Tisztelt Olvasóink!
Lapunk 2005. januárjától más
idõpontban kerül terjesztésre,
ezért minden héten
péntek estig kapják kézhez
a Kanizsa Dél-Zalai Hetilapot.
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Figyelmükbe ajánljuk
új, a „Hét témája” címet
viselõ rovatunkat!

13+1. alkalommal tartott liberális bált az SZDSZ a
Honvéd Kaszinóban. Az est díszvendége Eörsi Mátyás,
az Európa Parlament liberális frakciójának elnöke
volt, valamint részt vett Kovács Kálmán, Informatikai
és Hírközlési miniszter. A mulatság jó hangulatáról a
Fiesta tánckar két táncosa, Éles István humorista, a
Röst Team Show, valamint Jávori Vilmos és zenekara
gondoskodott. A hölgyvendégek jövõjét a bál ideje alatt
Gáspár Gusztáv (Árgus) asztrológus jósolta meg.
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VÁROSHÁZA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti
az alábbi ingatlanait:

– 2035/B/2. hrsz-ú, Király u. 8. szám alatti ingatlant 2.200.000 Ft
+ áfa kikiáltási áron, 2005.01.28-án 9.00 órakor.
– 2190/A/3. hrsz-ú, Csányi u. 8. szám alatti ingatlant, 10.700.000
Ft + áfa kikiáltási áron, 2005.01.28-án, 9/30 órakor.
– 11. hrsz-ú, Magyar u. 6. szám alatti ingatlant, 6.500.000 Ft + áfa
kikiáltási áron, 2005.01.28-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
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa
Magyar u. 54. szám alatti, 163/1. hrsz-ú ingatlanát
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II.em. 6.ajtó.
A versenytárgyalás ideje: 2005. február 18. 9.00 óra.
Kikiáltási ár: 11.280.000 Ft + áfa.
Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Erzsébet tér 7. II. em. 6. ajtó) lehet. Tel.: 93/500-724

LAKÁSPÁLYÁZATOK
Szociális alapon meghirdetett bérlakások
A pályázat benyújtási határideje: 2005. január 24.
Három v. több gyermekes családoknak:
 Zemplén Gy. 9/B. X. em. 61., 67 m2, 3 szoba, összkomfort,
13.677 Ft
Kettõ gyermekes családoknak:
 Garay u. 12. A. lph. III/9., 49 m2, 2 szoba, komfortos, 8.026 Ft
 Zemplén Gy. u. 3/B. VI/41., 41 m2, 2 szoba, összkomfortos,
8.848 Ft
 Rózsa u. 11. V/33., 55 m2, 2 szoba, összkomfortos, 11.869 Ft
Egy v. kettõ gyermekes családok részére:
 Csengery u. 117/11. B/2., 44 m2, 2 szoba, összkomfortos, 7.898 Ft
 Csengery u. 117/11. B/3., 44 m2, 2 szoba, összkomfortos, 7.898 Ft
 Kazanlak krt. 7/A. III/11., 54 m2, 1,5 szoba, összkomfortos,
12.283 Ft
Egy gyermekes családok részére:
 Bartók B. u. 8. V/4., 45 m2, 1,5 szoba, összkomfortos, 6.426 Ft
Egy gyermeket egyedül nevelõ családok részére:
Fõ u. 23. fsz/8., 30 m2, 1 szoba, komfortos 5.950.-Ft
Gyermektelen házaspár részére:
 Városkapu krt. 10/B. II/7., 34 m2, 1 szoba, összkomfortos, 8.329 Ft
Egyedülállónak vagy gyermektelen család részére:
 Dózsa Gy. u. 75. II/fsz/8., 31 m, 1 szoba, komf. n., 1.312 Ft
Egyedülállóknak:
 Csengery u. 117/5. Fsz. 8., 24 m2, 1 szoba, félkomfort, 1.295 Ft
 Dózsa Gy. u. 73.1. lh. 1/16., 15 m2, 1 szoba, komf.n., 432 Ft
 Kisfaludy u. 33., 15 m2, fél szoba, komf.n, 545 Ft
Cserére meghirdetett lakások:
 Dózsa Gy. u. 73. I. lh. I/12., 78 m2, 2 szoba, komfortos, 8.613 Ft
 Dózsa Gy. u. 73. I. lh. fsz. 4., 82 m2, 2 szoba, komfortos, 8.544 Ft
 Kodály Z. u. 8/A. fsz. 2., 39 m2, 1 szoba, komfortos, 6.552 Ft
 Zemplén Gy. u. 5/A. 8/48., 40 m2, 1,5 szoba, összkomfortos,
8.166 Ft
A pályázatokat a szokásos módon a Szociális Osztály (Nk, Eötvös
tér 16.) földszinti ügyfélfogadójában lehet benyújtani. A szociális alapon meghirdetett bérlakásokra a pályázat benyújtási határideje 2005.
január 24.

2005. január 21.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Cseresnyés Péter, országgyûlési képviselõ 2005. január 28-án, pénteken 15-17 óráig fogadóórát tart a Fidesz-irodában.
Budai István önkormányzati képviselõ a 7. számú választókerület
polgárait várja 2005. január 28-án pénteken 17 és 19 óra között a
Kazanlak körút 7. számú épület A lépcsõházában lévõ irodahelyiségben.
Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselõje
minden páratlan hónap utolsó péntekén 17.30 órától 19 óráig fogadóórát tart a kiskanizsai kirendeltség épületében, minden páros hónap
utolsó péntekén ugyanebben az idõpontban fogadóórát tart a bajcsai kirendeltség épületében.

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.

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
honlapon.

KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezetõ - fõszerkesztõ: Luif Ibolya. Munkatársak:
Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szõlõsi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth
Tihamérné. Szerkesztõség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I.
emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:
93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelõs vezetõ: Antók
Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztõ Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu
Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

VÁROSPOLITIKA

2005. január 21.

A képviselõk munkáját, körzetük gondjait bemutató sorozatunkban ezúttal Tóth Lászlóval, a négyes számú választókörzet
képviselõjével beszélgettünk várospolitikáról, sikerekrõl, és gondokról is.
– Baráti társaságban gyakorta
megkérdezik tõlem, hogyan élem
meg ezt a 2002-tõl tartó idõszakot.
Ilyenkor mindig azt mondom, ambivalens érzéseim vannak. Ha az
érem egyik oldalát nézzük, akkor
pozitívak a tapasztalataim, hiszen
2002-ben elindult valami, ám azzal nem értek egyet, ahogyan ez a
közvéleményben és a sajtóorgánumokban lecsapódik. Sikereink,
bárki bármi mást mond, nagyrészt
egy ember nevéhez köthetõek, érdekérvényesítõ képességén múlnak
a város lehetõségei. 2002. májusa
elõtt is volt kormány, volt önkormányzati testület, voltak pályázati
kiírások, és voltak benyújtott pályázatok is, ám a város fejlesztése,
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EGY SIKERKOVÁCS, KÖZÖS SIKEREK
fejlõdése messze elmaradt a jelenleg tapasztalható szinttõl. Vétek
volna elfelejtkezni arról, hogy amikor az MSZP helyi szervezete készült a 2002-es választásokra,
megalkotta az Együtt Nagykanizsáért programot. Ez a program
az MSZP kormányprogramjával
közösen, Göndör István hatékony
közbenjárásával hozta azokat az
eredményeket, amelyeket ma egyesek kritizálnak, mások a magukénak szeretnének tudni. Ebben az
elmúlt két és fél évben indult el az
Ûrhajós utcai szociális otthon, a
kórház E és B épülete rekonstrukciója, a HSMK felújítási programja, a mozi felújításának lehetõsége,
a fõiskola 300 milliója, a szabadhegyi csomópont megépítése. A
csatorna-beruházás is ezek sorába
tartozik. Természetesen ezzel párhuzamosan jelentõs eredményeket
értünk el helyben is saját erõnk és
hozzáállásunk okán. Itt szeretnék

utalni arra a tényre, hogy 2004-re
stabilizáltuk az önkormányzat gazdasági helyzetét, s elindult a Kanizsai Fejlesztési Terv.
– Miként változott az Ön tapasztalatai szerint a képviselõi
szerep, a képviselõi munka a jelenlegi testületben?
– Sajnálatos, hogy ránk, önkormányzati képviselõkre a nép,
a választók úgy tekintenek, mint
felkent népszórakoztatókra. S
nem is nagyon tudok érte haragudni, mert sokszor tényleg úgy
tûnik onnan belülrõl is, hogy hozzánk képest a Muppet show tragédia. A mai értékzavarós világunkban én még értem azt a szót,
mit jelent a lojalitás – kiveszõben
levõ tulajdonság –, és azt is tudom mit jelent. Képviselõtársaim
egy része, a tapasztalatok szerint
nincs tisztában ezzel. A testület
feladata nem csak az, hogy az
elõterjesztést elfogadja, az elõter-

jesztõt támogassa, hanem hogy
megvitassa, a többség érdekének
megfelelõen a legjobbat hozza ki
a lehetõségekbõl. Nos, nem minden esetben történik így.
– Képviselõként a körzetében
milyen problémákkal, gondokkal
kénytelen szembesülni?
– Évtizedes gond az út és járdahálózat problémája, hiszen a
gépjármûforgalom szinte teljesen
elhasználta a körzet útjait, a járdák évek óta felújítatlanok, olykor járhatatlanok. Problémát jelentek az elhanyagolt régi játszóterek, igaz évrõl évre történik festés, homokcsere, de ami elavult
az sajnos mindegy, hogy le van-e
festve vagy nincs. Számos olyan
épülettömb van a körzetemben,
amelyet az idõ túlhaladott, és városképileg is vitathatóak. Jó lenne, ha ezek felszámolása is megkezdõdhetne.
D.É.

„HISZEK EGY JOBB JÖVÕBEN”
Dr. Kolonics Bálint két éve tagja a kanizsai
önkormányzat képviselõtestületének és az
Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságnak. A
ciklus félidejéhez érkezve eddigi tapasztalatairól, a közgyûlés munkájáról kérdeztük:
– 2002. õszén került be a képviselõtestületbe. Mit jelent az Ön számára ez a feladat?
– Alkalmam nyílt arra, hogy közelebbrõl lássam a város mûködését. Azáltal, hogy a döntéshozó mechanizmus részévé váltam, minden
egyes szavazás alkalmával a kanizsai emberek
akaratának vagyok a kifejezõje. Ez hatalmas
felelõsség, még akkor is, ha egy maroknyi kis
csapat tagjaként gyakran elõfordul, hogy nem
tudom a nagykanizsai polgárok számára szerintem, szerintünk legkedvezõbb döntés felé
vinni a közgyûlés akaratát. Érvényre jut a demokrácia, azaz a többség akarata gyõz.
– Ön szerint melyek ma a város legnagyobb, megoldásra váró problémái?
– Fel kellene végre ismerni a város jelenlegi helyzetét, s ebbõl kiindulva lehet reális jövõképet kialakítani. Véleményem szerint a jelenlegi városvezetés rossz úton jár. Míg a régióban a nálunk lényesen kedvezõtlenebb
adottságokkal rendelkezõ városok is a gazdaság húzóerejévé nõtték ki magukat, addig
Nagykanizsa nem tudott élni a lehetõségekkel.
Itt az ideje, hogy a fejlõdés útjára lépjünk, hiszen minél tovább tart ez a leszakadás, annál
nehezebb lesz a felzárkózás. Elsõként magát a
várost kell vonzóbbá tenni az ide látogatók

számára. Elkerülõ utakat kell építeni – mégpedig az autópályához csatlakoztatva azokat
– hiszen elviselhetetlen a városban a forgalom. Aztán kerülhet sor a belváros forgalmi
rendjének átalakítására. Addig felesleges sétáló utcáról, szép terekrõl álmodozni, amíg a
feltételeket nem teremtettük meg hozzá! A
munkahelyteremtés területén is sokat tehetne
az önkormányzat. Sokan úgy gondolják, a város vezetésének nincs ráhatása, bõvül vagy éppen szûkül a munkaerõpiac. De ez óriási tévedés, valójában a városnak ott a lehetõség a
kezében, hogy segítse a gazdasági élet szereplõit. Persze ehhez megfelelõ párbeszédre lenne
szükség, így válnának megismerhetõvé egymás
lehetõségei és elvárásai. Van egy Ipari Parkunk, ami nem töltötte be eddig funkcióját.
Kétségkívül települtek oda vállalkozások, de
azt mindenki belátja, hogy az nem tartozik a
munkahelyteremtés kategóriájába, amikor a
munkahelyeket áthelyezik néhány utcával
odébb. Ahhoz, hogy a kereskedelmi és a szolgáltató szektor is újra felvirágozhasson, elõször az ipari, termelõ tevékenységet kell preferálni. A fiatalok helyben maradása, felsõfokú
tanulmányaik utáni visszatérése érdekében is
sokkal többet kellene tenni. Amíg nem teremtjük meg a reális lehetõséget a letelepedésükhöz, nincsen munkalehetõségük a városban,
addig az általuk képviselt szellemi tõkét sem
tudjuk a saját erényeinkre, céljaink elérésére
felhasználni – az más városokban hasznosul.

– Milyennek látja a szakbizottságok munkáját?
– Belülrõl csak az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság munkáját ismerem, annak
vagyok ugyanis tagja. A szerzõdéskötési és jogi folyamatok véleményezése és végigkísérése
a feladatunk, s ennek mi maradélktalanul eleget is teszünk. Elégedett ennek ellenére mégsem lehetek, mert hiába irányítjuk rá a figyelmet egy-egy jogsértésre, a közgyûlés ezt gyakran figyelmen kívül hagyja, és a bizottsági ülésen hozott határozatunkkal ellentétes döntést
hoz. Számos esetben kerülnek a bizottság elé
véleményezésre olyan szerzõdések is, amelyek
alapján a teljesítés már részben vagy egészben
megtörtént. Ilyenkor egy ügylet utólagos legalizálását várják el a bizottságtól az elõterjesztések készítõi. A szakmai vélemények sokszor a közgyûléseken is figyelmen kívül maradnak. Az elõterjesztõ – aki általában a polgármester – a saját akaratát áterõlteti a közgyûlésen. Többször elõfordult már, hogy addig ismételtette a polgármester a szavazást,
míg pártkatonái segítségével meg nem született az általa várt döntés. Úgy tûnik, idõnként
a „kádári reflexek” mozgatják a kanizsai demokráciát. De remélem és hiszem, hogy ha
nem adjuk fel a sokszor kilátástalannak tûnõ
küzdelmet, egyszer csak beérik munkánk gyümölcse. Nagykanizsa városa az enyém is, éppen ezért hiszek egy jobb jövõben.
Sz. M.
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A HÉT TÉMÁJA: FOGYASZTÓVÉDELEM
JÓTÁLLÁS VAGY SZAVATOSSÁG?

