõben is szükséges a kormányzati támogatás. Ebben Kovács
Kálmán informatikai miniszter, Göndör István országgyûlési képviselõ, valamint Teleki László romaügyi államtitkár nagy szerepet vállalt,
hogy Nagykanizsa minél több forráshoz jusson és azok a fejlesztések,
amik a térségben zajlanak, megvalósulhassanak.

KRÓNIKA
FEBRUÁR 23.
CIVIL FÓRUM
A Zalai Falvakért Egyesület és
a Dél-Zalai Civil Fórum közös
gondolkodásra, közös beszélgetésre hívta az érdeklõdõket. A
Halis István Városi Könyvtárban
megrendezett fórum témái között
szerepelt: a Civil Fejlesztési Program, a Dél-Zalai Civil Fórum bemutatkozása és a NCA 2005. évi
várható pályázati kiírásai.
OVI-SULI
Az Ovi-Suli programsorozat keretében nagycsoportos óvodások
ügyességi versenyét rendezte meg
február 23-án és 24-én a Péterfy
iskola. 1992 óta hagyomány, hogy
elsõ nap a benevezett óvodák leánycsapatai, második nap a fiúcsoportok hat-hat fõvel versenyeznek. Ebben a tanévben hat óvoda
vett részt a Most mutasd meg
mennyit érsz! – elnevezésû versenyen. Eredmények: leányoknál az
elsõ helyezetttek távolugrásban
Antal Viktória, kislabdahajításban
Horváth Dóra, csapatban a Vackor
Óvoda. Fiúknál elsõk távolugrásban Kálovics Milán, kislabdahajításban Horváth Dezsõ, csapatban
a Rózsa Óvoda.

FEBRUÁR 24.
ÉLÕ MÚLTUNK
A szlovéniai Magyar Nemzetiségi Mûvelõdési Intézet néprajzi
szakköreinek, Élõ múltunk címû
népmûvészeti kiállítása nyílt meg
a Hevesi iskola galériájában. Köszöntõt Litter Nándor polgármester mondott, a kiállítást Göncz
László, a Magyar Nemzetiségi
Mûvelõdési Intézet igazgatója nyitotta meg. A tárlat március 12-éig
látható, iskolanapokon 8-16 óráig.

FEBRUÁR 25.
BÁL PALINBAN
Mintegy 300 résztvevõ szórakozott a Palini Általános Iskola
Farsangi Bálján. A délután 14
órakor kezdõdött mulatságon 70-
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80 diák vonult fel jelmezben. A
tánc és a tombolasorsolás izgalmai közben még sok-sok meglepetésben volt része a tanulóknak.

FEBRUÁR 26.
KI TUD TÖBBET
HORVÁTORSZÁGRÓL?
Negyedik alkalommal rendezte
meg a Ki tud többet Horvátországról címû vetélkedõt a Horvát
Kisebbségi Önkormányzat. A
rendezvény célja, hogy minél
jobban megismerkedjen az ifjúság Horvátország történelmével,
földrajzával, kultúrájával. A városból és a környezõ településekrõl érkezett 30 általános és középiskolás tanuló a horvát hagyományokat elevenítette fel zenéstáncos mûsorral. A játékos vetélkedõ helyezettjei az alsós általános iskolások csapatából: 1.
Tótszentmárton, 2. Piarista iskola, 3. Belezna csapata. A felsõs
általános- és közép iskolások csapatából 1. Dr. Mezõ Ferenc gimnázium, 2. a Batthyány gimnázium, 3. Belezna csapata. A rendezvény minden résztvevõje kapott ajándékot.
A KOMMUNIZMUS
ÁLDOZATAINAK NAPJA
A kommunizmus áldozatainak napja alkalmából a Nagykanizsai Polgári Egyesület negyedik alkalommal szervezett ünnepséget. A városi könyvtár kicsinek bizonyult földszinti elõadótermében a megemlékezés
gyertyagyújtással
kezdõdött.
Dezsõ Ferenc, az egyesület elnöke azt kívánta, a láng adjon
hitet, erõt, hogy a kommunizmus áldozatait soha ne feledjük
el. Az irodalmi összeállítást követõen Takács János, az elhurcoltak egyesületének tiszteletbeli elnöke emlékezett vissza az
1950-53 közötti hortobágyi
kényszermunka táborokra. Az
emléknapon jelen voltak '56osok, a Gulágra és a Hortobágyra elhurcoltak.

¢ Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek
RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
¢ A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése,
gyors beavatkozással.
¢ Meglévõ rendszerek FIGYELÕKÖZPONTRA
történõ díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20.
Telefon: 93/ 312-706

FEBRUÁR 28.
KOLLEKCIÓ
Babati Csaba képzõmûvész,
Kollekció címû kiállítása nyílt
meg a Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola galériájában. Az alkotót, és
munkáit Zsoldos Péter gimnáziumi tanár mutatta be. A tárlat március 23-ig látogatható, iskolanapokon 8-18 óráig.
ELNAPOLTÁK
A legutóbbi közgyûlés döntése
után február 28-án összeült a Kanizsa NET Kht. ad-hoc bizottság, hogy felülvizsgálja a Kanizsa NET tevékenységét és javaslatot tegyen a kht. további tevékenységi körére. Az ülést a rendelkezésre nem álló adatok miatt
elnapolták. Várhatóan a március

végi közgyûlés elõtt ül össze ismét az ad-hoc bizottság.

MÁRCIUS 1.
PRÓBAÉRETTSÉGI
A próbaérettségi eredmények
megismerése után országos középiskolai versenyen készülhetnek a
kétszintû vizsgákra a diákok, mintegy 50 ezer feladaton tesztelve tudásukat. A www.erettsegizo.hu oldalon március 1. és április 20.
között rendezi meg a III. Országos
On-line Középiskolai Próbaérettségi Versenyt a Felvételi Információs Szolgálat. A kétszintû versenyen
történelembõl, irodalomból, és matematikából mérhetik össze tudásukat a diákok. A regisztráció mindenki számára ingyenes. Az országos verseny április 20-án, az írásbeli vizsgák kezdete elõtt lezárul.

Nem üzlet…
Nincs, ki elvigye a társasházban összegyûlt papírhulladékot. A benzin is többe kerül mint az egész buli – mondják. Úttörõk sincsenek
már, utódaik szabadidejükben a neten szörföznek. Hoppá, meg van
az én emberem! A sarki kocsma elõtt rozoga kordé parkol, spárgával
a fának kötve. Hamar megtalálom akit keresek, mert odabenn egyedüli vendég. Nahát! Még ilyen se volt. Lenne egy kis fuvar, mázsányi
papír – mondom – megköszönnénk, ha elvinné. Épp, hogy figyel rám,
mert a nyerõgép gombjait nyomogatja profi módon, akár tanítani is
lehetne. Nézze kedves uram – szentel rám kis idõt, miközben átvált a
kisfröccsös pohárra – nekem ez nem üzlet. Talán alumínium, esetleg
réz, vagy egy kis ólom, az bármikor jöhet. Érdekes, a vasat nem is
említi. És ez hogy jövedelmez ? – bökök a gép felé. Nem szól semmit,
apró után kutat zsebeiben, a következõ menethez. Az üzlet nem jött
össze – ez van. Harmadnap aztán kora reggel csenget a lakásomon.
Fõnök – szól rekedten a kaputelefonba – hol az a papír?
Tóth Ferenc

