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KRÓNIKA
DECEMBER 7.

HÁROM KÉRDÉS
A Thúry laktanya terület értékesítésével kapcsolatos kérdésekrõl tartott sajtótájékoztatót a
Fidesz nagykanizsai önkormányzati frakciója
nevében dr. Csákai Iván frakcióvezetõ-helyettes. Három hete, három kérdést tett fel a polgármesternek a Thúry laktanya öt hektáros területének értékesítésével kapcsolatban, de nem
kapott azóta sem választ, ezért sajtótájékoztatón ismételte meg. Elsõ kérdése az volt, miért
akarnak a szocialisták közel 150 millió forintot
kivenni a város lakóinak a zsebébõl az
értékesítéssel. A második kérdése: miképpen
lehetséges, hogy a Fidesz tiltakozása után néhány nap alatt közel 100 millió forinttal megnõtt az ingatlan ára? Az tényként hozzátehetõ,
hogy a vevõ ezt a magasabb árat el is fogadta.
Harmadik kérdésként azt fogalmazta meg,
hogy a korrupció látszatát is felvetõ ügyben
hajlandók-e nyilvánosságra hozni az ügyben
keletkezett dokumentumokat? Sajnos tény,
hogy a szocialisták közel 150 millió forintot
vesznek ki a nagykanizsaiak zsebébõl, hiszen a
szakértõk szerint közel 600 milliót érõ területet
466 millióért adják el. Arra kérik a város
MSZP-SZDSZ-es vezetését, ha nincs takargatnivalójuk, akkor válaszoljanak a három feltett
kérdésükre.
MEGSZÉPÜLT A ZRÍNYI UTCAI
NYUGDÍJAS KLUB
Ünnepélyesen adta át Szányiné Kovács Mária önkormányzati képviselõ a képviselõi keretébõl felújított Zrínyi utcai Nyugdíjas Klub
épületét az intézmény vezetõjének és a klub
tagjainak. A képviselõ az Idõsek Hete rendezvényén határozta el, hogy egymillió forintos
képviselõi keretét az épület külsõ felújítására
ajánlja fel. A csatorna, az omladozó vakolat javítását, a festést, a nyílászárók mázolását – a saját felajánlását is hozzátéve – Kozma László
vállalkozó végezte el. Az Idõsek Klubja az
Egyesített Szociális Intézmény egyik folyamatosan nyitva tartó egysége, ahol jelenleg 38
klubtag nappali ellátását biztosítják 8-tól 16
óráig. Az épületben a szolgáltatás 1966-ban indult el – mondta Koller Jutka igazgatónõ. Az
épület leromlott állapotban volt, ráfért a felújítás. Önkormányzati intézményként tudják, a
költségvetés szûkös, erre nem igazán jutott forrás. Hosszú évek óta rendezi az Idõsek Világnapja alkalmából az Idõsek Hetét októberben, s
minden intézmény megnyitójára egy-egy helyi
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képviselõt is meghív azzal a szándékkal, hogy a
képviselõ ismerje meg az intézmény életét, az
ott folyó munkát, s ha segíteni tud valamiben,
azt tegye meg. Most örül a szíve, hogy ebben
az évben találkozott az elképzelése a képviselõasszony szándékával. Megköszönte az idõsek
nevében Kozma László munkáját is, aki már
korábban is segített, kifestette a volt Szent Imre

utcai otthonukat ingyen. Az örömbe üröm is
vegyült, hiszen a város szívében lévõ épületen
alig száradt meg a friss festék, felelõtlen emberek sajnos már megrongálták.
SPORTOLÓI ELISMERÉSEK
Jutalmat kaptak az olimpiai sportágakban
kiemelkedõ egyéni eredményt elért, valamint
a Világ és Európai Bajnokságon részt vett
sportolók. Litter Nándor polgármester köszöntötte a résztvevõket: igazi öröm, hogy ilyen
gazdag a város sportélete, és megígérte, jövõre
nem fognak spórolni, sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a sport támogatására. A díjakat
Litter Nándor valamint Röst János álpolgármester adta át a sportolóknak, edzõiknek, továbbá felkészítõ testnevelõiknek.

DECEMBER 8.
KULTURÁLIS PROGRAMOKRA
Az önkormányzattól 500 ezer forint támogatást kapott a HSMK a bagolai és a kisfakosi mûvelõdési házak kulturális programjainak szerve-
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Munkanapokon 16.00 – 07.30-ig,
hétvégén: 0 – 24.00-ig
A veszélyhelyzetben lévõ személyek számára
segítségnyújtás, tanácsadás, tájékoztatás.

zéséhez. A sánci mûvelõdési ház a felújítás miatt most a támogatásból kimaradt. Mindezt sajtótájékoztatón jelentette be a HSMK-ban Szakács Gábor mûvelõdés szervezõ és Papp Péter,
a terület önkormányzati képviselõje. November
23-án József Attila esttel indult a program
Bagolán, december 6-án pedig telt házas közönség elõtt aratott sikert a Mikulás-Váró címû mesejáték, mely a Családi Iroda segítségével készült, fõ szervezõje Ritecz Rita pedagógus volt.
December 10-én Kisfakoson a „Két Kratelli”
címmel, két zenebohóc mûsorát és a MikulásVáró mesejátékot láthatták. Másnap, 11-én szintén Kisfakoson, Dráfi Mátyás, a komáromi Jókai Színház Jászai-díjas Érdemes mûvésze adott
válogatást „Te rongyos élet” címmel operettekbõl, musicalokból. December 12-én 20 órakor
Bagolán „Sztárok a Pódiumon” címmel Koltai
Róbert kabaréestjének tapsolhatott a közönség.
A támogatásnak köszönhetõen az elõadásokra
nem kellett belépõdíjat fizetni. Hagyományteremtõ szándékkal, jövõre is folytatni szeretnék a
programsorozatot – hangsúlyozta Szakács Gábor. A helyi igényeket és a technikai lehetõségeket figyelembe véve igyekeztek olyan nívós
mûsorokat összeállítani, hogy minden korosztály megtalálja a kedvére valót. Papp Péter önkormányzati képviselõ köszönetet mondott a
HSMK-nak a rendezvények megszervezéséért,
de kifejezte köszönetét a helyi embereknek, a
két település Városrész Szépítõ Egyesületének,
hiszen sokat munkálkodtak azért, hogy a falusi
emberek így megõrizték bagolai vagy kisfakosi
identitásukat, és nívós, tartalmas élet indult be
az ottani mûvelõdési házakban.
KOLLÉGIUMI NAPOK
Idén is megrendezte a Cserháti Sándor
Szakközépiskola Kollégiuma a Kollégiumi napokat december 5-8-ig. Hétfõn, az elsõ napon
délután „Mi hoztuk” címmel nyílt kiállítás az
intézmény társalgójában a kollégium lakóinak
munkáiból, melyet az épület falai közt zajló
fakultatív foglalkozás keretén belül készítettek. Hargitai Tibor igazgató nyitotta meg a kiállítást: jó lett volna, ha többen elhozzák munkáikat, ám így is szép számmal összegyûltek a
kiállítási darabok. A nap folytatásaként Hargitai Tibor elõadását hallgathatták meg a diákok
„Sokat, röviden a grafológiáról” címmel. Kedden a kollégium falai közé is megérkezett a
Mikulás. Az ebédlõben ajándékok, meglepetések és színes, vidám programok várták a diákokat. Szerdán a kollégista lányok táncbemutatóját tekinthették meg az intézmény lakói,
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KRÓNIKA
majd Bükiné Papp Zsuzsanna rendõrhadnagy
tartott elõadást „Amirõl jó tudni... A drog és
társai” címmel az ebédlõben. December 8-án,
csütörtökön „Hogyan oltsunk tüzet?” címmel
tûzoltóbemutatót tartottak a B-épület mögötti
parkolóban, majd a téli haj- és bõrápolásról
tudhattak meg néhány fontos dolgot a kollégisták. A rendezvénysorozat bállal zárult az
ebédlõben, melynek érdekessége az volt, hogy
csak mikulássapkában lehetett belépni.
GAZDASÁGPOLITIKA ÉS VERSENY
A liberális gazdaságpolitika és a szabad
verseny volt a témája annak a fórumnak, amelyet Dióssy Gábor, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium államtitkára tartott a
HEMO Tükörtermében. „A magyar gazdaság
kicsi, a magyar fogyasztói réteg szûk, s ha
még öt-hatszorosára tudnánk is növelni a jelenlegi fogyasztást, a gazdaság erõteljes fejlõdését ez sem segítené elõ” – mondta elõadása
elején az államtitkár. A gazdaságfejlesztés
szempontjából az export-orientáltság volna a
járhatóbb út, ezt választották azok az országok is, amelyek jelenleg meghatározzák a világ gazdaságát. Az elõadó példaként a kedvezõ lakásépítési hitelek bevezetését említette,
amellyel az eredeti szándék a magyar építõipar felfuttatása volt. Ezek fejlõdtek is addig,
amíg az a vékony réteg, amelyik valóban
igénybe tudta venni a hiteleket, el nem fogyott. Most ismét gondban van a magyar építõipar, hiszen az átmeneti fogyasztásnövekedés elmúlt. Helytelen volt a belföldi fogyasztásra alapozni a növekedést. Számos építõipari vállalat keresi a helyét, megélhetését a mostanra kialakult helyzetben, s megoldást csak a
külhoni piacok megszerzése hozhat. Az energiaárakról beszélve az elõadó úgy vélekedett,
sem a fogyasztót, sem a vállalkozókat nem lehet elszeparálni a világtól. Ha a világban drága az energia, akkor a 80 százalékban gázbe-

hozatalra, vásárolt energiára épülõ magyar
gazdaság sem zárkózhat el ettõl. A magyar
vállalkozók is csak ideig-óráig védhetõk meg
a versenytõl. Lehet adminisztratív eszközökkel korlátozni a külföldi vállalatok betelepülését, de ez azt eredményezheti, hogy nem lesz
technológiai fejlõdés és a magyar vállalkozások versenyképessége is megsínyli ezt, mondta Dióssy Gábor. Nem a versenytõl kell megvédeni a fogyasztókat, hanem például energiatakarékos megoldásokra kell õket ösztö-

nözni, a vállalkozókat pedig arra biztatni,
hogy képezzék magukat tovább, hogy tisztában legyenek a világ gazdasági folyamataival.
ÕSZE ANDRÁS EMLÉKKIÁLLÍTÁSA
A HSMK és a Thúry György Múzeum szervezésében nyílt meg Õsze András szobrászmûvész emlékkiállítása a HSMK galériájában.
A tárlatot Tüskés Gábor irodalomtörténész
nyitotta meg. A szobrászmûvész verseit a Hevesi Sándor Versmondókör tagjai, Megyes
Melinda, Horváth Réka, és Miksó Nóra mondták el. Õsze András 1909-ben született Nagykanizsán. Gimnáziumi tanulmányait a nagykanizsai piarista gimnáziumban és Csurgón végezte. 1930-ban Budapesten, az Iparmûvészeti
Fõiskolán Lux Elek növendéke, majd anyagiak
híján önmaga útján fejleszti tovább képességeit. 1937-tõl állít ki több kollektív kiállításon
Budapesten, 1943-ban Szobotka Imrével közösen. 1946-ban római ösztöndíjat kapott, külföldi vándorlásainak fõbb állomásai: 1947-49
között Olaszország, 1948-ban a Brazília nem-

zeti emlékmûvére meghirdetett pályázaton
mûve sikert arat, 1949-ben Brazíliában telepedett le. 1959-ig Sao Paolóban élt. 1959-tõl az
Egyesült Államokban talált otthonra. 1962-64
között Peruban élt, 1964-ben visszatért az
USA-ba és New Yorkban, a Szent Ferenc kápolnához készített terveket, amelyek méltó sikert arattak. 1974-tõl kezdve folyamatosan,
összesen mintegy 60 kisplasztikáját és 50 grafikáját a nagykanizsai Thúry György Múzeumnak ajándékozta. Többször Magyarországra látogatott, 1981-ben New Yorkból a floridai
Vero Beachbe költözött. 1995. június 17-én
halt meg az USA-ban. A kiállítás január 10-éig
tekinthetõ meg, hétköznap 10-17 óráig.
EMLÉKTÁBLA AVATÁS
Emléktáblát állítottak a 125 éves Micimackó
óvodának. Az ELMIB elsõ Magyar Infrastruk-

túra Befektetési Rt. az óvoda jubileumára készíttette a táblát az intézmény falára. Ezen ünnepélyes alkalomból az óvodások 125 színes
léggömböt engedtek szabadjára.
KÍNAI VENDÉGEK KANIZSÁN
Két kínai kereskedelmi cég ügyvezetõje,
Yina Yan és Huang Jinghong egyeztetési tárgyalásokat folytatott Litter Nándor polgármesterrel a Pekingtõl 200 kilométerre található 6
millió lakosú Chang Zhou város, valamint
Nagykanizsa közötti együttmûködés kialakításának lehetõségeirõl. A megbeszélést követõen
a kamarák képviselõinek, valamint Szányi Gábor, az Ipari Park ügyvezetõjének jelenlétében
sajtótájékoztatón elmondták: tájékoztatást kaptak a térségben lévõ lehetõségekrõl és érdeklõdtek az Ipari Parki befektetések iránt. A város
egy évvel ezelõtt már fogadott kínai vendégeket
– hangsúlyozta Litter Nándor. A mostani tárgyalások során abban egyeztek meg, a kamarákkal és a helyi vállalkozókkal együtt összeállítanak egy „csomagot” az itteni befektetési lehetõségekrõl, és meghívják Chang Zhou város
polgármesterét Nagykanizsára. Bíznak abban,
hogy ezzel a látogatással felgyorsul a két város
közötti kapcsolat. Konkrét projekteket akarnak
ajánlani, és konkrét megállapodásokat akarnak
kötni. A Magyar-Kínai Kereskedelmi Egyesületet képviselõ vendégek elmondták, sok információt kaptak Nagykanizsáról és az Ipari Parkról. Az egyesület feladatai közé tartozik a két
ország közötti gazdasági üzleti kapcsolatok létesítése. Az együttmûködést, az üzleti vállalkozást, a befektetést Nagykanizsa városában szeretnék megkezdeni, és azt remélik, profitálhat
belõle Nagykanizsa, illetve Kína és Magyaror-

szág számára is hasznot hajthat az
együttmunkálkodás. Azt remélik, lehetõség
nyílik a két város közötti testvérvárosi kapcsolatok kialakítására is. Chang Zhou város polgármestere ideérkezése után a következõ eseményként Litter Nándor polgármestert szeretettel meghívják Kínába. Továbbá fontosnak tartják Pekingben egy olyan ügynökség, információ központ létrehozását, ahol a két fél megkaphatná a szükséges információkat.