Magyarország európai uniós
csatlakozása kedvezõ változást
hozott a fogyasztóknak, bár sokan
nem ismerik kellõképpen a jogaikat, így kevésbé tudják azokat érvényesíteni. Nézzünk néhány
alapvetõ tudnivalót.
Jelentõsen megváltoztak a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó
elõírások a jogharmonizáció következtében, és nagyobb hangsúlyt
kap a szabályozásban a fogyasztói
tájékoztatásra vonatkozó kötelezettség. Az EU régi tagállamaiban
nincs kötelezõ jótállás, azt a gyártókra és a forgalmazókra bízzák.
Magyarország ez alól mentességet
kapott, tehát nálunk fokozatosan,
többéves késéssel törlik majd el a
kötelezõ jótállást. Ez persze nem
azt jelenti, hogy a jótállás megszûnik, hanem hogy a kötelezõt fokozatosan felváltja az önkéntes.
Mi is az a jótállás: A jótállás
esetében arról beszélünk, hogy az
áru az átadáskor hibátlan volt. Ez
tehát szigorúbb felelõsség a szavatossághoz képest, mert a hibás teljesítésbõl eredõ jogvita esetén a
gyártónak, illetve a forgalmazónak
kell bizonyítania, hogy hibátlan
árut adott át és a hiba a fogyasztó
rendeltetésellenes használata miatt
keletkezett. A jótállás legrövidebb
idõtartama 12 hónap, de egyes termékeknél ennél is hosszabb lehet.
A fogyasztó törvénybõl eredõ jogait nem érinti, vagyis szavatossági jogokat és kártérítési igényt a
jótállási határidõ után is érvényesíteni lehet, és erre a jótállási jegynek is utalnia kell.
S akkor most lássuk, mi a szavatosság: A szavatosság az áru, szolgáltatás rendeltetésszerû használatáért meghatározott ideig való jótállás.
Elõnyös változásnak számít, hogy a

szavatossági jogok érvényesítésének
határidejét a korábbi 6 hónapról két
évre emelték. Míg a vásárlástól számított elsõ hat hónapban jelentkezõ
hiba esetén a kereskedõ köteles bizonyítani, hogy a hiba a vásárláskor
nem volt benne a termékben, hogy a
hiba nem a teljesítéskor is meglévõ
körülmények miatt keletkezett, hanem az áru rendeltetésellenes használata okozta. A rendelet több kötelezettséget is felállít a kereskedõ részére: mindenekelõtt a fogyasztó kifogásáról jegyzõkönyvet köteles felvenni, amelyen rögzítenie kell a vásárlás tényét, illetõleg a kifogás beazonosításához szükséges adatokat,
továbbá – amennyiben a kifogást a
fogyasztó igényétõl eltérõen rendezi,
ennek indokát is.
Az új szabályozások több esetben is kedvezõbbek a korábbinál,
ám hátulütõje, hogy megszûnt a
Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség
szakvéleményének kötelezõ jellege.
Amennyiben a vásárlást követõen a jótállási vagy a szavatossági
idõ még nem telt el, a fogyasztónak
a forgalmazót, vagyis azt az üzletet
kell felkeresnie panaszával, ahol a
terméket vásárolta. A kifogás érvényesítéséhez szükséges az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat
(számla, blokk), vagy a jótállási
jegy, és maga a termék is. A forgalmazó azonban nem követelheti
a fogyasztótól, hogy a rögzített bekötésû, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a jármûvek kivételével – vigye viszsza.
Ezeket az üzemeltetés helyén kell
megjavítani! A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzõkönyvet
köteles felvenni, melynek másolatát a fogyasztónak meg kell kapnia.
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TUDJA-E…
 hogy a dobozos tejek egy fajtája, az úgynevezett friss tej extra
minõségû nyers tejbõl készül és hosszabb minõség-megõrzési idõvel
rendelkezik, mint a fogyasztói tej általában?
 hogy az üvegvisszaváltásért pénzt kell kapnunk. Semmilyen
jogszabály nem írja elõ, hogy a kereskedõ az eladási és visszaváltási
ár között különbséget tegyen, illetve, hogy a vásárlót a visszaváltási
ár levásárlására kötelezze.
 hogy a csomagolatlan kalácsok csak a gyártás, vagyis a szállítás
napján forgalmazhatók?
 hogy ha a kenyér megnevezése például Rozsos kenyér, akkor a
rozsliszt mennyisége csak 15-40 százalék, Rozskenyér megnevezés esetén a rozsliszt mennyiségének már meg kell haladni a 40 százalékot?
 hogy azok a kenyerek, amelyek a megszokottnál jóval nagyobb
térfogatúak, feltehetõen adalékanyaggal készültek, ezért bélzetük lazább, könnyebben morzsálódnak?
 hogy a vásárolt kenyérhez a boltoknak csomagolóanyagot (selyempapír vagy nylontasak) kell biztosítani. Ezek mérete akkora kell
legyen, hogy a kenyér teljes felületét befedje.
 hogy a párizsit valaha normál vastagbélbe töltötték, és fogyaszthatósági ideje nyáron (3 nap) és télen (6 nap) eltérõ volt? A technológia fejlõdésével e közkedvelt és viszonylag olcsóbb árfekvésû termékek fogyaszthatósági ideje 21 napra tolódott ki.
 hogy a barna rizs tulajdonképpen a héjas rizs. A maghéj értékes
fehérjéket, nyomokban vasat, kálciumot és fontos B-vitaminokat tartalmaz. A hántolás eredményeként kapott fehér rizs ezeket a létfontosságú anyagokat már nem tartalmazza.
 hogy vannak olyan gyümölcsök, (pl. sárgabarack, õszibarack,
fekete ribizli), amelyekbõl gyümölcslevet nem, csak maximum nektárt állítanak elõ?
 hogy a tejtermékek semmiféle tartósítószert nem tartalmazhatnak? Tartósításukra kizárólag a hõkezelés és a hûtés megengedett.

JOGHURT ÉS TÁRSAI
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa tárgyaláson kívül hozott határozatában, a fogyasztók megtévesztése miatt 30 millió forintra
bírságolta a Zott Hungária Kft-t. A közlemény szerint a vállalkozás
2002. júliusától forgalmazta a Jogobella joghurtot, illetve ekkortól
hozta forgalomba a növényi zsír felhasználásával készült Jogobella
joghurt alapú gyümölcsdesszert elnevezésû termék különbözõ változatait is. A gyártó e két termékcsoportot 2002-tõl 2004-ig azonos megnevezéssel, azonos grafikai elemeket tartalmazó csomagolásban hozta
forgalomba, s ez a magatartás a Versenytanács szerint alkalmas volt a
fogyasztók megtévesztésére. A határozat szerint „Jogobella” termékek
joghurt jellegét hangsúlyozó televíziós reklámok nem adtak tájékoztatást arról, hogy azonos csomagolásban különbözõ termékek, joghurtok
és joghurt alapú gyümölcsdesszertek kerülnek forgalmazásra.

MIT KENÜNK MAGUNKRA?
A Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelõsége 2004. szeptember 6-24 közötti idõszakban vizsgálta a megye területén – így Nagykanizsán is – a kozmetikai készítmények forgalmazási
körülményeit, szem elõtt tartva a 4/2001./XI.23. EüM. rendeletben foglaltakat. A vizsgálat kiterjedt a nagy- és kiskereskedelmi egységekre,
ezen belül a drogériákra, élelmiszerüzletekre, ajándéküzletekre,
shopokra és áruházláncokra. A vizsgálat szempontjai a mûködési feltételek megléte, a próbavásárlás, minden egységben árfelszámítás helyességének ellenõrzése, nyugtaadás vizsgálata, az árfeltüntetés teljeskörûsége,
beszerzési bizonylatok megléte, magyar nyelvû címkék ellenõrzése, a
gyártók és forgalmazók nevének, címének feltüntetése, valamint a gyártási és minõség-megõrzési idõ feltüntetése és betartása volt.
– A vizsgálat során találtunk teljesen jelöletlen, hiányos vagy nem

megfelelõ címkézésû kozmetikai készítményeket. A hiányosságok pótlására kötelezésre szóló határozattal hívtuk fel az érintett vállalkozók figyelmét. Az egyik nagykanizsai üzletben hat dezodort találtunk, melynek minõség-megõrzési ideje már 2003. 06. hónapban lejárt, ennek ellenére az ellenõrzés idején kihelyezték az eladótérbe értékesítés céljából. Visszatérõ probléma az árfeltüntetés hiánya, illetve hogy a gyártók, forgalmazók nem látják el a termékeket a jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen magyar nyelvû címkékkel. A vizsgálat során a feltárt szabálytalanságok szankcionálása megtörtént, melynek során 15-60 ezer
Ft összegû szabálysértési bírságot, valamint 50-100 ezer Ft összegû
fogyasztóvédelmi bírságokat alkalmaztunk – tudtuk meg Erdei Leheltõl, a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelõségének igazgatójától.
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A HÉT TÉMÁJA: FOGYASZTÓVÉDELEM

PÁRIZSIMUSTRA
Valamivel kedvezõbb eredményt hozott a tavalyinál a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség párizsi ellenõrzése, amelyen 30 gyártó, forgalmazó 60 készítményét vizsgálta meg. A 60 minta közül 20 nem
felelt meg az elõírásoknak. A fõfelügyelõség laboratóriuma a gyártás során hozzáadott egyéb anyagokat is kimutatta, mint például az
étkezési szalonna, a gyártási szalonna, a marhafaggyú és a baromfizsiradék. Az élelmiszerkönyv szerint a párizsifélék víztartalma maximum 71 tömegszázalék lehet. Ennél magasabbat négy mintában
találtak. A vizsgált minták konyhasótartalma megfelelõ volt. Két
cég egy-egy mintájára nem a termék összetételének megfelelõ megnevezés került, egynél pedig a terméken és a gyártmánylapon feltüntetett gyártóhely nem volt azonos. A vonatkozó elõírások szerint a
párizsi marhahúsból vagy sertéshúsból, vagy a kettõ keverékébõl –
gyártási szalonna alapanyagból, jelleg- és ízkialakító anyagokból,
sertés- és marhavágás melléktermékeibõl – készült, fõzéssel
hõkezelt, füstölt vagy füstöletlen húskészítmény. Elõírás, hogy ha a
gyártó feltünteti a párizsi szót, akkor az csak a megjelölt húsfajtából
készülhet. Tehát: párizsi (marha- és sertéshús felhasználásával),
sertéspárizsi (csak sertéshúsból), marhapárizsi (csak marhahúsból,
de a borjúpárizsit is ide sorolják), vagy csirkepárizsi (kizárólag csirkehús felhasználásával).

NEMCSAK FRISSÍT
Allergiát okozó és mérgezõ anyagokat bocsátanak a levegõbe a
kellemetlen szagok elnyomására szolgáló levegõillatosítók, dezodorok, aromagyertyák – azaz apránként mérgezik az emberi szervezetet, állítja a Que choisir címû francia fogyasztóvédelmi lap. 35 illatosító termék tesztelése alapján megállapították, hogy egy sem tekinthetõ közülük ártalmatlannak vagy veszélytelennek. Valamennyi
ilyen készítmény kimutathatóan mérgezõ, egyesek kifejezetten rákkeltõk, mások „csak” allergiás tüneteket idéznek elõ. A Que choisir
vizsgálatában többféle hagyományos légfrissítõt, koncentrált párásítót, ötféle parfümgyertyát, tömjénféleséget és illóolaj-készítményt
vettek górcsõ alá. Valamennyinél kimutatták, hogy egészségre ártalmas, vagy allergizáló mérgezõ molekulát bocsátanak ki. Öt olyan
terméket találtak, amelyek magas koncentrátumú benzolt, illetve
formaldehint párologtattak. A fogyasztóvédelmi szövetség követelte,
hogy az egészségkárosítónak talált készítmények árusítását a jövõben tiltsák be valamennyi nagyáruházban, illetve kötelezõen címkézzék fel a „rákkeltõ” vagy „allergiát elõidézõ” figyelmeztetéssel.

A BÍRSÁG, AMI ELKERÜLHETÕ
Az alábbi bírságfajták szabhatók ki azokra a vállalkozásokra, vállalkozókra, akik valamilyen módon megtévesztik a fogyasztókat.
Fogyasztóvédelmi bírság: ennek a bírságnak nincsen felsõ határa, a
fogyasztóvédelmi hatóságokra van bízva, hogy a feltárt szabálytalanság súlyát, körülményeit, ismétlõdését, a fogyasztókra gyakorol hatását
mérlegelve, milyen összegû bírságot szabnak ki. Fontos jellemzõje,
hogy többszörös jogsértés esetén behajtható.
A reklámfelügyeleti bírság akkor szabható ki, ha a reklámozó, a reklám közzétevõje vagy a reklámszolgáltató megsérti a reklámtörvény
elõírásait. Halmozottan is kiszabható, összegének nincs felsõ határa.
Kiszabásának feltételeit és kritériumait a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló törvény tartalmazza.
A szabálysértési bírság fajtáit és mértékét a szabálysértési törvény
és az ezzel kapcsolatos kormányrendelet határozza meg. Mértéke
általában alacsony, ezért fogyasztóvédelmi szempontból nem kellõen
elrettentõ. A minõségvédelmi bírság élelmiszerek minõségi problémáival kapcsolatban szabható ki. A bírság mértéke maximum 1 millió
forint lehet. Törvényadta lehetõség még az áru megsemmisítésének és
elkobzásának lehetõsége, valamint a vállalkozás adott tevékenységétõl
való eltiltás.
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JÓTÁLLÁS, GARANCIA, REKLÁMOK
A Fogyasztóvédelmi Felügyelet
számos vizsgálatot folytatott le az
elmúlt évben Zalában, és Nagykanizsán is. Erdei Lehel, a felügyelet
zalai igazgatója elmondta, az országos akciókhoz kapcsolódva végezték el a vizsgálatokat, górcsõ alá
vették a számítástechnikai, irodatechnikai üzletek által forgalmazott
termékeket, fõként a magyar nyelvû használati útmutatók meglétét
vizsgálták a számítástechnikai termékek esetében. A megvásárolt
eszközökhöz minden esetben használati útmutatót és jótállási jegyet
kell kapnia a vásárlónak, és nem lehet kifogás az, hogy a kiskereskedõ
a beszerzés során nem kapta meg
ezeket az iratokat a nagykereskedõtõl, a beszállítótól. A ruházati boltok vizsgálta során a textil-kresz
meglétére fektettek hangsúlyt. Sok
esetben tapasztalták, hogy a gyártás
során bevarrt útmutatók homlokegyenest eltérnek a kereskedõ által,
utólag beragasztott, bevarrt útmutatóktól. Folyamatosan szemlézték a
vásárok, piacok árusítási rendjét.
Évek óta hangsúlyt fektetnek a reklámkiadványok, kereskedelmi lapok hirdetéseinek vizsgálatára, az
árak a jogszabályban elõírt megje-

lölési formájára, vagyis büntetésre
számíthat az, aki az általa fizetett
hirdetésben az árakat nem bruttóban adja meg, illetve szeszesitalt
reklámoz.
Az elmúlt évben a fogyasztóvédõk 1250 vizsgálatot folytattak le
megyénkben, és közel 48 millió
forint bírságot szabtak ki a különbözõ szabálytalanságok okán. Az
idei évben a vizsgálódások homlokterében az árfeltüntetés szabályainak betartatása, a reklámtevékenység törvényességének vizsgálata, valamint a különbözõ termékcsoportok, élelmiszerek, ruházati
termékek, mûszaki áruk egy-egy
szempont alapján történõ vizsgálata lesz. Erdei Lehel elmondta, a
vizsgálatok eredményeirõl a sajtó
gyakran beszámol, ám az utólagos
ellenõrzések során azt tapasztalják,
hogy a kereskedelmi egységek
polciról nem tûnnek el a kifogásolt
áruk, illetve semmilyen megjelölés
nem utal arra, hogy a termék valamilyen szempontból nem felel
meg az elõírásoknak. Ilyenkor a
felügyelõk ismét szankciót alkalmaznak, nyilván az elõzõnél komolyabb mértékû büntetésre számíthat a kereskedelmi egység.