SIKERES NAGYKANIZSÁÉRT
A Sikeres Magyarországért mozgalom Hiller Istvánnak, az MSZP
elnökének kezdeményezésére jött létre. A városok között, Nagykanizsán elsõként alakult meg a Sikeres Nagykanizsáért civil csoport,
melynek tagjai jelentõs teljesítményt nyújtanak a gazdasági és társadalmi életben. Tudásuk, tapasztalatuk, segítségére lehet fejlesztési céljaink meghatározásában – mondta dr. Fodor Csaba kapcsolattartó, az
MSZP megyei alelnöke február 24-én tartott sajtótájékoztatóján. Szeretnék, ha elsõként a Nagykanizsát is érintõ – 2007-2013. közötti
Nemzeti Fejlesztési Terv pontosításában, a fejlesztési célok meghatározásában részt vennének a civil mozgalomhoz csatlakozó személyek.
Amennyiben a 15 ezer milliárd forint fejlesztési célú összeget hazánk
lakosságának számához viszonyítjuk, úgy Nagykanizsa is jelentõs fejlesztési lehetõség elõtt áll – hangsúlyozta a kapcsolattartó. Városunk
akkor lesz sikeres, ha helyesen tudjuk meghatározni a fejlesztési
irányt, és sikeres pályázatokat tudunk készíteni. A tagok részére a napokban kiküldik az írásos anyagokat, de természetesen a munkához a
személyes találkozásokra is szükség van. Újságírói kérdésre válaszolva
elmondta, nem a polgári körök ellenmozgalmát szervezik. Március 4én városunkba látogat Baráth Etele tárca nélküli miniszter, s a sikeres
Nagykanizsáért mozgalom tagjaival konzultatív eszmecserét folytat.

KUL TÚRA
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SOKSZÍNÛSÉG

Sokszínûség címmel nyílt tárlat
a HSMK-ban, amelyen Palotás Tibor munkái mellett meghívott mûvészek, Ambrus Márta, Járási Ildikó és Csávás Csaba alkotásai is
láthatók. Palotás Tibor négy évvel
ezelõtt, 2001-ben, felesége biztatására ragadott ecsetet. Élete elsõ kiállításán festményei mellett diákkori alkotásai és fotói is láthatók.
– Nagy álmom, hogy egy oltárkép megfestésére kapjak megbízást. Abban reménykedem, hogy
ez nemsokára meg is valósulhat,

de elkiabálni nem szeretném –
mondja Palotás Tibor.
– Mikor kezdett el alkotni?
– Egészen korán, de az édesanyám nem támogatta ezeket az elképzeléseimet, féltettek az úgynevezett „mûvészpályától”. Eredendõen
a képzõmûvészeti fõiskolára is készültem, és a Mûszaki Egyetemre
vettek fel. Az egyetemi évek alatt aztán nem volt idõm a rajzolásra, festésre, így aztán le is zárult egy idõre
ez az egész. Ifjú mérnökként az ezzel
együtt járó kihívásoknak szerettem
volna megfelelni, meg sem fordult a
fejemben, hogy fessek.
– Hogyan került elõ az ecset?
– A feleségem bíztatására kezdtem bele. Választottunk egy albumot és elkészült az elsõ másolat.
Ma már vannak megbízásaim is.
Egyre többen kérnek arra, hogy
fessem meg hozzátartozójukat, elhalt családtagjukat. A feleségem
a mecénásom, a biztatóm, õ tesz
meg mindent annak érdekében,
hogy én festhessek.

1994-ben jelent meg a Nagykanizsa török alóli felszabadulását,
valamint az 1690-1849-ig felölelõ
idõszakot átfogó Nagykanizsa
Monográfia dr. Rózsa Miklós
szerkesztésében. Halálát követõen
felesége, dr. Rózsáné, dr. Lendvai
Anna folytatta a második kötet
szerkesztését. Várhatóan március
elejére-március végére befejezõdnek a második kötethez tartozó
utolsó két tanulmány munkálatai
is. A lektorálás, szerkesztés,
resumek angolra, németre fordítása és a mûszaki szerkesztést követõ nyomdai elõkészítés és munkálatok után a tervek szerint idén a
karácsonyi könyvvásárra, vagy a
jövõ évi Magyar Kultúra Napjára
kerülne kiadásra a második rész.
Az idei költségvetésben 10 millió
forintot különített el az önkormányzat az elsõ kötet 1000 példányban történõ újranyomására és
a második kötet 2000 példányban
való kiadására.

A MAGYAR SANZON SZERZÕJE
Pénteken este a Tüttõ János Nótaklub jubileumi
elõadásának szünetében nyílt kiállítás a neves nótaszerzõ, Tüttõ János munkáiból, ránk hagyott emlékeibõl. A tárlatot fia, Tüttõ István ajánlotta a megjelentek figyelmébe. Tüttõ István ekképpen emlékezett vissza édesapjára:
– Édesapám 1917. február 3-án született Orosztonyban. 1919-ben Balatonfenyvesre költöztek, mivel
nagyapámat az ottani nagybirtokos Stadler gróf gazdatisztként alkalmazta. Apám az általános iskoláit
Fonyódon, a gimnáziumot Siófokon végezte. Korán
feltûnt az irodalom iránti fogékonysága. Papi pályára szánták, õ édesanyámat választotta. Kereskedõként dolgozott saját üzletében Balatonfenyvesen.
Színtársulatot alapított lelkes fiatalokból. Az elõadásokat õ szervezte és rendezte. Késõbb színmûveket is
írt, amelyek szintén elõadásra kerültek, nagy sikerrel. Különbözõ pályázatokra küldte el verseit, a kiállításon bemutatott oklevelek is igazolják annak eredményeit. Kitört a II. világháború, behívták katonának,
ahol kezdetben géppuskás, majd ezredírnok lett. A Somogyi Újság haditudósítójaként jelentéseket küldött a
front történéseirõl. Szomorú esemény volt a bátyám
menekülés közben bekövetkezett halála. Õ két és fél
éves volt, én négy hónapos. Apám eljutott a Don-kanyarig, súlyosan megsebesült, comblövést kapott, fogságba esett. Felépült és sikerült megszöknie, hazajutott. Részt vett az antifasiszta mozgalomban. A szüleim
próbálták ott folytatni, ahol a háború elõtt abbahagyták, azzal a különbséggel, hogy közben mindenüket elvesztették. Apám eleinte favágást vállalt, hogy ne
szenvedjünk hiányt. Nappal dolgozott, éjjel a petróle-

umlámpa fényénél ismét írni kezdett. A véletlen hozta
össze Morvay Károllyal, a híres nótaszerzõvel, aki a
„Nem zörög a haraszt” címû versét megzenésítette. A
nóta rövid idõn belül közkedvelt lett. Így kezdõdött a
magyar nóta iránti, életen át tartó szerelme. A civil
élet a balatonboglári ÁFÉSZ elnöke, majd a
Balatonkeresztúri ÁFÉSZ kereskedelmi vezetõje feladatát rótta ki számára. Mindkettõnek tisztességgel
eleget tett 56 éves koráig, amikor súlyosan megbetegedett, agymûtéten esett át. Újra kellett tanulnia a beszédet, a járást, újra tanult zongorázni és alkotni is.
Nem adta fel, és sikerült. Folyamatosan alkotott. Dalaiban az emberi érzés, a szerelem, és harmadik nagy
szerelme, a Balaton kapott fontos szerepet. Az ország
legismertebb szerzõivel dolgozott együtt. A legnevesebb énekesek, Vörös Sári, Gaál Gabriella, Kovács
Apollónia, Dóri József, Lovas Lajos, Solti Károly,
Kiss Károly, Béres Ferenc, Marczis Demeter,
Domahidi László mind-mind érdemesnek tartották,
hogy elõadják szerzeményeit. E nóták hallatán jobb
kedvre derülünk, mély érzelmek ragadnak el bennünket, anélkül, hogy tudnánk ki volt a szerzõje.
Lejegyezte: Dukát Éva