DECEMBER 9.
A LÉLEK KERTJEI
Varga Klára, a Thúry György SZKI mûvésztanárának kiállítása nyílt meg december
9-én az intézmény galériájában. Festményeit
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nézve azt érezhetjük, a fontos dolgok – születés, elmúlás újjászületés –, a természetben
történnek, s eközben a színek izgalmas, zúduló sokfélesége hat ránk. Varga Klára a tájaiban, a tájak színeiben mesél szenvedélyrõl,
érzékiségrõl, izgalomról. Nyáron új szerelmet
talált, a selyemfestést. Kiállításának egy része
errõl szól. Selyemre festette olaszországi,
franciaországi és soproni kirándulásainak élményét. A tárlatot kolléganõje, Bali Judit
ajánlotta a megjelentek figyelmébe.
ÉPÍTÉSI TILALOM
„A szocialisták és a szabaddemokraták
frakciónkat is becsapták az építési tilalom elrendelésével kapcsolatban” – kezdte december 9-i sajtótájékoztatóját Cseresnyés Péter a
Fidesz helyi elnöke. A november 29-i közgyûlésen a városvezetés azzal indokolta a tilalom elrendelését, hogy mindez az emberek érdekét szolgálja, illetve elõsegíti a helyzet tisztázását. „Az igazi cél a tilalom elrendelésekor
azonban az, hogy a városvezetés három esztendõ alatt képtelen volt a rendezési terv elkészítésére. Ezért felszólítjuk az MSZP-t és az
SZDSZ-t, hogy mulasztásukat a jövõ évi legelsõ közgyûlésig pótolják” – zárta Cseresnyés
Péter sajtótájékoztatóját.
BÛNMEGELÕZÉSI KONFERENCIA
A bûnmegelõzési feladatok áttekintésére,
megtárgyalására, a 2005. évben végrehajtásra
került bûnmegelõzési projekt értékelésére került sor december 9-én a Vasemberház Dísztermében. Litter Nándor Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere megnyitójában köszöntötte a résztvevõket, valamint elmondta:
nagyon fontos, egy város biztonsága, mert a tõke is csak azokra a részekre áramlik, ahol megvan a megfelelõ biztonság. Kisebb vita bontakozott ki dr. Német Zsolt rendõr ezredes Rendõrtiszti Fõiskola Fõigazgatójának tudományoshelyettese kijelentésére, miszerint lehet, hogy
nem a rendõrségnek kellene foglalkoznia az iskolai elõadásokkal és tréningekkel a bûnmegelõzés keretén belül, ám hamar lecsitultak a kedélyek és megegyezte, a rendõrség szerepe igenis fontos az iskolai életben. A projektet értékelõ elõadása után Németh József határõr alezredes elmondta, jövõre újabb két pályázatra
számíthatunk a témához kapcsolódóan.
BÉKÉS DEMONSTRÁCIÓ
A Szülõi Közösség felhívásához csatlakozva a Nagykanizsai Polgári Egyesület is részt
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vesz a december 16-i békés demonstráción
Budapesten a Felvonulási téren, az úgynevezett Regnum keresztnél – tudtuk meg a nagykanizsai Piarista Iskolában tartott sajtótájékoztatón Dezsõ Ferenctõl, a Nagykanizsai Polgári
Egyesület elnökétõl. Az ok, amiért demonstrálnak: a 2006 évi költségvetési törvény tervezete alapján kevesebb hozzájárulást biztosít az
állam az egyházi iskolák számára. Azt, hogy
miért jogosultak az egyházi intézmények állami normatív ellátásra, Vereb Zsolttól, a Piarista Iskola igazgatójától tudtuk meg: A vallásos
emberek éppúgy részei a társadalomnak,
ugyanúgy befizetik az adókat, vállalják a közterheket. Amikor az állam bármely oktatási,
egészségügyi vagy szociális intézményét központi normatív ellátásban részesíti, akkor ezt
az adófizetõk pénzébõl teszi. Igazságtalan lenne elvárni, hogy a vallásos emberek tartsák el
az egyházi intézményeket és közben adóikkal
kizárólag az általuk nem igénybevett állami
intézmények mûködését támogassák. Dezsõ
Ferenc hozzátette: a demokrácia kerülhet veszélybe, ha társadalmunk bármely csoportját
hátrányosan megkülönböztetik.
DIÁKOK VÁSÁRA

Tizenöt csapat részvételével rendezték meg
az immár hagyományos Thúry Vásárt a kereskedelmi és vendéglátóipari szakközépiskolában a múlt hét végén. A program célja – állítják a szervezõ diákok – hogy a szakmájukat
gyakorolják, elõször „védett” körülmények között próbálhassák ki, mi az, amit tanultak, s az
hogyan mûködik a hétköznapokban. Az árut
õk maguk szerezték be, õk is árusították. A
program végén derült ki, milyen hatékonysággal dolgoztak. Minden – osztályközösségekbõl
szervezõdött – csapat maga találta ki, mivel is
megy a vásárra, milyen portékát próbál majd
értékesíteni. Nemcsak jövendõbeli kereskedõk,
szervezõk, hanem menedzserek, leendõ marketing-szakemberek is részt vettek a vásár szervezésében, õk az egységes arculatért, a program hírveréséért, és a vendégek útbaigazításáért, informálásáért is felelõsséget vállaltak.
INKUBÁTOR
A városi kórház rendelõintézetének elõterében babamentõ inkubátor ünnepélyes átadására került sor. Dr. Dúll Gábor orvos-igazgató
köszöntõjét követõen Göndör István országgyûlési képviselõ szólt az 1996-ban útjára indított babamentõ program céljáról, s az eddigi

tapasztalatokról. Mint mondta, számos oka lehet annak, hogy valaki úgy dönt, nem tud gondoskodni újszülöttjérõl. A kórházban világrajött gyermeket az anya ma már szankciók nélkül az egészségügyi intézményben hagyhatja.
Az otthon született babák megmentésére pedig
kilenc esztendõvel ezelõtt elindult a babamentõ inkubátor program. Eddig közel negyven alkalommal vették igénybe az országban az inkubátor-adta lehetõséget. Mostantól Nagykanizsán is mód lesz arra, hogy a kilátástalan
helyzetben lévõ anyuka ilyen módon helyezze
biztonságba a babáját. A rendelõintézet elõterében elhelyezett inkubátor bármely napszakban megközelíthetõ, a bejárati ajtó mindig
nyitva áll. A szolgáltatást igénybe vevõ egy
csengõ segítségével tudja jelezni a csecsemõosztálynak, hogy az inkubátorba újszülöttet
helyezett, így a baba szakellátása néhány percen belül megkezdõdhet. S hogy a picik örökbeadásához szükséges eljárás lerövidüljön, a
közelmúltban törvénymódosításra került sor,
melynek értelmében ezekben az esetekben az
örökbefogadáshoz nem szükséges a szülõi
hozzájárulás. Így az inkubátorból az egészségügyi intézménybe került csecsemõk akár már
hathetes koruk elõtt otthonra találhatnak. Az
egymillió forintos készülék beszerzését az
Egészségügyi Minisztériumhoz benyújtott sikeres pályázat tette lehetõvé.

SIKERES PÁLYÁZATOK
A Vasemberházban tartott sajtótájékoztatót
Litter Nándor polgármester és Göndör István
országgyûlési képviselõ. A Belügyminisztérium által kiírt rövid határidõs pályázattal a város tíz millió forinthoz jutott, mellyel a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Ház rekonstrukciós
munkálatait kívánják befejezni, melyet tavaly
kezdtek el önerõbõl, ám befejezésére már nem
volt elegendõ pénz. Litter Nándor polgármester elmondta: a jövõben is dinamikus fejlesztéseket kívánnak véghez vinni, fõként a peremterületi városrészekre fektetnének több hangsúlyt. Göndör István képviselõ hozzátette: a
saját forrásokat úgy kell felhasználni, hogy
egy része mindenképpen önerõbõl történjen.
TARKA KONCERT
A Honvéd Kaszinó Tükörtermében adtak
koncertet Baráth Yvette énekes növendékei.
Közismert operett és musical részletek, valamint örökzöld dallamok csendültek fel zenés
kísérettel olyan elõadóktól, akik nem profi éne-
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kesek, mégis színvonalas elõadásukkal boldog
karácsonyi hangulatot varázsoltak a szívekbe.

DECEMBER 10.
JÓTÉKONYSÁGI GÁLAEST
Immár harmadik alkalommal szervezte meg
a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ, a helyi
Vöröskereszt és Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata a Szeretet Fényei Jótékonysági gálaestet a HSMK-ban. Litter Nándor polgármester köszöntõbeszédében külön
köszöntötte Letenye város polgármesterét,
Rostonics Lásztót és Göndör István országgyûlési képviselõt, majd elmondta, az idei gála bevételeit az arra rászoruló fiatalok ruházkodására fordítják majd utalványokon keresztül. Az
est során adták át az idei kanizsai vállalkozói
díjakat is. Az önkormányzat, a megyei és a helyi kamara ajánlása alapján kis- és középvállalkozói kategóriában a C Mobil Labor Kft., a
nagyvállalkozások között pedig a Honeywell
Kft. érdemelte ki az elismerést. Az est folya-

kamaratermében – jelentette be sajtótájékoztatóján dr. Horváth György önkormányzati
képviselõ, a kiadvány szerkesztõbizottsági
tagjainak jelenlétében. Deisinger Ivett a szerkesztõbizottság elnöke az antológia megjelentetésének céljáról elmondta: a nagykanizsai
alkotók publikálási lehetõségét kívánták biztosítani. A beérkezett pályamunkákat a szerkesztõbizottság minden tagja elolvasta és véleményezte. A paletta színes volt, költemények, novellák, fotók, képzõmûvészeti alkotások és tudományos dolgozatok egyaránt helyet kaptak a második kötetben. A kötet szerkesztõje Szabadi Tibor, számok alapján hasonlította össze az eddig megjelent két kiadványt. Az elsõ kötetben 19, a másodikban 28
szerzõ szerepel. Az elsõ kötetben 4 alkotó 10
fotóval, a másodikban 6 alkotó 16 képpel jelent meg. A fejezetek száma az elsõben öt, a
másodikban hét. Az oldalszám is bõvült, míg
az elsõ kötet 171, a második 202 oldalas. A
két kötetben összesen 35-en publikáltak a hét
fotóssal együtt. Ennyi kanizsai és városkörnyéki „írogató” személy az elmúlt 10 évben
egyetlen egy hasonló kiadványban sem jelent
meg, mint ebben a két antológiában. Köszönet illeti a város önkormányzatát, hogy lehetõvé tette a kiadványok megjelenését. Halmos
Csaba hozzáfûzte, az önkormányzat a 2005ös költségvetési évben hatszázezer forintot
biztosított a két kötetre. Az összeget nem lépték túl, sõt 12 ezer forint maradványuk keletkezett. Az antológia további számait a szerkesztõbizottság már tervezi. A borítót és a fotókat színesben nyomtatnák ki, ha a költségvetés engedi. Az 500 példányban kiadott kötet
megvásárolható a polgármesteri hivatal pénztárában illetve a Deák téri könyvesboltban. A
szerzõk nem honoráriumot, hanem három
tiszteletpéldányt kapnak.