CSÖKKENT A REKLAMÁCIÓ
– Milyen reklamációkkal hozza vissza a vásárolt terméket a lakosság, és hogyan tudják orvosolni a panaszaikat? – tettük fel a kérdést
néhány üzletben.
Áruház a keleti városrészben:
– Nem jönnek vissza hozzánk reklamációval a vásárlóink – válaszolta az áruház vezetõje. – Figyeljük termékeink szavatossági idejét, s ha
lejárt, nem tesszük ki a pultra.
Belvárosi cipõ butik:
– Néha elõfordul reklamáció. A vásárlást követõ hat hónapon belül
hozhatják vissza a cipõt a vásárlók. Ilyenkor a Kermihez küldjük, ha
lehet megjavíttatjuk, ha nem kicseréljük a terméket.
Élelmiszer diszkont:
– A szavatossági idõt maximálisan figyelembe vesszük és betartjuk. A
szavatossági idõ lejárta elõtt két héttel az összes terméket megjelöljük, külön tároljuk, s azt akciós áron megvásárolhatják a vevõk. Reklamációval
még nem fordultak hozzánk. A lejárt szavatossági idejû terméket szemétbe
dobjuk, de az is elõfordul, hogy a gyártó elviszi és hoz helyette új árut.
Belvárosi áruház mezõgazdasági és vas osztálya:
– Személyes gondommal hozakodtam elõ az áruházban. A napokban
vásárolt három részes elosztónak csak a középsõ bemenetét tudom
használni vasaláskor, és a blokkot eldobtam. Az eladó megnyugtatott,
erõteljesebb mozdulattal nyomjam be a vasaló dugóját, mert érintésvédelmi okok miatt alakították ki így. Az osztályon elmondták, a gépek
üzembe helyezett állapotban kerülnek a polcokra, illetve az eladótérbe.
Nem vittek vissza hozzájuk hibás terméket, és nem is köteles a bolt
visszavenni. Olyan eset azonban elõfordult, hogy a mezõgazdasági gépet üzemanyag nélkül próbálta a vásárló mûködtetni. Az általunk forgalmazott cikkek szervíz háttere, javítása Kanizsán megoldható.
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KISEBBSÉGI KÖZÜGYEINK

Az elmaradt társadalmi vita,
nem kellõ mélységig megtárgyalt ügyek, és a múlt nem rendezett sérelmeinek, szabálytalanságainak felemlegetése ismét
feleslegesen borzolta fel a kedélyeket a roma ügyeket illetõen.
A helyes, jogkövetõ döntések
meghozatala elõtt immáron sokadszor mulasztották el a döntéshozók a közvélemény alapos
informálását, ezért is kértük
Teleki László roma ügyekért felelõs államtitkárt, hogy beszéljen azokról a soronkövetkezõ
döntésekrõl, törvénymódosításokról, és azok okairól, amelyek hamarosan a Parlament
elé kerülnek.
– Az elmúlt fél évben, az EU
csatlakozást, és a kormányfõváltást követõen, változott-e az ország
kisebbségi politikája, változtak-e a
célkitûzések, az irányvonalak?
– Az Európai Unióhoz történt
csatlakozás nem hozott változást
a kormány roma politikájában,
hiszen ez 2002-ben gyökeresen
változott, európaibbá vált. Az
sem okozott törést, hogy Medgyessy Pétert Gyurcsány Ferenc
váltotta a kormányfõi poszton. A
2002-ben kitûzött célok, az akkor megkezdett roma integrációs intézkedések kidolgozása és
végrehajtása gyorsulni fog, határozottabb formában válik láthatóvá. 2005-ben megkezdõdik
az elõkészített, szakmailag megalapozott
feladatok
megvalósítása. Létrejön a monitoring, megkezdõdik a telepek megszüntetését, az integrációt célzó
modell-programok megvalósítás. A korábbi eredményes intézkedések – például egyes foglalkoztatási, oktatási programok –
tovább folytatódnak. Nem szabad elfeledkezni a 1021-es kor-

mányhatározatról a kormányzati
roma integrációs program végrehajtásáról sem.
– Valóban jogharmonizációs
problémákat okoz a kisebbségi
önkormányzatok léte, vagy ez a
nemzetek politikájának része, és
ebben nem határoz meg kötelezõ
formákat, mûködési, funkcionális
egységeket az EU? A 2006-os
változásokat követõen elõfordulhat-e, hogy a kisebbségi önkormányzatok más formában mûködnek tovább, azonos feladatokkal,
de más szervezeti egységben?
– A kisebbségi önkormányzatok 10 éves mûködése rengeteg
tapasztalatot halmozott fel. Megérett az idõ arra, hogy ezeket öszszegezzük, és mindent megtegyünk a kisebbségi önkormányzati rendszer hatékonyabbá tétele
érdekében. Az uniós csatlakozás
a választásra jogosultak körének
bõvülése szempontjából érdekes,
hiszen a hazánkban letelepedett
uniós tagállamok állampolgárai
is választójogot nyertek. Talán a
módosításhoz kapcsolódó kommunikáció nem volt szerencsés.
Nem a hiányokkal, nem a múlt vitáival, nem az elõforduló visszaélésekkel kellett volna indokolni a
módosítás szükségességét, hiszen
valójában nem is ezek miatt került sor a választás, a feladatok
és mûködés módosításának kezdeményezésére. Talán nagyobb
és szélesebb társadalmi vitát is
lehetett volna folytatni, nem csak
a parlamenti pártok és az országos kisebbségi önkormányzatok
támogatásának megnyerésére törekedni. Mindenesetre a mulasztások kiküszöbölésére látható törekvések vannak. Az is elsikkadt a
vitában, hogy a választási szabályok mellett a feladatokra vonatkozó illetve a mûködési szabályok
is változhatnak. A választási eljárás, a feladatok, hatáskörök, a
mûködési szabályok egymással
összefüggõ rendszert alkotnak,
szabályozásuk során ezt az összefüggést figyelembe kell venni. A
jövõben a lehetõ leghatékonyabb
megoldásokat kell szorgalmazni
az egyeztetések során és érvényesíteni a módosító javaslatokban.
Kétharmados, tehát politikai konszenzust igénylõ módosításról lé-

vén szó, ma még nem látható,
hogy milyen gyorsan lehet elfogadni. Mindenesetre a kormánykoalíció célja még ez évben elfogadni a törvények módosítását. A
választásokra vonatkozó tervezett
módosítások három csomópont
köré rendezhetõek; a választásra
jogosultak körét érinti a regisztráció, vagy nem regisztráció kérdése. További fontos változás a
területi szint beemelése, illetve az
arányos választási rendszer alkalmazása. A feladatok lényege a
kisebbségi közügy fogalmának
bevezetésében összpontosul, illetve a különbözõ szintû kisebbségi
önkormányzatok közötti viszony
és feladatmegosztás körül. A mûködésre vonatkozó tervezett szabályok tûnnek a legrészletezõbbnek. E tekintetben kitapintható,
hogy az elõterjesztõ célja számba
venni azokat a vitákat, amik elõfordultak az elmúlt években.
Mindhárom területen vannak
még vitatott elemek. Most a javaslatok megvitatása zajlik. Az
nem fordulhat elõ, hogy 2006ban olyan szabályozás lesz érvényben, amelyik nem veszi figyelembe a választás, a feladatok, és
mûködés közötti összefüggést.
–
Érezhetõ-e annak az
antidiszkriminációs kezdeményezésnek hatása, amely leginkább a
tévében sugárzott társadalmi célú
hirdetésekben érhetõ tetten, jóllehet
a program ennél szélesebb körû?
– Korai lenne ma állást foglalni arról, hogy csökkent-e vagy
növekedett-e a romákkal szembeni diszkrimináció, illetve ezeknek
az esetleges változásoknak pontosan mi volt elõidézõje. Minden-

esetre 2002-tõl több változás is
történt, aminek eredményeként
elõbb-utóbb nõ a befogadás, erõsödik a társadalmi összetartozás,
csökken a diszkrimináció. Tapasztalható egy jelentõs kedvezõ
változás a politikai, kormányzati
közbeszédben. Ma már nem szalonképes a politikusi cigányozás,
ha mégis történik ilyen, nem
hallgatják el, hanem határozottan fellépnek ellene. Aztán a
gesztusoknak is meg van a kedvezõ hatásuk. Jelentõs esemény
volt, hogy miniszterelnök úr beszédében cigány nyelven is megszólalt az országgyûlésben. A
megindult kampány csak egyik
eleme annak a kommunikációs
projektnek, ami 2002-tõl bontakozott ki, de azt is látni kell, hogy
ez a kommunikációs projekt része annak az új kormányzati politikának, ami szintén 2002-ben
kezdõdött. Ez pedig része a baloldal újszerû, modern társadalompolitikájának, amely célja a
társadalmi kohézió erõsítése.
Visszatartó hatása lehet annak,
ha látható, hogy a diszkriminációval szemben van határozott fellépés. Most a cél az, hogy kormányzati forrásból ne lehessen
finanszírozni szegregáló, diszkriminációs, vagy ilyen hatásokkal,
következményekkel járó programokat. Ez összehangolt jogszabályi, szakmai és politikai lépéseket igényel. Ez a kormány képes változásokat elõidézni a romákkal kapcsolatos társadalmi
felfogáson, mint ahogy képes volt
megváltoztatni a romákra vonatkozó kormányzati politikán is.
-dé-

FOLYAMATOS
FOGLALKOZTATÁS
Negyven fõ, folyamatos közhasznú foglalkoztatását végzi a VIA
Kanizsa Kht. Az álláshelyek a szerzõdések szerint folyamatosan töltõdnek fel, a munkásokat többnyire a város közterületein foglalkoztatják. A CKÖ-nél is folyik közhasznú foglalkoztatás, az álláshelyek
feltöltése ott is folyamatban van, a foglalkoztatás pedig a kisebbségi
önkormányzat tevékenységébe illeszkedõ területen folyik.
Helyreigazítás: lapunk ezévi elsõ számában örömmel adtunk hírt
városban az elsõ gyermek megszületésérõl. Természetesen a boldog
szülõket nem december 4-én, hanem ezév január 4-én látogattuk meg...
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TURISZTIKAI TERVEK

Márciusban befejezõdik, és várhatóan áprilisban átadják a Magyar
utcai körforgalomnál épülõ JET üzemanyag töltõállomást. Az amerikai tulajdonú hálózatnak a kanizsai lesz a 32. töltõállomása Magyarországon, ahol a tavasztól 6-8 helyi munkavállalót foglalkoztatnak.

ÁLLÁS-ÁLLÁS-ÁLLÁS
A Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége
az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési
lehetõséget (állás, képzettség, fizetés Ft-ban bruttó fizetés):
– gyógytornász, (német nyelvismeret), szakirányú 80.000 Ft – alternatív masszõr, szakirányú, megegyezés szerint – dietetikus, szakirányú, megegyezés szerint – szakács (német nyelvismeret), szakirányú, megegyezés szerint – felszolgáló (német nyelvismeret), szakirányú, megegyezés szerint – recepciós (német nyelvismeret), szakirányú, megegyezés szerint – varrónõ, szakirányú, 57.000-68.000 Ft –
géplakatos, szakirányú, megegyezés szerint – elektromûszerész,
szakirányú 75.000-80.000 Ft – villanyszerelõ, szakirányú, 57.00070.000 Ft – motorfûrészkezelõ, szakirányú, 57.000-70.000 Ft –
szobaaszony, (német nyelvismeret), 8. általános, megegyezés szerint
– szobaértékesítõ (olasz, horvát nyelvismeret.), érettségi, 100.000 Ft
– telefonkezelõ, (német, angol nyelvismeret), érettségi, megegyezés
szerint – számítástechnikus (angol nyelvismeret), technikum, megegyezés szerint – mûszaki, kereskedelmi vezetõ (angol nyelvismeret), fõiskola, megegyezés szerint.
Érdeklõdni: Nagykanizsa, Fõ út 24. Ügyfélfogadási idõ: Hétfõ –
kedd – szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 óra között, péntek: 8.00
– 13.00 óra.

A Magyar Turizmus Rt. Nyugat-Dunántúli Igazgatósága regionális marketing igazgatója, Tama
István találkozóra hívta össze a
dunántúli Tourinform Irodák vezetõit, hogy informálódjon az elmúlt év eredményeirõl és a jövõ
év terveirõl. A találkozóról
Pfeifer Balázzsal, a kanizsai
Tourinform Iroda vezetõjével beszélgettünk.
– Nagyon hasznos volt ez a találkozó, hiszen betekinthettünk az
összes iroda életébe, megismerhettük egymás gondjait, apró ötletekkel próbáltuk a másik munkáját
támogatni. A Tourinform irodák
legfontosabb feladata, hogy a helyi idegenforgalmi vállalkozásokat
segítsék. Szervezzék az idegenforgalmat, közremûködjenek a rendezvények propagálásában. A találkozón szó esett az Utazás kiállítás szervezésérõl, és arról, hogy
megújult az ügynökség honlapja,
egyfajta
rendezvénynaptárként
funkcionál. Tájékoztatót hallhattunk a pályázati lehetõségekrõl,
arról, hogy közel kétszázmilliós
keretre nyújthatunk be pályázatot.
– Melyek az új év legfontosabb
feladatai?
– Elsõdleges az, hogy az Utazás kiállításra felkészüljünk, amelyen Liszóval, Kerecsennyel és
Újudvarral közösen veszünk
részt. Szeretnénk, ha erre a kiadványaink megjelennének. Készül
a saját honlapunk, amely a város
honlapjáról is elérhetõ lesz. Szeretnénk, ha hatékonyan mûködne,

ha sok, pontos, megbízható információ tárháza lenne. Bízunk abban, hogy a sokrétû, hatékony
marketingmunka a tavasz végén,
nyár elején kezdõdõ szezonban
meghozza a várt sikert.
– Milyen pályázati lehetõségeik vannak?
– Megjelent egy uniós pályázat,
az Interreg IIIA, amelynek van kifejezetten a turisztikára vonatkozó
alpontja. Erre közösen a fõiskolával szeretnénk pályázni. Ha ez sikerül, hosszútávra meghatározza
a Tourinform Iroda és a Fõiskola
munkáját. A HSMK-val és a többi
rendezvényszervezõvel is még szorosabb együttmûködést szeretnénk
kialakítani, hiszen programjaik hírét szeretnénk minél messzebbre
eljuttatni. A cél az, hogy a látogatottság mellett vendégéjszakát is
generáljanak ezek a rendezvények.
– Elegendõ csak a kulturális turizmusra koncentrálni?
– A városi rendezvényekkel hírt
adhatunk a városról. Találnunk
kell azonban valamit ezen felül,
amely az érdeklõdés folyamatos
fenntartására is alkalmas, és
nemcsak városunkra, hanem az
egész kistérségre kihat. Szeretnénk összeállítani egy olyan programcsomagot, amely egyhetes itttartózkodásra ajánl látnivalót, kikapcsolódási lehetõséget. Célunk
felderíteni, összegyûjteni a város
környékén meglévõ kirándulóhelyeket, látnivalókat annak érdekében, hogy ajánlhassuk ezeket.
-dé-