TAVASZI
MÛVÉSZETI
FESZTIVÁL
A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
programjairól tartott sajtótájékoztatót Papp Ferenc, a HSMK igazgatója március 23-án. A programok összeállításánál minden korosztályra gondolt az intézmény.
Az országosan ismert mûvészeti
együttesek, elõadómûvészek mellett, tehetséges helyi alkotók és
mûvészek is bemutatkoznak a
fesztiválon. Hat mûvészeti ágban
– zene, képzõmûvészet, irodalom,
színház, film, balett –, 14 rendezvényt láthat a közönség.
A
fesztivál
az
„ART
EUphoria” kiállítással kezdõdik
12-én 18 órakor, majd 19 órakor
a világhírû hegedûvirtuóz, Mága
Zoltán és az Angyalok koncertjével folytatódik. A pécsi Szélkiáltó
Együttes Búval, vigalommal címû
mûsora 15-én 19 órakor veszi
kezdetét, a Marica Grófnõ címû
operett, a Sziget Színház elõadásában 16-án, 19 órakor csendül
fel. A budapesti Fogi Színház,
Vuk címû elõadásának 17-én, 10
és 14 órától tapsolhatnak a gyerekek. Koncz Zsuzsa 21-én 19 órakor lép színpadra. A zalaegerszegi Griff Bábszínház Holdfia, Naplánya címû elõadását 30-án 10
órától láthatják a gyerekek. A kanizsai Kamera ‘67 Filmstúdió Elhagyott árnyék címû filmjét április 4-én, 18 órakor vetítik. A gyõri Forrás Színház Az árva Twist
Olivér címû elõadását 5-én 11 és
14 órától láthatják, a Kanizsai
Képzõ- és Iparmûvészek Egyesületének kollektív tárlata 6-án, 18
órakor nyílik. A Szegedi Kortárs
Balett a Szentivánéji Álom címû
balettet mutatja be 6-án, 19 órakor. A Halis István Városi
Könyvtárban 7-én, 18 órakor
Bertók László, Kossuth-díjas költõvel beszélget Pék Pál. A Bella
Voce Vonóstrió 8-án, 19 órakor
ad hegedûkoncertet, s 11-én, 18
órakor a Költészet Napja rendezvényével zárul a Tavaszi Mûvészeti Fesztivál. Horváth István
Radnóti-díjas versmondó rendezésében József Attila életútját
mutatják be, versei tükrében.
A fesztivál költsége 4,5 millió
forint, fõ támogatója a város önkormányzata és a KÖGÁZ Rt.

OKTATÁS
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AGYAGBÓL, PAPÍRBÓL, GYÖNGYBÕL
Az Aranymetszés Alapfokú Mûvészeti Iskola
kézmûves szakos növendékeinek kiállítása látható
február 23-tól az Aranymetszés Minigalériában. A
kiállított tárgyak agyagból, gyöngybõl, papírból s
egyéb, a természetben fellelhetõ anyagokból készültek Perlaki Melinda tanárnõ segítségével. A
kiállítást Saliné Tánczos Mária pedagógus nyitotta
meg. A rendezvényen az iskola népzene tagozatos
növendékei léptek fel.

KÜSZÖBÖN A VIRTUÁLIS KLINIKA
Negyedik alkalommal rendezett a ZsigmondySzécsényi SZKI térinformatikai konferenciát. A térinformatikus képzést 1997-ben indították be iskolában, a diákok érettségi után kezdhetik meg tanulmányaikat ezen a szakon. A képzésre elsõsorban az
Zsigmondy-Széchenyi SZKI-ban érettségizettek jelentkeznek, de egyre ismertebb lesz a képzés más
középiskolákban is. A tapasztalata szerint a beiratkozók mintegy 60 százaléka szerzi meg a képesítést.
A térinformatika olyan új, fejlõdõ tudomány, amely a
közeljövõben a mindennapjaink része lesz. Ezért szeretné az intézmény iskolai és iskolán kívüli tevékenységével minél jobban megismertetni és elismertetni a szakma fontosságát. A térinformatikát ma már az élet számos területén használják, ez derült ki a konferencián elhangzott elõadásokból is. A Nagykanizsai Többcélú
Társulás a területfejlesztés területén vállalt feladatainak
ellátásához kistérségi térinformatikai rendszert kíván
üzembe helyezni. A rendszerrel elsõsorban a térség turisztikai értékeit szeretnék megjeleníteni, a pályázatokhoz reprezentációként felhasználni, és interneten mindenki számára elérhetõvé tenni. A modern orvoslás minél szélesebb kört ölel fel, annál inkább a specializálódás felé halad. Ugyanakkor társadalmi elvárás a holisztikus gyógyítás, az egységes ellátórendszer létrejötte,

amely nem nélkülözheti a különbözõ szakterületek közötti átjárhatóságot. A probléma megoldására már találunk az informatika segítségével megoldott példákat,
ahol a kapcsolatot a telekommunikáció teremti meg az
egyes ellátó egységek között. Az így kialakuló virtuális
hálózatok, az új átviteli médiumok (GPS, mûhold) segítségével összekötik az ellátórendszereket, megosztják
az orvosi szakértelmet és a tudásbázisok tartalmát. A
virtuális klinikák segítségével a diagnózis felállítása
mellett a beteg kezelése és gondozása is elvégezhetõ, a
telesebészet, a pszichoterápia, az otthoni virtuális vizitek a jövõ ígéretes területei. A klinikai kutatások, a
vizsgálatok és a gyógyítás során keletkezett nagyszámú
esetleírás, az egyénre ható társadalmi-környezeti hatásokat jellemzõ adatoknak a geológiai adatokhoz kapcsolt szakértõi felhasználása egyre inkább lehetõvé teszi
a felhalmozott tudás egyénre szabott hasznosítását,
komplex vizsgálatát. A bizonyítékalapú orvoslás, a
szakértõi rendszerek alkalmazása, a rendelkezésre álló
adatbázisok együttes felhasználása módot adhat a beteg
hatékony, saját specialitásait, társadalmi és földrajzi
adottságait figyelembevevõ gyógyítására, mondta el
Forczek Erzsébet a térinformatika egészségügyi felhasználási lehetõségeirõl tartott elõadásában.
D.É.

A nagykanizsai
Horvát Kisebbségi
Önkormányzat
HORVÁT
NYELVTANFOLYAMOT
indít.
Jelentkezni lehet
2005. március 7-11-ig
minden nap 9-16 óráig
a HKÖ irodájában
(Rozgonyi u. 1.)
Részletes információ
a 93/326-658-as, illetve a
06/30/355-3075-ös
telefonszámon kapható.