DECEMBER 13.

mán a Sziget Színház mûvészei szórakoztatták
a közönséget színvonalas mûsorukkal. Felléptek többek között Borbás Barbara, Vincze Klára, Bencze Sándor, Ács Bálint és Dráfi Mátyás
a komáromi Jókai Színház Jászai-díjas Érdemes Mûvésze.

DECEMBER 12.
A KANIZSAI ANTOLÓGIA NO. 2.
December 15-én, 16 órakor mutatják be a
Kanizsai Antológia No.2. kötetét a HSMK

LUCÁZÁSTÓL GYERTYAGYÚJTÁSIG
A Halis István Városi Könyvtárban került sor
a Nagykanizsai Nagycsaládosok Egyesületének
hagyományos Karácsony-váró rendezvényére.
A „Lucázástól gyertyagyújtásig” címet viselõ
zenés-verses program a felnõttek Luca-napi jókívánságaival indult, majd Magyar József, a
NaNe elnöke köszöntötte a megjelent családokat, gyerekeket. Szavai után a dalé, a versé volt
a fõszerep, a közönség lelkesen tapsolt a kis
verselõknek, és együtt énekelték a gitár- és
szintetizátorkísérettel elhangzó szebbnél szebb
karácsonyi dalokat. A program végén a Karácsony Angyala is eljött, hogy ajándékot osszon
a résztvevõknek.

150 MILLIÓ A VENK-NEK
Megállapodás született, hogy az oktatási tárca 140 millió forinttal támogatja a Veszprémi Egyetem
Kihelyezett nagykanizsai képzési helyén folyó átalakítási munkálatokat, vagyis folytatódhat az egyetemi képzés helyi körülményeinek korszerûsítése, hangzott el Göndör István sajtótájékoztatóján.

ELÕZETES
AZ ERAKLIN GÁLÁVAL ÜNNEPEL
Számtalanszor csodálhattuk már meg rendezvényeken, önálló és csoportos táncaik alkalmával az Eraklin Táncklubot, amely az idén ünnepli fennállásának tizenötödik évfordulóját, s a
hét végén a Cserháti csarnokában rendezett gálával emlékeznek meg a jeles évfordulóról.
– A szombaton, a Cserháti csarnokban este
hatkor kezdõdõ Születésnapi Gálán felidézzük a
régi táncokat és természetesen az újabb, sikeres
produkciókat is. A felnõtt csoport mellett fellépnek az ifjúságiak és a legkisebbek, az ovisok is.
Vannak 8-9 és 12-13 éves táncosaink, és az
óvodás korban nálunk kezdettek, akiknek többsége már iskolás. Bemutatkoznak azok is, akik
éppen most lesznek túl elsõ latin táncversenyükön. A gálán bemutatjuk az angol és bécsi keringõ mellett a Chicago zenéjére koreografált
táncukat is, amellyel a 2004. évi országos bajnokságon 7. helyet értek el. A mûsort megtiszteli jelenlétével Zsámboki Marcell, a Magyar
Táncsport Szövetség alelnöke, s õ nyitja meg a
rendezvényt – mondta Lekszikov Csaba, az
Eraklin vezetõje.
KARÁCSONYI FÉNYEK
A Kanizsa Mûhely december 20-án 17 órakor
tartja Karácsonyi fények címû évzáró mûsorát a
Halis István Városi Könyvtár 3. emeleti elõadótermében. Fuvolán közremûködik: Baki Andrea
tanár, és tanítványa Michalovics Viktória. A
verseket elmondja: Kocsis Edit versmondó, és
Horváth István Radnóti-díjas versmondó.

FIATAL MÛVÉSZEK
ALKOTÓHÁZA
Készülõben van egy önálló képviselõi indítvány, amely egy alkotóház létrehozására
tesz javaslatot fiatal mûvészek számára.
– Hogyan született az ötlet?
– A fogadóórámon nemrégiben felkeresett hölgy, aki elmondta, hogy van egy tehetséges gyermeke, aki szívesen dolgozna
egy alkotóházban, a városban, de jelenleg
ilyen nincs. Ennek nyomán született az ötlet, hogy önálló képviselõi indítványban teszek javaslatot arra, hogy az önkormányzat
dolgozza ki egy olyan alkotóház létesítésének koncepcióját, amely lehetõvé tenné,
hogy a fiatal mûvészek mesterek irányítása
mellett vagy önállóan dolgozhassanak itt
Kanizsán is – mondja Budai István önkormányzati képviselõ.
– Hogyan mûködhetne ez a létesítmény?
– Valami hasonlóra gondolnék, mint
amilyen Gébárton is mûködik. A késõbbiek
során akár egy civil szervezet, vagy akár
jelenlegi intézmény is mûködtethetné a létesítményt, de ez még nagyon távoli, hiszen
egyelõre még az indítványomról is csak a
késõbbiek során tárgyalhat a közgyûlés.
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KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

Budai István a 7. számú választókerület önkormányzati képviselõje
2005. december 30-án esedékes fogadóórája elmarad.
Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselõje
minden páratlan hónap utolsó péntekén 17.30 órától 19 óráig fogadóórát tart a kiskanizsai kirendeltség épületében, minden páros hónap
utolsó péntekén ugyanebben az idõpontban fogadóórát tart a bajcsai
kirendeltség épületében.
TISZTELT NAGYKANIZSAIAK!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005-ben is
jó hangulatú, zenés rendezvénnyel búcsúztatja az óévet, melyre
tisztelettel meghívom a város és térsége lakosságát. Jöjjön el Ön
is december 31-én az Erzsébet térre! 23,30 órától térzenével
várjuk, éjfélkor a tûzijáték megtekintése után koccintsunk
együtt 1 pohár forralt borral az új év tiszteletére!
Ha programjai engedik, látogasson el ismerõseivel, barátaival
a térre és ünnepeljen velünk! Köszöntsük együtt a 2006. évet!
Litter Nándor, polgármester

VILLAMOS VEZETÉKJOG
A Magyar Mûszaki Biztonsági Hivatal Területi Mûszaki Biztonsági
Felügyelõség Pécs a Nagykanizsa Állatmenhely OTRL állomás közcélú
hálózatra 1260/3/2005. számú, 2005. november 15-én kelt határozattal
villamos vezetékjogi engedélyt adott. A vezetékjoggal érintett ingatlanok: Nagykanizsa, 0194/6. hrsz., 0196. hrsz., 0195. hrsz. A villamos
vezetékjogi engedély határozat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Eötvös tér 16. számú épület elõtt elhelyezett hirdetõtáblán, a nyomvonalrajz Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztály (Nagykanizsa, Eötvös tér 16.) 305.
számú irodájában ügyfélfogadási idõben megtekinthetõ. Ügyfélfogadási
idõ: hétfõn: 8.00-16.00, szerdán: 8.00-17.00, pénteken: 8.00-12.00.
A CSALÁDSEGÍTÕ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
INGYENES TANÁCSADÁST BIZTOSÍT
SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE
¼ Pszichológiai: Minden kedden du.: 16-17 óra között.
¼ Életvezetési, -jogi: Minden csütörtökön du.: 16-17 óra között.
Várjuk azok jelentkezését akik
alkohol, drog, játékszenvedéllyel küzdenek.
Tanácsadás helye: Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ
Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 51. Tel.: 311-207, 311-868

SZAVAZZON NAGYKANIZSÁRA!
Az MTV Fõtér címû mûsora idén mutatta be Nagykanizsát. A szerkesztõség játékra hívja a nézõket. Szavazzák meg, hogy a Fõtér adásaiban bemutatott települések közül melyik legyen az ÉV TELEPÜLÉSE. A szavazatokat december 21-ig lehet elküldeni a Magyar Televízió címére levélben (1054 Budapest, Szabadság tér 17.), telefonon
(30-30-30-101, Nagykanizsa kódja: 19) és Interneten (www.mtv.hu)
is lehet szavazni. A legtöbb voksot elnyerõ település értékes nyereménytárgyat és újabb bemutatkozási lehetõséget kap. Szavazzon Ön is
Nagykanizsára, hogy újra felhívja az ország figyelmét városunkra!

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

A Családsegítõ és Gyermekjóléti Központban családgondozó aszszisztensi állás kerül betöltésre. Ifjúsági- és gyermekvédelmi asszisztens végzettséggel rendelkezõ pályakezdõk jelentkezését várjuk.
Jelentkezés helye: Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsa, Zrínyi M.u.51. Tel.: 93/311-207
Ideje: 2005. december 15. (csütörtök) 8-tól 9-ig.

AZ ÉV UTOLSÓ
AZ ADÓTERHEKET CSÖKKENTIK A MÓDOSÍTÁSOK
A Pénzügyi Bizottság december 8-i ülésén egyhangú igen szavazattal egyetértett a helyi adórendeletek módosítására elõterjesztett
javaslattal. Az országgyûlés az év során három alkalommal módosította az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szóló törvényeket. A törvényváltozásokkal összefüggésben, a
törvényi összhang megteremtése érdekében szükséges módosítani a
helyi adórendeleteket is. A törvényváltozások az építményadóról és
a helyi iparûzési adóról szóló rendeleteket érintik. A hatályos építményadó rendeletünk egy ponton változik, amely könnyítést jelent
az adózóknak. A helyi iparûzési adónál a jelentõsebb változások az
adóalap kiszámítását érintik, amelyek kivétel nélkül az adóterheket
csökkentik. A gépjármûadó törvényen a parlament a 2006-os évre
nem változtatott, így a bevétel növekedése, illetve csökkenése a
gépjármûvek számától, illetve minõségi változásától függ.
Az év utolsó közgyûlésén is
közel 30 napirend várt a képviselõkre, hogy megvitassák, elfogadják õket. A polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatban elsõként
Zakó László képviselõ kért szót,
aki megkérdezte, miért kell a városnak a Klímaszövetséghez csatlakozni. Dr. Kolonics Bálint többek között arra volt kíváncsi, kinek a hibájából kellett a városi
sportcsarnok beruházásának tervezését módosítani. A Kanizsa
Újság Kft. 2005. I. félévi mérlegbeszámolójával kapcsolatban pedig azt tudakolta, mit kell azon
érteni, hogy a saját tõke várhatóan eléri a 3 millió forintot, így a
tulajdonost pótbefizetési kötelezettség nem terheli. A Pénzügyi
bizottság elnöke, Budai István világította meg a tényeket: a 2004ben még veszteséges Kanizsa Újság Kft. az idén az elsõ háromnegyed évi mérlegbeszámoló
alapján saját erõbõl rendezni tudta veszteségét, így várhatóan nem
lesz szükség tulajdonosi tõkepót-

lásra, beavatkozásra. A város területén szükséges illemhelyek kialakításával kapcsolatban Papp
Nándor megjegyezte, a VKIB
nem támogatja a vállalkozó által
megjelölt, Thúry téren kialakítandó illemhely helyszínét, helyette
a kispiac környékét javasolják.
Röst János alpolgármester arra
kérte a képviselõtársait, tanúsítsanak önmérsékletet a hozzászólásaikban, a polgármestert meg arra
kérte, tartassa be az SZMSZ-t,
mely azt rögzíti, hogy rövid, értelmezõ kérdéseket lehet feltenni,
legfeljebb egy percben. Zakó
László megkérdezte dr. Kelemen
Marcell jegyzõtõl (melyhez Halász Gyula is csatlakozott, egyúttal a megüresedett helyre Béres
János építésvezetõ, Platán sor
10/a alatti lakost javasolva), érvényes-e Solti Károly felügyelõ bizottsági tagságáról való levélben
történt lemondása.
Ezt követõen Litter Nándor
polgármester felkérte a városunkat a Klíma Szövetségben képvi-