HOL VAGY, MUNKAHELY?
A Zala Megyei Munkaügyi Központ adatai
alapján a tavalyi esztendõ utolsó hónapjában
a következõképpen alakult a Zalában a
munkaerõpiaci helyzet:
Míg 2003. év decemberében a regisztrált
munkanélküliek száma 9844 fõ volt, addig tavaly decemberben 11108 fõre emelkedett ez a
szám, ami 12,8 százalékos növekedést jelent.
A munkanélküliségi ráta 7,2-rõl 8,2 százalékra
nõtt. Megyei szinten minden mért adat az elõzõ évinél rosszabb helyzetet tükröz. A pályakezdõk esetében 36,7 százalékkal magasabb
az elhelyezkedni nem tudók száma, mint egy
évvel korábban, a 25 évnél fiatalabbak esetében 24,5 százalékos a növekedés. A férfiak
esetében 19,4, a nõknél 6,1 százalékos az
emelkedés, a szellemi foglalkozásúak körében
17,2, míg a fizikai foglalkozásúaknál 12 szá-

zalék. A szakképzetlenek száma 12,6, a diplomásaké 17,4 százalékkal nõtt. A tavalyi év decemberében a 2003. decemberihez képest 10,8
százalékkal többen kerültek a megyei kirendeltségeknél összesen nyilvántartásba vételre.
Ha a tavalyi év utolsó két hónapját vizsgáljuk:
decemberben a regisztrált munkanélküliek
száma 8,5 százalékkal növekedett a megyében
– ez a mutató az azt megelõzõ években 6,3 illetve 6,1 százalék volt.
A megyei adatok után nézzük, mi a helyzet
Nagykanizsán: a 2003. decemberi adatokhoz
viszonyítva városunkban 14,2 százalékkal nõtt
a regisztrált munkanélküliek száma 2004. decemberében (2948 illetve 3366 fõ) – tehát a
megyei átlagot, ami 12,8 százalék – rontjuk.
Ha a 2004. novemberihez (3172 fõ) viszonyítjuk a karácsonyi adatokat, az emelkedés 6,1

százalékos – ez kedvezõbb, mint a megyei 8,5
százalékos emelkedés. A pályakezdõk munkanélküliségének alakulásáról szólva: míg 2003.
decemberében 115, addig 2004. novemberében 181, decemberében pedig 162 fõ volt regisztrálva, ami az elsõ esetben az összes helyi
munkanélküli 3,9, második esetben 5,7, a tavaly decemberi adatot figyelembe véve pedig
4,8 százalékát teszi ki. A munkanélküliségi ráta vonatkozásában sem számolhatunk jó hírekkel: úgy 2003. decemberében, mint 2004. novemberében és decemberében is a megyei átlagnál magasabb a munkanélküliek aránya városunkban. Idõrendi sorrendben ez azt jelenti,
a megyei 7,2-del szemben Kanizsán 7,6, a 7,5del szemben 8,3, az utolsó adatok alapján pedig a megyei 8,2-del szemben 8,8 százalék a
munkanélküliek aránya.
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MARAD A MÁV-FÕNÖKSÉG
A vasút vezetõivel folytatott hosszadalmas egyeztetések eredményeként Göndör István, országgyûlési képviselõvel, a tárgyalódelegáció
vezetõjével el tudták érni, hogy megmarad Nagykanizsán a személyszállítási csomóponti fõnökség, ami ellenkezõ esetben jelentõs számú
munkahely megszûnésével járt volna – mondta január 18-ai sajtótájékoztatóján Litter Nándor polgármester.
Mint köztudott, Nagykanizsa az elmúlt években jelentõs veszteségeket szenvedett el a vasúti pozícióját illetõen, ami egyrészt a MÁV-nál
történt különbözõ racionalizálási intézkedésekkel, valamint a vasút átszervezésével függött össze. Az egyik legjelentõsebb esemény ezzel
kapcsolatban a gépészeti feladatok Nagykanizsáról, Dombóvárra helyezése volt. A hatékonyabb szervezet átalakításban a személyszállítás
csomóponti fõnökségének áthelyezése is szerepelt. Várhatóan a BécsPécs közötti Intercity elindítását követõen tovább erõsödik a város vasúti közlekedésben elfoglalt jelenlegi helye, illetve megvalósul a még
tervekben szereplõ Zágráb és Bécs közötti közlekedés Nagykanizsán
keresztül.

ÖT NAPIREND A KTÖ ELÕTT
A Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat elsõ ülésén az öt napirendi
pont elõtt a részönkormányzat tagjai dr. Nagy István történészt javasolták
az Idõsügyi Tanácsba, valamint négy helyszínt jelöltek meg a városfejlesztési osztály azon kérésére, hogy tegyenek ajánlásokat olyan területekre,
ahova szobrok kihelyezését támogatná a KTÖ. Horváth Jánosné felvetését
megszavazva, a Templom tér, a Szent Flórián tér, a Varasdi és a Bajcsy Zsilinszky utca találkozásánál lévõ kereszt, valamint a Nagyrác utcánál található Millenniumi Emlékkõnél lévõ terület került megjelölésre. A Berekköz
közlekedési problémája kapcsán Csordásné Láng Éva önkormányzati képviselõ elmondta, hogy mivel a teljes kiskanizsai közlekedés felülvizsgálata
szükséges, ezért felveszik a kapcsolatot a rendõrség, a Közútkezelõ Kht. és
a VIA Kht. szakembereivel. A napirendi pontok között tárgyalták a polgármesteri tájékoztatót, az SZMSZ-t, a kiskanizsai temetõt érintõ napirendi
pontokat, a város rehabilitációs programját. A Kiskanizsai Településrészi
Önkormányzat tagjai javaslatot tettek, hogy a részönkormányzat tagjainak
megválasztása esetén a szükséges százalékok lecsökkentésére.

Hiller István, az MSZP
elnöke volt a vendége városunknak. A HSMKban rendezett fórumon
számos kérdésrõl szó
esett, a kérdések nyomán
a történész éppúgy megnyilatkozhatott, mint a
pártpolitikus.
– Országban és nemzetben
gondolkodunk, jól mûködõ, szervezett, véleményét érthetõen képviselõ és kommunikáló MSZP-t
akarunk. Sok olyan kérdés van,
amelyet 1989. óta már megoldottunk, nagyobb a szabadság, de a
jólétnek híján vagyunk – kezdte
elõadását Hiller István. – 2004ben jutott el a magyar gazdaság
a nyolcvanas évek szintjére, és a
változások nem az egymást követõ kormányoktól, hanem az emberektõl függtek, õk akarták és vitték véghez. Sok kérdésben nem
jutottunk semmire, problémáink
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A POLITIKAI BÁTORSÁG ÉVE
Kovács Kálmán informatikai és
hírközlési miniszter az idei esztendõ SZDSZ-es feladatairól szólt
sajtótájékoztatóján. Mint mondta,
az ország gazdasági versenyképességének javítása érdekében bátran
hozzá kell nyúlni a jelenlegi adópolitikához, fel kell vállalni az
esetlegesen népszerûtlen intézkedéseket is a befektetés-ösztönzés,
a mûködõ tõke bevonása céljából
az egészségügyben – a miniszter
véleménye szerint a választópolgárok többsége is azt jelezte a december 5-i népszavazáson, hogy
nem kívánja megakadályozni a
privatizációt az egészségügy területén. Át kell alakítani a szociálpolitikát is: egy sokkal igazságosabb
– azaz a valóban rászorulókat segítõ-, és ugyanakkor olcsóbb támogatási rendszer bevezetése a

megoldás. Annak érdekében, hogy
igazán vállalható legyen a jövõ,
szembe kell nézni a múlttal, ezért
nyilvánosságra kell hozni az ügynökmúltra vonatkozó iratokat. Az
oktatás, mûvelõdés területén az
idegen nyelvek minél magasabb
szintû elsajátítását illetve az internet hozzáférések számának jelentõs bõvülését emelte ki fõ célkitûzésként Kovács Kálmán miniszter.
Eörsi Mátyás, az SZDSZ ügyvivõje szerint mindenki vágya, hogy
Magyarország nyílt, õszinte, becsületes, dinamikus ország legyen, de
ezek a jelzõk a jelenlegi két nagy
párt – az MSZP és a Fidesz – tevékenységére nem, csak az SZDSZ-re
jellemzõk. A gazdasági felzárkózáshoz szükséges programmal is csak a
szabaddemokraták
rendelkeznek
Eörsi Mátyás megítélése szerint.

FIDESZ: 2004. „BOTLÁSAI”
Cseresnyés Péter, a Fidesz helyi frakcióvezetõje az év elsõ FIDESZ
sajtótájékoztatóján a tavalyi évet értékelte.
– Nagykanizsa vezetõi tavaly több alkalommal belebotlottak a törvényességbe, a jogszerûségbe. Ezek a ,,botlások” rányomták bélyegüket
a város múlt évére, s jellemezték a város morális állapotát – fogalmazott Cseresnyés Péter. A frakcióvezetõ a nem tisztességesen zajlott
ügyek között említette a szemétszállítási rendelet megalkotását, a volt
laktanyák területén kialakult helyzetet, a vállalkozókkal megkötött,
többször módosított szerzõdéseket, valamint az intézményi fûtéskorszerûsítés kapcsán és a régi piac értékesítése körül kialakult helyzetet.

HILLER ISTVÁN KANIZSÁN
kibeszéletlenek, megoldatlanok
maradtak, és ezekre a kérdésekre
keressük, keresi a válaszokat az
MSZP. Az emberek mára eljutottak odáig, hogy nem négyéves
ciklusokban kívánnak gondolkodni, hanem normális életet szeretnének élni. 2004. augusztusában
kormányválság volt, amely egybeesett azzal a már jóval korábban elõkészített pártelnökválasztással, amely megtörtént. Nevekben gondolkodtunk, a jelöltek önmagukat vállalták, és a nyilvános
megmérettetés alapján született
döntés. Ez, és a többi változás 20
százalékpontot hozott a pártnak,
és decemberre behozta az ellenzék addigi elõnyét a közvélemény-kutatási adatok szerint. A
konfliktusokat nem kívánja gerjeszteni az MSZP, ám ha szükséges a véleményét hangoztatja,
jóllehet, a kormányzópárt szerepe

jelentõsen eltér az ellenzéki szereptõl. Van munkamegosztás a
kormány és a párt között, és egyértelmûvé vált a a korábbi kérdés, a pártnak van-e kormánya,
vagy kormánynak van-e pártja. A
politikusoknak döntenie kell tudni, és az az elnökség, amelyet vezetek képes erre. A döntést megelõzõen van mód a vélemények
hangoztatására, ütköztetésére, de
a döntést követõen nincs vita. Elvekben gondolkodó politikus vagyok, az ország elõrelépést szeretném szolgálni, ezt tartom a
legfontosabbnak.
A bevezetõ elõadást követõen
kérdésekre válaszolt Hiller István. Szó esett a történelem elveszett századairól, arról, hogy a
történetíróknak legjobb esetben is
mindössze negyvenszázaléknyi
forrás áll a rendelkezésére a hiteles történelem megalkotásához.

Magyarországon ennél is roszszabb a helyzet, itt a hasznosítható forrásoknak körülbelül 15 százaléka maradt fenn. Hallhattunk
Szegfû Gyula ismeretlen mûvérõl, amely 1910-ben született, és
II. Rákóczi Ferenc Transzilvániaház néven fenntartott intézményérõl, és a fejedelem általa a
számûzetésben folytatott tevékenységrõl szól. Kérdés hangzott
el a nemzetpolitika kapcsán, és a
szakszervezetek várható szerepérõl is. Többen voltak kíváncsiak
arra, mi lesz az ÁFA-visszaigénylések sorsa. Ez utóbbi
kérdésre Göndör István válaszolt,
és elmondta, hogy a következõ
heti kormányülésen is téma lesz,
ám a z ország adóbevételei jóval
a tervezett alatt maradtak, és sajnálatos, hogy a tisztességes vállalkozások a visszaélõk miatt kerültek hátrányos helyzetbe.

KRÓNIKA
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JANUÁR 12.
BESSENYEI FERENCRE
EMLÉKEZTEK
A Nemzet Színészére, Bessenyei Ferencre emlékeztek, szinte
a temetésével azonos idõpontban
a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központban. A mûvész többször
is fellépett Nagykanizsán. A személyes találkozások összegyûjtött dokumentumaival és gyertyagyújtással adóztak emlékének
tisztelõi, valamint az intézmény
dolgozói a ház elõterében. Nap
Teréz, a HSMK egykori munkatársa felolvasta Elköszön a komédiás címû, Bessenyei Ferenchez
írt versét, és megható szavakkal
búcsúzott el a nagy mûvésztõl.
GYERMEKEK MUNKÁI
A Palini Általános Iskola és
Óvoda gyermekeinek munkáiból
nyílt kiállítás a HSMK Ifjúsági
Galériájában. A február 4-ig
megtekinthetõ tárlatot Ludvig
Zoltán festõmûvész nyitotta meg.

JANUÁR 13.
IRODALMI EST
Csorba Simon Mária, a dr.
Mezõ Ferenc Gimnázium egykori
tanára versesköteteibõl és mesekötetébõl hangzottak el mûvek
azon az irodalmi esten, melyet a
Halis István Városi Könyvtár kávézójában rendeztek. Az est házigazdája Homonnay Szabolcs volt,
a mûsorban közremûködtek: Horváth István Radnóti-díjas versmondó, Lukács Elvira, Miksó Nóra és Sebestyén Lívia. A zenei
aláfestésrõl Farkas Tibor és Kaszás Ottó gondoskodott.
KARNYÓNÉ - CSURGÓRÓL
A csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium és a
Talentum Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény diákjainak elõadásában láthatták az érdeklõdõk
a Batthyány Lajos Gimnázium
nagyaulájában Csokonai Vitéz
Mihály: Karnyóné avagy a vénasszony szerelme címû mûvét.

MESEJÁTÉK
A halhatatlanságra vágyó királyfi címû zenés mesejátékot nézhették meg a kisgyermekek a Hevesi Sándor Mûvelõdési Házban

JANUÁR 15.
JUBILEUMI MÛSOR
A dr. Mezõ Ferenc Gimnázium
és Közgazdasági Szakközépiskola fennállásának 40. évfordulója
tiszteletére tartottak jubileumi
mûsort a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ színháztermében.
ALAPÍTVÁNYI BÁL
A dr. Mezõ Ferenc Gimnázium
és Közgazdasági Szakközépiskola
tornacsarnokában hajnalig tartó
mulatság részesei lehettek az iskola
Alapítványi Báljának résztvevõi.

JANUÁR 17.
IDÕSEK FILMKLUBJA
A Halis István Városi Könyvtárban ezúttal a Kramer kontra
Kramer címû filmet nézhették
meg az Idõsek Filmklubja rendezvényére ellátogatók.
MAROS GÁBOR ESTJE
A HSMK-ban Maros Gábor
önálló estjét tartották, ahol a mûvész Koldusbáró címmel az operettrõl, a zenés mûfajról tartott
elõadást életpályája tükrében.

