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!
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VÁROSHÁZA

A 380/2004. (XII. 28.) számú Korm. rendelet alapján az öregségi
teljes nyugdíj legkisebb összege (ÖNY) a 2005. évben
24.700 Ft-ra emelkedett.
Az ÖNY emelésének megfelelõen a települési önkormányzat által
folyósított szociális és gyermekvédelmi ellátások havi teljes összege
2005. január 1. napjától az alábbiak szerint változik:
IDÕSKORÚAK JÁRADÉKA: 19.760 Ft (ÖNY 80%-a), egyedülállónak: 23.465 Ft (ÖNY 95%-a).
MUNKANÉLKÜLIEK JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSA:
19.760 Ft (ÖNY 80%-a).
RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY: *aktív korúnak: 7.290 Ft
(ÖNY 70%-a), *rokkantnak: 19.760 Ft (ÖNY 80%-a).
ÁPOLÁSI DÍJ: *alanyi: 24.700 Ft bruttó (ÖNY 100%-a),
*méltányos: 19.760 Ft bruttó (ÖNY 80%-a).
RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS: 5 . 4 3 4
Ft (ÖNY 22%-a), *emelt összeg.: 10.800 Ft (2005. évi költségvetési
törvényben meghatározva).
A kifizetések rendje nem változik, az ellátások kiutalása a tárgyhónapot követõ hónap 5. napjáig történik.

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.

SZABÁLYSÉRTÉSEK 2004-BEN
Nagykanizsa Város Polgármesteri Hivatalába 2004-ben beérkezett
szabálysértési feljelentések száma: 736. Bírságoló határozatok száma:
248. Figyelmeztetések száma: 201. Megszüntetések száma: 230, ebbõl
ismeretlen tettes: 194, ebbõl ismerte elkövetõ: 36. Áttételre került
ügyek száma: 57.
Szabálysértési ügyekben kiszabott pénzbírság: 2.500.000 Ft. Bírságátlag: 10.080 Ft. Behajtott pénzbírság összege: 1.710.000 Ft. Kintlévõ
hátralék: 790.000 Ft.
Szabálysértési feljelentések megoszlása (Feljelentések száma/Kiszabott pénzbírság): Tulajdon elleni szabálysértések :525 –.540.000 Ft.
Köztisztasági szabálysértések: 23 – 40.000 Ft. Tûzvédelmi szabálysértések: 4 –
25.000 Ft. Honvédelmi szabálysértések: 37 – 240.000 Ft.
Jogosulatlan kereskedés szabs :8 –55.000 Ft. Önkormányzati
rend.megh.szabs: 20 – 75.000 Ft. Vásárlók megkárosítása szabs: 3 –
40.000 Ft. Fogyasztóvédelmi szabs: 19 – 195.000 Ft. Áru hamis megjelölése szabs: 11 – 85.000 Ft. Élelmiszer minõség öszzf. szabs: 1–
10.000 Ft. Közoktatási Törv-ben meg. szabs: 5 – 45.000 Ft. Egyéb szabálysértések: 79 – 85.000 Ft.
Kiszabott szabálysértési bírságok végrehajtása: Pénzbírságot befizetettek száma: 162, Adók módjára történt behajt. száma: 18, Közérdekû
munkára átvált. száma: 37, Bíróság által elzárásra átváltoztatók száma:
29, Letöltött elzárások száma: 2.
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KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Bicsák Miklós az I. számú választókerület (Garai, Ûrhajós, Hársfa,
Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselõje 2005. február 2-án, szerdán 16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti
bélyegzõgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános
Iskolában.
Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 18.00-19.00 óra között a Nagyrác utcai Általános Iskolában és minden hónap második
hétfõjén 18.00-19.00 óra között a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban.
Dr. Horváth György a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje 2005. február 2-án szerdán 18 órától 20 óráig fogadóórát tart a
Pálma étteremben (Magyar u. 80.).
Litter Nándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere
minden hónap elsõ szerdáján, Röst János alpolgármester minden hónap második szerdáján, Dr. Kelemen Marcell jegyzõ minden hónap
harmadik szerdáján 9-12 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.). A
fogadóórán tisztelettel várják a város lakosságát, észrevételeiket, javaslataikat.
Nagy József György önkormányzati képviselõ fogadóórát tart mindennap reggel 08-12 óráig a Dunántúli Roma Vezetõk Szövetségének
irodájában Nagykanizsa, Zrínyi u. 42. szám alatt.
Sajni József a 13. számú választókerület önkormányzati képviselõje minden hónap elsõ péntekén 16.00-17.00 óráig a miklósfai Általános Iskolában, 17.00-18.00 óráig a ligetvárosi óvodában fogadóórát tart.
Stróber Gábor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselõje minden hónap elsõ hétfõjén 16.30 órától a Vécsey Zsigmond Általános Iskolában, 18 órától 19 óráig a Zárda utcai kollégiumban fogadóórát tart. A fogadóórán tisztelettel várja a lakosság észrevételeit, javaslatait.
Szányiné Kovács Mária, a 11. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap elsõ szerdáján 17-18 óra között az
IKI földszinti helyiségében, minden hónap elsõ csütörtökén 17-18 óra
között a Bolyai János Általános Iskola földszinti helyiségében. E-mail
cím:11vk@nagykanizsa.hu
Tóth László a 4. sz. választókerület képviselõje 2005. február 2án, szerdán 17 órakor fogadóórát tart a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban. Telefon: 30/304-3161, e-mail: toth_laszlo@nagykanizsa.hu

KATONARÉT RENDEZÉSI TERVE
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 2004. augusztusában
döntött arról, hogy Nagykanizsa, Katonarét városrész rendezési tervét
módosítani kell, mely munka elkészült.
A tervdokumentációt a vonatkozó hatályos jogszabályok elõírásaira
figyelemmel február 15-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal elõcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthetõ.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri
Hivatalba a városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.:
93/500-735) címzett levélben jelezhetik.
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 Totállap Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu
Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
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ÜLÉSEZTEK
A BIZOTTSÁGOK
VKIB-DÖNTÉSEK
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság támogatta Bicsák Miklós
képviselõi indítványát, mely szerint az Alkotmány u. 100. sz.
alatti ingatlanon annak megvásárlását követõen orvosi rendelõ kerüljön kialakításra. A bizottság az
állatmenhely építési engedélyezési tervét jónak tartotta. A következõ bizottsági ülésre napirendre
tûzték a nagytérségi hulladékgazdálkodási projektet. A város rehabilitációs programjának közgyûlési tárgyalása is támogatást kapott a bizottságtól, ellenben a régi
piac területének hasznosításáról
szóló elõterjesztés nem szerzett
kellõ számú igen szavazatot. A
városközpontban lévõ közterületek fejlesztési, forgalomcsillapítási tervérõl az a döntés született,
hogy az átfogó tervet kisebb részekre célszerû bontani. A városi
sportcsarnok beruházás elõkészítése került napirendre, a beruházást csak a költségek jelentõs lefaragásával tartja megvalósíthatónak a bizottság.
PB – OKISB TÉMÁK
A Pénzügyi és az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
január 24-i ülésén több mint 10
napirendi pontot tárgyalt meg. A
PB-n a költségalapú, illetve piaci
alapú lakbérek bevezetésére, és az
ehhez kapcsolódó lakbér támogatási rendszer kialakítására elõterjesztett rendelet vitája során elhangzott, az egész bérlakás állományra be kell vezetni a rendeletet, és csak a szociálisan rászoruló,
bérlakásban élõ lakókat kell támogatni. Összesen 1.700 bérlõ anyagi, és szociális helyzetét kell felmérni. A szemétszállítás díja vetekszik egy 40-50 négyzetméteres
lakás bérleti díjával. Ma már nem
lehet 1000 forint alatti lakbért fizetni egy lakásért. Az OKISB tagjai támogatták a Zemplén DSE kérelmét a 2008-as pekingi olimpiai
szerepléshez. A ZDSE nemcsak
Zala Megye, hanem Európa legeredményesebb
lábtoll-labda
egyesülete, s az olimpián való bemutatkozás kiugrási lehetõséget
jelent városunknak és a sportágnak egyaránt.

VÁROSPOLITIKA
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A KÖZGYÛLÉS MEGTÁRGYALTA
A január 25-i közgyûlés visszavonta a régi piac
terület hasznosítására írásban benyújtott elõterjesztést. Farkas Tibor fegyelmi ügyét az érintett kérésére nyílt ülésen tárgyalták, a végsõ döntést zárt ülésen hozták meg.
A polgármesteri tájékoztatóban szereplõ, 56-os
emlékmûvel kapcsolatos kiegészítés élénk vitát váltott ki a testületben. Litter Nándor polgármester
megjegyezte: szeretné, ha békében valósulna meg
az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére tervezett emlékmû és nem gerjesztene újabb veszekedéseket. A határozati javaslat
az emlékmû helyéül a Thury városrészt, illetve környezetét jelölte meg. Módosító javaslatként az akkori történések fõ helyszínét, a Károlyi Kertet is felvették az emlékhely kialakításának helyszínéül.
Nem fogadta el a közgyûlés Polai József képviselõnek a bajcsai Mûvelõdési Ház felújítására elõter-

jesztett önálló indítványát. A feladatra a költségvetés tárgyalásakor térnek vissza.
A testület többek között elfogadta az állattartás
szabályozásáról szóló 52/2004. (XII.22.) számú rendeletének módosítását, a közterületek és közterület
jellegû területek használatáról szóló rendelet módosítását, a Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló többször módosított 26/2003. (IV. 23.) számú
rendelet módosítását. Módosítással elfogadták a
közbeszerzési eljárás lefolytatásának rendjére vonatkozó közbeszerzési szabályzatot, valamint az Erzsébet tér É-i tömb rehabilitáció célokmányt.
Egyetértett a testület a Thury városrészben kialakításra kerülõ többfunkciós városi sportcsarnok építésével, a hulladékgyûjtõ-szállító jármû beszerzésével, a város-rahabilitációs programmal, és a Fogyatékkal Élõk Integrált Intézményének új Alapító Okiratával.

A LAKOSSÁG SZÓVÁ TETTE
A szervezõk városunk Keleti városrészében élõ lakosságát 2005. január 20-án lakossági fórumra hívták a Hevesi Sándor Általános Iskolába. A fórumon megjelent Göndör István országgyûlési képviselõ és
Litter Nándor polgármester. A fórum témája: a Munkás utca –
Kazanlak krt. és a Városkapu krt. által határolt területen megkezdett
európai színvonalú park építésének 2005-évi folytatása volt.
Elsõként Sólyomvári Géza fõszervezõ számolt be a tavaly év végéig
elvégzett munkákról. Eddig összesen 9 millió 480 ezer forintot költöttek a tervezési és kivitelezési munkákra, fásításra, játékokra, járdák és
a Finn-liget kialakítására. A park egész területérõl szeretnék a kutyákat kitiltani, természetesen kijelölt, zártabb helyet kapnak az ebek.
Ebben az évben tervezik a park teljes vízhálózatának és elektromos
hálózatának a kiépítését, mindezzel párhuzamosan célszerûnek látják
a térfigyelõ kamerarendszer telepítését is. A park kialakítása négy
ütemben valósul meg, a IV. ütem 2009-ig fejezõdne be. A terv szerint
a következõ, II-es ütem programja 35 millió forintba kerül. Sólyomvári Géza a megjelent önkormányzati képviselõkön keresztül kérte az
önkormányzatot, biztosítson érdemi összeget a munkák tovább vitelére. Ezzel együtt gyûjtik a társadalmi támogatásokat, melynek eredményeként közel négy millió forint már van. A továbbiakban Sólyomvári
György tervezõ ismertette a három-négy hektáros park látványtervét.
A terveket Halász Gyula önkormányzati képviselõ jónak tartotta, feszítõ problémaként Budai István városatyával együtt a parkolási gondokat emelte ki, melyet csak a zöld terület rovására lehet megvalósítani. A parkolóhelyek kialakításában a lakossággal még konszenzusra
kell jutni.
Hozzászólásukban az ottani lakók a világítás hiányára, a randalírozókra hívták fel a figyelmet. Felvetették a parkõri rendszer kialakítását is a térfigyelõ kamerarendszer mellett. Horváth László, a keleti városrész Polgárõr Egyesületének elnöke azt válaszolta, míg a létszámuk nem emelkedik, addig nem tudják rendszeresen bejárni a megnövekedett területet. Lengyák István pedagógus a Hevesi iskola vezetése nevében megígérte, heti egy alkalommal folyamatosan részt vesznek a park gondozásában. Solti Károly a 230 taglétszámú Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Vízmû igazgatójának
képviseletében felajánlotta a vállalkozók, valamint a Víz- és Csatornamû Vállalat támogatására továbbra is számíthatnak. Leitmann
Jánosné megjegyezte, nagyon jó érzés látni a munkájukat, a lakossághoz szólva pedig azt hangsúlyozta, meg kell tanulni a kijelölt úton járni! Vékási Istvánné a Közterület Felügyelet hathatós segítségét kérte a
szemétgyûjtõkkel és padrongálókkal szemben.