A SZAKBIZOTTSÁGTÓL FÜGG A DÖNTÉSÜK
A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság december 6-i ülésén
foglalkozott a Balatonmáriafürdõ Ifjúsági Tábor ügyével, amely 80
fõ nyári táborozását biztosítja egy idõben, 7-10 napos turnusbeosztásokban, a táborvezetõk által összeállított programok szerint. A tábor
június 1-tõl augusztus 31-ig tart nyitva, májusban és szeptemberben
az intézmények igényei szerint erdei iskola céljára is mûködik. A faházak nem fûthetõk, hidegebb idõszakban a nyitva tartás szünetel. A
tábor 30 éve szolgálja a kanizsai és a városkörnyéki gyerekek nyaralását, épületeinek állaga jelentõsen leromlott, további mûködtetésük
komolyabb felújítást igényel. A bizottság egyetért a Balatonmária
Fürdõ Ifjúsági Tábor legfeljebb 15 millió összegû feljújításával.
Támogatják a pályázati dokumentáció benyújtását az ICSSZEM
valamint a Magyar Turisztikai Hivatal pályázatára.
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KÖZGYÛLÉSE
selõ Benedek Miklóst, segítsen a
Zakó László által feltett kérdések
megválaszolására, beszéljen a
szövetség céljairól, magyarországi rendezvényeirõl.
A napirendi pontok tárgyalása
során a testület kiegészítéssel elfogadta a 2005. évi költségvetésrõl szóló, többször módosított
6/2005. (II.21.) számú rendeletének módosítását, mely lényegi
változást nem tartalmazott. A
közgyûlés hozzájárult a pszichiátriai betegek közösségi ellátása
érdekében, szociális ellátási szerzõdés megkötéséhez a Völgy alapítvánnyal. Az ellátás célja, a város közigazgatási területén élõ,
pszichiátriai zavarokkal érintett
lakosság szakmai támogatása,
helyben történõ ellátása és szakszerû gondozásának segítése. Elfogadták a közterületek és közterület jellegû területek használatáról szóló rendelet módosítását. A
vitában Cserti Tibor képviselõ
megjegyezte, többen megkérdezték tõle, Nagykanizsán milyen
akadályba ütközik a sült gesztenye árusítása? Javasolta, adjanak
ingyenes lehetõséget az árusoknak néhány közterületet kijelölve.
A Vízmû Rt. közgyûlésének
javaslatával egyetértve, a testület
a 2006. évi víz-és csatornadíjak 4
százalékos emelését fogadta el.
Eszerint a lakossági ivóvízért 228
forintot kell fizetni köbméterenként, a lakossági felhasználású
csatornadíjért pedig pedig 133 forintot. Elfogadták azt a javaslatot
is, hogy 2006-ban minden házasságot kötõ A Város Napján és Újév elsõ napján a Nagykanizsán

ANYAGI SEGÍTSÉGET
KAPHATNAK
Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi
Bizottság a december 13-ai ülésén
támogatta a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosítását. A törvény lehetõvé teszi az önkormányzatoknak,
hogy év vége táján, amikor már
lehet látni, hogy a költségvetésben
mennyi pénz marad szociális célokra, alkothat olyan rendeletet,
amivel segítséget nyújt azoknak
az embereknek, akik év közben
kiszorultak a szociális ellátásból.
Ezeket újra lehet a rendelet értelmében vizsgálni, és nem rendszeres szociális támogatás formájában anyagi segítséget kaphatnak
az önkormányzat pénzforrásaiból.
A bizottság egyhangúlag támogatta, hogy a 2005-évi pénzbõl is lehetõség nyíljon erre a szociális támogatásra.
született, nagykanizsai gyermekek 50 ezer forintos ajándékot
kapnak. Módosításokkal elfogadták az iparosított technológiával
épült lakóépületek energiatakarékos korszerûsítését, felújítását
célzó pályázatok támogatását. Kiegészítéssel támogatták a Balatonmáriafürdõ Ifjúsági Tábor felújítása, akadálymentesítése címû
pályázati dokumentáció benyújtását. Elfogadták a Nagykanizsai
Regionális
Szennyvíztársulás
Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, valamint kiegészítéssel az
együttmûködési megállapodást a
Nagykanizsai Regionális Szenny-

SZEBB RAVATALOZÓ!
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság
december 8-ai ülésén többek között egyetértett a Tripammer úti ravatalozó bõvítési terveinek és a felújítására vonatkozó vállalkozási szerzõdésének módosításával. A ravatalozó ügye azért került a bizottság elé,
mert egy tavalyi ANTSZ jelentés alapján a központi hûtõkamrák és kiszolgáló helyiségek korszerûsítését elõírták. Elõször egyszerûbb megoldással, a ravatalozó nyugati oldalát bõvítették volna ki északi irányban, lapos tetõs megoldással. Még idõben, a munkák megkezdésekor
utólagosan bekerült a Tervtanácsba a bõvítés terve, ahol Papp Nándor,
a bizottság elnöke, egyben a Tervtanács tagja kezdeményezte az áttervezést. Véleménye szerint a ravatalozóhoz hasonló homlokzatú épületet kell kialakítani. A Tervtanács a felújítási munkálatokat október 14én leállította. A módosított tervek alapján egy szebb, esztétikusabb,
egyben költségesebb épületegyüttes kialakítására nyílik lehetõség.

víztárulás és a Nagykanizsa polgármesteri hivatala között. Rábólintottak a Tripammer úti ravatalozó bõvítésére és felújítására vonatkozó vállalkozói szerzõdésre,
valamint a Kanizsa Fejlesztési
Tervhez kapcsolódó beruházás
elõkészítési, tervezési feladatainak módosítására. Karmazin József fõépítész osztályvezetõ elmondta: az intézmények akadálymentesítésére elkészült egy tanulmány, ami rangsorolja a feladatokat. Elfogadták a 2006. évi köztisztviselõi teljesítményértékelés
kiemelt céljainak meghatározására elõterjesztett javaslatot, illetve
a Város Középtávú Ifjúságpolitikai Koncepcióját 2005-2010-ig.
Halász Gyula kérte, hogy készüljön terv a drogambulancia létrehozására. Polai József azt nehezményezte, hogy nem figyelünk
eléggé gyerekeinkre, hiszen nagyon sok iskolás lóg napközben.
Az NTE 1866. MÁV Rt. Labdarúgó Szakosztályának 2 millió
500 ezer forintos egyszeri támogatási kérelmét pénzügyi forrás
hiányában nem támogatta a testület. Módosításokkal elfogadták a
2006. évi rendezvénynaptárt. Halász Gyula képviselõ kérte, a keleti városrészben is legyen lehetõsége a fiataloknak a kulturált
szórakozásra. Zakó László azon
javaslatát, hogy május 1-jét és a
Város Napját együtt rendezzék
meg, elutasították a városatyák.
A város közgyûlésének 2006. évi
munkatervét az elhangzott vélemények figyelembe vételével
megszavazták. Sajni József, az
OKISB elnöke javasolta, hogy
fogadja el a közgyûlés az önkor-

mányzat Civil Koncepcióját. Hiánypótló munka, segíteni fogja a
közgyûlés munkáját, és a kontroll
is egyértelmûbb lesz a civil szféra részérõl. Zakó László felvetette, nincs benne szó a határon túli
civil szervezetekkel való kapcsolattartásról. Litter Nándor polgármester kiemelte, a cél az önkormányzat és a város lakosságának
önkéntesen alakított közösségei
közötti harmonikus együttmûködés elõsegítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának
elõsegítése, mely a tapasztalatok
alapján módosítható. A határozati
javaslatokat végül módosításokkal elfogadta testület, és ezzel zárult az idei esztendõ utolsó közgyûlése.
TÁMOGATTÁK
A PANNON TÜKRÖT
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság december 12-i ülésén megvitatta a
Zalai Írók Egyesületének kérelmét a Pannon Tükör kiadásának támogatásához. A bizottsági ülésen megjelent Péntek Imre, a folyóirat fõszerkesztõje és Lackner László, az
egyesület ügyvezetõ elnöke.
Sajni József bizottsági elnök a
határozati javaslat ismertetése
során elmondta: a bizottság
fontosnak tartja a város kulturális értékeinek megjelenését,
ennek keretében a Kanizsai
Antológia további megjelenését és a Pannon Tükör kulturális folyóirat támogatását. A támogatás összegéül 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadták a kért egymillió forintot.
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A HÉT TÉMÁJA: ZÁRSZÁMADÁS

GYARAPODÓ VAGYON

KINEK AZ ÉRDEKE?

A ROMA KISEBBSÉGÉRT

– A 2005-ös év lassan véget ér, és megítélésem
szerint sokkal nehezebb volt, mint a 2004-es. Nehezebb, feszítettebb volt a pénzügyi helyzet. Nekem az a legfontosabb, hogy a gazdasági kérdések rendben legyenek. Azokat a célokat, amelyeket kitûztünk, többségében teljesíteni tudtuk. Nehéz év van mögöttünk, hiszen az ingatlanértékesítések nehezebben mentek, mint korábban, ugyanakkor a beruházások miatt rengeteg kiadás jelentkezett. A közbeszerzési eljárások hosszabb
idõt vesznek igénybe, s emiatt maradtak el feladatok, nem valósultak meg tervezett beruházások az idén. Ezzel együtt azt mondhatom, sok
mindenben sikerrel jártunk, gondolok itt az utak
felújítására. Sajnos az átfogó útfelújítás rengeteg
gonddal, lakossági kifogással jár, de azelõtt az
utak rossz állapotára volt panasz. Azt gondolom,
bár nem kis nehézségek árán, némi csúszással,
de elkezdõdött, és most ki kell várni, hogy befejezõdjön a beruházás – mondja Kereskai Péter.
– A költségvetés elõkészítési szakaszában
milyennek ítéli meg a jövõ évi büdzsét?
– Ennyire jól elõkészített költségvetés nem
volt még, viszonylag jó pozícióból indul, s talán nem kell majd annyit faragni sem, mint
korábban. Ennek ellenére ez sem lesz könynyebb, mint a 2005-ös volt.
– Gyakran éri a mostani testületet (is) az a
vád, hogy elherdálja a város vagyonát. Ön miként látja ezt?
– Valóban gyakran elhangzik, de én nem így
látom. Csak meg kell nézni a költségvetés vonatkozó sorait: mekkora különbségek vannak a beruházási kiadások és az eszközértékesítések között a
beruházások javára. Többmilliárdos értékek jönnek létre, s nem hiszem, hogy forgalomképtelen
vagyont gyártana a város magának. A város vagyona gyarapszik, s ezt számokkal is ki lehet mutatni. A másik a mûködés kérdése. Eddig mindig
az volt a tét, hogy mûködõképes maradjon a város intézményhálózata, most annyival nehezebb a
helyzet, hogy ehhez egy kicsit több hitelt kell felvenni. Ez a közgyûlés mindenkor azon volt, hogy
ne a mûködést és az egyéb önkormányzati feladatok finanszírozását kelljen hitelbõl megoldani. A
beruházásokat kell hitelbõl finanszírozni, s az sem
igaz, hogy ezek nem hoznak hasznot.

A FIDESZ-MDF-MKDSZ közös listájáról
került a képviselõtestületbe dr. Kolonics Bálint, aki az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságnak is tagja. Az önkormányzati ciklus harmadik esztendejét így foglalta össze:
– A közgyûlési munkán érezhetõ a választások közelsége, mert az elõterjesztésekben megjelenõ feladatok idõszerûsége sokszor megkérdõjelezhetõ. A közgyûlés összehívásának a
módja és ideje számtalan esetben nem az elvégzendõ feladatokhoz igazodott, sokkal inkább
ahhoz, hogy a polgármester mikor tudhatta maga mellett a biztos szavazótáborát, mikor számíthatott a többséget jelentõ tizenöt kézre. Szomorúnak tartom, hogy vannak olyan képviselõk,
akik meggyõzõdésük ellenére – miután a bizottságban vagy a közgyûlésen ezirányú véleményüket kifejtették –, a testületi ülésen ezzel ellentétesen szavaznak, együtt a frakciójukkal.
Fontosabb számukra a képviselõi szék, mint a
nagykanizsai emberek boldogulása, mindennapi élete? Nem a választópolgárok, hanem a
frakciójuk elvárásainak akarnak megfelelni? A
közgyûlési és a bizottsági munkára is igaz, hogy
egyértelmûen látszik, az MSZP-SZDSZ koalíció
igyekszik a jegyzõt háttérbe szorítani, ezzel engedve utat akár a törvénytelenségnek is. Jó pár
esetben fordult elõ, hogy törvényességi jelzés
ellenére hozták meg határozatukat.
– Milyennek látja az Ügyrendi, Jogi és
Közrendi Bizottság munkáját?
– A bizottsági munka szerepe, jelentõsége az
elmúlt három évben fokozatosan leértékelõdött.
Hogy miért mondom ezt? Mert a szakbizottságok
döntéseit számtalan esetben hagyta figyelmen kívül a közgyûlés. Erre való figyelemfelhívásunk
ellenére, legtöbbször a polgármester úr javaslatára hozott a testület az illetékes szakbizottsággal
ellentétes döntést. Sajnos olyan is nemegyszer
megtörtént, hogy egy elõterjesztés úgy került a
közgyûlés elé, hogy az illetékes bizottság azzal
elõzõleg egyáltalán nem foglalkozott. Ami pedig
konkrétan az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságot illeti: nem értem, hogy ügyrendi kérdésekben miért nem a bizottságunk foglal állást, hanem – sok esetben a jegyzõt is megelõzve – az alpolgármester. Mindezeken változtatni kell …