TIT
MÉRLEG
A HSMK felnõtt klubjában került sor a TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ
Egyesület résztaggyûlésre, amelyen az elmúlt idõszak munkájának értékelésére, küldöttválasztásra és elnökségi tagok jelölésére is
sor került. A beszámolóból kiderült, az egyesület az elmúlt idõszakban jelentõs tartalmi változásokon ment keresztül, számolnia
kellett az ismeretterjesztési lehetõségek bõvülésével, a felnõttképzési piac kiszélesedésével.
A TIT az elmúlt öt évben megtartotta, tovább erõsítette a szakképzésben, a munkaerõpiaci képzésben meghatározó megyei szerepkörét. Öt év alatt az állami
szakképesítést nyújtó és továbbképzõ 314 tanfolyami csoportban
8214 hallgató végzett eredményesen. Jelentõs nagyságú – évente
250-33 fõ – az átképzési tanfolyamokon résztvevõ munkanélküliek száma. A munkanélküliek
felkészítése, az elmúlt öt évben
lezajlott vizsgák eredményessége
az anyagiakon túl is jelentõs erkölcsi tõkéhez juttatta az egyesületet. A TIT munkáját az elõadásszám és a taglétszám csökkenése
jellemezte. A gazdasági és kulturális életben tapasztalható változások ellenére az egyesület mégis
számos kis- és nagyrendezvénnyel járult hozzá az értékközvetítés folyamatához. A taglétszám
megõrzése, növelése sajnos nem
sikerült. A megyei egyesületnek
2000-ben 398 tagja volt, addig
2004. decemberében 192 tagot regisztráltak.

VÁROS
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VETÉLKEDÕ

KREATÍV DÍJAK
A Nagykanizsai Kreatív
Klub február 25-én tartotta
nyilvános ünnepi ülését a
Halis István Városi Könyvtárban. Köszöntõjében Wilheim
Gábor, a klub elnöke kiemelte: 10 évvel ezelõtt örömmel
és lelkesedéssel alakították
meg a klubot azzal a céllal,
hogy valamit tehetnek városunkért. Keresték a közös pontokat annak érdekében, hogy
találják ki újra Kanizsát. A közös pont a kreativitás volt. De
mi is a kreativitás? A racionális, új megoldásokat találók
módszere, amihez azonban
kellõ bátorság is kell, hogy valaki új dolgokat merjen megmozgatni azért, hogy céljához
közelebb érjen. Ez a klub a bátor emberek klubja. Az elmúlt
10 évben sok mindent sikerült
elérniük; gondoljunk csak a
fõiskola létére, aminek a gyökerei a klubból indultak ki.
Hagyományaik is lettek, ilyen
például a legkreatívabbak jutalmazása, ami eszmei díj, de a
város megbecsülése sokat jelent mindenki számára.
A Thury György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi SZKI énekkarának mûsorát követõen Wilheim Gábor,
átadta a 2004-es év legkreatí-

vabb embereinek a díjakat. A
klubtagok szavazatai alapján az
Év Kreatív Embere díjat
Mérksz Andor, a ZsigmondySzéchenyi SZKI igazgatója
vette át. Megköszönte a klub
minden tagjának a megtisztelõ
címet és a méltató szavakat.
Meglepetésként érte a hír, és
amikor elgondolkodott azon,
hogy miért is kapta, az jutott
eszébe, hogy teszi a dolgát,
amit elvárnak tõle a hétköznapi
munkája során. Nem valamiért,
hanem valakikért. Azzal a közösséggel együtt, akik megbízták, hogy vezesse õket egy új
úton, amikor a két középiskolát
egyesítették. Ezúton is megköszönte a kollégáinak, a városnak és mindazoknak, akik bármilyen módon segítették abban, hogy idáig eljutott az intézmény.
Az Év Kreatív Menedzsere
díjat Vass István, az M7 Vámügynökségi és Logisztikai Kft.
igazgatója kapta. Köszönõ szavaiban kiemelte, azért örül ennek a díjnak, mert olyan társaságtól kapta, amelynek minden
tagját nagyra becsüli. Úgy érzi, velük együtt tud tenni valamit azért, hogy Kanizsa a jövõben újra egy fejlõdõ, virágzó város legyen. Bár megfor-

Kõnig menü  400 Ft / menü kiszállítva
 Vállalati étkeztetést vállalunk
 Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-137

dult a fejében, hogy elmegy a
városból, de az utóbbi években
sok olyan pozitív változást tapasztalt, ami miatt úgy döntött, itthon marad. Nem akart
senkit sem dicsérni, de mégis
kiemelte a polgármester nevét.
Szakmailag, logisztikai szempontból, és a városfejlesztéssel
foglalkozó témakörökben úgy
látja, õ lassan megvalósítja lépésekben azt, amit a Logisztikai Egyesülettel hirdetnek: lehet egy várost, újra pályára
tenni. Voltak csalódásai, de
egyre jobban szeret Kanizsán
lenni.
Az Év Kreatív Közössége
díjat a közel 80 éves múltra
visszatekintõ Farkas Ferenc
Városi Zeneiskola Közössége
nevében Baráth Zoltán igazgató vette át. Õ is csatlakozott az
elõtte szólókhoz. Ez egy szeretet közvetítõ-díj, mondta köszönõ szavaiban, amely most a
város polgáraitól, civil szervezetétõl áramlik feléjük, és boldogok, mert a gyerekektõl és a
szülõktõl is megkapják ugyanezt. Csak ígérni tudta mindenkinek, hogy megpróbálnak a
díjnak és az elkövetkezõ feladatoknak továbbra is megfelelni.
Bakonyi Zsóka

DINNYÉS-KLUB – a Halis
István Városi Könyvtárban
2005. március 7-én
18.00 órakor.
NÉMA ANTOLÓGIÁK.
Belépõjegy: 400 Ft
(Diákjegy: 200 Ft).

A Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság, Megyei Balesetmegelõzési Bizottsága mint
rendezõ, a Megyei Pedagógiai
Intézet, mint meghirdetõ és a
TECHNIKA KFT, mint támogató az elmúlt év tapasztalataira és a tanulók élénk érdeklõdésére tekintettel a középiskolás fiatalok helyes közlekedésre nevelése céljából ismételten
felmenõ rendszerû vetélkedõt
hirdetett. Az iskolai, majd
városi fordulókat a megyei
döntõ követi. A megyei versenyre április 8-án kerül sor,
résztvevõi a városi versenyeken továbbjutott versenyzõk 33-fõs csapata. A megyei forduló az országos versenyhez hasonló elméleti (KRESZ és
DROG teszt) valamint ügyességi és gyakorlati feladatokat
tartalmaz.
A IV. Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa (KKK)
országos döntõjének 2005. április 27 - 29 között Gyula város
ad otthont. Jelentkezési feltételek: szakmunkásképzõ, középiskolai, illetve gimnáziumi tanulók, akik 15. életévüket már
betöltötték, de nem múltak el
19 évesek, valamint középfokú
tanulmányokat folytatnak. A
jelentkezõk három kategóriában versenyezhetnek: kerékpáros, segédmotoros-kerékpáros
és gépjármûvezetõi kategória.
Díjazás: a megyei forduló
végeztével a kategóriák I - II III. helyezettje a Zala Megyei
Balesetmegelõzési Bizottság és
a TECHNIKA KFT külön díját
kapják.

