Tisztelt Olvasóink!
Lapunk 2005. januárjától
más idõpontban kerül
terjesztésre, ezért minden
héten péntek estig kapják
kézhez.
XVII. évfolyam 5. szám  2005. február 11.  Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

TÉLKERGETÕ
FARSANGI FÁNK
AZ OVIBAN

A Hét témája:
Peremkerületek
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VÁROSHÁZA
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

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa Magyar u. 54. szám alatti, 163/1. hrsz-ú ingatlanát. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Iroda Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II.em. 6.ajtó.
A versenytárgyalás ideje: 2005. február 18. 9.00 óra. Kikiáltási ár:
11.280.000 Ft + áfa. Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Erzsébet tér 7. II. em. 6. ajtó) lehet. Tel.:
93/500-724

TOURINFORM NAGYKANIZSA
 Adatbázisunkba való felvétel céljából továbbra is várjuk szakképe-

sítéssel rendelkezõ idegenvezetõk jelentkezését.
 Irodánkban 2005. február 1. napjától ismét megvásárolható az utazási, szállodai, éttermi, múzeumlátogatási kedvezményeket biztosító
Magyar Turizmus Kártya.
 2005. február 1. napján indul turisztikai honlapunk, mely elérhetõ
www.nagykanizsa.hu oldalról, vagy a tourinform.nagykanizsa.hu címen. A honlapon fórum indul, melyen várjuk a szakma és a lakosság
észrevételeit.
Továbbra is szeretettel várjuk régi és új ügyfeleinket irodánkban!
8800 Nagykanizsa Csengery út 1-3.
Tel.: 93/313-285, Fax: 93/536-077

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA ÉRTÉKESÍTI
CSERFÕI ZÁRTKERTI INGATLANAIT:
* 10351,2, Kert, 852. * 10370, Gyep , 73. * 10422, Gyep-erdõ,
3738. * 10434, Gyep, 6397. * 10490, 1, Szántó-gyümölcsös, 2974.
*10504, 1, Szántó, 1897. * 10532, Gyep, 3212. * 10533 Gyep, 1079.
*10539, Kert-szõlõ-erdõ, 1770. * 10550, 3, Szántó, 1146. * 10551,
Gyümölcsös, 604. * 10552, Gyümölcsös, 170. 10553, Kert-gyümölcsös-kert, 2893. * 10595, Gyümölcsös-gyep-kert-erdõ, 5961. * 10596,
Gyep, 182. * 10621, 1, Gyep, 50. * 10624, 1, Gyep, 3198. * 10625,
Gyep, 24. * 10636, 3, Gyep, 4393. * 10637, 2, Gyep, 3199. * 10645, 2,
Gyep, 4606. * 10655, Gyep, 7096. * 10656, Gyep, 8017. * 10657, 2,
Gyep, 5576. * 10664, Szántó, 2575. * 10672, 3, Gyep-erdõ, 2998. *
10673, Gyep-erdõ, 5364. * 10798, 1, Gyep, 5589. * 10798, 2, Gyep,
5413. * 10799, 2, Gyümölcs-erdõ, 5017. * 10800, Gyep, 3314. *
10801, 1, Szõlõ-gyümölcsös, 1654. * 10803, Gyep-erdõ, 6121. *
10806, 1, Szántó-erdõ, 7025. * 10806, 3, Szántó, 2988. (hrsz1, hrsz2,
megnevezés, terület m2):
Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel.: 93/500-724.
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KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Halász Gyula önkormányzati képviselõ a 9.sz választókörzet lakóinak ( Péterfai u., Városkapu krt., Zemplén u. páros oldal, Munkás u.
páros oldal a 14. számtól, Kazanlak krt 14. ) január 12-én (szombaton)
10 órától fogadóórát tart a Városkapu krt-i buszvégállomásnál található Stílus Bútorházban.
Dr. Horváth György önkormányzati képviselõ a 2. számú választókerület polgárait várja fogadóóráján 2005. február 16-án szerdán 17.30
és 19 óra között a Zeneiskolában (Sugár u. 18.).

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.
Nemes, városias, kulturált, alkotó környezetet szeretne, van ötlete
és a személyi jövedelemadójának 1 %-val tudja támogatni a Nagykanizsa Város Környezetvédelméért Alapítványt? Tisztelettel kérjük, segítse az alapítvány ez évi munkáját. Az alapítvány adószáma
19275172-1-20. Támogatásukat, ötleteiket elõre is köszönjük!
Alapítvány Kuratóriuma

PEDAGÓGUS DÍSZOKLEVELEK
Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a
kiemelkedõ munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük
a Díszoklevélben részesülõ pedagógusokat.
Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként továbbítanunk kell
a képzõ intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára érdemes nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél másolata) az aranydiplomavárományosoktól a munkakönyvük másolatát is.
A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges adatlap a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztálya Oktatási és Kulturális
Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8. sz.) átvehetõ és
megtalálható a http://www.nagykanizsa.hu/dokumentumok/pedagogus_diszoklevelek.pdf honlapon.
Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élõ nyugdíjas pedagógusokat, akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy
2005. március 18-ig juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztálya Oktatási és Kulturális
Irodájára (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8. sz.), hogy továbbíthassuk a képzõ intézményekhez.

Nagykanizsa lakossága 51 727 fõ
Születések száma: 69, ebbõl Nagykanizsán: 36.
Halálozás száma: 72, ebbõl Nagykanizsán: 36.
Házasságkötések száma: 5
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezetõ - fõszerkesztõ: Luif Ibolya. Munkatársak:
Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szõlõsi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth
Tihamérné. Szerkesztõség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I.
emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:
93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelõs vezetõ: Antók
Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztõ Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu
Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
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VÁROSPOLITIKA
PÁRTHÍREK

A PANELPROGRAMRÓL
Cseresnyés Péter, a Fidesz helyi frakcióvezetõje sajtótájékoztatóján
megdöbbentõnek találta, hogy a pályázatban minimálisan elõírt 30
százalékos önkormányzati önrész helyett a szocialista-szabaddemokrata
városvezetés az igazságosság jegyében eddig nulla forintot szánt olyan
pozitív kezdeményezésre, amely jelentõs mértékû megtakarítást jelentene a lakóközösségeknek.
– Az ország más részein milliárdokat költöttek a panellakások felújítására, míg Nagykanizsán nulla forintot fordított eddig erre a célra az
önkormányzat. A Fidesz nagykanizsai elnöksége létrehozott egy testületet
a „Megújuló Nagykanizsai Lakásokért”. A csoport tagjai szakmai számításokat elvégezve szorgalmazni fogják, hogy a város 2005-ös költségvetésében már szerepeljen elkülönített forrás a program elindításához. A társasházak képviselõit kérjük, tanulmányozzák a pályázati kiírásokat, készítsék el a mûszaki dokumentációt – fejtette ki Cseresnyés Péter.
HANGULATKELTÕ PROBLÉMAFELVETÉS?
Csütörtökön délelõtt sajtótájékoztatót tartott Polai József, fideszes önkormányzati képviselõ. A képviselõ nehezményezte, hogy Litter Nándor
szerint a választókörzetében fellelhetõ problémák megoldásának ismertetésével és szorgalmazásával hangulatot kelt.
– Az egyetlen egyéni körzetben megválasztott fideszes képviselõként
nem vagyok hangulatkeltõ, amikor körzetem egy-egy gondját indítványban a közgyûlés elé terjesztem, hanem az ott élõ emberek érdekeit képviselem. Mint Kiskanizsa és Bajcsa egyéni képviselõje magam is igyekszem a 2005. év költségvetésébe körzetem feladatait beépíttetni, ezt mindig a választókerületemben élõ emberek érdekében, az õ igényeik, javaslataik szerint teszem, mert számomra fontos a véleményük, érdekeik.–
hangsúlyozta a sajtótájékoztatón Polai József.
MIÉP SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
Zakó László, a MIÉP országos alelnöke és Fülöp Zsolt megbízott városi elnök tartott sajtótájékoztatót február 8-án a párt helyi irodájában.
Nem szorosan Kanizsát, hanem országos, közérdekû témákat vetett fel
az alelnök, melyek véleménye szerint igazak városunkra is. Többek között beszélt arról, hogy mit hozott a kilenc hónapos EU-s tagságunk Magyarországnak, és kritikusan szólt a hazánkban, napjainkban folyó közéleti színjátékról.
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A KTÖ A KÖLTSÉGVETÉSRÕL
A február 8-i Kiskanizsai Településrészi Önkormányzati ülés
egyetlen napirendi pontja Nagykanizsa város 2005. évi költségvetése
volt. Az ülésen részt vett a Kontrolling Osztály vezetõje és
helyettese, Dencsné Szabó Edit és
Tóthné Krémer Mária. A településrészi önkormányzat tagjai többek között érdeklõdtek arról, hogy
a köztemetõk fejlesztése címszó
mellett lévõ 20 milliós összeg
elég-e egy új ravatalozó építésére;

a gyalogátkelõhelyek korszerûsítése tartalmazza-e a kért gyalogátkelõhelyet a Szent Flórián tér és az
általános iskola között, illetve az
orvosi rendelõk 40 milliós felújítása mely rendelõket érintené. Horváth Jánosné sajnálattal említette,
hogy nem szerepel az idei büdzsében a Kiskanizsa-Sormás közötti
kerékpárút építése. A KTÖ tagjai
csupán az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatokat támogatták, a költségvetés-tervezet nem.

GYORSHAJTÁS, ITTASSÁG
A Nagykanizsai Rendõrkapitányságon tartotta évértékelõ ülését február 3-án a Nagykanizsai Balesetmegelõzési Bizottság. Az értekezleten
elemezték a rendõrkapitányság illetékességi területének közlekedésbiztonsági helyzetét, valamint az M7-es autópálya szakasz és az M70-es
autóút közlekedési szempontból térségre gyakorolt hatását.
A rendõrkapitányság területén tavaly 747 közlekedési baleset történt,
közülük 217 járt személyi sérüléssel. A halálos balesetek száma 13-ról
10-re csökkent, a súlyos kimenetelûeké pedig 94-rõl 90-re. A balesethez
vezetõ okok közül az elsõ helyen a gyorshajtás, majd az elsõbbségi szabályok megsértése áll. A rendõrkapitányság illetékességi területére továbbra is jellemzõ a kerékpárosok által okozott balesetek magas száma,
és növekedett a gyalogosok által okozott baleseti szám is. Az országos és
a megyei átlagnál is több az ittas jármûvezetõk által okozott baleset a területen. A balesetek mintegy 17,5 százalékát okozzák az ittas jármûvezetõk, melynek visszaszorítására a rendõrség már egy átfogó programot is
kidolgozott. Az elemzések alapján a pénteki és szombati napokon kétszer
annyi baleset következett be. A Balesetmegelõzési Bizottság az ittas jármûvezetõkkel szembeni fellépésen túl a gyorshajtók kiszûrését, kerékpáros balesetek megelõzését, a passzív biztonsági eszközök használatának
további kikényszerítését tartja legfontosabb céljának 2005. évben.

TÍZ MILLIÓ LAKBÉRTÁMOGATÁSRA, 20 MILLIÓ TÖMBHÁZFELÚJÍTÁSRA
A kormány az arra rászoruló családoknak a piaci lakbér és a megfizethetõ lakbér közti különbséghez támogatást ad, feltéve, hogy ebben a
helyi önkormányzat is részt vállal. A lakbér felsõ mértékét, a jogosultság megállapítását, valamint a támogatás folyósításának feltételeit az
önkormányzatnak rendeletbe kell foglalnia. Aki megfelel a feltételeknek, az államtól megkaphatja a lakbér 30 százalékát, de nem többet,
mint 7 ezer forintot. Ennek viszont az a feltétele, hogy az önkormányzat is letegyen ugyanannyit, mint az állam.
A február 7-én tartott sajtótájékoztatóján Litter Nándor polgármester
a bérlakásban élõk támogatásával, a bérbeadás ösztönzésével, valamint
a panelházak felújításával kapcsolatban bejelentette: a költségvetésben, mely várhatóan február 15-én kerül elfogadásra, 10 millió forintot
terveztek a lakbértámogatás finanszírozására. Ezzel az összeggel 100120 lakás ilyen úton történõ bérbeadását tudnák segíteni három évig.
Ha ennél nagyobb számban érdeklõdnek a helyiek, az összeg korrigálható. A 14 ezer forint állami és önkormányzati támogatást, az önkormányzatnak még ki kell egészítenie négyezer forint üzemelési hozzájárulással. A támogatás összege így együttesen 18 ezer forint. Lakbértámogatásra azok pályázhatnak, ahol a családban az egy fõre jutó jövedelem 37.050 forint alatt van. Azt szeretnék, ha a bérbeadók is csatlakoznának a programhoz. A végrehajtási szabályok márciusban jelennek meg, de a felmérésekhez hamarosan hozzá kell kezdeni. Konzultálni kíván az önkormányzat a bérbe vevõkkel és a bérbe adókkal is.