Nagy József György, a Dunántúli Roma
Vezetõk Szövetsége elnöke kisebbségi jelöltként került a képviselõ testületbe. Elsõsorban
arról foglalta össze a gondolatait, milyen lehetõségei voltak az elmúlt esztendõben arra, hogy
a neki bizalmat szavazók érdekeit képviselje:
– A 2002-es helyhatósági választások során
nem kevesebbet vállaltam, mint hogy méltóan
képviseljem a városunkban élõ cigányságot.
Képviselõtársaim közül talán egyedül én tudom
mindennap fogadni a választópolgárokat. Napi
ügyfélforgalmam átlagosan 8-10 fõ. A városban élõ cigányság legnagyobb problémája a
munkanélküliség, a lakhatás kérdése. Minden
erõmmel azon dolgozom, hogy a lehetetlen
helyzetben élõ embereket segítsem. Megkönynyíti a munkámat, hogy rendkívül jó csapat segíti tevékenységemet. Éveken keresztül nem
tudtam elérni, hogy képzett cigány szakember
bekerüljön a szociális szférába, ezért pályázati
segítséggel szeretném bebizonyítani, hogy
szükség van a munkájára. Szervezetünk támogatásával felvállaljuk a képzés és foglalkoztatás egy részét is. Az elmúlt évben közel l20
hátrányos helyzetû embernek sikerült szakmát
és foglalkoztatást biztosítani. A város Szociális és Egészségügyi Bizottságának vagyok a
tagja, így hiteles képet tudok alkotni az itt élõ
cigányság helyzetérõl. Eredményesnek mondhatom az itt végzett munkámat. Az elmúlt évben kiutalt szociális bérlakások jelentõs részét
az arra rászoruló cigány származású családok
kapták. Tudjuk, az igény sokkal nagyobb, több
olcsó bérû lakásra lenne szükség. A Szociális
Osztállyal minta értékû a kapcsolatom, bátran
fordulhatok hozzájuk segítségért. Véleményem
szerint nagy szükség lenne egy kisebbségi és
civil referensre a hivatal rendszerében. Az õ
feladata lehetne többek között, hogy könnyebbé tegye a kisebbségi önkormányzatok, civil
szervezetek kapcsolatfelvételét a települési önkormányzattal. Közremûködhetne a pályázati
lehetõségek szélesebb körû megismertetésében
is. Kívánom, hogy a 2006-os év hozza meg a
város életében az oly rég várt fellendülést. Az
itt élõknek szüksége van a fejlõdésre, a munkára, a biztonságra.

A HÉT TÉMÁJA: ZÁRSZÁMADÁS
ÖRÖM ÉS SZOMORÚSÁG

Papp Nándor a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnöke, a
Közbeszerzési bizottság tagja.
Ebbõl adódóan, fõként városfejlesztéssel kapcsolatos kérdésekkel fordul hozzá a lakosság.

– Az építési munkák megnövekedtek, elindultak a befektetések,
ezek nyilvánvalóan érintették a
bizottságot. Jó minõségben elkészült a kórház „E” épülete, a
„B” épület folyamatosan épül,
átadásra került a Fogyatékkal
Élõk Otthona. Nem felhõtlen a
helyzet a volt mozi mûemlék épületének felújításával, mert a bontás után sokkal rosszabb állapotúnak találtuk, mint azt gondoltuk. A határidõt sem lesz könnyû
tartani, hiszen a homlokzat restaurálási munkáit május elõtt nem
lehet elkezdeni. Számomra elég
disszonáns volt az ‘56-os emlékmû pályázata. Negyven munkát

megnéztünk, de kevés volt közöttük a figuratív alkotás. Azok is
olyan közhelyeket tartalmaztak,
olyan világfájdalmat közvetítettek, hogy végül egy nonfiguratív
tervet fogadtunk el. Öröm, hogy
sok út készül, de a közbeszerzési
elõírások következtében csak októberben lehetett nekiállni a munkáknak. Rosszul érintett az Arany
János utcai körforgalom ügye,
lassan két hónapja le van zárva a
Magyar utca, és látható munka a
közmûkiváltások kivételével még
nem történt. Szomorúsággal tölt
el, hogy döntésével a közgyûlés a
forgalomcsillapítási tervek közül
a Centrál elõtti terület térburko-
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lását helyezte elõtérbe a sokkal
fontosabb körforgalmak létesítése
helyett. Aminek örülök még, hogy
beindult a Panel plusz program,
melyen 34 társasház tudott indulni. Helyi vállalkozó kivitelezésében határidõre, gyorsan és szépen elkészült a Csónakázó-tói sétány gyalogoshídja.
– Milyen problémák megoldását várja a jövõben?
– Várom a helyi építési szabályzat elfogadását, mert csúszásban vagyunk. Örülök, hogy a 16
községet és Nagykanizsa fennmaradó részeit érintõ szennyvízhálózat elkészül 2007-2010 között.
Örülök, hogy kezdeményezésemre
folytatódik a volt polgármesterek
síremlékeinek felújítása.

EREDMÉNYES ÉVET ZÁRHATUNK
Területileg a legnagyobb, öszszetettségében a legheterogénebb
választókörzet egyéni képviselõje
Papp Péter. Körzetében megtalálható a régi kertvárosi lakó-pihenõ övezeti rész a Katonaréten,
a falusias terület Bagolán és
Fakoson, valamint a látványosan
épülõ-szépülõ Szabadhegy és a
közéjük beékelõdõ Sánc. Milyen
évet tudhat maga mögött a választókörzete? – tettük fel a kérdést a képviselõnek.
– A legnagyobb beruházás a
térségben megvalósuló csatornázás, ami érinti Kisfakost és Bagolát. Ez a program 2006. õszére
fejezõdik be. Próbáltam úgy irá-

nyítani a dolgokat, hogy minden
településrész fejlõdjön és mutatkozzon meg a felzárkóztatás is.
Így készült el a Tavasz utca felújítása, a kórház körüli parkolók
bõvítése, a Tersánczky utca teljes
felújítása, szélesítése, az AlsóSzabadhegyi út csomópontjának
kialakítása a 7-es fõközlekedési
útra. Folyamatban van a sánci
orvosi rendelõ és a közösségi ház
felújítása. Sikerült Bagolán és
Fakoson jól mûködõ közösséget
kialakítani a Városrész Szépítõ
Egyesületek köré. Színvonalas
közösségi munkájukkal forintban
nem mérhetõen teszik értékesebbé a környezetüket. Sajnos hosszú

a sora azoknak a feladatoknak is,
amelyek megoldása várat magára. Elsõként a szabadhegyi kerékpárutat kell említenem. Kézzel
fogható közelségbe került a 7-es
és 61-es fõút városon kívüli öszszekötése, ez tehermentesítené
igazából a városrészt. Nem
mondhatunk le arról a tervünkrõl, hogy Kis- és Nagyfakos gázellátását megoldjuk. Ma még
ezek a város legelmaradottabb
részei az autóbusz közlekedés, a
gáz- és csatorna ellátás szempontjából. Remélhetõleg sikerül
elõrelépni a következõ idõszakban a régi bagolai szeméttelep
lezárása, rekultivációja területén

GONDOK, MEGOLDÁSOK

– A kiskanizsaiak gondjai, örömei nem ismernek körzethatárokat, a választópolgárok sem aszerint keresik a képviselõt, hogy
melyik körzetet képviseli. Ez így
is van rendjén, hiszen a városrésznek egy temploma, egy iskolája, egy temetõje egy óvodája,
egy közmûvelõdési intézménye
van – mondja Polai József.

– Képviselõi munkáját menynyiben segítette a városrészben
mûködõ részönkormányzat?
– Én magam csak pozitívumokat tudok errõl mondani. Számos
megoldásra váró feladatról szerezhettem segítségükkel tudomást.
– Milyen problémák oldódtak
meg, s melyek nem?
– Az utak, járdák terén számos
pozitív változás történt, köszönhetõen a VIA Kanizsa Kht-nak, de
sok olyan terület van, ahol nem
történt elõrelépés, annak ellenére
sem, hogy ígéret volt rá. Szerettem
volna elérni, hogy új lakótelkeket
alakítsanak ki a városrészben, hiszen egy település megújulásához
fontos, hogy fiatal családok települhessenek le. Sajnos ez csak cél-

kitûzés maradt. Nem jártam sikerrel a rendelõ-felújításáért vívott
„csatában” sem, hiszen a rossz állapotban lévõ kiskanizsai rendelõ
kikerült az idén felújítandók közül,
jóllehet az eredeti rangsorban még
szerepelt. Pozitívumként említeném a megújult buszvárókat, a
Szent Flórián téri kerítésépítést,
amely összefogással valósult meg,
és a legutóbb nyertes pályázatot is.
A négymilliós peremkerületi kultúrházi alapból egymillió forintot
sikerült szerezni a kultúrház
felújítására. Az új játszóteret szintén az idén avattuk fel. Pozitívumként említhetem azt a két, újonnan
kialakított szociális bérlakást,
amelyet javaslatomra az óvoda
használaton kívüli helyiségeibõl

is. E szétszórt településrészen állandó feladat a csapadékvíz elvezetése és a hegyi utak javítása,
megépítése. Szeretném megõrizni
a városrész lakó-pihenõ övezeti
jellegét, azt mind fejlettebb infrastruktúrával kiszolgálni.
hoztak létre. Az egyik szociális
bérlakás lesz, a másik mûvelõdési
célokat szolgál majd. A településrészen végigmenõ, úgynevezett hegyi utat is sikerült járhatóvá tenni
a VIA Kanizsa Kht. jóvoltából.
– Mi a siker története?
– Palángi Krisztina, a Pályázati
Iroda vezetõje kereste meg a részönkormányzatot a lehetõséggel,
amelyet eredendõen lakótelepeken
mûködõ mûvelõdési intézmények
felújítására írtak ki. A részönkormányzat úgy döntött, megpróbálkozik. A pályázatot sikerült befogadtatni, s tízmillió forintot költhetünk a Móricz Mûvelõdési Ház
rendbetételére. Ebbõl kicserélik az
elavult parkettát, felújítják az
elektromos hálózatot, kicserélik a
rossz nyílászárókat, akadálymentesítik és lefestik az épületet.
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A HÉT TÉMÁJA: ZÁRSZÁMADÁS
FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZÖSSÉGFORMÁLÁS

– Két nagyon fontos feladata van egy önkormányzati képviselõnek, az egyik hogy a fejlesztések, az adott körzetben szükséges beruházások megtörténhessenek, és ezáltal a peremkerületi körzetek is a várossal arányosan fejlõdhessenek. A másik a helyi közösség fejlesztése,
a közösségformáló erõk támogatása. Programok, kezdeményezések segítségével az adott
Scháb György a FIDESZ-MDFMKDSZ közös listájáról került a
közgyûlési tagok sorába. Az elmúlt esztendõ képviselõtestületi
munkájára õ így emlékszik vissza:
– Kritikai szemmel venném górcsõ alá a közgyûlés és a Pénzügyi
Bizottság – melynek én is tagja vagyok – munkáját, természetesen
nem figyelmen kívül hagyva a ciklusban elért eredményeket. Emlékszem a 2002-es önkormányzati választás idõszakára, amikor a helyi
közéletben szerepvállalásra aspirálók arra hívták fel a figyelmet, hogy
egyéni érdekeket mellõzõ, kizárólag
a város érdekeit szem elõtt tartó,
pártpolitikától mentes önkormányzati munkára van szükség. A ciklus
eddigi történései arra utalnak, hogy

közösség összetartozásának segítése – mondja
Sajni József, Miklósfa-Ligetváros képviselõje.
– Melyik cél valósult meg sikeresebben?
– A közösségformálásban több eredményt
könyvelhetek el, számos olyan program volt
az utóbbi idõben Miklósfán, amely az összetartozást erõsítette. Ezek a programok azoknak a civil szervezeteknek, kluboknak a segítségével valósulhattak meg, amelyek már évek
óta jelen vannak a miklósfaiak életében. Sok
mindent vihettünk véghez a közremûködésükkel, példaként említhetném a hegykaput, az
útépítést, az idõsek napját, a nótaesteket.
– Milyen beruházások tették élhetõbbé körzetét?
– Részben megvalósult a kerékpárút. Nem
valósult meg azonban a Miklósfa tér, amelynek terveit én magam nem engedtem közgyûlés elé, mert nem az eredeti elképzelések sze-

rint készült el. Ez a beruházás áthúzódik a következõ évre. Szerettem volna, ha nemcsak
egy utcában javították volna ki a járdát és az
útburkolatot, de most csak ennyire futotta.
– Megújult a városrész iskolája is!
– A beruházás összességében negyvenmillióba került. A fûtésrekonstrukció mellett megújult a világítás, új a vizesblokk is. Az óvodában is volt néhány kisebb felújítás. A ligetvárosi részen is sikerült egy gyûjtõutat megépíteni.
– Mire fordította képviselõi keretét?
– A beruházások kiegészítésére tartalékoltam a pénzt, ezek megvalósulását segítettem.
A Miklósfa út és a Szentendrei utca találkozásánál egy buszöböl-pár kialakítását terveztük,
ám ez az idén nem valósul meg, a tervezése
most folyik, így az erre szánt keretet is intézményi beruházásokra fordítottam.