JANUÁR 18.
VEZETÕSÉGVÁLASZTÁS
A Kodály Zoltán Mûvelõdési
Házban a Vasutas Nyugdíjas
Klub vezetõségválasztó közgyûlésére került sor.
MUNKÁSOK A FEKETE
ARANY BIRODALMÁBAN
Az Olajos Szeniorok Hagyományápoló Köre könyvbemutatót tartott a Halis István Városi
Könyvtárban. A megjelent nagyszámú érdeklõdõ megismerkedhetett Srágli Lajosnak, a Magyar
Olajipari Múzeum igazgatóhelyettesének Munkások a fekete
arany birodalmában címû könyvével. A kötet a MAORT személyzeti politikáját, szociális-jó-

¢ 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
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léti intézkedéseit, az olajipari
munkásság
anyagi-szociális
helyzetét dolgozza fel tudományos igényességgel. A kiadvány
jelentõségét Kudela József, a
MOL Bányász-szakszervezet elnöke méltatta, majd Buda Ernõ,
gyémánt okleveles bányamérnök, a MAORT egykori dolgozója mondta el emlékeit a napjainkban is aktuális üzeneteket
megfogalmazó MAORT emberpolitikájáról.

ELÕZETES
CUKORBETEGEK
A Nagykanizsai Cukorbetegek
Egyesülete január 28-án pénteken 15.30 órakor a kórház
tanácstermében tartja idei elsõ
klubfoglalkozását, amelyen dr.
Sebestyén Miklós fõorvos tart
elõadást Daganatok és a cukorbetegség címmel.
PIÁR-SULI-MURI I.
Január 29-én szombaton 9.30
órától a Piarista Általános Iskola és Gimnáziumba nyílt napra
várják a nagycsoportos ovisokat
és szüleiket. A délig tartó program során az iskola iránt érdeklõdõk közelebbrõl is megismerkedhetnek az ott folyó munkával. A program során elõször
„Zeneboná”-ban lesz részük az
oda látogatóknak, azaz gitáros
énekek, dalok alapozzák meg a
délelõtt hangulatát, majd a
Mese–szín–ház címû második
részben a színjátszó csoport mutatkozik be. Ezt követõen Csattogj ollócskám címmel kézmûves foglalkozás veszi kezdetét,
végül az érdeklõdõ gyerekek
„Bennünk van a kutyavér” címmel a Piarista Táncszínház bemutatóját láthatják.

Kedves
Olvasóink!
Örömmel tudatjuk,
hogy megjelent

Bakonyi Erzsébet
verses-novellás kötete,
az

Angyal
mélyvörösben
A könyv megvásárolható
szerkesztõségünkben
990 Ft-os áron.

BIZOTTSÁGI
ÜLÉSEK
A SZEB ELÕTT A LAKBÉR
A Szociális és Egészségügyi
Bizottság ülésén elsõként az V.
sz. Gyermek Háziorvosi Szolgálat mûködési jogának átadásáról
hozott határozatot, majd Bicsák
Miklós önálló képviselõi indítványát tárgyalta a palini 20. sz. háziorvosi körzet orvosi rendelõjének kialakításáról. A bizottság
úgy határozott, amennyiben a felújítás mellett a költségvetésbe belefér a rendelõ céljára alkalmas
Alkotmány u. 100. alatti ingatlan
megvásárlása és átalakítása is, azt
a közgyûlésnek elfogadásra javasolja. A bizottság úgy a Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló rendelet újbóli módosítását,
mint az Állami Számvevõszék
önkormányzatunknál végzett, a
köztemetõk fenntartásának ellenõrzése során feltárt hiányosságok
megszüntetésére készített intézkedési tervet a közgyûlésnek tárgyalásra illetve elfogadásra javasolja. Szó esett még többek között az IKI által készített, a költségalapú illetve piaci alapú lakbérek bevezetésére és az ehhez kapcsolódó lakbér támogatási rendszer kialakítására készült vitaanyagról. Napirendre került a Tavasz utcai rendelõ bérleti szerzõdésének tervezete is.
A GVB MEGTÁRGYALTA
A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ülésén többek között elfogadta a 2004. évi tárgyi
eszköz értékesítésekrõl szóló tájékoztatót, megvitatták a költségalapú, illetve piaci alapú lakbérek
bevezetésére és az ehhez kapcsolódó támogatási rendszer kialakítására elõterjesztett anyagot. Elfogadták a közgyûlés, közterületek és közterület jellegû területek
használatáról szóló 51/2004.
(XII.21.) számú rendeletének módosítására elõterjesztett javaslatot. Az Ipari Park területének
hasznosítása két szerzõdéstervezetét nyílt ülésen tárgyalták meg
a bizottság tagjai. Megszavazták,
hogy a közgyûlés törekedjen
megállapodásra a vállalkozók és
az önkormányzat között. A régi
piac területének hasznosításával
kapcsolatos szerzõdés tervezetet
zárt ülésen tárgyalta a bizottság.

KUL TÚRA
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A MAGYAR
KULTÚRA NAPJA

PROGRAMOK
A KISKASTÉLYBAN

Nagykanizsa közmûvelõdési
és közgyûjteményi intézményei
tisztelettel hívják és várják a
város polgárait a közösen szervezett ünnepi rendezvényekre
Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ – Január 21. 17 óra
Keresztury Dezsõ
emlékkiállítás
Megnyitja: dr. Németh József
irodalomtörténész. Közremûködnek: a Hevesi Sándor Versmondó Kör tagjai és Tóthné
Hegedûs Erzsébet.
Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Ház – Január 21. 18 óra
Ünnepi est a Magyar Kultúra
Napja tiszteletére, nagykanizsai mûvészeti együttesek közremûködésével
Halis István Városi Könyvtár
Január 22. 10 óra
A könyvtár szolgáltatásait
bemutató kiállítás
Nyitja: Czupi Gyula igazgató
Ókeresztény sírkápolna
Nagykanizsán
Elõadó: dr. Horváth László, a
Thury György Múzeum
igazgatója

Az idei esztendõben tovább
folytatódnak a Kiskastélyban az
elõzõ években hagyománnyá vált
programok: immáron negyedik
éve kerül megrendezésre az a rendezvénysorozat, mely indulásakor
még a Szó, zene, kép címet viselte
– két éve pedig Zenés esték a Kiskastélyban címmel várja a közönséget. Lesznek Nyári vígasságok
is, a színvonalas mûsorral egybekötött kerti party bizonyára sokakat csábít majd az intézménybe.
Szakács Gábortól, a Kiskastély
vezetõjétõl azt is megtudtuk,
hogy tavasszal a Z. Soós István
festményeibõl látható állandó kiállítás teljes átrendezését tervezik, hogy a festészetet kedvelõk
a mûvész mintegy 730 alkotásából minél többet megismerhessenek. S hogy még mi mindent rendeznek a házban, fõként az anyagi lehetõségeken, az önkormányzattól kapott támogatásokon múlik. Továbbra is nyitva áll az intézmény azok elõtt, akik itt szeretnék irodalmi estjeiket, hangversenyeiket, mûsoraikat, programjaikat megrendezni.
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A KULTÚRA TÁMOGATÁSÁÉRT
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottsága
pályzatot hirdet a 2004. évi
Kulturális Alap támogatás
elnyerésére.
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város mûvészeti, közmûvelõdési és közgyûjteményi életének támogatása.
Pályázat tárgya:
 Nagykanizsán megrendezésre kerülõ képzõmûvészeti,
zenei, irodalmi, színházi, közgyûjteményi és egyéb kulturális
rendezvények támogatása.
 A nagykanizsai mûvészeti
csoportok, együttesek, magyarországi és külföldi fesztiválon
való részvételének és vendégszereplésének támogatása.
 Kulturális, irodalmi, helytörténeti és közhasznú információs
szolgáltatások és kiadványok támogatása.
A pályázók köre: Helyi természetes személy, közösség,
csoport, non-profit szervezet,
mûvelõdési, oktatási és nevelési
intézmény. Természetes sze-

mély, nem jogi személyiséggel
rendelkezõ közösség, csoport az
érvényben lévõ adótörvények
miatt célszerû, ha jogi személyen – intézményen keresztül
nyújtja be pályázatát.
A támogatás formája: A sikeresen pályázókkal az önkormányzat pályázati szerzõdést
köt és a benyújtott programhoz
vissza nem térítendõ támogatást
nyújt. A finanszírozás módja:
elõfinanszírozás.
Pályázati feltételek: Egy pályázó több pályázatot is beadhat.
Pályázni 2006. március 31-ig
megrendezésre kerülõ, fent
meghatározott tárgyban lehet. A
kötelezõ önrész a pályázott öszszeg minimum 30 százaléka.
A pályázat benyújtása: A
pályázatokat a Polgármesteri Hivatal (Erzsébet tér 7.) portáján
és a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ információs szolgálatánál átvehetõ, továbbá a város
honlapjáról letölthetõ adatlapon
egy példányban a Mûvelõdési és
Sportosztályra kell benyújtani.
A pályázat beadásának határideje: 2005. január 31.

KÖZÖS HAGYOMÁNYÁPOLÁS
Január 1-jétõl integrálódott az Erkel Ferenc Olajipari
Mûvelõdési Ház a Kodály Zoltán Mûvelõdési Házba. Szervezetileg és gazdaságilag a két intézmény egy egységet képez.
Az összevonás által kialakult speciális helyzetrõl Mónai Zsuzsa és Fehér Imre intézményvezetõket kérdeztük.
– Hoztuk magunkkal, és közösen
szeretnénk tovább vinni a fél évszázad alatt kialakult csoportokat, közösségeket – vette át a szót elsõként
Fehér Imre. – Köztudott, hogy Kanizsán a közmûvelõdés feladata
négy intézmény között oszlik meg, a
koordinációt a HSMK végzi. Itt a
kisebb közösségek és mûvészeti
csoportok mûködnek, gyakoriak a
különbözõ ismeretterjesztõ rendezvények, egészségügyi elõadások, úti
élménybeszámolók. Havi gyakorisággal tervezünk továbbra is különbözõ bemutatókat, díszmadár-, fotó- és képzõmûvészeti kiállításokat.
A csoportok elnevezése nem változott, hiszen így lehet megkülönbözteti õket. Tevékenységünk kapcsolódik a vasúthoz és az olajipari vállalatokhoz
is.
Hagyományként
ugyanúgy visszük tovább a csopor-

tokat, mint korábban. Majdnem miden duplázódott a tevékenységünkben, ezért bizonyos fokú munkamegosztásra kell törekednünk. A
feladatok megvannak, a reális bevételekhez igazodva próbáljuk a
költségvetésünket összeállítani, a
mûködés hátterét kidolgozni, a pályázatokat elõkészíteni.
– Hogyha valaki támogatni kívánja a személyi jövedelemadójának egy százalékával az intézményt, továbbra is megteheti?
– Igen, a Szénhidrogén Kulturális Alapítványnak az a célja, hogy
az intézményben lévõ közösségek
mûködését támogassa. Komoly segítséget jelentene számunkra mind
a vasút és az olajipar dolgozóitól,
ha támogatnák az alapítványt. Az
október 1-jei átköltözés óta az olajipari nyugdíjasok beilleszkedtek,

megszokták, és szeretik az új környezetet, az olajipari szakszervezet
a korábbihoz hasonlóan támogatja
a nyugdíjas csoportját. Az Olajbányász Fúvószenekar a HSMK-ba
került, az Irodalmi Kávéház kivételével minden csoport gyökeret tudott itt ereszteni, és megtalálta a
helyét.
– Szervezetileg nem vagyunk
önállóak – folytatta Mónai Zsuzsa. – A vasút mûvelõdési rendszerében és a Területi Mûvelõdési
Intézmények Egyesületének tagjaként végezzük munkánkat. A Vasutas Közmûvelõdési Egyesület Pécsi Mûvelõdési Házának vagyunk
telephelye. A Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban a külön vasutas
és olajipari jelleg az egyes, hagyományosan szervezõdött csoportokban található meg. Irányítás tekintetében a vasút rendszerébe tartozunk. Állami támogatást a
Területi Mûvelõdési Intézmények
Egyesületétõl kapunk szerény
mértékben. A házat az önkormányzat üzemelteti, mivel a saját

és pályázati bevételeink csak a
rendezvények, csoportok mûködésének költségeit fedezik.
– Milyen feladatot lát el az intézmény a helyi kulturális munkamegosztásban?
– Az a feladatunk, hogy a városi
kiscsoportok gyûjtõhelye legyünk.
Összesen 19 csoportunk van. Találhatók itt horgászok, kisállattenyésztõk, természetgyógyászok, nõi torna
és most kezdõdik a számítógépes
oktatás. Továbbá szervezés alatt
van a természetbarát kör. Ezen belül minõsített csoportjaink is vannak. Az Erkel Mûvelõdési Házból
jött az arany fokozatú Dél-Zala
Néptáncegyüttes. A Kodály Mûvelõdési Háznak arany fokozatú énekkara van. Van még két tánccsoport,
a Pántlika és a Borbontó Együttes,
valamint a Papik-Mamik énekes
hagyományõrzõ csoport. Ismertek
az egész Dunántúlon. sokfelé hívják
õket. Van fafaragó szakkörünk, valamint közel száz fõvel mûködik a
két nyugdíjas klubunk.
B. Zs.

OKTATÁS
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LAPOZZ BELE – KATTANJ RÁ!

Kassainé Szarjas Gertrúd festõmûvész, Fák, virágok, fény címû
kiállítása nyílt meg elsõként a miklósfai iskola megújult, paravánokkal bõvült galériájában január 12-én. A megjelenteket Sajni József
igazgató köszöntötte, majd az iskola mûvészeti csoportjának mûsora
után Lengyák István pedagógus nyitotta meg a kiállítást. Elöljáróban
megjegyezte, örömmel nézett körül a más iskolák által irigyelhetõ
galériában, ahol sok szépséggel, csodával találkoztak ez alkalommal
is a tanulók. Hasztalan, és ártalmas szép nem lehet – mondta a gyerekeknek, akik olyan iskolába járnak, ahol a tanulás szigorú szabályai mellett a felnõttek arra is vigyáznak, hogy olyan szép alkotások
érintsék meg a lelküket, mint a mostani kiállítás anyaga, és ezáltal is
emberibb emberekké válhassanak. A tárlat február elejéig látható.

BLG-S SIKEREK
Dicséretesen szerepelt a Batthyány Lajos Gimnázium 11. F. osztályának csapata a nemrégiben megtartott „Hadak Útján” Országos Középiskolai Hadtörténeti Vetélkedõn. A Zborai Péter, Torma Rudolf,
Bakon Szabolcs, Varga Dávid és Laczó Gábor alkotta csapat a budai
várban rendezett országos döntõn 8. helyezést ért el a 75 induló csapat közül.
A Magyar Vöröskereszt székházában rendezték december közepén
az Országos Egészségnevelési Versenyt, melyen több mint kétezer csapat indult. Zalát az általános- és a középiskolai kategóriában is a BLG
csapatai – mint megyei elsõ helyezettek – képviselhették. Az általános
iskolai kategóriában országos elsõ helyezést ért el a Szûcs Szilvia,
Gerlinger Júlia, Csapi Nóra és Mádli Melinda alkotta „Vitamin Csajok”-csapat, a nagyobbaknál nyolcadikok lettek a „Karotinoidok”: azaz
Árvai Ibolya, Ignácz Ramóna, Lóczi Rita és Dezsõ Katalin.