KIEGÉSZÍTÉS
Múlt heti lapszámunkban
foglalkoztunk városunk munkanélküliségi számaival. A munkaügyi központból kapott adatokhoz kiegészítésként közöljük, hogy Nagykanizsa adatsora
városunk mellett öszesen 47 városkörnyéki település adatait is
magában foglalja. Az adatokat
ennek fényében kell értékelni.

POSTÁNKBÓL
Tisztelt Szerkesztõség !
A Kanizsa Dél-Zala Hetilap
XVII. évfolyam 2. számában
megjelent Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság munkájáról írt beszámolóval kapcsolatban az alábbi észrevételt kívánom tenni:
– A bizottság a tárgyi eszköz
értékesítés beszámolóját kiegészítéssel fogadta el, mégpedig
azzal, hogy a befolyt összeg közel 25 % kitevõ egyéb bevételt
a közgyûlés idejére a szakosztály konkrétan mutassa ki, mert
nem tudjuk azt, hogy mi lett eladva.
– Az Ipari Park szerzõdéstervezetébõl egy volt és nem kettõ.
– Amit fontosnak tartok a bizottság munkájából – de a cikkbõl sajnos kimaradt – , hogy a
sportcsarnokot nem szavazta
meg a bizottság a kidolgozott
konstrukcióban rejlõ buktatók
miatt (hitel felvétel, magántõke
kihatása a mûködtetésre, stb.)
Tisztelettel: Lelkó Tamás
a GVB tagja
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A HÉT TÉMÁJA: ADÓVÁL TOZÁSOK

BÍRSÁGOLHATÓ
Jelentõsen módosult a kifizetõi és munkáltatói adatszolgáltatás rendje. Az idei évtõl az, aki
10 személlyel kapcsolatban teljesíti hibásan az adatszolgáltatását,
2 millió forintot elérõ bírságöszszegre is számíthat. Fontos változás továbbá, hogy az elõírt adatszolgáltatás többségét elektronikus úton vagy gépi adathordozón
kell teljesíteni. A szükséges programok az adóhivatal internetes
honlapjáról érhetõk el – áll az
APEH tájékoztatójában. A hibás,
hiányos, valótlan adattartalmú,
vagy elkésett adatszolgáltatást,
valamint az adatszolgáltatás elmulasztását az adóhatóság eddig
is szankcióval sújthatta. A 2005tõl hatályos rendelkezések szerint
a mulasztási bírság felsõ határa
az adatszolgáltatással érintett személyek számának és a bírság

adatszolgáltatóra egyébként vonatkozó, törvényben rögzített legmagasabb értékének a szorzata.
Az adatszolgáltatások nagy részét
2005. január 31-ig kell benyújtaniuk az érintetteknek. Ez a határidõ elsõsorban azokra a kifizetõkre vonatkozik, akik nem számolnak el a munkavállalóval és azokat az adatszolgáltatásokat, amelyek az adóhatósági adómegállapítás alapjául szolgálnak. A
munkavállalókkal
elszámoló
munkáltatóknak 2005. május 20ig kell adatszolgáltatási kötelezettségüknek eleget tenniük. Ebben az esetben az adatszolgáltatás
és elszámolás határideje azonos.
Az adatszolgáltatások pótlásánál,
illetõleg helyesbítésénél is az
alapbizonylatot kell kitölteni, illetve az annak megfelelõ adattartalommal lehet teljesíteni.

2005. január 28.

JÖVÕRE eBEV
A jövõ év elejétõl több mint háromszorosára nõ azon adózók száma,
akik interneten, elektronikus aláírással hitelesítve teljesítik az adóhatóság
felé bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségüket. Az eBEV rendszerben jelenleg közel 3000 adózó teljesíti a bevallási és adatszolgálati kötelezettségét elektronikus úton. A körülbelül egy százalékot kitevõ elektronikus adózók adják az összes adóteljesítmény kétharmadát, és a nettó
pénzforgalom több mint felét. Január 1-jétõl az eddigi közel 3000 adózó
helyett már több mint 10 ezer adózó tartozik majd az eBEV-körbe. Az
eBEV-es társas vállalkozások a teljes adózói kör nettó pénzforgalmának
több mint a felét képviselik a jövõben. Tekintve, hogy az elektronikus bevallásokat csak az APEH-honlapjáról elérhetõ bevallás-kitöltõ programmal lehet kitölteni, ezek a nyomtatványok az ellenõrzõ programnak köszönhetõen jóval kevesebb hibát tartalmazhatnak. Aláírás nélkül pedig az
elektronikus adóbevallás be sem érkezhet, hiszen az elküldés egyik feltétele az aláírás megléte. Az APEH tájékoztatója szerint az új elektronikusan adózók már megkapták az értesítéseket és a regisztrációs adatlapokat,
amelyen közölniük kellett az elektronikus aláírók adatait. Az elektronikus
bevallási rendszerbe tartozóknak az elektronikus aláíráshoz az APEH ingyenesen biztosít adózónként 3 chip kártyát és 1 kártyaolvasó berendezést, valamint a rendszer használatához szükséges telepítõ CD lemezt. A
kártyákat és kártyaolvasókat november végétõl adják át, nem lesz tehát
akadálya annak, hogy az elektronikus adóbevallások és adatszolgáltatások rendszere zökkenõmentesen bõvüljön a jövõ év január elsejétõl.

FEBRUÁR 15., MÁJUS 20.
A idei évben három szja bevallási lehetõség közül választhatunk a
2004-es évrõl származó jövedelmünk utáni adókötelezettség elszámolására. Mindhárom esetben lehetõség van a befizetett személyi jövedelemadó 1-1 százalékának a felajánlására.
ÖNBEVALLÁS
A 2004-es jövedelmekrõl a 0453. számú bevallást kell majd benyújtaniuk az önbevallóknak. A személyi jövedelemadó-bevallás szabályai
– a határidõ kivételével – nem változtak. 2005. január 17-ig kellett
megkapniuk a bevallási nyomtatványt az egyéni vállalkozóknak és az
adószámmal rendelkezõ, áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek.
Március 28-ig postázzák az egységcsomagokat a tavalyi évben is önadózó magánszemélyeknek, az õstermelõknek, illetve azoknak, akik
2004-ben szja elõleget fizettek, de nem kapnak nyomtatványt közülük
azok, akik 2005. február 15-ig az újonnan bevezetett adóhatósági
adómegállapítást választják, illetve akik korábban internetes bevallók
voltak. Ha ez utóbbiak idén mégsem kívánják használni az internetes
programot, ingyenesen egységcsomagot kaphatnak az APEH ügyfélszolgálatokon. Az önbevalló egyéni vállalkozók, áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek a személyi jövedelemadó bevallásukat 2005.
február 15-ig kötelesek benyújtani, ezzel egyidejûleg kell teljesíteni az
adófizetési kötelezettséget is. A többi önadózó a korábbi évek gyakorlatától eltérõen május 20-ig köteles a személyi jövedelemadó bevallására és az adó megfizetésére vonatkozó kötelezettségének eleget tenni.
Az adó (járulék) visszautalása a bevallás beérkezésétõl számított 30
napon belül, de leghamarabb 2005. március 1-jétõl kezdõdõen történik. Amennyiben az adóhatóság késik a visszautalással, késedelmi kamatot köteles fizetni.
MUNKÁLTATÓI ELSZÁMOLÁS
A magánszemély január 15-ig nyilatkozhatott arról, hogy személyi
jövedelemadó tekintetében a munkáltatói elszámolást, vagy az egyéb
lehetõségeket választja. A magánszemély február 20-ig köteles átadni
az adókötelezettség elszámolásához szükséges igazolásokat a munkáltatójának, ha a munkáltatóval történõ elszámolást választotta. Ebben az
esetben a munkáltató május 20-ig állapítja meg a munkavállaló adóalapját és adóját valamint teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségét az
adóhatóság részére, majd legkésõbb 2005. június 20-ig kell a munka-

vállaló részére a visszatérítendõ adót visszafizetnie, vagy a befizetendõ
adót a munkavállalótól levonnia. Egyéb esetekben január 31-ig kell kiállítaniuk a munkáltatóknak a magánszemélyek éves adókötelezettségének teljesítéséhez szükséges igazolásokat.
APEH ÁLTALI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS
A harmadik lehetõség, amely idén választható elõször: az adóhatósági
adómegállapítás, mely kiterjed a személyi jövedelemadóra, a járulékfizetési kötelezettség felsõ határát meghaladóan levont nyugdíjjárulékra és
az egészségügyi hozzájárulásra. Az APEH általi adómegállapítás iránti
nyilatkozat megtételére akkor jogosult a magánszemély, ha az adóévben
kizárólag munkáltató(k)tól, kifizetõ(k)tõl szerzett olyan bevételt, amelyet a nyilatkozat hiányában köteles lenne bevallani. Vannak olyan esetek, amikor nem választható az adóhatósági adómegállapítás, íme néhány ezek közül: ha ingatlan értékesítésébõl is származott jövedelem; ha
az adóévben megszerzett bármely bevételét terhelõ adóelõleg megállapításakor a kifizetõnek (a munkáltatónak) tett nyilatkozatában költség levonását kérte – ide nem értve a törvény szerint igazolás nélkül elszámolható költség (elismert költség) levonására vonatkozó nyilatkozatot –; ha
az adóévre a lakáscélú kedvezmény vagy a biztosítások kedvezménye
miatt levont adó növelt összegû bevallására és megfizetésére köteles; ha
adókedvezményt kíván érvényesíteni felsõoktatási tandíj halasztott kedvezménye, felnõttképzés díjának kedvezménye, halasztott kedvezménye,
számítógép, számítástechnikai eszköz kedvezménye (Sulinet) címén.
Az adóhatósági adómegállapítást a 04530. számú nyilatkozat benyújtásával lehet kérni. A nyomtatványhoz annak benyújtási határidejéig, azaz 2005. február 15-ig lehet hozzájutni ingyenesen az igazgatóságok ügyfélszolgálatain vagy letölthetõ azt az internetrõl. A határidõ
jogvesztõ jellegû, a késedelmes nyilatkozatokat az APEH nem fogadhatja el, így a mulasztó önbevallóként köteles az szja bevallását teljesíteni. Az adóhatóság május 20-ig postázza az elkészített adómegállapításokat. 2005. június 20-ig kell teljesíteni az szja befizetésére vonatkozó kötelezettséget, illetve az adóhatóság is eddig az idõpontig téríti vissza a visszajáró személyi jövedelemadó, nyugdíjjárulék összegét. A magánszemély egyébként az adóhatóság által elkészített
adómegállapításra annak kézhezvételétõl számított 8 napon belül észrevételt tehet.
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ÚJ ILLETÉKBÉLYEGEK

SZJA 2005-BEN

Új illetékbélyegeket hoznak forgalomba szeptember 15-tõl 100, 200,
500, 1000, 2000, 5000 és 10 000 forintos címletekben. Az új bélyegek
számos biztonsági elemet tartalmaznak, melyekkel megelõzhetõek a
visszaélések. Az új illetékbélyegek forgalomba hozatalának napjával
valamennyi régi típusú bélyeg elõállítása és forgalmazása megszûnik.
A régiek (az 5000 forintos címletû kivételével) december 15-ig még
felhasználhatók, vagy az illetékhivatalokban visszaválthatók. Ezt követõen a korábbi kiadású címletek mindegyike érvénytelenné válik. A
régi 5000 forintos címletû illetékbélyegek szeptember 15-tõl már nem
használhatók fel, azonban december 15-ig visszaválthatóak az illetékhivatalokban.

Idén kétkulcsos, 18 és 38 százalékos lesz a személyi jövedelemadó és 8 millió forintos jövedelemig vehetõ igénybe családi adókedvezmény. A két személyi jövedelemadó kulcsot elválasztó 1,5 milliós jövedelmet havi bruttó 125 ezer forintos fizetéssel lehet elérni,
vagyis az ennyit vagy az ennél kevesebbet keresõk a 18 százalékos
kulccsal fizetik az szja-t jövõre.
Az adójóváírás esetében a jogosultság felsõ határa 2005-ben évi 1
millió 350 ezer forint lesz, a számított adót az adójóváírás csökkenti,
amely az adóévben megszerzett bér 18 százaléka, de jogosultsági
hónaponként legfeljebb 9 ezer forint lehet.
Adókedvezményeket 100 ezer forint összegben azok vehetnek
igénybe, akiknek az éves jövedelme a 6 millió forintot nem haladja
meg. Ha az adózó jövedelme éves szinten 6 millió forint és 6,5 millió
forint közé esik, akkor a 100 ezer forintos kedvezmény fokozatosan
megszûnik a 6,5 millió forint jövedelemhatárig. A 6,5 millió forintot
meghaladó éves jövedelemnél adókedvezmény nem vehetõ igénybe.
Családi adókedvezményeket évi maximum nyolcmillió forintos jövedelemig lehet igénybe venni.