KRITIKUSAN
ez nem tudott megvalósulni. A közgyûlés ülésezésének rendjében feltétlenül elõre kellene lépni! Sokszor
az utolsó pillanatban értesülünk arról, hogy közgyûlést kívánnak öszszehívni, sõt, velem az is elõfordult,
hogy a közgyûlés lezajlott már, mire a meghívót megtaláltam a postaládámban. Tipikusnak mondható,
hogy az utolsó pillanatban kapunk
meg többoldalas közgyûlési anyagokat.
– Mi a véleménye a bizottság tevékenységérõl?
– Elsõsorban a bizottsági munka
leértékelõdését nehezményezem. A
közgyûléseken meglehetõsen gyakran találkozunk olyan elõterjeszté-

sekkel, amit az illetékes szakbizottság nem is látott, ilyen volt például a
kórház részérõl történt ideiglenes
pénzeszköz átadásának a kérdése,
amirõl sem a Pénzügyi Bizottság,
sem a Közgyûlés elõzetesen nem tudott, csak utólag kiszivárgott pletykák alapján derült fény az esetre. A
másik, amikor a Közgyûlés a szakbizottság ajánlásával ellentétes döntést hoz. Kevés olyan helyzetet tudok
elképzelni, amikor egy szakmailag
vegyes összetételû testület jobban átlásson szakmai kérdéseket, mint egy
szakemberekbõl álló grémium. Ezek
a jelenségek nem a szakmaiság és a
pártatlanság irányába mutatnak.
Mint ahogy az is egy sor kérdést vet

JÓ KÖZÉRZETBEN

Stróber Gábor önkormányzati képviselõ
választókörzete a Király úti körforgalomtól
egészen a Kögáz telepig terjed.
– Véleményem szerint a képviselõknek az a
feladata, hogy elsõsorban a területén lévõ
ügyes-bajos gondokat vállalják fel. A 2005-ös
év eredményeirõl szólva örömmel tölt el, hogy

jelentõs kisbefektetõi beruházások történtek az
Ipari Park területén. Jelentõs számú intézmény található a körzetemben, gondolok a fõiskolára, a kollégiumára, a Cserháti és Thúry
SZKI-ra, a MÁV óvodára és a MÁV Kodály
Zoltán Mûvelõdési Házra. Úgy értékelem, a lakosság felvetései alapján, képviselõtársaim segítségével, sikeres évet tudhatok magam mögött. Állami támogatással megújulhatott a fõiskola. A nyugdíjintézet elköltözésével felszabadult egy régi épület, mely közvetlen csatlakozik
a Thúry iskolához. Szorgalmaztam, hogy ezt az
iskola vehesse birtokába. Javaslatom meghallgatásra talált, a város vezetése támogatta, és a
felújítás során az iskolához csatolták az
épületet. A Városi Uszodánál 63 millió forintos
fejlesztés történt, megújult a gépház, a fürdõk,
és kültéri gyermekmedencével gazdagodott a
szolgáltatás.
– Milyen kérésekkel keresi fel a lakosság?

fel, vajon mi az oka annak, hogy néhány héttel ezelõtt különösebb indoklás nélkül bizottsági tagokat, elnököket váltottak le. Egy dolgot bizton lehet állítani: a leváltott emberek
munkája nem volt kifogásolható.

– Elsõ helyen szerepelnek a közvetlen közérzetet javító kérések, így a parkok, füves területek, járdák rendben tartása. Nem panaszkodhatom, a kátyús utakat helyrehozták, járdaépítés történt a Szemere utcában, megkezdõdött és jövõre folytatódik az útépítés az Erdész utcában. A Sétakertben felújították a vasúti hídtól a strand bejáratig a gyalogutat. Javaslatomban szerepel a temetõi utak kiépítése. Megtörtént a temetõben a kapubejáró környékén az aszfaltozás, átkötõ út is épült.
– Képviselõi keretét mire használta fel?
– Lakossági illetve a körzetben tevékenykedõ
háziorvos felvetésére az orvosi rendelõtõl a vasúti átjáróig új aszfaltréteg került a járdára. Nyugodt szívvel állíthatom, hogy a körzetben a lakosság a közterületek, parkok karbantartását jónak
tartja, ezt a közelmúltban meg is köszöntem a VIA
Kanizsa Kht. és a Park Kft.-nek. Megtörtént a temetõt és környékét érintõ viharkárok helyreállítása is. A viharkárok eltakarítása nagy feladatot
rótt a városüzemeltetésen kívül a tûzoltóságra is.

A HÉT TÉMÁJA: ZÁRSZÁMADÁS
EGYÜTT ÁLMODVA

– Eseménydús, mozgalmas évet zárunk, talán eredményeset is. Városunk jövõjét meghatározó beruházásokat indítottunk.Választókörzetemben több területen befejezõdtek az
útfelújítások. (Terv utca, Múzeum tér, Csengery út.) A munkák folyását figyelemmel kísértem, ahol hiányosságot láttam azt szóvá
tettem a hivatalban.Remélem, a Felsõ templomnál folyó útfelújítás elnyeri a városlakók
tetszését, hisz az aszfalt alól elõkerültek a régi
bazalt kockák és azok visszarakása kezdõdött
el – kezdte mondandóját Szányiné Kovács
Mária, amikor év végi zárszámadásra kértük.
– Jó hír lehet az is, hogy elkészült a belváros forgalomcsillapítási terve.
– Valóban. A kivitelezés a Centrál sarok átalakításával kezdõdik tavasszal. Ha elkészül, folytatása lehet a Fõ utcán és az Erzsébet téren vállalkozók által kialakított teraszok rendszerének.
– Mit tapasztalt a fogadóórákon?
– Így, év végén elmondhatom, hogy érdemes
volt a fogadóórám helyszínét bõvíteni. Az IKInél tartott fogadóórámon többen felkeresnek,
számos jó ötletet és tanácsokat kapok a munkámhoz, így például a képviselõi keret felhasználásáról. A közös gondolkodás eredménye
volt a Felsõ templom külsõ megvilágítása tavaly karácsonyra. Az utolsó fogadóórámon a
Förhénci hegy útjavítását kérték tõlem, mert a
pincéket nem lehet jármûvel megközelíteni. Ez
a terület ugyan nem tartozik a választókörzetemhez, de a választókörzetemben lakók problémája. Tehát, segíteni kell. Sajnos nem sikerült
megoldanom a belvárosi kismamák kérését.
Nem találtam helyszint egy szép belvárosi játszótér építéséhez. Nem tettem le róla, tovább
keresem azt a területet, ahol jövõre megvalósíthatom. A Pénzügyi Bizottságban is tevékenykedem, elkezdõdött már a költségvetési vita. Célunk az egyensúly megteremtése, az intézményrendszer hatékony mûködtetése, a Kanizsa Fejlesztési Terv pénzügyi alapjainak megteremtése. Mindez csupán néhány fontos szelete az éves
munkámnak. Szeretném megköszönni választóim segítségét, bizalmát és kérem, minél többen
jöjjenek el a fogadóórámra, hogy együtt gondolkodjunk szeretett városunk jövõjérõl.
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ELVÁRÁSAIM VANNAK „KÖZGYÛLÉSI SZÍNJÁTÉK”

Dr. Szabó Csaba most nem a városi kórház igazgatójaként, hanem a hármas választókörzet képviselõjeként adott számot az elmúlt év munkáiról.
– A nagykanizsai hármas választókörzet a belvárosban található, egész pontosan a belváros északkeleti része. Ez nagyjából a Rozgonyi utca az Eötvös tértõl végig az Erzsébet térig, a Kinizsi utca, a
Magyar utca eleje egészen a Rákóczi utcáig, és ide
tartozik még a Korvin és a Berzsenyi lakótelep.
Problémáit tekintve is tipikusan belvárosi választókörzet az enyém. Nos, ha engem a képviselõi tevékenységemrõl kérdeznek, mindig hozzá szoktam
tenni: az én egyéni megválasztásom volt az elsõ,
amikor úgymond baloldali képviselõ került a hármas körzet képviseletére. Ezt azért hozom fel, mert
ez is egy tipikus belvárosi helyzet. Egy értékelésnek
nagyon sok nézõpontja lehet, én most azokat a
szempontokat veszem elõ, amik nekem kedvezõek.
Az értékelésem természetesen nem biztos, hogy
egybevág a választópolgárok értékelésével. Amikor
a nagykanizsai képviselõ testületbe bekerültem,
mint az SZDSZ és az MSZP által támogatott párton
kívüli, egyébként a közéletben intézményvezetõként
ismert ember, jól ismertem a város problémáit. Elvárásaim voltak a saját tevékenységemet illetõen,
és ezek az elvárások egy nagyon egyszerû fontossági sorrendben sorolhatók fel mind a mai napig. A
legnagyobb közérdek a város érdeke. Aztán következik egy kisebb csoport érdeke, de még mindig
nem biztos, hogy csak a hármas választókörzet érdeke, majd jöhet sorra a hármas választókörzet általános érdeke, végül ezen belül az egyes utcák érdeke. A képviselõi munkámat e szerint végzem
mind a mai napig. Ezzel nem vagyok népszerû, de
azt vallom: ha nincs rendbe téve a város, akkor
nincs értelme egyéni problémákkal foglalkozni. Az
elsõdleges cél a város költségvetésének rendbe tétele volt, amit emelt fõvel állíthatok, hogy sikerült.
Majd azokra a közellátásokra, közösségi urbánus
dolgokra lehessen elegendõ pénzt fordítani, amik
irritálóan rosszul mûködnek, például az úttestek és
járdák felújítására. A három év alatt bebizonyosodott, ez a képviselõi testület nagy, sok millió forintos beruházásokat tud elõidézni és véghezvinni. Az
idei évi képviselõi keretemet pedig a Hétszínvirág
Óvodában többek között az óvoda bútorzatának
korszerûsítésére fordítottam.

A MIÉP listájáról került a közgyûlésbe Zakó László képviselõ. Így látja az elmúlt hónapok kanizsai történéseit:
– Számomra minden bizottsági és képviselõtestületi ülés egyenlõ egy nagy dózisú adrenalin bombával, mert egy kezemen meg tudom
számolni azoknak a tárgyalt anyagoknak a
számát, melyeknek a tartalmával maradéktalanul egyet tudtam érteni. Mindenhol felfedezem a kiskaput vagy a koncepció hiányát. A
kézbe vett elõterjesztéseken az emberfia nem
tud eligazodni. Hemzseg a helyesírási hibától,
az értelemzavaró kifejezésektõl és a szakmaiatlanságtól. Még ha a bizottsági szakaszban
esetleg meg is tudom gyõzni a Gazdasági Bizottságban velem együtt tevékenykedõ tagtársaimat az elõterjesztés visszásságairól, mire
az anyag a közgyûlés elé jut, a pártfegyelemnek megfelelõen szavaznak a képviselõk.. Ordító érdekellentét feszül a koalíciós partnerek
között és még önmagukon belül is, akkor megérthetjük, hogy azok, akik figyelemmel kísérik
a közgyûlés munkáját, miért annyira pesszimisták a város jelenét és jövõjét illetõen. Még
felsorolni is sok lenne a közvéleményben viszszatetszést keltõ és közgyûlési határozattal
megpecsételt, néha még törvénybe is ütközõ
döntéseket. Önmagasztalásért, dicshimnuszért
a kormányoldalnak nem kell a szomszédba
mennie, miközben a munkanélküliek száma a
városban folyamatosan nõ, az eladósodottság
pedig az egekbe szökik. Még érzelmi húrokon
sem tud a városvezetés jól játszani, mert minden személyében érintett véleményét félrelökve olyan ’56-os emlékmû mellett tette le a voksát, amelyhez – az elfogadott határozat értelmében – a szobrásznak külön tájékoztató utalást kell készítenie, hogy világossá váljék a
mûvészi akarat. A döntéseken egyszerûen átsüt a jövõ évi választások közelsége, minden
képviselõi felszólalásban érezhetõ a szavazatgyûjtési szándék, még ha ezeknek a városra
nézve semmilyen jobbító eredménye nincs is.
Ha a szavaimat bárki a képviselõk közül kétségbe is vonná, igazamat bizonyítja, hogy magánbeszélgetéseinkben velem értenek egyet.
Ezért színjáték az, ami a közgyûlésben folyik.
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HIRDETÉS

HIRDESSEN
A KANIZSÁBAN!

AZ
EGÉSZSÉGÜNKÉRT

21000 HÁZTARTÁSBAN

A városi könyvtárban:

VAGYUNK OTTHON

CSANÁDI MÁRIA
TERMÉSZETGYÓGYÁSZ

A meridián gyógyászat az
öngyógyítás XXI. századi
módszerérõl tart elõadást.