Kedvezmény jár a bérbeadó magánszemélyeknek is, hiszen a bérbeadás után nem kell adót fizetniük, ám bejelentési kötelezettségük van
az APEH felé. Azoknak a fiataloknak is fel kívánják hívni a figyelmét
a lehetõségre, akik még otthon laknak a szüleikkel. Várja az önkormányzat olyan építési vállalkozók jelentkezését, akik nem tudják eladni a lakásaikat és olyanokat is, akik a lerobbant önkormányzati ingatlanokat lakásokká alakítanak át, s egyben vállalják azt, hogy albérlõk házaként mûködtetnék az épületet. Akik új lakásba költöznek, ezzel a
konstrukcióval, a három év lejárta után 100 százalékosan igénybe vehetik a szociálpolitikai kedvezményt, ha meg akarják vásárolni a lakás.
A polgármester szólt még arról is, hogy a hõszigetelési és panel korszerûsítési programra több, mint 8 milliárd forintot szán az állam. A
város költségvetésében 20 millió forintot terveznek elkülöníteni a
tömbház felújítási program pályázati önrészeként. Kámán László, az
IKI igazgatója elmondta: a napokban közzéteszik az igényfelmérést, és
keresnek olyan vállalkozókat, magán társaságokat, akik a lakásokat kiadnák, és olyanokat is, akik a felújításra szoruló ingatlanokat megvásárolnák az önkormányzattól, lakásokká alakítanák át, és hajlandók hoszszabb távra szerzõdést kötni az önkormányzattal. A városban háromnégy ilyen ingatlan van. A panellakások felújításával kapcsolatban
nagy problémát jelent véleménye szerint, hogy a társasházak nincsenek jelenleg sem felkészülve a tervezõi munkák elindítására és a pályázathoz szükséges dokumentációk kitöltésére.
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A HÉT TÉMÁJA: PEREMKERÜLETEK
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NAGYFAKOS, AZ ELFELEJTETT VÁROSRÉSZ

Február 1-jén lakossági fórumra várták Nagyfakoson Litter Nándor
polgármestert és a terület önkormányzati képviselõjét, Papp Pétert. A
település egyetlen utcájának a közepén, a Dankó Pista utcában jöttek
össze a találkozóra. A heves szóáradat a panaszok felsorolásával kezdõdött. Régi problémájuk, hogy nincs jelezve a település neve a bagolai és
a fakosi útelágazóban. A városba igyekvõ idegenek Nagyfakoson keresték már például a Tesco áruházat, Nagykanizsát, vagy éppen a szõlõhegyet. Legnagyobb gondjuk a hétvégi buszközlekedéssel van. Akik vasárnap, éjszakai mûszakba járnak dolgozni, már délután hat órakor kénytelenek elmenni hazulról. Jó lenne, ha este 20 órakor indulhatnának el,

mint a bagolaiak. Sok hétvégi járat bemegy Bagolára, de hozzájuk nem,
pedig õk is Nagykanizsához tartoznak. A városból vasárnap 17.10 órakor indul busz, a következõ pedig késõbb, 22.30 órakor jön. Megkérdezték azt is, hogy akinek bérlete van a 17-es járatra, miért kell a
Sandról érkezõ buszra jegyet vennie? Nem értik, Kisfakosról miért nem
jön be a busz hozzájuk, hiszen nincs köztük egy kilométer távolság. Az
út állapota rossz, kátyús, nehéz közlekedni rajta. Használják a mezõgazdasági gépek, teherautók, esõs idõben vastag rajt a sár. Kézi erõ kevés a
letakarításához. A buszfordulónál szintén felújításra szorul az út. Kérték,
a Közterület Felügyelet fordítson figyelmet a buszmegálló környékén
látható senki földjére, mert tavasztól-õszig méteres, vagy annál nagyobb
gaz fedi. A falu közössége egy kis területet lekaszált, ahol parkot alakítottak ki. A terület tulajdonviszonyát is rendezni kellene, mert nem lehet
tudni, kié. Az utolsó villanyoszlopra is ideje lenne világítótestet szerelni.
A polgármester és a képviselõ a problémákat feljegyezte. Papp Péter
elmondta, utoljára aznap tárgyaltak a Zala Volán Rt. vezérigazgatójával,
és ismét felhívta a peremkerületek közlekedési problémáira a figyelmet.
Készül egy új felmérés, és június 15-tõl tervezik a teljesen új menetrend
bevezetését. Litter Nándor ígérete szerint az útirányjelzõ táblát kihelyezik, és az utcában lévõ üres önkormányzati területet megkapja a Városszépítõ Egyesület, ha kérik és gondozzák.
A fórum résztvevõi az 50 lakost számláló nagyfakosiak nevében
még hozzátették: Ennél szebb környezetet nem lehet elképzelni. A város Rózsadombja! – mutattak körbe, s abban a reményben köszöntek el
a polgármestertõl, hogy lesz foganatja a panaszaiknak.

MIKLÓSFAI TERVEK
A miklósfai településrészen élõk gondjairól, a peremterület problémáiról Sajni József önkormányzati képviselõt kérdeztük:
– Miben mások a peremterületek gondjai a belvároshoz képest?
– Egyértelmû igény, hogy a peremterületek önálló településként is
kellene, hogy tudjanak mûködni. Mit értek ez alatt? Úgy az infrastruktúra, mint a mûvelõdés vagy éppen a sport, a kikapcsolódás területén
minden feladatot, a lakosság minden igényét meg lehessen oldani
Mikósfán. Hiszen közel 2200 ember él itt, ezzel a valamikori járás második legnagyobb települése. Míg egy ezer fõ körüli település képes valamennyi, a megfelelõ életminõséghez szükséges feltételt biztosítani lakossága számára, nekünk sok mindenért be kell utaznunk a belvárosba. A városvezetés gondolkodása a kezdetektõl városközpont-centrikus. A fejlesztések, beruházások döntõ többsége a belvárosban valósul
meg, a peremterületek kiszorulnak belõle – bár az utóbbi egy-két évben mintha a mi lehetõségeink is egy kicsit megnyíltak volna. Nem
önálló településként kiszorulunk a pályázati lehetõségekbõl is, pedig a
város területének egytizede Miklósfáé, lakosságszámának egyhuszada
ezen a peremterületen él. Egyébként hamarosan egy önálló képviselõi
indítványt fogok benyújtani a városvezetésnek, amelyben azt kérem,
készüljön az összes külterületrõl olyan felmérés, amely a mûködés öszszes elemére vonatkozik. Ezt követõen kellene felállítani a fontossági
sorrendet, mely a fejlesztéseket rangsorolja.
– Melyek a legnagyobb tervek Miklósfán?
– Az infrastrukturális helyzetünkre nem panaszkodhatunk, kisebb javításokra persze mindig kell számítani, de ebben tényleg nincs okunk
elégedetlenségre. Most a legfontosabb teendõnk a lakhatási lehetõségek elõmozdítása. A foghíjas telkek már mind beépültek, s ugyan kijelölésre kerültek a leendõ lakóövezetek is, de a folyamat megtorpant,
ebben sürgõs elõrelépésre van szükség. Fontos feladatunk van szociális téren is: egyre több az idõs, segítségre szoruló ember, s egyre kevésbé jelent megoldást a sokszor csak délután három óra tájban megérkezõ, melegnek aligha mondható étel. A jelenlegi szociális ellátórendszer alkalmatlan az ilyen volumenû feladat ellátására. A megoldás
a következõ lehetne: egy falugondnok segítségével, az iskola konyhájá-

nak bevonásával egyrészt valóban ebédidõben, melegen kerülne ez
érintettek otthonába a meleg étel, másrészt ha valakinél valamilyen
gond merül fel, szinte azonnal segíteni tudunk. A falugondnok egyébként más munkákban is kivehetné a részét: a közhasznú foglalkoztatottakat közvetlenül irányíthatná, vagy akár tevékenyen részt vehetne õ is
a parkok építésében, a településrész szépítésében.
– Beszélgetésünk elején azt mondta: mintha kicsit megnyíltak volna
a lehetõségek Miklósfa elõtt is. Mondana egy-két példát?
– A tavalyi évben, negyven évnyi várakozást követõen tízmillió forintot költhettünk járdáinkra, s az idén - ha a közgyûlés is megszavazza harminc millió forintból a központi terünk kerül rendezésre. Mindemellett a peremterületek képviselõinek kétmillió forintra megemelt keretösszege is segítség a kisebb gondok azonnali orvoslására. Tennivaló akad azonban bõven, s természetes, hogy a peremterületek is szeretnének minél többet megvalósítani elképzeléseik közül. Mint az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke, különösen érzékenyen
érint például, hogy ebben a kerületben összesen kétmillió forintot költhetünk egész évben sportra, és a kultúrára sem jut több. Pedig az itt
élõk többsége szeretne helyben sportolni, szórakozni, mûvelõdni, itt
szeretne programokat, itt érzik magukat otthon és nem a belvárosi
sportpályákon vagy a HSMK-ban. Úgy érzem, aránytalanul kevés jut
hozzánk egy-egy, a városban megrendezett eseményhez viszonyítva.
– Azt mondta, kétezer-kettõszázan élnek itt. Milyen lehetõségei vannak a képviselõnek arra, hogy minél több ember véleményét meghallgathassa? Honnan lehet azt tudni, hogy tényleg a legtöbbek által, legfontosabbnak tartott ügy érdekében teszi a dolgát?
– Igyekszem minden alkalmat megragadni, hogy személyesen találkozzam az itt élõkkel. Erre meglehetõsen sok fórum áll rendelkezésre,
de most éppen azt tervezem, hogy minden házhoz eljuttatok egy kérdõívet, amelynek valóban az igények teljes körû felmérése lesz a célja.
Remélem, ezt sokan kitöltik és visszajuttatják majd hozzám, hiszen így
kaphatok reális képet arról, mi foglalkoztatja leginkább a miklósfaiakat, miben látják lakhelyük elõrelépésének lehetõségeit, s mi mindent
igényelnének ahhoz, hogy még jobban érezhessék magukat Miklósfán.
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A HÉT TÉMÁJA: PEREMKERÜLETEK

A hét témájának ezúttal a peremkerületi problémák bemutatását tûztük ki célul, a teljesség igénye nélkül. Ilyenkor, a költségvetés-elõkészítés idõszakában minden képviselõ, és az õket megválasztó polgárok is azon igyekeznek, hogy a saját lakóhelyükön tapasztalható gondok megoldása élvezzen elsõséget, akár mások hátrányára is. Nyilván minden gondot, problémát nincs lehetõségünk
bemutatni, mint ahogy – a költségvetés szûkös keretei miatt, és nem emberi nemtörõdömségbõl –
megoldásukra sincs mód, de olvasóinknak és a döntéshozóknak is szeretnének lehetõséget adni arra, hogy a lehetõ legnagyobb mélységben ismerhessék a peremkerületek gondjait, annak érdekében, hogy a szavazás során valóban a legsürgetõbb problémák élvezzenek elsõbbséget.

KISKANIZSA, BAJCSA FEKETÉN, FEHÉREN
Nem könnyû a peremkerületen
dolgozó képviselõ sorsa, hiszen
amíg a belváros, a központhoz
közeli kerületek gondjai, problémái sok embernek szúrnak szemet, szinte automatikusan megoldódnak, addig egy félreesõ kis utca sorsára, lakóinak gondjaira
csak komoly munkával lehet felhívni a döntés-elõkészítõk és a
döntéshozók figyelmét is, állítja
Polai József, egy kiskanizsai körzet és Bajcsa képviselõje.
***
ÉLETTEL TELI A HÁZ
Éveken át nem mûködött a
bajcsai kultúrház, amelybe lassan
visszatér az élet. A körzetben élõ
fiatalok felfedezték már a helyben rejlõ lehetõségeket, saját szórakoztatásukra programokat szerveznek. Az ott élõ hétszáz ember
nagy örömére újra és újra van miért bemenni oda, és nemcsak a
nemrégiben beszerelt számítógép
miatt, hanem a Móricz Mûvelõdési Ház által szervezett rendezvényekre is. A ház felszereltsége
még messze elmarad a kívánatostól, súlyos milliókra lenne szükség ahhoz, hogy egyáltalán a legalapvetõbb feltételeknek megfeleljen. Litter Nándor polgármester tavaly február 12-én keltezett
levelében megállapította, hogy a
Mûvelõdési Ház állaga erõsen leromlott, felújításra szorul. Ennek
ellenére a tavalyi költségvetésben
nem különítettek el elõirányzatot
a felújításra, de a tervezési feladatok elindítására ígéretet tettek.
Közben eltelt egy év…
***
GARÁZS ÉS RENDELÕ
A szakhatóságok kényszerhelyzetben vannak az orvosi rendelõk mûködését illetõen, hiszen
bár az elõírásoknak nem felelnek
meg, az engedélyeket újra meg
újra kiadják, hiszen másként nem
lehetne megoldani több ezer ember egészségügyi alapellátását. A
kiskanizsai rendelõkben kicsi a

várószoba, nincsenek öltözõk,
csak szabálytalanul többfunkciós
terek. A rendelõhelyiségek nagysága nem éri el a szabályban
megjelölt minimumot, nincsen
külön vizesblokk a dolgozók számára, és öltözõszobával sem rendelkeznek. Két rendelõ betegei
várnak egy közös helyiségben,
amelyet olykor a védõnõk közlekedési eszközeivel is kénytelenek
megosztani.
***
ÚTTALAN UTAK
A járdák – már ahol vannak –
csak nevükben járhatók, állapotuk
a kritikus határát súrolja, jóllehet
volt a körzetben út- és járdafelújítás, az évtizedes elhanyagoltságot
nem lehet évek alatt megoldani. A
forgalomterhelés fõként a buszútvonalakon jelentõs, a felújításra
pedig csak módjával telik. Nehézkes a körzet tömegközlekedése is.
Több alkalommal is javasolták a
képviselõk a temetõi járatok megreformálását, a két körzet tömegközlekedési szempontból való
összekapcsolását, de kezdeményezéseik sikertelenek maradtak.
A Volán támogatja, a lakosság elfogadta, ám a Pápai utca és az Alsó- illetve Felsõtemetõ utca burkolata nem felel meg a csatornázási munkálatok egy évtizeddel
ezelõtti helyreállítási problémai
miatt. A burkolat rendbetétele
nem szerepel a költségvetésben.
Az Õrtorony utcától félszáz méterre van egy fahíd, amelynek fapadozata a ráhajtó jármûvek nyomán fel-felpattan, életveszélyes,
különösen a forgalomterhelés miatt. Az idei költségvetésben a felújítás szerepel.
***
KEGYELETTELEN
KEGYELET
A körzet sajátosságai miatt elõfordul, hogy két-három temetés is
van a városrész temetõjében. A
kiskanizsai szokások szerint egyegy temetésen akár több százan is