KÖZÉRDEK

MÛS ORA
Március 4. – Március 10.
Március 4. péntek
06:30 Krónika 06:40 Reklám
06:42 Hangos képújság 06:50 Természetfigyelõ Olaszország – Szardínia
szélfújta szigete 07:14 Jelkép – katolikus 07:24 Mese: Hûsítõ mese 07:29
Krónika 07:39 Reklám 07:41 Természetfigyelõ Olaszország – Koronás
fõk 08:05 Adjuk magunkat 08:14
Mûsorajánló 08:15 Reklám 08:17
Krónika 17:30 Tér-Erõ. 18:00 Krónika 18:14 Mese: Jerikó erõditett városa
18:18 Jelkép – katolikus 18:30
Gyógyulj velünk! 19:00 Krónika
19:15 Nyugati magazin 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:04 Természetfigyelõ? Olaszország – Szardínia szélfújta szigete 20:30 Hírháló
21:00 Szuperhekus kutyabõrben –
amerikai akció-vígjáték

Március 5. szombat
06:30 Krónika 06:45 Jelkép –
katolikus 07:00 Nyugati magazin
07:24 Mese: Jerikó erõditett városa
07:30 Krónika 07:45 Adjuk ma-

gunkat 07:55 Természetfigyelõ
Olaszország – Szardínia 08:20 Krónika 08:30 Hírháló 9:00 TV shop
09:30 Maksavízió 10:00 Szentföldi
szent helyek 10:30 A Marslakók legendája – Szilárd Leó 11:00 ÉpiTech 11:30 Szemeszter – diákmagazin 17:30 Business-mix magazin.
18:00 Lenyomatok – A Roczey házaspár portréja 18:30 Storyboard
20:05 Tv mozi 20:30 Hírháló
21:00 Holdfény az öböl felett –
amerikai filmdráma 23:00 Bence
show 23:30 Különjárat

Március 6. vasárnap
06:30 Storyboard 08:05 Tv-mozi:
08:30 Hírháló 09:00 Tv shop 09:30
Gyógyulj velünk! Magazin egészségrõl, betegségrõl 10:00 Marslakók
legendája – Bay Zoltán. 10:30
Trendline 11:00 Business-mix magazin 11:30 „A cimbalom lisztje” Dokumentum Mûhely 17:30 Negyvenezer vadlúd - Dokumentum Mûhely
18:00 Trendline 18:30 Válogatás a
hét mûsoraiból 20:15 Tv mozi:
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20:30 Hírháló 21:00 A jaguár boszszúja – amerikai akciófilm 23:00
Maksavízió 23:30 Bencze show.

Március 7. hétfõ
06:30 Nyugat magazin 07:00 TV
mozi: Autóversenyzõk – magyar
film 17:30 Világjáró fotómûvész –
Dokumentum Mûhely 18:00 Krónika 18:13 Mese 18:18 Jelkép – adventista 18:30 Brill 20 magazin.
Vállalkozásról mindenkinek 19:00
Krónika 19:13 Jövõ? 7 19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:01
Nyugat magazin 20:30 Hírháló – az
ország hírei 21:00 Vihar – amerikai
thriller

Március 8. kedd
06:30 Krónika 06:40 Hangos
képújság 07:20 Jövõ 7 07:24 Jelkép – adventista 07:34 Mese
08:04 Krónika 08:18 Nyugat magazin 17:30 Az utolsó magyarországi várbörtön 18:00 Krónika
18:15 Mese 18:20 Jelkép – katolikus 18:30 Négy évszak Zselicsben
A Kapos Tv természetfilmje 19:00
Krónika 19:15 Házban ház körül magazin mûsor 19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:04 Jövõ
7 20:30 Hírháló - az ország hírei
21:00 A víz fogságában – amerikai akciófilm

Március 9. szerda
06:30 Krónika 06:42 Hangos
képújság 06:50 Házban ház körül
07:14 Jelkép – katolikus 07:24
Mese: 07:30 Krónika 07:41 Jövõ
7 08:05 Adjuk magunkat 08:20
Krónika 17:30 Egészségmagazin
18:00 Krónika 18:14 Mese 18:18
Jelkép – evangélikus 18:30
Maksavízió 19:00 Krónika 19:15
Jövõ? 7 19:27 Sport 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:04
Házban ház körül 20:30 Hírháló –
az ország hírei 21:00 Ebigazság –
amerikai családi film

Március 10. csütörtök
06:30 Krónika 06:40 Hangos
képújság 06:50 Jövõ 7 07:02 Sport
07:14 Jelkép - evangélikus 07:24
Mese 07:29 Krónika 07:41 Házban ház körül 09:04 Krónika
08:05 Adjuk magunkat 08:20 Krónika 17:30 Biztonsági zóna 18:00
Krónika 18:14 Mese 18:18 Jelkép
– református 18:30 Kiskunhalasi
sóstó. Dokumentum mûhely 19:00
Krónika 19:10 K’arc – kulturális
magazin 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:04 Jövõ? 7
20:16 Sport 20:30 Hírháló – az ország hírei 21:00 Végveszélyben a
föld – kanadai akció-thriller

A SZÉN-MONOXID ÖL
Dübörög a tél, odakinn dermesztõ hideg van. Fûtünk, készülékeink
maximális teljesítményre kapcsolva. A fûtési szezon közepén járunk.
Annak a fûtési szezonnak a közepén, amely már eddig országszerte 29
halálos áldozatot követelt szénmonoxid-mérgezés miatt. S hogy mi állhat az egyre gyakrabban elõforduló balesetek hátterében? Errõl beszélgettünk Szalai Zoltánnal, a Füstfaragók Kft. ügyvezetõjével.
– Vajon mi lehet az oka a romló baleseti statisztikának?
– Az utóbbi évek legnagyobb problémája a fokozott légzárású nyílászárók megjelenése. Való igaz, hogy a mûanyag nyílászárók beépítésével
sok energiát megspórolhatunk, de a helyiségek leszigetelése a külvilágtól a természetes levegõjárást iktatja ki. Ez egészségtelen akkor is, ha
nyílt égésterû kazán, gázkészülék nincs a helyiségben, de kifejezetten veszélyes, ha ilyen készüléket üzemelnek. Egyszerûen elfogy a helyiségbõl
az oxigén, ami nemcsak a légzésünkhöz, de a készülék mûködéséhez is
szükséges. Ha elfogy az oxigén, vákuum keletkezik a térben, aminek következtében a kéményen át kifelé igyekvõ égéstermékek illetve gázok –
mint például a szénmonoxid is – visszakerül a helyiségbe. Nagyon veszélyes, mégis sokan nem veszik figyelembe: letapétázzák vagy más módon
lefedik a szellõzõrácsokat, vagy – úgymond a pára ellen – légelszívót
használnak, esetleg ventillátort építenek be a helyiségbe. A végeredmény
ugyanaz lehet: elõbbi esetben elfogy az oxigén, utóbbinál az égési levegõt is kiszívják a térbõl. Sokan nem tartják be azt a szabályt sem – talán
nem is tudják –, hogy nyílt égésterû kazánt és páraelszívót nem szabad
egyszerre üzemeltetni. Új épületeknél fordul elõ, hogy eredetileg ugyan
zárt égésterû kazánt terveztek a lakótérbe fokozott légzárású nyílászárók
mellé, végül nyílt égésterût szerelnek be.
– A statisztikai adatok arról árulkodnak, hogy az úgynevezett visszaáramlásos esetekben a készülékhibák több mint ötven százalékban okolhatók. Az
esetek egyharmadában légellátási probléma van a háttérben, minden tizedik
esetben pedig a kémény nem mûködik megfelelõen. Mi a véleménye?
– A készülékekrõl talán annyit: bár nem kötelezõ, mégis ajánlott évente
szakemberrel átnézetni azokat. Sokan mindenféle engedély nélkül cserélik