December 17-én 17 óra
Érdeklõdni:

(30) 3060-597
FÉRFI
FODRÁSZAT
Nagykanizsa, Fõ út 10.
(Húsáruház udvarában)

Nyitvatartás:
H-K-P: 7-13 óra,
Sz-Cs: 13-19 óra
Kellemes
ünnepeket és
Boldog Újévet
kívánok kedves
Vendégeimnek!
ERZSI

Kõnig menü  400 Ft / menü kiszállítva
9 Vállalati étkeztetést vállalunk
9 Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-1137

HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311– 468, e-mail: nk.hsmk@chello.hu
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig
DECEMBER 17. 17 ÓRA – ROCK KLUB,
AZ OLD MIX EGYÜTTES KONCERTJE a rendezvénysorozatot az
NKÖM a PANKKK program keretén belül támogatja. Belépõdíj: nincs
DECEMBER 19. 19 ÓRA – A FIATALOK
SZÖVETSÉGE VÍGJÁTÉK A Hevesi Sándor Színház elõadása
HEVESI – BÉRLET Belépõdíj (pótszék): 1300 Ft
DECEMBER 20. 19 ÓRA A FIATALOK SZÖVETSÉGE –
VÍGJÁTÉK BRÓDY – BÉRLET Belépõdíj(pótszék): 1300 Ft
DECEMBER 22. 10 ÓRA – KARÁCSONYI JÁTSZÓHÁZ
Mézeskalács és karácsonyi ajándékkészítés. Vezeti Millei Márta és
Pulai Lászlóné népi iparmûvész
JANUÁR 12. 15 ÉS 19 ÓRA – KÉPZELT RIPORT
EGY AMERIKAI POPFESZTIVÁLRÓL – MUSICAL
A veszprémi Pannon Várszínház elõadása
Belépõdíj: 1300 és 1700 Ft
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HIRDETÉS
A HOSSZANTARTÓ KARCSÚSÁG
BOLDOGSÁGA
HOGY AZ ÜNNEP UTÁN CSAK A SZÉP ÉLMÉNY MARADJON…
Havi 5 kg mínuszt és 2 ruhaméret csökkenést garantálunk!
Közeleg az év legszebb ünnepe, mely a
kellemes hangulatú családi együttlét mellett
kiadós falatozással jár. Hogy a bejglivel
„megspékelt” karácsonyi lakomázásokra a
fölös kilók ne, csak a szép élmények emlékeztessék – keresse fel Európa legnagyobb,
18 éves tapasztalattal rendelkezõ szépség és
fogyasztószalon láncolatát!
Nem is kell Párizsba utaznia ahhoz,
hogy kipróbálja a forradalmian új és 100%ban hatékony alakformáló, fogyasztó, feszesítõ módszert, mi elhoztuk Önnek a legújabb francia karcsúsító receptet! Örömmel
tudatjuk Önnel, hogy a fõvárosban már nagy
érdeklõdés övezte PHYSIOMINS® láncolat
az Erzsébet tér 8. szám alatt megnyitotta
nagykanizsai központját. Szalonunkban
szakképzett munkatársaink várják Önöket, s
a rég vágyott feleslegtõl a kényeztetõ kezelések alkalmával nemcsak kellemes, bizalmas
légkörben szabadulhat meg, de a teljesen
nyugodt körülmények a relaxációra és a feltöltõdésre is lehetõséget nyújtanak.
Minden bizonnyal ígértek Önnek már szám-

talan csodás fogyást, megerõltetés nélkül formálódó topmodell-alakot, de így vagy úgy soha nem jártak sikerrel próbálkozásai. Ha már
Ön is kipróbált minden létezõ módszert, de a
várva-várt eredmény elmaradt, itt az idõ, hogy
felkeresse a nagykanizsai PHYSIOMINS®
szépségszalont, ahol professzionális szakemberek és a legmodernebb testkozmetikai kezelések garantálják, hogy végre elégedetten nézzen a tükörbe és lecserélje a ruhatárát!
S hogy az általunk garantált havi 5 kilogramm súly- és két ruhaméret csökkenéssel
járó módszer miben különbözik a többitõl? A
diétás-könyvek és a hagyományos fogyókúrák általában a beviteli, vagyis az étkezési oldalon kezdik a fölös kilók leadásának hadmûveletét. A Franciaországban 1985-ben
nemzetközi hódító útjára indult Physiomins®
módszer viszont kívülrõl. A cég kutatói alaposan feltérképezték az emberi bõr rétegeinek sajátosságait és sejtösszetételét, majd ennek megfelelõen fejlesztették ki azokat a
technikákat és készítményeket, amelyek leghatékonyabban veszik fel a harcot a kerekded
formák, a fránya zsírpárnák és a hozzánk oly
makacsul ragaszkodó narancsbõr ellen.
Ha ellátogat a Nagykanizsa, Erzsébet tért
8 szám alatti szalonunkba egy computeres
diagnosztika után ingyenesen és kötelezettségektõl mentesen mutatjuk be Önnek a
Physiomins® fogyasztó-programjaink lényegét, majd célkitûzései alapján bõre minõsége
és egészségügyi állapota ismeretében személyre szabott programot állítunk össze, kialakítva az Ön számára legideálisabb kezelési programot. Nyitási akcióink és nyílt napjaink alkalmával arra is lehetõsége nyílik,
hogy tegyen egy „felfedezõ kalandtúrát” a
Physiomins® csodálatos világába!
Az Önre szánt másfél óra kényeztetés, a
megbízható gépek, s a hozzájuk használt luxus termékek biztosan meggyõzi majd, hogy
közösen könnyedén valóra váltjuk álmát! Indulhat tehát a közös együttmûködés!
A nagykanizsai Physiomins® Francia Fogyasztó Központot nemcsak azoknak ajánljuk, akik karcsúsodni szeretnének, hiszen nálunk a volumen csökkenés, a lokális zsírégetés, a narancsbõr eltüntetése és a kötõszövet
feszesítés mellett egy kellemes relaxációval
egybekötött teljes méregtelenítésre is számíthat. A karcsúsítás nálunk egy komplex folyamat, hiszen a gépi kezelések mellet elismert
szakemberek által összeállított, egészséges és

hatékony, személyre szabott táplálkozási tanácsokkal is szolgálunk kedves vendégeinknek. Szakembereink a kúra során figyelemmel kísérik az alakváltozást, a zsírszázalék és
ruhaméret csökkenést is, folyamatos tanácsadással és motiválással lelkesítik a karcsúsodni vágyókat. S ha közösen elértük a hõn áhított karcsú alakot, annak megõrzésére stabilizációs kezeléssel és speciális étkezési tanácsokkal szolgálunk elégedett ügyfeleinknek.
Büszkén mondhatjuk, hogy azok, akik a
Physiomins® módszert választották, a kúra
végén 5 kg-mal lettek könnyebbek és legalább két mérettel kisebb ruhákat vásároltak
maguknak! A hazai sztárvilág pár kiemelkedõ egyénisége is a mi módszerünknek köszönheti karcsúságát, így például a színészmûsorvezetõ, Szulák Andrea, a kiváló színész, Kállóy-Molnár Péter, a Crystal frontembere, Kasza Gábor, a konyhamûvészeti
mûsort vezetõ Kaszás Géza, Zoltán Erika
énekesnõ, a színész-énekes Gergely Róbert,
a tincsétõl megvált „ámokfutós” Kozsó, valamint az Irigy Hónajmirigy vezetõje, Sipos
Tamás is.
Nekik sikerült, a módszer tehát már bizonyított! Vágjon bele Ön is! De ahogy már
mondtuk, nem csak azokat várjuk, akik
fogyni szeretnének, hiszen tapasztalataink
szerint a hölgyek egy része elégedett a súlyával, csak bõrét szeretné megfiatalítani vagy
simává varázsolni. Nagykanizsai szalonunkban hatékony módszerekkel végzünk testkezeléseket, amelyek eredményeként véglegesen eltûnik a cellulitisz, a bõr visszanyeri feszességét és rugalmasságát. Stabilizációs kezeléseink pedig garancia arra, hogy az elért
karcsúság hosszútávra megmaradjon!
Mielõtt a Physiomins® módszer mellett döntene, lehetõséget nyújtunk egy teljesen ingyenes
és kötelezettségtõl mentes személyes diagnosztika elkészítésére, ahol szakembereink bemutatják
a legmodernebb testkozmetikai kezeléseket.
Meglátja, már az elsõ kezelés után is érezni és
látni fogja a különbséget.
Ön elhatározza, közösen valóra váltjuk!
Nálunk megtalálja a hosszantartó karcsúság boldogságát!
(x)
Physiomins® Francia Fogyasztó Központ
Nagykanizsa, Erzsébet tér 8.
Tel: (93) 789-990
Nyitva: Hétfõ - Péntek: 9-18, Szombat: 9-13
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HIRDETÉS
„TECHNIKA” Kft.

APRÓHIRDETÉS
INGATLAN
Nk-án a belvárosban 110 m2-es
lakás jó állapotban eladó vagy kiadó. Érd.: 30/391-5609 (5663K)
Befektetõk figyelem! Nk belvárosi 96 m2-es, 3 szoba + hallos
lakás , irodának is alkamas, eladó!
Irányár: 13,5 millió Ft. Érd.:
20/439-7780 (5709K)
Nk-án az Eötvös téren 3 szobás, 85 m2-es, földszinti lakás
(12,5 MFt) és Múzeum téren egyszobás, 36 m2-es, I. emeleti lakás
(5,5 MFt) eladó, vagy családi házra cserélhetõ értékegyeztetéssel.
Érd.: 30/365-1654, hétköznap 16
óra után: 93/320-627 (5746K)

BÉRLET
Belvárosi családi házban utcafronti, kétszobás, összkomfortos lakás külön bejárattal irodának, lakásnak kiadó. Érd.: 30/635-1230 (5695K)
Kórház utcában reális áron, két
helyiségbõl álló üzlet (összterület
57 m2) egyben és külön is kiadó.
Érd.: 30/346-8191 (5727K)
Nk-án a Teleki út elején kétszobás, bútorozott lakás hosszú
távra kiadó. Két havi kaució szükséges. Érd.: 20-313-4565 (5755K)

együtt 12.000–19.000 Ft-ért eladók. Tel.: 30/948-4276 (5738K)
Mindenféle könyvet, hagyatékot
vásárolok! Tel.: 20/555-3014 (5742K)
Hat személyes étkezõ, komód
cseresznyefából és tölgy tálaló eladó. Tel.: 20/555-3014 (5743K)
2 db 3,5 méteres ezüstfenyõ eladó! Érd.: 93/315-559 (este)
(5744K)
Fenyõgallyat vásárolok, tisztítást is vállalok! Érd.: 30/5428757 (5750K)
Rendelésbõl
visszamaradt,
bontatlan csomagolású Velform
szaunaöv eladó. Érd.: 18 óra után
a 93/321-734 (5753K)
Del 17”, 050, menüs monitorok
és internetezésre kiválóan alkalmas Del PIII Intel számítógépek
eladók 3 hónap teljes garanciával.
Tel.: 30/484-5477 (5757K)

SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS

Audi 80-as 1,6-os TD, 89-es
évjáratú, friss mûszakival, korához képest jó állapotban, sürgõsen
eladó. Érd.: 20/4296-903 (hétvégén) (5721K)
T4K kistraktor, utánfutó, rotációs, kétfordítós eke eladó! Tel.:
93-329-302 (5756K)

Az Ön számára értéktelen vashulladékot, forgalomból kivont gépjármûvét készpénzért átveszem! Lakókocsik is érdekelnek. Ugyanitt használt autóalkatrészek eladók. Tel.:
30/641-7375, 30/592-8463 (5485K)
Építési vállalkozó új lakások
építését, régi házak felújítását, tetõszigetelést, ácsmunkákat, tetõfedést vállal alvállalkozóként is!
Érd.: 70/503-9407, 93-322-109,
30/6398-825 (5604K)
Vállaljuk: sírok tisztítását, felújítását, készítését számlára is.
Érd.: Horváth Zoltán, vállalkozó.
Nagykanizsa, Ady Endre u. 65.
Tel.: 06-93-333-449, 06-70-5117863 (5641K)

VEGYES

TÁRS

Telstar 128 MB-os: MP3lejátszó + USB drive + digitális
diktafon + FM rádió funkció egyben eladó 7500 Ft-ért. Érd.:
30/9932-534
Babakocsik: újszerû, márkás,
kétfunkciósak,
sokfunkciósak,
babahordozó
autósüléssel,
négyévszakos
kiegészítõkkel,

Két kanizsai srác megismerkedne hölgyekkel! Hívásotokat várjuk
a 30/517-6801-es számra! (5754K)
Megismerkednék 40-50 év
közötti nem dohányzó úrral. Tel.:
06-20-582-5755 (5758K)
Eladna, venne, cserélne?
Hirdessen a Kanizsa Újságban
jövõre is kedvezõ áron!