elkísérik utolsó útjára a halottat,
ami miatt nagy a zsúfoltság. A kegyelet virágait sem könnyû úgy
elhelyezni, hogy azok ne keveredjenek, és a szûkös helyen a búcsúztató pap is csak nagy nehézségek árán talál egy talpalatnyi helyet. A körzet képviselõi már
többször is közösen kezdeményezték a ravatalozó rendbetételét.
***
A VILÁG VÉGE?
A Cigány utca végén, a
Zsigárdi-közben már évtizedekkel ezelõtt leszerelték a közvilágítást, mert az illetékesek úgy
ítélték meg, nincs szükség rá. Az
út járhatatlan, minden négyzetméterre jut egy-két kátyú, és ehhez csak társul a mindent beborító sötétség. Az út pedig forgalmas, a lámpagyár felé munkába
igyekvõk útja erre vezet. Milliók
kellenének a közvilágítás helyreállításához.
***
MEGJELENT
AZ ELSZEGÉNYEDÉS
Jóllehet munkás, szorgalmas
emberek lakta körzetrõl van szó,
egyre gyakrabban jelentkezik a
szegénység. Hatalmas, többgenerációs házak hirdetik a piacosgéemkás idõszak jólétét, ám ez
egyre inkább a múlté. A kertek
lassan hobbikertekké alakulnak,
inkább a hagyomány, mint megélhetés tör fel percellát, vet magot.
Még a család számára termelnek,
ám a piacról rég kiszorultak már a
kiskanizsai, méltán híres termékek. Egyre nõ a szegények száma,
a gyárak, az üveggyár, a gépipar,
a sörgyár leépülése itt is mély
nyomokat hagyott. A vendéglátóhelyek délelõtti forgalma megnõtt, s ez egyesek szerint jól jelzi,
nincs hol dolgozni, értelmes elfoglaltságot találni. A még munkahellyel rendelkezõk is egyre kevésbé tudnak fizetésükbõl-bérükbõl megélni, és nincs ott már a
háztáji nyújtotta biztonság sem.
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PALINI
KÉRDÕJELEK
CSATORNÁZÁS
A város peremkerületei között
hamarosan már Korpavár lesz az
egyetlen, melyet nem kötöttek be
a csatornarendszerbe. Jelenleg
csak az elképzelések között szerepel a beruházás, tervek csak
távlatiak vannak.
NÉGYEZER EMBER
RENDELÕJE
A palini városrészben két háziorvosi körzet mûködik egy rendelõben. A délelõtti rendelés még
véget sem ért, a délutáni már kezdõdik. A várakozó betegek nagy
száma miatt túlzsúfolt a váróhelyiség, amely a téli, fertõzésekkel
teli idõszakban egészségtelen.
Nyáron még lehet az udvaron várakozni, ám a téli hidegben ez
nem ajánlott. A hatvanas években
épült orvosi rendelõ erõsen elavult, a vonatkozó elõírásoknak
régen nem felel meg, jóllehet
négyezer ember egészségügyi
alapellátását szolgálja.
UDVARI RAVATALOZÁS
Már az ÁNTSZ is kifogást
emelt a palini temetõ mûködésének ügyében, hiszen míg a többi
peremkerületben a ravatalozók
felújítása megtörtént, addig e városrészben továbbra is az elõírásoktól eltérõ módom mûködik a
ravatalozás, olykor a szabad ég
alatt fekszik az elhunyt.
ALVÓ FALUHÁZ
Palin, a többi peremkerülethez
képest erõsen hátrányban van a
közösségi terek mûködtetésében.
Jóllehet, többször is volt már próbálkozás, hogy újra beindítsák a
Faluházat, a kezdeményezést nem
koronázta siker. A városrész még
reménykedik a Nemzedékek Háza
elnevezésû pályázati lehetõségben,
hiszen annak megvalósulásával a
közösségi térként mûködõ, közmûvelõdési lehetõségekkel bíró
Faluház ismét funkciót kapna, tartalommal töltõdhetne fel.
HEPEHUPÁS BICIKLIÚT
Jó idõben százak-ezrek használják a kilencvenes években
épült bicikli utat, amelynek burkolata már erõsen megkopott, javításra szorul. Az utak járdák terén számos más baj is jellemzi a
városrészt, de ez nemcsak a peremkerületek jellemzõje.

ESÉLYEGYENLÕSÉG
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CSÁKTORNYAI LÁTOGATÁS
A legutóbbi közgyûlésen elõtérbe kerültek
városunk testvérvárosi kapcsolatai. Nagykanizsának már van finn, német, bolgár, román,
osztrák és izraeli testvérvárosa, csak éppen a
szomszédos Horvátország valamely városával
hiányolták ezt a fajta kapcsolatot. Az egyeztetéseket követõen Litter Nándor polgármester
vezetésével Csáktornyára látogatott egy négy
fõs delegáció, melynek tagja volt Vargovics
Józsefné, a helyi HKÖ elnöke; Fehérvölgyi
Szabolcs, a Polgármesteri Kabinet vezetõje és
Gerencsér Tibor külkapcsolati referens. A
magyar küldöttséget a csáktornyai polgármester Bronko Salamon és munkatársai fogadták.
– A régiók kapcsolata régóta fennáll. Elsõd-

leges cél a közös pályázatok benyújtása, az
INTERREG III. pályázati lehetõségek is a
határmenti projektekben való együttmûködést
ösztönzik. A megállapodás érinti a gazdaság, a
sport és a kultúra területét – mondta Litter
Nándor polgármester.
Elõtérbe kerülne a két város kamaráinak,
valamint iskoláinak együttmûködése, valamint
a tervek szerint közösen pályáznánk egy olyan
Zöld Táborra, amely elkészülése után horvát
gyerekeket is fogadna.
– A tervek szerint 2005. május 31-én Csáktornya városnapi ünnepségén kerülne aláírásra a testvérvárosi kapcsolatokról szóló dokumentum – tudtuk meg Vargovics Józsefnétõl.

HATÁRON TÚLI FARSANG
Február 6-án a Csáktornya fõterén megrendezett Nemzetközi Farsangi Felvonuláson részt vett
a tótszentmártoni és a kanizsai horvát csoport is az olasz, osztrák és szlovén elõadók mellett.
Tótszentmárton idén másodszor, Nagykanizsa elsõ ízben volt részese a karneválnak. A nagykanizsai képviselet a régi lakodalmas egy jelenetét adta elõ. A farsangra jellemzõen az öltözékek felcserélõdtek, férfi viselte a menyasszonyi ruhát és nõ öltötte magára a férfiak korabeli viseletét.

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Népegészségügyi Program keretében 2005. február hónapban a Nagykanizsán élõ 45- és
65 év közötti asszonyok szervezett emlõszûrése az alábbiak szerint történik:
A szûrés helye: Nagykanizsa MJV Kórháza Mammográfiás Labor Nagykanizsa Szekeres J. u. 2-6.
A szûrés idõpontjai:
Február 03. és 07. (csütörtök, hétfõ): Dr.
Gazdag Róza; Február 08-09-10. (kedd,
szerda, csütörtök): Dr. Szakáll Erzsébet;
Február 14-15-16-17. (hétfõ, kedd, szerda,
csütörtök): Dr. Horváth Ágnes; Február 2122-23. (hétfõ, kedd, szerda): Dr. Beznicza
Ernesztina; Február 24. és 28. (csütörtök,
hétfõ): Dr. Bacher Ilona páciensei részére.
A Mammográfiás Labor rendelési ideje:
Hétfõ, kedd, csütörtök: 13.30-16.00-ig.
Szerda: 8.00-16.00-ig.
A szûrõvizsgálatra mindazon 45-65 év
közötti asszonyok jogosultak, akik 2 éven
belül nem vettek részt mammográfiás vizsgálaton.
Az érintetteket tájékoztatás céljából a háziorvos, a körzeti ápolónõ vagy védõnõ személyesen felkeresheti.
Kérjük Önöket, hogy a torlódások elkerülése érdekében a meghívólevélben megjelölt
idõpontot szíveskedjenek betartani.
Felmerülõ kérdéseikkel forduljanak az
ÁNTSZ Zala Megyei Intézete, Megyei
Szûrési Koordinációs Osztályához.
Elérhetõség:
Zalaegerszeg, Göcseji u. 24.
Telefonszám: 92/549-185
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CKÖ-TESTÜLETI ÜLÉS
Az idei év elsõ testületi ülését tartotta a helyi
Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Teleki László elnöki beszámolójában elsõként a múlt decemberi és a 2005. év januárjában megrendezett
nívós rendezvények – Télapó, Nyugdíjas Ünnepség, Nemzetiségi Nap, „A Szeretet Mindenkié” ételosztás, a szökõár károsultjai javára rendezett Jótékonysági koncert – sikereirõl beszélt.
Az ülésen elfogadásra került a CKÖ 2005-ös
költségvetése, valamint az idei év üléseinek
munkaterve. A testület tagjai határozatot fogadtak el, amely a CKÖ által benyújtandó pályázatokhoz szükséges. A közeljövõben a közéleti
képzésre, a Közösségi Ház programjaira, a Jogvédõ Iroda további mûködésére, valamint kedvezményes kerti magra és vetõburgonyára ad be
pályázatot a szervezet a Magyarországi Cigányokért Közalapítványhoz.
Február 12-én a Bogdán János Közösségi
Házban vidám farsangi bált rendeznek a roma
gyerekek számára.

AZ IGAZSÁGÜGY MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA
A JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEIRÕL
A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi
LXXX. törvény biztosítja a szociálisan rászorulók számára, hogy jogaik érvényesítéséhez, jogvitáik megoldásához szakszerû jogi segítséget kapjanak. Az Igazságügy Minisztériumnak a megyeszékhelyeken, illetve
a fõvárosban felállított jogi segítségnyújtó
hivatalai bírálják el a segítségnyújtás iránti
kérelmeket. Az ügyfél a Hivatal által kiadott
engedélyezõ határozattal veheti igénybe
mindazon jogi segítõk szolgáltatását, akik jogi segítõi névjegyzékbe bejelentkeztek.
Milyen ügyben nyújtható támogatás?
A jogi segítõ jelenleg (2006. január 1-ig)
kizárólag peren kívül ad tanácsot, illetve
szerkeszt beadványt, egyén iratot minden
olyan jogvitás ügyben, amelyben a késõbbiekben per lefolytatására kerülhet sor (szükség esetén a keresetlevelet is elkészíti), illetve jogi felvilágosítást, tanácsot ad a mindennapi megélhetést érintõ kérdésekben (lakhatási, nyugdíj, munka- és foglalkoztatási, hatósági, közüzemi tartozás, birtokháborítás,
végrehajtási ügyek stb.).
Ki tekinthetõ rászorultnak, és a rászorultság mértékétõl függõen milyen támogatásban részesíthetõ?
1. A jogi szolgáltatás díját az ügyfél helyett az állam viseli a következõ esetekben:
a. Jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül az, aki rendszeres szociális segélyben, közgyógyellátásban részesül, az
átmeneti szállást igénybe vevõ hajléktalan, továbbá a menekült, illetõleg aki
menekültügyi eljárásban vesz részt.
b. Akiknél a család az egy fõre esõ havi
nettó jövedelme nem haladja meg az

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét (2005-ben 24.700 forintot.)
2. A jogi szolgáltatás kedvezményes, a díjat az állam legfeljebb 1 éves idõtartamra
megelõlegezi azoknak a rászorulóknak az
esetében, akiknek havi nettó jövedelme nem
haladja meg a minimálbért összegét (2005ben 57.000 forintot.).
Hol és milyen formában terjeszthetõ elõ a
támogatás iránt kérelem?
A kérelmet a félnek – az erre szolgáló
nyomtatvány kitöltésével, valamint a szükséges mellékletekkel – a kérelmezõ lakóhelye
szerint illetékes megyei (fõvárosi) hivatalnál
kell személyesen benyújtania vagy postán
megküldenie. A nyomtatvány beszerezhetõ a
megyei (fõvárosi) hivatalokban, illetve letölthetõ a világhálóról (www.im.hu). A kérelem elõterjesztése illeték- és díjmentes.
A jogi szolgáltatás igénybevétele
Fontos tudni, hogy a jogi szolgáltatást (tanácsadás, iratszerkesztés) nem a megyei hivatalok nyújtják be, hanem a jogi szolgáltatás névjegyzékbe felvett jogi segítõk (ügyvédek, közjegyzõk, egyetemi oktatók, társadalmi szervezetek).
Az engedélyezõ határozat birtokában az ügyfél keresi meg az általa kiválasztott jogi segítõt.
A jogi segítõi névjegyzék az Interneten, az Igazságügy Minisztérium honlapján (www.im.hu)
olvasható. Természetesen a megyei (fõvárosi)
hivatalok is bármikor tájékoztatást adnak a névjegyzékben szereplõ jogi segítõkrõl.
Zala Megyei Hivatal 8900 Zalaegerszeg,
Béke liget 1.
Tel.: 06-92-549-100, 06-92-549-103.
Fax: 06-92-549-101
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46 MILLIÓT NYERT
Egyetlen zalai nyertesként 46 millió forint viszsza
nem térítendõ támogatáshoz jut hozzá a nagykanizsai Murafém Vas- és Fémhulladék Feldolgozó Kft.
a GM környezetvédelmi pályázatán. A támogatás
célja, hogy a régi, elavult, a környezetszennyezõ gépeket, berendezéseket környezetkímélõ technológiával lehessen felváltani. A nyertes nagykanizsai cégnél több mint két évtizedes, nagy olajfogyasztású,
gazdaságtalanul mûködtethetõ rakodógépeket , haszonjármûveket cserélnek újakra. A minisztérium
29 vállalkozást támogatott 1,7 milliárd forinttal.

VÁLTOZATLANUL
Nagykanizsán továbbra is mûködik a MÁV Személyszállítási Csomópont Fõnökség, melynek keretein
belül 110 fõ dolgozik. Nagykanizsán kívül még 156
fõ teljes és 8 fõ részmunkaidõs dolgozó tartozik a kanizsai fõnökség irányítása alá. Ide tartozik a személyszállítási törzs, a jegyvizsgálók, a pénztárosok és a személyszállítási kocsik mûszaki részlege. A fõnökségen
az elmúlt idõszakban a pénztári, illetve a jegyvizsgálói
vezénylet ésszerû átalakítása történt meg, hatékonyabbá téve ezzel a munkavégzést. A 2005. évi menetrenddel a csomópont fõnökség létszáma nem változott.