ÖKO-ADÓ
Az adómódosítások több ponton érintették a környezetterhelési díjjal
kapcsolatos rendelkezéseket, így pontosították a levegõterhelési díj alóli
mentességet is. A jelenleg hatályos szabályozás szerint mentesül a díjfizetés alól a közintézményi tüzelõberendezést üzemeltetõ, a jövõben
azonban ez a kedvezmény valamennyi költségvetési szervre kiterjedõen
alkalmazható lesz. A módosítás egyértelmûen rögzíti, hogy a törvény 2.
számú mellékletében feltüntetett vízterhelõ anyag kibocsátása esetén
kell vízterhelési díjat fizetni. A közcsatornán elvezetett, majd felszíni
vízbe kibocsátott vízterhelõ anyag után fizetendõ díjat a szennyvíztisztító telepet, illetve a közüzemi csatornahálózatot üzemeltetõ szolgáltató a
terhelés arányában átháríthatja a szolgáltatást igénybe vevõkre. Ha a
szennyvíztisztító telepet és a csatornahálózatot üzemeltetõk személye
különbözik egymástól, a csatornahálózat üzemeltetõjének lehetõsége
van a rá hárított díjat az igénybe vevõkre továbbhárítani. Végeredmény
tehát minden esetben az, hogy díjat a lakosság fizeti meg. Fontos változás, hogy a talajterhelési díjat az egyedi szennyvíztározót alkalmazó
kibocsátó is köteles megfizetni, ha a mûszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. Nem kell díjat fizetnie azonban annak, aki szakszerû formában és ellenõrzött körülmények között egyedi szennyvízkezelést alkalmaz, azaz a talajjal kapcsolatban lévõ felszín alatti vízben az
alapállapot felmérése során rögzített értéket a nitrát, az ammónium, a
szulfát és a klorid tartalom 20 százalékkal nem haladja meg. Bõvül a
díjkedvezmény igénybevételének a lehetõsége vízterhelési díj tekintetében a felszíni vizek közvetlenül terhelését csökkentõ beruházást megvalósítókkal. A vízminõségi és mennyiségi mérõmûszerek beszerzési értékének a levonása ellenben az eddigi 100 százalék helyett a jövõben
csak 80 százalékos mértékben lesz megengedett.

VÁLLALKOZÓI JÁRULÉK ÉS JÁRADÉK
2005. január 1-jétõl az egyéni
és a társas vállalkozók kötelesek
úgynevezett vállalkozói járulékot fizetni. A járulék alapja
mindaz a jövedelem, ami a társadalombiztosítás ellátásaira és
a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX.
Törvény alapján az egészségbiztosítási járulék alapját képezi, a
mértéke pedig 4 %. A vállalkozói járulékot a vállalkozó negyedévente, a tárgynegyedévet
követõ hó 12. napjáig köteles
megfizetni, a bevallásra pedig
az éves adóbevallásának keretében kerül sor, az Art. szabályai
szerint. Az EVA hatálya alá tar-

tozó vállalkozó az EVA részeként köteles megfizetni a járulékot. A társas vállalkozó a tárgynegyedévet követõ hó 12. napjáig, az önadózás szabályai szerint
köteles megfizetni vállalkozói
járulékát, míg bevallási kötelezettségének az éves adóelszámolásban kell eleget tennie. A járulékfizetés ellenében úgynevezett
vállalkozói járadék illeti meg azt
a munkanélkülit, aki a megelõzõ
négy évben legalább 365 napig
egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozóként tevékenykedett, és a tevékenysége folytatása alatt a vállalkozói járulékfizetési kötelezettségének eleget
tesz.

LAKÁSHITEL ADÓKEDVEZMÉNYE
Fontos változás, hogy az adókedvezmény
csak a hitelfelvétel évében és további négy
évig érvényesíthetõ. A gyermekes családok,
akik nem jogosultak szocpolra, gyermekenként további egy évig érvényesíthetik a kedvezményt a családi pótlékra jogosult gyermek után. Átmeneti rendelkezésként akik a
korábban hatályos szabályozás szerint jogosultak voltak a kedvezményre, 2004-ben és
2005-ben az új szabályok szerint ugyan, de
az idõbeli korlát figyelmen kívül hagyásával
érvényesíthetik azt. Tehát hiába járt le az öt
év 2003-ban, még további két évig jogosultak kedvezményre, ha az egyéb feltételeknek
megfelelnek.
Januártól változott a lakáshitelek törlesztéséhez kapcsolódó adókedvezmény igénybevétele. Az új szabályok a 2004-es adóbeval-

lásban alkalmazandók elsõ alkalommal. Az
elismerhetõ járulékos költségekrõl az APEH
állásfoglalást adott ki. Nem tekinthetõ járulékos költségnek eszerint a közjegyzõi díj és a
biztosítás díja.
Januártól változott a lakáshitelek törlesztéséhez kapcsolódó adókedvezmény igénybevétele, amely új lakások esetén 15 millió forint, használt lakások esetében 10 millió forint hitelösszegig jár az éves törlesztõrészlet
40, illetve 30 százaléka erejéig. Legfeljebb
évi 120 ezer forint igényelhetõ vissza a hitelintézet által igazolt törlesztõ részletek alapján, amely a tõke, a kamat és a járulékos
költségek összessége. A kedvezmény igénybevételét az adózó jövedelmi viszonyai is befolyásolják: csak évi 3,4 millió forintos jövedelemig jár a teljes az adó-visszaigénylési le-

hetõség, 4 millió forintig fokozatosan csökken, e fölött pedig egyáltalán nem vehetõ
igénybe. Másként alakul a jövedelemkorlát,
ha az adóévben az adós házastársa vagy élettársa legalább hat hónapig gyesen van: ebben
az esetben 4,4 millió forint jövedelemig lehet
érvényesíteni a teljes adókedvezményt, s 5
millió forint a felsõ határ. További feltétel,
hogy a gyesen lévõ szülõ a hitelszerzõdés
szerinti ingatlan tulajdonostársa és egyben a
kedvezményt érvényesítõ adós adóstársa is
legyen. A fokozatos csökkentés az adójóváírás fokozatos csökkentéséhez hasonló módszerrel történik. A kiszámított adókedvezményt csökkenteni kell a 3,4 millió forint feletti (vagy gyesen lévõ adóstárs esetén 4,4
millió forint) jövedelem 20 százalékát meghaladó részével.
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HKÖ: JÓ ÉV
VOLT 2004!
Több szempontból is eredményes évet tudhat maga mögött a
Horvát Kisebbségi Önkormányzat.
Ezt igazolják a jól bevált hagyományõrzõ programok, a horvát
kultúra megismertetésével kapcsolatos rendezvények sikere, valamint a megyei horvátság vérkeringése való bekapcsolódás. A tavaly,
ötödik alkalommal megrendezett
Zalai Horvátok Kulturális Találkozóján megjelenõ egyre több résztvevõ, a HKÖ felé érkezõ visszajelzések mutatják a találkozó szükségességét, hogy a zalai horvátok
kölcsönösen megismerjék egymás
kultúrcsoportjait, egymás munkáját. A Horvát Néprajzi Táborban
résztvevõ fiatalok az anyaországba
is kilátogattak, ahol elõadás keretén belül szembesülhettek a két ország történelmi múltjával, a nagy
egyéniségek életével. Az Országos
Horvát Önkormányzattól elnyert
pályázati pénzbõl, 600 ezer forintért megújultak a Kanizsai Horvát Kórus népviseleti ruhái, a 25
tag részére új, muramenti népviseleti fellépõ ruhát varrattak.
– A kórus minél színvonalasabb
felkészülése, fellépése érdekében
régóta hiányzott egy hangszer,
tavaly év végén sikerült egyet
vásárolnunk. A népfõiskolai programok megszervezéshez, a fiataljaink vetélkedõkre való felkészüléséhez és az anyaországgal való megismerkedéshez nélkülözhetetlen televízió és videó készülékkel is rendelkezik már a kisebbségi önkormányzat – mondta el a HKÖ elnöke, Vargovics Józsefné.
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VILÁGOSSÁG ÉS ÉLET
A Jézus Szíve Plébánia a
hét végén szervezi meg immár ötödik alkalommal a
jótékonysági farsangi bálját. A HSMK-ban megtartandó rendezvényrõl és a
katolikus egyház ez évi
üzenetérõl
kérdeztük
Fliszár Károly plébánost:
– A Szentatya ezt az évet az Oltáriszentség, az Eucharisztia évének nevezte ki az egész világra. Az
Oltáriszentség évének mottója így
szól: az eucharisztia világosság,
és élet, a harmadik évezredre. Az
eucharisztia igazából hálaadás,
Jézus Krisztus testének és vérének
ünneplése. Mi már megelõztük a
pápai felszólítást, hiszen nálunk
egész napos szentségimádás van.
Jó hatással van az emberekre,
hogy nyitva van a templom, és le
tudnak térdelni az Isten elõtt.
Nem az élet térdeltet le bennünket, hanem önként letérdelünk,
önként tudunk alázatosak lenni,

mert amilyenek vagyunk az Isten
iránt, elõbb-utóbb egymás iránt is
olyanok leszünk Hogyha az alázatosságra nevel és tanít, és elfogadjuk azt, hogy az Isten így maradt itt közöttünk, a kenyér és a
bor színében, akkor ez azt jelenti,
hogy a másik embert is el tudjuk
fogadni olyannak, amilyen. Ha az
nem semminek látszó, akkor is értékes, mert az Isten gyermeke, teremtménye. Elfogadni a nehézségeket, a másik embert a gyarlóságaival, a hibáival, a bûneivel
együtt. Ez az, ami a mai világnak
nagy üzenet, és jó, ha az ember
így gondolkodik.
– Milyen célra fordítják idén a
bál bevételét?
– Egyházközség január 29-én
tartja jótékonysági bálját, nagy
összefogással, 450 fõ részvételével. A bevételt az 1933-ban épült
Kórház kápolna felújítására
használjuk fel. Elõször a kápolna
fûtés korszerûsítését kell megol-

dani, a tervek szerint a kórház
fûtési rendszerére kötnek rá. Errõl már tárgyaltunk a kórház vezetõségével. Utána, a mennyezetig zománcfestékkel lefestett vakolatot kell leverni, majd következhet az oltár restaurálása. A
fából készült, gyönyörûen faragott, gazdagon aranyozott szobrok is restaurálásra szorulnak.
Az oltár felett középen található
Szent Mártonnak, a kápolna védõszentjének a szobra. Azt a pillanatot láthatjuk, amint a lovas
katona elvágja a köpenyét és a
koldusnak nyújtja. A ma élõ emberek számára is érvényes ez az
üzenet, a beteget ápolni, a koldust segíteni kell. A mai világban
is fontos valahova, egy közösségbe tartozni. Ha senkije sincs valakinek, csak ivócimborája, az
nem elég. Jó érzés tudni azt,
hogy valakik befogadtak, elfogadtak bennünket, ezáltal szebbé
tudjuk tenni egymás életét.

EU-SZABVÁNYOK
Az Európai Unió egyes termékek esetében részletes szabályokat alkotott. Ilyenek többek között az élelmiszertermékekre vonatkozó elõírások, fogyasztó szerzõdések.
Hazai tésztáink lényegesen különböznek a közösségi elvárásoktól. Az EU-ban tojás nélkül készítik a tésztát
nagy sikértartalmú, kemény durumbúzából õrölt liszt felhasználásával, nálunk viszont lágy búzából gyártott
lisztbõl, ami igényli a tojás hozzáadását. A sárga szín megõrzése végett béta-karotint kevernek a hazai tésztába, az EU elõírásai azonban tiltják a béta-karotin használatát, ellenben a tojás, illetve tojáspor használatával.
2005. július 31-étõl az Európai Unió tagállamaiban hatályba lépõ újabb korlátozások szerint tilos lesz
minden dohánynemû reklámozása a rádióban (a televízióban már korábban megtiltották), napilapokban, folyóiratokban, sõt az Interneten is, és törvénybe ütközik majd az ingyentermékek reklámcélból való osztogatása is. Cigarettára, pipára hasonlító játékok, édességek sem kerülhetnek a boltokba. Így Magyarországon
megszûnik a cigirágó és a mentolos pipácska is. A cigarettagyárak nem szponzorálhatnak nemzetközi sportrendezvényeket, popkoncerteket.
A mák termesztését az Európai Unió nem tiltja, kizárólag a gyógyszerek alapanyagát képezõ ún. ipari
mák termesztését szabályozza. Az alkaloidát gyakorlatilag nem tartalmazó étkezési mák szabadon termeszthetõ Magyarországon, de a mák szalmáját a termelõ köteles megsemmisíteni. Vásárlásával és termeltetésével csak meghatározott feldolgozó foglalkozhat.