le készülékeiket, még a bekötéskor sem hívnak szakembert hozzá. Pedig ez
túl azon, hogy balesethez is vezethet, még szabálytalan is. Hogy csak egy
példát említsek: nem mindegy, hány darab és mekkora teljesítményû készüléket kötnek be egy kéménybe. Azt sem tudják sokan, hogy a gyûjtõkéményekre – melyek Kanizsán mintegy tizenötezer embert érintenek – csak
átfolyó rendszerû vízmelegítõ illetve falifûtõ köthetõ rá. S ha már a kéményeknél tartunk: bár törvény által elõírt, hogy évente meg kell azokat vizsgálni, egyesek egyszerûen nem engedik be a kéményseprõt a házba. Jelezzük ezt a jegyzõnek, aki felszólítja az illetõt, engedje be a szakembert. Ha
az újbóli kiszálláskor sem járunk sikerrel, nincs tovább: a kémény mechanikai tisztítása és az égéstermék visszaáramlásának mérése elmarad.
– Az utóbbi idõkben többször is találkozhattunk olyan hirdetéssel,
amelyben szén-monoxid mérõk ajánlják a lakosságnak szolgáltatásukat.
– Szakembernek semmiképpen sem mondható személyek járják az
országot. A pillanatnyi szén-monoxid-szintet esetleg valóban képesek
lehetnek meghatározni, de az egyrészt egyik pillanatról a másikra képes változni, másrészt semmiféle más segítséget adni nem tudnak, a kéményseprõt nem helyettesítik. Ellenben számlájukon borsos ár szerepel, majd duplája a kéményseprõi díjnak.
– Térjünk vissza egy kicsit a szén-monoxidhoz. Milyen tüneteket
okoz, ha felszaporodik a térben?
– Enyhe mérgezésnél enyhe fejfájást érzünk, melyet szédülés és
hány-inger követ, közepes mérgezésnél ezek a tünetek erõsödnek,
gyors szívdobogás jelentkezik. Erõs mérgezés esetén ájulás következhet be, egyre nehezedik a légvétel. Magas koncentrációnál az
egész szervezetben súlyos oxigénhiányos állapotot hoz létre, az
idegrendszeren keresztül gátolja, majd megbénítja a mozgást, illetve
az izmokat. Elõször fáradságérzet, álmosságérzés lesz úrrá az emberen, majd mire segítségért indulna, már nincs ereje elmenni az ajtóig. Ezután eszméletvesztés, majd a légzés és a keringés összeomlása következik.
Sz.M.

HIRDETÉS
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INGATLAN

rály úton. Ár: 6000 Ft/hó. Érd.:
30/310-4294 (5526K)

Bajcsán 30 éves, 120 m2-es, 3
szobás családi ház melléképületekkel, nagy telekkel eladó. Érd.:
30/270-8592 (5478K)
Nagyrécsén családi ház költözés
miatt eladó. Érd.: 30/543-2220
(5499K)
Nk-án a Munkás úton központi
fûtéses házban garázs eladó. Érd.:
93/314-787, 30/319-2741 (5506K)
Nk-án Látóhegyen frekventált
helyen a Csótótól 15 percre telek
gyümölcsössel, fenyõvel, épülettel
eladó. Víz, villany van. Érd.:
93/325-759 (5507K)
Nk-án Tárház utcában családi
ház eladó. Irányár: 7,2 millió Ft.
Érd.: 30/5602-706 (5511K)
Elcserélném Nk-i, belvárosi, 42
m2-es, félkomfortos önkormányzati
lakásomat egy kisebb, belvárosi,
önkormányzati komfortosra. Fizetek rá! Tel.: 93/322-537 (5517K)
Öregförhénci hegyen szõlõbirtok lakható hétvégi házzal, téglapincével, melléképülettel, felszereléssel eladó. Érd.: 30/2833-193
(5518K)
Kacorlakon kétszobás, fürdõszobás családi ház eladó. Érd.:
93/315-861 (5520K)
Nk-tól 11 km-re Virághegyen
pince, szõlõ, normann fenyõvel, erdõvel eladó (út, saját kút van).
Irányár: 320.000 Ft. Tel.: 30/5433657 (5521K)
Homokkomáromi hegyen 5500
m2 területen szõlõ és szántó, jó állapotú pincével, teljes felszereléssel
eladó. Köves út, víz, villany van.
Ára: 1,1 millió Ft. Érd.: 93/312-874
(5522K)
Jankapusztán (Nk-tól 12 km-re)
60 m2-es, egyszobás, komfortos
családi ház 2000 m2-es telken eladó. Ára: 2,2 millió Ft. Érd.:
30/272-5400 (5523K)

VEGYES

BÉRLET
Kazanlak krt-on kétszobás, bútorozott lakás hosszú távra kiadó.
Érd.: 20/490-6066 (5524K)
Nk-án a keleti városrészben kétszobás lakás kiadó. Érd.: 16 óra
után 93/324-613, 70/247-0497
(5525K)
Belvárosban garázs kiadó a Ki-

Kagylótámlás, ovális, ágynemûtartós franciaágy (2m x 2,20m)
szürkés, selyem huzattal eladó. Ár:
27.000 Ft. Érd.: 30/9932-534
(5529K)
5 részes Mondo szekrénysor
(tölgyszínû), 4 részes Harmónia
szekrénysor íróasztallal, valamint
Júlia ülõgarnitúra eladó. Érd.:
30/448-6072 (5493K)
Vásározók figyelem! Bálás ruha
asztalok (összecsukható) újszerû állapotban, 4500 Ft/db áron, valamint
bemutatóbábuk féláron eladók.
Érd.: 20/209-8463 (5508K)
Kismama, csecsemõ, gyermekholmik, divatos tavaszi ruhák, lábbelik, szoptató, fürdetõ, biztonsági
kellékek, bababútorok újszerû állapotban eladók. Érd.: 93/326-516,
Nk, Olaj u. 8. (5527K)
3+2+1-es kék színû, plüss ülõgarnitúra, megkímélt állapotban eladó. Ár: 50.000 Ft. Érd.: 30/8563666 (5528K)

SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
Az Ön számára értéktelen vashulladékot, forgalomból kivont
gépjármûvét készpénzért átveszem! Ugyanitt használt autóalkatrészek eladók. Tel.: 30/6417375, 30/592-8463 (5485K)
Bármilyen írott anyag (diplomamunkák, szakdolgozatok, stb.) gépelését, számítógépre vitelét vállalom
rövid határidõvel. Tel.: 30/9932-534
(5494K)
Eltartási szerzõdést kötne házibetegápoló házért, lakásért vagy
nyugdíjért.
Tel.:
30/270-8592
(5516K)
Nyerges, billencs teherautóra, C,
E kategóriás, belföldi árufuvarozói
igazolvánnyal rendelkezõ gépkocsivezetõket felveszek. Érd.: 30/5048560 (5519K

A KÕNIG KFT. Ûrhajós út 1.
szám alatti cukrászüzemébe
CUKRÁSZT vesz fel.
Érdeklõdni: 93/314-471, vagy
a helyszínen.

Személyi kölcsön kezes és fedezet nélkül
3 napos elbírálással, 2-4 %-kal alacsonyabb kamattal!
0 %-os kezelési költséggel!
Pl.: 200.000 Ft – 36 hó – 7.331 Ft * 400.000 Ft – 36 hó – 14.662 Ft
Igényeljen hitelkártyát díjmentesen!
T-Mobile arany-, platinakártyával jövedelemigazolás nélkül max.
510.000 Ft-os hitelkerettel!