A KIS VEVÕKET IS MEG KELL BECSÜLNI
Az évkezdésrõl és a vállalati
átszervezésrõl kérdeztük Mádé
Károlyt, a DKG- East Rt. elnökvezérigazgatóját.
– A vállalat helyzetét az tenné
biztonságosabbá, ha a nagy tendereken, ahol három-öt millió
dolláros projektjeink vannak,
nyernénk. Természetesen a kis vevõket is meg kell becsülnünk.
Egyelõre a kisebb, 100-200 ezer
dolláros rendelésekbõl élünk.
Megrendelõink között továbbra is
a külföldi vevõk dominálnak; új
terület Üzbegisztán, ahova elég
sokat szállítunk, maradt hagyományosan az orosz piac és továbbra is vannak kapcsolataink
Brazíliában. Kisebb, 15-20 százalékot tesz ki a magyar piac és
Törökország. A termékkörünk
változatlan, továbbra is olaj- és
gázipari termékek gyártása a fõ

profilunk, de bérmunkákat is vállalunk a magas mûszaki színvonalú, termelékeny gépeinkkel. Törekszünk arra, hogy bõvítsük, fejlesszük a termékeinket, zömében
azonban gömbcsapokat, kútfejszerelvényeket, és különbözõ
vegyipari berendezéseket gyártunk.
– Mi indokolta az év eleji átszervezést?
– Elsõsorban a vállalatot körülvevõ környezet, az erõs forint és a
nagy konkurencia miatt kellett
költségcsökkentést végrehajtani. A
piacon gyorsan kell válaszolni
minden változásra, fontos, hogy
nagyon gyorsan reagáljunk a vevõi igényekre, és az információkat
rövidre tudjuk zárni.
– Konkrétan mit jelent az átszervezés?
– A két nagy üzletágunk, a sze-

relvénygyártás és a készülékgyártás korlátolt önállósággal rendelkezõ gyárrá alakult át. Funkcionálisan megszûnt az anyagbeszerzési önálló terület, a kereskedelmi és a mûszaki terület, ezek
beintegrálódtak a társaságokba.
Két kis önálló gyár alakult ki a
vállalatnál, és van egy központi
feladatokat ellátó mag.
– Létszámleépítéssel nem járt
az átszervezés?
– Az 500 fõs dolgozói létszámunk továbbra is megmaradt,
létszámleépítést most nem tervezünk. Reálisnak látjuk az idei tervünket, 50-100 milliós nyereséget
várunk el önmagunktól. Erre a
kiadott ajánlatok alapján van remény. Hatmilliárdos tervet határoztunk meg, ekkora munkához
kell a mostani létszám.
B. Zs.
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AZ ÁR KÉTSZERESE
AZ ADÓ
Összeomlott Magyarországon a kereskedelemben jogszerûen terjesztett írható digitális
adathordozók piaca. Szó sincs
arról, hogy a magyarok kevesebb CD-t vagy DVD-t írnának,
mint máshol a világon. A problémát inkább az íratlan adathordozók árában jelentkezõ, Európában szinte egyedülállóan magasnak tekinthetõ többletköltségek, az áfa és szerzõi jogdíj
jelentik.
Az írható CD-k után 1999-tõl
kell jogdíjat fizetniük a forgalmazóknak a törvény értelmében.
Ez az összeg akkor lemezenként
16 forint, az adathordozók árának 5,3 százaléka volt. A CDírók árának csökkenésével egyre
nagyobb lett az igény az adathordozókra. A forgalom mellett a
jogdíj mértéke is megnõtt 16-ról
40 forintra. Az uniós csatlakozást követõen szinte elárasztották Magyarországot a magánúton külföldrõl behozott CD-k és
DVD-k, hiszen a környezõ országokban jóval olcsóbban lehet
ezeket beszerezni. Nehézzé vált
a hazai forgalmazók helyzete, ráadásul a jogdíj 44 forintra nõtt,
ami a CD-k nagykereskedelmi
beszerzési árának közel a duplája. Még rosszabb a helyzet a
DVD-knél, ahol a jogdíj darabonként 150 forint, amely a lemez beszerzési árának több mint
kétszerese!
Becslések szerint Magyarországon havonta több millió CD
és DVD kerül forgalomba a fekete-piacon, az így kiesett áfabevétel évente több száz millió
forint. Megoldást jelenthetne az
adathordozók árába beépített
szerzõi jogdíjak olyan mértékû
csökkentése, amely ellehetetlenítené a feketepiacot. A díjcsökkentésre azonban még várni kell,
hiszen a jogdíj 2005-ben is 44
forint lesz a CD-kre (700
megabyte-ig), és 150 forint a
DVD-kre (4,7 gigabyte-ig). Kereskedelmi forgalomban a CD-k
nettó ára 120-150, míg a DVDké 300 forint körül kezdõdik. A
feketepiacon ugyanakkor egy írható DVD-t akár 100, míg egy
CD-t mindössze 50 forintért is
meg lehet vásárolni.

VÁROSHÁZA
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HATÉKONYSÁG, PONTOSSÁG ÉS SZAKMAISÁG
Scháb György a 2002es önkormányzati választásokon a FIDESZMagyar Polgári Szövetség és az MDF polgármester-jelöltjeként indult, a közgyûlés tagjainak sorába végül listáról
került be. Szakmai felkészültségével a Pénzügyi
Bizottság
munkáját
igyekszik segíteni.
Két év képviselõi munka után
arra kértük, ossza meg olvasóinkkal eddigi tapasztalatait:
– Kissé túlhaladva az önkormányzati ciklus félidején, milyennek látja a képviselõtestület
eddigi munkáját?
– A hatékonyság, a pontosság, a
szakmaiság alapvetõ jellemzõi kellene, hogy legyenek a közgyûlés tevékenységének. Idõnként azonban
úgy tapasztalom, a feltételek ezt
nem teszik lehetõvé, mert az elõterjesztésekbe hiba csúszik, pontatlanok a benne szereplõ adatok. Ezen

feltétlenül változtatni kellene, hiszen ezen munkaanyagokra támaszkodva hozzuk meg döntéseinket. Ha pedig kiderül, hogy rossz
alapokra építkeztünk, a hibát ki
kell javítani. A közgyûlés több esetben ragaszkodott korábbi, téves információkon alapuló döntésekhez.
Örömteli módon azért volt ellenpélda is, épp a legutóbbi januári
ülésen az állattartásról szóló rendelet kapcsán. Komoly problémának tartom azt is, hogy nagyon
gyakori a testületi ülés elején kiosztott anyag. Nehéz úgy felelõsségteljes döntéseket hozni, hogy csak néhány percünk van egy-egy elõterjesztés átfutására. Aztán itt vannak
a személyi kérdések: az intézményvezetõk és gazdasági társaságok
vezetõinek kinevezésénél több esetben is kifejezetten méltatlan módon
történt meg a pályázatok elbírálása, de arra is volt példa, hogy a pályázat már eleve hibásan lett kiírva. S ha már a szakmai munkánál
tartunk: a pénzügyi bizottság tagjaként nyilván ennek a bizottság-

nak a munkájáról, a közgyûlést segítõ szerepérõl tudok véleményt alkotni. Idõnként az az érzésem támad, teljesen feleslegesek a bizottsági üléseken az erõfeszítéseink, hiszen a közgyûléseken a bizottság
által tett javaslatokkal szemben ellentétes döntés születik.
– Mi a véleménye a pénzügyi
bizottság tevékenységérõl?
– Az üléseken valóban szakmai,
a város érdekeit a legmesszebbmenõkig figyelembe vevõ munka folyik. Igyekszünk minden témát alaposan körüljárni, minden oldalról
megvilágítani, egy-egy döntésünk
lehetséges következményeit végiggondolni. Aztán jön a közgyûlés,
ami dönt, ahogy dönt… Arra is
nemegyszer volt példa az elmúlt
két esztendõben, hogy hatáskörünkbe tartozó ügy nem került a
bizottságunk elé, csak azt követõen, miután ezt észrevételeztük.
– Mit vár a közgyûléstõl ebben
az esztendõben? Melyek a város
legfontosabb feladatai?
– A hivataltól pontos és részle-

tes elõterjesztéseket, a közgyûléstõl összességében véve szakmai
alapokon nyugvó, a város érdekeit szolgáló korrekt döntéseket
várok. A feladatok közül kiemelve
néhányat: számba kell venni, milyen lehetõségei vannak a piacképes ingatlannal már alig rendelkezõ önkormányzatnak a saját
bevételei és a jövedelemtermelõ
képessége növelésére, illetve a kiadások csökkentésére. Sajnos, továbbra is a bezáró üzemeknek
nagyobb visszhangja van a városban (üveggyár), mint az újonnan alakult munkahelyeknek, és
akkor arról nem is beszéltünk,
hogy az önkormányzat és az intézményei is racionalizálásra
szorulnának. Mind kevesebb
egyetemen, fõiskolán tanuló fiatal
gondolja úgy, hogy tanulmányai
befejeztével Kanizsán szeretné
megalapozni a jövõjét. A valós
helyzetet felmérve, reális alapokról kell indítani a tervezést – s
mindez természetesen a 2005. évi
költségvetésre is igaz.

HISZEK VÁROSUNK JÖVÕJÉBEN
Az önkormányzati képviselõk munkáját bemutató sorozatunkban Cserti Tibor képviselõnek elsõként egy minden idõben aktuális
kérdést tettünk fel. Véleménye szerint milyen a város jelenlegi
helyzete, és milyen úton jár a városvezetés?
– Egy önkormányzat mozgásterét nagymértékben meghatározza a
város gazdasági szerkezete, az intézményhálózat amit mûködtet, és
mindazok a feladatok amiket felvállalt. Így van ez városunkban is. Azt
látom, és ez köztudott, elég sok kívánni valót hagyott maga után Nagykanizsán az állami vagyon lebontása, a privatizáció teljes folyamata.
– Mi tapasztalható az uniós csatlakozás után?
– Folyamatosan átalakul, összességében felértékelõdik Nagykanizsa
gazdasági helyzete. Alapvetõ fontosságú az infrastruktúra mind teljesebb kiépítése annak érdekében, hogy a gazdasági tõke megmozduljon
és célállomásnak válassza Nagykanizsát. Az Adria és a fõváros közötti
régi történelmi szerepe ismét vissza kívánkozik, ehhez nyilvánvalóan
folyamatosan tenni kell!
– Mit tehet a város vezetése?
– Az infrastruktúra területi-mûszaki elõkészítését fel kell vállalni, és
meg kell oldania. Azt látom, soha nem volt ilyen lobbiképes a város az ismert okoknál fogva, mint a jelen idõszakban. A rendelkezésre álló források nagy része nem is az önkormányzati alapberuházásokra megy el, hanem kormányzati beruházásként a város és környezete felértékelõdését segíti. Nagyon kemény elõkészítõ és végrehajtó munka következtében a beruházások döntõ része valószínûleg a következõ két-három, maximum öt
évben ér be Nagykanizsára, s hatásuk csak azután fog igazán érzõdni. A
városnak ma is alapvetõ érdeke a kis- és középvállalkozások erõsítése. A
vállalkozókészség most is megvan, sajnos az érdekek összehangolása az
elmúlt idõszakban kevésbé sikeres. Azt a fajta tartalmi érdekegyeztetést,
amit igazán föl kellett volna vállalni, talán a kamarák sem tudták betölteni, mert a fejlõdésük idõszakában a kötelezõ kamarai tagságot az akkori
Fidesz-kormány megszüntette. Most kezdik megint érezni a vállalkozások,

hogy valamilyen módon össze kell hangolni az érdekeiket. Szûkebb munkahelyemen, a MKB-nál meglévõ tapasztalataim is hozzásegítettek ahhoz,
hogy idõben megismerjem a gondokat, problémákat. Azt érzékelem, a vállalkozások a belsõ, üzleti érdekeiknek az érvényesítéséért küzdenek, kapaszkodókat keresnek. Úgy gondolom, segítette a város gazdaságát a sok
bank betelepedése is. Egészen új szolgáltatások jöttek létre, gondoljunk
csak a könyvelõ, adótanácsadó és pályázati irodákra. A vállalkozások jelentõs része az Ipari Park és Logisztikai Központ irányába kereste, keresi
a tervei megvalósulását. Mindig hangoztattam – sok más képviselõtársammal együtt –, hogy ipari parkra szükség van, és már régen el kellett
volna indítani Nagykanizsán. Magam is többször felhívtam a figyelmet arra, hogy elõzetes forrás beinvesztálása és igazi hatáskörök biztosítása nélkül hiába alakít a város gazdasági társaságokat ennek a feladatnak a
megoldására, nem fog menni. Az élet ezen a téren is bizonyított. Azt látom,
az oda települt vállalkozások jelenetõs része, pontosan azért nem tudott
nagyobb léptékben elõbbre menni, mert nem volt meg az elvárható szintû
jogi- és mûszaki elõkészítés, a területrendezés, ide értem például a terület
megosztásával kapcsolatos jogi feladatokat, a földhivatali ás államigazgatási eljárási feladatok egészét is. De magát a konkrét közmûvesítést is.
A város önkormányzata ezt kicsit késõn, áldozatok árán ismerte fel, és hitelfelvétellel biztosította a forrásokat az infrastruktúra kialakításához.
Ezért hangsúlyoztam azt, hogy nem az önkormányzatnak kellene közvetlenül ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. E sajátos szakmai feladatot is tanulni kellett az önkormányzatnak, hiszen kritikaként elmondható, hogy a
kulcspozícióba helyezettek nem álltak a hivatásuk magaslatán. A városvezetésre visszatérve azt látom, végre olyan személy van a város élén, aki maga is jelentõs tapasztalattal rendelkezik, fogalma van a valós gazdaság mûködésérõl, a vagyongazdálkodással összefüggõ jogtechnikai kérdésekrõl,
ami idegen volt korábban az önkormányzatiságtól. Képes érdekeket úgy
egyeztetni, ha néha vehemensen is, hogy az önkormányzati érdekek védelmét értékének megfelelõen védje. Én optimista vagyok. Hiszek a mindenkori
demokratikus kontrollban és városunk jövõjében.
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FEBRUÁR 2.
ZENÉS ESTÉK
Bakaja Zoltán és barátai adtak
koncertet Zenés Esték sorozatában, a Kiskastélyban. A hangversenyen
Bach,
Boismortier,
Corette, Mozart, Farkas Ferenc és
Bakaja Zoltán mûvei csendültek
fel a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola tanárainak elõadásában.
SZEMLE
Lakossági bejelentés alapján
tartottak szemlét a Közterület
Felügyelet munkatársai egy asztalos mûhelyben, mert felmerült a
gyanú, hogy környezetkárosító
anyagokat használnak fûtésre. A
szemle során kiderült, a mûhelyben nem vétettek az elõírások ellen, a gyanúval ellentétben hasított fával tüzeltek, és nem ragasztós fahulladékkal.
NYUGDÍJASOK
SZABADEGYETEME
Dr. Ördögh Ferenc, egyetemi
docens tartott elõadást a Nyugdíjasok Szabadegyetemén a HSMKban. A közismert nyelvész a magyar családnevek keletkezési
módjáról, történetérõl beszélt.

FEBRUÁR 3.
A CIVIL KLUB VENDÉGE
A Civil Klub vendége volt a
Robinson étteremben dr. Gyimesi
Endre,
Zalaegerszeg
polgármestere. A zártkörû rendezvényen a klub tagjai a
megyeszékhely elmúlt néhány
esztendei fejlõdésérõl valamint a
város koncepciójáról, rövidebb és
hosszabb távú elképzeléseirõl
hallhatták Zalaegerszeg vezetõjét.
GALLYAZÁS
Gallyazási munkálatokat végeztetett a VIA Kanizsa Kht. A
Bajcsy-Zsilinszky utca északi oldalán. A munkálatok elvégzésére
azért került sor, mert a száraz
ágak károkat okozhattak volna a
magasfeszültségû vezetékekben,
illetve a környezõ házak tetõszerkezetében.