PÁRBESZÉD A RENDÕRSÉG ÉS A CKÖ KÖZÖTT
A 2004-es évi együttmûködését értékelte péntek
délelõtt a Bogdán János Közösségi Házban a Nagykanizsai Rendõrkapitányság, a helyi, valamint a
környezõ települések cigány kisebbségi önkormányzatai. Az értékelést követõ sajtótájékoztatón dr.
Molnár József városunk rendõrkapitánya elmondta:
– Tovább javult, szélesedett az együttmûködés.
2004-ben olyan bejelentés nem érkezett a rendõrökkel szemben, hogy diszkriminatív intézkedést foganatosítottak volna. Ez jelzi, hogy a több éves munka
gyümölcse olyan szinten beérett, hogy a rendõrök
intézkedéseik során nem tesznek különbséget a roma
és a nem roma állampolgárok között.
Rugalmas és problémacentrikus azonnali reagálás
fogja jellemezni az együttmûködést 2005-ben. A jövõ
évi folytatást tartalmasabbá kívánják tenni olyan prog-

ramok megszervezésével, amelynek keretén belül alkalmazható ismeretátadásra kerülne sor az egyes
problémakörök szakembereinek tréningjeivel. A közeljövõben 30 órás roma népismereti oktatáson vesznek részt a nagykanizsai kapitányság munkatársai.
Váradi Istvánné, a nagykanizsai CKÖ elnökhelyettese példaértékûnek tartja ezt a fajta együttmûködést. A jó kapcsolatot annak tulajdonítja, hogy
egyfajta párbeszéd indult el, amikor cigány népismereti oktatáson vettek részt a rendvédelmi szervek.
Szerinte a rendõrállományban másfajta gondolkodás
alakult ki, másképpen kezelik a másságot.
Szendrei János, az ORFK képviseletében elmondta,
hogy a megyében, Nagykanizsán olyan mûhelymunka
folyik, ami a rendõrségen belül kiváló minõsítésû,
mind a programok, mind a felek hozzáállása terén.

MEGHÍVÓ
A nagykanizsai Horvát Kisebbségi Önkormányzat meghívja a „Régi horvát ízek” címû
gasztronómiai délutánra, amelyben a muramenti horvátok jellegzetes népi ételeit mutatjuk be
borverseny kíséretében.
Helyszín: Halis István Városi
Könyvtár. Idõpont 2005. január
30. vasárnap 15 óra. Kedvenc
borával is meglephet bennünket!
A borversenyben való részvételhez 2 db 0,7 literes zöld
üvegben kérjük a bort!
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A NYÁR MODELLJEI KÉSZÜLNEK
A több, mint ötven éves múltra visszatekintõ Kanizsa Ruhaipari Szövetkezet három kisipari szövetkezet egyesülésével, azok jogutódjaként jött létre. A jól képzett szakembergárda, valamint az évek folyamán megvalósított kiemelkedõ
színvonalú mûszaki fejlesztés, és a folyamatosan bõvülõ termelési kapacitás tette lehetõvé, hogy a szövetkezet a belföldi
piacokon kívül a nyugat-európai piacokra is jelentõs menynyiségû terméket gyárt.
Beszélgetésünkben Czoborné
Dr. Pintér Ildikó elnököt elsõként
arról kérdeztük, hogy indult az új
év a szövetkezetben.
– Az október közepétõl március
közepéig tartó szezon felénél vagyunk, ilyenkor varrjuk a következõ nyár modelljeit. A január hónapot egy osztrák cég megrendelésével folytatjuk a szokásos termékösszetételben: nadrágkosztümöket,
kosztümöket, szoknyákat, ruhákat
és alkalmi ruhákat készítünk. Továbbra is dolgozunk régebbi francia vevõinknek. Újdonságot jelent,
hogy a nagy francia divatházak
közül a Dior Divatháznak is szállítunk február közepén. Folynak a
varrás és vasaláspróbák. Nagyon
különleges az anyag, a blézerek és
kabátok makramé, csipke és elasztikus farmer, valamint makramé,
csipke és igazi bõr kombinációjával készülnek. Különleges megmunkálással készülnek ezek a nõi
ruhák és különleges felkészültséget
igényelnek a munkában résztvevõk
részérõl. Csak kis szériát, 100-200
darabot rendeltek, melyekbõl egyegyet szállítanak ki a világ különbözõ tájain lévõ 180 butikba. A
mûszaki elõírástól nem lehet eltérni, a varrásoknál a tolerancia nulla. Éppen az elõbb hívtam a szerelõt, mert a bõr nem ment elég
egyenletesen a varrógép alatt.
A cégnél a dolgozók alaptudása
megvan, ám meg kell tanulniuk az
új technológiákat, a pontosságot. A
150 fõ egy mûszakban dolgozik,
közülük húszan a zalaszentmihályi
üzemben varrnak. Éves szinten
100-120 ezer darab terméket készítenek, ezek egy része külföldi bérmunka, másik része saját kollekció,
amit már elég jól ismernek a magyar piacon.
– A nagykanizsai gazdasági
kamara alelnökeként mennyire
tartja fontosnak, hogy egy cég
tagja legyen a Kereskedelmi és
Iparkamarának?

– Minden cégnek kell valahova
tartoznia, kell, hogy valaki összefogja és képviselje akár a szakmai,
akár a gazdasági érdekeket. Ahhoz, hogy a gazdálkodó egységek
fejlõdni tudjanak, azon kívül, hogy
saját maguk megtesznek mindent,
amit tudnak, vannak olyan intézkedések, amiket saját hatáskörükben nem tudnak megoldani. Azért
vannak a kamarák, hogy a közös
érdekeket továbbítsák, a kormány
programjának kialakításakor részt
vegyenek a tárgyalásokon. Sok
külföldi céggel dolgozunk, tudom,
mekkora súlya van az EU-ban a
kamaráknak.
Magyarországon
hosszú fejlõdési folyamat eredményeként juthatunk el majd idáig.
Jelenleg a kamara alelnöke vagyok, de már az elõzõ periódusban is részt vettem a munkában.
Legutóbb az EU-s csatlakozással
kapcsolatban szerveztünk fórumokat, és próbáltunk felkészülni arra, amiben most már élünk. Azt a
munkamorált, munkatempót, módszert, szemléletet, amit a nyugateurópaiak alkalmaznak, mindenképpen el kell sajátítani a magyar
vállalkozásoknak is, mert különben a versenyben elmaradnak, kiesnek a piacról. Azoknak a gazdasági szabályzóknak a kialakításában, amelyek behatárolják napmint nap a munkánkat, részt kell
venni a kamaráknak, és azokat a
módszereket is propagálniuk kell,
amik elõsegítik a piaci elõretörést.
Meg kell tanulni a magyar vállalkozásoknak is a marketinget, a piackutatást és a piachoz való alkalmazkodás minden módját, ami a
egy cég fejlõdésének elõfeltétele.
– A ruhaipari szövetkezet mûködésére mindez már jellemzõ?
– A cég 1949-ben alakult, az eltelt 56 évben nagyon sok vevõnek
szállítottunk különbözõ környezetben és feltételek között. Remélem,
tudunk úgy alkalmazkodni a környezethez, hogy tovább fejlõdhe-

tünk. A magasabb hozzáadott értékû, nagyobb tudást igénylõ termelést lehet megtartani Magyarországon, s ehhez a munkaerõnek
és nekünk magunknak is fel kell
nõnünk, hogy teljesíteni tudjuk.
Ez szaktudás igényel, valamint a
szervezési módszerek magas fokú
ismeretét, gyakorlatát feltételezi.
– A kanizsai vásárlók milyen
termékekkel találkozhatnak a cég
mintaboltjában?
– Alapvetõen a saját Anissa,
Tinissa, és az Anissa plusz márkánkat értékesítjük itthon és jelenleg már Amerikában, Belgiumban is. A boltunkban a mindenkori kínálatunk megtalálható.
Arra törekszünk, hogy a termékünk divatos és elegáns legyen,
büszkék vagyunk rá, hogy sok kanizsai hölgy csak tõlünk öltözködik. Néha elõfordul, hogy valamelyik külföldi megrendelõ itt
hagy nálunk néhány ruhát, mert
nem tudja mindet eladni. Vevõinknek megvannak a saját értékesítési csatornáik. Tervezõnk is tájékozódik a külföldi vásárokon,
élvonalba tartozó modelleket tervez nekünk. Az egyediségre törekszünk, nem akarjuk, hogy ugyanabból a modellbõl sok legyen.
Külföldi gyártóktól vásároljuk az
alapanyagokat, ezáltal egyedi,
különleges igényeket is ki tudunk
elégíteni – válaszolta befejezésül
Czoborné Dr. Pintér Ildikó.
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BEZÁR AZ
ÜVEGGYÁR
Az egykor ezer embert foglalkoztató, a Vár utca ipari negyedének meghatározó cége, a
nagy múltú üveggyár jelentett
csõdöt. A termelés már leállt, a
kemencét kieresztették, a dolgozók egy részét szabadságra
küldték. Újabb 140 munkahely
szûnik meg ezzel a megyében.
A társaság
elsõsorban a
rendkívül magas villamosenergia-ár miatt adósodott el, de a
csõdhöz hozzájárult a túl erõs
forint is. A cég várhatón felszámolást kezdeményez önmaga
ellen, és az ingatlanvagyon értékesítése után fizetnek majd
végkielégítést az alkalmazottaknak. A remény a gyár újraélesztésére gyakorlatilag a nullával egyenlõ.

MAGYAR
TELEKOM RT.
A Matáv Igazgatósága január
20-án döntést hozott a Matáv
nevének Magyar Telekomra
történõ változtatásáról. Az elvi
döntés értelmében a cég hivatalos neve a február 22-én megtartandó rendkívüli közgyûlést
követõen Magyar Telekom Rt.
lesz. A névváltáshoz közvetlenül kapcsolódó mûködési költségeket a Deutsche Telekom viseli, derül ki a részvénytársaság
hírlevelébõl.

ZALAIPARKER, SZÛKÜLÕBEN
Folyamatosan átalakulóban van a kanizsai belváros. Boltok szûnnek
meg, újak költöznek a régiek helyére, vagy többségében ott maradnak az
üresen, porosan tátongó kirakatok, gazdátlannak tûnõ üzlethelyiségek,
egyre hirdetve, az egykori kereskedõváros már a múlté. A Zalaiparker Rt.
által mûködtetett üzletek is komoly változáson mentek keresztül az elmúlt néhány évben, különösen tavaly. A jelenség okairól szólva Bartha
András, a társaság elnök-vezérigazgatója elmondta, csak részben magyarázható a keleti áruk tömeges megjelenésével és a kereslet csökkenésébõl
adódó bevételkieséssel. A valódi ok a háromszorosra emelt, így a
fõvárosi belvárosi árral vetekedõ bérleti-díjban keresendõ. Bartha András
kifejtette, hogy bár voltak próbálkozások a részvénytársaság részérõl egy
alacsonyabb bérleti-díj megállapíttatására, érdemi eredményt nem értek
el, ezért kénytelenek bérleményeik egy részét elhagyni. E jelenségnek
esett áldozatul az elmúlt év végén megszûnt Erzsébet, vagy Ifjúsági Áruház – amely az Ady utcába költözött és hamarosan ismét kinyit–, és az
Eötvös téri barkácsbolt is. Az Erzsébet Áruház helyét egy illatszer-kereskedésnek adja át február elsején, tudtuk meg Bartha Andrástól. A Kanizsa Áruház, bár szûkített keretek között, mint a város szimbóluma még
várja a vásárlókat, de az áruház alatti, raktárként funkcionáló pincehelyiség egy részét szintén visszaadta a bérlõ a tulajdonosnak.
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NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 10/1999. (III.23.) SZÁMÚ
RENDELETE A GÉPJÁRMÛ VÁRAKOZÓHELYEK LÉTESÍTÉSÉRÕL
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. §-ában foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy biztosítsa Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén az építmények rendeltetésszerû használatához igazodó,
megfelelõ számú gépjármûtároló- és várakozóhelyek folyamatos kialakítását.
A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén kiterjed mindazon természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkezõ más szervezetre (továbbiakban: építtetõ),
aki/amely az általa beépítésre szánt területen, vagy meglévõ épület nagyobb parkolóigénnyel járó bõvítése, valamint rendeltetési mód változtatás esetén nem tudja biztosítani a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben
(továbbiakban: OTÉK), vagy településrendezési tervekben elõírt menynyiségû gépjármû-várakozóhelyet (továbbiakban: parkolóhely).
A parkolóhelyek létesítése
3. §
(1) Az építmények rendeltetésszerû használatához szükséges, az OTÉKban elõírt mennyiségû és fajtájú gépjármûvek részére a létesítményekhez tartozó építési telken vagy közterületen parkoló- illetve rakodóhelyet kell kialakítani.
(2) Ha az építtetõ az általa beépítésre szánt területen, vagy meglévõ
épület nagyobb parkolóigénnyel járó bõvítése, továbbá rendeltetési mód
változtatás esetén nem tudja biztosítani az OTÉK-ban elõírt számú parkolóhelyet, az önkormányzattal megállapodást köthet, hogy az önkormányzat a beépítésre szánt területtõl legfeljebb 500 m-en belüli parkolóházban,
vagy a közterületek közlekedésre szánt területén az építtetõ helyett a szükséges számú parkolóhelyeket megépíti, vagy parkolóépítés céljára területet biztosít.
(3) Az építtetõ a megállapodás alapján parkolóhely megváltási vagy
területbiztosítási díjat köteles fizetni az 1. sz. mellékletben meghatározottak szerint.
(4) Az Országos Településrendezési és Építési Követelményekrõl szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. Rend. 42.§ (10) bekezdése értelmében a
parkolóhelyek számát a 26/1999.(VI.16.) számú közgyûlési rendelettel
jóváhagyott Vásárcsarnok és Környéke rendezési tervvel szabályozott területen a számított parkolóhelyek 30%-kal csökkentett mértékben állapítja meg. 1
Parkolóhely megváltás
4. §
(1) Az önkormányzat a megállapodásban vállalja, hogy az építtetõ által
igényelt parkolóhelyet a befizetett megváltási díj ellenében közterület
közlekedésre szánt területén legkésõbb 1 éven belül, parkolóház esetében
legkésõbb 5 éven belül kialakítja.
(2) A parkolóhely megváltási díjat egy összegben, az építési engedély
jogerõre emelkedéséig kell befizetni. Részletfizetést – kérelemre – a
használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásáig, de legfeljebb 6
hónapig a polgármester engedélyezhet. A befizetésrõl, vagy részletfizetésrõl szóló igazolást az építési hatósághoz be kell csatolni.
(3) A 4. § (1) bekezdés szerint kialakított parkolóhely az önkormányzat
tulajdonában marad, az építtetõ sem tulajdonjogot, sem kizárólagos használati jogot nem szerez.
(4) Parkolóházban kialakításra kerülõ parkolóhelyre befizetett létesítési hozzájárulás esetén az építtetõ a parkolóház elkészültétõl számítva 10
évre szóló használati jogot szerez.
(5) Az építtetõt az (4) bekezdésben foglalt idõ eltelte után az általa
használt parkolóhelyre elõbérleti jog illeti meg.
Területbiztosítás
5. §
(1) Az önkormányzat a megállapodásban vállalja, hogy az építtetõ által
igényelt parkolóhely megvalósítása érdekében parkolóépítés céljára területet biztosít. Ebben az esetben a használatbavételi engedély megszerzéséig építtetõ köteles a parkolóhelyet kialakítani a kezelõ által meghatározott
és a megállapodásban rögzített mûszaki követelményeknek megfelelõen.
(2) Az építtetõ az 1. sz. melléklet szerinti területbiztosítási díjat az építési engedély jogerõre emelkedéséig egy összegben köteles megfizetni.