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

HIRDETMÉNY
A nagykanizsai Csarnok Üzletházban mûködõ élelmiszerpiac
üzemeltetõje, a Via Kanizsa Városüzemeltetõ Kht. LICITÁLÁS
ÚTJÁN KÍVÁNJA BÉRBEADNI 045. SZÁMÚ, 11 m2
ALAPTERÜLETÛ ÜZLETÉT.
A licit kezdõösszege: 66.000 Ft/hó + áfa.
Az üzlet megtekinthetõ: a Csarnok nyitvatartási ideje alatt, a
piacfelügyelet dolgozói közremûködésével.
A licitálás idõpontja: 2005. március 10. 10.00 óra
A licitálás helye: Piacfelügyelõség irodája
(Csarnok Üzletház tetõtér)
Via Kanizsa Városüzemeltetõ Kht.

Gleisdorf testvérváros egy köztéri ivókutat adományozott Nagykanizsa városnak. A Nagykanizsa Város Környezetvédelméért Alapítvány elvállalta, hogy az ivókút felállítását megszervezi, lebonyolítja, és a Városi Könyvtár környezetében, a Rozgonyi u. és Kölcsey
u. sarkán lévõ zöldterületen felállítja.
Ezúton kérjük, adójuk 1%-ával támogassák, hogy az ivókút elkészülhessen. Alapítványunk adószáma: 19275172-1-20

VAGYONÕR
TANFOLYAM Sopronban
55.000 Ft-ért,
OKJ vizsgával, hétvégén,
részletfizetéssel.

Tel.: 06-70-312-2678

Tél –VÉG
KIÁRUSÍTÁS
a Briliáns
ÉKSZERüzletben
2900 Ft/gr 14K
Aranyékszerek a
készlet erejéig!
Nagykanizsa
VASEMBERHÁZ

SPOR T
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SPOR THÍREK  SPOR THÍREK  SPOR THÍREK
ZALAERDÕ-HEVESI DSE
KÖZGYÛLÉS
Február végén tartotta éves
közgyûlését a Zalaerdõ-Hevesi
DSE. A több száz diák sportolásának keretet adó sportegyesület elmúlt évi szakmai eredményeirõl,
gazdálkodásáról
számot adó közgyûlésen elfogadásra került az ez évi versenynaptár tervezet is. A vezetõség mandátuma is lejárt.
Megválasztásra került az új
egyesületi vezetés. Az elnöki
teendõkkel további két évre az
intézmény igazgatóját, Sósné
Kutasi Margitot bízták meg.
60 PONTOS ELÕNY
Az NB II-es nõi kosarasok a
legutóbbi mérkõzésen idegenben
mérkõztek. Atomerõmû SEPeugeot Kampf NTE 46-114. Peugeot Kampf NTE: Arany 11/6,
Toma 11/3, Szélessy 16/6, Bõdör
13, Pais 17. Cserejátékosok: Tahi
10/6, Muk 8, Horváth 10, Szépligeti 15/3, Burucz 3/3. Kovács
Nándor edzõ játékosai több mint

60 pontos elõnnyel, remek játékkal nyertek idegenben.
KOSÁRLABDA NB II
Komlói BSK – Peugeot Kampf
NTE 57-72 (17-14, 14-24, 7-17,
19 - 17) Komló, vezette: Heiling,
Kapitány. Peugeot Kampf NTE
játékosai: Tahi 13/6, Toma 17,
Szélessy 12, Pais 8, Muk 8. Csere: Arany 6/3, Bõdör 6, Horváth
2, Burucz. Edzõ: Kovács Nándor
Jók: Tahi, Toma, Szélessy.
JÓL INDUL A SZEZON
Az elmúlt héten két helyszínen
is versenyeztek a NTE 1866 MÁV
Rt. judosai. A Diák D, C (6-12
évesek) korcsoport négy NTE-se
Beremenden mérkõzött regionális
rangsorversenyen, ahol 11 város
mintegy 90 judókája gyûlt össze.
Hazafelé mindegyikük nyakában
érem lógott. Lukovics Balázs +42
kg-ban a D-sek között, Csonka Richárd 30 kg-ban a C-sek között
lett elsõ, s hozott aranyat, míg Huszár Martin (D) 26 kg-ban, Kardics Konrád (C) 33 kg-ban ezüstérmesek lettek.
A lendvai nemzetközi meghívá-

sos versenyen Mihovics Szabina
képviselte a klubot. A 200 küzdeni vágyó fiatal közül serdülõ 52
kg-ban Szabina hozta el a gyõztesnek járó kupát.
MODERN TÁNCCSOPORT
BAJNOKSÁG
A Nemzetközi Tánc Szövetség,
az IDF magyar tagszervezete a tavalyi, sikeres VB után ismét versenyek szervezésébe kezdett. A
Százhalombattán március 6-án lesz
az elõdöntõ és április 3-án Tatabányán a döntõ. E megmérettetésekkel kvalifikálják magukat a csapatok a VB-szereplésre. Az ország 19
városát képviselõ 26 tagszervezet
közel ezer kisebb-nagyobb versenyzõje csaknem 140 kategóriában méri majd össze erejét a két versenyen,
hogy a rangos szakmai zsûri által
legjobbnak ítéltek a nemzeti színek
képviseletében május 26. és 29. között, 20 másik ország versenyzõivel
mérkõzhessenek. A Nagykanizsai
Honvéd Kaszinó Modern Tánccsoportja belépett Modern Táncsportok
Magyarországi Szövetségébe, így
két csoporttal is részt vesz majd a

százhalombattai versenyen. Indul a
Junior - Dance Show – Formáció.
Produkciójuk címe Queen. Versenyzik majd a Dance Show is,
amely Egy kis szikrázás címû mûsorszámát mutatja be. A csapatok
edzõje és koreográfusa Szécsényiné
Kápolnás Edina.

NYITOTT
TORNATEREM
Január óta a város tornatermei a szabadidõsport iránt érdeklõdõk rendelkezésére állnak
különbözõ rendezvényekkel. A
program március 5-tõl új szolgáltatással bõvül. Az Alapellátási Intézmény szervezésében
minden helyszínen díjtalan
egészségügyi
tanácsadással
várják az érdeklõdõket.
Idõpont: március 5, március
12, március 19. 14.00-18.00 óráig
Helyszín: Általános iskolák
tornatermei (kivéve: Kõrösi Cs.
S. felújítás miatt mindhárom alkalommal zárva tart, Zrínyi M.
március 19-én egyéb rendezvény
miatt nem szervez programot.)