FEBRUÁR 4.
FERGETEGES FARSANG
A Teleki úti Idõsek Otthonában fergeteges farsangi mulatságot rendeztek. A hangulatról a vidám jelmezesek és a jó hangú zenészek gondoskodtak, a roppanós
virsli, a gyöngyözõ bor, a zamatos fekete és a farsangi forgácsfánk csak ráadás volt.

FEBRUÁR 5.
NOSZTALGIA BÁL
Állt a bál a HSMK-ban, a
Little Flamingó nosztalgia bálján
mulathattak, akik még az alapítványi és egyéb bálok sorában
nem fáradtak el, és ismét közösségi élményre vágytak. A nosztalgiát, a régi dalokat kedvelõk
ezúttal is jól érezhették magukat.
ALAPÍTVÁNY BÁL
A Zrínyi Miklós Általános Iskola Alapítványi bálját a Honvéd
Kaszinó Tükörtermében rendezték
meg, a báli-farsangi szezon utolsó
hétvégéjén. A tánc és mulatság
bevétele az iskola által mûködtetett alapítvány céljait szolgálja.

FEBRUÁR 7.
ROZGONYI POLGÁRI KÖR
A Rozgonyi Polgári Kör harmadik évértékelõjéhez érkezett. Mint
azt Miha Tamásné, a polgári kör
vezetõje sajtótájékoztató keretében
elmondta, a 2004-es év mozgalmas volt számukra, a sok közös
program és közösen elvégzett feladat tovább erõsítette közösségüket. Tagjaik közül tízen tevékenykednek a Fidesz különbözõ tagozataiban. Aktívan gyûjtötték a
Nemzeti Petícióhoz az aláírásokat,
tagjaik közül került ki a tavalyi évi
szavazásokkor a Fidesz által delegált szavazóköri megbízottak egy
része is. Tavasszal és õsszel olcsón
árulták az összegyûjtött ruhanemût, cipõt, használati tárgyakat a
Honvéd Kaszinóban, hogy a bevételbõl húsvétkor és karácsonykor
ajándékcsomagokat oszthassanak

¢ Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek
RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
¢ A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése,
gyors beavatkozással.
¢ Meglévõ rendszerek FIGYELÕKÖZPONTRA
történõ díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20.
Telefon: 93/ 312-706
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szét a többgyermekes, nehéz anyagi helyzetben élõ családoknak.
RICSI BOHÓC
Miklósfán Ricsi Bohóc lemezbemutató bulit tartottak. Ricsi Bohóc 13 éve járja az országot bohócmûsoraival és színházi elõadásokkal. A fõállású bohóc-színész
életének jó része azzal telik, hogy
a gyerekeket igyekszik közelebb
vinni a színházhoz, iletve hogy rászoruló gyerekekkel találkozzon
és segítsen nekik.
IFJÚ TEHETSÉGEK
A HSMK és a Kanizsa
Fotóklub, Ifjú tehetségek sorozatában Hujber Regina és Horváth
Zoltán fotókiállítása nyílt meg
február 7-én. A HSMK színházi
elõcsarnokában február 28-áig
megtekinthetõ kiállítást Zágon
László fotómûvész nyitotta meg.

FEBRUÁR 8.
FARSANGI BÁL
A Vasutas Nyugdíjas Klub rendezésében farsangi mulatságra
került sor a Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban. A klub tagjai jó
hangulatban, vidáman búcsúztatták el a báli szezont abban a reményben, hogy lesz jövõre is.
HARGITAI IHLET
Kusztura Sándor székelyudvarhelyi festõmûvész Hargitai ihlet címû kiállítása nyílt meg február 8-án a HSMK galériájában.
A kiállítást Papp Ferenc, az intézmény igazgatója ajánlotta a megjelentek figyelmébe. Mûsorral,
Baráth Adrienn és Vámos Béla, a
Farkas Ferenc Városi Zeneiskola
tanárai mûködtek közre. A kiállítás február 21-éig tekinthetõ meg.

ELÕZETES
ROZGONYIS NAPOK
Február 16-17-én nyílt napot
tartanak a Rozgonyi Úti Általá-

nos Iskolában Délelõtt nyílt órákra, délután vidám programokra
várják a gyerekeket és szüleiket.
A farsangolóra 17-én, 16-17.30
között várják az érdeklõdõket,
míg a gyerekek játékos versenyeken mérkõzhetnek, addig szüleik
a leendõ elsõs tanítónénikkel beszélgethetnek, és az iskola pedagógiai programjaival, szabadidõs
lehetõségeivel ismerkedhetnek.
MÛVÉSZETPÁRTOLÓK
Új-régi kezdeményezéséként a
Zeneiskola Szülõi Munkaközössége
és a Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány február 19-én szeretné megrendezni a Mûvészpártolók és Mûvészek Bálját. A Honvéd Kaszinóban megrendezésre kerülõ program
bevételét az intézmény a tanítás feltételeinek javítására szeretné fordítani. A zenét a Bolé-duó szolgáltatja majd, a különteremben Tiborcz
Iván jazz-zenész zongorázik.
HEGYEN-VÖLGYÖN
Az Olajipari Természetbarát
Egyesület szervezésében február
18-án, pénteken 17 órakor a MÁV
Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban
Hegyen-völgyön címû fényképkiállítás nyílik, mely március 4-ig
naponta 10-17 óráig látható.
NÉPTÁNC GÁLA
A Kanizsa, a Karos, a Rozmaring, és a Zöldág táncegyüttesek
mutatkoznak be február 12-én este 18 órakor a HSMK-ban. A nyitókép a farsangot idézi, majd a
közelmúltban készült koreográfiákat mutatják be az együttesek.
Többek között Bodrogköz, Mezõföld, Somogy, Dél-Alföld és
Küküllõ mente táncai láthatók.
Akik kedvet kapnak a táncoláshoz, azok a mûsort követõ táncházban megtehetik az elsõ lépéseket Kiskanizsán, az együttes két
vezetõjének, Vizeliné Paksi Valéria és Vizeli Dezsõ irányításával.

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

(Rendõrség utcája)
Tel.: 30/653-7964

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

FEMBRUÁRI
MEGJELENÉSEK

Nyitva:
minden nap 9-21-ig

TERMINÁL, CÁPAMESE, STEPFORDI FELESÉGEK,
HIRTELEN 30, KÉT TESTBEN 1., KÉT TESTBEN 2.
MÁR MEGINT BÉRGYILKOS A SZOMSZÉDOM, BAMBI
NÕK TRANSZBAN, EGY GYILKOS AGYA, FALU, ARGO, ALI

KUL TÚRA
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A JÓT KERESTE MÁSOKBAN

A Polgári Olvasókör és az Együtt Kiskanizsáért Egyesület könyvbemutatóval egybekötött farsangi bált szervezett szombaton a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban. Farkas Tibor intézményvezetõ köszöntõ szavai után Horváth Jánosné Plander Julianna, az egyesület elnöke kiemelte: az olvasókör egyik feladatának tartja, hogy a Kiskanizsáról elszármazott és jelentõs életutat bejárt, illetve a kiskanizsai kötõdésû embereket
megszólaltassa, valamint megismertesse a közönséggel a nagykanizsai
alkotókat. Így került sor kolléganõnk, Bakonyi Erzsébet Angyal mélyvörösben címû kötetének bemutatójára, mely lapunk gondozásában tavaly
látott napvilágot. Az esten közremûködött Bácskai Zsuzsanna versmondó, Horváth István Radnóti-díjas versmondó valamint Tulman Géza gitáros. A bemutatót követõen a terített asztalokra kerültek az otthonról
hozott finom sütemények, és az innivaló. A falatozást és békés iszogatást a jelmezesek bevonulása szakította meg kis idõre, mert táncra perdítettek minden bálozót.

PÉNTEK ESTI JAZZ-KLUB
A HSMK-ban ismét mûködik a jazz-klub. A Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma által támogatott rendezvényt komoly rajongói
érdeklõdés övezte, hiszen közel száz ifjabb és idõsebb érdeklõdõ töltötte
meg a termet. A klubban ezúttal a László Attila Band zenélt, majd Pék
Pál gyûjteményébõl egy korkép kerekedett, a kivetítõn pedig Miles Davis 1973-as koncertjét élvezhették újra. Kovácsné Mikola Máriától megtudhattuk, a sorozat következõ állomására március 11-én kerül sor, akkor a Pecek Lakatos testvérek alkotta társulat zenél majd.

A Magyar Kultúra Napja elõestéjén megnyílt Keresztury Dezsõ emlékkiállításon dr. Németh József irodalomtörténészt a neves költõhöz,
szerkesztõhöz, akadémikushoz fûzõdõ barátságáról kérdeztük.
– Az elsõ találkozásunk 1969-ben többé-kevésbé hivatalos volt. A Zalaegerszeg város képeskönyve tervezésénél azt javasoltam, hozzáértõ
ember írja meg a bevezetõ tanulmányt, és Keresztury Dezsõre gondoltam, aki akkor az Országos Széchenyi Könyvtárban dolgozott. Aztán
1974-ben a város már a magáénak vallotta õt, mert olyan szépen nem írt
még senki Zalaegerszegrõl, mint Dezsõ bácsi. A 70. születésnapján a
megyei könyvtárban köszöntöttük, s engem kértek fel munkásságának
méltatására. Valahogy sikerült közel férkõznöm a szívéhez, elfogadott, s
én atyai barátomnak tekintettem. Pontosan 30 év korkülönbség volt köztünk. Talán érezte bennem a jó szándékot, a tiszteletet, és azt a törekvést,
hogy a szülõföldjével szeretném összehozni. Könnyû volt tisztelni, mert
rendkívül rokonszenves, csöndes szavú, megértõ, a másikban a jót keresõ ember volt. Lehetetlen volt nem szeretni! Hogyha Zalába jött, mindig
találkoztunk, újra bejártuk Zala megyét, és õ rám bízta magát.
– A Jánka hegyen lévõ Keresztury-ház napjainkban is látogatható?
– Az 1904-ben épült és felújított présházat Dezsõ bácsi a városnak ajándékozta, hagyatékának nagyobbik részét, festményeit és
könyvtárát is a városra hagyta. Ezek egy része a házban található.
Ha Zalába jött, mindig ott aludt, még a halála elõtt másfél hónappal
is ott töltött egy hetet. Jött búcsúzni a várostól, illetve egyik szülõföldjétõl, mert a tényleges szülõföldje Zalaegerszeg volt.
Nemesgulács-ra, édesanyja rokonaihoz 1918 után járt haza. A ház
állandó jelleggel nincs nyitva, aki meg szeretné nézni, a József Attila Városi Könyvtárban érdeklõdhet.
– Verstanilag sok mindent kipróbált, idõs korára azonban visszatért
az egyszerû kifejezéshez.
– Mûvelt költõ volt, kiválóan ismerte az antik versformákat. Teljesen igaza van abban, ahogy idõsödött, egyre egyszerûbben, bölcsebben írt. Az utolsó, feleségéhez írt versei csodálatosak, a magyar irodalom legszebb szerelmes versei közé tartoznak. Minél modernebb,
zaklatottabb egy kor, annál inkább szüksége van az embernek arra,
hogy alkalmanként leüljön, s az olvasólámpa fényénél kezébe vegyen
egy-egy kötetet, és elmélyedjen a soraiban. Én nagy költõnek tartom
Keresztury Dezsõt.

JÓZSEF ATTILA EMLÉKÉV – 2005.
Az UNESCO (ENSZ Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezet), a magyar József Attila Társaság kezdeményezésére 2005öt, a költõ születésének 100. évfordulóját, József Attila emlékévnek nyilvánította. A világszervezet Andersen, Verne, Solohov, Enescu
mellett vette fel a támogatandók kulturális listájára a magyar költõ életmûvét. Az UNESCO
honlapja szerint: „József Attila jelentõsége az
írás világában Bartók Bélának, a zenetörténetben betöltött szerepéhez hasonlítható”. Az országos ünnepségsorozat január 7-én, Attila
napján kezdõdött. A költõ tiszteletére az alábbi rendezvényeket tervezi városunk:
József Attila-emlékév nyitó elõadása: Bókay
Antal (PTE BTK): Elõadás József Attiláról
április 11., 15.00 órakor a Kiskastélyban.
„Játszani is engedd...” címmel rajzpályázat és szavalóverseny meghirdetése (óvodás,
általános iskolás és középiskolás korosztály
részére) március 1-30-ig. Helyszín: Hevesi

Óvoda, Péterfy Sándor Általános Iskola, Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola.
Költészet Napja ünnepi mûsor, rajzpályázat
és szavalóverseny eredményhirdetése: április
11-én, a Veszprémi Egyetem Kihelyezett Képzési Hely, Kanizsa Fõiskola „B” épületében.
„József Attila minden formában” c. kiállítás április 11 – augusztus 31-ig.
„Köztetek lettem én bolond...” életképsorozat
kiállítás április 1-30-ig a Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában.
„Játszani is engedd...” rajzpályázat
anyagainak kiállítása április 1 – december
31-ig. A vándorkiállítás helyszínei: Általános Iskola és Óvoda Palin, Péterfy Sándor
Általános
Iskola,
Általános
Iskola
Kiskanizsa, Hevesi Sándor Általános Iskola, Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, Dr. Mezõ Ferenc
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépis-

kola, Zsigmondy Vilmos – Széchenyi István Szakképzõ Iskola.
24 óra József Attilával – József Attila öszszes versének felolvasása a Batthyány Lajos
Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola diákjai által április 8-án, 12.00 órától a
BLG rendezvénytermében.
Ünnepi Gála 11-én a HSMK-ban.
Irodalmi mûveltségi vetélkedõ általános és
középiskolai korosztály részére szeptember
29-én a Honvéd Kaszinóban.
„Eszmélet után” Jelenszky István dokumentumfilmje (filmvetítés, beszélgetés az alkotóval) december 3-án a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Házban.
„Tiszta szívvel...” Vers és Zene Társulat
elõadása december 20., Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Ház.
„Tudod, hogy nincs bocsánat...” Földes
László (HOBO) elõadása december 23-án a
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban.
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OKTV SIKEREK

ARANYMETSZÉS

PROGRAMZÁRÁS

A Batthyány Lajos Gimnázium 22 tanulója jutott be az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny II. fordulójába. Tizenhárom 11. évfolyamos és
kilenc 12. évfolyamos batthy
ánys diák reménykedhet az
eredményes folytatásban.