A Halis István Városi Könyvtár nemrégiben pályázati felhívást tett
közzé a város általános iskolái számára. A kiírást a könyvtárban tartott
megbeszélésen vehették át az iskolai mûvelõdésszervezõk. A Lapozz
bele és kattanj rá pályázatra annak a diáknak érdemes jelentkeznie,
akinek van kedvenc tantárgya, érdekli a számítógép, és szeretne többet
tudni Nagykanizsáról. Jelentkezni pályázat útján lehet, a kitöltött jelentkezési lapot a diákok leadhatják személyesen, feladhatják postán, és
elküldhetõ e-mailben (info@halisnagykanizsa.bibl.hu) is. Az e-mailben küldött válasznak külön örülnek. A jelentkezõk küldjék el kedves
tankönyvük címoldalának, és azon oldalainak fénymásolatát, vagy
szkennelt változatát, melyhez szeretnének anyagot gyûjteni. Minden
jelentkezõt kanizsai könyvvel jutalmaznak és a legérdekesebb pályázatok készítõit közös játékra hívják. A játék során a jelentkezõk létrehozhatják saját elektronikus kiadványukat, a legsikerültebb munkákat
a játék végén felteszik a könyvtár honlapjára. Azok a diákok is jelentkezhetnek, akik még sohasem használtak számítógépet!
A pályázatra való jelentkezés határideje 2005. január 31. A „Lapozz
bele – kattanj rá” program lebonyolítása idején, 2005. márciustól júniusig
az eredményes pályázatot benyújtók a könyvtárban rendszeres segítséget
és korlátlan számítógép- és internethasználati lehetõséget kapnak.

GYERMEKALKOTÁSOK
Szerda délután a palini általános iskolások és óvodások munkáiból
nyílt kiállítás a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban. Az óvodások,
valamint az iskolások rajzórai és szakköri munkájának eredményeként
közel 200 gyermekalkotás díszíti a HSMK galériáját. A különféle technikákkal – festés, viasztechnika, tusrajz, grafit, tempera, diófapác – készített alkotások között téli képek, emberábrázolás és fantáziarajzok a
legjellemzõbbek. Benczikné Lippai Ildikó, Sipos Károlyné, Lakatos
Péterné és Kovács Zoltánné óvónõk, valamint Vernyelné Takács Mária, Kalmár Lajosné, Dobsa Sándorné és Benczikné Lippai Zita tanárnõk irányításával készültek a gyermekmûvek.
Ludvig Zoltán festõmûvész a megnyitón elmondta: – Sikeres a
Palini Iskolában és Óvodában folyó munka, ezt bizonyítják a gyermekek munkái is. Több alkalommal látogatói voltak a Kendlimajori Mûvésztelepnek. Gyermekkorban kell elkezdeni a mûvészettel való foglalkozást. A világban manuálisan, különféle technikák segítségével fejezhetjük ki magunkat. A mûvésztelep munkájában a ranglétrát végigjárt
mûvészek vesznek részt. Sok lemondás, éjjel-nappali munka és szorgalom kell a sikeres munkához. Szükség van utánpótlásra.
A kiállítás február 4-ig látogatható.

ISO-MINÕSÍTÉS A ZSIGMONDYBAN
2004. végéig minden oktatási intézménynek meg kellett szerznie egy minõségbiztosítási tanusítványt. Ehhez több kidolgozott és
elfogadott minõségbiztosítási rendszer is az
intézmények
rendelkezésére
állt.
A
Zsigmondy-ban egy nemzetközileg is elismert
módszert alkalmaztak.
– Az ISO-minõsítés hazánkban eddig elsõsorban a gazdasági társaságokra volt
jellemzõ. Úgy gondoltuk, ha egyszer ránk is
elõírás a minõségbiztosítási rendszer, akkor
nemzetközileg elismert tanusítást választunk.
Ehhez a folyamathoz kerestünk egy olyan
partnert, aki megadta a keretet a munkánkhoz, szakmai segítséget nyújtott, amin keresztül az iskola pedagógusai a tavalyi év folyamán kidolgozták ezt a minõségbiztosítási

rendszert. Január elsejétõl az MSZ EN ISO
9001:2001 minõségbiztosítási tanúsítvánnyal
rendelkezik az intézményünk – mondta a
Zsigmondy-Széchenyi Szakképzõ Iskola igazgatója Mérksz Andor.
A rendszer kézikönyvben szabályozza a humánerõforrás fejlesztésre elõírtakat. Meghatározták a feladatokat, lebontották a célokat
éves szintre illetve hosszú távra.
– Az elkészítés elõtt fel kellett mérnünk az
iskola jelenlegi állapotát, hogy környezetünk
milyen véleménnyel van a munkánkról. 200300 tanuló, 100 szülõ és 8-10, a tanulóképzésbe bekapcsolódott cég körében végeztünk felmérést. A kiértékelés után meghatároztuk a
rendszerünk javítása érdekében azokat a feladatokat, amelyekkel a könyvben lefektetett

paramétereket biztosítani tudjuk. Az aktuális
minõségi céljaink erre az évre az infrastruktúra fejlesztés, munkakörülmények javítása, tanulmányi verseny eredmények 5 százalékkal
való javítása, a jelenlegi tanulói lemorzsolódás 10 százalékos csökkentése – fogalmazott
Mérksz Andor.
A megyében ezzel a fajta rendszerrel a kanizsai középiskolán kívül csak egy, országos
szinten a 700-800 középiskola közül csak 5060 rendelkezik ezzel a minõsítéssel. Ezt a minõsítést nemcsak az iskolarendszerû képzésre,
hanem a felnõttképzésre is kifejlesztették, melyet tavaly szeptember végén akkreditáltattak.
Az ISO-minõsítést három évente újítani kell
és állandó jellegû felülvizsgálattal kell számolnia az iskolának.

TV -MÛSOR
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Január 21. péntek
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Panorama
Europe 09:03 Napi mozaik 9.40: Hol-mi?
09:53 Panorama Europe 11:05 A sivatag
szerelmesei 11:54 Kívül - Belül 12:01 Híradó délben 13:01 Panorama Europe 13:03
Körzeti magazinok 13:55 Szerelmek Saint
Tropez-ban 14:48 Panorama Europe 14:55
Kachorra 15:45 Telitalálat 16:25 12+ Ifjúsági híradó 16:30 Panorama Europe 16:35
Önök kérték! 17:27 Uniós pályázati kalauz
17:28 Kívül - Belül 17:30 Híradó 17:35
Gazdasági híradó 17:45 Körzeti híradók
18:00 12+ Ifjúsági híradó 18:15 Híradó
18:25 Bûvölet 19:21 Panorama Europe
19:22 12+Ifjúsági híradó 19:30 Híradó
19:53 Sporthírek 20:05 Zûrös manus 21:50
Péntek este 22:15 Panorama Europe 22:20
Híradó 22:25 Sporthírek 22:35 Médiamix
23:10 Kárpáti krónika 23:25 Hétalvó

06:00 TotalCar 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka 09:00 El Manantial Az õsforrás 09:50 Teleshop 11:30 Csajok
11:55 Charlie - Majom a családban 12:50
Szökésben Pippivel 14:45 Játékidõ 15:40
Beverly Hills 90210 16:35 A szerelem ösvényei 17:35 Bûbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:35 Áll az alku 21:00
Patkányinvázió 22:40 Célterület 00:30 Jó
estét, Magyarország! 00:55 A hetedik érzék

06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop
10:15 Delelõ 12.00 Híradó 12.10 Kavalkád
12.40 Ünnepnaptár - Vallási mûsor 11:45
Recept Klub 12:00 Híradó 12:10 Fantasztikus utazás 14:00 06-81-320-320 15:20 101
kiskutya 15:45 Rejtélyek kalandorai 16:40
Balázs 17:35 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is
Milliomos! 20:20 Barátok közt 20:55 Õk is
a fejükre estek 22:50 Zsaruk a pácban
00:40 Találkozások 00:55 Harmadik mûszak 01:45 Fókusz

Január 22. szombat
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Mondák a magyar történelembõl 09:15 Egy vízcsepp kalandjai 09:40 Piroska és a Farkas 11:05
Heti Mozaik 12:01 Hírek, idõjárás-12:10
Az igazság nyomában 13:50 Stílus 14:20
Magyar Elsõk 14:40 Delta 15:10 Századunk 15:45 Unokáink sem fogják látni
16:15 Kis nagy ember 18:35 Luxor-show,
Ötöslottó számsorsolás 19:30 Híradó este
19:52 Sporthírek 20:05 Hofélia 21:25 Fekete vasárnap 23:45 Híradó 23:50 Sporthírek 00:00 Éjféli játszma 01:45 Buddy Faro

06:00 Tv2 matiné 10:25 Vad világ 11:25
Így készült: Az ifjú Churchill kalandjai
12:00 Laktérítõ 12:30 TotalCar 12:55
Waikiki páros 13:45 Kulcsember 14:40
Trükkös halál 15:35 Sliders 16:35 Csillagkapu 17:30 Rex felügyelõ 18:30 Tények
19:00 Magellán 19:30 Activity show 20:05
Beverly Hills-i nindzsa 21:40 Stephen
King: Halálsoron 01:00 Virgonc Vili kalandjai 01:05 Hajszál híján

06:00 Airwolf 06:45 A világ meséi 07:00
Kölyökklub 09:25 Walt Disney-rajzfilmek
10:10 Így készült - Csudafilm 10:30 Titkok
nyomában 11:30 Ötletház 12:00 Híradó
12:10 06-81-320-320 13:05 Autómánia
13:30 Tengerjáró 14:00 Dutyi dili 14:50
Dawson és a haverok 15:45 Fletch 17:35
Rendõrakadémia 18:30 Híradó 18:55 Sze-

ress most! 19:55 Három férfi és egy bébi
21:50 Heti hetes 23:00 Riválisok 3 00:35
Így készült: Válótársak 00:55 Titkok nyomában

Január 23. vasárnap
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Fõtér - Gyõr
10:00 Magyar Elsõk 10:20 Õsz a
Görgényben 10:50 "Így szól az Úr!" 11:00
"Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!"
12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek, idõjárás-jelentés 12:05 Uniós pályázati kalauz
12:15 Úton 12:45 PoliTour 13:15 Fõúr!
14:50 Csellengõk 15:15 Örömhír 15:45
Arany Ászok 16:55 Furcsa pár 2. 18:35
Berlin, Berlin 19:30 Híradó este 19:55
NÉVshowR 21:40 Friderikusz 22:45 Híradó 22:55 Sportmagazin 23:25 Héthatár
00:10 Reménysziget

05:45 Reggeli gondolatok 06:15 Állatkert a
hátizsákban 06:45 Tv2 matiné 06:45 Egérmese 09:05 Frédi és Béni 09:30 Ász, a villám 10:35 Egyrõl a kettõre 11:00 Norbi
11:30 Stahl konyhája 12:00 A szupercsapat
12:50 Waikiki páros 13:45 Országutak õrangyala 14:40 Kaland Bt. 15:35 Pacific
Blue 16:35 Walker, a texasi kopó 17:30
J.A.G.- Becsületbeli ügyek 18:30 Tények
19:00 Napló 20:00 Jóban Rosszban 21:00
Mátrix 23:40 Gyilkos mezõk

06:00 Airwolf 06:45 Pokémon 07:00 Kölyökklub 09:05 MegaMan 09:25 Inuyasha
09:50 Receptklub 10:40 Hóbarátok 11:35
A vadak ura 12:30 Dakar rali 2005 13:05
Az ifjú Indiana Jones kalandjai 14:40 Vadnyugati fejvadász 15:35 A bohóc 16:00
Hatoslottó-sorsolás 16:35 Elveszett legendák kalandorai 17:30 Cobra 12 18:30 RTL
Klub Híradó 18:55 VIP - Több, mint testõr
19:55 Az utolsó akcióhõs 22:20 Cápa 3.
00:05 Fókusz Portré 00:35 Országház
01:05 Maffiózók

Január 24. hétfõ
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Panorama
Europe 09:03 Napi mozaik 9.40: Hol-mi?
Szabadidõs programajánló mûsor 09:53
Panorama Europe 11:10 A sivatag szerelmesei 12:01 Híradó délben 13:01
Panorama Europe 13:02 Roma Magazin
13:25 Domovina 13:55 Szerelmek Saint
Tropez-ban 14:48 Panorama Europe 14:55
Kachorra
15:45
Telitalálat
16:28
12+Ifjúsági híradó 16:31 Panorama Europe
16:35 Az Ördöglovastól a Csárdáskirálynõig 17:25 Uniós pályázati kalauz 17:30 Híradó 17:35 Gazdasági híradó 17:45 Körzeti
híradók 18:00 12+Ifjúsági híradó 18:15
Híradó 18:25 Bûvölet 19:21 Panorama
Europe 19:22 12+Ifjúsági híradó 19:30
Híradó este 19:53 Sporthírek 20:05 Kékfény 21:05 Hofi 22:00 Hétfõ este 22:25
Panorama Europe 22:30 Híradó 22:35
Sporthírek 22:45 Nyugtató 23:15 Kárpáti
krónika 23:30 Zappa 01:10 Buddy Faro

06:00 Magellán 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka 09:00 El Manantial Az õsforrás 10:00 Teleshop 11:30 Csajok
12:00 Charlie - Majom a családban 12:55
Állati viselkedés 14:40 Játékidõ 15:35
Beverly Hills 90210 16:35 A szerelem ösvényei 17:35 Bûbájos boszorkák 18:30 Tények 19:00 Jóban Rosszban 19:30 Aktív
20:10 Multimilliomos - Sorozatsztárokkal
20:45 Banánhéj 21:45 Szulák Andrea
Show 22:45 Ha szorít a szorító 00:55 Jó estét, Magyarország! 01:20 Fastlane - Halálos iramban

06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop
10:15 Delelõ 11:45 Recept Klub 12:00
RTL Klub Híradó 12:10 Gyémántok 13:50
06-81-320-320 15:20 101 kiskutya 15:45
Rejtélyek kalandorai 16:40 Balázs 17:35
Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20
Barátok közt 21:00 Szikrázó vihar 22:40
Gyilkos denevérek 00:25 Találkozások
00:35 Autómánia 01:05 Harmadik mûszak
01:55 Fókusz

Január 25. kedd
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Panorama
Europe 09:03 Napi mozaik 09:53
Panorama Europe 11:10 A sivatag szerelmesei 12:01 Híradó délben 13:01
Panorama Europe 13:02 Srpski Ekran
13:25 Unser Bildschirm 14:00 Szerelmek
Saint Tropez-ban 14:51 Panorama Europe
14:55 Kachorra 15:45 Telitalálat 16:35
12+Ifjúsági híradó 16:40 Kívül - Belül
16:44 Panorama Europe 16:45 Maradj velünk! 16:55 Katolikus krónika 17:25 Uniós
pályázati kalauz 17:26 Kívül - Belül 17:30
Híradó 17:35 Gazdasági híradó 17:45 Körzeti híradók 18:00 12+Ifjúsági híradó
18:15 Híradó 18:25 Bûvölet 19:21
Panorama Europe 19:22 12+Ifjúsági híradó
19:30 Híradó este 19:53 Sporthírek 20:05
Önök kérték! 21:00 T.Akta 22:00 Kedd este 22:25 Panorama Europe 22:30 Híradó
22:35 Sporthírek 22:45 Allegro 23:35 Kárpáti krónika 23:50 Ki kicsoda a filmmûvészetben? 23:55 A svindler

06:00 Laktérítõ 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka 09:00 El Manantial
10:00 Teleshop 11:30 Csajok 11:55
Charlie - Majom a családban 12:50 Turbo,
a négylábú zsaru 14:40 Játékidõ 15:35
Beverly Hills 90210 16:35 A szerelem ösvényei 17:35 Bûbájos boszorkák 18:30 Tények 19:00 Jóban Rosszban 19:30 Aktív
20:10 Multimilliomos - Sorozatsztárokkal
20:45 Volt egyszer egy Vadnyugat 23:45
Szeret, nem szeret 00:00 Jó estét, Magyarország! 00:25 Propaganda 01:00 Glamour

06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop
10:15 Delelõ 12.00 Híradó 11:45 Recept
Klub 12:00 Híradó 12:10 Ugrás a tûzbe
13:50 06-81-320-320 15:20 101 kiskutya
15:45 Rejtélyek kalandorai 16:40 Balázs
17:35 Mónika 18:30 Híradó 19:00 Fókusz
19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 21:00 Kaktusz Jack 22:35 Csapda a hó alatt 00:20 Találkozások 00:35 Soha ne add fel! 02:15 Fókusz

Január 26. szerda
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Panorama
Europe 09:03 Napi mozaik 09:53
Panorama Europe 11:10 A sivatag szerelmesei 12:01 Híradó 13:01 Panorama
Europe 13:02 Hrvatska kronika 13:25
Ecranul nostru 14:00 Szerelmek Saint
Tropez-ban 14:50 Panorama Europe 14:55
Kormányváró 15:25 Fogadóóra 15:55 Telitalálat 16:40 12+Ifjúsági híradó 16:46
Panorama Europe 16:48 Református ifjúsági mûsor 16:55 Az utódok reménysége
17:25 Uniós pályázati kalauz 17:30 Híradó
17:35 Gazdasági híradó 17:45 Körzeti híradók 18:00 12+Ifjúsági híradó 18:15 Híradó 18:25 Bûvölet 19:21 Panorama Europe
19:22 12+Ifjúsági híradó 19:30 Híradó
19:53 Sporthírek 20:05 A tévé ügyvédje

2005. január 21.