A befizetett díjak felhasználása
6. §
(1) Az építtetõk által befizetett díjakat külön alapba helyezve kizárólag
parkolóhelyek kiépítésére, illetve a meglévõk fenntartására kell fordítani.
(2) Amennyiben az OTÉK szerinti parkolószám a parkolómegváltási, illetve területbiztosítási díj befizetését követõen csökken (pl.: rendeltetési
mód változás), az építtetõ által befizetett díj csökkenéssel arányos részét a
befizetéskori összeg alapulvételével az önkormányzat a parkolóhely – a
megállapodásban rögzített – megépítéséig visszafizeti. Az így felszabadult
parkolóhelyeket az önkormányzat újabb parkolóigény felmerülése esetén
ismételten felhasználhatja. A parkolási igény csökkenésével építtetõ a különbözetet visszaigényelheti a használatbavételi engedély megkéréséig.
(3) Ha az építtetõ városrendezési célból felajánlja ingyenesen az önkormányzatnak az ingatlana egy részét közterület céljára, akkor a saját
költségére az önkormányzat által ellenõrzött módon megépítheti a kialakított közterületen a szükséges parkolóhelyeket.
(4) A parkolóhely megváltási, illetve területbiztosítási díjak befizetésérõl, önkormányzat általi visszafizetésekrõl, a parkolóhelyekrõl a jegyzõ
naprakész nyilvántartást köteles vezetni.
(5) A közgyûlés a rendelet mellékletében foglalt parkolóhely megváltási, illetve területbiztosítási díjak összegét évente felülvizsgálja.
(6) Az önkormányzat köz- és közlekedésre szánt területein kialakítandó parkolók területeit a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
igények szerint folyamatosan kijelöli az önkormányzat vagyongazdálkodási érdekeire figyelemmel, mely alapján a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság dönt.
Záró rendelkezések
7. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a
rendelet hatályba lépését követõen induló építési ügyekben kell alkalmazni.
(2) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti a parkolóhely megváltásról szóló 21/1993. (IX. 20.) önkormányzati rendelet.
Nagykanizsa, 1999. március 23.
Tüttõ István s.k.
Dr. Lukácsa Erzsébet s.k.
polgármester
aljegyzõ
(1) Megállapította: 2/2000. (I.12.) önk.rend. Hatályos: 2000.I.12.

MELLÉKLET2
A parkolóhely létesítési díj összege 2000. évben parkolónként:
I. sz. díjövezet3
Parkolóhely megváltási díj: személygépkocsi 400 eFt + áfa, tehergépkocsi 800 eFt + áfa, parkolóház 1.600 eFt + áfa. Területbiztosítási
díj: személygépkocsi: 100 eFt, tehergépkocsi 200 eFt.
Katona J. út, Kossuth tér, Kórház u., Eötvös tér, Rozgonyi út, Erzsébet tér, Vásár u., Kalmár u., Zrínyi u., illetve szakaszai által határolt terület, beleértve a felsorolt utcák és terek mindkét oldali (ingatlanait) területeit.
II. sz. díjövezet
Parkolóhely megváltási díj: személygépkocsi 150 eFt + áfa, tehergépkocsi 300 eFt + áfa, parkolóház 800 eFt + áfa. Területbiztosítási
díj: személygépkocsi: 30 eFt , tehergépkocsi 70 eFt.
Az I-es és a III-as díjövezethez nem tartozó összes városi terület,
Csónakázó-tó.
III. sz. díjövezet
Parkolóhely megváltási díj: személygépkocsi 100 eFt + áfa, tehergépkocsi 200 eFt + áfa. Területbiztosítási díj: személygépkocsi 20 eFt ,
tehergépkocsi: 40 eFt .
Kiskanizsa, Bajcsa, Palin, Korpavár, Sánc, Bagola, Kisfakos,
Nagyfakos, Miklósfa és Szabadhegy területe.
Az övezethatárokat úgy kell figyelembe venni, hogy a határoló útvonalra esõ telek, illetve az arra nyíló üzletek homlokzatainál a magasabb
övezeti besorolás alkalmazandó.
(2) Módosította: 19/2000.(IV.26.) önk. rend. Hatályos: 2000.IV.26.
(3) Módosította: 12/2002.(II.6.) önk.rend. Hatályos: 2002.II.6.
Egységes szerkezetbe foglalva.
Lezárva: 2002. július 31.

KRÓNIKA

2005. január 28.

JANUÁR 21.
FILMKLUB
A Hetedik Mûvészet Filmklub
újabb állomásán a magyar
Zimmer Feri címû filmet tekinthették meg az érdeklõdök a Halis
István Városi Könyvtárban. A
következõ alkalommal, január
29-én 10 óra 15 perckor az öt Oscar-díjat kapott Száll a kakukk
fészkére címû filmet vetítik.
PIARISTA ELÕADÁS
A Piarista Általános Iskola és
Gimnáziumban Papp Gábor mûvészettörténész tartott elõadást
Boncold csak nyelvész címmel a
sajnovics „halszagú atyafisága”
és a „szláv jövevényszavak”
csapdájáról.

JANUÁR 22.
ALAPÍTVÁNYI BÁL
A Battyhány Középiskoláért
Alapítvány immár tizenkettedik
alkalommal rendezte meg hagyományos alapítványi bálját, idén a
Zsigmondy-Széchenyi Szakképzõ Iskola tornacsarnokában. A
mûsort Auth Csilla, a Gála Táncegyüttes, Húros Tibor és a
Maestro szolgáltatta. A bál bevételét az iskola tanulóinak tanulmányútjaira, tehetséggondozásra
és eszközfejlesztése fordítják.
MESEMONDÓK
A Piarista Iskolában a nagycsoportos óvodásoknak mesemondó találkozót rendeztek, ahova tizenkét óvodából harminc
gyermek nevezett be. A produkciókat három csoportban értékelte
a zsûri. Elsõ helyezettek: Balázs
Enikõ (Rózsa Óvoda), Bene Barbara és Maurer Kata (VackorKossuth Óvoda). Másodikak lettek Baj Bianka és Horváth Dániel (Pipitér Óvoda, Bajcsa)
Sgánecz Eszter (Hétszínvirág
Óvoda). Harmadik helyezettek:
Németh Márk (Miklósfa), Szabó
Alexandra (Hétszínvirág Óvoda)
és Zavaczky Áron (Pipitér Óvoda,
Bajcsa).

PÁNTLIKA ÉS BORBONTÓK
A Kodály Zoltán Mûvelõdési
Ház Pántlika és Borbontók Tánccsoportjai 22-én, szombaton a
Teleki utcai Idõsek Gondozóházában adott néptánc mûsort nagy
sikerrel.
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JANUÁR 24.
KAMARASZÍNHÁZ
A Móricz Kamaraszínház keretében Pozsgai Zsolt: Lisolette és
a május címû darabja került bemutatásra. A fõszerepben NagyKálóczy Eszter és Görög László
volt látható.

JANUÁR 25.
TÉMA A CUKORBETEGSÉG
A Kodály Zoltán Mûvelõdési
Házban Újból a cukorbetegségrõl
címmel hallhattak elõadást a
résztvevõk.
ÉLETTÉR KÖZGYÛLÉS
Január 31-én a Honvéd Kaszinó ad otthont az Élettér Állat és
Természetvédõ Egyesület közgyûlésének, ahol szó esik az állatmenhely közelmúltban elkészült terveirõl is. A 17 órakor
kezdõdõ rendezvényre várják a
véleményüket, rálátásukat kifejtõ
állatbarátokat.

ELÕZETES
TERMÉSZETBARÁTOK
Az újonnan induló közösség az
Olajipari Természetjárókkal közös szervezésben tartja elõadásait. A nyitóelõadásnak január 31én 16 óra 30 perckor a Kodály
Zoltán Mûvelõdési Ház ad otthont. A Mórichelyi halastó fontos
madárlelõhelyeirõl Maros Sándor, a Városi Televízió vezetõje
tart érdekes elõadást.
TISZTÚJÍTÁS
A Kreatív Klub január 28-án
pénteken 17 órakor tartja
gyûlését a Honvéd Kaszinóban.
Napirenden lesz a tisztújítás, a
2005-re tervezett programok,
valamint az év kreatív díjazottjaira való javaslatok és döntés.

¢ 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

Az elmúlt hétvégén Zalaegerszegen az Arany Bárány
Szállodában báloztak a megye újságírói. Városunkat a Zalai
Hírlap és a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap munkatársai
képviselték. A hajnalig tartó mulatságban volt táncverseny,
divatbemutató, a Penthouse különszámának címlapjára kerülhetett, aki akart. A Megasztárból megismert Nagy Edmund
klasszikus slágerekkel szórakoztatta a nagyérdemût. A bál
bevétele a Magyar Újságírók Országos Szövetsége szolidaritási
alapjába kerül.

KANIZSARU
2004. január 20.
Egy helyi szakközépiskola
nyitva hagyott tanári szobájából
tulajdonított el ismeretlen tettes
két darab pénztárcát, melyekben
összesen 40.000 Ft készpénz és
személyes iratok voltak.

2004. január 21.
Hajnali fél négykor észlelték,
hogy egy ABC-be betörtek. A zárás után nyitó ismeretlen tettesek
lefeszítették a rácsot, majd 150.000
forint értékû dohányáruval távoztak –természetesen fizetés nélkül.

PÁRTHÍREK
A MUNKAHELYTEREMTÉSRÕL
Dr. Kolonics Bálint fideszes önkormányzati képviselõ a munkahelyteremtéssel kapcsolatban tartott csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta:
– A Zala Megyei Munkaügyi Központ adatai szerint a kormányváltás
óta, több mint 600 fõvel nõtt a munkanélküliek száma Nagykanizsán és
vonzáskörzetében. Évi 500 munkahelyet ígért a városvezetés, így több
mint 1600 munkahellyel adós.
A képviselõ szerint idén minden jel szerint tovább fog romlani városunkban a munkaerõ piaci helyzet. Példaként említette a Satronictól 25
és a GE-tõl elbocsátott 100 embert, valamint az Üveggyár bezárását és
a DKG-ból érkezõ kedvezõtlen híreket.
A GYÓGYSZERÁREMELÉSRÕL
Schüller Róbertné, a Fidesz Nyugdíjas Tagozatának megyei alelnöke sajtótájékoztatóját a kisnyugdíjasok nevében tartotta.
– Az energia, az élelmiszer árának rohamosan emelkedésével a
kisnyugdíjasok sanyarú helyzetbe kerülnek. A február elseji drasztikus lépéssel az inflációt közel 70 százalékkal meghaladó gyógyszeráremelésre számíthatnak a nyugdíjasok. 2005-ben sem váltják
valóra ígéreteiket a szocialisták, mert nem teszik ingyenessé a
szív-és érrendszeri, a csontritkulás gyógyítására szolgáló készítményeket. A kisnyugdíjasok, az egyedül élõk az elviselhetetlen terhet nem bírják, az életszínvonaluk az elmúlt hónapokban csökkent
és a jelek szerint ez a folyamat nem áll meg – hangzott el a sajtótájékoztatón.
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RÉPAFÕZÕ VERSENY ÖTÖDSZÖR

Ötödik alkalommal rendezték meg Miklósfán a répafõzõ versenyt a
Mindenki Házában. Tizennyolcan jelentkeztek az idei évben, hogy
megmutassák tudásukat a kerekrépa elkészítésébõl, melyet a nagyérdemû is megkóstolhatott. A közönség elõtt az öttagú zsûrire várt a megtisztelõ feladat, hogy értékelje és ízlelje a répaétkeket. A zsûrit Zámbó
Tibor mesterszakács; dr. Pintérné Grundmann Frida, a Mûvelõdési és
Sportosztály vezetõje; dr. Kovács Krisztina fogorvos; Litter Tímea újságíró és Magyar Tibor, a Canissa Könyvkiadó vezetõje alkotta. Csülkös, babos, tejfölös, paradicsomos répát, rakott répát, répás prószát ízlelhettek meg a vendégek. A rendezvényen bemutatásra került Zámbó
Tibor: Zalai ízek címû könyve is.
Elsõ helyezett lett ebben az évben a kanizsai Németh Károlyné, második a miklósfai Karádi Ferencné, harmadik a kiskanizsai Lengyel
Ferencné. Különdíjat kapott Törökné Bacsi Erika és Zömbik Istvánné.
A közönség-díjas 283 répajeggyel a miklósfai Lakatos Istvánné lett. A
rendezvény késõ estig tartott zenével, mulatsággal.