Az Aranymetszés Alapfokú Mûvészeti Iskola képzõmûvészet szakos növendékeinek munkáiból kiállítást rendeztek a héten az Aranymetszés Minigalériában. A megnyitón Sósné Kutasi Margit, majd
a zalaszentbalázsi zenetagozatos
növendékek mûködtek közre.

Február 4-én a Hely Klubban karaokéval és eredményhirdetéssel
zárult a Zsigmondy-Széchenyi Szakképzõ Iskola szabadidõ-szervezõje, Bujtor Tímea, a diákönkormányzat és a 9. évfolyam osztályfõnökei által szervezett vetélkedõsorozat. Az elsõ alkalommal megrendezett program októberben indult, amelybe a kilencedikes diákokat
vonták be. Az 5 fõs csapatok különféle területen mérhették össze tudásukat (Állatok Világnapja, német nyelv, egészséges életmód, irodalom, földrajz). A végeredményben szerepe volt az osztályok dekorációjának és tisztaságának is. Minden résztvevõ osztály oklevelet
vehetett át. Az elsõ három díjazott – 9.A, 9.O, 9.K – hozzájárulást
kapott az osztálykirándulásukhoz.

ÓVODAI ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI
JELENTKEZÉSEK A 2005/2006. TANÉVRE
Nagykanizsa Megyei Jogú Város alsó fokú oktatási-nevelési intézményeiben az óvodai és általános iskolai felvételre történõ jelentkezéseket 2005. március 7-8-án fogadjuk – mindkét napon 8-17 óráig. A jelentkezés helye a lakáshoz legközelebbi vagy a szülõ által
választott óvoda, illetve a kötelezõ felvételt biztosító vagy a szülõ
által választott általános iskola. A jelentkezettek felvételérõl a férõhelyek, illetve az indítandó elsõ osztályok számának ismeretében az
intézmény vezetõje dönt, melynek eredményérõl a szülõket 8 napon
belül írásban értesíti.
Óvodai felvételre kell jelentkeznie minden gyermeknek, aki tankötelessé válik, azaz 2005. május 31-ig betölti az ötödik életévét és
még nem jár óvodába. Felvételre jelentkezhet és felvételt nyerhet
minden kisgyermek, aki 2005. október 1-ig betölti a harmadik életévét. A jelentkezéshez szükséges okmányok: a gyermek születési
anyakönyvi kivonata, gyermekorvosi igazolás, lakcímigazoláshoz
személyi igazolvány, vagy lakcímkártya.
Általános iskolai felvételre kell jelentkeznie minden nagykanizsai
gyermeknek aki 2005. május 31-ig betölti a hatodik életévét – azaz
1999. május 31. elõtt született – és elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, amelyet az óvoda, illetve a Nevelési Tanácsadó
szakvéleménye igazol. Felvételre jelentkezhet – a szülõ kezdeményezése alapján – minden 1999. május 31. és december 31. között
született 6 éves gyermek, ha iskolaérettségét az óvoda, illetve a Nevelési Tanácsadó igazolja.
A jelentkezés választott helyszínén minden gyermek regisztrálásra kerül, de felvettnek csak az a gyermek tekinthetõ, aki az adott intézmény felvételi körzetében levõ, állandó lakcímmel rendelkezõ,
nagykanizsai lakos.
A nem kötelezõ felvételt biztosító, hanem a szülõ által választott iskolába történõ felvételrõl a törvényi keretszám ismeretében az iskola
igazgatója dönt, melyrõl a szülõket 8 napon belül írásban értesíti.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: óvodai szakvélemény eredeti példánya, gyermekorvosi igazolás, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím igazolására személyi igazolvány,
vagy lakcímkártya.

PARASZTEGYETEM

OVI-SULI

A Nagykanizsai Hegyközség
szervezésében, a Halis István Városi Könyvtárban került sor a Parasztegyetem elnevezést viselõ
elõadássorozat ez évi elsõ programjára, amelynek meghívott elõadója dr. Gaál Lajos borász, az
FVM SZBKI Eger megbízott
igazgatója volt.

A leendõ elsõosztályosoknak
és szüleik számára szerveztek
nyílt napot, úgynevezett ovi-suli
programot a Péterfy Általános Iskolában, amelynek keretében a
testnevelés és informatika tagozat
mutatkozott be, majd játszóházban kapcsolódhattak ki a kisebbek és a nagyobbak.

NYÍLT NAP A FÕISKOLÁN
Míg õsszel Kanizsán indult, most
itt végzõdik a Veszprémi Egyetem
által szervezett Nyílt Napok programsorozat – mondta bevezetõjében Birkner Zoltán oktatási igazgató a Nyílt Napon. Bár már sok érettségi elõtt álló diák eldöntötte, hova
nyújtja be jelentkezési lapját, azért
az õszihez hasonló érdeklõdésre
számítanak a kanizsai fõiskolán.
Az érdeklõdés felkeltése érdekében úgynevezett beiskolázási utakat szerveztek – tudtuk meg
Kõnigné Dohanics Mártától, az intézmény PR-menedzserétõl. Kanizsa környékén közel 80 középfokú intézményben tettek látogatást,
s bizony sokaknak szolgáltak új
vagy legalábbis kevésbé közismert
információkkal úgy az érettségire
és a felvételi eljárásra, mint az

egyetemi-fõiskolai képzésre vonatkozóan. Zala és Somogy középiskoláiban plakátokon is felhívták a
figyelmet a Veszprémi Egyetem
által kínált lehetõségekre. E bemutatkozó napokon a fiatalok arra is
választ kaptak, milyen a kollégium, hol lehet bulizni, röviden: milyenek a körülmények.
S hogy mennyi jelentkezõre számítanak idén? Tavaly Veszprémben valamivel több mint négyezer
jelentkezõbõl minden második került felvételre, Nagykanizsán közel
ötszázan próbálkoztak bekerülni a
fõiskolára, közülük 170 hallgatónak sikerült. A nagyarányú túljelentkezés egyben azt is jelentette,
hogy a ponthatárok magasra szöktek: tavaly Kanizsán voltak a ponthatárok a legmagasabbak.

TV -MÛSOR
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Február 11. péntek
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Panorama
Europe 09:03 Napi mozaik 9.40: Hol-mi?
09:53 Panorama Europe 11:03 Panorama
Europe 11:10 A sivatag szerelmesei 12:00
Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:01
Panorama Europe 13:02 Körzeti magazinok 13:55 Szerelmek Saint Tropez-ban
14:49 Panorama Europe 14:55 Kachorra az ártatlan szökevény 15:45 Telitalálat
16:30 12+ 16:33 Panorama Europe 16:40
A 12-es körzet 17:30 Híradó 17:33 Gazdasági híradó 17:40 Kultúrpercek 17:45 Körzeti híradók 18:00 12+18:15 Híradó 18:25
Bûvölet 19:21 Panorama Europe 19:22 12+
19:30 Híradó este 19:55 Sporthírek 20:10
New York sûrûjében 21:05 Vérvörös nyár
22:00 Péntek este 22:25 Panorama Europe
22:30 Híradó 22:35 Sporthírek 22:45 Kárpáti krónika 22:55 Telesport 00:30 Buddy
Faro 01:15 Gazdagodj okosan!

06:00 TotalCar 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka 09:00 El Manantial Az õsforrás 10:00 Teleshop 11:30 Lökött
lakótársak 12:00 Charlie - Majom a családban 13:00 Lotta elköltözik otthonról 14:35
Játékidõ 15:35 Beverly Hills 90210 16:35
A szerelem ösvényei 17:35 Bûbájos boszorkák 18:30 Tények 19:00 Jóban Rosszban 19:30 Aktív 20:10 Áll az alku 21:35 A
szerelem tengere 23:45 Jó estét, Magyarország! 00:10 Nagyokosok

06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop
10:15 Delelõ 12.00 Híradó - Déli kiadás
12.10 Kavalkád - Nemzetiségi mûsor 12.40
Ünnepnaptár - Vallási mûsor 11:45 Recept
Klub 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Nincs
igazság 13:50 06-81-320-320 15:10 Disney-rajzfilmsorozat: Kacsamesék 15:35
Csacska angyal 16:40 Balázs 17:35 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz
19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 20:55 A suttyók visszavágnak
2.: Gyagyás nyaralás 22:35 Jakuza zsaru
00:10 Találkozások (12) 00:35 Harmadik
mûszak 01:25 Fókusz

Február 12. szombat
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Egy vízcsepp
kalandjai 09:25 Cupido és Kate 11:05 Heti
Mozaik 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek,
idõjárás-jelentés 12:10 Civil a pályán
13:45 Delta 14:15 Századunk 14:45 Sok
hûhó semmiért 16:40 Telesport 18:35 Luxor-show 19:30 Híradó este 19:52 Sporthírek 20:05 Végveszélyben 22:25 Híradó este - Idõjárás-jelentés 22:30 Sporthírek
22:40 Telesport 00:05 Buddy Faro 00:50
Gazdagodj okosan!

06:00 Tv2 matiné 09:40 Vad világ 10:40
Kalandjárat 11:10 Babaház 11:40 Laktérítõ
12:10 TotalCar 12:40 Kobra 13:40 Kulcsember 14:35 Jake 2.0 - A tökéletes ügynök
16:30 Csillagkapu 17:30 Rex felügyelõ
18:30 Tények 19:00 Magellán 19:30
Activity show 20:10 Megasztár 23:30 Virgonc Vili kalandjai 23:35 Homokóra 01:10
A hetedik érzék

06:00 Airwolf 06:45 Lisa 07:00 Kölyökklub 09:40 Walt Disney-rajzfilmek 10:25
Tsunami: a gyilkos hullám 10:55 Sivatagi
krokodilok nyomában 11:30 Ötletház
12:00 RTL Klub Híradó 12:10 06-81-320320 13:00 Autómánia 13:30 Tengerjáró

14:00 Dutyi dili 14:55 Dawson és a haverok 15:40 Elég a vadnyugatból 17:30
Rendõrakadémia 18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Szeress most! 19:55 Vitathatatlan
21:35 Heti hetes 22:45 Csapdában vergõdve 00:40 Tsunami: a gyilkos hullám 01:05
Sivatagi krokodilok nyomában

Február 13. vasárnap
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Fõtér - Mohács
09:50 Magyar Elsõk 10:10 A hajnal elsõ
fénye 11:50 " Így szól az Úr!" 12:00 Déli
harangszó 12:01 Hírek, idõjárás-jelentés
12:05 Nevetés a 23. emeleten 13:50 Mindentudás Egyeteme 14:40 Csellengõk
15:00 Örömhír 15:30 Telesport 18:00
Bónusz 18:35 Berlin, Berlin 19:30 Híradó
este 19:55 Szuperbuli 21:40 Friderikusz
22:45 Híradó este 22:55 Telesport magazin
23:20 Héthatár 00:10 Reménysziget 00:55
Gazdagodj okosan!

05:45 Reggeli gondolatok 06:15 Állatkert a
hátizsákban 06:45 Tv2 matiné 10:15 Egyrõl a kettõre 10:45 Csak egy kis para 11:15
Stahl konyhája 11:50 Xena 12:40 Knight
Rider Team 13:40 Országutak õrangyala
14:35 Kaland Bt. 15:30 Pacific Blue 16:30
Walker, a texasi kopó 17:30 J.A.G.- Becsületbeli ügyek 18:30 Tények 19:00 Napló
20:00 Men in Black - Sötét zsaruk 22:00
Az ördög maga 00:10 "O" (Othello)

06:00 Airwolf 06:45 Lisa 07:00 Kölyökklub 09:15 MegaMan 09:35 Inuyasha
10:05 Vasárnapi Receptklub 11:00
Hóbarátok 11:55 A vadak ura 12:55 Az ifjú Indiana Jones kalandjai 14:40 Vadnyugati fejvadász 15:35 Largo Winch - Az
igazságtevõ 16:00 Hatoslottó-sorsolás
16:35 Eltûntnek nyilvánítva 17:30 Cobra
12 18:30 RTL Klub Híradó 18:55 VIP
Több, mint testõr 19:55 Reszkessetek betörõk 21:55 Kobra - Terror a lakóparkban
23:35 Így készült: Sorstalanság 00:00 Fókusz Portré 00:30 Országház 01:05 Maffiózók

Február 14. hétfõ
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Panorama
Europe 09:03 Napi mozaik 9.40: Hol-mi?
09:53 Panorama Europe 10:55 Panorama
Europe 11:00 Parlamenti Napló 12:00 Déli
harangszó 12:01 Híradó délben 13:01
Panorama Europe 13:02 Roma Magazin
13:25 Domovina 14:00 Szerelmek Saint
Tropez-ban 14:51 Panorama Europe 15:00
Kachorra - az ártatlan szökevény 15:50 Telitalálat 16:30 12+16:34 Panorama Europe
16:35 Szórakoztató percek: A kabinos
16:50 Életképek 17:30 Híradó 17:33 Gazdasági híradó 17:40 Kultúrpercek 17:45
Körzeti híradók 18:00 12+ 18:15 Híradó
18:25 Bûvölet 19:21 Panorama Europe
19:22 12+ 19:30 Híradó este 19:53 Sporthírek 20:05 Kékfény 21:05 "Nem történt
semmi...22:00 Hétfõ este 22:25 Panorama
Europe 22:30 Híradó 22:35 Sporthírek
22:45 Kárpáti krónika 23:00 Hrusztaljov, a
kocsimat! 01:25 Gazdagodj okosan!

06:00 Magellán 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka 09:00 El Manantial Az õsforrás 10:05 Teleshop 11:45 Charlie Majom a családban 12:50 Hóból is megárt
a sok 14:35 Játékidõ 15:35 Beverly Hills
90210 16:35 A szerelem ösvényei 17:35
Bûbájos boszorkák 18:30 Tények 19:00 Jóban Rosszban 19:30 Aktív 20:15 Multimilliomos 20:55 Frei Dosszié 22:05 101-es
gyilkosság 23:55 Jó estét, Magyarország!