NEM TITKOLT VÁGY AZ OLIMPIAI RÉSZVÉTEL
A Megye Napján vehette át a Zemplén DSE
Lábtoll-labda Szakosztály a Zala Megye Sportjáért Nívódíjat a Megyei Közgyûlés elnökétõl a
kiemelkedõ sportteljesítményekért, a magas
színvonalú egyesületi munkáért és Zala megye
nemzetközi sport hírnevének növeléséért. A
2004. évi eredményeik által újból Európa legsikeresebb lábtoll-labda egyesülete címet is megkapták. A múlt évben összesen 47 aranyérmet
szereztek, az Európa Kupa gyõztes csapatba hét
válogatottat kvalifikáltak. Beszélgetésünk a számos elismerést magáénak tudható ZDSE vezetõjével, edzõjével Budavölgyi Kálmánnal készült.
– Az eredmények mögött mennyi munka,
felkészülés rejlik?
– Hat helyszínen, a vasárnap kivételével a hét
minden napján tartunk edzéseket, a válogatott
tagjainak heti három-négy alkalommal is. A
ranglista, korosztályos, bajnoki és diákolimpiai
versenyek miatt 2-3 hetente utazunk a JászNagykun-Szolnok, Baranya, és Veszprém megyei
helyszínekre. Évente két-két külföldi és hazai
nemzetközi versenyen szerepelünk, mellette több
városi és regionális versenyen adunk lehetõséget
a kezdõknek a megmérettetésre. Évente 5-6 országos illetve megyei versenyt rendezünk Nagykanizsán. Ezen kívül játékvezetõi, sportoktatói,
edzõi továbbképzéseken frissítjük tudásunkat.
Szoros kapcsolatban állunk a szepetneki csapat-

tal, vezetõjével, Laskiné Spigár Évával, akikkel
2-3 közös rendezvényünk van évrõl évre – vázolta Budavölgyi Kálmán.
– Hogyan alakul a 2005-ös év?
– A 2005. évi versenynaptár nagyon zsúfolt,
tele nemzetközi versenyekkel, összesen harminc
rendezvény szerepel benne. A legfontosabb versenyt, a IV. Világbajnokságot december elején
Kínában, Guangsao városában rendezik meg.
Mellette júliusban Újszász lesz a házigazdája II.
Európa Bajnokságnak, és itt kerül elõször megrendezésre májusban a Kárpát-medence Kupa.
A Hungaria Open hagyományosan Újszászon
van, a German Opennek pedig elõször ad otthont Wuppertal. Június 26-án a ranglista kupa
elsõ helyén álló egységek és játékosok alkotják a
válogatottat, akik hazánkat képviselik a VB-n, és
az EB-n, míg a második helyen állók, az EB 2-es
csapata lesznek, mivel rendezõként Magyarország két csapatot indíthat a kontinensviadalon.
– Mennyire népszerû a fiatalok körében ez
a sportág, hogyan alakult a taglétszám?
– A lábtoll-labda nem tömegsport, ám eredményeink révén egyre többen ismerik meg ezt a
látványos távol-keleti sportot. Legutóbb a szlovéniai Lendván szerepeltünk az év végi sportgálán, és megyénkben is egyre több helyre hívnak
bennünket falunapokra, sportrendezvényekre.
Városunkban a Péterfy, Hevesi, és Rozgonyi ál-

talános iskolák mellett az összes középiskolában
foglalkoznak versenyszerûen a lábtoll-labdával.
A két kiemelkedõ bázis a Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium, edzõ Fekete Zoltánné és a Batthyány
Gimnázium, edzõ Deregi Lászlóné. A legfiatalabb versenyzõnk 10, míg a legidõsebb 46. éves.
A 80-90 tagú egyesületbõl 30 fõ az, aki rendszeresen vesz részt az országos ranglista kupaversenyeken. Az utánpótlásnevelést tartjuk az egyik
legfontosabb feladatunknak.
– 2008-as pekingi olimpiáig hosszú út vezet. Mik várnak addig a klubra?
– Az athéni olimpia tollaslabda döntõi alatt
jelentette be a NOB, hogy 2008-ban, Pekingben
Kína a rendezõ jogán a lábtoll-labdát jelölte
bemutató jelleggel felvenni a sportágak közé.
Nagy lehetõséget kapott ez által a sportág, és
egyben a Nagykanizsai ZDSE is. A sikeres felkészüléshez összefogásra van szükség. Egy
ilyen kihívásnak csak úgy lehet eleget tenni, ha
a sportolók, sportvezetõk, az önkormányzati
döntéshozók együtt akarják a sikert, együtt teremtik meg a zavartalan felkészülés feltételeit.
Utoljára 1960-ban, a római olimpián vett részt
aktív nagykanizsai sportoló Marvalics Györgyi
tõrvívó személyében. Bízom benne, hogy mi lehetünk a város következõ olimpikonjai, dicsõséget hozva Nagykanizsának.
Nagy Krisztina

FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ
GOETHE ÉS PITMAN
EU-S ÉS ÁLLAMI
bizonyítványt is nyújtó,
NYELVVIZSGÁT SZERVEZ
A VIZSGA IDÕPONTJA:
NÉMET: 2005. április 2.
ANGOL: 2005. április 15.
Jelentkezési határidõ: március 18.
A vizsgák sikerességi aránya 89 %!
A VIZSGADÍJ 30%-A
VISSZAIGÉNYELHETÕ!
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326-413, Mobil: 30/400-5253
E-mail: info@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
OM reg. szám: 20-0129-04

Akkredit: 0584

HEVESI SÁNDOR
MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
Nagykanizsa, Teleki u. 34. (az udvarban) Tel.: (30) 9363-923
Bolero italporok
38 Ft
500 gr-os nápolyi 5 íz 199 Ft
Pezz cukor 4 ízben
19 Ft
Kompletta 200 gr-os
279 Ft
100 g-os táblacsoki
69 Ft
Nescafe 3/1-ben
299 Ft
1 l-es szörpök
99 Ft
Toffiti
299 Ft
180 g-os kekszek
99 Ft
500 gr-os tortabevonó 399 Ft
200 gr-os teasüt.
99 Ft
500 gr-os csokiparány 399 Ft
Bolero pezsgõtabl 20 db 99 Ft
500 gr-os barackmag 399 Ft
Pisztácia
159 Ft Cherry Queen desszert 399 Ft
Ecoland teák 300 g
199 Ft Raffaelo T15
499 Ft
Tejszínhab spray
199 Ft 1000 gr-os teasütemény 599 Ft
Karaván kávé 250 g
329 Ft 500 gr-os gumicukor 499 Ft
500 gr-os konyakmeggy
799 Ft

HÚSVÉTI AJÁNLATUNK:
Csokitojás
Nyuszi szelet

10 Ft-tól Csoki nyuszi
49 Ft
Nyuszi ostya
Kinder tojás 99 Ft

19 Ft-tól
49 Ft

Születésnapra, névnapra, NÕNAPRA
tábla csokoládék, desszertek, sütemények
nagy választékban kaphatók!
Szakszervezeteknek, közületeknek,
viszonteladóknak kedvezmény!
Nyitva: Hétfõ – Csütörtök: 9.00 – 17.00  szombat: 9.00 – 12.00

Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311- 468
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig
MÁRCIUS 5. 20 ÓRA
TAVASZKÖSZÖNTÕ VIRÁGBÁL
Zene: Jadran duó (Cziczeli Ferenc, Imre Tibor)
Nyitótánc: Premier Táncklub
Vacsora: igény szerint 1300 Ft-ért
Belépõdíj: 1000 Ft
MÁRCIUS 11. 19 ÓRA
PÉNTEK ESTI JAZZ - KLUB
PECEK LAKATOS BAND
Pecek Lakatos András - dob, Pecek Lakatos Adorján zongora, Pecek Lakatos Krisztián - bõgõ
Pocsai Krisztina - ének, Vendég: Maloschik Róbert, a
Magyar Rádió jazz-szakértõje
Belépõdíj: 500 Ft
MÁRCIUS 12. 19 ÓRA
TAVASZI MÛVÉSZETI FESZTIVÁL
MÁGA ZOLTÁN VILÁGHÍRÛ HEGEDÛVIRTUÓZ
ÉS AZ ANGYALOK KONCERTJE
Az angyalok: Illés Klaudia és Nédo Olga
Belépõdíj: 900 Ft, nyugdíjasoknak, diákoknak 600 Ft