2005. január 28.

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.

ALKOTÓTÁRS LEHET A KÖZÖNSÉG

A Honvéd Kaszinó színpadán
lépett fel január 15-én Éles István
humorista, akinek a napokban látott napvilágot az elmúlt hat év
rádiós kabarémûsoraiból összeállított CD-je és kazettája.
– A humorista egyik legfontosabb feladata, hogy kövesse az
eseményeket, figyeljen a világra,
az országunkra és az emberekre.
Annak perszer nem örülök, hogy
az ország fontos személyiségei közé a bulvárvilág emberei is bekerülnek. Végtelenül elszomorít,
amikor a média a talmi értékek
mellett kötelezõdik el. Ez nagyon
megnehezíti a munkánkat, mivel a
közönség várakozásait valamilyen
módon ki kell elégítenie egy paro-

distának és szükségszerûen a legnézettebb és a legismertebb emberekrõl kell szólnia. Magam is felszabadultabb vagyok, könnyebben
jönnek a poénok, ha igényesebb
közönség elé kerülök. .
– Ki a kedvenc személyisége,
netán politikusa? Tudjuk, néhány
éve szívesen parodizálta Torgyán
doktort.
– Õ gyakorlatilag már nincs
bent a közéletben, ezért az én mûsoromban sincs. Az vitathatatlan,
a szerencsecsillagom volt. Egy parodistának a legfontosabb személyekrõl kell paródiát készíteni.
Most Gyurcsányról, Orbánról,
Hillerrõl és Kunczérõl, mert õk
azok az érdekes emberek, akik érdemben esetleg tudnak tenni az
országért, legalábbis a közhangulatáért valamit. Amikor tesznek,
annak megszülethetnek a paródiái
is. Szeretnék sok színészt színpadra varázsolni az elõadásaim
során, így Rudolf Pétert, Mácsai
Pált, Tordi Gézát, akikkel meg
kellene birkóznom. Szeretem, tisztelem õket, de sajnos nem lehet

mindenkit színpadra idézni. Valami véletlenen múlik, amit nem tudok igazán meghatározni. Egy bizonyos szinten persze tudom õket
utánozni, de ahhoz, hogy színpadra merjek állni velük, ahhoz legalább 95 százalékosan kell tudni
az utánzást.
– A pályafutása során nem sértõdött meg Önre senki?
– Perem nem volt még. Nem is
tudok arról, hogy a hátam mögött
valaki rosszallotta volna a róla
készült paródiát. Nem célom
ugyanis megalázni paródiáim
alanyait. Én nem minõsítem õket,
csak a magánvéleményemet fejtem ki róluk.
– A ma esti elõadásból egyértelmûen kiderült, hogy Hofi Géza
volt a példaképe.
– Ssokra tartottam, az egyik követendõ példa elõttem. Az újítók
közül nagyra tartottam Boncz Gézát, aki sajnos már szintén nincs
közöttünk. Említhetem
Sándor
Györgyöt, aki megújította a magyar humort és korszakos jelentõségût alkotott ebben a mûfajban.

– Mit tanult Hofi Gézától?
– Valami olyasmit, hogy játszó
és alkotótárs lehet a közönség.
Ha engedjük, mi több, inspiráljuk, akkor velünk együtt él, beleszól a mûsorunkba, alkotótársunkká válik. A mûsorom abban a
vonatkozásban újdonság, hogy én
valakiknek a személyiségét idézve
válaszolok. Ebben az a nehéz feladat, hogy egyszerre két dologra
kell figyelni. A parodizált személy
belsõ gondolatrendszerére úgy,
hogy egy nevettetõ választ kell kitalálni, ami az õ személyiségét is
karikírozza. Ehhez aktív, velem
együtt gondolkodó közönségre
van szükség.
– Ki is derült az est folyamán, hiszen a vidáman indult sztori, a végén komoly mondanivalóval zárult.
– Pozitív érzés számomra, ha
ez volt a végkicsengése. Az életünk olyan amilyen, nevethetünk
rajta, de látni kell, hogy gondok,
bajok, mindenféle problémák
vannak. A nevetés ezt feledteti
ideig-óráig.
B. Zs.

2005. január 28.

OKTATÁS
BLUEFISH KREATÍV PÁLYÁZAT
Melyik nagykanizsai iskola
kapja a számítógépet?
A Bluefish Computers nagykanizsai általános és középiskolák diákjai számára hirdetett kreatív pályázatot: a gyõztes tanuló
iskolája kapja az említett gépet,
a verseny elsõ három helyezettjének jutalma pedig egy digitális
fényképezõgép, MP3 lejátszó, illetve egy hangfal-szett lesz.
A pályázatra a diákok rajzzal,
digitális fényképpel, verssel,
vagy maximum egy A4-es oldal
terjedelmû rövid történettel nevezhetnek be, melynek témája:
„Bluefish – A Kék hal és a számítógép”.
A beküldési határidõ 2005.
február 21. A munkákat a követ-

kezõ címek valamelyikére küldhetik el a tanulók: e-mail:
palyazat@bluefish.hu,
postai
cím: Bluefish Computers Kft.
1067 Budapest, Teréz krt. 47. (a
borítékon fel kell tûntetni: „kreatív pályázat”).
A részvétel feltétele mindöszsze annyi, hogy a pályázó nagykanizsai diák legyen, korhatár
nincs.
A cél, hogy a fiatalok megmutathassák kreativitásukat, illetve a legtehetségesebbek méltó
elismerésben részesüljenek.
A kreatív pályázatról további
információkkal a Bluefish nagykanizsai üzletében, a Honvéd u.
57. sz. alatt Nagy János ügyvezetõ szolgál az érdeklõdõknek.

MÉG PÁLYÁZHATÓ AZ ÖKOISKOLAI CÍM
A fenntarthatóság elveinek az
oktatási intézményekben való
minél hatékonyabb megjelenése
érdekében az Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium közösen
létrehozta az Ökoiskola Címet.
A cím azoknak az iskoláknak az
elismerését szolgálja majd, amelyek átgondoltan, intézményesítetten, rendszerszerûen foglalkoznak a fenntarthatóság pedagógiájának gyakorlati megvaló-

sításával. Az Ökoiskola Cím
adományozása kapcsolódódik az
ENSZ „A fenntarthatóságra oktatás” 2005-2015. évtizedének
programjához. A pályázati határidõ 2005. március 1-jére módosult, így a pályázni kívánó intézményeknek még van lehetõségük a pályázat elkészítésére.
Az ökoiskola cím elnyerésére
csak az az intézmény pályázhat,
amely a kiírásban szereplõ kívánalmaknak megfelel. A címre

pályázó intézményeknek nemcsak pedagógiai programjukban,
hanem az intézmény felszereltségét illetõen is számos kívánalomnak eleget kell tenniük, akár
az iskola bútorzatát, akár a büfé
által forgalmazott készítményeket tekintjük.
A nagykanizsai polgármesteri
hivatal Mûvelõdési Osztályán
megtudtuk, több nagykanizsai
intézményben is készül ökoiskolai pályázat.
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MÁSODIK A BLG
Százszázalékos volt az elmúlt
évben a budapesti Fazekas Gimnázium továbbtanulási statisztikája, így õ vezeti a középiskolák országos felvételi eredményességi rangsorát. Mögötte
második helyen a zalaegerszegi
Zrínyi Gimnázium áll.
A vegyes középiskolák között
a tavalyi elsõ, a nagykanizsai
Batthyányi Gimnázium és Szakközépiskola a második helyezett, ahol a felsõfokú oktatási
intézménybe
továbbtanulni
szándékozók felvételi aránya
83,33 százalékos – derül ki a
HVG írásából.

NO MORE
BLUES
2003. õszén alakult az együttes Pécsett. Az együttes neve
Antonio Carlos Jobim egyik híres dalának címe. Az afroamerikai zene az egyik legpopulárisabb mûfaj, amit a nem
hozzáértõ közönség is könnyen
befogad. Az élõzene varázsa, a
latin zene tüze, a fiatalos lendület lengi körül koncertjüket, és
így volt az Nagykanizsán is,
múlt héten szerdán a HSMK
Felnõtt Klubjában. Ioanna
Troullidou bársonyos hangjával
feledhetetlen élményt nyújtott,
Balássy Szabolcs, Dingó János,
Dömösi Tamás és Horváth
Krisztián zenéjükkel egészítették ki ezt a varázslatot.

GASZTRONÓMIAI EGYESÜLET
Egy hónappal ezelõtt alakult
Pikryl József elnökletével a Kanizsa és Környéke Gasztronómiai
Egyesület, amely célul tûzte ki a
gasztronómiai kultúra fejlesztését,
a magyar gasztronómiai kultúra
megõrzését és fejlesztését, valamint a zalai értékek gyarapítását.
Elkészültek a programtervek,
amelyek között szerepel zalai ételek vacsoraestje, kalandozás a
sajtok világában vagy az erdõkmezõk ajándékai köré csoportosuló gasztronómiai és kulturális
programok. Petõ István, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai
Szövetség elnöke a bemutatkozó
fogadásra készített hidegkonyhai
készítményekrõl nagy elismeréssel szólt, úgy ítélte meg, akár sza-

kácsolimpiai,
világbajnoksági
megmérettetésre is alkalmasak
lennének a szép és ízletes, nem
mindennapi termékek, étkek.
Az Egyesület elsõ programja is
a szakácsolimpiához kötõdött. Az
egyesület meghívására látogatott
el a Thúry Szakközépiskolába a
méltán neves Farkas Bálint mesterszakács. A séf a szakácsolimpián tovább öregbítette a magyar
gasztronómiai hagyományokat,
és a magyar szakácsok olimpiai
eredményességét is gazdagította
bronzérmével. Az olimpikon élménybeszámolója mellett bemutatót is tartott, majd a gasztronómiai egyesület is megmutatta, milyen csodálatos készítmények
elõállítására képes.

HIRDETÉS
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MEGHÍVÓ
A Civil Klub szeretettel meghívja Önt,
2005. február 4-én (péntek) 19 órától
a Honvéd Kaszinó Tükörtermében
(Nagykanizsa, Ady u. 1.)tartandó

FARSANGI BÁLJÁRA
mely 19.30-kor pezsgõs köszöntéssel veszi kezdetét.
Mûsor, vacsora (bor fogyasztással), éjféli falatok,
tombola, tánc hajnalig
Báli belépõ: 4000 Ft (személyenként)
Belépõk kaphatók:
Napsugár Eszpresszó 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 3/a.
Telefon: 06 (30) 368-2826, Jerausek István

Értesítem a
Kedves Betegeket, hogy
fogorvosi magánrendelõmet
2005. január 19-én

Nagykanizsa-Miklósfa,
Kápolna tér 2. sz.
Mindenki Házában
megnyitottam
Teljeskörû fogászati
ellátás
Dr. Kovács Krisztina
fog- és szájbetegségek
szakorvosa

!
ÚJ

RENDELÉSI IDÕ:
Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

14-18 óra
14-18 óra
09-12 óra
14-18 óra
09-12 óra

BEJELENTKEZÉS
az alábbi
telefonszámokon:

30/245-7762
93/312-672

SZÍNESFÉM ÉS VASHULLADÉK
FELVÁSÁRLÁS

Nagykanizsa, Ipari Park,
a volt Kossuth laktanya területén
(Bejárat a régi 7-es felõl, az utolsó kapunál)
Tel.: 30/9474-490, 30/631-5574
Hídmérlegelés helyben!
Legmagasabb napi áron
azonnali készpénzfizetéssel vásárolunk
vas-, réz-, alumínium-, horgany-,
saválló hulladékokat.
Közületek és magánszemélyek
érdeklõdését várjuk!