21:00 Az elit alakulat 22:00 Szerda este
22:25 Panorama Europe 22:30 Híradó
22:35 Sporthírek 22:45 Bónusz

06:00 Propaganda 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka 09:10 El
Manantial - Az õsforrás 10:10 Teleshop
11:45 Charlie - Majom a családban 12:45
Csirkefogó zsaruk 14:40 Játékidõ 15:35
Beverly Hills 90210 16:35 A szerelem ösvényei 17:35 Bûbájos boszorkák 18:30 Tények 19:00 Jóban Rosszban 19:35 Aktív
20:15 Multimilliomos - Sorozatsztárokkal
20:50 Sas Kabaré - Szilveszter 2004 22:00
Komputerkémek 00:25 Jó estét, Magyarország! 00:50 alaszka.de

06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop
10:15 Delelõ 11:45 Recept Klub 12:00 Híradó 12:10 Játszd újra Jet! 13:50 06-81-320320 15:20 101 kiskutya 15:45 Rejtélyek
kalandorai 16:40 Balázs 17:35 Mónika
18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz
19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 21:00 Az utolsó dobás 22:50
XXI. század 23:20 Az elnök emberei 00:15
Így készült: - Csudafilm 00:35 Találkozások - sztármagazin 00:50 Antenna 01:20
Fókusz

Január 27. csütörtök
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Panorama
Europe 09:03 Napi mozaik 09:53
Panorama Europe 11:05 A sivatag szerelmesei 11:52 Kívül - Belül 12:01 Híradó
délben 13:01 Panorama Europe 13:02
Slovenski Utrinki 13:25 Együtt 13:55
Szerelmek Saint Tropez-ban 14:49
Panorama Europe 14:55 Kachorra - Az
ártatlan szökevény 15:45 Telitalálat 16:25
12+Ifjúsági híradó 16:31 Panorama
Europe 16:35 Lehettem volna... Psota
Irén arcai 17:25 Uniós pályázati kalauz
17:28 Kívül - Belül 17:30 Híradó, gazdasági híradó, Körzeti híradók 18:00 12+
Ifjúsági híradó 18:15 Híradó 18:25 Bûvölet 19:21 Panorama Europe 19:22
12+Ifjúsági híradó 19:30 Híradó 20:05
NÉVshowR 21:00 Az elit alakulat 22:00
Csütörtök este 22:25 Panorama Europe
22:30 Híradó 22:35 Sporthírek 22:45
VilágKép 23:25 Kárpáti krónika 23:40
Fellini - Róma

06:00 Segíts magadon! 06:30 Jó reggelt,
Magyarország! 07:00 Mokka 09:10 El
Manantial - Az õsforrás 10:10 Teleshop
11:45 Charlie - Majom a családban 12:45
A fiam nélkül soha 14:40 Játékidõ 15:35
Beverly Hills 90210 16:35 A szerelem
ösvényei 17:35 Bûbájos boszorkák 18:30
Tények 19:00 Jóban Rosszban 19:30 Aktív 20:10 Multimilliomos - Sorozatsztárokkal 20:45 Sabrina, a mélytengeri boszorkány 22:25 A nindzsa színre lép
00:25 Jó estét, Magyarország! 00:50 Drága testek

06:00 Ármány és szenvedély 06:30
Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top
Shop 10:15 Delelõ 11:45 Recept Klub
12:00 Híradó12:10 Lökött örökösök 13:50
06-81-320-320 15:20 101 kiskutya 15:45
Rejtélyek kalandorai 16:40 Balázs 17:35
Mónika 18:30 Híradó 19:00 Fókusz 19:40
Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok
közt
21:00
Esti
Showder
22:40
Végveszélyben 23:35 Találkozások 23:50
Moziklub 00:25 Szerelemtõl sújtva 01:55
Fókusz
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VAN ÖSSZETARTÓ EREJE
A VÁROSNAK

Január 21. – Január 27.
Január 21. péntek

Január 24. hétfõ

07:30 Krónika 07:45 K’arc: Újévi koncert, Cakó Ferenc homok
animációja, Hácskó ImrénéHetési szõttes szövõ 08:00 Mese
08:14 Jelkép - református 08:24
Krónika 08:38 Jövõ 7 - Emlékmûsor 08:50 Sport - Sporttámogatások 2005. 09:04 Krónika
09:18 Storyboard 17:30 Hír-vidék magazin 18:00 Krónika
18:14 Mese: A fáraó nemet
mond 18:18 Szivárvány sztár
magazin 18:30 A pápai Kékfestõ
Múzeum 19:00 Krónika 19:15
Nyugat magazin 19:40 Jelkép –
katolikus 19:50 Krónika 20:04
K’arc 20:30 Hírháló 21:00 Az
ötödik támadás – amerikai jugoszláv dráma

07:30 Nyugat-Régió 08:00 Tv
mozi 17:30 A tatai Kapucinus
templom története 18:00 Krónika
18:12 Mese 18:15 Szivárvány
sztár magazin 18:30 Hazán belül
- turisztikai magazin 19:00 Krónika 19:15 Jövo 7 19:27 Kamarai
percek 19:40 Jelkép - adventista
19:50 Krónika 20:02 NyugatRégió 20:30 Hírháló 21:00 Vad
világ - amerikai western

Január 22. szombat
06:30 Krónika 06:45 Szivárvány
sztár magazin 07:00 Nyugat magazin 07:24 Mese: A fáraó nemet
mond 07:30 Krónika 07:45 Jelkép – katolikus 07:55 K’arc
08:20 Krónika 08:30 Hírháló
09:00 TV shop 09:30 Maksavízió
– Maksa Zoltán és barátai kabarémûsora 10:00 Szentföldi szent
helyek - dokumentumfilm-sorozat 10:30 Fürdõ a föld alatt 11:00
Épi-Tech 11:30 A pápai Kékfestõ Múzeum 17:30 Business-mix
magazin. 18:00 Mustra – Mecénás szerepben az ORTT 18:30 Tv
mozi 20:05 Válogatás a hét mûsoraiból 20:30 Hírháló 21:00 Vásott kölykök nagy kalandja – családi film 23:00 Bence show
23:30 Különjárat
Január 23. vasárnap
06:30 Tv mozi 08:05 Válogatás
a hét mûsoraiból 08:30 Hírháló
09:00 Tv shop 09:15 Geofilmek
– Közpénzzel a gazdagokért
09:30 Akarj élni ! Természet,
környezet,
egészség
10:00
Schönbrunntól a mosdóig 10:30
Trendline – a divatmagazin
11:00 Hír-Vidék magazin 11:30
Maksavízi- Maksa Zoltán és barátai
kabarémûsora
17:30
Schönbrunntól a mosdóig 18:00
Trendline – a divatmagazin
18:30 TV mozi 20:15 Válogatás
a hét mûsoraiból
20:30
Hírháló 21:00 Merénylet a levegõben – amerikai akciófilm
23:00 Maksavízió 23:30 Bencze
show

Január 25. kedd
07:30 Krónika 07:45 Jövõ 7
07:57 Kamarai percek 08:09 Mese 08:14 Jelkép - adventista
08:24 Krónika 08:34 NyugatRégió 09:04 Krónika 09:18 Szivárvány
sztár
magazin
Desperado 17:00 Önkormányzati
ülés közvetítése felvételrõl 18:00
Krónika 18:14 Mese 18:18
Storyboard 18:30 Akarj élni
19:00 Krónika 19:15 Házban ház
körül 19:40 Jelkép - katolikus
19:50 Krónika 20:04 Önkormányzati ülés folytatása felvételrõl 20:30 Hírháló 21:00 Égbõl
pottyant szerencse
Január 26. szerda
07:30 Krónika 07:45 Önkormányzati ülés közvetítése felvételrõl 08:09 Mese 08:14 Jelkép katolikus 08:24 Krónika 08:38
Jövõ 7 08:50 Kamarai percek
09:04 Krónika 09:14 Önkormányzati ülés közvetítése felvételrõl 17:30 Egészségmagazin
18:00 Krónika 18:14 Mese
18:18 Szivárvány sztár magazin
18:30 Maksavízió 19:00 Krónika 19:15 Jövõ 7 19:27 Sport
19:40 Jelkép - evangélikus
19:50 Krónika 20:04 Jövõ 7
20:15 Kamarai percek 20:30
Hírháló 21:00 Hármas fogat olasz genszterkomédia
Január 27. csütörtök
07:30 Krónika 07:45 Jövõ 7 07:57
Kamarai percek 08:09 Mese 08:14
Jelkép - evangélikus 08:24 Krónika 08:38 Jövõ 7 08:54 Sport 09:04
Krónika 09:18 Szivárvány sztár
magazin 17:30 Biztonsági zóna
18:00 Krónika 18:14 Mese 18:18
Storyboard 18:30 Schönbunntól a
mosdóig 19:00 Krónika 19:10
K'arc 19:40 Jelkép - református
19:50 Krónika 20:04 Jövõ 7 20:16
Sport 20:30 Hírháló 21:00 Találkoztunk már? - kanadai thriller

– Egy fantasztikus XX. század után vajon a következõ évszázadban
mi fogja eldönteni, hogy az anyagi tõke hova megy, hol telepszik meg,
hol akarja létrehozni az extraprofitot, és egy országnak hogyan kell alkalmazkodni ehhez a kihíváshoz, amit az információs forradalom idõszakának is szoktak mondani – e szavakkal kezdte elõadását Vizi E.
Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke a kanizsai fõiskolán. – Az információs forradalomban maga az információ az érték,
amelyet felhasznál a szürkeállomány, az emberi agy. Megváltozott az
áru értéke. Egy áru eladhatóságát az dönti el, mennyi a belefektetett
szellemi tõke. Ha ez így van a XXI. században, akkor a politikusoknak
tudomásul kell venniük, a legkifizetõdõbb, ha szellemi tõkébe fektetnek
be. Ez pedig a tudományos kutatás, a kutatás fejlesztés, és az ezt elõsegítõ iskolai rendszer. Az EU 2010-re a nemzeti jövedelmének 3 százalékát
tervezi kutatás-fejlesztésbe fektetni. Nekünk elsõrendû kérdésünk, hogyan kell ehhez alkalmazkodni! Most van egy kihívás, történelmi pillanat, amikor a kormányzatnak is el kell döntenie, merre tart Magyarország. Nem véletlen, hogy már az Orbán-kormány idején elkezdõdött a
folyamat és Medgyessy Péter, majd Gyurcsány Ferenc miniszterelnökök
a MTA-ra látogattak el elsõként és beszélgetést folytattak arról, mit lehet
tenni annak érdekében hogy a magyar gazdaság jobban prosperáljon.
– Jelenleg a nemzeti jövedelem 1 százalékát költjük kutatás-fejlesztésre, és ez hihetetlenül alacsony – hangsúlyozta az akadémia elnöke.
– A közoktatásunk, felsõoktatásunk, a képzésünk még mindig jó, mérnökeink, orvosaink bárhol megállják a helyüket. Vajon a kormányzat
hogyan fogja támogatni az utánpótlást, a felsõoktatást, amely hivatott
a tudósképzés, a kutatás-fejlesztés utánpótlását biztosítani? És mi lehet
ebben a MTA szerepe?
Az elõadó egyetért azzal a kormányzati elképzeléssel, hogy a tudomány mûvelõit támogatni kell abban, hogy a magyar gazdaságorientált
kutatások elõtérbe kerüljenek. Nem szabad elhanyagolni az alapkutatást, hiszen a kockázati tõke ma már örömmel keresi az alapkutatási
eredményeket. Sajnos Magyarországon ilyen jellegû tõke nagyon kevés van. Ma az anyagi tõke oda megy, ahol szellemi tõke, felkészült
munkaerõ van, és Nagykanizsának kulcsszerepe lehet abban, hogy
megõrizze egyrészt a meglévõ szürkeállományát, amelyre büszke lehet, és arra építse a gazdaságát. Van ennek a cívis városnak olyan öszszetartó, kohéziós ereje, ami a jövõt megalapozza, és ebbõl a szempontból optimista. Mit tud ebben a MTA segíteni? Az akadémia a
nemzet hosszú távú stratégiai érdekeit képviseli. Nincs baloldali vagy
jobboldali tudomány. Tudomány csak egy van, mely értékrenden alapul. A világ minden részén élõ magyarnak képviseli a tudományos érdekeit az akadémia. A Mindentudás Egyetemével szeretnék az összegyûjtött tudásanyagot közvetíteni és erõsíteni a magyarság számára.
Nem lehetetlen eljönni Kanizsára, és innét leadni az anyagot!
A fórumot követõen Vízi E. Szilveszter a kórházba látogatott, a
Veszprémi Egyetemen tervezett egészségügyi informatika képzése
egyik gyakorlati helyére.
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APRÓHIRDETÉS
Nk-án egyszobás lakás albérletbe kiadó. Érd.: 30/226-7812