00:20 Fastlane - Halálos iramban 06:00 Ármány és szenvedély

06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15
Top Shop 10:15 Delelõ 11:45 Recept Klub
12:00 RTL Klub Híradó 12:10 A szépségkirálynõ halála 13:50 06-81-320-320
15:10 Disney-rajzfilmsorozat: Kacsamesék
15:40 Csacska angyal 16:40 Balázs 17:35
Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:35
Barátok közt 21:10 Gyõzike 22:10 Mindörökké menthetetlen 00:00 Találkozások
00:15 Rali-vb, Svédország 00:45 Harmadik
mûszak 01:35 Autómánia 02:05 Fókusz

Február 15. kedd
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Panorama
Europe 09:03 Napi mozaik 09:53
Panorama Europe 11:03 Panorama Europe
11:10 A sivatag szerelmesei 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:01
Panorama Europe 13:04 Srpski Ekran
13:30 Unser Bildschirm 14:05 Szerelmek
Saint Tropez-ban 14:56 Panorama Europe
15:05 Kachorra - az ártatlan szökevény
15:55 Telitalálat 16:45 12 16:49 Panorama
Europe 16:50 Maradj velünk! 17:00 Katolikus krónika 17:30 Híradó 17:33 Gazdasági híradó 17:40 Kultúrpercek 17:45 Körzeti híradók 18:00 12+ 18:15 Híradó 18:25
Bûvölet 19:21 Panorama Europe 19:22 12+
19:30 Híradó este 19:53 Sporthírek 20:05
Önök kérték! 21:05 Életképek 22:00 Kedd
este 22:25 Panorama Europe 22:30 Híradó
22:35 Sporthírek 22:45 Rakott 23:40 Kárpáti krónika 23:55 Fürdõzõ Vénusz 01:40
Gazdagodj okosan!

06:00 Laktérítõ 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka 09:00 El Manantial Az õsforrás 10:05 Teleshop 11:45 Charlie
- Majom a családban 12:50 Turbo, a négylábú zsaru 14:35 Játékidõ 15:35 Beverly
Hills 90210 16:35 A szerelem ösvényei
17:35 Bûbájos boszorkák 18:30 Tények
19:00 Jóban Rosszban 19:30 Aktív 20:15
Multimilliomos 21:00 Solo - A tökéletes
fegyver 22:40 Fegyenchajsza 00:50 Szeret,
nem szeret 01:05 Jó estét, Magyarország!
01:30 Propaganda 02:00 Hukkle

06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop
10:15 Delelõ 12.00 Híradó - Déli kiadás
11:45 Recept Klub 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Fehér pokol 13:50 06-81-320320 15:10 Disney-rajzfilmsorozat: Kacsamesék 15:40 Csacska angyal 16:40 Balázs
- Szembesítõ-show 17:35 Mónika 18:30
RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt
21:00 Vakvágányon 22:35 Víruscsapda
00:20 Találkozások 00:35 Beat 02:05 Fókusz

Február 16. szerda
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Panorama
Europe 09:03 Napi mozaik 09:53
Panorama Europe 11:03 Panorama Europe
11:10 A sivatag szerelmesei 12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben 13:01
Panorama Europe 13:02 Hrvatska kronika
13:25 Ecranul nostru 14:00 Szerelmek
Saint Tropez-ban 14:52 Panorama Europe
14:55 Kormányváró
15:25 Fogadóóra
15:55 Telitalálat 16:45 12+ 16:49
Panorama Europe (ism.) 16:50 Baptista ifjúsági mûsor 17:00 Mai hitvallások 17:30
Híradó 17:33 Gazdasági híradó 17:40
Kultúrpercek 17:45 Körzeti híradók 18:00

2005. február 11.

12+ 18:15 Híradó 18:25 Bûvölet 19:21
Panorama Europe 19:22 12+ 19:30 Híradó
este 19:53 Sporthírek 20:05 A tévé ügyvédje 21:05 Vérvörös nyár 22:00 Szerda
este 22:25 Panorama Europe 22:30 Híradó
22:35 Sporthírek 22:45 Lapozó 23:35 Kárpáti krónika 23:50 Fidel 01:45 Gazdagodj
okosan!

06:00 Propaganda 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka 09:00 El
Manantial - Az õsforrás 10:00 Teleshop
11:40 Charlie - Majom a családban 12:40
A tao harcosai 14:35 Játékidõ 15:35
Beverly Hills 90210 16:35 A szerelem ösvényei 17:35 Bûbájos boszorkák 18:30 Tények 19:00 Jóban Rosszban 19:30 Aktív
20:15 Multimilliomos 21:00 Top Gun
23:10 Nyomtalanul 00:10 Jó estét, Magyarország! 00:35 A felforgató

06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop
10:15 Delelõ 11:45 Recept Klub 12:00
RTL Klub Híradó 12:10 Csimpánz a javából 13:50 06-81-320-320 15:10 Disneyrajzfilmsorozat: Kacsamesék 15:40 Csacska angyal 16:40 Balázs - Szembesítõ-show
17:35 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 20:55 Fantomas
22:55 XXI. század 23:25 Az elnök emberei
00:20 Találkozások 00:30 Így készült: Hölgyválasz 00:55 Antenna 01:20 Fókusz

Február 17. csütörtök
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Panorama
Europe 09:03 Napi mozaik 09:53
Panorama Europe 11:03 Panorama Europe
11:10 A sivatag szerelmesei 12:01 Híradó
délben 13:01 Panorama Europe 13:03 Rondó 14:00 Szerelmek Saint Tropez-ban
14:53 Panorama Europe 15:00 Kachorra
15:50 Telitalálat 16:30 12+ 16:34
Panorama Europe 16:40 A 12-es körzet
17:30 Híradó 17:33 Gazdasági híradó
17:40 Kultúrpercek 17:45 Körzeti híradók
18:00 12+ 18:15 Híradó 18:25 Bûvölet
19:21 Panorama Europe 19:22 12+ 19:30
Híradó este 19:53 Sporthírek 20:05 New
York sûrûjében 21:05 Vérvörös nyár 22:00
Csütörtök este 22:25 Panorama Europe
22:30 Híradó 22:35 Sporthírek 22:45
VilágKép 23:25 Kárpáti krónika 23:45
Fidel 01:25 Gazdagodj okosan!

06:00 Segíts magadon! 06:30 Jó reggelt,
Magyarország! 07:00 Mokka 09:00 El
Manantial 10:05 Teleshop 11:45 Charlie Majom a családban 12:50 Családba nem üt
a ménkû 14:35 Játékidõ 15:35 Beverly
Hills 90210 16:35 A szerelem ösvényei
17:35 Jóbarátok 18:00 Jóbarátok 18:30 Tények 19:00 Jóban Rosszban 19:30 Aktív
20:15 Multimilliomos 20:55 Madárfészek
23:10 A tenger fogságában 01:00 Jó estét,
Magyarország! 01:25 Drága testek

06:00 Ármány és szenvedély 06:30
Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top
Shop 10:15 Delelõ 11:45 Recept Klub
12:00 RTL Klub Híradó 12:10 A
Keresztmanus 13:50 06-81-320-320 15:10
Disney-rajzfilmsorozat:
Kacsamesék
15:40 Csacska angyal 16:40 Balázs 17:35
Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00
Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos!
20:20 Barátok közt 20:55 Szellemvasút
21:35 Desszert (1.) 22:20 Horrorra akadva
2
23:50
Végveszélyben
00:40
Találkozások 00:50 Moziklub 01:20
Harmadik mûszak 02:05 Fókusz

MÉDIA

2005. február 11.

MÛS ORA
Február 11 – Február 17-ig
Február 11. péntek
07:30 Krónika 07:45 K'arc - kulturális
magazin 08:09 Mese: Tündérszerelem
08:14 Adjuk magunkat 08:24 Krónika
08:38 Jövõ 7 08:50 Sport 09:04 Krónika 09:18 Jelkép - református 17:30
Tér-Erõ. A régiók, a vidékfejlesztés
magazinja 18:00 Krónika 18:14 Mese:
Isten különleges sátora 18:15 Jelkép katolikus 18:30 A kultúra végvárai A
makói zeneiskola 10 éve 19:00 Krónika 19:15 Zalai magazin 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:04 K'arc kulturális magazin 20:30 Hírháló - az
ország hírei 21:00 Örökké búcsúzunk amerikai-izraeli filmdráma

Február 12. szombat
06:30 Krónika 06:45 Jelkép - katolikus
07:00 Zalai magazin 07:24 Mese: Isten
különleges sátora 07:30 Krónika 07:45
Adjuk magunkat 07:55 K'arc - kulturális magazin 08:20 Krónika 08:30 Hírháló - az ország hírei 09:00 TV shop
09:30 Maksavízió - Maksa Zoltán és
barátai kabarémûsora 10:00 Szentföldi
szent helyek 10:30 Fürdõ a föld alatt. A
miskolci Tv filmje 11:00 Patikus magazin 11:30 A pápai kékfestõ múzeum.
Dokumentum Mûhely 17:30 Trendli Életmódmagazin 18:00 A kultúra végvárai. A makói zeneiskola 10 éve 18:30
Tv mozi: Én és a nagyapám - magyar
film 20:00 Storyboard - filmajánló
20:30 Hírháló - az ország hírei 21:00
Végsõ elhatározás - amerikai dráma
23:00 Bence show - beszélgetések hírességekkel 23:30 Különjárat. Balogh
Zoltán keményzenei magazinja

Február 13. vasárnap
06:30 Tv mozi: Én és a nagyapám magyar film 07:55 Storyboard - filmajánló 08:30 Hírháló - az ország hírei
09:00 Tv shop 09:30 Egészségmagazin. Egészségrõl, betegségrõl 10:00
Schönbrunntól a mosdóig - Dokumentum Mûhely 11:00 Biztonsági Zóna
11:30 Trendline - a divatmagazin
17:30 Mert megérdemli, hogy újra járjon, nyíregyházi Tv filmje 18:00
Trendline - a divatmagazinja 18:30 Tv
mozi: Életjel - magyar film 20:00
Storyboard - filmajánló 20:30 Hírháló
- az ország hírei 21:00 Vérdíj 2. - a
nagy robbanás- amerikai krimi 23:00
Maksavízió 23:30 Bence show. Beszélgetések hírességekkel

Február 14. hétfõ
07:30 Zala magazin 08:00 TV mozi:
Életjel - magyar film 09.36 Storyboard
- filmajánló 17:30 Él a Tisza. Dokumentumfilm-sorozat 18:00 Krónika
18:13 Mese: A tétényi malomkõ 18:18
Jelkép - adventista 18:30 Biztonsági
Zóna 19:00 Krónika 19:13 Jövõ 7
19:25 Kamarai percek 19:37 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:01 Zala
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„NEKEM
NINCS ANYUKÁM…”

magazin 20:30 Hírháló - az ország hírei 21:00 Kapoeira - Csak az erõs
gyõzhet - amerikai akciófilm

Február 15. kedd
07:30 Krónika 07:45 Jövõ 7 07:57 Kamarai percek 08:09 Mese: A tétényi
malomkõ 08:14 Adjuk magunkat
08:24 Krónika 08:34 Zala magazin
09:04 Krónika 09:18 Jelkép - adventista 17:30 Lenyomatok. Portréfilm Kulcsár Imrérõl 18:00 Krónika 18:13 Mese: Csipike és Kukocsi 4. rész 18:18
Jelkép - katolikus 18:30 Színházról színházra. Magazin 19:00 Krónika
19:15 Házban ház körül 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:04 Jövõ 7
20:15 Kamarai perek 20:30 Hírháló az ország hírei 21:00 Dolláresõ - olasz
akcióvígjáték-sorozat

Február 16. szerda
07:30 Krónika 07:45 Házban ház körül
08:09 Mese: Csipike és Kukocsi 4.
rész 08:14 Adjuk magunkat 08:24 Krónika 08:38 Jövõ 7 08:50 Kamarai percek 09:04 Krónika 09:14 Jelkép - katolikus 09:20 Krónika 17:30 Akarj élni!
Környezet és természetvédelmi magazin 18:00 Krónika 18:14 Mese 18:18
Jelkép -evangélikus 18:30 Maksavízió
19:00 Krónika 19:15 Jövõ 7 19:27
Sport 19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:04 Házban ház körül 20:30
Hírháló 21:00 Az utolsó õrjárat - amerikai akciófilm

Február 17. csütörtök
07:30 Krónika 07:45 Jövõ 7 07:57
Sport 08:09 Mese 08:14 Adjuk magunkat 08:24 Krónika 08:38 Házban ház
körül 09:04 Krónika 09:18 Jelkép evangélikus 17:30 Hazán belül - turisztikai magazin 18:00 Krónika 18:14 Mese: Akhilleusz sarka 18:18 Jelkép - református 18:30 A nyíregyházi Móricz
Zsigmond színház 19:00 Krónika 19:10
K'arc - kulturális magazin 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:04 Jövõ 7
20:16 Sport 20:30 Hírháló - az ország
hírei 21:00 Tégy úgy mintha nem látnád
ot - amerikai-angol-kanadai thriller

Tél –VÉG

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

A Zala Megyei Önkormányzat Nagykanizsai Gyermekotthonának
szervezésében szombaton került sor a megyében gyermekvédelmi gondozásban élõ gyermekek találkozójára. Az egykori úttörõházban tartott
találkozóra eljöttek a Zalában mûködõ intézmények képviselõi, fellépõi. A kanizsaiak mellett felléptek a zalaszentgrótiak, a sümegcsehiek,
a zalaszentlászlóiak, a zalaegerszegiek, a récseiek és a Lentiben élõk
is. A termet megtöltõ közönséget elõször Kiss Bódog Zoltán, a megyegyûlés elnöke köszöntötte.
– Ma azért gyûltünk itt össze, hogy megtapasztaljuk, hogy ezekben a
fogyatékkal élõ, komoly hátrányokkal induló gyermekekben mekkora
érték, gazdagság van. A normatívához gyermekenként közel egymillió
forintot rendel mellé az önkormányzat annak érdekében, hogy ezek a
gyerekek semmiben ne szenvedjenek hiányt – mondta köszöntõjében
Kiss Bódog Zoltán.
Teleki László az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi
Minisztérium politikai államtitkára a nevelõk és a politikusok felelõsségérõl beszélt, arról, mennyi tennivaló vár még a döntéshozókra azért,
hogy akik a család nélkül nevelõdõ gyerekeket gondozzák, munkájukat
még jobban, még hatékonyabban végezhessék, hogy az általuk nevelt
gyerekek esélyei, életlehetõségei közelítsenek a családokban felnövekvõkéhez. Az államtitkár beszélt az állami nevelésbõl kikerültek kirekesztõdésérõl, a velük kapcsolatban táplált elõítéletekrõl, s arról, hogy
a politikusoknak és a gyermekek védelmét hivatásszerûen ellátóknak
mindent meg kell tenniük azért, hogy ezek a gyerekek is képesek legyenek megállni a helyüket a világban.
Litter Nándor polgármester szólt városunk kiterjedt szociális hálójáról, azokról a feladatokról, intézményekrõl, amelyeket azért tart fenn a
város, hogy a rászorulókat, az elesetteket gondozza, segítse. Hangsúlyozta a rendezvény fontosságát, amely a kultúra eszközével ad kitörési
pontot azoknak a gyerekeknek, akiknek talán erre más eszköze nem adatik meg. Köszönetét fejezte ki a szervezõknek, hogy ezzel a rendezvénynyel is hozzájárultak ahhoz, hogy a gyerekek sikeresnek, teljesnek érezhessék életüket. Ez azért fontos, mert akik gyermekkorukban valamiben
sikeresnek érezhették magukat, felnõttkorukban is azzá válhatnak.
A köszöntõk sorát Bognár Veronika, a Zala Megyei Önkormányzat
Nagykanizsai Gyermekotthonának igazgatója zárta. Mint elmondta, a
rendezvénnyel, amely a megmutatkozás szándékával született, hagyományt kívánnak teremteni. Szeretnék megmutatni a kívülállóknak, milyen munka folyik a gyermekotthonokban, mit tudnak a gyermekeik, szeretnének szólni az elõítéletekrõl, a másságról úgy, hogy mindenki értse.
Ezután a gyerekeké volt a színpad: daloltak, táncoltak, báboztak,
verseltek, mindenki azt mutatta meg, amiben a legjobb. Az István a király betétdala egészen új megfogalmazást nyert, és másként csengtek
Garay Gábor szavai is. Igazán szívszorító volt a legkisebbek tánca,
miközben egy kedves hang Kiss Manyi régi dalát dalolta… mert nekik
tényleg nincs anyukájuk, …mégis mókáztak, kacagtak, táncoltak.