Mindent a tisztább
környezetért!
Nyitva: hétköznap 7.30 - 17.00, szombaton 7.30 - 12.00

2005. január 28.

MÉDIA

2005. január 28.

MÛS ORA
Január 28 – Február 3.
Január 28. péntek
07:30 Krónika 07:45 K’arc – kulturális
magazin 08:09 Mese 08:14 Jelkép - református 08:24 Krónika 08:38 Jövõ? 7
08:50 Sport 09:04 Krónika 09:18
Storyboard - filmajánló 17:30 Tér-Erõ
Vidékfejlesztési magazin 18:00 Krónika 18:14 Mese 18:15 Szivárvány sztár
magazin 18:30 Szabolcs-SzatmárBereg megye várai 19:00 Krónika
19:15 Zalai magazin 19:40 Jelkép –
katolikus 19:50 Krónika 20:04 K’arc
20:30 Hírháló – az ország hírei 21:00
Cápavadász – amerikai-olasz akciófilm

Január 29. szombat
06:30 Krónika 06:45 Szivárvány sztár
magazin 07:00 Zalai magazin 07:24
Mese 07:30 Krónika 07:45 Jelkép –
katolikus 07:55 K’arc 08:20 Krónika
08:30 Hírháló 09:00 TV shop 09:30
Maksavízió 10:00 Szentföldi szent helyek 10:30 Fürdõ a föld alatt 11:00
Épi-Tech 11:30 Fotográfia több dimenzióban 17:30 Trendi – életmódmagazin 18:00 A Halasi csipke Amerikában 18:30 Tv mozi 20:00 Válogatás a
hét mûsoraiból 20:30 Hírháló 21:00
Skacaok az ?seim – amerikai vígjáték
23:00 Bence show 23:30 Különjárat.
Balogh Zoltán keményzenei magazinja

Január 30. vasárnap
06:30 Tv mozi 07:55 Válogatás a hét
mûsoraiból 08:30 Hírháló – az ország
hírei 09:00 Tv shop 09:30 Egészségmagazin. Egészségrõl, betegségrõl
10:00 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
várai 10:30 Trendline 11:00 Hír-Vidék
magazin 11:30 Maksavízió 17:30 A
jazzdob száz éve 18:00 Trendline
18:30 Tv mozi 20:00 Válogatás a hét
mûsoraiból 20:30 Hírháló 21:00 Vérdíj
– amerikai krimi 23:00 Maksavízió
23:30 Bence show.

Január 31. hétfõ
07:30 Zala magazin 08:00 TV mozi: A
csoda vége 09.36 Válogatás a hét mûsoraiból 17:30 Mit hoz a jövõ? Helyi
televíziósok találkozója 18:00 Krónika
18:13 Mese: Piros-sárga-zöld 18:18
Szivárvány sztár magazin 18:30
Maksavízió 19:00 Krónika 19:13 Jövõ
7 - Fõiskola 2005. 19:25 Kamarai percek - Változások az adózásban 19:37
Jelkép - adventista 19:50 Krónika
20:01 Zala magazin 20:30 Hírháló
21:00 Ilyen a boksz - világbajnoki
címmérkõzések

Február 1. kedd
07:30 Krónika 07:45 Jövõ 7 - Fõiskola
2005.07:57 Kamarai percek - Változások az adózásban 08:09 Mese. Pirossárga-zöld 08:14 Jelkép - adventista
08:24 Krónika 08:34 Zala magazin
09:04 Krónika 09:18 Szivárvány sztár
magazin 17:30 A Halasi Csipke Japán-

ban 18:00 Krónika 18:13 Mese:
Csipike és Kukocsi 2. rész 18:18
Storyboard 18:30 Csanádpalotai Nemzetközi Böllértalálkozó - a Makói Tv
filmje 19:00 Krónika 19:15 Házban
ház körül - Farsangi álarcok készítése,
Polgárõr-Körkép, Mezõ gimi házirend,
Fitness-bemelegítés. 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:04 Jövõ 7 Fõiskola 2005. 20:15 Kamarai perek Változások az adózásban 20:30 Hírháló 21:00 Mayák kincse - olasz akcióvígjáték sorozat

Február 2. szerda
07:30 Krónika 07:45 Házban ház körül
08:09 Mese: Csipike és Kukocsi 2. rész
08:14 Jelkép - katolikus 08:24 Krónika
08:38 Jövõ 7 - Fõiskola 2005 08:50
Kamarai percek - Változások az adózásban
09:04
Krónika
09:14
Storyboard 09:20 Krónika 17:30 Képes
Recept. Egészségrõl, betegségrõl 18:00
Krónika 18:14 Mese: Rózsabokor
18:18 Szivárvány sztár magazin 18:30
Maksavízió 19:00 Krónika 19:15 Jövõ
7 - Fûtünk 19:27 Sport - Vajda
Szídónia sakkozó 19:40 Jelkép - evangélikus 19:50 Krónika 20:04 Házban
ház körül 20:30 Hírháló 21:00 S.O.S.
Hurrikán - amerikai katasztrófa film

Február 3. csütörtök
07:30 Krónika 07:45 Jövõ 7 - Fûtünk
07:57 Sport - Vajda Szidónia sakkozó
08:09 Mese: Rózsabokor 08:14 Jelkép
- evangélikus 08:24 Krónika 08:38
Házban ház körül 09:04 Krónika
09:18 Szivárvány sztár magazin 17:30
Brill 20 magazin. Vállalkozásról mindenkinek 18:00 Krónika 18:14 Mese:
Erdei
szépségverseny
18:18
Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K'arc - Maros Gábor önállóestje, Osváth Miklós emlékkiállítás,
Kotnyek István - harangszó a dombok
között 19:40 Jelkép - református 19:50
Krónika 20:04 Jövõ 7 - Fûtünk 20:16
Sport - Vajda Szídónia sakkozó 20:30
Hírháló 21:00 Halálos tánc - amerikai
krimi
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A TOURINFORM HONLAPJA
E héttõl már hozzáférhetõ a világhálón szörfözõk számára a
nagykanizsai Tourinform Iroda
honlapja, tudtuk meg Pfeifer Balázs irodavezetõtõl.
A szállásadók
fórumán a
Nagykanizsán és környékén mûködõ szállásadók észrevételeit,
ötleteit várják a város vendégforgalmának élénkítésére vonatkozóan, a vendéglátósok fóruma arra a kérdésre keresi a választ, hogyan válhat különlegessé a nagykanizsai gasztronómia. A rendezvényszervezõk fóruma egyfajta
programajánlóként is mûködhet
majd, illetve lehetõséget biztosítanak a rendezvényszervezõk
tapasztalatcseréjére is. A Két keréken Kanizsán és környékén,
illetve a Természetjárók elnevezésû fórummal azt szeretnék elér-

ni, hogy Nagykanizsa a közeljövõben széles kínálattal szolgálhasson a kerékpárosoknak. Lesz
Jazz fórum is, amelyen örömmel
fogadnak minden a jazz-hez kapcsolódó kezdeményezést, ötletet.
Az ifjú zenekedvelõ titánok fórumán azok véleményét is várják,
akik úgy érzik, a városban hiányoznak a számukra érdekes zenei programok. Érdekességnek
ígérkezik az Ötleteljünk együtt
elnevezést viselõ fórum, amely
arra a kérdésre keresi a választ,
hogyan pezsdítsük fel városunk
életét. Erre a fórumra várják az
idegenforgalomhoz kapcsolódó
építõ jellegû ötleteket, észrevételeket a város számára.
Az új turisztikai honlap a
www. tourinform.nagykanizsa.hu
címen érhetõ el.

AJÁNLÓ
A zalaegerszegi Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben Japán babák címmel kiállítás nyílik február 1-jén, kedden, 18
órakor. A mûtárgyakat Abe
Hirosi, a Japán Nagykövetség
elsõ titkára ajánlja a látogatók
figyelmébe.
A kiállítás 2005. február 28-ig
látogatható.

VIGYÁZAT, 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 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. Az
általában bandában járó tolvajok ténykedésének többségében idõs
emberek esnek áldozatul. 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.

HIRDETÉS
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Nk-án a belvárosban 126 m es, 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)
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)
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)
Zalaszentbalázson, gyönyörû
helyen kisebb falusi ház, bútorozottan, olcsón eladó. Érd.: 93/391378, 30/650-7536 (5495K)
Kiskanizsán kétszobás családi
ház, kis területen, olcsón eladó.
Érd.: 93/700-150 (5496K)
Elcserélném Nk-i, 42 m2-es,
belvárosi, félkomfortos, önkormányzati lakásomat kisebb belvárosi, komfortos, önkormányzatira.
Fizetek rá. Tel.: 93/322-537
(5497K)
Nk-án a belvároshoz közel 3
vagy több szobás házat vagy lakást vásárolnék I. emeletig. Érd.:
30/965-6469 (5498K)
Nagyrécsén családi ház költözés miatt eladó. Érd.: 30/543-2220
(5499K)

BÉRLET
Nk-án garázs kiadó a Városkapu utcában. Érd.: 20/5389-492
(5500K)

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.:
30/448-6072 (5493K)
Négyhónapos németjuhász kölyökkutya,
ugyanitt
4+1-es
téligumi garnitúra (155x13-as) eladó Nk-án. Tel.: 20/345-5102,
93/325-828 (5501K)

SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
Az Ön számára értéktelen vashulladékot, forgalomból kivont
gépjármûvét készpénzért átveszem! Ugyanitt használt autóalkatrészek eladók. Tel.: 30/641-7375,
30/592-8463 (5485K)
A tenyér térkép! Ismerje meg
az Önben rejlõ képességeket! Tanácstalan? Nem tudja, merre
tartson? Tenyér- és sorselemzés!
Tel.: 20/482-3122 (5417K)

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)

OKTATÁS
Nagykanizsán induló beás
nyelvtanfolyamra
korlátotzott
számban jelentkezõket várok! Tel:
30/2957-694

HIRDESSEN
A KANIZSA
ÚJSÁGBAN
2005-BEN IS!
21000
LAKÁSBAN
VAGYUNK
OTTHON

2005. január 28.

A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete
tisztelettel kéri a lakosságot, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-nak felajánlásával szíveskedjenek támogatni
egyesületünket.
Adószámunk: 18955912-1-20

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

AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK!
DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettõt vihet!

(Rendõrség utcája)
Tel.: 30/653-7964

(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)

APJA LÁNYA
Ollie Trinke sikeres publicista. Pályája felfelé ível a zene világában, bolNyitva:
dogan, fényûzésben él a feleségével. minden nap 9-21-ig
Gyermekáldásnak néznek elébe, de egy váratlan fordulat
folytán Ollie egyedül marad újszülött gyermekével. Az
apaságot és a karriert képtelen összeegyeztetni, így kirúgják állásából. Visszaköltözik szülõvárosába, New Jersey-be. Ollie
tervei itt lassan szertefoszlanak, de lányának ez maga a Paradicsom. A
kislány, a vidéki mindennapok, és a helyi videotékában dolgozó Maya
segít abban, hogy átértékelje életét.

MÉH
HOLDOSI
FÉM KKT.
kiskanizsai telepe
ÚJ VEZETÕVEL, MÉG MAGASABB ÁRAKON
VÁSÁROL VAS- ÉS FÉMHULLADÉKOT
(RÉZ, ALUMÍNIUM, ÓLOM, SAVÁLLÓ HORGANY).

GÉPKOCSI KAROSSZÉRIÁKAT, ÜLÉS ÉS KÁRPIT
NÉLKÜL ÁTVESZÜNK!
VASSZERKEZETEK SZAKSZERÛ BONTÁSA A
HELYSZÍNEN. 4-5 TONNÁIG 20 KM-ES
KÖRZETBÕL INGYEN BESZÁLLÍTÁS!
HELYBENI MÉRLEGELÉS.
AZONNALI KÉSZPÉNZFIZETÉS!

TELEPHELY:
KISKANIZSA, KISMEZÕ U. 2/A.
NYITVA:
NYITVA: HÉTFÕTÕL–PÉNTEKIG 8-18 ÓRÁIG,
SZOMBATON 8-12 ÓRÁIG.
TELEFON/FAX: (93) 319-041
MOBIL: (20) 337-16-15

MI A LAKOSSÁGOT
ÉS A KÖRNYEZET VÉDELMÉT
SZOLGÁLJUK!

SPOR T

2005. január 28.