JÁRMÛ

AKCIÓ december 31-ig!
Személyi kölcsön kezes és fedezet nélkül
1-3 napos elbírálással, 3%-kal alacsonyabb kamattal!
Havi törlesztõrészlet
5 812
13 247
24 853

Kölcsön összege
200 000 Ft
500 000 Ft
1 000 000 Ft

Futamidõ (hó)
60
60
60
THM: 18,00 % - 21,55 %

Igényeljen hitelkártyát díjmentesen!
T-Mobile arany-, platinakártyával jövedelemigazolás nélkül
max. 510 000 Ft-os hitelkerettel!

Tel.: 30/9949–003, 30/8589–760

Nagykanizsa, Király u. 47. sz.
Telefon: 93/312-394
OKÉV szám: 20-088-05

TESSZÜK A DOLGUNKAT!
Néha elcsodálkozom egy-egy
cikk olvasása közben, hogyan lehet valaki vagy valami olybá tökéletes mint,
amit magáról mond.
A marketing munka egyik
összetevõje valóban az, hogy
cselekedj és beszélj róla, és
ez így is van rendjén. Nálunk cselekszünk és beszélünk is róla. Még ma is megállapítható,
hogy van, amit jól csinálunk, és van olyan, amit kevésbé jól –
tesszük a dolgunkat – javítjuk, ha kell átalakítjuk, jobbá tesszük.
A fejlõdés alapja a hibák és a problémák megoldása.
Ma a felgyorsult világunkban bizony a közlekedés tanítása nem
kis feladat. A mai kor emberének az érzelem világa, a fogékonysága, az anyagi motivációja, a szociális érzékenysége, a napi gondjai,
a pszichés állapota bizony egy teljesen más hozzáállást követel tõlünk, független attól, melyik nemhez tartozik. Tehát ha jól akarjuk
tenni a dolgunkat, erre kell figyelni. Mibõl lehet ezt megtanulni? Jó
kérdés! Könyvbõl, brosúrákból, tréningekbõl. Szerintem azoktól,
akik hozzánk fordulnak, számíthatnak ránk és nem utolsó sorban tanácsokkal látnak el bennünket. Adnak tanácsot partnereink jó szándékból, méreggel és néha irigységgel motiválva is. Nos ezt kell elfogadnunk nekünk és ehhez feldolgozni a könyveinkbõl tanultakat.
Ma nem a tegnapi nap van, holnap más lesz, ezt kell figyelembe
vennünk, hogy változni kell, a dolgát mindenkinek tennie kell és
javítani rajta.
Ami biztos, valahol helyet foglalunk a piacon, de ezt pontos számok ismerete nélkül nem tudjuk meghatározni. Egyet tudunk: ha oktatóink tudnak dolgozni, van munkájuk, az talán jelent valamit. Büszkék vagyunk eredményeinkre – TESSZÜK A DOLGUNKAT!
Végezetül megköszönöm tanulóinknak a javító segítséget és azt, hogy
bíztak bennünk, oktatóinknak a pedig hasonló gondolkodásmódot.
Mindenkinek kellemes ünnepeket és sikeres, balesetmentes,
kultúrált közlekedést az elkövetkezendõ hosszú évek alatt!
Kérem, hogy a velünk kapcsolatban állók és a majdani ügyfeleink is forduljanak bizalommal hozzánk, mert velük együtt vagyunk
– talán nem túlzó a kijelentés – egy sikeres csapat!
Kovács Tibor (x)
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SPOR T
KÉT GYÕZELEM
A Dunántúli Gyermek I. Vízilabda Bajnokság legutóbbi
fordulóján a CWG Kanizsa
VSE a Szombathely csapatával
18:10, a Dunaújvárossal pedig
18:14 arányban nyert. Csapat:
Szabó Máté (kapus), Bedõ
Krisztián, Sashalmi András,
Erhetics János, Tóth Richárd,
Virt Mátyás, Kovács Kristóf,
cserék: Berkenyés Kármen,
Gyana Dániel, Molnár Markó,
Havasi Ádám, Herczeg Dániel,
Papp Dávid, Lukács Zsolt,
edzõ: Kaszper Dániel.
– A forduló tétje a csoportelsõség megtartása, és az elõny
növelése volt. A hazai környezet,
a készülés és az akarás a fiúk
kettõs gyõzelmét hozta. Ebben vitathatatlan érdemeket szerzett
Virt Mátyás, aki jószerével a kanizsai gólok felét egyedül vállalta. Ki kell még emelni Erhetics
János védekezésben nyújtott teljesítményét, valamint Bedõ
Krisztián és Sashalmi András támadójátékát – mondta az edzõ.

ARANYESÕ
December 3-án rendezte az NTE 1866 MÁV Rt. hagyományos Nemzetközi Mikuláskupa Judoversenyét,
immár nyolcadszor. Az NTE sportcsarnokban közel
150 versenyzõ állt a tatamira. A hazaiak csapata 23 fõvel indult, 45 súlycsoportban. A csapat kis létszáma
miatt volt, aki több súly és korcsoportban is megpróbálta magát. Így sikerülhetett, hogy a 23 judoka 26
aranyat, 12 ezüstöt, 5 bronzot és két ötödik helyet szerzett. Csapatverseny két kategóriában hirdettek: a D-sek
között II., a Diák korúaknál az I. helyért járó kupát
emelhették a magasba az NTE-sek. Különdíjból ötöt
gyûjtöttek be: Aczél Éva, Kardics Konrád, Lukovits
Balázs, Csonka Richárd és Orsós György érdemelték
ki a szép szobrocskákat.
A 10 évesek között Orsós György 24 kg-ban II.,
Klepács Milos 26 kg-ban V., Baj Balázs 30 kg-ban III.,
Csöndör Olivér 33 kg-ban III., Kuzma Cintia 36 kg-ban
II. Huszár Martin a 10 éveseknél 27 kg-ban és a 11
éveseknél 28 kg-ban is II. lett. A 10 éves Lukovits Balázs a saját korcsoportjában +40 kg, a 11 éveseknél +49
kg-ban, valamint barátságos mérkõzéseken egyaránt I.
helyezést ért el. A 11 éves Kele Dávid 49 kg-ban I. lett.
A szintén 11 éves Csonka Richárd saját korcsoportjában 33 kg-ban és a 12 éveseknél 32 kg-ban egyaránt
aranyérmet szerzett. Kardics Konrád a 11 évesek között 36 kg-ban, és a 12 éveseknél 35 kg-ban érdemelte
ki két aranyérmét. A 93-as születésû Kuzma Balázs 55
kg-ban II. lett. Aczél Éva 12 éves korcsoportban 45 kg-

MÛS ORA
December 16 – December 22
December 16. péntek
06:30 Krónika 06:53 K'arc - Juhász
Gábor Trió koncertje, Zeljko
Hudek kiállítása, Halottak Napjától
Virágvasárnapig 07:19 Jelkép - református 07:30 Krónika 07:42 Jövõ
7 - A bolognai folyamat, úszás
08:08 Adjuk magunkat 08:19 Krónika 17:00 Brill 20 17:30 Nyugati
régió 18:00 Krónika 18:14 Mese
18:18 Jelkép - katolikus 19:00 Krónika 19:14 Dombország 19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:01
K'arc ism. Napjától Virágvasárnapig 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 A Fekete Maszk - hongkongi akciófilm
23:00 Maksavízió 23:30 Különjárat

December 17. szombat
06:30 Krónika 06:53 Dombország
07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika 07:42 K'arc ism. 08:08 Adjuk magunkat 08:19 Krónika 08:30 Gyermekmûsor 09:00 Teleshop 09:30

Brill 20 10:00 Infómánia 10:30 Dokumentumfilm 11:00 Pénzhalász
17:00 Menü 18:00 Kérdés nélkü:
Portré Andor Józsefról 18.25 Adjuk
magunkat 18.35 Dalolva szép az élet
20.15 Egy nápolyi vulkán, a Solfatara - természetfilm 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Bencze show 21:30 Lidércfény - amerikai romantikus dráma 23:30 Különjárat - rockshow

December 18. vasárnap
06:30 Dalolva szép az élet 08.10 Erdély - Ördöngõsfûzes 08:20 Jelkép Krisztus Szeretete Egyház 08.30
Gyermekmûsor 09:00 Teleshop
09:30 Egészségmagazin 10:00 Kincses sziget - az élõ zene magazinja
10:30 Menü 11:00 Pénzhalász 17:00
Dokumentumfilm 18:00 A medvék
és én - természetfilm 18:25 Adjuk
magunkat 18:35 Ballagás - film
20:15 Sajt - válogatás 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Maksavízió 21:30 Öld
meg Cupidót! amerikai film

ban I., a 13 éveseknél 41 kg-ban I., barátságos mérkõzéseken pedig három I. és egy II. helyet mondhat magáénak. Az ugyanilyen korú Horváth Tamara saját korcsoportjában 38 kg-ban, a serdülõknél 36 kg-ban aranyat, barátságos mérkõzéseken pedig két ezüstöt kapott. Tar Bence 34 kg-ban I. és barátságos mérkõzésen
II. lett. Szentes Benjamin a 13 évesek között 41 kg-ban
III., a serdülõknél 40 kg-ban I., barátságos mérkõzésen
II. helyezést ért el. Balogh Szabolcs 45 kg-ban II., serdülõ 44 kg-ban III., barátságosban II. lett. Mihovics
Szabina serdülõ 52 kg-ban és Ifi 50 kg-ban egyaránt a
dobogó legfelsõ fokára állhatott, s barátságos mérkõzésen is aranyat szerzett. A serdülõ Korcsmáros Ádám 44
kg-ban V., Visnovics Dániel 70 kg-ban I. lett. Gaál
András az Ifiknél 60 kg-ban és barátságos mérkõzéseken 3 aranyat érdemelt ki, míg a szintén Ifi Aczél László 73 kg-ban III. lett. Kisjós Dávid junior kategóriában
66 kg-ban a dobogó második fokára állhatott.

December 19. hétfõ
06:30 Ballagás - magyar film
08.00 Adjuk magunkat 08.15 Sajt válogatás 17:00 Kincses sziget 18:00
Krónika 18:10 Mese 18:15 Jelkép adventista 19:00 Krónika 19.10 Jövõ
7 19.40 Adjuk magunkat 19.50 Krónika 20.00 Dombország 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Otthon, rémes otthon
(16) amerikai thriller 23:00 Színházi
magazin 23:30 Különjárat

December 20. kedd
06:30 Krónika 06:53 Jövõ 7 07:19
Jelkép - adventista 07:30 Krónika
07:42 Dombország 08:09 Adjuk
magunkat 08:19 Krónika 17.00 Szemeszter - fõiskolások, egyetemisták
magazinja 18:00 Krónika 18:14 Mese 18:19 Jelkép - katolikus 19:00
Krónika 19:13 Házban ház körül
- Karácsonyi készülõdés: haléltelek,
mézeskalács, Újévi népszokások
19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:01 Jövõ 7 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 Szabadulás az Édenbõl - amerikai filmdráma 23:00 Egészségmagazin 23:30 Bence-show

December 21. szerda
06:30 Krónika 06:53 Házban ház körül

ism. 07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika 07:40 Jövõ 7 08:10 Adjuk magunkat 08:19 Krónika 17:00 Akarj élni!
18:00 Krónika 18:14 Mese 18.21 Jelkép - evangélikus 19:00 Krónika 19:14
Jövõ 7 - Összevonás,megszüntetés,együttmûködés a közoktatásban
19:27 Rendben 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 Házban ház körül
Karácsonyi készülõdés: halételek, mézeskalács, Újévi népszokások 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Viharlovasok - hongkongi kalandfilm 23:00 Kincses sziget az élõ zene magazinja 23:30 Brill 20

December 22. csütörtök
06:30 Krónika 06:53 Jövõ 7 ism.
07.06 Rendben 07:19 Jelkép - adventista 07:30 Krónika 07:42 Házban ház körül ism. 08:08 Adjuk magunkat 08:19 Krónika 17:00 Biztonsági zóna 18:00 Krónika 18:14 Mese
18:19 Jelkép - református 19:00
Krónika 19:14 K'arc - Õsze András
emlékkiállítás,
KiskarácsonyNagykarácsony, Zalán Barbara és a
vers 19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:01 Jövõ 7 ism. 20:14
Rendben 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Láthatatlan mama - amerikai vígjáték 23:00 Infómánia 23:30 Menü

FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ
A FEBRUÁRI
ANGOL és NÉMET,
NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÕ,
40 ÓRÁS INTENZÍV
TANFOLYAMOT SZERVEZ
vizsgáztató tanárok vezetésével,

INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL

30% TANDÍJ- ÉS VIZSGADÍJ
VISSZATÉRÍTÉS CSAK NÁLUNK!
Beiratkozás: december 30-ig
8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326–413, Mobil: 30/400–5253
E–mail: info@dialognk.hu, Honlap: www.dialognk.hu
OM reg. szám: 20–0129–04
Akkredit: 0584