HIRDETÉS
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APRÓHIRDETÉS
INGATLAN
Nk-án a belvárosban 126 m2es, három szoba + hallos családi
ház kerttel, garázzsal eladó, vagy
Nagykanizsai illetve Balaton parti lakásra cserélhetõ értékegyeztetéssel.
Érd.:
20/9566-136
(5327K)
Nk-án a belvárosban 700 m2-es,
társasház építésére is alkalmas telek
eladó! Érd.: 30/227-3294, 30/4486072 (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)
Kiskanizsán kétszobás családi
ház, kis területen, olcsón eladó.
Érd.: 93/700-150 (5496K)
Nagyrécsén családi ház költözés
miatt eladó. Érd.: 30/543-2220
(5499K)
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton családi ház jellegû ingatlan
központi fûtéssel, melléképületekkel
eladó. Érd.: 93-315-526 (5505K)
Nk-án a Munkás úton központi
fûtéses házban garázs eladó. Érd.:
93/314-787, 30/319-2741 (5506K)
Nk-án Látóhegyen frekventált
helyen a Csó-tótól 15 percre telek
gyümölcsössel, fenyõvel, épülettel
eladó. Víz, villany van. Érd.:
93/325-759 (5507K)

BÉRLET
Nk-án a Platánsoron egyszobás,
37 m2-es, üres, földszinti lakás hosszabb távra kiadó. Kaució szükséges! Érd.: 30/270-9881 (5502K)

VEGYES
Golden retriever minõségi kiskutyák és Labrador retriever törzskönyv nélküli kiskutyák tavaszra
e l õ j e g y e z h e t õ k .
www.rszkennel.uw.hu (5488K)
Babaholmik, gyönyörû babruhák, lábbelik, kismama együttesek,
használati kelléket kedvezõ áron eladók. Érd.: Nk, Olaj út 8., 93/326516 (5492K)
5 részes Mondo szekrénysor
(tölgyszínû), 4 részes Harmónia
szekrénysor íróasztallal, valamint
Júlia ülõgarnitúra eladó. Érd.:
30/448-6072 (5493K)
Négyhónapos németjuhász kö-

lyökkutya, ugyanitt 4+1-es téligumi
garnitúra (155x13-as) eladó Nk-án.
Tel.: 20/345-5102, 93/325-828
(5501K)
Vásározók figyelem! Bálás ruha
asztalok (összecsukható) újszerû állapotban, 4500 Ft/db áron, valamint
bemutatóbábuk féláron eladók.
Érd.: 20/209-8463 (5508K)

SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
Az Ön számára értéktelen vashulladékot, forgalomból kivont gépjármûvét készpénzért átveszem! Ugyanitt használt autóalkatrészek eladók.
Tel.: 30/641-7375, 30/592-8463
(5485K)
Bármilyen írott anyag (diplomamunkák, szakdolgozatok, stb.) gépelését, számítógépre vitelét vállalom
rövid határidõvel. Tel.: 30/9932-534
(5494K)

OKTATÁS

Kõnig
Restaurant
Panzió

2005. február 11.

NÕNAPI BÁL
A KÕNIG ÉTTEREM-PANZIÓBAN!

2005. március 5-én szombaton

BELÉPÕJEGY: 2500 FT/FÕ,
mely tartalmazza a vacsora árát is.

ÉRKEZÉSKOR 1 POHÁR
APERITIF AJÁNDÉKBA!
ÉLÕZENE, melyet Tatai Zsolt
szolgáltat.
JEGYEK ELÕVÉTELBEN
KAPHATÓK A KÕNIG
ÉTTEREM-PANZIÓBAN!
Érd.: Kõnig Étterem-Panzió
Fûzvölgyi elágazó 74-es fõút, Tel.: 93/556-033

Német nyelvbõl oktatást és korrepetálást vállalok Nk-án. Tel.: 20/3569577 (5509K)

JÁRMÛ
Honda CLX eladó. Irányár:
100.000 Ft. Érd.: 30/5444-444
(5503K)
Skoda 120L GLS friss mûszaki
vizsgával, eredeti állapotban eladó.
Érd.: 30/263-7705 (5504K)

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

SPOR T

2005. február 11.

VÍVÓK A BÓLYAIBAN

Gyermekzsivaj és fegyverek csattogása hallatszott a Bolyai Iskola tornatermébõl. Már nem elõször látták vendégül az NTE vívó szakosztályának tehetséges sportolóit. Kiss György és Tóth Tamás tanítványai Péntek
Brigitta, Savanyú Zsófia, Gerzsenyi Enikõ, Mátyás Szabina képviselték
az egyik legeredményesebb olimpiai sportágunkat. Kiss György a sportág rövid történetérõl mesélt, majd magáról a vívásról hallottunk. Ezek
után a közel száz tanuló sok játékos mozgásgyakorlat kipróbálhatott. A
látszólag egyszerû feladatok bizony komoly odafigyelést, ügyességet
igényeltek. A közös játékba bekapcsolódtak a vívó lányok is, akik már a
profik rutinjával gyûjtögették az ügyességi játékokban a pontokat. A
hangulatos találkozó során látványos és izgalmas küzdelemben szoríthattunk a legügyesebb lánynak.
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ÉRMEK BRNO-BÓL
Már tíz éve hagyomány, hogy január utolsó hétvégéjén Morvaország
fõvárosában, Brno-ban úszóversenyre kerül sor, amelyre a Dél-Zalai
Vízmû SE versenyzõit is meghívják. Böröcz Zsolt edzõ tizenhat úszóval vett részt a megmérettetésen.
– Huszonhat csapat, mintegy háromszáz gyerek vett részt a versenyen. Zömében Csehországból, Szlovákiából érkeztek csapatok. Magyarországról két csapat – a zalaegerszegi Team 2000 ZUK és mi vettünk részt a tornán. Jó hangulatban zajlott a verseny. A gyermekeink
nagyon jól szerepeltek, amit bizonyít az egyéniben és váltóban szerzett
érmek jelentõs száma is – mondta a kanizsai edzõ.
A Brnoban megrendezett nemzetközi verseny kanizsai eredményei:
Szabadics Adrienn (‘95) második 50 m pillangó és mellúszásban,
Abay Nemes Anna (‘96) ezüstöt szerzett 25 m mell és gyorsúszásban,
két bronzérmet pedig 25 m háton és pillangón. A Novák Nóra, Biczó
Petra, Szabados Réka, Abay Nemes Anna alkotta csapat a 4x25 méteres leány gyors váltóban és a 4x25 méteres vegyes váltóban az elsõ helyen végzett. A Kiss Balázs, Trajer Márk, Tóth Gergõ, Zámodics Márk
összeállítású fiúcsapat a 4x50 méteres vegyes váltóban második, míg a
4x50 méteres gyors váltóban a harmadik helyen ért célba. A 4x50 méteres gyors váltóban a Rajkó Petra, Kovács Vivien, Kárpáti Bianka és
Szabadics Adrienn csapat a harmadik helyen állhatott dobogóra.

TÚRÁZZUNK!
A Nagykanizsai Olajipari Természetbarát Egyesület által
szervezett kirándulásnak február 13-án ezúttal Gradicska lesz a
célpontja. A túrázni vágyók 11 órakor indulhatnak az autóbuszállomástól, a visszaérkezés 17 óra 30 perckor lesz gyalog. A 15 kilométeres táv útvonala: Sand öreghegyi megálló-Gradicska-Erzsébet
telep-Alsóerdõ-Csónakázó tó-Nagykanizsa.
Részvételi díj a Volán díjszabás szerint.

KÖZÖSEN A 2012-ES LABDARÚGÓ EB-ÉRT

A közelmúltban írták alá a
Kiskastélyban a 2012. évi UEFA
EURO megrendezésére benyújtandó közös pályázat szándéknyilatkozatát a horvát és a magyar felek. Az eseményen részt
vett dr. Romana Capu-Jogunica,
a horvát Tudományügyi, Oktatási és Sportminisztérium minisz-

terhelyettese is. Litter Nándor
polgármester köszöntõje után
prof. Zelimir Janjic, a horvát
kormány Tudományügyi, Oktatási és Sportminisztérium államtitkára beszédében elmondta:
– A határmenti régiók jó mûködése alapot jelent a további
együttmûködésre. A horvát kor-

mány támogatja a Horvát Labdarúgó Szövetséget, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetséggel
karöltve nyújtsa be pályázatát. A
magyar és a horvát hagyományok, tradíciók alapján reméljük,
hogy elnyerjük a 2012-es Labdarúgó Európa Bajnokság megrendezési jogát, amely infrastrukturális fejlõdést, gazdaságilag profitot jelenthet a két ország számára. Dr. Ábrahám Attila, a
Nemzeti Sporthivatal elnöke szerint mára az a sajátos helyzet alakult ki, hogy ma már a magyaroknak van mit tanulni a horvátoktól. – Fontos kiemelni, hogy a
közös pályázatunk elõnye, hogy
egy EU tagállam egy nem EU
tagállammal pályázik. A pályázat
egyben a híd szerepét tölti be,
szimbolizálva, hogy Magyarország számára fontos Horvátországnak az Európai Unióhoz va-

ló csatlakozása – fejtette ki dr.
Ábrahám Attila.
A Horvát Labdarúgó Szövetség elnöke, Vlatko Markovic az
aláírást történelmi pillanatként
értékelte a két ország életében,
szerinte ez a közös projekt
tovább mélyíti a két ország közötti több száz éves barátságot.
– Hosszú egyeztetés elõzte meg
a dokumentum aláírását , minden
magyar kormány 1997. óta az
együttmûködésre törekedett. A
labdarúgás játék, sport, de feladata ezeken messze túlnyúlik – fogalmazott dr. Bozóky Imre, a Magyar
Labdarúgó Szövetség elnöke.
Magyarország harmadik, míg
Horvátország második alkalommal pályázik. A 2012-es Labdarúgó Európa Bajnokság házigazdájáról 2006. decemberében
döntenek.
Nagy Krisztina

I. CIVIL BÁL

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

FEBRUÁR 25.
18 ÓRA
MUZSIKÁNÁL NINCS
JOBB BARÁT

Múlt pénteken a Honvéd Kaszinó Tükörtermében került megrendezésre városunkban az I.
Civil Bál. A Civil Klub
által életre hívott polgári bálon dr. Varga Imre
elnökhelyettes pohárköszöntõjét, majd a Piarista Táncszínház produkcióját követõen az ünnepi vacsora következett.
A finom falatok után
felcsendült a muzsika, s
a hajnalig tartó vígasságban mintegy százhúszan ropták a táncot.

A Tüttõ János nótaklub
jubileumi estje
Sztárvendégek:
Szalai Antal és népi
zenekara, Bokor
János, Kerekes Katalin,
Vásárhelyi Prodán Miklós
és Demeter Ágnes
nótaénekesek
Belépõdíj: 500 Ft

FEBRUÁR 28.
19 ÓRA
TÉLBÚCSÚZTATÓ –
SZTÁRVENDÉGEKKEL
Zsédenyi Adrienn és
Gáspár László estje
Belépõdíj: 1400 Ft

JAZZ KLUB
2005. FEBRUÁR 24-ÉN
19.00 ÓRAKOR a Móricz
Zsigmond Mûv. Házban

SOMA JAZZ MOST
Közremûködnek:
Spitzer Gyöngyi SOMA MAMAGÉSA - ének
Hudák Zsófi - bõgõ
Lõrinc György - szaxofon
Majtényi Bálint - dob
Szabó Dávid - zongora
Helyszín: Móricz Zs.
Mûv. Ház Információ: a
93/319-202 06/30/396-86-78-

KANIZSA
TÁNCEGYÜTTES
2005. FEBRUÁR 12-ÉN
18,00 ÓRAKOR
a HSMK színháztermében
Fellépnek:
Kanizsa Táncegyüttes
utánpótlás csoportja
Karos Táncegyüttes
Közremûködnek:
Bojtár együttes
Kanizsa Csillagai

DINNYÉS KLUB
2005. FEBRUÁR 14-ÉN
18,00 ÓRAKOR
Helyszín: Városi Könyvtár

FIGYELEM!
DIALÓG NYELVSTÚDIÓ
az áprilisi ANGOL és NÉMET,
EU-S ÉS ÁLLAMI
bizonyítványt is nyújtó,
NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÕ,
40 órás, speciális
tanfolyamot szervez
vizsgáztató tanárok vezetésével,
INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL

30% TANDÍJ-ÉS VIZSGADÍJ
VISSZATÉRÍTÉS!!!
Beiratkozás: február 22-ig
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