INGATLAN
Nk-án a belvárosban 126 m2es, három szoba + hallos családi ház kerttel, garázzsal eladó,
vagy Nagykanizsai illetve Balaton parti lakásra cserélhetõ értékegyeztetéssel. Érd.: 20/9566136 (5327K)
Nk-án a belvárosban 700 m2es, társasház építésére is alkalmas
telek eladó! Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072 (5446K)
Kiskanizsán a Pivári utcában 120 m2-es, négy szobás, két
fürdõszobás, vegyes fa-, gáz
fûtéses családi ház (8x9 méteres garázzsal, nyári konyhával,
melléképületekkel, földpincével) 1200 m2-es telekkel eladó.
Irányár: 15 millió Ft. Érd.:
30/480-2586 (4649K)
Kacorlakon kétszobás családi
ház szép udvarral, kerttel sürgõsen
eladó. Érd.: 93/315-861, 30/4344969 (5476K)
Kiskanizsán a Szepetneki utcában 76 m2-es családi ház 604
m2-es telken eladó. Irányár: 8,5
millió Ft. Érd.: Nk, Õrtorony u.
10 (5477K)
Bajcsán 120 m2-es családi ház
eladó. Érd.: 30/270-8592 (5478K)
Nk-án a Hevesi úton garázs
eladó, közvetlenül az üzletsor
mögött.
Érd.:
30/508-0302
(5479K)
Garázs eladó vagy kiadó Nagykanizsán a Csengery út 18/B-ben.
Érd.: 93/317-120 (5480K)
Kiskanizsa központjában kétlakásos családi ház melléképületekkel, 2 garázzsal, kerttel eladó.
Érd.: 93/319-890, 30/ 471-0808
(5481K)
Nk-án Tárház utcában családi
ház eladó. Irányár: 7,2 millió Ft.
Érd.: 30/560-2706 (5490K)
Garai utcában, téglaépületben
4. emeleti, 3 szobás, 72 m2-es,
egyedi fûtéses lakás eladó. Irányár: 8,2 millió Ft. Érd.: 30/9017699 (5491K)

BÉRLET
Garázs kiadó a Teleki úton.
Érd.: 93/322-099 (5482K)

VEGYES
Hagyatékfelvásárlás Nk-án és
környékén. 30/332-8422 (5483K)
Golden retriever minõségi kiskutyák és Labrador retriever
törzskönyv nélküli kiskutyák tavaszra
elõjegyezhetõk.
www.rszkennel.uw.hu (5488K)
Babaholmik, gyönyörû babruhák, lábbelik, kismama együttesek, használati kelléket kedvezõ
áron eladók. Érd.: 93/326-516
(5492K)
5 részes Mondo szekrénysor
(tölgyszínû), 4 részes Harmónia
szekrénysor íróasztallal, valamint
Júlia ülõgarnitúra eladó. Érd.:
30/448-8072 (5493K)

SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
Az Ön számára értéktelen vashulladékot, forgalomból kivont
gépjármûvét készpénzért átveszem! Ugyanitt használt autóalkatrészek eladók. Tel.: 30/641-7375,
30/592-8463 (5485K)
Egészségügyi
ismeretekkel
rendelkezõ, betegápolásban jártas fiatal nõ eltartási szerzõdést
kötne.
Érd.:
30/346-7564
(5487K)
Bármilyen írott anyag, diplomamunkák, szakdolgozatok gépelését,
szerkesztését
vállalom
rövid
határidõvel.
Tel.: 30/9932-534
(5494K)
A tenyér térkép! Ismerje meg
az Önben rejlõ képességeket! Tanácstalan? Nem tudja, merre
tartson? Tenyér- és sorselemzés!
Tel.: 20/482-3122 (5417K)

OKTATÁS
Német nyelvbõl korrepetálást
általános és középiskolásoknak,
érettségire felkészítést, valamint
nyelvvizsgára felkészítést is
vállalok.
Érd.:
93/313-626
(5486K)
Nagykanizsán induló beás
nyelvtanfolyamra
korlátotzott
számban jelentkezõket várok! Tel:
30/2957-694

Kõnig menü  400 Ft / menü kiszállítva
 Vállalati étkeztetést vállalunk
 Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-137
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ÁL-DÍJBESZEDÕK
Az elmúlt hetekben ismét csalók jelentek meg az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt. ellátási területén. A csalók, az ügyfelek lakásába áramszámla-visszatérítés címén próbálnak meg bejutni, majd onnan értékeket eltulajdonítani. Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató
Rt. lapunkhoz is eljuttatott közleményében ismét felhívja ügyfelei figyelmét, hogy a társaság díjbeszedõket nem alkalmaz, személyes
(készpénzes) ki- és befizetést sem végez. A ki- és befizetéseket kizárólag folyószámláról történõ utalással és postai úton kiküldött a (társaság
nevét feltüntetõ és megfelelõ azonosítóval ellátott) csekken bonyolítja
le, ezért a különbözõ indokokkal lakásba bejutni szándékozó, ki- és befizetésre, esetleg villamos készülékek ellenõrzésére hivatkozó csalókat
ne engedjenek be otthonaikba! Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt. minden munkatársa arcképes, sorszámozott, megkülönböztetõ
arculati elemeket tartalmazó igazolvánnyal rendelkezik, ám díjbeszedésre ez sem jogosít!
Kérik ügyfeleiket, hogy ha ilyen visszaéléseket tapasztalnak, forduljanak a területileg illetékes rendõri szervekhez. Mint Bányai Tündétõl, a társaság PR munkatársától megtudtuk, Nagykanizsán és környékén még nem jelentettek a fentiekhez hasonló eseteket. A visszaélésekre egyébként a mohácsi határõrök hívták fel a szolgáltató figyelmét, és nem lakossági bejelentés nyomán derült fény a problémára. A jelenséggel múlt pénteki számában a Baranya megyei napilap is
foglalkozott, az írásból kiderül, hogy az általában bandában járó tolvajok ténykedésének többségében idõs emberek esnek áldozatul. A
baj megelõzhetõ lenne, ha mindenkiben tudatosulna, hogy a szolgáltató munkatársai minden esetben rendelkeznek igazolvánnyal, és nem
bonyolítanak pénzforgalmat, ebben az esetben ilyen trükkel senki sem
juthatna be egy-egy lakásba. Fontos lenne, hogy azok, akiknél próbálkoztak, de nem tudtak túljárni az eszükön, azonnal tegyenek bejelentést a rendõrségen, mert így nagyobb esélyük lenne a rendõröknek a
bûnözõk elfogására.
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete folyó hó 28-án, pénteken 15.30-kor a kórház tanácstermében tartja idei elsõ klubfoglalkozását. Dr. Sebestyén Miklós fõorvos tart elõadást „Daganatok és a cukorbetegség” témában.
Személyi kölcsön kezes és fedezet nélkül
3 napos elbírálással, 2-4 %-kal alacsonyabb kamattal!
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

SPOR T
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 SPOR THÍREK 
TEREMFOCI
Január 8-9-én megrendezésre
került ismét az Alfatop Sport Kanizsa Kupa Országos Teremlabdarúgó Torna. Két helyszínen – a
MÁV-csarnokban és a Zsigmondy-Széchenyi Tornacsarnokában –
24 csapat mérte össze futball tudását. A Szervezõ Bizottság a nevezett csapatokat hat négyes csoportba osztotta. A csoportokon belül körmérkõzések zajlottak, így a
hat csoportból 18 együttes jutott
tovább. A 18 gárda hat hármas
csoportban folytatta tovább a küzdelmet. A körmérkõzések után a
csoportok elsõ helyezettjei, hat
csapat két hármas csoportként játszott tovább a helyezésekért. A
döntõben Euro Spectus-Tip Top
Gaál 2-1, Rutinmix-Szõke Vitézek
5-2. Így negyedik helyen végzett a
Tip Top gárdája, harmadik az
Euro Spectus, másodok a szlovéniai Szõke Vitézek, az elsõ pedig
a budapesti Rutinmix csapata lett.
A torna elsõ négy helyezettje serleg. illetve pénzdíjazásban részesült. A torna legjobb játékosa Tóth
Miklós (Rutinmix), a legjobb kapusa Pecselin Péter (Szõke Vitézek) és a legtöbb gólt elért mezõnyjátékos Madarász János
(Rutinmix) lett. A Vigasz Kupa

helyezettjei: I. Unicum (Nagykanizsa), II. Hidrofilt (Nagykanizsa),
III. Dunántúli Postás (Nagykanizsa).
VERESÉG – GYÕZELEM
Az idei év elsõ találkozóján
idegenben mérkõzött az NB I/B-s
Kanizsa KK DKG EAST gárdája.
A soproni találkozón SMAFCKanizsa KK 96:87. KKK: Koma
D. 20, Milei A. 17, Domonkos A.
12/12, Sági P. 13/6, Volf D. 5/3.
Csere: Kiss V. 9, Zsámár K. 10,
Széplaki J. 1, Murvai D. 1. Az elsõ negyed kiegyenlített játéka
után érthetetlen rövidzárlat következett a kanizsai csapat játékában, ami két negyeden át tartott.
Az utolsó negyedben mindent
egy lapra téve hajrázott a vendégcsapat – két pontra is megközelítette ellenfelét – azonban a döntõ
pillanatokban elkövetett hibák
nem tették lehetõvé a fordítást.
A kanizsai legénység az elmúlt
hétvégén itthon a Pápa Hungarotel KC-val játszott, akiket
83-72 arányban megvertek. Az
elsõ negyedben már tetemes
elõnyre tettek szert a hazaiak,
amit jó védekezéssel tovább növeltek. Ezzel a gyõzelemmel a
kanizsai férfi kosarasok a tabella
közép mezõnyében találhatók.
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FOLYTATÓDIK
A NYITOTT TORNATEREM
A Polgármesteri Hivatal
Mûvelõdési és Sportosztálya koordinálásával 2005
évben tovább folytatódik a
Nyitott tornaterem akció.
2005. január 15-tõl szombatonként kilenc tornaterem nyitja ki
kapuit, hogy díjtalan használat
mellett fogadja a sportolni vágyókat, szervezett csoportokat az
óvodás korosztálytól a legidõsebbekig. Az akció 2005. január 15én kezdõdik és 2005. március 20ig minden szombaton – összesen
10 alkalommal – 14.00 órától18.00 óráig tart. A nyitvatartási
idõpontok: január 15, 22, 29, február 05, 12, 19, 26, március 05,
12, 19.
Nyitva tartást biztosító intézmények:
– Bolyai János Általános Iskola
Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.
(Tel.: 93/312-182)
– Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola Nagykanizsa, Csokonai u. 1. (Tel.: 93/516-414)
– Kiskanizsai Általános Iskola

Nagykanizsa, Bajcsy Zs. u. 67.
(Tel.: 93/319-217)
– Miklósfai Általános Iskola
Nagykanizsa, Iskola u. 10. (Tel.:
93/536-951)
– Palini Általános Iskola Nagykanizsa, Alkotmány u. 81. (Tel.:
93/313-737)
– Zrínyi Miklós Általános Iskola Nagykanizsa, Zrínyi u. 38.
(Tel.: 93/312-078)
– Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa, Hevesi u.
2. (Tel.: 93/311-265)
– Péterfy Sándor Általános Iskola Nagykanizsa, Attila u. 2.
(Tel.: 93/311-099)
– Rozgonyi úti Általános Iskola Nagykanizsa, Rozgonyi u. 25.
(Tel.: 93/311-543)
– Thury SZKI Nagykanizsa,
Kisfaludy u. 2. (Tel.: 93/509-590)
A programokra elõzetesen bejelentkezni a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztályán
Kápolnás Zoltán sportszervezõnél lehet. (Tel.: 93/500-785;
93/500-755)

Január 23-ára az Olajipari Természetbarát Egyesület Téli Túrát
szervez. A gyalogtúra résztvevõi 11.30-kor indulnak az autóbusz-állomástól és gyalog érkeznek vissza várhatóan 17 óra körül. A 13 kilométeres táv: Csónakázó tó-Látóhegy-Nagybagolai hegy-Kisbagolai
hegy-Potyli-Nagykanizsa. A részvételi díj a Volán díjszabás.

SPORTRÓL, POLITIKÁRÓL, HITRÕL
Január 14-én a Nagykanizsai
Református Gyülekezet és Alapítványa a helyi TIT szervezet támogatásával megrendezett Kanizsai Esték vendége volt Balczó
András olimpia bajnok öttusázó.
Nagykanizsán utoljára 1987. áprilisában járt és tartott elõadást.
Minden idõk legjobb öttusázója,
Balczó András 1938-ban született
Kondoroson, édesapja evangélikus lelkész volt. Késõbb a család
Nyíregyházára költözött.
– Nem volt hivatástudatom, de
16 éves koromban egészen biztos
voltam, abban, hogy ha leérettségizem, szeretnék majd Budapestre menni, mivel csak ott lehetett
öttusázni. Azt gondoltam, hogy
ha nyernék egy világbajnokságot,
akkor maradéktalanul boldog
lennék – mondta az elõadáson a
volt sportoló, akl 1953-1973-ig
sportolt aktívan

– 1962. életem elsõ fordulópontja volt, amikor megtudtam édesapám halálhírét. A tanácstalanság
nem tartott tovább 3 másodpercnél. Egyértelmû tudást tapasztaltam akkor, hogy Isten van. Ezt követõen az átlag élsportolók életét
éltem, sorba nyertem a világbajnokságokat. A maradéktalan boldogság, amit reméltem, nem volt
sehol. Elbizonytalanodtam, éreztem, hogy a szorgalmam elhagyott
– fogalmazott Balczó András.
„Az akarás Isten ajándéka” –
idézte, majd hozzáfûzte, nem lehet büszke az ember semmire abból, amit elért. Ha valaki büszkévé válik, akkor süketté és vakká
válik arra, hogy különbséget tegyen a jó és a rossz, a lényeges és
a lényegtelen között. Külön kell
választani az embert és a teljesítményét, mert eltéved – hangzott
el az elõadáson.

A sportfeladatokat befejezve
közösségi ügyekkel kezdett foglalatoskodni
Balczó András.
Évekig lovászként dolgozott
majd 1983-ban végleg szakított a
sporttal. Pályafutásáról Kósa Ferenc Küldetés címmel készített
filmet, amely óriási sikert aratott.
Élménybeszámolóit, elõadásait
itthon és külföldön egyaránt teltház fogadja.
Nagy Krisztina

Tanuljon és vizsgázzon most
55 % kedvezménnyel a

DIALÓG NYELVSTÚDIÓBAN
a város egyetlen államilag is minõsített nyelviskolájában!
AJÁNLATUNK: januártól folyamatos kezdéssel
1. Normál és intenzív ütemû képzés! (4 – 10 óra/hét)
2. Állami és EU-s nyelvvizsgák helyben!
3. Cégeknek kihelyezett oktatás! (akár költségmentesen is)

Kezdõ, újrakezdõ, középhaladó, haladó, társalgási
és vizsgára felkészítõ szinten,

ANGOL, NÉMET, OLASZ
nyelvbõl, vizsgáztató tanáraink vezetésével!
 További jelentõs kedvezmények: diákoknak, törzstanulóknak
 Kedvezõ óradíj – részletfizetési lehetõség!
 Ingyenes próbavizsga, a legjobbaknak ingyenes vizsga!
 GARANTÁLT NYELVVIZSGA – szerzõdéssel!
 Órakezdés: délelõtt, délután, este vagy szombat délelõtt

Beiratkozás: személyesen, a jelentkezés sorrendjében

Minõsített képzés, kis létszámú
csoportokban, a legkedvezõbb ár on!
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

HEVESI SÁNDOR
MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311- 468
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig


JANUÁR 25 10 ÉS 14 ÓRA
TAPPANC ÉS A MESEERDÕ,
AVAGY A KUTYAFÁJA!
Természetvédelmi mesejáték
A Dömdödöm Színház elõadása
BELÉPÕDÍJ: 350 FT


FEBRUÁR 5. 20 ÓRA
FARSANGI NOSZTALGIA BÁL
Zene: Little Flamingó
BELÉPÕDÍJ: 600 FT


FEBRUÁR 10. 19 ÓRA
A GHYMES EGYÜTTES KONCERTJE
BELÉPÕDÍJ: 1600 FT

Akkredit: 0584