 SPOR THÍREK 
SAKK-SIKER
Vasárnap a Halis István Városi
Könyvtárban zajlott a sakkbajnokság hatodik fordulója. NB Iben Nagykanizsai Tungsram
Sakk Klub-Statisztika PSC Budapest 6,5:5,5. A tabellán második helyen álló Statisztika külföldi játékosait is hozta Nagykanizsára, legjobb összetételükkel félelmetesek, hiszen a háromszoros
bajnok Zalaegerszeget is elpáholták. A Tungsram fegyelmezett
játékkal nagyon nehéz mérkõzésen van túl és a táblázaton megelõzte a pesti gárdát. A mérkõzésen Bánusz és Vajda remekeltek.
Gyõztek: Bánusz Tamás és Vajda Szidónia. Döntetlent ért el:
Flumbort András, Faragó Iván,
Horváth Péter, Bokros Albert,
Almási István, Krizsány László,
Krutti Valér, Bagonyai Attila,
Kustán Sándor.
NB II-ben Aquaprofit Rt.Szekszárd. 8,5-3,5. A magabiztos
hazai sikerrel a 2. helyen áll a

csapat. Kassai Zoltán eddig minden mérkõzését megnyerte, de
remekelt a 17 éves Ladányi Zsolt
is a 2. táblán.
KOSARAS GYÕZELMEK
A Kanizsa DKK kosaras lányai
a Tatabányai KC ellen hatalmas
fölénnyel,
102-59
arányban
gyõztek. A közönség örömére a
lányok parádés leadásokat produkáltak, és Némethék lehengerlõ teljesítményének köszönhetõen, végig összpontosítva
szerezték meg a gyõzelmet.
A Kanizsa KKK DKG East-es
fiúk a Veszprémi Egyetem SC
ellen 78:71-re nyert. Az NB I/Bben mindkét csapat idegesen
kezdte a rangadót. Az elsõ
negyedben vezetettek a hazaiak, a
VESC azonban hamar felzárkózott a második játékrészben és
átvette a vezetést. A kanizsaiak a
harmadik negyed elején újra
elhúztak, s hiába próbáltak
beerõsíteni a veszprémiek, a fiúk
nem adtak esélyt a fordításra.

TÚRAAJÁNLAT
Az Olajipari Természetbarát Egyesület január 30-ára Homokkomáromba szervez kirándulást. Indulás 10 órakor az autóbuszmegállótól, érkezés vissza gyalog 17.30-kor. A 14 kilométeres túra útvonala:
Eszteregnye-Kerekvár-Homokkomárom-Zsigárdi eh.-ZsigárdpusztaNagykanizsa. Részvételi díj a Volán díjszabás.

15

MENJÜNK SÍELNI!
Végre esik a hó! De hova menjünk síelni? A kanizsaiaknak, a
kezdõknek adott a Csónakázó-tó környéke, a kilátótorony alatti rövid
terület. Szányi Gábor síoktató hat éve végezte el Ausztriában az Osztrák Síakadémia Nemzetközi Sítanárképzõ tanfolyamát. Fiatal korában a
liszói havasok szõlõkarói között élvezte a lesiklás örömeit.
– A rendszerváltáskor 50 ezer síelõ volt Magyarországon, mára a
tízszeresére növekedett ez a szám, ami a lakosság létszámát figyelembe
véve nagyon kicsi. Ausztriában a lakosság 90 százaléka valamikor
megtanul síelni – mondja találkozásunkkor.
– Elsõ lépésként mit kell tennie annak, aki még nem tud síelni?
– Elõször fizikai kondíciónkat kell megfelelõ állapotba hozni, ha nem
sportolunk rendszeresen. Feltétlenül oktatóval kell elkezdeni a sísportot.
Így lehet gyorsan, szép stílusban megtanulni síelni. Három nap alatt a
közepes nehézségi fokozatúnak számító piros pályán, bárki le tud siklani
mosolyogva, párhuzamos lábbal, helyes testtartással és félelem nélkül.
– Hány éves kortól meddig lehet tanulni?
– Négy éves kortól, felsõ határ nincs. A legidõsebb tanítványom 73
éves volt. Soha nem késõ megtanulni. Csak elhatározás kérdése. Az
elsõ egy-két nap göröngyös, nem a pályát, hanem a lelki nehézséget
illetõen. A síelés kollektív szórakozás, ezért egyre több család együtt
tanul meg síelni. Sokkal nagyobb öröm a gyerek számára is, ha megoszthatja élményét a felnõttekkel. Az oktatás kezdetén rátérünk a sportág veszélyeire, melyek minimálisra csökkenthetõk, ha elsajátítják, mit
nem szabad. Ha már ezt tudjuk, magunk hibájából semmilyen sérülésveszélynek nem vagyunk kitéve. Itt is vannak könnyen elsajátítható, logikusan felépített alapszabályok. Fontos, hogy bemelegítéssel kezdjünk, mert ritkán használt izmokat és inakat mozgatunk meg.
– Mi kell még a síeléshez?
– Megfelelõ felsõruházat, többrétegû öltözködés, kesztyû, sapka, szemüveg,
a gyerekeknek bukósisak. Jól felszerelt kölcsönzõben mindent lehet bérelni.
– Városunkból hova járnak szívesen síelni?
– Sokan beülnek az autóba, másfél-két órára van Maribor, három
órára Rogla, 200-250 kilométerre Weinebene és Hebalpe. Sokan járnak Olaszországba, Franciaországba, Szlovákiába síelni. A tél egyformán szép mindenütt. Ezeken a helyeken kitûnõen lehet síelni, jók a feltételek, kezeltek és profi módon kiépítették a pályák.

ÉLETERÕ JÓGA
A 21. század embere mind több testi és lelki tehernek van kitéve nap mint nap. A folyamatos megfelelés, hajsza beteggé tesz, amelyet aztán pirulákkal, kedélyjavítókkal próbálnak megoldani a legtöbben, jóllehet jól bevált
megoldások is vannak a bajok orvoslására.
Ilyen a jóga is, amelynek elõnyeirõl, a testre,
a lélekre gyakorolt jótékony hatásairól
Jakabfyné Ági jógaoktatóval beszélgettünk.
– 1996. óta foglalkozom jógaoktatással, elõször az ETKA-Jógát tanultam meg és kezdtem
oktatni, majd más jógakurzusokon és jógatáborok oktatásain keresztül ismerkedtem meg a
különbözõ irányzatokkal. E tapasztalatok alapján nemrég alakítottam ki saját foglalkozásaimat, amelyet heti rendszerességgel, hétvégi
egész napos fakultatív oktatással is el lehet sajátítani. Az Életerõ Jóga nevet adtam neki.
– Mibõl áll ez a jóga-szintézis?
– Elsõsorban mozgásorientált, alapjai fõleg a dinamikus jógairányzatok. A gyakorlatokat ászanák egyénileg kialakított sorrendje
jellemzi, befelé figyelés, tudatvezetés a test

izmaiba, folytonosság, összekapcsoltság egy
szinte meditatív állapotban, légzés-test koordinációjáva. Az alapja arra a szellemi tanításra épül, amelyet az indiai ortodox bölcselet tanításai szerint egy Patandzsali nevû guru írt le.
– Miben tér el a jóga a többi mozgásmódszertõl, testgyakorlástól?
– A jóga nem csak torna vagy gimnasztikai
gyakorlatsor, hanem egyben szellemi út is. A
jógát gyakorló egyént elindítja a szellemi fejlõdés útján, kitágítja tudatát. A test, lélek és szellem harmóniáját nemcsak a testhelyzetek gyakorlásával, hanem az elme fegyelmezésével,
speciális légzéstechnikával, koncentrációval és
relaxációs, meditációs gyakorlatokkal éri el.
– Mitõl különleges, mire jó?
– A test visszanyeri, illetve megõrzi rugalmasságát. Különösképpen gyógyító hatással
bír a mozgásszervi és belsõ szervi betegségekben, azok megelõzésében és az egész-ség
helyreállításában. Hat a vérkeringésre és a
nyirokrendszerre, ezáltal erõsíti az immun-

rendszert, növeli a stressztûrõ képességet.
Fontos szerepe van a prevencióban minden
szinten. Úgy érzem, hogy a mai ember életében fontos szerepe van a jógának, hiszen az
önmegismerés legjobb útja. Rengeteget szorongunk, félünk hiába, és a pénzért folyó
hajszában fõként negatív cselekedetekben
éljük mindennapi életünket. Agyunkat nap
mint nap kifárasztja a rengeteg új információ, a gondolattorlódások miatt kifárad
egész pszichénk, egész nap lótunk-futunk.
Testünk kifárad, a regenerálódásra kevés az
idõ és ez a mókuskerék mindennap szakadatlanul forog, és úgy gondoljuk, hogy ebbõl nincs kiút. Pedig van, az egyik út, amelyen való járásban segíthetek, az a jóga útja. A jóga tehát az értelem, az elme, az érzelmek és az akarat megfékezését jelenti, vagyis a lélek egyensúlyi állapotát, így biztosítja számunkra a belsõ béke megtartását, és
egy boldogabb, minõségi, harmonikus élet
kialakítását.
-dé-

A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte
be halhatatlan mûvét, a Himnuszt. Január 22én ünnepeljük országszerte a Magyar Kultúra
Napját. E napon mutatnak be a város közmûvelõdési és közgyûjteményi intézményei egyegy szeletet a kultúra helyi értékeibõl a közönségnek. Január 21-én, a Magyar Kultúra Napja
elõestéjén nyílt meg Keresztury Dezsõ emlékkiállítása a HSMK Galériájában. A neves költõ, szerkesztõ, irodalomtörténész, akadémikus,
és miniszter életét és munkásságát dr. Németh
József irodalomtörténész méltatta. Beszédében
kiemelte: a kiállítás is igazolja, hogy a XX.
századi magyar kultúra megkerülhetetlen központi alakja volt a zalai születésû költõ. Irodalmi mûsorral közremûködött Tóthné Hegedûs
Erzsébet, valamint Kocsis Edit és Bazsó Adrienn, a Hevesi Sándor Versmondókör tagjai.
Szombat délelõtt a Halis István Városi
Könyvtárban folytatódott a kétnapos rendezvény. A könyvtár szolgáltatásait bemutató kiállítást Czupi Gyula igazgató nyitotta meg, majd
dr. Horváth László, a Thury György Múzeum
igazgatója beszámolt az Inkey-sírbolt közelében
feltárt ókeresztény sírkápolna jelentõségérõl, a
régészeti lelõhely földrajzi elhelyezkedésérõl.
A program könyvbemutatóval zárult. A
spanyol, Ramón Maria del Valle-Inclán:
Zsarnok Banderas címû regényébõl készült
magyar fordítást dr. Horváth György tanár

mutatta be. A spanyol szerzõ eszperantóul
megjelent mûvét Szabadi Tibor fordította
magyar nyelvre. A kötetet dr. Horváth
György lektorálta. A szerzõ mûveit elõadják
magyarországi színházak, de könyve magyarul csak most jelent meg elõször – tudtuk meg Szabadi Tibortól.
A könyvtár bejáratánál Kölcsey emléktúra
látható képeslapokon, Gulyásné Raksányi Olga összeállításában.
A Magyar Kultúra Napja programsorozat
folytatódott a Móricz Zsigmond Mûvelõdési

HEVESI SÁNDOR
MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311- 468
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig
Február 2. 15 óra
NYUGDÍJASOK SZABADEGYETEME
Magyar családnevek keletkezésmódja
Elõadó: dr. Ördögh Ferenc nyelvész
Február 2. 18 óra
ZENÉS ESTÉK A KISKASTÉLYBAN
Bakaja Zoltán és barátai hangversenye
Közremûködik: Balogh Tünde - cselló, Baki Andrea
- fuvola, Baráth Adrienn - fagott, Gróf Kata - zongora, Németh Renáta - ének, Vida Tamásné - hegedû
Belépõdíj: 300 Ft
Február 4. 19 óra
PÉNTEK ESTI JAZZ - KLUB
László Attila Band
Közremûködik: László Attila - gitár, Oláh Kálmán zongora, Latmann Béla - basszusgitár, Szendõfi
Péter - dob
Belépõdíj: 500 Ft
A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma támogatja.

Házban, ahol Himnusz elhangzását követõen
Papp Ferenc, a HSMK igazgatója, a Magyar
Kulturális Szövetség alelnöke mondott ünnepi beszédet.
– Ezekben a napokban szerte az országban
zajlanak a Magyar Kultúra Napjára megemlékezõ programok – kezdte beszédét Papp Ferenc, majd elmondta: – Sajátos kétarcúság jellemzi a magyar kultúrát napjainkban. Megszületett a Kultúra Stratégia, 100 milliárdos
beruházásként készült el a Mûvészetek Palotája. Riasztóak viszont az adatok az olvasás terén, hiszen kevesebbet olvasnak az emberek,
mint 20 évvel ezelõtt. A klasszikus mûveket
egyre kevésbé keresik. Sajnálatos, hogy a bulvár-televíziók helyettesítik az olvasást. A napi
tévénézésben a magyarok élen járnak. A város
kultúrájára is a sajátos kétarcúság jellemzõ.
Nagykanizsa a hasonló városokhoz viszonyítva az élvonalhoz tartozik kulturális életével,
rendezvényeivel. Kultúra nélkül lehet élni, de
nincs értelme. Ne csak ünnepeljük a kultúrát,
hanem váljon mindennapjaink részévé.
A Magyar Kultúra Napja tiszteletére Bali
Judit által szerkesztett és rendezett ünnepi
mûsor nagy sikert aratott a közönség körében. A rendezvényen fellépet többek között
az Igricek, a Zalagyöngye Táncegyüttes, a
Patkó Banda Népzenei Együttes, Bazsó Adrienn és Zalán Barbara versmondók.

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

Akkredit: 0584

